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Beste leden, donateurs, vrijwilligers, sponsoren 
en andere lezers
Alweer is bijna een jaar voorbij.
Sportclub Bartje is springlevend: wij krijgen steeds meer jonge leden die 
bij ons (diploma)zwemmen of waterbasketballen, de zitvolleyballers doen 
mee aan de landelijke competitie, de handboogschutters hebben nauwe-
lijks genoeg aan twee avonden per week en de zwemgroepen in Assen, 
Vries, Smilde en Rolde floreren!
Maar nieuwe leden blijven welkom bij onze sportclub.
Op de website www.sportclubbartje.nl geven we aan hoeveel nieuwe 
leden kunnen worden geplaatst bij de verschillende groepen.

Onze traditionele nieuwjaarsvisite is op vrijdagavond 1 februari 2013 in 
café Hofsteenge in Grolloo.
Wij hopen velen van u deze super-gezellige avond te mogen begroeten, 
net als voorgaande jaren  verzorgd door de toneelvereniging van 
Grolloo en onze eigen activiteitencommissie, die o.a. voor de grote ver-
loting zorg draagt.

ALLEMAAL ALVAST PRETTIGE FEESTDAGEN GEWENST!

Anneke Kloppenborg,
voorzitter

Steun Bartje, voer de vogels!
VOGELVOERPAKKETTEN

E 3,— per stuk
4 pakketten voor E 10,–

bestellen: tel. 06-29223591 of sc.bartje@home.nl
u krijgt ze thuis bezorgd



Afdeling HANDBOOGSCHIETEN
In tegenstelling tot andere jaren 
zijn afgelopen zomer weinig schut-
ters aan het werk geweest in Roden 
of Leek. De gelegenheid werd wel 
geboden, maar een enkele keer is 
iemand van SC Bartje buiten aan 
het schieten geweest. 
Ondergetekende heeft het in de zo-
mer heel erg rustig aan gedaan om 

zich weer volledig op het nieuwe indoorseizoen te 
richten.
Vanaf begin september zijn we weer los op de dins-
dag- en woensdagavond. Ik mag wel stellen dat 
boogschieten zich in een flow bevindt en zeker op 
dit moment hot is om te doen. Het is regelmatig 
weer puzzelen wie er weer met de instructiebogen 
van SC Bartje mag schieten. Er meldt zich prak-
tisch iedere week wel weer een nieuwe schutter. En 
wat zo fijn is, is dat alle starters binnen zeer korte 
tijd een eigen toebehoren gaan aanschaffen bij A7 
Handboogsport. Ook dit effect merkt Wiebe Damstra 
van A7, zodat hij vanaf dit Bartje-krantje een adver-
tentie plaatst.
De nieuwe leden zet ik even op een rijtje, zodat we 
weten wie wie is: Ruud Westenberg, Jasper Weer-
heijm, Yannick Eshuis, Alex Berends, Martin Thie, 
Sebastiaan Pot en Isis Joling. Vooral de laatste is 
bloedfanatiek en zal binnenkort ook wel met eigen 
boog komen. Ze is jeugdschutter en mag 18 meter 
schieten, ze komt al op 220 punten. Alle schutters 
hartelijk welkom binnen onze club.
Aangezien het materiaal veel te verduren krijgt, 
heb ik bij het bestuur gevraagd om bogen en pijlen. 
Gelukkig is het bestuur zeer meelevend en mag ik 
voor het einde van 2012 nog 3 bogen en 24 pijlen 
aanschaffen.
Ik moet u ook melden dat enkele schutters door 
mij uitgeschreven zijn, te weten Ron en Catheline 
Boef, Wilma Wever, Dennis Brinks en Lennart van 
Hoorne. Dit alles door diverse omstandigheden. Mijn 
steun en toeverlaat Jannes de Jong is ook iets aan 
de  beterende hand, maar laat toch weten eerst zijn 
therapie af te willen maken. Dit kan nog wel enige 
tijd duren. Met Filip Dijkstra heb ik nu een samen-
werking op gang gebracht om de beide  groepen 
goed te kunnen behappen. Ik doe de algemene 
 dingen en Filip zorgt voor de goede afwerkig van 
een beginnend schutter.
Er zijn weer diverse toernooien geweest, waar Bar-
tje-leden aan mee hebben gedaan. Zoals ik vroeger 
vaak uitslagen vermeldde, lijkt het mij voor de ge-
interesseerden gemakkelijker om de scores van de 
NNHF-site te halen, voor zover bekend gemaakt. Bij 
het laatste toernooi in Joure waren we wel met 8 
personen, dus de opkomst in totaal bij toernooien 
groeit gelukkig ook weer.
Ook de komende wedstrijden maar van de site 
 plukken. Ik zal dan de namen verzamelen en aan de 
organiserende club doorgeven. We proberen meestal 
samen daar dan heen te reizen.

