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Beste leden, vrijwilligers, donateurs, sponsoren en andere lezers

En weer moeten wij rekening houden met  de corona maatregelen. 
Onze Algemene LedenVergadering op 16 november moesten we daarom afblazen.

Ons bestuurslid voor de afdeling Vries Roely Wortel heeft helaas om gezondheids-
redenen haar functie moeten opgeven. Wij danken haar voor haar inzet en wensen 
haar alle goeds.

Gelukkig mogen we wel blijven sporten. Weliswaar met de QR code maar ieder een 
houdt zich keurig aan de regels. 

De amaryllis-actie was weer een groot succes.
Zie een verslag in dit krantje. 

En wij hopen van harte dat de nieuwjaarsbijeenkomst op 4 februari in Grolloo 
kan doorgaan. 

Tot slot: graag uw aandacht voor de 
Vriendenloterij. 
Enige tijd geleden is de bank-giroloterij 
opgegaan in de Vriendenloterij. 
Dat betekent dat deelnemers  kunnen aangeven voortaan voor Sportclub Bartje te 
willen meespelen. Een telefoontje naar 088-0201020 is voldoende om dit te regelen.
Bijna de helft van uw inleg komt bij SC Bartje terecht!!!! 

Namens het bestuur wens ik u 
prettige feestdagen.                                                               
     
Anneke Kloppenborg, voorzitter



ZWEMMEN
AFDELING ASSEN 

MAANDAG 
In september zijn wij weer begon-
nen, er mogen nu 20 mensen tege-
lijk in het bad. Maar in november 
moesten wij weer wat meer afstand 
nemen en onze coronapas laten 

zien, wie het niet heeft mag niet zwemmen. Maar 
de opkomst is heel goed. We hebben er ook weer 3 
nieuwe leden bij. Ben geeft ons goede oefeningen.
In de kerstvakantie zwemmen wij niet. 
Ik wens jullie alvast goede kerstdagen en goed 
nieuwjaar toe.
Jannie de Haan

DONDERDAG 
Wat gaat de tijd toch snel.
Connie trok alweer aan de bel. 
Ze was afgelopen donderdag in het zwembad
om te kijken of iemand een stukje voor het Bartje 
krantje had.
Helaas waren er donderdagmiddag weinig zwem-
mers in het bad,
bleek dat menigeen iets anders had.
Fijne en leuke dingen allemaal zo te horen
een paar dagen weg, dat kan iedereen bekoren.
Toen greep Zoek Piet maar iemand in de kraag
het is kort dag, maar volgende keer graag. 
Toen maar een oproep in de groepsapp gedaan
maar daar reageerde 1 zwemmer spontaan:
Ik heb het meerdere keren gedaan
en ik wil niet iedere keer vooraan staan.
Zo zijn het er wel meer,
daarom doet de Schrijf Piet het voor deze keer.
De zwemmers vinden het reuze fijn,
om donderdagmiddag bij Ben in het zwembad 
te zijn.
Meestal is het aantal zwemmers groot,
wat de sociale contacten vergroot.
Hopen dat de Corona niet meer met zijn virussen 
gaat strooien,
we willen graag het zwemseizoen voltooien.
Beste zwemmer doe maar goed je best, 
en trainer Ben zorgt voor de rest.
De Zwemgroetjes van de Schrijf Piet (1e groep)

We zijn in september weer begonnen.
Er zijn een paar langdurig zieken, wij wensen hen 
van harte beterschap. Ben heeft z’n handen soms 
vol aan ons kippenhok, maar we gaan wel door. 
Mijn dochter Suzan komt voorlopig even niet, haar 
partner heeft een hersentumor en zit midden in de 
behandeling. 
We wensen jullie een gezellige Kerst en een gezond 
2022.
Jelly Lindeboom (2e groep)

