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Beste leden, vrijwilligers, collectanten,
donateurs, sponsoren en andere lezers

Wij gaan het jaar 2009 afsluiten met een goed
gevoel, want we kunnen terugzien op een
prachtig 50-jarig jubileum, gevierd op 3 oktober.
Zoveel bezoekers, leden, oud-leden, sponsoren,
relaties: Sportclub Bartje leeft duidelijk!
Een van de hoogtepunten van de receptie was
de uitreiking door de burgemeester van Midden
Drenthe van een koninklijke onderscheiding
aan ons bestuurslid uit Smilde Co Westerhof.
Een verslag van het jubileum en veel meer
informatie vindt u op onze website www.
sportclubbartje.nl.
Een ander hoogtepunt dit jaar was het feit
dat het bestuur van de eerste Midnightwalk
in Assen Sportclub Bartje de opbrengst van
de deelnemersgelden heeft geschonken. Na
jaren tobben over het aaneen knopen van de
ﬁnanciële eindjes, kunnen wij nu constateren
dat wij als bestuur van SC Bartje gelukkig ons
meer kunnen wijden aan het sporten met een
lichamelijke beperking.
Op zaterdag 23 januari 2010 is
weer onze jaarlijkse nieuwjaarsvisite met een toneelstuk van de
toneelgroep uit Grolloo. Zoals elk
jaar is deze feestelijke avond weer in
zalencentrum Hofsteenge in Grolloo.
Wij hopen dat u in groten getale
aanwezig bent!
Alvast prettige feestdagen gewenst.
Anneke Kloppenborg, voorzitter

FITTEST 12 DECEMBER 2009
De gemeente Assen voert in samenwerking met
SportDrenthe al enkele jaren actie om volwassenen en
senioren aan het sporten te krijgen.
Op zaterdag 12 december is er in sporthal De Spreng
in Assen-Oost de gelegenheid om u gratis te laten testen
op uw mogelijkheden voor het deelnemen aan een
sport. Naast de ﬁtheidstest zijn er de hele dag activiteiten: open lessen volleybal, boksen, badminton, sport
en spel en de mogelijkheid om uw wandelhouding te
laten analyseren.
U mag ook rustig iemand meenemen.
Diverse sportverenigingen zijn aanwezig. U kunt zich
ter plaatse aanmelden voor een proefperiode.
Sportclub Bartje neemt ook deel aan deze dag.
Wij hebben in de voorgaande jaren op deze wijze een
aantal nieuwe leden gekregen die ondanks een lichamelijke beperking lekker bij ons zijn komen sporten.
Geeft u zich wel even op, dan ontstaan er geen wachttijden. Dit kan bij Connie Bremer, tel. 06-29223591 of
per mail: sc.bartje@home.nl. U kunt daarbij aangeven
of u liever ’s morgens of ’s middags komen wilt.
U krijgt van de organisatie een bevestiging met het
juiste tijdstip.