De interne competitie loopt nog steeds onder super-
visie van Jaap Menses. In de lijst staan voor 2012 
reeds vele mooie hoge scores.
Tot slot wil ik de leden kenbaar maken dat er een 
najaarsactie wordt gehouden. Na het vorige succes 
met vogelvoer is dit ook voor 2012 het item. U kunt 
de pakketten bij mij afnemen. Het grootste gedeelte 
van uw bijdrage gaat naar de algemene kas van 
Sportclub Bartje.
Ondanks dat het nu nog maar november is, wil ik 
alle schutters van SC Bartje een fijne kerst en een 
geweldig 2013 wensen.
Henk Dijksma

Afdeling ZITVOLLEYBAL
De eerste week van september 
werden de Paralympics in Londen 
gehouden. Twee speelsters van 
Sportclub Bartje deden hieraan 
mee. Karin en Josien zitten al jaren 
in het Nederlands Dames Zitvolley-
bal Team. Met de zilveren medaille 
op het EK in Rotterdam in 2011 
plaatsten ze zich voor de Paralym-

pics van Londen. 
Om onze speelsters aan te moedigen zijn o.a. Rein, 
Janny en Ed met de Eurostar trein naar Londen 
gereisd. Vantevoren waren de toegangskaarten 
voor de wedstrijden al geregeld. En ook waren er 
 plannen voor het bezoek van toeristische attracties 
zoals het London Eye, Westminster Abbey en Tower 
Bridge. In Londen bleken er ook heel veel andere 
Nederlandse supporters te zijn en daardoor was het 
erg gezellig voor, tijdens en na de wedstrijden van 
het Nederlands Dames Zitvolleybal Team. 
De dames hadden ook de aanmoedigingen van de 
tribune wel nodig, want in het begin liep het nogal 
stroef. Tegen de op papier zwakke tegenstander 
 Japan ging er een set verloren, maar daarna her-
pakte het Nederlands team zich en won met 3-1. 
De tweede wedstrijd liep al 
een stuk beter en het thuisland 
Groot-Brittannië werd met 3-0 
verslagen. In de laatste poule-
wedstrijd had Nederland het 
erg moeilijk tegen Oekraïne en 
deze wedstrijd ging dan ook 
met 1-3 verloren. Als tweede van de poule moesten 
de dames nu tegen de nummer 1 van de andere 
poule: China. Deze tweevoudig Paralympisch kam-
pioen en regerend wereldkampioen werd het erg 
lastig gemaakt. De eerste en de derde set werden 
dik gewonnen: 25-17 en 25-13. Dus met een 2-1 
voorsprong leken er goede kansen op een stunt, 
maar helaas kwamen de Chinese dames knap terug 
en gingen de vierde en vijfde set naar China. De 
teleurstelling van het verlies van de halve finale had 
zijn weerslag in de strijd om de bronzen medaille, 
want die verloor Nederland kansloos van alweer de 
Oekraïne. In de finale versloeg China bijna moeite-
loos de Verenigde Staten. De Nederlandse Dames 
konden dus met opgeheven hoofd maar helaas met 
lege handen op de vierde plaats terug naar huis.
Wij als supporters hebben genoten van de prachtige 
zitvolleybalwedstrijden, de vriendelijke Engelse vrij-
willigers – 'gamemakers' geheten, het goede open-
baar vervoer, het mooie weer, en allerhande toeristi-
sche attracties. Natuurlijk zijn we ook nog naar het 
Holland House geweest en hebben we op de achter-
grond uitzendingen van de NOS over de Paralympics 
bijgewoond. Al met al was het een onvergetelijke 
ervaring, en kunnen we trots zijn dat we twee fan-
tastische zitvolleybalspeelsters uit het Nederlands 
Dames Team bij het zitvolleybalteam van Sportclub 
Bartje hebben.



