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In het vorige clubblad mocht ik tot mijn (en meerderen) genoegen een heel positief verhaal schrijven over de
resultaten van ’n Boel Plezier in de Nationale Petanque Competitie zoals die gehouden is in de winterperiode
2017 - 2018.
 
Immers team 1 was opnieuw kampioen geworden en ook de teams 2 en 3 hadden goed gepresteerd. Tot mijn
spijt (en opnieuw die van meerderen) moet ik nu meedelen dat onze vereniging helemaal niet meer meedoet
aan die NPC omdat de daarvoor in aanmerking komende leden het met elkaar niet eens konden worden over
de gang van zaken zoals die door de NJBB aan de leden is voorgelegd.
 
Het betreft dan eventuele promotie naar een hogere klasse en de consequenties welke dat met zich mee-
brengt. Zoals b.v. 14 keer moeten spelen i.p.v. 7 keer zoals tot nu toe het geval was. De enorme afstanden
welke dan afgelegd moeten worden de verplichting altijd binnen te moeten spelen enz.
 
Dat het enthousiasme zo is afgenomen betekent volgens mij niet dat onze leden helemaal niet meer geïnte-
resseerd zijn. De gang van zaken en de strenge regels zoals de NJBB die hanteert brengen met zich mee dat
het plezier om aan die NPC mee te doen voor velen vervalt. Jammer, maar de leden hebben hier voor gekozen
en als bestuur en wedstrijdcommissie hebben we naar wens van de leden te werken.
 
Binnen de eigen vereniging gaan we natuurlijk gewoon verder met het mooie, uitgebreide programma dat
de wedstrijdcommissie ons biedt. Of we spelen, zoals een groot aantal leden altijd al doet, onze partijtjes
weer op dinsdag- en vrijdagmiddag in recreatieve zin. Ook deelname aan toernooien georganiseerd door de
eigen club of door verenigingen in de (wijde) regio staat natuurlijk open voor de leden met een wedstrijdli-
centie. De belangstelling daarvoor is steeds redelijk groot en de resultaten zijn vaak heel behoorlijk.
 
Ondanks het stoppen met de NPC gaat het onze vereniging nog steeds goed en dat inmiddels 30 jaar. In juni
1988 is de vereniging opgericht en dat willen we niet ongemerkt voorbij laten gaan.
 
Daarom heeft de feestcommissie reeds het voorbereidende werk gedaan en organiseert ze i.s.m. de wed-
strijdcommissie op zaterdag 25 augustus een jeudeboules-toernooi met daarbij een groot verrassingsbuffet
en nog enkele andere verrassingen voor alle leden en donateurs van de vereniging.
 
 
Denk er om, wel eerst aanmelden op de opgavenlijst in de kantine.
 
 
Egbert Muggen.
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COLOFON
COLOFON
’n Boelplezier
Clubgebouw  ‘T Boelhuus
Rode Heklaan 7
9401 SB Assen
Tel: 0592-356722
 
Corr.adres: Broeklaan 14
9405 AM Assen
 
VOORZITTER
Egbert Muggen
0592-316203
ehmuggen@hetnet.nl
 
SECRETARIS  (tevens vice-voorzitter)
Henk Knol
0592-242491
hemaknol@ziggo.nl
 
2e SECRETARIS
Dick Askes
0592-354331
e.askes1@hotmail.com
 
PENNINGMEESTER
Pieter Takens
06-55266659
takens001@home.nl
 
2e  PENNINGMEESTER en
ONDERHOUDSZAKEN
Jelle Hoekzema
0592-461296
jelle.hoekzema@ziggo.nl
 
WEDSTRIJDZAKEN
Rikus Zeewuster
0592-351982
h.zeewuster@gmail.com
 
PR EN EXT.BETREKKINGEN
Riemer Haagsma
0592-345278
riemerhaagsma@kpnplanet.nl
 
BANKRELATIES
ING-Bank:Rek.nr: NL80INGB0002907028
 
Clubblad ’n Boel Praoties
Realisatie:
Wicher Dijkstra
 0592-347919
 
Redacteur:
Dick Askes
0592-354331
 
E-mailadres
clubblad@boelplezier.nl
 
Website:
www.boelplezier.nl

HET BUTJE
Het is dinsdagavond 17 juli als ik met dit stukje bezig
ben en de kleine Jennifer drinkt naast mij gulzig haar
flesje leeg. Zeer tevreden ligt ze daarna tegen haar
moeder en het boertje laat dan ook niet lang op zich
wachten. Buiten is het nog steeds prachtig weer, wat
ze gelukkig ook voor morgen hebben voorspeld, als
we een clinic voor de Rotaryclub van Assen houden.
 
