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Beste leden, vrijwilligers, donateurs, sponsoren en andere lezers
Het 60-jarig bestaan van Sportclub Bartje hebben wij gevierd op zaterdag 5 oktober 2019 met een
geweldige puzzelrit (met dank aan Henk Dijksma die de rit had uitgezet) en een heerlijk warm en koud
buffet na afloop in het Wielerhome.
Er waren 100 deelnemers en het weer was prachtig. Het kon niet beter.
Onze najaarsactie werd ook dit jaar weer vorm gegeven met een grote amaryllisbollen-verkoop. Meer dan
860 bollen zijn door onze leden en vrijwilligers aan de man gebracht.
Van alle kanten krijgen wij berichten over de stand van zaken met betrekking tot de bollen: sommigen
hebben al 2 knoppen, anderen nog geen enkel groen puntje….
De Nieuwjaarsvisite 2020 is op vrijdag 31 januari in zalencentrum Hofsteenge in Grolloo. Wij hopen dat het weer een gezellige avond wordt met de
toneelvereniging T.O.G., waarover verderop in dit krantje meer informatie.
Wij wensen u allen alvast prettige feestdagen en een goed begin van 2020.
Anneke Kloppenborg, voorzitter

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

Afdeling HANDBOOGSCHIETEN
De schietafdeling van sportclub Bartje
wordt op dit moment niet zo druk bezocht. We trainen op de dinsdag- en
woensdagavond maar zien soms maar
drie of vier schutters per avond. Dit
was in het v
 erleden gemiddeld acht
schutters per avond. De reden van de
teruggang is mij niet helemaal duidelijk en het kan zijn dat we daarom in 2020 teruggaan
naar één schietavond.
Op de ledenlijst staan nog altijd dertig namen voor het
handboogschieten.
Gelukkig m
 elden zich weer nieuwe schutters aan.
De laatste twee zijn Mischa Born en Erwin Scholte.
Hartelijk welkom mannen.
De afgelopen zomer hebben we op woensdagavond
regelmatig buiten geschoten.
Ook zijn in september vier nieuwe doelpakken aangekomen. De oude wand van stramiet is vervangen door
het modernere foam. Dit zijn dunne stroken op elkaar
die met spanbanden bij elkaar gehouden worden. Ik
verwacht hier minimaal vijf jaar mee vooruit te kunnen.
De leden Joop, Nique en Eelco hebben hier een hele
zaterdag aan besteed en het is prachtig geworden. Ook
de sportclub wordt bedankt voor de financiële impuls
voor deze nieuwe doelpakken.
De afgelopen tijd zijn er ook enkele wedstrijden geweest waar Bartje schutters aanwezig waren.
Op zondag 6 oktober jl. was er een verschieting bij Sagittarius in Emmen over 2x18 meter indoor. Hier waren
de resultaten: Joop Steenkamp, klasse 3 recurve, 1e
met 443 punten, Harrie Brinks, bare bow, 1e met 458
punten.
Ook op zondag 24 november jl. zijn we met zeven
schutters naar Muntendam geweest. De club True Flight
bestond op deze dag op de kop af 25 jaar en organiseerde het zogenoemde fun toernooi. En ook kon
2x18 meter target geschoten worden. Hierop haalden
de mannen het volgende resultaat: Harrie 482 pt 3e,
Wilfred 480 pt, Joop 199 pt 2e en Mischa 371 pt. Aan
de fun wedstrijd deden mee Hayo 150 pt, Fianne 314
pt en Henk 448 pt 2e. Het was een heel gezellige en
gemoedelijke dag.
Ik som nog even op wat komen gaat aan wedstrijden.
Deze kun je ook vinden op de site van de federatie
NNHF. Noteer dus de volgende data:
Zondag 8 december 2019, 3x18 meter bij Odulphus in
Stavoren / Zondag 19 januari 2020, Appeltjes toernooi
in Leek / Zondag 16 februari 2020, Speldjestoernooi op
3 afstanden 30, 25 en 18 meter in Sint Annaparochie /
Zondag 8 maart 2020, 2x25 meter, 38e keer SC Bartje
in Assen / Zondag 5 april 2020, 2x25 meter Noorder
Pijl in Leek / Zondag 26 april 2020, 2x25 meter bij
Orion in Sneek
Bij het Bartje toernooi hoop ik dat alle leden van onze
schietafdeling mee gaan doen. Voor jullie is het gratis.
De opbouw van het toernooi is in handen van Joop en
dit gebeurt op zaterdag 7 maart.
Ook wil ik nu melden dat in de feestmaand december
het volgende van toepassing is voor de schutters:
Er wordt niet geschoten op 24 en 25 december en ook
niet op 31 december en 1 januari.
Fianne heeft bedacht een gezellige schietavond te
houden in verband met kerst op dinsdagavond 17
december 2019. De bedoeling is dat alle schutters, dus

