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Beste leden, donateurs, collectanten en andere lezers
Het gaat goed met Sportclub Bartje.
Wij hebben meer dan 200 leden waarvan steeds meer jongeren en kinderen.
Onze financiële perikelen hebben we, zoals het er nu naar uitziet, voor de
komende tijd achter ons gelaten!
Niet alleen onze trouwe donateurs en collectanten, maar ook steeds meer instellingen, personen en overheden dragen Sportclub Bartje een warm hart toe.
In 2008 mochten wij bijdragen ontvangen van b.v. de Asser biljartclub ABC, de
Hervormde Vrouwengroep HVG uit Assen, de Old Grand Dads van de Golfclub
Roden, de jeugd van de PKN in Smilde, Univé, C1000 Peelo, en niet te vergeten
subsidies van de gemeenten Assen en Aa en Hunze en het Skan-fonds. Hierdoor
is het niet noodzakelijk om de contributie nogmaals te verhogen. Deze blijft voor
2009 ongewijzigd.
Bartje is dus springlevend. Volgend jaar vieren wij ons 50-jarig bestaan
op zaterdag 3 oktober 2009!!
Houd deze datum vrij!
Onze traditionele nieuwjaarsvisite is op zaterdagavond 24 januari in café Hofsteenge in Grolloo.
Wij hopen zoals gebruikelijk velen van u te mogen begroeten voor een super-gezellige avond, die net als voorgaande jaren verzorgd wordt door de toneelvereniging van Grolloo en onze eigen activiteitencommissie die o.a.
voor de grote verloting zorg draagt.
De appelsap-actie is nog lopende, we zijn op het moment van schrijven al druk aan het rondbrengen van de
flessen.
ALLEMAAL ALVAST PRETTIGE FEESTDAGEN GEWENST!

Op 17 mei 2008 ontving
Sportclub Bartje een cheque
van Univé, uit handen van burgemeester Sicko Heldoorn.
Bij de opening van het nieuwe
gebouw van SUR, een onderdeel van Univé, werd door de
medewerkers SC Bartje naar
voren gedragen als club die
wel een steun in de rug kon
gebruiken.
Uiteraard zijn we daar erg blij mee.

Biljartclub ABC
1908 heeft ter gelegenheid van haar
100-jarig bestaan
Bartje een cheque
overhandigd.

Anneke Kloppenborg, voorzitter

NIEUWS UIT DE AFDELINGEN
Afdeling HANDBOOGSCHIETEN
De afdeling is het nieuwe seizoen met veel
plezier gestart. Vanaf 3 september is elke
woensdagavond een grote afvaardiging
schutters actief en boekt hoge resultaten.
We deden natuurlijk allen weer mee aan
de competitie om de Bartje bokaal. Deze
werd door ondergetekende gewonnen
en mag dus een jaar op de vensterbank
staan. De nieuwe competitie wordt door
Jaap bijgehouden, Jannes wilde graag het stokje aan een
ander overdragen. Fijn dat je dit zolang hebt willen doen!
Tot nu toe heeft Sportclub Bartje zich nog niet op veel toernooien laten zien. Op 30 november is er een grote delegatie
naar Muntendam geweest om daar Fun te schieten. In december is er een wedstrijd in Stavoren 3x18m en medio januari het Appeltjestoernooi in Sint Annaparochie. We hopen
weer minimaal een team aan de start te hebben.
Binnen de afdeling zijn ook wat mutaties. Helaas is Marlon
Roukema door omstandigheden gestopt. Er is gelukkig iemand
anders bijgekomen: Hergen Brouwer. Hartelijk welkom! Ook
zag het er naar uit dat enkele jeugdleden zich aandienden.
Na veel en vooral aardig begeleiden kozen ze toch voor
een andere sport. Wel neemt Jannes sinds kort zijn dochter
Daphne mee. Uitgeschreven als lid heb ik per 1 januari 2009
Menno Koller. Nick heeft kenbaar gemaakt volgend jaar naar
Bonaire te verhuizen en dat kost ons dan ook Nicole. Erica is
al lange tijd ziek en hoopt begin 2009 weer van de partij te
zijn. Dus al met al is er wel plaats voor nieuwe leden.
Binnen de Federatie gaat alles ook op de gewone manier
door en is er dus verder geen nieuws.
De sporthal is op woensdag 24 en 31 december a.s. gesloten.
Tot slot wens ik iedereen fijne kerst en een gelukkig nieuwjaar.
Henk

