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www.sportclubbartje.nl
Aan de leden, vrijwilligers, donateurs en andere lezers
Dit is alweer het eindejaarskrantje van Sportclub Bartje.
Misschien hebt u het al gehoord of gelezen: de gemeenteraad van Assen heeft ons een
subsidie bezorgd van 5000 euro! Een en ander moet nog verder uitgewerkt worden maar
wij zijn daar heel erg blij mee. Voor het eerst sinds jaren zijn we bijna uit de rode cijfers.
Verminderde financiële zorgen geven ons de gelegenheid om onze energie te steken in
waarvoor wij bestaan: de sport van mensen met een lichamelijke beperking.
Er zijn inmiddels 2 nieuwe jeugdgroepen op de maandagavond o.l.v. Tanja Wight, waar
jongeren vanaf 8 jaar zwemles krijgen met als doel een zwemdiploma. Opgeleid wordt
voor A, B en C. Verder kan de handboogafdeling met jeugd starten. Het materiaal is
aangeschaft en Henk Dijksma zorgt voor de begeleiding. Ook namen wij deel aan het
55+ sportproject van Sport Drenthe in de gemeenten Assen en Midden-Drenthe.
Wanneer u mensen kent die onder onze doelgroep vallen, oud of jong, met een lichamelijke beperking tengevolge van handicap, ziekte of ouderdom, maakt u gerust reclame
voor Sportclub Bartje, want sporten is goed voor iedereen.
Tenslotte nodig ik u bij deze uit voor onze jaarlijkse feestelijke nieuwjaarsvisite, met een
prachtig toneelstuk en een grote verloting, in Grolloo op zaterdag 26 januari 2008.
Alvast prettige feestdagen gewenst.
Anneke Kloppenborg, voorzitter

UITNODIGING voor de Nieuwjaarsvisite
op

zaterdag 26 januari 2008

in Café Hofsteenge te Grolloo, Hoofdstraat 12 - aanvang 19.30 uur (zaal open 19 uur)
Toneelvereniging T.O.G. Grolloo speelt

Meneer de Ballon
met in de pauze als altijd
een GROTE VERLOTING
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De toegang is gratis, u wordt verwelkomd met een kopje kofﬁe met koek.
Graag voor 19 januari een berichtje met hoeveel personen u komt.
Telefonische opgave bij de activiteitencommissie: Jannie de Haan, tel. 0592344670, Geert Boelens, tel. 0592-340460 of Connie Bremer, tel. 06-29223591.
Mailen kan ook: sc.bartje@home.nl

Graag tot 26 januari!

Graag PRIJSJES voor
de GROTE VERLOTING
afgeven bij uw groep of
bezorgen bij Jannie de
Haan, Molenstraat 223
in Assen.
Als u even belt met de
activiteitencommissie
(telefoonnrs zie hiernaast), dan kunnen ze
ook afgehaald worden!

In Memoriam
Collecte

Geert Schieving

De collecte in de gemeente Tynaarlo was zoals vanouds
weer geweldig. Er is maar liefst € 2.350,00 opgehaald.
In de gemeente Assen is de collecte dit jaar nieuw leven
in geblazen met als gevolg dat er ruim het dubbele is
opgehaald als vorig jaar. De opbrengst bedroeg € 5.485,00
tegen € 2.300,00 in 2006. Een geweldige prestatie dankzij
vele nieuwe collectanten. Ook in de gemeente Aa en Hunze
is onverwacht toch nog € 300,00 opgehaald. Dank aan alle
mensen die hebben gecollecteerd en zij die bereid waren de
coördinatie in de verschillende wijken en dorpen op zich te
nemen.
Naast de collecteweek is SC Bartje ook actief geweest
tijdens de Champ Car Races op het TT-circuit in Assen.
In twee dagen werd hier € 1.838,00 opgehaald.
De totale opbrengst voor de kas van SC Bartje bedraagt dit
jaar € 2.700,00.
Ook in 2008 zullen wij ons weer inzetten om zoveel mogelijk
geld in te zamelen voor de gehandicaptensport. In februari
kunt u weer een verzoek verwachten om mee te werken aan
de collecteweek, ook kunt u zich opgeven voor de collecte
tijdens de Champ Car Races.
De collecteweek vindt plaats van 7 tot en met 12 april
2008 en de Champ Car Races zullen op 6 en 7 september
2008 worden gehouden. Wij hopen op ieder van u weer een
beroep te mogen doen. Dit jaar is dankzij u super verlopen.
Behoort u nog niet tot onze vaste groep collectanten
maar hebt u wel belangstelling, meldt u zich dan via de
coördinatoren of het bestuur.

