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Beste leden, donateurs, vrijwilligers, sponsoren 
en andere lezers
Sportclub Bartje heeft op 11 oktober het 55-jarig bestaan gevierd met een 
puzzelrit en een gezellige nazit met drankjes en hapjes in het Wielerhome. 
Verderop vindt u een verslag van deze middag van Henk Dijksma die 
zelf verrast werd door de burgemeester die kwam vertellen dat het Zijne 
Majesteit de Koning had behaagd hem een Koninklijke Onderscheiding te 
verlenen!!!

In dit laatste krantje van 2014 maken wij alvast melding van onze tradi-
tionele Nieuwjaarsvisite op zaterdag 24 januari in Hofsteenge in Grolloo. 
De plaatselijke toneelclub speelt het blijspel Opa ziedspan.

Bekijkt u onze website www.sportclubbartje.nl wel eens? Niet alleen foto's 
van wedstrijden en evenementen (zoals ons 55-jarig jubileum), maar ook 
informatie over onze sportafdelingen en de mogelijkheden voor nieuwe 
leden.

Namens het bestuur wens ik u allen prettige 
feestdagen en tot ziens op 24 januari 2015 
in Grolloo.

Anneke Kloppenborg,
voorzitter

For all your parties and fun
www.sportcaferadix.nl

Jan en Gineke Radix

Boerenlaan 7a – Smilde
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Email: radix@xs4all.nl
Tel. 0031(0)592414006 / 0031(0)653394321

Openingstijden:
maandag-dinsdag-woensdag 9.00 tot 12.00 - 13.00 tot 18.00 uur
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Afdeling HANDBOOGSCHIETEN
Eind augustus heeft iedereen de 
draad weer opgepakt oftewel het 
schieten in De Spreng is weer be
gonnen. Wat direct al leuk was op 
de eerste trainingsavonden: er wa
ren drie nieuwe schutters, te weten 
Sake, Roberto en Kanthaan. De eer
ste met een longbow, de ander met 
een barebow. Kanten wilde het met 

een recurveboog met vizier gaan proberen. Hartelijk 
welkom bij de club. Yannick, Harry en Alex hebben 
de club verlaten. We konden gelukkig van het be
stuur ook wat nieuwe pijlen aanschaffen. Alles lijkt 
een goed seizoen niet meer in de weg te staan.
Begin september zijn 8 schutters naar een 2x18m 
wedstrijd in Emmen geweest voor de indoor kam
pioenschappen van de NoordNederlandse Hand
boog Federatie. Bij deze verschieting vielen diverse 
Bartjeschutters in de prijzen.
19 Oktober was er een 3x18m wedstrijd bij DOV in 
Leeuwarden. Hier waren 4 schutters van onze club 
aanwezig en was het prijs voor Isis, Dagmar (de 
staande dames op de foto) en Bastiaan (herkenbaar 
aan z'n witte shirt). 

De trend van aantal schutters op wedstrijden is net 
als bij diverse andere sporten aan het verminderen. 
Jammer, want voorheen waren op toernooien onge
veer 50 à 60 deelnemers, nu doen we het nog maar 
met circa 30 mensen. Je ziet ook al toernooien uit
vallen omdat het niet meer kostendekkend is.
Gelukkig ging de wedstrijd in Joure wel door eind 
oktober. Bartje had met 6 mensen ingeschreven en 
er gingen 4 met een mooie prijs naar huis. Binnen 
de organiserende club Het Trefpunt is ook een kun
stenares die een mooie prijs van een hunebedsteen 
had gemaakt, compleet met 3 pijlen. Deze wissel
bokaal was voor SC Bartje, omdat we als vereniging 
met de meeste schutters hadden ingeschreven. 
Zo zie je maar. Hij krijgt een plekje in onze schiet
afdeling.
Ook waren er weer twee nieuwe leden op de laatste 
trainingsavonden: Sterre en Daniel. Ze schieten al
lebei barebow.
Eind november staat de Fun wedstrijd in Munten
dam op het programma. We proberen iedereen weer 
die kant op te krijgen, vorig jaar waren we daar met 