ZATERDAG 
Hallo zwemmers en zwemsters,
Zwemmen op zaterdagmorgen in twee groepen: 
Groep 1 van half tien tot kwart over tien, groep 2

daarna tot elf uur. Beide groepen zwemmen er 
vrolijk op los. Ben begeleidt ons zodanig dat we alle 
oefeningen met plezier doen. 
We raken er weer aan gewend om lijf en leden in 
het warme water te vertroetelen. Daarnaast is het 
contact met elkaar belangrijk. 
Je voelt je weer vrij in het water. Net als vroeger op 
zaterdagavond in de tobbe.
Laten we hopen dat alles zo weer door kan gaan.
Reinder Smeenge 

AFDELING ROLDE 

WOENSDAG
Helaas hebben we bericht gekregen van De Trans 
dat het zwemmen i.v.m. corona afgezegd is tot 
februa ri 2022, wat een grote teleurstelling is.
We hopen dat we dan weer mogen zwemmen op 
onze woensdagavond iedere week van 19.15 tot 
20.00 uur.
Ken je nog iemand die graag en voor de gezondheid 
wil zwemmen, we hebben nog ruimte voor nieuwe 
leden die houden van zwemmen in een gezellige 
groep en hun spieren en botten soepel willen hou-
den.
Geertje Janssen is een tijdje uit de running daar 
ze op een knieoperatie wacht, hopelijk gaat dat 
gauw gebeuren. We wensen haar namens de groep 
sterkte toe. 
Ook Roelie Menger is nog steeds herstellende maar 
we hopen dat ze t.z.t weer kan komen.
We wensen ieder alvast fijne feestdagen toe en 
 hopen elkaar allemaal in 2022 te ontmoeten bij 
onze nieuwjaarsvisite.
Hennie Middelbos-Heijblom

AFDELING SMILDE

DONDERDAG
De A is van Alie, ja die van de koprol én van badjuf 
Annet en Arjen
De B is ook van Arjen (rara)
De C is van Chinese-wok, daar komen we helaas 
weer niet dit jaar
De D is van Diana, altijd lief aardig en correct een 
echte Dame
De E is van Eddy en die is weer van Danielle
De F is van onze Frouni 
De G is van Gerrie, Giedo én Gisela, onze gezellige 
giebeltante
De H is van de moeder van Wouter
De I van Ina, die beter kan rijden dan de Plusbus
De J van Joanne, die iedere week een beetje 
groeit.....
De K is van kletsen, daar doen we niet aan 
De L is van onze Zwarte Piet
De M is van de mama van Selma 
De N is van Nino, die zorgt voor de gezellige noot
De O is van ‘oh oh oh wat is het water koud…’ 
De P van papa’s die zorgen voor het vervoer 
De Q die houdt niet van water
De R is van ons Reina, die doet altijd rustig haar 
eigen ding



HANDBOOGSCHIETEN
Vanaf 1 juli jl. zijn we weer elke 
woensdagavond aan het schieten. 
In de zomer kon dit ook buiten ge-
daan worden bij onze sporthal. Dat 
we kunnen sporten ondanks deze 
moeilijke tijd van corona is toch 
fijn. Je vergeet even thuis en spor-
ten is natuurlijk een soort wekelijks 