ook die van de woensdagavond, hier bij moeten zijn. Als
iedereen dan wat te eten of te drinken meeneemt kan
het heel gezellig worden. Overigens geen alcohol!! Op
de woensdagavond 18 december kan er natuurlijk wel
gewoon geschoten worden.
Tot slot wens ik verder iedereen een gezond en sportief
2020 toe en zie jullie ook in het nieuwe jaar weer op
dinsdagavond 7 januari 2020.
Henk Dijksma

Afdeling WATERBASKETBAL
Wij zijn na de zomerstop weer fanatiek gaan trainen met de 2 groepen.
Ook hebben we aan 2 toernooien
meegedaan en de uitslagen kun je
vinden op de site.
Bartje 2 staat op de tweede plaats
en Bartje 1 staat op de vierde plek,
maar alles ligt nog open en we hebben nog 2 toernooidagen op 29 februari 2020 en op 4
april 2020 te gaan. 4 april is het toernooi in Smilde van
17.00- 20.30 uur in het Smeltebad. Kom gerust kijken
om de beide teams te zien spelen.
We hebben de oude baskets gekregen van GSV Emmen, zij spelen geen waterbasketbal meer en hadden
deze baskets nog liggen. Deze baskets zijn een stuk
lichter dan onze eigen sets en liggen nu in de Bonte
Wever zodat ze makkelijker uit het water te halen zijn
(is ook beter voor onze ruggen als we deze wekelijks
uit het water halen).
We hebben onze baskets geleend aan Aqua 68 z odat
hun jongste groep het Sinterklaasspel kon spelen.
Onze baskets zouden dan de schoorstenen zijn waar de
pakjes doorheen gegooid konden worden. Op het laatst
waren ze nog best nieuwsgierig hoe het spelletje waterbasketbal nu echt ging.
We hebben nog 2 spelletjes gedaan, maar de kinderen
waren niet ouder dan 10 jaar en ze vonden het best
zwaar om het te spelen maar wel leuk om te doen.
We wensen jullie fijne feestdagen en een gezond 2020
met veel sportieve momenten
Teams waterbasketbal

De nieuwe roestvrijstalen
karretjes om de baskets
te vervoeren, geschonken door Lionsclub ‘Assen
Drentsche Aa’ bevallen
uitstekend! Hartelijk dank!

Afdeling ZWEMMEN
ASSEN maandagavond
Wij zwemmen in 2 groepen onder
begeleiding van onze trainer Ben.
Voor de 1e groep bedenkt Ben altijd
oefeningen zodat alle spieren getraind
worden.
In de 2e groep wordt gezwommen,
gelopen of gedobberd.