14. Het moeten er nu toch meer kunnen  worden, de 
club bestaat op dit moment uit 40 leden op papier.
Tot slot deel ik mee dat van het federatiefront 
weinig  nieuws is te melden. Helaas wordt ook het 
wedstrijdprogramma niet bijgehouden, zodat plan
nen ook al moeilijk wordt. Vandaar ook wellicht de 
slechtere opkomst bij wedstrijden. We hopen als 
schutters dat het tij in 2015 zal keren, anders gaat 
de federatie na zoveel mooie jaren te gronde en 
daarmee ook de noordelijke handboogsport.
Ik wens jullie allen een fijne decembermaand en 
een goede start van het jaar 2015.
Henk Dijksma

Afdeling ZITVOLLEYBAL
Wij van de zitvolleybalclub 
 zitten momenteel in een diep 
dal en zijn naarstig op zoek naar 
nieuwe spelers.
Door zo weinig spelers spelen 
we ook geen competitie.
DAAROM IS ER MAAR 1 DING 
DAT WE WILLEN, DAT IS EEN 
OPROEP:

IS ER IEMAND BIJ U IN DE FAMILIE, IN DE 
BUURT, IN DE KENNISSENKRING, WAARVAN 
U WEET DAT DIE WEL VAN VOLLEYBALLEN 
HOUDT, MAAR HET OM WELKE REDEN DAN OOK 
NIET MEER DOET, GEEF HEM OF HAAR AAN DAT 
WIJ ER OOK ZIJN!

Afdeling WATERBASKETBAL
We hadden 25 oktober het eerste 
waterbasketbaltoernooi, dit keer 
georganiseerd door De Zwerfkei in 
Meppel.
Het jeugdteam moest deze keer 4 
wedstrijden spelen: de eerste wed
strijd tegen de Waterratten uit Delf
zijl, de uitslag werd 110 voor het 
jeugdteam. De tweede wedstrijd 

moesten we tegen Flying Red Roden, ook deze werd 
gewonnen met 30. De derde wedstrijd was tegen 
ons volwassen team en ook deze wonnen we met 
42. De laatste wedstrijd tegen De Zwerfkei Meppel 
waren we ook sterker en wonnen we met 40.
De volwassenen speelden ook 4 wedstrijden: de 
eerste tegen Bubble/Vas Veendam. Het werd een 
spannende wedstrijd met een gelijke eindstand 33.
De tweede wedstrijd tegen DZPC Drachten wonnen 
we met 12. De derde wedstrijd was zoals genoemd 
tegen het jeugdteam en verloren we helaas. De 
vierde wedstrijd moesten we tegen Jumping Blue 
Roden en deze wedstrijd wonnen we met 38.
Het was een zeer geslaagd toernooi met goede uit
slagen voor de beide Bartjeteams.
We gaan hard door met trainen, zodat we bij het 
volgende toernooi op 7 februari 2015 weer ons 
mannetje kunnen staan.
Namens de beide waterbalteams wensen we een 
ieder prettige feestdagen en een sportief en gezond 
2015.
de waterbasketballers van SC Bartje

ABC ZWEMMEN, maandag Rolde
We zijn net gestart met een nieuw groepje kinderen. 
Ze doen heel hard hun best om aan het water te 
wennen en alle zwemslagen te leren. 
Jordi Dekens gefeliciteerd! Jordi heeft zijn Adiploma 
gehaald en gaat nu oefenen voor zijn Bdiploma. 
Thijmen en Sundi doen goed hun best om ook gauw 
hun Adiploma te kunnen halen.
Tanja
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Afdeling ZWEMMEN
ASSEN maandagavond
De eerste groep is vol en er is al 
een wachtlijst.
Ben geeft altijd mooie oefeningen, 
later met muziek erbij en dat is ge
zellig. Als er iemand jarig is, zingen 
we altijd voor die persoon. Ria was 
lange tijd ziek, maar ze is er weer.
In mei zijn we uit eten geweest en 

dat is altijd gezellig. De bloembollen zijn bij onze 
groep heel goed verkocht, bedankt!
Tussen Kerst en Nieuwjaar zwemmen wij niet!
Jannie de Haan