Afdeling ZITVOLLEYBAL
De zomer is weer voorbij en het seizoen
is weer begonnen.
Eerst hebben wij de Olympische spelen
nog gehad in China. De dames zijn daar
geen Olympisch kampioen geworden
maar zijn met een bronzen medaille thuis
gekomen. Namens SC Bartje hebben de
dames die bij ons spelen een bloemetje
mogen ontvangen. Verder zijn zij ook nog
op het provinciehuis gehuldigd. (op de foto hiernaast: het
Nederlands damesteam met o.a. Bartje-leden Petra Westerhof en Karin van der Haar)
Ondanks dat wij niet zo ruim in de leden zitten wordt er nog
iedere week op de woensdag getraind. Momenteel trainen er

2 heren mee. Nu maar
hopen dat ze er veel
plezier in beleven en
dat men zitvolleybal wil
blijven spelen.
Op 27 december is het
de bedoeling dat we aan
een toernooi in Belfeld
gaan deelnemen. Dit is
niet een toernooi van
6 tegen 6 spelers, maar
er zal 3 tegen 3 of 4 tegen 4 gespeeld worden. Het 3 tegen 3
is de beach vorm, het 4 tegen 4 is een variant daarop.
Doordat we nu geen competitie spelen hebben we verder niet
veel nieuws te melden. De zitvolleyballers wensen iedereen
prettige kerstdagen en een sportief 2009 toe.

Afdeling ZWEMMEN
ASSEN maandagavond
Het gaat goed met ons zwemmen. De
eerste groep is nu vol. Er zijn geen zieken
op dit moment. Ben geeft goed les en af
en toe hebben we muziek erbij.
Op 29 december is er geen zwemmen en
we beginnen weer op 5 januari 2009.
Wij wensen jullie allemaal fijne feestdagen
toe en veel zwemplezier in 2009.
Jannie de Haan

Waterbasketbal
Alsnog even voorstellen: Ben Reuvers is de naam. Ik ben
altijd zwemonderwijzer geweest. Juist ben ik via de VUT met
pensioen gegaan. Ruim een jaar verzorg ik nu voor SC Bartje
de zwemlessen op de maandagavond in DeSmelt.
Vanaf 20.15 uur train ik dan de ‘bikkels’ van het waterbasketbalteam. Na ongeveer 5 minuten inzwemmen gaan
de ballen in het water. We oefenen dan enkele technieken
balbehandeling en hierbij worden dan ook wat specifieke
wedstrijdsituaties getraind. Tot slot wordt er meestal een
wedstrijdje gespeeld waarbij ook wat taktische elementen
worden doorgesproken.
Zo’n training gegeven vanaf de kant zit er zo op, de tijd
‘vliegt’ dan voorbij. Maar als ik eens mee train, dan is drie
kwartier een hele tijd. Er is echt een hele goede conditie
nodig voor deze sport. Daarom ook is de wekelijkse training
een ‘must’ voor een goed resultaat in de toernooi-competitie. Hier nemen we nu de koppositie in, het resultaat is mede
te danken aan de goede opkomst op de trainingen aan het
begin van het seizoen. Nu dit zo volhouden, dan kunnen we
onze positie misschien met succes verdedigen. Ik daag jullie
hiertoe uit, en ben benieuwd.
Succes en sportieve groet van
Ben Reuvers