Ook nu is er weer genoeg kopij voor het clubblad van
juli: Het Bartjestoernooi, Precisieschieten, de Voor-
jaarscompetitie, een foto-impressie van het TT-toer-
nooi en de uitslagen daarvan, resultaten clubleden
elders, het clubkampioenschap Tireren, en ingezon-
den stukjes over ‘Clubliefde, bestaat dat nog?’, ‘De
straat van mijn jeugd’, een intern. Petanquewedstrijd
in Zuid-Frankrijk, enz. Hopelijk is er voor iedereen wel
weer wat bij. En hopelijk blijft het nog een poosje
doorzomeren, zodat al onze vakantiegangers hier hun
vakantiegevoel nog een poos kunnen vasthouden.
 
Tot slot wensen Wicher en ik iedereen nog een boel
prachtige bouldagen in het verschiet en hopen dat
voor 1 oktober a.s. de leuke kopijstukjes
binnenstromen

Drie gouden tips 
Wie zich voor het eerst waagt aan een potje jeu de
boules, doet er goed aan deze drie tips van op te
volgen.
 
Koop géén campingballen

Probeer je concentratie te houden 

Laat beide voeten op de grond tijdens het gooien

- Pagina 3 -



ww
w.

ed
ito

o.
nl

JB
V

 ’N

 BOEL PLEZIE
R

A S S E N

‘n Boelpraoties

Nijverheidsstraat 15
9648 JA Wildervank
Tel. 06 5341 0790
t.linders@netvisit.nl
www.theolinders.nl

Fysiotherapie
Haptonomie
Massage

PRAKTIJK 
THEO LINDERS

EERSTE BARTJES VOOR ASSENAREN!
 
Het eerste Bartjes Toernooi (voorheen Oranjetoer-
nooi)  is inmiddels achter de rug. Op zaterdag, 28 april,
gaf wedstrijdleider Hielke de Wit onder prachtige
weersomstandigheden de aftrap, waarbij hij enige
uitleg gaf voor de naamsverandering. En wat hoort er
natuurlijk bij Bartje: Juist! ‘Brune bonen’, en die waren
dan ook in ruime mate aanwezig, zowel in de kantine
als bij de prijzen. Menigeen liet het zich lekker sma-
ken.
 
De 36 deelnemende teams speelden twee voorron-
den, waarna indeling volgde in een A-, B- en C-klasse.
Ieder speelde daarna drie partijen, waarna het klas-
sement kon worden opgemaakt. In elke klasse waren
er vijf prijzen, die bestonden uit een  VVV-cadeau-
kaart en een pot bruine bonen. De toernooiwinnaars
kregen daarbij nog een mooie uitvoering van het
bekende Drentse jochie.
 
Het werd een toernooi, dat tot de laatste minuut
spannend bleef. Toen bijna iedereen uitgespeeld was,
voerden nog twee teams (tot op dat moment nog
beiden ongeslagen) een strijd om wat achteraf bleek
de eerste plaats in de A-klasse. Die was uitermate
spannend, maar uiteindelijk  waren het de heren
Askes en Carabain, die met 13-12 het duo Vrieling en
Van Linde het nakijken gaven. En daarmee bleef ook
de titel van het Bartjes Toernooi (naast die van het
laatste TT-toernooi, Midweektoernooi, Snerttoer-
nooi en het Mini-Maxi-toernooi )  binnen de eigen
gelederen van ’n Boel Plezier! In de B- en C-klasse
gingen de eerste prijzen ook al naar Asser duo’s
(Hoekzema/Willemse en  B. Smit/M. v. Noord-Prins).
 
Een prachtig en succesvol toernooi dus, waaraan de
enkele regensputters  geen afbraak deden. Scheids-
rechter was  Klaas Kaper uit Groningen, die een rede-
lijk rustige dag had. De volledige uitslagen waren als
volgt:
 
A-klasse: 1. Dick Askes/Anton Carabain 3+15; 2.
Martin de Maar/Ellen van Dijk (De But 84) 2+16; 3.
Erik Heddema/Gert Niejenhuis 2+10; 4. Riemer
Haagsma/Herman Molenhuis 2+7; 5. Jan Vrieling/-
Gerda van Linde 2+7.
 