NIEUWS UIT DE AFDELINGEN
Afdeling HANDBOOGSCHIETEN

Afdeling ZITVOLLEYBAL

Het gaat uitstekend met de schutters en
de trainingen worden heel goed bezocht.
Afgelopen zomer zijn we enkele keren in
Roden geweest om heerlijk bij Noorder
Pijl buiten te schieten. Het is leuk om
ook eens over een andere afstand dan
25 meter te schieten.
Er zijn door de clubleden weer diverse
toernooien bezocht, waar ook meestal
wel een medaille of beker mee naar huis genomen mocht
worden. Ook persoonlijke records vielen enkele schutters
ten deel en dat doet goed. Jaap houdt voor de leden de
resultaten bij van iedere trainingsavond en heeft dit keurig
op een rij. Je kunt zien wat je beste prestatie is geweest,
wat je gemiddelde is per pijl. Allemaal leuke en nuttige
informatie en dit om uiteindelijk deelnemer te zijn aan de
jaarlijkse verschieting om de Madlener bokaal.
De familie Madlener is in juli definitief naar Bonaire vertrokken. Nick belde afgelopen week en wil dat ik iedereen de
groeten doe. Hij wil daar nooit meer weg en ze hebben
gepast werk gevonden. Ook met Nicole gaat het prima op
school en stageplaats. Je kunt hun gang volgen op hun
eigen weblog.
Er zijn de afgelopen tijd twee leden vertrokken bij SC Bartje:
Erica van der Veen en (wegens verhuizing naar Brabant) de
sympathieke Martijn van den Huyssen. Gelukkig heeft zich
een nieuw lid gemeld en deze schiet Compound: Michel
Karsies, hartelijk welkom!
Er staan binnenkort weer diverse mooie wedstrijden op het
programma. Op 29 november is de Fun wedstrijd in Muntendam. We zijn hierbij aanwezig met de grootste delegatie
ooit, t.w. 9 schutters. Op 13 december gevolgd door 3x 18
meter in Stavoren en verder het Appeltjestoernooi op 17
januari in een sporthal te Emmen.
Ik houd jullie natuurlijk op de hoogte van andere wetenswaardigheden.
Jullie hebben ook gezien dat we een nieuwe opbergruimte
voor onze spullen hebben. Het dient nog wel netjes ingericht te worden en ik zal daarvoor begin volgend jaar een
beroep doen op enkelen van de club.
Van de federatie is niet veel nieuws te melden op dit moment. Er was op 25 november een samenkomst in Beilen.
De voorzitter is nieuw na het vertrek van Erica Middel en is
nu Edo Ellens. Voor het geval u het nog niet weet: ik stap
als secretaris ook op, maar dan per 1 januari 2010. Wel zal
ik de club op de vergaderingen blijven vertegenwoordigen.
Tot slot wil ik iedereen een zeer plezierige decembermaand
toewensen.
Henk Dijksma

Landskampioen Twente op bezoek
Zaterdag 21 november was er in de
Timp de wedstrijd tegen Twente 05, de
heersende kampioen. Op voorhand een
wedstrijd, die Bartje zou gaan verliezen.
De doelstelling was dan ook: speel zo
goed mogelijk, verkoop je huid zo duur
mogelijk en houd plezier in het spelletje.
De uitslag van 0-4 was dan ook logisch
en behalve in de 3e set is de eerder genoemde doelstelling
aardig gehaald. De eerste en de tweede set gingen verloren
met 15-25 en 16-25. Er werd door de zitvolleyballers aardig
tegenstand geboden en vrijuit gespeeld. Een paar series
serveren van de tegenstander luidde het setverlies in. De
3e set was een veegpartij (8-25), waarbij het geloof in eigen
kunnen ver weg zakte.
De 4e set gaf een ander beeld: met fanatiek volleybal werd
de tegenstander bij vlagen onder druk gezet, wat resulteerde in een set die op het nippertje verloren werd (23-25).
De komende wedstrijden op 12 december (uit in Leersum)
en 19 december (thuis tegen Almere) bieden meer perspectief om punten te behalen, zeker met de instelling van de
laatste set van afgelopen zaterdag.
Rudolf Evenhuis