ASSEN donderdagmiddag
Wat vliegt de tijd. Zitten we al weer in de late 
herfst. Tijd om weer copy voor het krantje (te laat) 
aan te leveren. Snel aan de slag dus.
Even wat items waar ik iets over zou willen zeggen.
In onze zwemgroepen zie ik: enthousiasme, het fa
natieke, het dynamische, het sociale en betrokken
heid in en naar elkaar in onze lesuurtjes. Ik voel me 
daar goed bij en ben er blij mee. Het enthousias-
me zie ik als we na de warmingup lekker ‘los’ ko
men. Het fanatieke zie ik als velen de  oefeningen 
zo goed mogelijk proberen uit te voeren. Het dyna-
mische als we in weerwil van onze inzet er zo weer 
een lachmoment komt. Het sociale en de betrok-
kenheid met elkaar vind ik terug in hoe met elkaar 
omgaan. Ook hoe we in ons ‘wel en wee’ geïnteres
seerd zijn en elkaar op de hoogte houden. Dus laat 
de winter maar komen, wij houden ons wel warm.
Ben

ROLDE maandagavond
Bij de maandagavondgroepen gaat alles zijn gange
tje. We hebben een aantal dames die op dit moment 
in de lappenmand zitten, we wensen hen veel beter
schap en hopen ze gauw weer te zien.
In de tweede groep hebben we een nieuw lid mogen 
verwelkomen, mevrouw Loerakker.
Tanja

ROLDE woensdagavond
Wat een mooie dag, 11 oktober. Het 55jarig jubi
leum van Sportclub Bartje. ’s Middags eerst een he
le mooie oriënteringsrit in de omgeving van Assen, 
daarna een gezellige receptie met als hoogtepunt de 
Koninklijke Onderscheiding van Henk Dijksma en het 
erelidmaatschap van Jan Meursing. Ook wij werden 
door het bestuur in het zonnetje gezet voor 30 jaar 
vrijwilligerswerk met een prachtige bos bloemen. 
Nogmaals onze dank hiervoor.
Maar waarin wij teleurgesteld waren was dat er zo 
weinig animo van de leden was, wat wij vooral sneu 
vonden voor het bestuur en de activiteitencommis
sie. Die mensen doen zoveel voor de club, dat ver
dient voor ons gevoel meer belangstelling. Hopelijk 
een volgende keer meer deelneming.
Wat de groepen betreft: voor onze vakantie wa
ren er zoveel afwezigen dat wij allen in één groep 

hebben gedaan. Op 8 
oktober zijn we weer 
als vanouds van start 
gegaan. Erwin, Ellen 
en Jantje zijn er geluk
kig weer. Simmy met 
2 nieuwe heupen ver
wachten we in januari 
weer. Michelle, Yfke en 
Froukje is nog even af
wachten.
Groep 2 is aardig con
stant, geen langdurige 
zieken. Zoals altijd is 
de stemming uitste
kend, net als de water
temperatuur. Daardoor 
wordt er wel eens te
veel met de kaakspie
ren en te weinig met de ledematen getraind. Daar 
ben ik dan voor ingehuurd om een flinke brul te ge
ven en ze te porren om meer te bewegen, zodat ze 
moe en voldaan naar huis gaan.
Vriendelijke groeten, Wiep en Ids