uitje. Ik houd van onze afdeling nog steeds een 
aanwezigheidslijst bij, ook in verband met even-
tuele besmettingen. Er zijn op de schietavonden 
gemiddeld toch zo’n elf personen aanwezig, zodat 
afstand houden goed kan. Tegenwoordig is het wel 
de bedoeling dat men de juiste QR code kan laten 
zien op de club. Zo niet dan ook niet komen. Ge-
lukkig heeft onze groep veel gevaccineerden. Ook 
worden op de trainingsavonden door mij nog re-
gelmatig scoreformulieren ingevuld en dit gaat dan 
natuurlijk om het feit of je nog vooruitgang boekt. 
De meesten vinden dit leuk, anderen kiezen ervoor 
om gewoon met schieten bezig te zijn en het resul-
taat niet belangrijk vinden.
Er is de afgelopen tijd een nieuw lid bij de club 
gekomen t.w. Kristan de Vries. Het meisje Jannaika 
Bruins heeft te kennen gegeven dat dit toch niet 
haar sport is en die zien we dus niet weer.
Ook wil ik nog melden dat Harry Brinks begin 
oktober nog heeft meegedaan aan een 18 meter 
wedstrijd bij Sagittarius in Emmen. In zijn bare bow 
klasse werd hij eerste met totaal 460 punten.
De noord nederlandse handboog federatie heeft via 
mail aan alle clubs voorgelegd of in het komende 
jaar het appeltjes- en speldjestoernooi wel door-
gang moet vinden. Ik heb hierop positief gerea-
geerd met de opmerking, dat iedereen die op de 
clubs komen schieten gevaccineerd moeten zijn 
en dat alleen die mensen naar een toernooi kun-
nen gaan. Naar ik aanneem kan iedere vereniging 
voor het appeltjestoernooi minimaal 1 team van 
drie schutters vormen en bij het speldjestoernooi 
gaat het om individuele schutters. Nou die zijn er 
nog genoeg. De opgavelijsten voor die toernooien 
worden altijd door dezelfde persoon gedaan en die 
weet wel wie wel of geen juiste QR code heeft. Ver-
der deel ik mee dat eind november in Muntendam 
weer het fun toernooi wordt gehouden. Tot nu is er 
een afgevaardigde.
We organiseren met onze schietgroep op woens-
dagavond 15 december a.s. een gezellig samenzijn 
met wat eten en drinken. Ook gaan we op speciale 
kerstblazoenen schieten. Organisatie is in handen

 

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 

De S is van Sint, die komt nooit in het zwembad
De T is van ‘het valt toch wel mee met het koude 
water’
De U is van uiteten gaan, zó gezellig!
De V is van vader van Giedo, onze trouwste ‘fan’
De W is van Wouter en 2x van Jan Willem, van 
voren en van achteren
De X is van het aantal baantjes dat Selma zwemt 
(40!)
De Y is van ‘yammie yammie’, pepernoten, rollegies 
met slagroom en chocolademelk
De Z is van de gezelligste Zwemclub SC Bartje van 
Smilde!!!!!

AFDELING VRIES 

DINSDAG
Dit jaar konden we vanaf 25 mei weer zwemmen in 
de Plons onder de volgende voorwaarden:
Anderhalve meter afstand, ook in het water, thuis 
vast zwemspullen aan, douchen is niet mogelijk, 
thuisblijven als je verkouden bent, etc. etc. en alles 
ontsmetten, bij binnenkomst iedereen ook de han-
den  even ontsmetten.
Vanaf juni mocht er ook weer worden gedoucht en 
vanaf oktober ook weer haar gewassen.
Ook mochten de lessen weer vanuit het water wor-
den gegeven. Dat was fijn voor de lesgevers.
Begin juni kregen we een bericht van Visio dat de 
Plons op 21 oktober gaat sluiten. Hiertegen is veel 
verzet gekomen en er is een werkgroep ingesteld. 
Gelukkig is deze week bekend geworden dat de 
sluiting niet doorgaat en de Plons gewoon open 
blijft.
In juli is het bestuur naar Tineke Oberink geweest, 
zij heeft aangegeven niet langer les te kunnen 
geven voor Sportclub Bartje. Ze heeft dit jarenlang 
gedaan. Erg jammer.
Vanaf zaterdag 6 november werden we weer gecon-
fronteerd met nieuwe regels voor de corona.
Iedereen moest een QR-code laten scannen. 
Dit leverde gelukkig geen problemen op; iedereen 
had hier begrip voor.
Voorlopig zullen we dus nog wel in drie groepen 
blijven zwemmen. Veel mensen zullen dit jammer 
vinden. De zwemtijd is hierdoor ingekort en ook 
kan er geen koffie gedronken worden.
Het belangrijkste is dat iedereen gezond blijft.
Ik wens jullie allemaal fijne feestdagen.
Boukje Hof