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

www.sportclubbartje.nl

ASSEN maandag-tussen-de-middag
Dag allemaal, onze groep heeft een roerige tijd achter de
rug. We hebben na een kort ziekbed afscheid moeten nemen
van mevrouw Bulthuis die in augustus is overleden. Haar
man is al sinds langere tijd ziek thuis en mag zeker tot 18
februari niet zwemmen. Wij wensen hem sterkte toe vanaf
deze plaats. Verder gaat alles zijn gangetje, we zwemmen
elke maandag in warm water, doen onze oefeningen en praten bij na het weekend. We hopen op een goede Kerst en
dat we elkaar in het nieuwe jaar weer net zo graag mogen
ontmoeten als nu. Hartelijke groet,
Annie Borgerink
ROLDE woensdagavond
Het was weer zover... Annie Warris kwam met de vraag of
ik voor het weekend nog even een verslagje wou schrijven
voor het clubblad. Grinnekend vroeg ze dat, want ze weet
dat ik dat elke keer weer een crime vind. Want wat moet je
als begeleidster elke keer weer melden. Dat het goed gaat
en er geen problemen zijn??? Liever zou ik zien dat een
lid eens een stukje schreef. Zou je te weten komen hoe zij
het ervaren. Daar zou ik dan weer iets mee kunnen doen.
Soms voel ik mij een bezigheidstherapeut, want als ik niets
onderneem worden alleen de kaakspieren getraind. Want
liggend in een heerlijk warme ‘tobbe’ (zo is de watertemperatuur tegenwoordig) hebben volgens mij de meesten niet al
te veel behoefte te gaan bewegen. Men ervaart de warmte
als een zeer weldadige warme deken, dus... alleen maar lof
voor Stichting De Trans. Toch zijn we volgens mij wel goed
bezig (zij het rustig), want je moet je niet teveel inspannen bij
deze temperatuur. Je kunt je warmte niet goed kwijt en dat
is slecht (o.a. voor het hart).
Nu even ter zake. Jan Meursing kon door ziekte dit jaar helaas maar 11x aanwezig zijn. Wij wensen hem een spoedig
herstel. Grietje Enting was ook veel afwezig, maar...door
een luxe-probleem (2x per jaar een bezoek aan haar zoon in
Zuid-Afrika). Meta Visser moest ook een poosje afwezig zijn
vanwege een gebroken arm. Ids en ik bezochten haar in het
Rikke... huis in Groningen. Dat was gezellig, maar ter afsluiting een parkeerbon van 65 euro, dat was even balen.
Sinds 1 november hebben we een nieuw lid: Geertje Sturris
(ingedeeld in groep 2), bij deze alsnog van harte welkom.
Tot slot nog eens een oproep aan leden van Sportclub
Bartje: schrijf ook eens een stukje hoe het is om lid te zijn
van deze club. Vooral richting bestuursleden die volgens mij
allemaal een lintje verdienen voor hun inzet, mijn petje af.
Wiep Blauw
SMILDE
Hallo allemaal. Het is november, dus alweer het laatste
krantje van 2008. 25 dec. is het kerst en de week daarna
oud en nieuw, dus ook geen zwemmen. We beginnen dan
weer in het nieuwe jaar op donderdag 8 januari, na afloop
gaan we dan weer gezellig iets drinken. De twee dames die
bij ons stage lopen hebben het zover ik het kan beoordelen
best naar hun zin. Inmiddels heeft zich ook al een derde
persoon aangemeld. We moeten maar zien hoe we dat oplossen, want drie tegelijk is wel een beetje te veel. Maar in

gezamenlijk overleg komen we er wel uit.
Gerrie is deze afgelopen zomer een tijd ziek geweest maar
gelukkig is ze na de herfstvakantie weer als altijd met volle
inzet aanwezig (Alie blij). Spannende tijd was het voor de
fam. Post, mevrouw Post is weer thuis na de operatie maar
moet nog wel regelmatig terug voor nabehandeling. Dus zal
het nog wel een tijdje duren voordat ze weer mag en kan
zwemmen. Familie Post, van hieruit veel sterkte gewenst.
Mevrouw Koning woont nu ergens in Smilde. We hebben
geen adres of telefoonnr. ontvangen. Hopelijk komt dat nog,
we wachten maar af. Er hebben tot dusver nog maar drie
personen voor ons gezamenlijke potje betaald. Willen juilie
er even aan denken, want de bodem is al zichbaar.
Rest mij nog jullie hierbij goede feestdagen en een gezond
en sportief 2009 toe te wensen.
Co Westerhof-Koops
VRIES
Met negen vrijwilligers waarvan drie instructeurs proberen
we wekelijks van 18.30-20.00 uur het zwemmen draaiende
te houden. Wanneer ik af en toe op dinsdagavond even binnen kom vallen heerst er altijd een gezellige sfeer, na het
zwemmen is er koffie, thee en altijd wel iets lekkers.
Op 11 november zijn alle vrijwilligers bij mij op bezoek geweest, sommigen kenden elkaar niet, dus was het een nuttig
samenzijn, en hebben we het wel en wee van onze groep
besproken. De laatste tijd zijn er veel nieuwe mensen bijgekomen, allemaal hartelijk welkom en we hopen dat jullie je
spieren en gewrichten een beetje los kunnen houden in het
heerlijke warme water.
Anna van Dijk zal van 30 maart - 4 april weer de jaarlijkse
collecte organiseren in de gemeente Vries. Van deze collecte gaat er 25% naar jullie sportclub Bartje, ik vraag dan
ook weer: help met het collecteren voor jullie club. Tel. Anna
0592 541643. Voor de gemeente Assen kunnen mensen mij
bellen, tel. 0592 542046.
Prettige feestdagen en goede jaarwisseling, Sonja Polling