SMILDE donderdagavond
In Smilde zijn we het nieuwe zwemseizoen op de 
2e donderdag van september gestart. Iedereen is 
weer wekelijks present; Gerard houdt de hele ploeg 
nauwlettend in de gaten en coacht vanaf de kant. 
Eddy is weer zonder gips, dus Daniëlle blij, zij heeft 
weer haar vaste begeleider. Ina is fanatiek bezig 
met  Arjen (met 3 Sen), Martijn en René. Jan Wil
lem zwemt het liefst alleen, met duikbril, snorkel 
en zijn handen op de rug! Albertje, Annie en Geesje 
zwemmen samen met Reina rustig hun baantjes, net 
als Wouter. Ype en Arjen B (met 1 S) maken al keu
velend hun zwemmeters. Petra probeert Giedo de 
kneepjes van het zwemmen bij te brengen, Jasper 
is altijd beschikbaar ter ondersteuning, als praatjes
maker of klim en klauterpaal. Alie en Diana werken 
samen met Gerrie hun vaste programma af. En dan 
hebben we ook een nieuw lid bij onze club: Selma, 
Selma wordt begeleid door Frouni en traint voor 
haar Cdiploma. Welkom bij de club Selma!
Op donderdag 25 december en donderdag 1 januari 
zwemmen we niet, op donderdag 8 januari houden 
we traditiegetrouw onze Nieuwjaarsvisite direct na 
het zwemmen.
Namens afdeling zwemmen Smilde wens 
ik alle Bartjeleden fijne feestdagen en een 
goed, gezond en sportief 2015!
Gerrie BouwVisscher

VRIES dinsdagavond
We zijn alweer in de herfst en de winter nadert snel, 
we kijken terug op een mooi zwemjaar. Door elkaar 
genomen is er goed gezwommen, en natuurlijk veel 
gelachen en afgekletst in Vries. De eerste groep was 
beter bezet dan de tweede, zo heeft ieder zijn reden 
om niet te gaan, Jacob pijnlijke hand, Aly nieuwe 
heup, Corry moest op dinsdagavond naar puppy cur
sus en Harmpje ging veel naar haar moeder, en onze 
tieners Esmé en Lauwra moesten op stage. Gré, de 
moeder van Petra kwam de eerste groep versterken.
We waren 11 oktober met een klein groepje naar 
het 55jarig bestaan van Bartje. De zaal was goed 
bezet in het Wielerhome in Assen. De puzzelrit was 
prachtig, het weer was goed, pas later op de mid
dag begon het te regenen. Onder het genot van 
een drankje en overheerlijke hapjes zagen we de 
burgemeester binnenkomen. We dachten wat is hier 
aan de hand, Henk Dijksma kreeg een koninklijke 
onderscheiding voor het vele werk als oprichter
trainerinstructeur van de afd. handboogschieten, 
tweede secretaris binnen het bestuur en redactielid 



van het Bartjekrantje. Henk was ontroerd door zijn 
onderscheiding, maar heeft het dik ver diend volgens 
de woorden van burgemeester Carry Abbenhues. Na 
een groot applaus van de zaal kon Henk zijn felicitaties 
en cadeaus in ontvangst nemen. Ook zijn dochter was 
erbij. Het was een prachtige middag.
Ook de bollen zijn in Vries goed verkocht, zo rond de 
kerstdagen staat Vries er gekleurd op met al die mooie 
amaryllissen. En de loten voor Actie Plons, ons zwem
bad in  Vries, zijn goed verkocht, de helft is binnen. We 
hopen volgend jaar na de bouwvak te starten met de 
renovatie.
Ik wens een ieder een goede gezondheid en veel 
zwemplezier.
Groetjes, Alie Been

Bedankt voor het laten 
bloeien van SC Bartje
Bestuursleden waren druk 
met het inpakken (elke bol 
in een doosje doen, doosje 
dichtvouwen, een sticker op 
het doosje plakken en de 
bestellingen amaryllisbollen 
in de juiste kleur samenvoe
gen in een doos of zak).
De leden van Bartje deden 
het geweldig: samen hebben 
we 820 bollen verkocht!
We hopen van harte dat ze 
mooi gaan bloeien.