B-klasse: 1. Jelle Hoekzema/Marco Willemse 3+22; 2.
Fam. Altena (SVP) 3+21; 3. Klaas Hoekstra/Jan Bart
Zijlstra (Skarboule) 3+18; 4. Dirk de Vries/Aggie ten
Berge (Blêde Boulers) 2+11; 5. Hiltje Laagland/Maris-
ka Elzinga (De But 84) 2+4.
 

 
C-klasse: 1. Bertha Smit/Miep van Noord-Prins 3+23;
Bouwe en Esther Roffel (PC Schoonebeek) 3+11; 3.
Rikus Zeewuster/Klaas Niejenhuis 2+9; Rieks Koot-
stra/Jantje v.d. Weide (Emmese Boule) 2+8.

RESULTATEN CLUBLEDEN ELDERS
Doublettenkampioenschap distr. Noord 2018: A-kl.
3e pr. R. Boer Rookhuizen/D. Askes. B-kl. 3e pr. K.
Niejenhuis/A. Carabain en A. Jongert/B. Buiter.
 
Voorjaarstoernooi Hardenberg 2018: A-kl. 1e pr. en
toern.winn. H. de Wit/J. de Wit 3+26; 2e pr. A. Cara-
bain/D. Askes 3+22; 3e pr. E. Muggen/A. Jongert 3+13;
4e pr. J. Hoekzema/M. Prins 3+10. B-kl. 2e pr. E.
Westerdijk/C. Westerdijk; 4e pr. H. Muggen/J. Mug-
gen.
 
Pannenkoekentoernooi Noordscheschut 2018: A-kl.
9e pr. H. en J. Muggen. B-kl. 4e pr. H. en G. Dammer;
6e pr. Th. v.d. Meer/G. Smit.
 
Midweektoernooi Coevorden: B-kl. 3e pr. B. Smit/G.
v.d. Veen.
 
Midweektoernooi Schoonebeek: 1e pr. D. Askes/A.
Carabain 5+56; 3e pr. H. en G. Dammer 5+33.
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Voorjaarscompetitie 2018
 
Totaal aantal spelers:                      77
Waarvan aantal spelers min 4x:    51

