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1502 RL Zaandam 
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Maand info: 

 

Op woensdag 5 februari jl. hebben we een werkavond gehouden. Met een klein groepje is er 

toch veel werk verzet. De tribune is grondig gereinigd, alle radiatoren in de hal en kantine zijn 

stofvrij gemaakt, dit was geen overbodige luxe, in de kantine is de afzuigkap grondig gesopt. 

De loopranden en de galerij zijn, evenals de trappen, vooral onder de trap naar de kantine was 

het een behoorlijk stofnest grondig gereinigd. Dank aan Ank, Carla, Jos, Cees, Koos, Gerard, 

Joep en Wil. We hopen dat er op de volgende werkavond weer mensen bereid zijn om te 

helpen want het is echt hard nodig. En vele handen maken nog altijd licht werk. 

Ook leden van de clubs zijn van harte welkom.  

 

Speeltuin: 

Waar ook veel werk is verzet door, Carla, Cor en Jos de Groot, is aan de speeltuin. Er is veel 

onkruid gewied. De speeltoestellen zijn gereinigd en er is een prachtig hek geplaatst. 

Het is nog even wachten op een beetje goed weer zodat de bodem weer voorzien kan worden 

van hout snippers. Ook moet er hier en daar nog wat grond bij en dan kan de poort weer open. 

We zijn nog op zoek naar een sleutel beheerder die ’s morgens de poort opent en aan het 

einde van de dag weer sluit. 

Denk jij dat je dit wel wil doen meld je dan aan bij Carla de Groot – 616 24 23 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ZKV: 

In de maand maart wordt er nog volop gekorfbald. Het 1e staat op dit moment in kop positie 

en zij hopen dat zij het zaal seizoen kunnen afsluiten met een overwinning. Wij hopen met 

hen mee want dan is het feest, vanaf deze plaats veel succes gewenst en houd het hoofd koel. 

Want je bent pas winnaar als het laatste fluit signaal klinkt. Helaas gaat de trainer stoppen, 

Monne gaat zijn plaats in nemen. Wij wensen Roy en Monne vanaf deze plaats veel succes.  

 

Klaverjassen: 

Op vrijdag 27 maart gaan wij de kaarten schudden bij ZKV. Met 10 teams gaan we proberen 

te winnen. Let dus op het volgende wieltje want daarin staat de uitslag.  

 

Een terug blik: 

De jong honden dag van zondag 26 januari was weer een succes. Met een kleine ploeg hebben 

we de klus weer geklaard. Dank aan allen die hieraan hebben mee gewerkt. 

 

Zwerfvuilestafette: 

Op zaterdag 18 januari is er in de wijk schoongemaakt. Hierover elders in dit blad een 

verslag. 

 

 

Het bestuur. 



EXTRA AKTIVITEITEN PROGRAMMA FEBRUARI / MAART 2020 

ZATERDAG 15 febr. van 14.00 – 17.00 uur Zaalvoetbal Zaanlandia 

ZATERDAG 29 febr. van 12.15 – 20.00 uur Korfbal ZKV 

ZATERDAG  7 mrt. van 14.50 – 21.30 uur Korfbal ZKV 

ZATERDAG 14 mrt.  van 13.00 – 17.00 uur Korfbal ZKV 

ZONDAG 15 mrt.  Oefenwedstrijd Kunstrijden ZRC Pauwin 

ZATERDAG 21 mrt.  van 14.00- 22.00 uur Korfbal ZKV 

ZONDAG 22 mrt.         Kunstrij wedstrijd 

ZATERDAG 28 mrt.  van 12.15 – 17.00 uur Korfbal ZKV 

ZONDAG 29 mrt.  van 12.15 – 17.00 uur Korfbal ZKV 

Met vriendelijk groeten, 

G.Klitsie



              BEHEERDERSROOSTER EXTRA AKTIVITEITEN MAART 2020 

 

 

 

ZATERDAG   7 mrt.  van 13.45 – 17.00 uur  J.Nieland 

      17.00 – 20.00   J.de Groot 

      20.00 – einde   G.Klitsie 

 

 

ZATERDAG  14 mrt.  van 12.00 – 15.00 uur  Th.Jonkergouw 

      15.00 – 18.00   P.Böhmermann 

      18.00 – einde   G.Klitsie 

 