En dit alles met een muziekje op de achtergrond.
De grootte van de groepen wisselt sterk omdat er altijd
wel iemand is die niet kan of ziek is.
We wensen alle zieken beterschap en hopen dat ze snel
weer van de partij zijn.
Voor iedereen Prettige Feestdagen en een gezond 2020.
Anje Rutgers
ASSEN donderdagmiddag
Terugblikkend hebben we een mooie herinnering overgehouden aan ons jubileumfeest. Wat wonen we toch in
een mooie natuurrijke omgeving. Als je er rustig doorheen rijdt, gaan je ogen er vanzelf voor open.
De herfstvakantie hebben we alweer enkele weken
achter ons. Toch is de herfst nog steeds een beetje
aanwezig. Bij de start van het nieuwe seizoen waren
we wel enkele weken verder, voordat iedereen weer
aanwezig was. De CD-speler hebben we weer ‘aan de
praat’ gekregen, zo worden de oefeningen nu veelal
met ritmische ondersteuning van muziek uitgevoerd.
Onze bestand aan CD-tjes is zeer beperkt en we zitten dus zeer verlegen om meer variaties. Heb je b.v.
country/western of gospel, Nederlandstalig of iets wat
geschikt lijkt, neem gerust mee, wij draaien het wel.
Middels de oefeningen worden de spieren uitgenodigd
in actie te komen op kracht en lenigheid. Zo zijn we
drie kwartier goed bezig, hoewel er voor een sociaal
tussendoor praatje ook voldoende ruimte is.
Met het vooruitzicht op sinterklaas, kerst en oud-ennieuw sluiten we de les af met ‘tot volgende week’ en
nog een fijne tijd.
Ben Reuvers
ASSEN zaterdagmorgen
Onder leiding van Ben zwemmen we nog steeds in 2
groepen. Met de oefeningen die Ben ons voorschotelt
komen we helemaal los. Na afloop voelt ieder zich weer
fitter dan ooit. We oefenen met ballen, plankjes, hoepels of slangen naar keuze.
Het bad gebruiken we zowel in de breedte als in de
lengte. Ben draait z'n hand er niet voor om de meest
pittige oefeningen te doen.
Onderling contact is ook best mogelijk, zodat niemand
zich alleen voelt.
Nieuw in groep 1 is mevrouw Stubbe en in groep 2 is
het echtpaar Kramp erbij gekomen.
Naast het behouden van een goede conditie blijft het
een vrolijk en sociaal gebeuren.
Reinder Smeenge
ROLDE woensdagavond
We blikken even terug naar het 60-jarig jubileum met
een fantastische puzzelrit en een heerlijk buffet. Wat
een mooie dag was het.
Onze zwemavonden gaan weer met enthousiasme en
oefeningen die de spieren losmaken onder begeleiding
van Ben. De temperatuur van het water is uitstekend.
De opkomst is wisselend om allerlei redenen, ziekte,
andere verplichtingen enz.
Er is bij de douches een nieuwe antislip-vloer gekomen,
nieuwe afvoerputten ook, een hele verbetering, en er
hangen flacons met shampoo en douchegel.
Grietje Enting is al een poos ziek, hopen dat de behandelingen aanslaan. Ze is heel moedig en hoopt dat ze
hierna weer kan komen zwemmen.
We wensen haar dan ook van harte beterschap en
sterkte.

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

WWW.TBOUWAUTOS.NL

We hebben voor de laatste keer op 18 december 2019
en voor het eerst weer op 8 januari 2020 zwemmen
i.v.m. de feestdagen.
Allemaal een fijne en gezellige decembermaand.
Hennie Middelbos-Heijblom
SMILDE donderdagavond
Sinds september zwemmen we weer op donderdag
avond in het Smelte-bad van Smilde. Het was fijn om
elkaar weer te zien na de vakantie en de stemming zat
er direct weer goed in.
Geesje haar gezondheid laat het voorlopig niet toe
om te gaan zwemmen. Wel hebben we een nieuw lid
mogen verwelkomen: Gerben komt al weken met veel
plezier bij ons zwemmen, samen met Geja. Welkom
beiden, leuk dat jullie met ons mee doen!
De amaryllisbol-actie hebben we weer gehad, het was
net als vorig jaar een nek aan nek race tussen Reina en
Selma. Dank aan alle bollenverkopers, jullie hebben de
Bartje-kas hiermee enorm gespekt.
Sinterklaas viert zijn verjaardag dit jaar op donderdag,
dat betekent voor ons een vrije avond. Daardoor is des
te spannender of Piet dit jaar wel naar het zwembad
komt........
We houden een korte Kerstvakantie, op 26 december
en 2 januari zwemmen we niet; en op 9 januari houden
we onze jaarlijkse ‘nieuwjaarsborrel’.
Wij wensen alle SC-Bartje sporters en hun families hele
fijne feestdagen en een heel goed, sportief en gezond
2020.
Groeten van zwemafdeling Smilde
VRIES dinsdagavond
We hebben weer gezellige volle groepen van ‘lotgenoten’, kennissen en bekenden uit het dorp. Oefeningen
doen en bijkletsen. Met de nadruk op de oefeningen.
Er zijn helaas een paar mensen afgehaakt, maar tege
lijkertijd meldden zich 2 nieuwkomers.
Een compliment mag er naar onze superverkopers van
de amaryllisbollen in Vries. We waren weer nr 1 met
binnenhalen van geld voor de club.
Gea Been en Esmee Niemeijer, onze nieuwkomers bij
het lesgeven, en Boukje hebben weer gezelschap ge
kregen van Johannes. Welkom terug Johannes.
Verder kijken wij met z’n allen uit naar de komende
feestdagen, de één met een glimlach, de ander met de
wens dat het maar weer zo snel mogelijk voorbij mag
zijn, en naar de Nieuwjaarsvisite van Bartje, de 31e
januari.
Wij zwemmers van Vries kijken al iets verder met een
big smile naar onze eigen Nieuwjaarsreceptie. Deze
belooft weer super gezellig te worden.
Roely Wortel