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

Afdeling ZWEMMEN
ASSEN maandagavond
Vooruitkijkend gaan we al weer naar het
einde van het (jubileum)jaar.
En terugblikkend kunnen we spreken van
goed bezette zwemuren. Daarin wordt
enthousiast getrimd en gezwommen.
Natuurlijk niet voordat de nodige conversatie heeft plaats gevonden en ieder
weer is bijgepraat.
De maand oktober stond in het teken van feestelijkheden.
Ten eerste het 50-jarig jubileum, we hebben gezellig met
elkaar een topdag gehad.
Verder hebben we ook een geslaagde zwemvierdaagse
gehouden. Banen zwemmen op de klok en dan na 4 keer
de uitreiking van de verdiende medailles en trotse gezichten
die daarbij horen. Goed gedaan allemaal!!! Ook de muziek
die daarbij werd gedraaid werd alom gewaardeerd. Zo
hebben we besloten de komende tijd het 2e gedeelte van
de les op de ritmische noten van begeleidende muziek de
spieren in conditie te houden en te rekken.
Iedereen een gezellige en gezonde decembermaand toegewenst, al dan niet met (griep)prik.
Ben Reuvers
ROLDE maandagavond
In Rolde zwemmen we met 4 groepen achter elkaar. Eerst
twee jeugdgroepen en daarna twee volwassenengroepen.
De eerste jeugdgroep is sinds maart bezig en zwemt al in
het diepe. De tweede groep is druk bezig voor het A-diploma wat we hopen in januari te behalen. Arjun heeft inmiddels zijn A-diploma al te pakken, van harte gefeliciteerd.
Hij is nu bezig met B.
De volwassenengroepen zijn alleen dames, waar dus heel
wat afgekletst wordt, maar ook hard gezwommen. Janny
Otto hebben we al een poosje moeten missen in verband
met ziekte. We wensen haar en haar man veel sterkte en
hopen haar snel weer te zien.
Tanja Wight
ASSEN maandag-tussen-de-middag
Dag allemaal, we zwemmen weer en wel met een complete
groep. Alle zieken zijn weer zover hersteld dat ze kunnen
zwemmen op de maandag en dat doen we dan ook met
veel plezier.
Sinds juni hebben we een groep van 11 mensen, uitbreiding
dus in de persoon van Yvonne Bies en daar zijn we blij mee.

www.sportclubbartje.nl

We hebben nog nooit zo’n vol bad gehad met enthousiaste
zwemmers die oog en oor hebben voor elkaar. Dat is ook wat
ik alle leden van SC Bartje toewens,
Annie
VRIES dinsdagavond
Sinds vorig jaar ben ik lid van Sportclub Bartje, en zwem ik
bij de eerste groep in Vries. Opvallend is het leeftijdsverschil
in deze groep. Het grappige is wel dat na de ‘tewaterlating’
het leeftijdsverschil verdwenen is. Sterker nog, we voelen
ons allemaal weer zo’n uhh… 12 jaar oud en dan wordt het
al snel gezellig!
Het bewegen gaat een stuk gemakkelijker in het warme
zwembadwater. Al is de daadwerkelijke temperatuur van het
water vaak een punt van discussie. De meningen zijn meestal verdeeld. Is het water nu kouder dan anders? Misschien
moeten we toch maar eens een thermometer meenemen.
Dankzij onze vrijwilligers zijn deze avonden mogelijk! Indien
noodzakelijk helpen ze o.a. met het omkleden, transport in
en uit het zwembad, verzorgen van koffie en thee en niet te
vergeten waar we voor komen: het begeleiden van de trainingen. Iedereen waardeert hun inzet enorm. Bedankt allemaal!
Ik zal niet zomaar een zwemavond missen!
Rolf Tjassens
ASSEN woensdag Noorderbrug
Op woensdag van 12.00 tot 12.45 uur zwemmen we met 10
cliënten via de Noorderbrug. Sinds januari zijn we van Van
Boeijenoord naar De Smelt verhuisd, wat de cliënten en ons
goed bevalt, vooral het grotere zwembad. Hierdoor is er nog
plek voor 2 extra cliënten.
Jammer genoeg moest onze vaste vrijwilligster Christien
wegens privé omstandigheden stoppen. Langs deze weg
willen we haar bedanken voor alle inzet van de afgelopen
jaren.
Tanja Wight
ROLDE woensdagavond
Nog maar enkele weken en het jaar 2009 zit er weer op. Dus
weer tijd om even terug te blikken.
Wat onze afdeling betreft waren er maar weinig bijzonderheden. We hebben heel veel kunnen zwemmen. Zoals gewoonlijk gingen Ids en ik medio september 6 weken met vakantie.
Op de camping is ook dagelijks gezwommen.
Door De Trans is er tot dusver maar 3 maal afgebeld vanwege een storing, groot onderhoud en legionella. Of liever
gezegd 2x, want op 15 juli stonden we raar te kijken naar
een zwembad zonder water. Men had vergeten te bellen. Dus
snel naar huis om de tweede groep af te bellen zodat die
niet ook voor niets zouden komen. Alles bij elkaar optellende
kom ik over de 40 maal zwemmen dit jaar.
Maar we doen ook nog andere dingen dan zwemmen. Zo
zijn we met de tweede groep op 27 maart uit eten geweest
in het Hof van Saksen (de extra calorieën zijn er alweer afgezwommen). Op 20 mei hebben we met beide groepen koffie
gedronken met gebak, wat er ook weer werd afgezwommen.
Dit was op camping De Weyert, waarvan ons lid Geertje
Sturris en haar man eigenaar zijn. Wij kregen uitleg wat er
komt kijken om zo’n bedrijf te runnen. Tot slot nog een rondleiding over de camping, wat door ons zeer werd gewaardeerd.
Dan natuurlijk het hoogtepunt: het 50-jarig jubileum. Ook daar
waren wij goed vertegenwoordigd. Enkelen van ons werden
in het zonnetje gezet vanwege het 25-jarig lidmaatschap en
zij kregen een beeldje als aandenken. Grote ster van die dag
was Co Westerhof. Zij werd koninklijk onderscheiden voor al
haar vrijwilligerswerk.... hulde! Maar wij hebben ook een ster
in ons midden en wel... Jan Meursing (inmiddels ook bekend
via TV Drenthe). Jan, wij zijn trots op jou, jij bent een boegbeeld voor de gehandicaptensport en we zijn blij je weer
terug te zien na een lange gedwongen afwezigheid.
Tot slot wil ik nog vermelden dat we in juni Simmy Spoelstra
hebben kunnen verwelkomen als nieuw lid.
Wiep Blauw
SMILDE donderdagavond
Hallo allemaal, er moet weer wat op papier gezet worden
voor het laatste krantje van dit jaar, ook tevens de laatste
bijdrage van mij. M.i.v. januari neemt Gerrie het van mij over,
zij wordt dan tevens lid van het bestuur. Succes Gerrie.