Naam aant gesp hoogste  2e score 3e score 4e score totaal score

1 Jan Pot 5 13 13 7 6 39

2 Lea de Vries 4 13 13 5 4 35

3 Anton Carabain 5 13 11 9 2 35

4 Dick Askes 6 13 12 4 3 32

5 Jos Janssen 6 12 9 6 4 31

6 Geesje Dammer 6 12 9 6 2 29

7 Heero Dammer 6 9 7 7 6 29

8 Nico Heij 5 13 10 3 2 28

9 Gerrit Buwalda 6 7 7 7 7 28

10 Jelle Hoekzema 5 7 7 7 7 28

11 Adri Takens 5 8 7 5 3 23

12 Klaas Niejenhuis 4 13 13 5 -1 30

13 Riemer Haagsma 6 13 8 4 -3 22

14 Miep Prins  4 12 7 6 -4 21

15 Abel van Dam 6 13 6 3 -2 20

16 Albert Jan Oosterhof 5 10 7 6 -4 19

17 Rob de Boer 6 13 3 3 -1 18

18 Cees van der Scheer 4 12 10 3 -8 17

19 Annie Franken 6 9 8 5 -6 16

20 Piet Mellies 4 13 7 4 -12 12

21 Rob de Visser 6 13 3 3 -8 11

22 Bertha Smit 6 8 3 3 -3 11

23 Marco Willemsen 5 4 3 3 -1 9

24 Mien Carabain 5 10 3 1 -7 7

25 Sineke van Dam 6 9 3 1 -6 7

26 Trijn Middelbos 5 9 3 1 -7 6

27 Hennie Luitjes 6 7 3 1 -7 4

28 Willem Vos 4 8 6 2 -13 3

29 Henk Knol 5 10 6 -3 -4 9

30 Diny Janssen 5 8 6 -3 -3 8

31 Lies de Wit 5 10 7 -3 -7 7

32 José Weitenberg 5 11 6 -4 -8 5

33 Marietje Knol 4 13 3 -3 -9 4

34 Harm Luitjes 6 10 1 -3 -4 4

35 Johan de Wit 5 6 4 -1 -5 4

36 Greet Philips  4 10 3 -5 -6 2

37 Ann Naaijer 4 8 2 -3 -5 2

38 Jaap Postema 4 10 3 -7 -7 -1

39 Margriet Oosterhuis 4 13 7 -9 -13 -2

40 Rie Uineken 4 9 5 -3 -13 -2

41 Aly Heij 4 11 6 -7 -13 -3

42 Ben Slotema 5 7 6 -3 -13 -3

43 Albert Uineken 4 7 4 -10 -13 -12

44 Johan Jansen 5 4 -3 -3 -7 -9

45 Berend Dollenkamp 5 4 -3 -4 -7 -10
46 Henk van der Veen  6 7 -2 -7 -10 -12

47 Gerrit de Groot 4 7 -6 -8 -11 -18

48 Ina Rijkens  5 5 -6 -6 -11 -18

Internationale petanquewedstrijd in
Zuid_Frankrijk
Tijdens een Internationale petanquewedstrijd in
Zuid_Frankrijk waaraan behalve Nederlanders ook
Fransen, Belgen en Engelsen deelnamen hebben
leden van 'n Boel Plezier goede resultaten geboekt.
 
De eerste prijs werd behaald door team Marietje Knol
en de tweede prijs door team Henk Muggen. De
prijzen werden beschikbaar gesteld door de ook
meespelend Enzo Knol.     
 
 Vanuit een warme Cote d'Azur,                                   
 22 juni 2018, uw secretaris 

UITSLAGEN PRECISIESCHIETEN 2018.
 
FINALE.
1e plaats              Vincent de Wit     31 punten.
2e plaats              Kees Prins          11 punten.
 
Overige resultaten.
Gedeelde 3 / 4 plaats    Dick Askes en Heero Dammer.
 
Gedeelde 5 / 8 plaats    Anton Carabain, Theo Linders,
Gert Niejenhuis en Rikus Zeewuster.

Bartje bid niet voor bruinebonen maar de deelnemers aan het
eerste Bartje toernooi hebben er in iedergeval wel van genoten.

- Pagina 5 -



ww
w.

ed
ito

o.
nl

JB
V

 ’N

 BOEL PLEZIE
R

A S S E N

‘n Boelpraoties

                                       ontspanning

Ook de feestcommissie liet zich weer van de goede kant zien
en zorgde voor gezonde en verfrissende hapjes.
 
Het was weer een topdag.

                                          Spanning

En voor de niet winnaars, aan het materiaal kon het niet liggen
want er was ook een mooie stand met top materiaal aanwezig

                Zie hier het resultaat van onze top kok Nico.

                                           TT toernooi 

Onder toezicht van onze voorzitter Egbert,  krijgt Nico instruc-
tie van Roely.

Nico is snel van begrip en gaat met volle overgave aan het werk.

                                         Assen 23 juni 2018
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Bertha Smit heeft deze foto gemaakt op ons speelveld.

Uitslagen TT toernooi 23-06-2018
A poule
1e prijs Cees Minnema en Ruud Warmerdam Le Bibe-
ron,
2e prijs Johan Abee en Tjibbe Bruinsma Ermerzand /
Emmeseboule,
3e prijs Dick Askes en Vincent de Wit ’n Boel Plezier,
4e prijs Martin de Maar en Michel van Sichem de But
’84.
 
A complementair.
1e prijs Matilda Boström en Rik Moorlag De Walnoot
/ Boule Animo,
2e prijs Warner Stienstra en Aede Dijkstra Boulegoed,
3e prijs José Schonewille en Wim van Vliet Boules
Doar,
4e prijs Heero Dammer en Willem Vos ’n Boel Plezier.
 
B poule
1e prijs Elly Prins en Sietse Minnema Le Biberon,
2e prijs Jan Pot en Jan Kiers ’n Boel Plezier,
3e prijs Hilda Blijham en Gerard Kramer Pres le But,
4e prijs Jan Vrielink en Jan van Aalderen De But ’84 /
La Boule au But.
 