 

IN- EN VERKOOP van :  
 AUDI-BMW-SEAT-VW 

LEVERANCIER  van:  
 LICHT METALEN VELGEN 
 BANDEN,  ook WINTERBANDEN 
 nieuw en gebruikt 

DEALER van: 
 PILOT XENON VERLICHTING 

  
 

Wij werken ook volgens zoekopdracht! 

 KANAALWEG 121  
 9421 ST BOVENSMILDE 
 T: 0592 414133 b.g.g. 06 50508323 
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Afdeling ZWEMMEN
ASSEN maandagavond
We hebben heel veel zwemmers, 
dus de groepen zijn vol!
Ben geeft ons oefeningen die we in 
het water kunnen doen, de laatste 
10 minuten met muziek erbij, dat is 
altijd gezellig.

In juni zijn we met 25 mensen in Smilde bij het wok-
restaurant geweest, dat was goed voor elkaar.
Jody en Marielle lopen stage bij ons en dat gaat heel 
goed. Roelie geeft les aan Janneke en Martijn, dat
gaat prima, we hopen dat ze het zwemdiploma halen.
Zo hebben we een gezellige groep.
Op Kerstavond (24 december) en Oudejaarsavond 
(31 december) wordt er niet gezwommen.
Alvast goede feestdagen!
Jannie de Haan

ASSEN donderdagmiddag
Inmiddels 'zitten' we in een echt mooie herfst, waar-
van we nog volop kunnen genieten als we op weg
gaan naar 'de Bonte Wever' voor ons zwemuurtje.
I.v.m. verandering van de entree moeten we iets 
eerder van huis om een parkeerplaats te vinden, 
maar als ik een kwartier voor tijd in de zwemzaal 
kom, zitten de eersten al klaar om te water te gaan.
Ik ga dan spullen klaar zetten, enwel – voor het ge-
bruik van de lift – de 'luie trap' moet te water – de 
te gebruiken lesmaterialen moeten uit de berging.
Dan de bodem op de goede diepte instellen, het bad 
wordt vervolgens afgeschermd middels het neer-
halen van een wand.
Vooral de 1e groep heeft nogal wat leden die revali-
deren van een operatie, en zijn we dus met een be-
perkt aantal. We zien er naar uit dat de revalidatie 
voorspoedig zal verlopen en naar de dag dat ze ook 
weer kunnen/mogen zwemmen. Hier geldt het ge-
zegde: hoe meer zielen hoe meer vreugd.
Hoewel er fanatiek aan de oefeningen wordt mee-
gedaan is er ook ruimte voor ontspanning en een 
lolletje. Als dan vele spiergroepen meerdere keren 
op verschillende manieren zijn aangesproken, gaan 
we ervan uit dat lenigheid, kracht en stabiliteit weer 
een up-date hebben gekregen. Even nog een mo-
ment van uitzwemmen en/of napraten en is de les 
alweer voorbij.
Elkaar een goede thuiskomst wensend, weten we 
ook dat het zo weer donderdag is. Oh, ik vergeet 
iets, ik moet nog opruimen...... tot zwems.
Ben R

ASSEN Noorderbrug
Iedere woensdag wordt er gezwommen door deel-
nemers van de Noorderbrug. De groep is op dit 
 moment klein maar wel erg gezellig.
Aan verjaardagen wordt aandacht besteed door te 
zingen en iets lekkers.
Ben geeft individueel wat oefeningen en er wordt 
heel wat afgepraat. Maar het laatste kwartier met 
ballen gooien is favoriet nummer 1, iedereen doet 

fanatiek mee en is druk 
bezig en in beweging. 
Het mooiste is het na-
tuurlijk als je iemand 
raakt, maar gelukkig 
gebeurt dat niet zo 
vaak.
Anje