Gelukkig hebben we ook een badmeester gevonden. Jannes
welkom; ﬁjn dat je die taak op je wilt nemen. Voor jou is de
groep wel bekend, dus hoeven we niet veel uit te leggen. Ook
was je jaren badmeester in Smilde, dus het bad heeft voor
jou ook geen geheimen.
Zieken heb ik gelukkig voor zo ver ik weet niet te noemen;
het groepje is na veel ongemakken weer compleet. Alleen
Pieter is nog afwezig, voor zo ver ik weet is hij nog ergens
anders voor revalidatie na een heupoperatie. Sterkte Pieter,
kom maar gauw weer terug, we missen je. Dan wil ik nog
Baukje, Ester en Gerda bedanken voor al die tijd dat ze
als vrijwilliger bij ons waren. Jammer dat jullie gestopt zijn.
Gelukkig hebben we het weer in kunnen vullen met Loes, die
bij ons haar stage-uren zinvol komt invullen. Welkom Loes.
Dan Gerard nog; toe zeg ja, we hebben je nodig!
Nu nog iets over de decembermaand: donderdag voor de
Kerst is het bad om vier uur gesloten en Oudjaarsdag is op
donderdag, dus ook geen zwemmen. Eerste donderdag in
januari na aﬂoop kofﬁedrinken. Dan kan ik na zoveel jaren
afscheid nemen. Ik heb het altijd met veel plezier gedaan en
dank juilie voor je vertrouwen. In het bijzonder wil ik Frouni
bedanken dat ik alles met haar kon overleggen. Ook het
bestuur bedankt voor de goede samenwerking. Vergaderen
is niet altijd leuk, maar de sfeer was altijd goed. Ik wens het
bestuur en Bartje nog heel veel goede en gelukkige jaren toe.
Ik wens een ieder alvast Prettige Feestdagen en een Gezond
2010!!
Met vriendelijke groet, Co Westerhof