HET 60-JARIG JUBILEUM VAN SPORTCLUB BARTJE
Op zaterdag 5 oktober 2019 heeft SC Bartje het 60-jarig
bestaan gevierd. De officiële datum van ontstaan vanuit
het zitvolleybal is 29 september 1959. De locatie die het
bestuur had uitgekozen was net als 5 jaar geleden ‘het
Wielerhome’ aan de Stadsbroek in Assen.
We begonnen deze zaterdag met het aankleden van het
gebouw en omgeving met onze vlaggen. Om half twee
werd het startsein gegeven aan de eerste auto voor de
puzzeltocht door Drenthe.
De puzzeltocht was uitgezet door Henk Dijksma en zijn
dochter Demi. Connie Bremer en Anje Rutgers hebben
de rit ter controle wel drie keer gereden in verband met
de vragen en de eventuele wegopbrekingen. De rit ging
via Kloosterveen langs de stille kant naar Bovensmilde,
Smilde, Geeuwenbrug, Leggelo naar Dwingeloo. Ondertussen dienden vragen beantwoord te worden en kon
men totaal 39 punten verzamelen. Ook speelden mee
het aantal gereden kilometers en originele naam van de
equipe. Na Dwingeloo ging de tocht verder naar Spier,
Beilen, Hooghalen, Laaghalen en TT-baan naar sporthal
‘de Stadsbroekhal’. Er startten totaal 20 auto’s onder
leiding van Gerrie Bouw. Ook kregen de deelnemers een
zogenaamd overlevingspakket mee, bestaande uit wat
eten en drinken. De route was 62,4 kilometer lang en de
eerste auto’s kwamen na circa anderhalf uur al de papieren inleveren. Om half vijf waren alle auto’s binnen.
Ondertussen was het Wielerhome volgestroomd met
clubleden en aanhang en had iedereen een drankje. De
voorzitter van onze club Anneke Kloppenborg deed een
verhaaltje over het verleden en het heden van de club.
Ook was hierbij belangrijk dat de extra inzet van onze

VERLOREN?
Tijdens het 60-jarig jubileum is er in Wielerhome een zwarte leesbril in lichtbruin hoesje
blijven liggen.
Wie hem mist kan bellen met 0592-269473

trainers middels een mooie bos bloemen in het zonnetje
werden gezet: Boukje Hof, Roelie Prinsen, Ben Reuvers
en Renate van Urk, bedankt!
Nadat alle papieren van de puzzeltocht binnen waren en
gecheckt op de juiste antwoorden was hiervan de einduitslag: de winnaars hadden 29 punten, nr. 2 27, en nr. 3
26. De poedelprijs ging naar de equipe met 17 punten.
Zij kregen prijzen bestaande uit chocolade en bloemen.
De winnaar kreeg zelfs een echte beker.
Iedereen was zeer te spreken over de puzzeltocht en allemaal wilden hun formulier weer terug om de antwoorden
nogmaals te checken.
Ik kan u melden dat er totaal zo’n 100 mensen in het
gebouw waren en dat om half zes kon worden begonnen
met het uitserveren van een heerlijke kop soep, later gevolgd door een salade-maaltijd verzorgd door de dames
Dijkstra. Afsluitend met een kop koffie was deze prachtige dag voor sportclub Bartje zeer feestelijk.
Ook de vrijwilligers van het Wielerhome worden heel
hartelijk bedankt voor het in goede banen leiden van de
dag.
Gelukkig was ook het buitengebeuren onder heel goede
weersomstandigheden georganiseerd. Toch had het bestuur bedacht na afloop van deze feestdag iedere aanwezige een witte paraplu met Bartje embleem mee te
geven. Dit cadeau viel bij iedereen in goede aarde.
De ontvangen bloemen door het bestuur van SC Bartje
zijn op de juiste plaats terechtgekomen.
(opgetekend door Henk Dijksma)

Kijk ook eens naar de foto’s op onze website!