ROLDE maandag-
avond
Het gaat wel goed in 
de groepen, hoewel het 
erg stil is. Door ziektes 
en operaties kunnen 
een aantal dames al 
geruime tijd niet zwem-
men. Namens de groep 
wil ik ze veel sterkte en beterschap wensen, we 
 hopen jullie weer gauw te zien. 
De rest van de groep zwemt nog steeds fanatiek 
zijn baantjes en onder veel geklets en gezelligheid 
worden de oefeningen gedaan.
Groetjes, Tanja

ROLDE woensdagavond
Na 6 weken vakantie in Frankrijk zijn we op 10 ok-
tober weer van start gegaan, helaas met een wel 
heel erg beperkte groep 1. Zo was Ellen Rolf al een 
hele tijd afwezig door ernstige ziekte en overlijden 
van haar man. Door een aantal operaties aan knie 
en arm zal zij voorlopig niet kunnen zwemmen. Na-
mens beide groepen heel veel sterkte, beterschap 
en respect voor je goede moed. Froukje Kamping 
heeft 9 november een nieuwe knie gekregen en de 
tweede is in januari aan de beurt. Dus voorlopig ook 
afwezig. Jantje Dijk is na een longontsteking ook 
nog niet voldoende hersteld om te kunnen zwem-
men. Ook ons nieuwe lid Bea Schulting moest door 
een ernstige ziekte al weer afhaken. Ook een goed 
bericht. Jan Meursing komt volgend jaar weer terug.
Grietje Enting is momenteel in Zuid-Afrika. 
We hielden dus maar eentje over en we besloten 
voor lopig alles in 1 groep te gooien.
In groep 2 zijn momenteel weinig of geen proble-
men. Anna Kleine is volledig hersteld na een opera-
tie aan beide heupen. Iedereen komt zeer trouw en 
de sfeer is altijd opperbest. 
De watertemperatuur is nog altijd uitstekend.
Wiep Blauw

SMILDE
Op donderdag 6 september zijn we allemaal weer 
met goede moed aan het seizoen 2012/13 begonnen!
Stagiaire Else blijft nog een tijdje bij ons, zij doet 
binnenkort praktijkexamen bij ons in het bad, dit is 
best spannend voor ons allemaal. Na het examen 
blijft ze gelukkig nog om haar stage af te maken.
Het klinkt een beetje saai, maar het zwemuurtje op 
donderdag van 19.30-20.30 uur verloopt zo goed, 
dat er niets bijzonders te melden is. We hebben het 
altijd heel sportief-gezellig met elkaar, tot 20.15 uur 
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A-B-C ZWEMMEN ROLDE
Een aantal kinderen heeft afgezwommen, zodat er een 
nieuwe groep kon beginnen. 
Er zijn 6 nieuwe kinderen gestart. We zijn net begonnen, 
dus is het allemaal nog even wennen maar het gaat heel 
erg goed. 
De andere groep is hard aan het oefenen voor diploma A.
Tanja

Afdeling WATERBASKETBAL
Ik zit op een hele leuke sport, dat heet 
water basketbal. Het is een teamsport. 
Je ligt met 5 personen in het water.
Met elkaar gooi je de bal over en probeer 
je te scoren. De bal moet in de basket ge-
gooid worden. 
De spelregels zijn niet moeilijk.
Je mag niet met de bal zwemmen, je moet 
overgooien met een hand. Voor deze sport 

moet je diploma A en B hebben.
Het bad is 2 meter diep, je kan tijdens de wedstrijden niet 
staan dus is het watertrappelen of zwemmen.
Ik doe deze sport al drie jaar. Ik doe mee aan toernooien. 
We spelen in Drachten, Meppel, Roden, Veendam, Delfzijl en 
Smilde.
Ik train in Assen in de Bonte Wever. Mijn trainster heet 
Tanja. De training is op woensdagavond. De wedstrijden zijn  
op zaterdag.
Je bent dan de hele middag weg; ik bedoel: je moet er heen 
rijden, wedstrijd spelen en dan nog weer terug. Ik heb een 
leuk team en we hebben vaak lol. We lachen om de domste 
dingen, soms zitten we te donderjagen in het water.
Als je internet hebt kun je op you tube een filmpje bekijken.
Groetjes, Arjan Boers