Afdeling WATERBASKETBAL
Volwassenengroep maandag
In september hebben we de training weer
opgepakt. De ene keer met bijna iedereen
en een volgende keer met een handjevol.
Het zou mooi zijn als er wat continuïteit
gevonden kan worden. Omstandigheden
als ziekte, studie e.d. blokkeren dit op het
moment.
Omdat het 50-jarig jubileumfeest op dezelfde datum viel als ons eerste toernooi, moesten we besluiten dit toernooi te laten schieten. De meerderheid gaf er de
voorkeur aan het jubileumfeest in zijn geheel mee te maken.
Hier hebben we dan ook volop van genoten.
Het volgende toernooi zal in februari (Veendam) plaatsvinden.
Er wordt dan ook weer stevig gewerkt aan conditie en vaardigheden. We mogen er van uitgaan dat we ook in Roden (6
maart) weer goed voor de dag komen. Met name als er ook in
de komende drukke decembermaand gelegenheid gevonden
wordt de trainingen te bezoeken, zal het resultaat er zeker
naar zijn. Succes allemaal, ook met het oog op het verdere
seizoen.
Ben Reuvers
Jeugdgroep dinsdag
Het jeugdteam heeft 3 oktober voor het eerst meegedaan
met de landelijke competitie, wat hun geweldig goed afging
en ontzag afdwong bij de tegenpartij. We zijn nu aan het
trainen voor het volgende toernooi in februari 2010.
Iedereen kent natuurlijk ondertussen de spelregels en is
gewend om 2x 7 minuten voluit te gaan. We hebben nu 9
leden en hebben nog ruimte voor nieuwe leden, dus als deze
sport je aanspreekt, kom dan eens kijken op dinsdagavond
19.15 uur in Van Boeijenoord.
Tanja Wight

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

JUBILEUMPUZZELTOCHT
In het kader van het 50-jarig bestaan van Sportclub Bartje was een
feestonderdeel van zaterdag 3 oktober jl. de puzzeltocht. Willem
de Haan en ondergetekende hebben hiervoor in juni reeds een heel
mooie rit uitgezet, die ging over Smilde, Veenhuizen en uiteindelijk
Appelscha. Wat wil nu het geval? Gaan ze in Smilde met de hoofdweg bezig en kunnen we daar niet langs, ook blijkt in september de
hoofdweg van Veenhuizen op de schop te gaan. Probleem dus.
Opnieuw een rit uitgezet naar Rolde, Grolloo, Schoonloo, Elp en
Hooghalen. In de week voorafgaand hebben Jannie en Connie weer
proefgereden en was ook hier een weg eruit. Deze bleek gelukkig op de betreffende zaterdag weer berijdbaar en de rit kon dus
van start gaan. Om twee uur waren 25 equipes aan de start en
Connie regelde het vertrek met Jannie. De stopplaats was bij de
Ieberenplas te Schoonloo. Hier hoorden we al de eerste positieve
geluiden onder het nuttigen van een drankje. Overigens: de kofﬁe
en thee waren beschikbaar gesteld door zalencentrum Van Veen,
de containers in bruikleen gegeven door Klaas Winters van de
cateringservice op de TT-baan. Om de benen even te strekken werd
bij de plas een spelletje jeu de boules gedaan, onder deskundige
leiding van Dick en Elly Koops en Demi Hoffman. Na terugkomst bij
de ﬁnish bleek dat Frans en Roelie Lampe met crew Geert Eggens
en Wil v.d. Plaats de juiste antwoorden hadden èn de hoogste score
bij het spelletje. Tweede werd de familie Hingstman met Albertje
Kloosterman en Griet Jonkman, derde de families Middelbos en
Braamskamp. Al met al een zeer geslaagde tocht en zeker voor
herhaling vatbaar.
De meeste vragen waren niet te moeilijk, omdat ze op gevels of
langs de weg te vinden waren. Ik wil u de antwoorden echter niet
onthouden:
Oprichtingsdatum SC Bartje: 29 september 1959.
2e Viaduct: Boskamp.
Meander: (slingerende natuurlijke) waterloop, beek of rivier. Land:
Turkije.
Spandoek: Tuning Experience.
Familie Jansen: op de schuur staan 2 koeien (zwart en roodbont).
Tekst op huis in Deurze: De Walnoot.
Bord na T-splitsing: Jakobskruiskruid.
Complex Nooitgedacht: Hof van Saksen.
Oostereind 14, Grolloo: De Moere.
Zalencentrum Grolloo: Hofsteenge.
Ieberenplas bord: Distrikt Middenveld.
Naam op kei: Zwarte water.
Bord met gele stip: Tweelingenroute.
In Elp tekst op 2 pilaren: Stein Borg.
Dit zat er in de zak: aardappel, eikel, dennenappel, kastanje.
Hogenboom Vakantieparken bij Zwiggelte: het Hart van Drenthe.
In Hooghalen bij Herinneringscentrum: Het aantal planeten in ons
zonnestelsel is 9.
Het centrum/museum is gewijd aan de deportatie van Joden en
zigeuners (holocaust).
Naam snelweg: A28.
Laaghalen 20, tekst voormalig schooltje: Caro Mia Eva.
De letters TT betekenen: Tourist Trophy.
Op de TT-baan worden o.a. georganiseerd: auto- en motorraces,
truckraces, wielerrondes, scootmobielraces, klootschieten, races
voor karts, presentaties nieuwe auto’s.
Het aantal pitboxen: 34.
De tocht was 68,5 km lang!
Henk Dijksma