ZONDAG  15 mrt.   Kunstrijden   ZRC Pauwin 

 

 

 

ZATERDAG  21 mrt.  van 13.00 – 15.30 uur  C.de Vries 

      15.30 – 18.00   R.Hijne 

      18.00 – 21.00   J.de Groot 

      21.00 – einde   G.Klitsie 

 

 

ZONDAG  22 mrt.    Wordt nader geregeld 

 

 

 

ZATERDAG  28 mrt.  van 11.45 – 14.15 uur  Th.Jonkergouw 

      14.15 – 17.15   P.Böhmermann 

      17.15 – einde   J.de Groot 

 

ZATERDAG  29 mrt.  van 13.30 – einde   G.Klitsie 

       

 

 

 

Met vriendelijke groeten, 

G.Klitsie 

Afberichten bij: wil.konijn@upcmail.nl 
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            BARDIENSTENROOSTER EXTRA AKTIVITEITEN MAART 2020 

 

 

ZATERDAG   7 mrt.  van 13.45 – 17.00 uur  A.Nieland 

      17.00 – 20.00   C.de Groot 

      20.00 – einde   M. de Vries 

          C. Meijn 

   ZKV 1   Keuken   W.Konijn 

 

 

ZATERDAG  14 mrt.  van 12.00- 13.30 uur  Th.Jonkergouw 

      13.30 – 15.00   A.v.d.Woude 

      15.00 – 18.00   B.Timmerman 

      18.00 – einde   Beheerder 

 

 

ZATERDAG  21 mrt.  van 12.00 – 15.30 uur  Y.de Vries 

      15.30 – 18.00   J.Timmerman 

      18.00 – 21.00   C.de Groot 

      20.00 – einde   M.de Vries 

          - 

 

   ZKV 1   Keuken   C.Zijlmans 

 

 

ZONDAG  22 mrt.   wordt nader geregeld 

 

 

 

ZATERDAG  28 mrt.  van 11.15 – 14.15 uur  Th.Jonkergouw 

          A.v.d.Woude 

      14.15 – 17.15   B.Timmerman 

      17.15 – einde   C.de Groot 

 

  

 

Met vriendelijke groeten, 

 

G.Klitsie 

 

Afberichten bij: wil.konijn@upcmail.nl 
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                 ZOMERROOSTER  VASTE AKTIVITEITEN 
                                                   INGAANDE 30 MAART 2020 

 

MAANDAG  van 10.00 – 12.00 uur  Badminton 

    14.00 – 16.00   Dynamic tennis 

    17.00 – 19.45   Rolschaatsen  ZRC Pauwin 

    20.00 – 23.00   Tafeltennis     (halve zaal) 

    20.00 – 21.30   Badminton      (halve zaal) 

 

Kantine   Wandelclub Theresia 

 

DINSDAG  van 09.30 – 12.00 uur  Sport Fit 

    13.30 – 16.00   Senioren tafeltennis 

    17.00 – 20.30   Rolschaatsen ZRC Pauwin 

    20.30 – 22.00   Rolhockey     ZRC Pauwin 

 

van 20.00 - 23.00 uur  Klaverjasclub Theresia 

 

WOENSDAG van 16.00 – 17.00 uur  Sociaal Wijkteam 

    17.00 – 19.30   Rolschaatsen ZRC Pauwin 

    19.30 – 20.30   Jeugd rolhockey ZRC Pauwin 

     

 

DONDERDAG van 17.00 – 20.30 uur  Rolschaatsen ZRC Pauwin  

 

 

VRIJDAG  van 17.00 – 21.00 uur  Rolschaatsen ZRC pauwin 

      

Kantine  van 19.00 – 21.00 uur  Botenbouwclub Theresia 

    Vanaf   21.00 uur  Darten 

 

ZATERDAG 

 

 

ZONDAG  van 11.00 – 13.00 uur            Schaatsgroep Zaanstreek 
               20.00 uur  Badminton 

    

          

              “WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN” 

 

 

 

                                                            



Zwerfvuilestafette: 
 

Het nieuwe jaar van de zwerfvuilestafette is zo leuk van start gegaan. Er gebeurde weer van 

alles, en wat mooi dat er veel nieuwe, en oude gezichten waren. 