zwemmen we baantjes, zelfs Daniëlle is steeds 
vaker in het diepe te vinden, samen met Eddy 
of Petra. En Annie wordt steeds fanatieker on-
der begeleiding van Jasper en Frouni.
Grappig is wel dat ons bad automatisch op-
gedeeld wordt in verschillende clubjes, uiterst 
links de dames Post, Hingstman, De Draaijer 
o.l.v. Frouni inclusief Reina, in het midden Alie, 
Diana en Gerrie, daarnaast Ina met René, Else 
en Martijn, dan Jan-Willem, Johannes, Wouter, 
de 2-Arjennen, Petra, Ype.
Om 20.15 uur komt de waterbasket in het 
 water en dan is het ‘knallen met de ballen’ voor 
de mannen en de meisjes gaan aqua robic doen, 
nadat Alie tien (!) koprollen heeft gedaan. Als 
de stemming er helemaal goed in zit sluiten we 
af met ‘Jan Huigen in de ton’ of ‘Klein zigeuner 
meisje’.
Tussen ‘kerst & oud en nieuw’ zwemmen we 
niet en op 3 januari gaan we na het zwemmen 
samen koffiedrinken.
Vanuit Smilde wensen wij alle Bartje-sport-
collega’s en sponsoren fijne feestdagen en een 
sportief 2013!
Groeten, Gerrie Bouw-Visscher  

VRIES
Dinsdagavond 15 mei zijn we, na een lange 
stop wegens groot onderhoud, weer begonnen 
met zwemmen. Het water was weer prima op 
temperatuur en het deed ons goed om weer in 
het water te kunnen. 
Wij begonnen met rustige oefeningen onder 
leiding van Johannes Venema. Wat zouden we 
toch moeten zonder onze vrijwilligers. Daarom 
zijn we ook zo blij met de komst van onze 
nieuwe hulp Tineke Baas. Binnen de dinsdag-
avondgroep zijn er nogal wat mensen die ge-
durende kortere of langere tijd zijn verhinderd 
vanwege lichamelijke ongemakken. Gerry Aal-
ders heeft een hele tijd verstek moeten laten 
gaan wegens een acute ziekenhuisopname. 
Hij zwemt inmiddels weer. Ook Sjoekie van der 
Meer doet weer mee nadat ze een heupoperatie
heeft ondergaan. We missen momenteel 
ook Hannie Witjes (nieuwe schouder), Annie 
 Schuiling (gescheurde pees), Corry van Zanten
(wondroos) en Geepje Kuipers (eczeemklachten).
Ginie Snippe is na een heupoperatie weer in 
ons midden. Ook Sonja Polling is toegetreden
tot ons gekke groepje. Nico Knol hebben we 
al een hele tijd niet gezien. Nico, we missen je 
allemaal.
Op 5 maart kreeg mijn vrouw Ans een CVA. 
Vanaf dat moment draait je leven 180 graden 
om. Na een half jaar revalidatie in Anholt is 
ze op 6 september thuisgekomen, en met wat 
hulp redden we het wel. Toen ze op 29 oktober 
voor het eerst weer mee ging zwemmen was 
het fijn om te zien hoe de hele groep samen 
met ons blij was. Met een fantastische bege-
leiding van de vrijwilligers kan ze nu elke dins-
dagavond weer zwemmen.
De vogelvoer-actie is voor onze afdeling een 
succes geworden. Er is voor  € 847,00 ver-
kocht, waarbij niet onvermeld mag blijven dat 
Nel Fortuin hier een heel groot aandeel in had. 
Zij heeft waarschijnlijk heel Yde vogelvoer aan-
gesmeerd. Zij verkocht voor maar liefst 
€ 387,00.
Tot slot wil ik alle zieken en herstellenden van 
harte beterschap en tot spoedig ziens wensen. 
Iedereen van de club wens ik, mede namens 
Ans, een plezierige decembermaand.
Eddy Kroon  

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

Kopij voor het volgende Bartje-krantje 
graag inleveren voor 1 mei 2013!