Afdeling WATERBASKETBAL
11 Oktober 2008 hadden we het eerste
waterbasketbaltoernooi van dit seizoen,
het werd gehouden in Meppel. De eerste
wedstrijd moesten we tegen Roden 2,
deze wonnen we met 1-11. De volgende
wedstrijd was tegen De Dolfijn uit Drachten en ook deze wonnen we, met 8-0. De
Zwerfkei uit Meppel was de volgende tegenstander, deze wedstrijd wisten we te
winnen met 1-5. Na de pauze was Veendam de tegenstander en deze werd gewonnen met 8-0. De laatste wedstrijd
was tegen Roden 1 en zij hadden deze middag ook al 4
partijen gewonnen, dus dit was heel spannend, het was een
leuke wedstrijd om naar te kijken.De beide teams waren erg
aan elkaar gewaagd. Helaas voor ons wilde het laatste doelpunt er niet in, hij bleef op de ring draaien en ging er toen af.
De eindstand werd 5-5, dit was gezien de wedstrijd ook de

benzine – motoroil
Winkler Prinsstraat 26
Tel. 0592 - 341549

9403 AZ Assen
www.olyve.nl

juiste eindstand. Aan het eind van het toernooi bleek dat SC
Bartje op kop staat vanwege een beter doelsaldo.
Het volgende toernooi is op 7 februari 2009 in Roden. Hopelijk kunnen we onze eerste plaats dan vasthouden.
We wensen jullie goede feestdagen en een heel sportief 2009
toe.
Waterbasketbalteam
Jeugdteam waterbasketbal
Eindelijk was het dan zover. 2 september begon in het zwembad ‘De Dolfijn’ de eerste waterbasketballes voor de jeugd.
We zijn begonnen met 6 enthousiaste kinderen. Inmiddels
zijn we al met z’n negenen hard aan het werk om een top
team te worden. En dat zullen we zeker bereiken, want de
kinderen doen vreselijk hard en goed hun best.
Daniël, Jonathan, Björn, Wesley, Kimberly, Chiara, Melvin,
Sander en Tim: welkom bij de club. Ik weet zeker dat we samen met Gerard en Renate’s hulp een gezellige en sportieve
tijd zullen hebben.
Groetjes,
Tanja Wight

Dag van de
toegankelijk
heid
De Stichting Gehandicapten Platform Assen heeft Sportclub
Bartje uitgenodigd om
op zaterdag 18 oktober 2008 deel te nemen aan deze dag. In
een zeer grote tent,
midden op het Koopmansplein, heeft onze sportclub zich in een mooie stand
gepresenteerd. Andere deelnemers waren bijvoorbeeld de
OIM (Orthopedische Instrumenten Makerij), het gemeentelijke WMO-loket, Bever auto-aanpassingen en Schreuder
rolstoeltechniek. Deze laatste was onze buurman en zij hadden een drukke toeloop, waar wij als Sportclub Bartje van
proﬁteerden. Onze groep bestond uit Jannie + Willem de
Haan, Co Westerhof, Roelie Prinsen, Roelie Lampe en Henk
Dijksma. De stand was aangekleed met onze vlaggen, had
een televisie met banden van de Paralympics 2008 in Beijing.
Er waren wet-belts, folders, donateurskaarten, 2 handbogen
en sportrolstoelen. Achter ons hingen aktuele sportfoto’s van
leden in hun sportomgeving. Ikzelf heb vele gesprekken gevoerd met belangstellenden voor mijn sporttak: handboogschieten. Velen beloofden een bezoek te brengen aan onze
trainingsavonden. Al met al een zeer geslaagde dag en zeker
voor herhaling vatbaar. De gemeente en het Platform worden
bedankt voor de geboden gelegenheid om onze vereniging te
promoten.
Henk Dijksma