Viering 55 jarig bestaan SC Bartje
Uw vereniging is opgericht op 29 september 1959 en 
werd Invaliden Sportclub Drenthe genoemd, enige 
jaren later werd de naam veranderd in Gehandicapten 
Sportclub Bartje en nog later in Sportclub Bartje. Dit 
kwam doordat er ook een afdeling handboogschieten 
bijkwam waar ook valide sporters aan mee konden 
doen. Mij is gevraagd om over 11 oktober 2014 een 
stukje te schrijven voor het Bartjekrantje. Menigeen 
zal wel begrijpen waarom. Het bestuur heeft deze 
zaterdag uitgekozen om het Wielerhome af te huren 
voor het feest. We hadden goede herinneringen aan 
het 50jarig bestaan in Zalencentrum Witten, echter 
nu moest het op natuurlijk kleinere schaal. 
We startten om 13.30 uur met een puzzelrit per auto. 
De route was uitgestippeld door Willem de Haan en 
ondergetekende, Connie heeft de papieren uitwerking 
gedaan en de route is enige keren proefgereden door 
Jannie en Connie. Dit moet wel om o.a. plotselinge 
wegopbrekingen op tijd nog in kaart te brengen. Er 
waren 15 deelnemende auto's. De inzittenden  kregen 
een kleine versnapering en wat drinken mee. Om de 
drie minuten werd er gestart. De route ging o.a. over 
Veenhuizen, het Fochteloërveen en Smilde en was 56 
kilometer lang. Alle equipes kwamen tegen 16.00 uur 
weer in het Wielerhome. Ze konden, evenals de ver
wachte gasten, een handtekening zetten in het recep
tieboek. Mijn dochter Demi hield daarvoor, evenals 5 
jaar geleden, de mensen staande.
Toen iedereen zo’n beetje een plaats had gevonden, 
werd men voorzien van een hapje en drankje. De 
voorzitter nam het woord ten overstaan van een kleine 
100 aanwezigen. Ze heette iedereen welkom, speciaal 
ons erelid uit Hoogeveen Trijntje Smit, zette een aan
tal aanwezigen in het zonnetje: Bart Warnders (zitvol
leybal), Wiep en Ids Blauw (zwem
men Rolde woensdag) en benoemde 
Jan Meursing uit Gieten tot erelid 
van Sportclub Bartje. 
Lees hieronder zijn reactie. 
Om kwart over vier mocht ik de 3 
prijzen uitreiken aan de puzzelrit
winnaars. De 1e prijs was een grote 
trofee, de beide dames kregen een 
bloemetje, de 2e en 3e prijs waren ook bloemetjes, 
steeds een beetje kleiner. 3e prijs: equipe Wander 
Bruggink, Anneke Zwiers en Anja Feenstra (waterbas

ketbal), 2e prijs: Ids en 
Wiep Blauw (zwemmen 
Rolde wo) en 1e prijs: 
Willy Roeleven en Els 
Hingstman (zwemmen 
Assen do).
Om half vijf werd ieder
een verzocht in de zaal 
te blijven of te komen. 
Dit laatste gold voor mij, 
want ik was nog bezig 

met de afronding van de puzzeltocht. Ik kwam de zaal 
in met mijn rolstoel en werd direct een voet dwars 
gezet en stond plotseling naast de burgemeester van 
 Assen, mevrouw Abbenhues. Zij kwam voor mij!! 
Ze hield een speech met allerlei loftuitingen omtrent 
mijn persoon. Ik hoorde dit allemaal beduusd aan. Ze 
ging mij de versierselen opspelden die horen bij Lid 
in de Orde van Oranje Nassau. Deze orde werd mij 
namens de koning aangeboden en de burgemeester 
mocht dit uitvoeren. Ik kan u wel vertellen dat ik echt 
tot de laatste seconde dit niet had aan zien komen. 
Het was onder andere ter ere van 34 jaar vrijwilliger 
bij het boogschieten, het al heel lang bestuurslid zijn 
van Sportclub Bartje en ook 34 jaar als vrijwilliger ’s 
weekends dienstdoen op het TTcircuit. Nadat de orde 
was opgespeld werden er 
vele foto’s gemaakt voor 
de kranten. Ik kreeg drie 
dikke bossen bloemen en 
gelukkig was mijn dochter 
er ook om er eentje vast te 
houden. Ook de heer Kroon 
heeft die dag fantastisch 
veel foto’s gemaakt (zie 
ook onze website), waarvan 
ik er enige in mijn bezit heb gekregen. Zeer geslaagd. 
Ik wil daarom nogmaals de organisatie hartelijk be
danken en zal deze dag nooit meer vergeten.
Om 17.30 uur ging iedereen voldaan naar huis na het 
in ontvangst nemen van een leuke attentie en ik ging 
genieten van mijn onderscheiding! Henk Dijksma