AMARYLLISBOL-ACTIE
Deze actie was zeer geslaagd, er werden meer dan 860
bollen door onze leden, oud-leden en vrijwilligers verkocht!
We willen eigenlijk liefst iedereen in het zonnetje zetten,
maar we houden het maar bij de top-tien:
Nel Fortuin, Yde, 85 | Roelie Menger, afd. Rolde, 52 | Aly
Davids, afd. Vries, 40 | Lisette Dijkstra, afd. Vries, 35 |
Liesbeth Boer, afd. Vries, 31 | Koen Gijsbers, afd. Assen
maandag, 29 | Fien Groenendal, afd. Assen maandag,
28 | Fianne Postma, afd. handboogschieten, 26 | Eddy
Kroon, afd. Vries, 21 | Reina Schwoon, afd. Smilde, 20.
Allemaal hartelijk dank!

ACTIVITEITEN in 2020
31
7
21-22
4
19-20-21

januari
maart
maart
april
juni

Nieuwjaarsvisite in Zalencentrum Hofsteenge in Grolloo
38e Bartje Handboogtoernooi in De Spreng, Assen
Beurs Hal 14 in Smilde
Waterbasketbaltoernooi in zwembad De Smelte in Smilde
Dutch Tournament (int. zitvolleybaltoernooi) in de Stadsbroekhal, Assen

wijzigingen/aanvullingen voorbehouden, houd onze website in de gaten!

UITNODIGING
op

voor de

Nieuwjaarsvisite

vrijdag 31 januari 2020

in Café Hofsteenge te Grolloo, Hoofdstraat 11 - aanvang 19.30 uur (zaal open 19 uur)

Toneelvereniging T.O.G. Grolloo
speelt het blijspel in 3 bedrijven,
geschreven door Bernd Gombold

Spieker Willem,
wat hej toch uutvreten
Op de morgen na het jaarlijkse feest van de muziekvereniging ontwaken vier heren met 'n zwaar hoofd. Al gauw
blijkt dat ze door overmatig alcoholgebruik (tot half zes
in de morgen) ’n totale black out hebben. Daardoor weten ze ’n aantal dingen niet te plaatsen. Als Willem in zijn
timmerwerkplaats enigszins tot
zich komt, mist hij zijn gebit, z’n
portemonnee en ’n schoen, terwijl hij ’n ladder met ’n gebroken sport ontdekt, die er eerder
niet was. Zijn zoon Frank is met
’n kapot vensterluik naar huis
gekomen, notabene van ’t raam
van de tweelingzus van z’n verloofde en heeft bovendien ook nog ’n damesslipje in z’n
zak. Johan, de plaatselijke veldwachter, komt opdagen
met ’n enorme buil op z’n hoofd en met ’n sport van de ladder, terwijl hij z’n tabaksdoos mist. Chris, de toekomstige
schoonvader van Frank, mist z’n horloge en heeft op de kamer van z’n dochter ’n tabaksdoos en portemonnee ontdekt,
terwijl Gertrude, de huishoudster van de pastoor, helemaal aan ’t andere eind van ’t dorp in haar slaapkamer een gebit,
schoen en horloge heeft gevonden. De oplossing van al die raadsels zorgt voor kostelijke situaties.

In de pauze de jaarlijkse

GROTE VERLOTING!
De toegang is gratis, u wordt verwelkomd met een kopje koffie met koek.
Graag uiterlijk 23 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 31 januari!

➴

de activiteitencommissie
Jannie de Haan, Connie Bremer, Henk Dijksma

Graag PRIJSJES voor de GROTE VERLOTING
uiterlijk 23 januari afgeven bij de leiding van uw groep
of bezorgen bij Jannie de Haan, Apollopad 98 in Assen.
Als u even belt met Connie of Jannie (telefoonnummers zie hierboven),
dan kunnen prijzen ook afgehaald worden!

AFDELINGEN SC BARTJE
HANDBOOGSCHIETEN

contact:
–	R. Smeenge, Asserweg 7,
9409 TG Loon, tel. 0592-340938

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

ROLDE - MARIËNCAMP/DE TRANS
training: woensdag 18.45-19.30 uur
		
19.30-20.15 uur
trainers:
– Mw. W. Blauw, De Weegbree 24,
9461 KM Gieten, tel. 0592-261860
– B. Reuvers, Jozef Israëlsweg 9,
9403 CL Assen, tel. 0592-857845

WATERBASKETBAL
ASSEN - DE BONTE WEVER
training: woensdag 20.15-21.00 uur
trainer:
– Mw. R. van Urk, Obrechtlaan 22,
9402 TH Assen, tel. 0592-372768