B complementair.
1e prijs Lies en Johan de Wit ’n Boel Plezier,
2e prijs Jan Dammer en Theo Linders ’n Boel Plezier,
3e prijs Aggie ten Berge en Dirk de Vries De Blede
Boulers,
4e prijs Delia van der Sleen en Harm Bisschop Boules
Doar.
 

C poule
1e prijs Marco Willemsen en Egbert Muggen ’n Boel
Plezier,
2e prijs Jos Janssen en Berend Dollenkamp ’n Boel
Plezier,
3e prijs Lambert Nijmeijer en Dirk Prins Boules Doar

TT Kaartjes
De TT kaartjes aangeboden door het TT circuit werden
gewonnen door:
 
Cees Minnema en Ruud Warmerdam van Le Biberon
uit Leeuwarden.
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VOOR CARAVAN

EN CAMPER

CARAVAN-
MAKELAAR

www.caravanmakelaar-assen.nl

SCHADEHERSTEL 

& ONDERHOUD
www.schaafsma-schade.nl

KAMPEERSHOP

www.kampeershop-assen.nl

TEVENS
VERKOOP!

Spanjelaan 4
9403 DP  ASSEN
Tel. 0592-371800
Mobiel 06-15090815
info@schaafsma-schade.nl

www.schaafsma-schade.nl

- Pagina 8 -



ww
w.

ed
ito

o.
nl

JB
V
 ’N

 BOEL PLEZIE
R

ASSEN

Positie Naam Aantal punten Opmerking

10 Greet Philips 52 Beste dame
1 Vincent de Wit 80
2 Dick Askes 71
3 Erik Heddema 65

 4/5/6 Kees Prins 61
 4/5/6 Egbert Muggen 61
 4/5/6 Henk Muggen 61

7 Theo Linders 58
8 Jelle Hoekzema 56

9 Heero Dammer 54

10 Greet Philips 52

11 Gert Niejenhuis 51

 12/13 Gert Elsinga 50

 12/13 Jan Pot 50

14 Rikus Zeewuster 48

15 Klaas Niejenhuis 46

16 Anton Carabain 44

17 Herman Molenhuis 41

18 Jos Janssen 40

19 Hielke de Wit 37

20 Jan Kiers 34

21 Janneke de Wit 33

22/23 Geesje Dammer 31

22/23 Jan Dammer 31

 24/25/26/27/28 Jannie Muggen 30

 24/25/26/27/28 Adri Takens 30

 24/25/26/27/28 Maya de Munnik 30

 24/25/26/27/28 Henk Koning 30

 24/25/26/27/28 Rene Boer Rookhuizen 30

 29/30/31 Christien Westerdijk 28

 29/30/31 Miep van Noord 28

 29/30/31 Ben Slotema 28

32 Piet Mellies 27

 33/34 Jasper Waldus 21

 33/34 Johan de Wit 21

35 Annie Franken 20

36 Arda Leinweber 18

37 Lies de Wit 15

38 Dirk Dallinga 11

KLASSEMENT KAMPIOENSCHAP TIREREN 2018

Clubliefde! Bestaat dat tegenwoordig
nog?
 
Als klein jongetje kon ik uren kijken naar de training
van mijn favoriete voetbalclub. Hoe blij was ik toen ik
oud genoeg was om samen met mijn vader naar een
wedstrijd te gaan. De show, het horen van het clublied
en het intense gevoel dat me bekroop toen ik die
groene grasmat zag liggen! Toen wist ik dat clubliefde
bestaat.
 
En nu bijna twintig jaar later, krijg ik dat gevoel nog
steeds als ik naar het stadion ga. Nu niet meer aan de
hand van mijn vader, maar samen met vrienden. Een
biertje met een ongezonde snack en genieten van de
sfeer. De unieke sfeer die je samen hebt, de sfeer die
verbroedert. En of je nu wint of verliest, het is altijd

een geslaagde dag.
 
Allerlei verschijningsvormen
De liefde voor mijn cluppie zit diep, dieper dan ik
misschien zelf wel durf te bekennen. Het mooie van
mijn clubliefde is dat je het gevoel hebt ergens bij te
horen, in die kleine twintig jaar gaat het in je DNA
zitten. Het wordt onderdeel van jezelf. Het liefst blijf
ik mijn hele leven trouw aan mijn club, in goede en
slechte tijden!  
 