Jan Meursing is 42 jaar lid van Sportclub Bartje ge
weest en deed aan zwemmen, tafeltennis (een echte 
crack), atletiek, was initiator/organisator van 1977
1987 van de jaarlijkse rolstoelmarathon in Gieten, was 
altijd en overal aanwezig op beurzen, presentaties 
en evenementen. Hijzelf zegt daarover: “Wat mij het 
meeste is bijgebleven van al die sportieve jaren is toch 
wel het plezier wat ik aan sporten beleefde. Daarbij 
kwam nog iets zeer waardevols: door na mijn revali
datie weer te gaan sporten vergrootte ik mijn zelfver
trouwen, leerde beter met mijn handicap om te gaan 
en leerde een hoop leuke mensen kennen. Natuur
lijk is het fantastisch om nationaal en internationaal 
(Stoke Mandeville Games en Paralympische Spelen in 
Toronto) met tafeltennis sportief succes te hebben, 
maar dat eerste is zeker net zo belangrijk! Fijne herin
neringen heb ik aan de vele avonden die ik samen met 

de helaas overleden Rina Boer ver
zorgde voor o.a. plattelandsvrouwen 
om te vertellen over onze sporterva
ringen en waarom dat zo belangrijk is 
voor mensen met een handicap. Het 
geld wat we er voor kregen was steeds 
voor Sportclub Bartje. Ook herinner ik 
me nog leuke jaren in de activiteiten
commissie van onze club waar ik bij 
betrokken was.”



Opgericht 29 september 1959

Aangesloten bij KNZB, NeVoBo en 
de Noord-Nederlandse Handboog 
Federatie

BANK: SNS bank Assen
 nr. NL84 SNSB 0914 9093 39

CONTRIBUTIES 2014
Juniorleden
(t/m 17 jaar) E 100,00 per jaar
zwemles ABC op aanvraag

Seniorleden
1e sport E 135,00 per jaar
2e sport E  80,00 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.

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

secretaris/penn.
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. H. Middelbos-Heijblom
 Zuidersingel 99
 9401 KC  ASSEN
 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
 Oudedijk 11a
 9464 TH Eexterzandvoort
 Tel. 0598-371071

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

HANDBOOGSCHIETEN
ASSEN - DE SPRENG
training: dinsdag 19.00-22.00 uur
  woensdag 19.00-21.00 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:
– D. Bos, Meerpaal 288, 9732 AS 
 Groningen, tel. 06-53463681

JEUGDWATERBASKETBAL
ASSEN - DE BONTE WEVER
training: woensdag 19.30-20.15 uur
trainer:
– D. Bos, Meerpaal 288, 9732 AS 
 Groningen, tel. 06-53463681

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

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

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, Oudedijk 11a, 9464 TH 
 Eexterzandvoort, tel. 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, Oudedijk 11a, 9464 TH 
 Eexterzandvoort, tel. 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 ver-
strekte of in bruikleen 
gegeven materialen 
moet een formulier 
worden ondertekend, 
waarin de nadere ge-
gevens en condities 
worden geregeld.

Kopij 
voor 
het 

volgende 
Bartje-krantje 

graag 
inleveren 

voor 
1 mei 2015!

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