Op 17 november j.l. overleed ons erelid Geert Schieving
op 83-jarige leeftijd. Vooral diegenen die al wat langer
lid zijn van onze vereniging zullen zich hem herinneren
als een persoon die heel veel voor sportclub Bartje
betekend heeft. Ook persoonlijk bewaar ik warme en
dankbare herinneringen aan hem. Geert was mede degene die mij dat laatste duwtje gaf om mij aan te melden
bij de club. Dat was in 1971 en toen ik eenmaal lid was
en begon te tafeltennissen merkte ik al snel dat Geert
een belangrijke plaats innam binnen Bartje. Mij werd
meerdere keren gezegd als ik iets wou weten: “Vraag
maar aan Geert”. Hij was penningmeester van de club
en samen met de toenmalige voorzitter dokter Wiegman
degene die heel veel activiteiten ontplooide en onze club
een belangrijke plaats binnen de gehandicapten sportwereld gaf.
Aangezien Geert geen eigen vervoer had heb ik hem talloze keren meegenomen naar vergaderingen, trainingen,
wedstrijden en wat al niet meer. Geert was geen prater
maar iedereen wist dat hij heel veel deed voor de club
en accepteerde hem zoals hij was.
Halverwege de jaren 90 kon Geert de drukte van veel
mensen bij elkaar niet meer aan en trok hij zich steeds
meer terug en zag je hem maar weinig meer. Maar we
hielden altijd contact en hij was ook degene die mij
regelmatig belde toen ik de laatste jaren lang uit de
roulatie was.
Zijn overlijden kwam onverwachts. Zijn verjaardag in
september was de laatste keer dat ik hem gesproken
heb. Samen met familie, bekenden en bestuursleden van
sportclub Bartje hebben we in crematorium “De Boskamp” afscheid van hem genomen.
Geert is er niet meer, maar vergeten zullen we hem niet!

Anna van Dijk, coördinator gemeente Tynaarlo
Sonja Polling, coördinator gemeente Assen

55 plus
De afgelopen zaterdagen is Bartje present geweest in Assen, Smilde, Westerbork en Beilen om te begeleiden in het
kader van Bewegen voor 55-plussers. Enkele bestuursleden
hebben daar hun zaterdag aan besteed.
De laatste sessie in Beilen was ik er zelf bij en heb van deze
dag genoten. De ‘oudjes’ kregen een parcours voorgeschoteld waarbij ze op allerlei fronten werden doorgemeten.
Ikzelf zat bij de reactiesnelheidsmeter en dit ging er zeer
fanatiek aan toe. Het was de bedoeling om het resultaat
zo laag mogelijk te krijgen en het apparaatje registreerde
een gemiddelde van de vijftien keer dat het lichtje brandde.
Je moest deze zo snel mogelijk weer uitkrijgen. Diverse
mensen vroegen dan ook of hun resultaat goed, gemiddeld of langzaam was. Ik ben geen dokter en beoordeelde
iedereen als goed. Ook was er een Bartje-stand en daarin
zat bestuurslid Annie Warris. Achter de tafel voor het totale
eindresultaat zat de hele dag Connie Bremer. ’s Morgens
waren ook al geweest Jannie de Haan en voorzitter Anneke
Kloppenborg. Ook Co Westerhof is bij de andere dagen in
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TOYOTA DEALER VOOR ASSEN