COLLECTE 30 maart t/m 4 april 2009
FONDS GEHANDICAPTENSPORT

Jubileumjaar 2009
Sportclub Bartje bestaat 50 jaar. Op 29 september 1959 is
onze sportclub opgericht door enkele mensen met een lichamlijke beperking. De vereniging heeft zich direct aangesloten bij de toenmalige NIS in Utrecht. Er waren op dat
moment 21 verenigingen aangesloten, waaronder ook DOV
uit Leeuwarden en GSG uit Groningen. De NIS is enige keren
van naam veranderd en heet sinds vorig jaar Gehandicaptensport Nederland.
Het jubileum wil het bestuur van Sportclub Bartje niet ongemerkt voorbij laten gaan. Een groepje leden is actief met de
organisatie van het 50-jarig jubileumfeest. De datum is vastgesteld op zaterdag 3 oktober 2009 en de locatie is Zalencentrum Van Veen in Witten. Er zal 's middags een oriënteringsrit
uitgezet worden voor auto’s. De ﬁnish is in Witten, waar aan
het eind van de middag een receptie zal plaatsvinden voor
iedereen die SC Bartje een warm hart toedraagt. Ook zullen
andere verenigingen worden uitgenodigd, evenals mensen
waarmee Sportclub Bartje vaak te maken heeft.
's Avonds is er gelegenheid om een hapje te eten (buffetje).
Ook zal er o.a. muziek zijn.
Er zal een boekje uitgegeven worden, welke van begin tot
eind is gevuld met verleden en heden van onze sportclub.
Om dit alles te kunnen realiseren zal er in 2009 een verloting
worden gehouden.
We rekenen op ieders medewerking en verheugen ons op het
jaar 2009.
Henk Dijksma

Kopij voor het volgende Bartje-krantje (nr. 1 2009) dient
voor 9 maart bij het redactie-adres of op sc.bartje@home.nl
ingeleverd te worden!

Administratieservice Westerhof
•
•
•
•
Opgericht 29 september 1959

BESTUURSSAMENSTELLING

Aangesloten bij de Gehandicaptensport Nederland (v/h NebasNsg),
NeVoBo en de Noord-Nederlandse
Handboog Federatie

voorzitter
Mw. A. Kloppenborg
Torenlaan 6A
9401 HP Assen
tel. 0592-313953

BANK: SNS bank Assen
rek.nr. 91.49.09.339
CONTRIBUTIES
Juniorleden
(t/m 15 jaar)
€ 95,00 per jaar
Seniorleden
1e sport
2e sport

€ 130,00 per jaar
€ 70,00 per jaar

Inschrijfgeld nieuwe leden € 4,50.
DONATEURS
Minimum donatie: € 10,00. Adressen
van nieuwe donateurs kunt u doorgeven aan de ledenadministratie.
SPORTKLEDING
Het dragen van de door de club
voorgeschreven sportkleding is verplicht (informatie bij het bestuur). De
kosten worden door het lid gedragen. Het dragen van sportkleding
met reclame is verboden, tenzij het
dagelijks bestuur het toelaat.
DEELNAME TOERNOOIEN
EN WEDSTRIJDEN
Het inschrijfgeld wordt in principe
door de deelnemer zelf betaald. In
bijzondere gevallen kan door het
dagelijks bestuur worden besloten
een gedeelte van het inschrijfgeld te
vergoeden.
De vervoerskosten zijn voor rekening van de deelnemers.
Het dagelijks bestuur kan in bijzondere gevallen besluiten een gedeelte
van deze kosten te vergoeden.
KOSTEN DEELNAME NEBAS
CENTRALE TRAININGEN
Dit wordt van geval tot geval in
overleg met het bestuur geregeld.

secretaris
Mw. I. van Buiten
De Wouden 220
9405 HS Assen
tel. 0592-355807
penningmeester/
ledenadministratie
Mw. C. Bremer
Steendijk 235
9404 AD Assen
tel. 0592-312729
06-29223591
sc.bartje@home.nl
2e secretaris
H. Dijksma
Dreslanden 96
9407 JX Assen
tel. 0592-375195
bestuursleden
Mw. J. de Haan-Boers
Molenstraat 223
9402 JN Assen
tel. 0592-344670
Mw. C. Westerhof-Koops
Pr. Margrietstraat 16
9422 EL Smilde
tel. 0592-412745
Mw. A. Warris-Schuring
Tuinstraat 44
9404 KM Assen
tel. 0592-291102
Mw. J. Warnders
Iemstukken 36
9407 KM Assen
tel. 0592-371854
Mw. S. Polling
Nachtegaalstraat 20
9481 EJ Vries
Tel. 0592-542046

MATERIALEN
Voor aan de leden verstrekte of in bruikleen gegeven materialen moet een
formulier worden ondertekend, waarin de nadere gegevens en condities
worden geregeld.