De liefde die ik voor mijn favoriete club heb, hebben
veel betrokken leden ook voor hun vereniging. Ze zijn
er één mee, de club betekent veel voor ze. Net zoals
mijn eigen voetbalclubje veel voor mij betekent! Je
bent betrokken, staat klaar voor de club en je voelt je
er echt onderdeel van. 
 
Clubliefde is een moeilijk definieerbaar begrip. Hoe
herken je die clubliefde dan? Het is heel persoonlijk
en uit zich op vele manier. Kijk maar eens goed op de
club rond. Het kan de voorzitter zijn of juist de voet-
balvader die al jarenlang een jeugdteam coacht. Of
wat denk je van de barjuffrouw of de lijnentrekker. Ze
uiten hun clubliefde allemaal op een andere manier.
 
Extra aandacht geven!
We moeten echte clubliefhebbers omarmen. Ze zijn
uniek en daarbij erg belangrijk voor de club. Je hoeft
ze niet meteen op een podium te zetten, maar er een
keer extra bij stilstaan kan zeker geen kwaad. Wie
verdient het om in het zonnetje gezet te worden?
 
Het mooie van echte clubliefde is dat het gepaard gaat
met mooie verhalen. Unieke verhalen die het verdie-
nen om verteld te worden. Verhalen die bol staan van
persoonlijke passie en emotie, verhalen die mensen
graag lezen. Hoe leuk is het om deze verhalen op te
schrijven en naar de redactie van uw clubblad te
sturen. Daarom mijn volgende oproep: ik zoek mooie
inspirerende verhalen over clubliefde! Hebben jullie
die bij ? Dan hoor ik het graag. Ik plaats ze graag in
ons clubblad n’ Boelpraoties dus stuur uw verhaal
naar clubblad@boelplezier.nl
 
Bovenstaand verhaal heb ik met toestemming een
beetje mogen aanpassen en te plaatsen in ons club-
blad. Geschreven door Niek Arts op 20 april 2018, voor
Editoo, de drukker van ons clubblad.
 

Woar is Gaitjan ?
Zal Gaitjan lang op vekaansie wezen ?
Hej hef gien tied of kan 't niet wachten.
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In de de beginjaren van zijn bedrijf ventte mijn vader
op zondag ook nog met ijs. Hij was dus nooit vrij.
Maar we waren niet de enigen die op deze manier hun
brood verdienden. Er waren geloof ik nog 15 zelfstan-
dige melkhandelaren. En dan was er nog de zuivelfa-
briek Acmesa met 50 venters. Concurrentie alom. We
waren soms met een aantal melkboeren in dezelfde
straat. Pas rond 1960 vond er een sanering plaats en
werden alle wijken over Assen verdeeld. Wij in Assen
Oost.

Ik wil nog even opmerken dat mijn vader een onder-
nemende man was. Mijn ouders waren heel jong
getrouwd. Mijn moeder 21 en mijn vader 18. Toen ze
in 1939 het huis kochten was mijn vader nog maar 22
jaar. Best moedig in die toch erg onzekere tijd zo vlak
voor de oorlog.
 
Ik ben geboren op 8 febr. 1941. Mijn vader zat in een
werkkamp in Duitsland. Hij mocht naar huis en zag zijn
derde dochter geboren worden. Het viel hem een
beetje tegen: weer een meisje. Geen opvolger...
We woonden op een mooi plekje met veel speelruim-
te. Het gebied tussen ons pad en de Steendijk lag nog
helemaal braak. Wat stukjes bouwland en wat weg-
getjes waar van alles te beleven viel. Maar daar waar
nu de vijver is in het Oosterpark was het heel gevaar-
lijk. Het was een soort waterlossingsgebied. Links en
rechts eromheen waren wel looppaden. Ik denk wel
tot aan de Steendijk.
 