Automobielbedrijf

GORTER-ASSEN b.v.
Industrieweg 8 - Telefoon 0592-333777 - www.toyota-gorter.nl

Jan Meursing

Midden-Drenthe steeds van de partij geweest.
Ik schrijf dit verhaal om duidelijk te maken dat het bestuur op
allerlei activiteiten aanwezig is om SC Bartje te proﬁleren. Als
u ook zin heeft om activiteiten bij te wonen als lid, laat dit dan
aan Connie weten. Er zijn namelijk altijd te weinig vrijwilligers.
Ik doe volgend jaar graag weer mee.
Henk Dijksma

www.sportclubbartje.nl
For all your parties and fun
www.sportcaferadix.nl

Jan en Gineke Radix
Boerenlaan 7a – Smilde
Postadres: Rijksweg 20, 9422 CB Smilde
Email: radix@xs4all.nl
Tel. 0031(0)592414006 / 0031(0)653394321

NIEUWS UIT DE AFDELINGEN
Afdeling HANDBOOGSCHIETEN
Na de zomer hebben de schutters de
boog weer opgepakt en zijn weer fanatiek begonnen met de verschieting van
de Bartje Madlener bokaal. Op dit moment staat Jaap er het beste voor. In mei
2008 gaan we er voor: de beste mag
hem een jaar op de schoorsteenmantel
zetten. Het seizoen 2006/2007 is hij door
Nick gewonnen en hij staat dus als het
ware thuis. In september is Jannes de
Jong als enige van onze club naar de Fita wedstrijd in Emmen geweest en heeft daar alleszins redelijk geschoten.
Hij was uiteindelijk maar twee pijlen kwijt. Ook heeft Bartje
zich gepresenteerd in de binnenstad van Assen met een
stand. Ikzelf was hier een van de medewerkers. Wat mij
opviel was, dat er veel mensen langskwamen die meer
wilden weten over handboogschieten. Ik heb hen natuurlijk
voor de eerstvolgende trainingsavond uitgenodigd en zie
daar, zes jeugddeelnemers en twee volwassenen. Echter
voor de jeugd was op dat moment alleen een wat zwaardere boog voorhanden en daar konden ze niet zo goed
mee overweg. Ik heb daarom van het bestuur van Bartje
drie rechter en een linker boog mogen aanschaffen. De
rekening wordt half door de gemeente betaald en € 100
kwam via Madlener Optiek in Vries. De gemeente heeft mij
namelijk via Ewout Kamphuis gevraagd om zes dinsdagnamiddagen een uur een groep van tien kinderen van 10
jaar als naschoolse opvang onder mijn hoede te nemen. De
eerste sessie zit er reeds op en de kinderen zijn heel enthousiast. Vooral de punten zijn bij hen het belangrijkste en
niet zozeer de manier van schieten. Ik hoop dat er enkelen
voor Bartje behouden blijven.
Er zijn twee toernooien geweest, een in Steenwijk ter ere
van hun 40-jarig bestaan en een in Joure. De delegaties op
beide toernooien hadden over het algemeen een doorsnee
score. Naar Joure was ook Nicole meegegaan en die schrok
behoorlijk dat haar wedstrijd niet op 18 meter, maar ook op
25 meter verschoten moest worden. Ze deed dit toch zeer
naar behoren en ging met een leuke prijs naar huis. Ik moet
u melden dat Eros Alberts zijn lidmaatschap heeft opgezegd vanwege te drukke werkzaamheden. Ook het nieuwe
lid Hans Heijmans gaat voorlopig niet verder vanwege een
hardnekkige rugblessure. Gelukkig kan ik ook melden dat er
nieuwe schutters zijn bijgekomen, t.w. Nathalie Vandeberg,
Alex Boes en Marlon Roukema. Er staan de komende
tijd enkele leuke wedstrijden op het programma, w.o. het
Funtoernooi in Muntendam en het Appeltjestoernooi in Sint
Annaparochie.Tot slot wens ik iedereen een fijne decembermaand en een goede start in 2008. Henk Dijksma