SEIZOEN 2021-’22

zwemmen Assen  maandag 19.00-19.45 19.45-20.30  
doelgroepenbad    29 november 6 en 13 december (lockdown), 27 december, 
De Bonte Wever    3 januari, 18 april en 6 juni wordt er niet gezwommen - na 

11 juli is het zomervakantie
 
 donderdag 13.30-14.15 14.15-15.00 
    30 december, 6 januari, 24 februari, 5 en 26 mei wordt er 

niet gezwommen - na 14 juli is het zomervakantie

  zaterdag 09.30-10.15 10.15-11.00 
    25 december, 1 januari, 16 april en 4 juni wordt er niet 

gezwommen - na 9 juli is het zomervakantie

zwemmen Rolde  woensdag 19.15-20.00 
Mariëncamp/De Trans   tot 1 februari kan er niet worden gezwommen

Smilde donderdag  19.30-20.30   
Smeltebad     2, 9 en 16 december (lockdown), 30 december en 5 mei 

wordt er niet gezwommen - na 19 mei is het zomervakantie

zwemmen Vries dinsdag 18.30-19.00 19.00-19.30 19.30-20.00 
Plons De Brink/Visio    30 november, 7 en 14 december (lockdown), 28 december 

wordt er niet gezwommen 

handboogschieten woensdag 19.00-21.00   
De Spreng    de  hele maand december (lockdown/kerstvakantie), 7 april 

en 4 mei wordt er niet geschoten

waterbasketbal  woensdag 19.30-20.15 20.15-21.00  
De Bonte Wever    1-8-15 december (lockdown), 29 december, 5 januari, 
    27 april en 4 mei wordt er niet  getraind - na 22 juni is het 

zomervakantie

zitvolleybal Assen donderdag 20.00-21.30
Olympus    1-8-15 december (lockdown), 30 december, 6 januari, 24 

februari en 5 mei wordt er niet getraind - na 19 mei is het 
zomervakantie

WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN, houd ook onze website in de gaten!

WATERBASKETBAL
We zijn in september weer begon-
nen te trainen. 
We konden ook weer starten tij-
dens de training om een partijtje 
te spelen, dit was al wel meer dan 
een jaar geleden dat we dit hadden 
kunnen doen, toch was dit helaas 

maar van korte duur want met de oplopende be-
smettingscijfers hebben we besloten om toch de 
trainingen weer met meer onderlinge afstand te 
gaan doen.
De competitie binnen het waterbasketbal is ook 
nog niet op gang gekomen, er waren wel weer 
toernooien gepland maar deze zijn vanwege de 
veiligheid van de spelers voor het jaar 2021 af-
gelast. Half januari wordt er verder gekeken of er 
weer toernooien kunnen worden gespeeld, dit geldt 
voor heel Nederland. 
Het is wel jammer dat we onze sport op dit moment 
niet op wedstrijdniveau kunnen spelen, maar we 
zijn nog steeds blij dat we nog kunnen trainen. En 
de veiligheid van de spelers is heel belangrijk.
We hopen dat jullie allemaal goede feestdagen 
 hebben en wensen iedereen een gezond 2022.
Spelers waterbasketbal

van de twee mensen die jullie via mail al het een 
en ander hebben laten weten. Komt allen, want dit 
betekent tevens afsluiting van het jaar 2021.
De woensdagen 22 en 29 december is de sporthal 
gesloten. 
U bent weer welkom op woensdag 5 januari 2022.
Ik wens iedereen fijne kerstdagen en een gelukkig 
en vooral gezond nieuwjaar. 
Henk Dijksma



VERHUISBERICHTEN
EN 

ANDERE WIJZIGINGEN

graag mailen 
naar de ledenadministratie: 

sc.bartje@home.nl

De amaryllis-actie najaar 2021
Net al voorgaande jaren hebben onze leden, 
vrijwilligers en begunstigers zich ingezet 
voor de verkoop, het inpakken en de levering 
van veel amaryllisbollen. 
Inderdaad veel, want in totaal 1013 exem-
plaren!! Weer meer dan vorig jaar. 