SMILDE - HET SMELTEBAD
training: donderdag 19.30-20.30 uur
contact:
– Mw. G. Bouw, Kanaalweg 121, 9421 ST
Bovensmilde, tel. 0592-414133
trainer:
– G. Ros, Prins Mauritsstraat 1, 9422 GT
Smilde, tel. 0592-414351

JEUGDWATERBASKETBAL
ASSEN - DE BONTE WEVER
training: woensdag 19.30-20.15 uur
trainer:
– Mw. R. van Urk, Obrechtlaan 22,
9402 TH Assen, tel. 0592-372768

ZWEMMEN
ASSEN - DE BONTE WEVER
training: maandag 19.00-19.45 uur
			
19.45-20.30 uur
trainer:

– B. Reuvers, Jozef Israëlsweg 9,
9403 CL Assen, tel. 0592-857845
contact:
–	Mw. J. de Haan-Boers, Apollopad 98,
9401 ZA Assen, tel. 0592-344670
		
donderdag 13.30-14.15 uur
			
14.15-15.00 uur
trainer:
– B. Reuvers, Jozef Israëlsweg 9,
9403 CL Assen, tel. 0592-857845
		
zaterdag
09.30-10.15 uur
			
10.15-11.00 uur
trainer:
– B. Reuvers, Jozef Israëlsweg 9,
9403 CL Assen, tel. 0592-857845

VRIES - STICHTING DE BRINK/VISIO
training: dinsdag
18.30-19.15 uur
			
19.15-20.00 uur
contact:
– Mw. R. Wortel-Prakken,
Smetanalaan 304, 9402 XN Assen
tel. 0592-311709
trainers:
– Mw. T. Oberink-Gaaikema, Roden
– Mw. B. Hof, Lottinge 76, 9481 GZ Vries,
tel. 0592-542213
– J. Venema, Leeuwerikstraat 11, 9481 EN
Vries, tel. 0592-541344
–	Mw. G. Been, Vermeerweg 1, 9761 HV Eelde,
tel. 06-43424267
–	Mw. E. Niemeijer, Walkampen 13, 9481 JS
Vries, tel. 06-15174859
TELEFOONNUMMERS ACCOMMODATIES
DE SPRENG
DE BONTE WEVER
MARIËNCAMP/DE TRANS
SMELTEBAD
DE BRINK/VISIO

tel.
tel.
tel.
tel.
tel.

0592-318641
0592-356000
0592-241541
0592-413150
0592-541841

ZITVOLLEYBAL SUDOSA/DESTO

–
–

ASSEN - SPORTHAL OLYMPUS
training:
donderdag 20.00-21.30 uur
contact:
Mw. J. Warnders, Iemstukken 36,
9407 KM Assen, tel. 06-25392127
trainer:
R. Lammers, Cantharel 18,
9404 MA Assen, tel. 0592-356042

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 2019
Juniorleden
(t/m 17 jaar)
E 100,00 per jaar
Seniorleden
1e sport
2e sport

E 135,00 per jaar
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 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.

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. 06-29223591
sc.bartje@home.nl
2e secretaris
H. Dijksma
Dreslanden 96
9407 JX Assen
tel. 0592-375195
bestuursleden
Mw. J. de Haan-Boers
Apollopad 98
9401 ZA Assen
tel. 0592-344670
Mw. H. Middelbos-Heijblom
Zuidersingel 99
9401 KC Assen
tel. 0592-269473
Mw. R. Wortel-Prakken
Smetanalaan 304
9402 XN Assen
Tel. 0592-311709
Mw. G. Bouw
Kanaalweg 121
9421 ST Bovensmilde
Tel. 0592-414133
R. Smeenge
Asserweg 7
9409 TG Loon
Tel. 0592-340938

LEDEN VAN SPORTCLUB BARTJE
Verhuisberichten,
eventuele afmeldingen lidmaatschap
en andere wijzigingen
graag mailen naar de ledenadministratie:
sc.bartje@home.nl

Graag vragen wij uw aandacht voor
de VriendenLoterij.
Sinds vele jaren is het mogelijk om
maandelijks in deze loterij mee te
spelen voor Sportclub Bartje. 50%
van de inleg (13,75 euro per lot per
trekking) 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!
Stuur een mailtje naar
sc.bartje@home.nl
en u krijgt alle gegevens!