Afdeling ZITVOLLEYBAL
Het seizoen van onze ‘international’ zitvolleyballers (Petra
en Karin) is dit seizoen begonnen met het spelen van het

Europees Kampioenschap van 3 t/m 9
september in Nyíregyháza te Hongarije.
Op dit EK kunnen zij de ticket voor de
Paralympische Spelen in Beijing veilig
stellen. Dit is door Europees Kampioen
te worden gelukt. Op 7 oktober werd het
volleybal gala georganiseerd door de
NeVoBo. Voor de beste zitvolleyballer
van het afgelopen seizoen was Piet
bij de mannen en Petra bij de dames
genomineerd. Zij zijn uit 3 kandidaten per klasse beiden
gekozen als beste zitvolleyballer. Voor Piet een leuke
afsluiter van zijn meer dan 20 jaar lange zitvolleybal carrière.
Piet is gestopt met zitvolleybal i.v.m. een langdurige
blessure. Ook voor Petra is het natuurlijk geweldig.
We hebben in vergelijking met het vorige jaar een stapje
terug moeten doen. In plaats van 2 teams hebben we nu
nog 1 team in de competitie. Dit is doordat een aantal leden
liever geen competitie meer willen spelen, geblesseerden
en het stoppen met zitvolleybal.
Het op de 5e plaats staan in de competitie zal dit seizoen
de realiteit zijn. Er zit gewoonweg niet meer in.

Afdeling ZWEMMEN
ASSEN DeSmelt maandagavond
Na een lange zomervakantie zijn wij
weer in september begonnen met het
zwemmen. We hadden nog geen nieuwe
leider gevonden, maar Roelie wilde het
nog wel weer een poosje doen. Vier
week later hadden we wel een nieuwe
trainer: de heer Ben Reuvers. Daar zijn we heel blij mee en
we hopen op een langdurige en goede samenwerking. We
gaan in februari weer de zwemvierdaagse organiseren, te
verdienen valt weer een medaille! Er kunnen nog nieuwe
leden geplaatst bij groep 4, van 21.00-21.45 uur. Er zijn bij
ons wat leden ziek, we wensen hen allen beterschap toe.
Mevrouw J. Lalkens is helaas overleden. Op 25 december
en 1 januari is er geen zwemmen. Allemaal een goed 2008
toegewenst met veel zwemplezier. Jannie de Haan
ASSEN DeSmelt donderdagmiddag
Na de zomervakantie zijn we eind augustus weer begonnen
met het therapiezwemmen. We hebben vanaf die periode
weer heel wat oefeningen gedaan en met heel veel waterplezier. Dit alles doen wij om onze spieren en gewrichten
en de conditie op pijl te houden, in een goede sfeer. De
beide groepen worden redelijk goed bezocht, al kan het
altijd wat beter omdat er vaak personen zijn met ziekte
enz. Verder ben ik blij dat Janneke Cohen bij ons is gekomen begin dit jaar, om samen met mij om de twee weken
de lessen te geven. Wij hebben regelmatig contact en ik
geloof dat Janneke zich bij ons al behoorlijk thuis voelt.
Verder wil ik alvast iedereen een prettige kerst en een goed
Nieuwjaar toewensen, in goede gezondheid. Geert Boelens

LUC. ALKEMA
Gasverwarming, water
C.V., Sanitair, Lood-,
Zink- en Mastiekwerken
Ketellapperstraat 24
9403 VR ASSEN
Telefoon 0592 - 31 58 06