De beste verkopers van 2021 zijn:
Nel Fortuin uit Yde met maar liefst 118 
 bollen  , Roelie Menger van de afd. Rolde 
uit Westerbork heeft er 54 verkocht en 
Aly Davids uit Assen van de afd. Vries 46. 

Wij zijn ontzettend blij dat zovelen hebben 
meegewerkt aan de actie, we zouden het 
liefst iedereen willen vermelden, maar we 
laten het maar hierbij.

Assen,  november 2021
Beste leden, vrijwilligers, donateurs en andere belangstellenden van SC Bartje
We hebben in onze laatste uitgave(s) een kleine advertentie geplaatst van energie coöperatie duurzaam Assen.
(Bartje gaat voor groen, ga jij ook meedoen?)
Bij deze nogmaals een oproep, want er kunnen uiteraard nog meer mensen meedoen.
Onze coöperatie is duurzaam, nl. elektriciteit is 100% groen en het aardgas wat verbruikt wordt, wordt CO2 
gecompenseerd. 
De opbrengst wordt gebruikt voor plaatselijke groene projecten ofwel opnieuw geïnvesteerd in het opwek-
ken van groene energie.
Voor de goede orde willen we je er nog even op wijzen dat indien je stroom en gas afneemt via onze 
c oöperatie bij Energie VanOns, SC Bartje € 25,00 per jaar ontvangt per aansluiting.
Dus bij deze een oproep aan jullie om de sportclub extra  financieel te ondersteunen.
Energie hebben we allemaal nodig en je kunt op de website van Energie VanOns kijken wat je maandelijkse 
kosten zijn. Energie VanOns staat in de top van de meest groene energieleveranciers.
Ook bestaat de mogelijkheid om een warmtescan (middels een infrarood camera) dan wel een verkennende 
energiescan van uw woning c.q. installatie te maken.
Voor meer info zie www.ecduurzaamassen.nl, of mail naar coachaanhuis@ecduurzaamassen.nl
Met de huidige energieprijzen valt er nog een hoop te besparen, laat van je horen.

Met vriendelijke groet:
Bart Prinsen
Energiecoach (ecduurzaamassen)

bedankt!
 



UITNODIGING voor de Nieuwjaarsvisite 

op vrijdag 4 februari 2022
in Café Hofsteenge te Grolloo, Hoofdstraat 11 - aanvang 19.30 uur (zaal open 19 uur)

Toneelvereniging T.O.G. Grolloo speelt 
de klucht, geschreven door H. Roede

Tante Bella's Beautysalon

In de pauze de jaarlijkse
GROTE VERLOTING!

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

Graag uiterlijk 29 januari een berichtje met hoeveel personen u komt. 
Telefonische opgave of een appje naar Jannie de Haan, tel. 0592-344670/06-15960956 of Connie Bremer, tel. 06-29223591. 

Mailen kan ook: sc.bartje@home.nl.

Graag tot 4 februari!
de activiteitencommissie

Jannie de Haan, Connie Bremer, Henk Dijksma

Graag PRIJSJES voor de GROTE VERLOTING 
uiterlijk 29 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!

Na het overlijden van Tante Bella 
erven Berend en Albert haar 
beautysalon. De heren zijn hier 
in eerste instantie blij mee. Ze 
denken de salon prima te kunnen 
runnen terwijl ze hem opknappen 
voor de verkoop. Maar is dat wel 
zo makkelijk als het lijkt? En zijn 
ze eigenlijk wel de enige erfgenamen? 
Laat je verassen door deze bijna klassiek geschreven 
klucht, vol met grappen en verwarrende situaties. 

➴