 Mijn moeder lag een keer ziek op bed en toen ging ik
met buurjongen Daan Jonker, het pad op om bloemen
te plukken. Ik was vijf en Daan een jaar of drie. Ik ging
van het pad af naar beneden en daar ging ik. Ik zakte
tot aan mijn nek in het water. Ik kon me nog net aan
het gras vasthouden. Daan schrok zich dood en liep
weg. Ik riep nog iets van hulp halen of zo, maar hij was
natuurlijk te jong om dat te beseffen. Hij heeft het ook
nooit verteld. Ik heb me op eigen kracht weer uit het
water getrokken. Hoe weet ik niet meer. Maar de weg
naar huis was heel naar, ik was bang op mijn donder
te krijgen. Het jurkje, natuurlijk helemaal nat, werd
steeds zwaarder tijdens het lopen. Maar er was na-
tuurlijk alleen maar schrik en bezorgdheid. 
Schaatsen hebben we op slootjes in de buurt geleerd
en we hadden een prachtige baan als de spoorsloot
langs de Oosterparallelweg goed bevroren was. 

Wanneer de derde melkwijk begonnen is weet ik niet
meer, wel dat in 1952 de winkel werd geopend. Wat
was ik trots. Het kaaswinkeltje, zoals de buurt het

De straat van mijn jeugd.
De Vredeveldseweg is vanouds een boerenpad en pas
bij de aanleg van de eerste buurten van Assen-Oost
werd hij verhard. Bertha Smit kwam er net voor de
oorlog te wonen. Ze vertelt over de buurt in wording
en de zuivelhandel van haar ouders.
 
In 1939 verhuisden mijn ouders Roelie van der Veen
1914 en Gerrit Smit 1917 met mijn twee zussen Hetty
en Janny van de Esstraat naar de Vredeveldseweg. Het
heette toen nog Vredeveldsepad. Er stonden zo'n
twaalf huizen tot aan boer Jansen om de hoek van de
Tuinstraat. Verder op het modderige pad stonden er
nog een paar, maar daar woonden allemaal ‘enge
vrouwen’, een soort heksen, zo werd me verteld.
Mijn ouders hadden de helft van een dubbele woning
gekocht. Het was klein met twee bedsteden in een
kamer van pakweg 4 bij 4 meter, een kleine keuken
met daarnaast een kamertje waar de vorige bewoner
een varken in had gehuisvest. Dat kamertje werd later
de slaapkamer voor ons.
 
Mijn ouders hebben tot 1952 in de bedstee geslapen.
Toen was de winkel met het spoellokaal aan het huis
gebouwd met daarboven een ruimte waar wij konden
slapen. Geld voor slaapkamers was er niet. En koud
dat het daar was! 
Achter het huis was een heel grote tuin met veel
fruitbomen en een moestuin. Het liep tot waar later
de Violenstraat is aangelegd. Volgens mij is het eerste
stuk van onze tuin er toen afgegaan. Dat was in 1948.
Naast ons woonde de familie Matien. Wim en Ge met
zoons Roelof en Harrie. We hadden samen maar een
voordeur waar je zo van onze kamer naar die van
Matien kon lopen en andersom natuurlijk ook.
Dicht achter het huis stond een schuur waar de plee
stond. En in de winter het grote paard van mijn vaders
melkwagen.

Mijn vader was voor de oorlog al met een melkwijk
begonnen. Hij had bij kruidenier Smit (geen familie)
als loopjongen gewerkt. Hij haalde de boekjes met de
bestellingen op en bracht de boodschappen rond.
Misschien zag hij toen wel een gat in de markt, omdat
melk toen niet bij de kruidenier te koop was. 
Beginnend met een transportfiets, bakfiets, paarden
en toen gemotoriseerd. Als eerste was dat een Goliath
driewieler. Ondertussen (in 1948) was mijn moeder
al met een pony en wagen op pad gegaan, omdat de
zaak zich uitbreidde. Er werd na de oorlog in de buurt
flink gebouwd. Toen mijn zus Hetty 12 jaar was werd
ze van school gehouden om voor ons te zorgen: Jannie
(10), ik (7) en Annie (2). Een hele klus voor een
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worden om het te kunnen schenken.
 

De melk, karnemelk, losse gortepap en boter haalde
mijn vader al heel vroeg uit Hooghalen. De andere
producten, zoals yoghurt en vla kwamen van Acmesa.
We moesten voor zeven uur al op pad zijn. In de
winter was het vaak afzien, kranten onder de kleren
en een lange onderbroek van pa aan en de vingerloze
handschoenen - mofjes - gebreid door opoe. Maar
alles wat je aanpakte was koud. Die dingen bevroren
aan je handen. Bij gladheid moest de pony beslagen
worden en wij deden sokken over onze schoenen.
Vooral het eerste uur was afzien, maar dan was je er
een beetje aan gewend mede door af en toe een warm
kopje thee van een klant.