Openingstijden:
maandag-dinsdag-woensdag 9.00 tot 12.00 - 13.00 tot 18.00 uur
donderdag-vrijdag 9.00 tot 12.00 - 13.00 tot 20.00 uur

Winkler Prinsstraat 2b 9403 AZ Assen

tel. 0592-370310 - fax 0592-342599 - E-mail info@hacomassen.nl

WATERBASKETBAL
We kregen aan het begin van het seizoen een uitnodiging
van Sport Drenthe om een waterbasketbal demonstratie te
geven op het Harm Wiegman weekend. Dit sportweekend
wordt gehouden voor kinderen met een beperking zodat zij
ook kennis kunnen maken met een sport. Er waren bij de
demonstratie ongeveer 20 kinderen die ook actief een potje
waterbasketbal mee konden doen.
In oktober hebben we zelf een waterbasketbaltoernooi georganiseerd in het zwembad in Smilde, het was een erg
gezellig toernooi. Dit toernooi werd zeker een succes vanwege de hulp van vrijwilligers van onze sportclub, nogmaals
onze dank hier voor. We eindigden op de derde plaats en
gingen vol goede moed 10 november naar Drachten voor
het volgende toernooi. Dit was een zwaar toernooi en aan
het eind waren we helaas onze derde plek kwijt en staan
we nu dus vierde. In maart staat het volgende toernooi in
Roden voor de deur en we hopen dan weer wat te stijgen
op de ranglijst. We wensen iedereen een gezellige decembermaand toe en een zeer sportief 2008. Gerard van Urk
ASSEN Vanboeijen maandag-tussen-de-middag
Dag allemaal. Even voorstellen: ik ben Annie Borgerink
en heb sinds mei het warmwaterzwemmen op maandag
in Vanboeijen overgenomen van Tanja. Ik zwem mee met
een gezellige groep mensen die het goed vinden dat ik zo
wat oefeningen in het bad doe na een kwartiertje inzwemmen c.q. inpraten. De stilte is adembenemend tijdens deze
oefeningen. Vanaf deze plaats: Tanja bedankt voor de jaren
zwemplezier die door konden gaan omdat jij er was! Annie
ASSEN Vanboeijen woensdagmiddag
De Noorderbrug heeft heel wat wisselingen gekend. Een
aantal moest stoppen door omstandigheden en die gaten
zijn weer ingevuld door nieuwe leden. Door een combinatie
van Sonja Bakker en Tanja is Liane ruim 20 kg afgevallen,
ziet er geweldig uit en gaat nu als een speer door het
water. Gefeliciteerd. Het is woensdagmiddag altijd feest en
spatten we, vooral André, er stevig op los. Tanja Wight
ROLDE Mariëncamp maandagavond
De jeugdgroep is een groot succes. De jongens en meiden
doen erg hun best met als resultaat dat Roy en Milan al
hun A-diploma hebben gehaald en druk aan het oefenen
zijn voor B. Cheyenne heeft haar B-diploma al gehaald en
is nu aan het oefenen voor C. Binnenkort zullen er weer
een aantal kinderen gaan proberen om een diploma te
halen. Ik ben dan ook super trots op deze groep. Ga zo
door!!!! Ook ben ik nog weer met een nieuwe kindergroep
gestart om 17.30, onder andere met het nieuwe lid Jeroen
van Wijk. Vanaf deze plaats van harte welkom bij SC Bartje.
De volwassen groepen groeien nog steeds, hoewel de
tweede groep van 19.45 wel een aantal mensen kan
gebruiken. We zwemmen een ﬂink aantal banen en doen
daarbij ook nog oefeningen om de spieren lekker los te
houden. Het zijn twee zeer gezellige en hard trainende
groepen. Mevr. Ratering-Lammers hebben we al een tijdje
door ziekte moeten missen. Namens de zwemgroep en mijzelf van harte beterschap en we hopen je snel weer te zien.
Tanja Wight