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

UITNODIGING voor de Nieuwjaarsvisite 

op vrijdag 1 februari 2013
in Café Hofsteenge te Grolloo, Hoofdstraat 12 - aanvang 19.30 uur (zaal open 19 uur)

Toneelvereniging T.O.G. Grolloo speelt

Bok, bok, hoeveel hoorns?

met in de pauze als altijd een

GROTE VERLOTING!

De toegang is gratis, u wordt verwelkomd met een kopje koffie met koek.

Graag uiterlijk 25 januari een berichtje met hoeveel personen u komt. 

Telefonische opgave bij Jannie de Haan, tel. 0592-344670 of Connie Bremer, tel. 06-29223591. 
Mailen kan ook: sc.bartje@home.nl.

Graag tot 1 februari!

de activiteitencommissie
Jannie de Haan, Connie Bremer, Henk Dijksma

Graag PRIJSJES voor de GROTE VER-
LOTING afgeven bij de leiding van uw 
groep of bezorgen bij Jannie de Haan, 
Molen straat 223 in Assen. 
Als u even belt met Jannie of Connie 
(telefoonnummers zie hierboven), dan 
kunnen prijzen ook afgehaald worden!

een heerlijk Drents toneelstuk (geschreven door Harm Dijkstra) 
vol humor, emotie, nostalgie

Café 'Het dikke peerd' is een ouderwets dorpscafé. Derk, Hilbert en Hen-
drika Schenk, twee broers en een zus, zijn echte dorpstypes en bestieren 
dit café op hun eigen markante wijze. De burgemeester wil echter de 
dorpskern grondig moderniseren en het oude café is hem een doorn in 
het oog. Op slinkse wijze probeert hij het bestaansrecht van het café en 
zijn eigenaren te ondermijnen...... 



Opgericht 29 september 1959

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

BANK: SNS bank Assen
 rek.nr. 91.49.09.339

CONTRIBUTIES 2012
Juniorleden
(t/m 15 jaar) E  95,00 per jaar

Seniorleden
1e sport E 130,00 per jaar
2e sport E  70,00 per jaar

Inschrijfgeld nieuwe leden E 4,50.

DONATEURS
Minimum donatie: E 10,00. Adres-
sen van nieuwe donateurs kunt u 
doorgeven aan de ledenadministra-
tie.

SPORTKLEDING
Het dragen van de door de club
voorgeschreven sportkleding is ver-
plicht (informatie bij het be stuur). De 
kosten worden door het lid gedra-
gen. Het dragen van sport kleding 
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 reke-
ning van de deelnemers.
Het dagelijks bestuur kan in bijzon-
dere gevallen besluiten een ge deelte 
van deze kosten te vergoeden.

KOSTEN DEELNAME 
CENTRALE TRAININGEN 
Dit wordt van geval tot geval in
overleg met het bestuur geregeld.

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

secretaris/
penningmeester
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. H. Middelbos-Heijblom
 Molencamp 8
 9451 GJ  ROLDE
 tel. 0592-269473

 Mw. J. Warnders
 Iemstukken 36
 9407 KM Assen
 tel. 0592-371854

 Mw. S. Polling
 Nachtegaalstraat 20
 9481 EJ Vries
 Tel. 0592-542046

 Mw. T. Wight
 Kloosterhout 17
 9408 DL Assen
 Tel. 0592-460654

 Mw. G. Bouw
 Kanaalweg 121
 9421 ST Bovensmilde
 Tel. 0592-414133

HANDBOOGSCHIETEN
ASSEN - DE SPRENG
training: dinsdag 19.00-21.00 uur
  woensdag 19.00-22.00 uur
contact:
– H. Dijksma, Dreslanden 96,
 9407 JX Assen, tel. 0592-375195

WATERBASKETBAL
ASSEN - DE BONTE WEVER
training: woensdag 20.15-21.00 uur
trainer:
– Mw. T. Wight, Kloosterhout 17, 9408 DL 
 Assen, tel. 0592-460654 / 06-27173199