De Vredeveldseweg werd uiteindelijk een echte
straat. Een mooie brede met nog een grasstrook er-
tussen. De Havikstraat, de Sperwerstraat en de Bui-
zerdstraat kwamen erop uit.
De Landbouwwinterschool kwam aan het eind van de
Vredeveldseweg met een gracht er omheen. Ook een
mooie schaatsplek voor de buurt.

Auto leren rijden gebeurde in de auto van pa. Dat was
in die tijd een dichte bestelbus. De driewieler reed nu
op wijk 2 waar mijn moeder ooit begonnen was. Ik
kreeg nog een paar lessen en dan moest het rijbewijs
worden gehaald. 
De bedoeling was dat ik meteen die wijk, waar de
driewieler op reed, overnam. Maar die auto was op
z'n end. Elke ochtend duwen was niet te doen. Ook ik
kreeg een VW bestel. Ik vond dat geweldig. Een stuk
aangenamer dan zo'n open kar.

Ons gezin was ondertussen uitgebreid met nog een
zus en dan toch eindelijk een zoon: Gerry en Gerrit.
Maar na de sanering ging het met de zelfstandige
detailhandel niet meer zo goed. De supermarkten
kwamen en ook daar mocht toen zuivel verkocht
worden. Maar de rijdende winkels zoals de SRV
mochten ook kruidenierswaren verkopen.

Gerrit heeft nog enkele jaren een paar wijken met een
SRV-wagen gereden, maar de winkel was ondertussen
al gesloten. Het was zwaar voor mijn vader. Hij zag
zijn levenswerk naar de knoppen gaan.
 
Bertha Smit
 

noemde, was zo klein dat met vier of vijf klanten de
winkel al vol was. Op zaterdag stonden ze echt buiten.
Maar het liep heel goed. 

Ik ging naar de Vermeerschool. Daarvoor was ik toch
nog een jaartje naar de kleuterschool in de Javastraat
geweest.
De huizen aan de overkant kwamen in 1951. Een hele
belevenis voor ons kinderen. Er gebeurde wat in de
straat. Maar we raakten wel onze speelplekken kwijt.
Pas later kwam het Oosterpark. Zo geleidelijk aan
groeide de buurt om ons heen.

 
Maar er verdwenen ook huizen, zoals die van de buren
Oosting en het boerderijtje van de familie Schothorst,
hoek Havikstraat.
 
Daar kwam de Spar. Mijn vader was daar niet blij mee.
Hij heeft nooit een stap in die winkel gezet.
Ons huis werd begin jaren 60 vervangen door een
moderner huis, samen met de buren Matien natuur-
lijk.

Toen ik op mijn twaalfde naar de ULO ging moest ik
voor en na school altijd mijn moeder helpen met
venten. Na twee jaar ging ik met mijn zus Janny venten
op melkwijk 3. 
Deze wijk lag geheel in Assen Oost. De andere wijken
gingen door en langs het centrum.
Omdat overal steeds meer woningen gebouwd wer-
den moesten we goed opletten, want elke klant was
er een. Zo gauw we een verhuiswagen zagen gingen
we erop af en vroegen of ze klant bij ons wilden
worden. Want de concurrentie was groot. 
Nog niet zo lang geleden hoorde ik voor het eerst van
Janny dat ze die hele melkventerij vervelend vond, ze
schaamde zich voor haar vriendinnen. Zij kroop weg
als ze iemand aan zag komen en ik liet me juist zien.
Ik vond het stoer.

Elke ochtend stond de wagen klaar met de bussen
melk en alle andere producten. Toen nog het meest
zuivel. ‘Boter, kaas en eieren’ stond er op de kar ge-
schreven. De melk werd toen nog met een maat uit
de bussen geschept of uit een klein kraantje getapt.
En het moest zes dagen per week bezorgd worden,
omdat de meeste mensen toen nog geen koelkast
hadden. De tweede feestdag, zoals Kerst, Pasen en
Pinksteren moesten we daarom ook venten. Dat was
wettelijk bepaald. Verpakte melk kwam er pas rond
1960. Een plastic pak die in een kan gezet moest
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