ROLDE Mariëncamp woensdagavond
Het jaar zit er bijna op, dus blikken we even terug. Beide
groepen hebben thans 9 leden, waarvan de meesten trouw
komen. Van groep 1 zijn helaas twee leden langdurig ziek,
te weten Jan Meursing en Grietje Enting. Beiden zijn gelukkig aan de beterende hand en hopelijk kunnen zij in het
nieuwe jaar weer te water. De watertemperatuur was het
hele jaar uitstekend, wat door iedereen hogelijk werd gewaardeerd. Op 27 januari zijn we met 19 personen naar de
nieuwjaarsbijeenkomst geweest en hebben genoten van
het blijspel. April is de maand dat we met z’n allen gaan
koffiedrinken (met gebak natuurlijk), dit viel dit jaar op 25
april en het was met 15 personen weer erg gezellig.
Ik hoop dat het komende jaar weer net zo warm, gezellig
en ontspannen zal zijn. Wiep Blauw
SMILDE Smeltebad
Hallo allemaal. Hier een berichtje van de club van Smilde.
De vakantie zijn we al bijna weer vergeten en we zijn weer
met frisse moed in september begonnen. Het is weer
vroeg donker en echt Herfst. Gelukkig is het in het zwembad wel lekker warm en zwemmen we vrolijk verder. Gelukkig is ook mevrouw Koning er weer na een operatie aan
haar ogen. Ook begroeten we weer mevrouw Venekamp.
Zij is na een lange afwezigheid ook weer in ons midden.
We heten hen weer van harte welkom in de groep.
Nu ik toch aan het pennen ben wil ik iedereen nog eens
bedanken namens Lars voor het geboortecadeau. Als hij
er aan toe is zal hij het zeker gaan gebruiken. Het gaat erg
goed met hem en hij groeit als kool. En zijn oma zegt: “het
wordt een lekker jong”. Nog even een paar mededelingen
van huishoudelijke aard. We willen nog even aandacht
vragen voor de bijdrage van ons ‘potje’. Willen jullie er aan
denken dat er tussen Kerst en Oud en Nieuw geen zwemmen is? Het nieuwe jaar beginnen we op 3 januari. Na het
zwemmen zullen we het nieuwe jaar inluiden bij Jan Radix,
zoals vanouds. Groetjes, Frouni en Esther
VRIES Stichting De Brink
De zwemclub te Vries wordt goed bezocht. Zowel de 1e
als de 2e groep is gemotiveerd. Als niet iedereen present is
is er meestal de vraag waarom de ander er niet is en gaat
er incidenteel een kaartje ter attentie heen. Ik zit in de 2e
groep en voelde me vanaf het begin opgenomen en is er
respect voor ieders handicap. Er zitten o.a. 2 badmutsen
(een blauwe en een witte), een duikbrilletje en een dolfijn in
de groep (en soms zwemt Sonja Bakker mee). Ja een badpak laat meer zien dan je dagelijkse outfit. Oh ja er ligt nog
meer in het water zoals kommen, messen, lepels, poffertjes
en fonteintjes. Beeldend bedoeld natuurlijk.
De vrijwilligers (gelukkig het laatste jaar met een aantal
toegenomen waarvoor onze dank) doen geruisloos en kundig hun taken, dat gaat van de koffieverzorging tot en met
schoenveters strikken en meer. De oefeningen door Tineke,
Boukje en Johan gaan op een relaxte manier. Niet te vergeten het warme water dat je omsluit en je gewichtloos
(ook wel eens lekker) en zonder weerstand in staat stelt
om je soepel te bewegen. “’t Was toch wel weer lekker”,
zeggen we dan na afloop. Groetjes en tot in zwembad
‘Plons’ te Vries. Ineke Scheltens

benzine – motoroil
Winkler Prinsstraat 26
Tel. 0592 - 341549

9403 AZ Assen
www.olyve.nl