JEUGDWATERBASKETBAL
ASSEN - DE BONTE WEVER
training: woensdag 19.30-20.15 uur
trainer:
– Mw. T. Wight, Kloosterhout 17, 9408 DL 
 Assen, tel. 0592-460654 / 06-27173199

ZITVOLLEYBAL
ASSEN - DE TIMP
training: woensdag 20.00-21.30 uur
contact:
– Mw. J. Warnders, Iemstukken 36,
 9407 KM Assen, tel. 06-25392127
trainer:
– R. Lammers, Kennemerland 172,
 9405 LN Assen, tel. 0592-356042

ZWEMMEN
ASSEN - DE BONTE WEVER
training: maandag 19.00-19.45 uur
   19.45-20.30 uurtrainer:
– B. Reuvers, Jozef Israëlsweg 9,
 9403 CL Assen, tel. 0592-857845
contact:
–  Mw. J. de Haan-Boers, Molenstraat 

223, 9402 JN Assen, tel. 0592-344670

  donderdag 13.30-14.15 uur
   14.15-15.00 uurtrainer:
– B. Reuvers, Jozef Israëlsweg 9,
 9403 CL Assen, tel. 0592-857845

DE BONTE WEVER - groep Noorderbrug  
  woensdag 12.00-12.45 uur
contact:
–  De Noorderbrug, mw. S. van der Born,
 tel. 0592-300831

ROLDE - MARIËNCAMP
training: maandag 19.00-19.45 uur
   19.45-20.30 uur
  woensdag 18.45-19.30 uur
   19.30-20.15 uurtrainers:
– 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
contact:
– Mw. G. Bouw, Kanaalweg 121, 9421 ST 
 Bovensmilde, tel. 0592-414133

VRIES - STICHTING DE BRINK
training: dinsdag 18.30-19.15 uur
   19.15-20.00 uur
contact:
– Mw. S. Polling, Nachtegaalstraat 20,
 9481 EJ Vries, tel. 0592-542046
 hpolling@planet.nl
trainers:
 – Mw. T. Oberink-Gaaikema,
 Valkenierslaan 1, 9301 KM Roden,
 tel. 050-5019547
– Mw. B. Hof, Lottinge 76, 9481 GZ Vries, 
 tel. 0592-542213
– J. Venema, Leeuwerikstraat 11,
 9481 EN Vries, tel. 0592-541344

ZWEMLES voor kinderen vanaf ± 6 jaar 
ROLDE - zwembad MARIËNCAMP
training: maandag 17.45-18.15 uur
   18.15-19.00 uurtrainer:
– Mw. T. Wight, Kloosterhout 17, 9408 DL 
 Assen, tel. 0592-460654 / 06-27173199

TELEFOONNUMMERS
DE SPRENG            tel. 0592-318641
DE TIMP  tel. 0592-344888
DE BONTE WEVER  tel. 0592-356000
MARIËNCAMP tel. 0592-241541
SMELTEBAD tel. 0592-413150
DE BRINK tel. 0592-541841

AFDELINGEN SC BARTJE

www.sportclubbartje.nl

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

Univé's waardevolle adviezen
pakken altijd laag uit
Bij Univé kunt u altijd even binnen lopen.
Want bij het Univé-kantoor bij u in de buurt
staat de deur wagenwijd open. U bent van
harte welkom voor een goed persoonlijk
advies. Uiteraard met een lage premie, een
uitgebreide dekking en een perfecte service.

Univé
Noord-Nederland
0900-0285

LUC. ALKEMA
Gasverwarming, water
C.V., Sanitair, Lood-,

Zink- en Mastiekwerken
Ketellapperstraat 24

9403 VR ASSEN
Telefoon 0592 - 31 58 06

Graag vragen wij uw aandacht voor de VriendenLoterij 
(voorheen de Sponsorbingoloterij). Sinds enkele jaren is 
het mogelijk om maandelijks in deze loterij mee te spelen 
voor Sportclub Bartje. 50% van de inleg (10 euro per lot 
per maand) is rechtstreeks voor Bartje.
Voor degenen die het leuk vinden om aan een loterij deel 
te nemen voor goede doelen is dit misschien een goede tip!
Mail naar sc.bartje@home.nl en u krijgt de gegevens!