www.sportclubbartje.nl

Uw

TOYOTA DEALER VOOR ASSEN

Automobielbedrijf

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

bedrijfsadministratie
salarisadministratie
loon- en omzetbelasting
belastingaangifte {ook particulier}

Kastanjelaan 4
9431 EJ Westerbork
email: h_westerhof@wxs.nl
Tel. 06-53 404 818
Fax 0593-370645

AFDELINGEN SC BARTJE
HANDBOOGSCHIETEN
ASSEN - DE SPRENG
training: woensdag 19.30-21.00 uur
contactpersoon:
– H. Dijksma, Dreslanden 96,
9407 JX Assen, tel. 375195

ZITVOLLEYBAL
ASSEN - DE SPRENG
training: woensdag 20.00-22.00 uur
contactpersoon:
– Mw. J. Warnders, Iemstukken 36,
9407 KM Assen, tel. 0592-371854
trainer:
– R. Lammers, Kennemerland 172,
9405 LN Assen, tel. 0592-356042

WATERBASKETBAL
ASSEN - DE SMELT
training: maandag 20.15-21.00 uur
trainer:
– B. Reuvers, Jozef Israëlsweg 9,
9403 CL Assen, tel. 06-23779600
JEUGDWATERBASKETBAL
ASSEN - DE DOLFIJN, terrein Vanboeijen
training: dinsdag
19.15-20.00 uur
trainer:
– Mw. T. Wight, Kloosterhout 17, 9408 DL
Assen, tel. 0592-460654 / 06-27173199

ZWEMMEN
ASSEN - DE SMELT
training: maandag 18.45-19.30 uur
19.30-20.15 uur
trainer:

– B. Reuvers, Jozef Israëlsweg 9,
9403 CL Assen, tel. 06-23779600
contactpersoon recreatief zwemmen:
– Mw. J. de Haan-Boers, Molenstraat
223, 9402 JN Assen, tel. 0592-344670
donderdag 13.30-14.15 uur
14.15-15.00 uur
trainers:
– G. Boelens, Vondellaan 106,
9402 NX Assen, tel. 0592-340460
– Mw. J. Cohen, Thorbeckelaan 122,
9402 EW Assen, tel. 0592-357685
ASSEN - DE SMELT - groep Noorderbrug
woensdag 12.00-12.45 uur
contactpersoon:
– De Noorderbrug, mw. S. van der Born,
tel. 0592-300831

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

ASSEN - zwemmen ‘op medisch advies’
DE DOLFIJN, terrein Vanboeijen
maandag 12.00-12.45 uur
contactpersoon:
– Mw. J. Dekker, Berkenstraat 38,
9404 KW Assen, tel. 0592-311224
ROLDE - ZWEMLES voor kinderen
vanaf ± 6 jaar - zwembad MARIËNCAMP
training: maandag 18.15-19.00 uur
trainer:
– Mw. T. Wight, Kloosterhout 17, 9408 DL
Assen, tel. 0592-460654 / 06-27173199
ROLDE - MARIËNCAMP
training: maandag 19.00-19.45 uur
19.45-20.30 uur
woensdag 18.45-19.30 uur
19.30-20.15 uur
trainers:
– Mw. T. Wight, Kloosterhout 17, 9408 DL
Assen, tel. 0592-460654 / 06-27173199
– Mw. W. Blauw, De Weegbree 24,
9461 KM Gieten, tel. 0592-261860
SMILDE - HET SMELTEBAD
training: donderdag 19.30-20.30 uur
contactpersoon:
– Mw. J. Westerhof-Koops,
Pr. Margrietstraat 16, 9422 EL Smilde,
tel. 0592-412745
VRIES - STICHTING DE BRINK
training: dinsdag
18.30-19.15 uur
19.15-20.00 uur
contactpersoon:
– Sonja Polling, Nachtegaalstraat 20,
9481 EJ Vries, tel. 0592-542046
hpolling@planet.nl
trainers:
– Tineke Oberink-Gaaikema,
Valkenierslaan 1, 9301 KM Roden,
tel. 050-5019547
– Boukje Hof, Lottinge 76, 9481 GZ Vries,
tel. 0592-542213
– Johannes Venema, Leeuwerikstraat 11,
9481 EN Vries, tel. 0592-541344

TELEFOONNUMMERS
DE SPRENG
tel. 0592-313505/318641
DESMELT
tel. 0592-356000
MARIËNCAMP
tel. 0592-241541
SMELTEBAD
tel. 0592-413150
DE BRINK
tel. 0592-541841
VANBOEIJEN
tel. 0592-305404