COLLECTE

29 maart t/m 3 april 2010
Fonds Gehandicaptensport
Wij zijn nog op zoek naar nieuwe collectanten, die bereid
zijn b.v. een avond in die week te collecteren.
De opbrengst van Assen is gedeeltelijk voor Sportclub Bartje!
Aanmelden bij Connie Bremer, tel. 0592-312729 /06-29223591
e-mail: sc.bartje@home.nl.

Kopij voor het volgende Bartje-krantje (nr. 1 2010) dient
uiterlijk 11 maart bij het redactie-adres
of via sc.bartje@home.nl ingeleverd te worden!

benzine – motoroil
Winkler Prinsstraat 26
Tel. 0592 - 341549

9403 AZ Assen
www.olyve.nl

Administratieservice Westerhof
•
•
•
•

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

MEEDOENPREMIE
Meedoen? Maar het is lastig om alles ﬁnancieel rond te krijgen.
De gemeenten Assen, Aa en Hunze en Tynaarlo kennen een Meedoenpremie. De ISD zorgt voor de uitvoering.
De Meedoenpremie zorgt ervoor dat u mee kunt doen bij een
vereniging, sportclub of vrijwilligerswerk. Of dat uw kinderen
mee kunnen doen op school, sport of hobby.
Wanneer u een uitkering ontvangt of minder dan 120% van de
bijstandsnorm verdient, dan kunt u een Meedoenpremie aanvragen.
In het nevenstaande overzicht ziet u met welk inkomen u recht
heeft op de Meedoenpremie.
Er is een Meedoenpremie voor schoolgaande kinderen. In het basisen voortgezet onderwijs is dat € 210,00 per jaar. In het eerste
jaar van het voortgezet onderwijs is de Meedoenpremie voor de
kinderen € 520,00. De premie voor ouderen, chronisch zieken en
gehandicapten is € 349,00 voor alleenstaanden, € 447,00 voor een
alleenstaande ouder en € 498,00 voor gehuwden.

Overzicht inkomen 120% van de bijstandsnorm
Jonger dan 65 jaar

Alleenstaande € 1033,46
Alleenstaande ouder € 1328,75
Gehuwd/samenwonend € 1476,30

Ouder dan 65 jaar

Alleenstaande € 1133,89
Alleenstaande ouder € 1428,04
Gehuwd/samenwonend € 1559,53

U moet de premie voor 31 december aanvragen bij de ISD.
Voor meer informatie en het aanvraagformulier: www.samendoen.nu /
Team Wmo Tynaarlo, 0592 266662 / ISD 0592 396100.
Als u wilt meehelpen bij het verspreiden en invullen van de aanvraagformulieren, neem dan contact op met de ambassadeur Meedoenpremie
BettyZuur@home.nl of 050-4028094.