We waren dit keer te gast in sporthal de Struijck in de Rosmolenwijk. Waar beheerder 

Gerard Klitsie met zijn team al jaren lang met warme betrokkenheid de scepter zwaait. 

Geen moeite teveel, alles kan. En zelfs voor een groter aantal, deze keer ruim 30, eters meer 

dan verwacht draaien ze hun hand niet om. Er wordt ook zoveel georganiseerd in de sporthal 

dat dit team voor geen gat te vangen is. Tijdens de lunch vertelde Gerard Klitsie iets over de 

vele activiteiten die in de sporthal plaats vinden. Sporthal de Struijck is niet voor niets een 

begrip in de Rosmolenwijk en in de Zaanstreek. 

Dank aan Cor en Tilly die de lunch hebben verzorgd het was klasse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                              



Van de voorzitter, 

 

We hebben vorig jaar niet echt veel kunnen doen aan de speeltuin om het noodzakelijke onderhoud 

te doen. De bereikbaarheid liet, door de grondwerkzaamheden in de buurt, te wensen over maar dat 

is nu voorbij. We pakken de draad weer op en na veel wikken, wegen en vooral offertes vergelijken 

heeft de firma Heras uit Heerhugowaard het hek vervangen. Na 20 jaar dienst te hebben gedaan was 

het door hangjongeren kapot getrokken. Op de foto ziet u de grijper die het oude hek verwijderd. 

Het afval wordt trouwens gerecycleerd voor een tweede leven. 

 

  Het straatwerk is vakkundig door Hans de Gooier 

  aangeteeld waarbij we zoveel mogelijk tegels 

  hergebruikt hebben. Tevens ziet u dat de ingang 

  van de speeltuin is verplaatst zodat er voor het hek 

  meer fietsen kunnen staan.  

 

 

 

 

 

Mede dank zij onze sponsors konden wij dit in 

enkele maanden realiseren. Er moet nog wel wat 

in de speeltuin gebeuren maar dat is van 

cosmetische aard. Het onkruid tiert welig en zou 

verwijderd moeten worden. Ook moeten nog snippers de speeltuin ingereden worden. Dat staat 

komend voorjaar op het programma.  

 

 

 

Ik wil ook graag uw aandacht voor het op tijd afzeggen van een clubmiddag of clubavond. De 

voorbereiding is op basis van het aantal verwachte leden. Het is daarom vervelend voor de leiding 

van een club als een lid zonder afbericht wegblijft. Door netjes afbericht te geven weet de 

clubleiding voor hoeveel mensen ze moeten inkopen, klaarzetten enz. Niemand vraagt u om een 

reden dus zo moeilijk is het niet en u helpt de leiding van de betreffende club. 

 

De voorbereiding van de jaarvergadering 2019 is in volle gang. De stukken worden verzameld en in 

een logische volgorde gezet voor publicatie in het jaarverslag. Helaas weet ik nog geen datum maar 

zodra dat bekend is dan ontvangt u een uitnodiging. Hebt u een onderwerp, vraag enz. hierover dan 

kunt u dit sturen naar het bestuur van speeltuinvereniging Theresia. 

 

 

Namens het bestuur, 

 

Carla de Groot 

de Roggebloem 11 

1509 ZT Zaandam 

 

carla@rijschoolcor.demon.nl 



 



 

 

 

PLAATS WEEK TOTAAL TOTAAL VERSCHIL

6 PUNTEN MARSEN PUNTEN

 

1 PIET BRONGER 101356 31 -101356

2 CHENGLA KESSELAAR 100980 29 376

3 WIL KRUIT 99002 27 1978

4 THEO JONKERGOUW 97143 17 1859

5 NICO BONOUVRIE 96819 26 324

6 THERA JONKERGOUW 95984 20 835

7 AGAATH KOEDOODER 94372 26 1612

8 ARIE VAN 'T ENT 94257 18 115

9 MARIANNE KUIPER 94167 27 90

10 THEO VAN NOOIJ 93888 25 279

11 GRIETUS HULS 93300 19 588

12 COR OUDEJANS 93249 23 51

13 ROB HIJNE 93119 29 130

14 JANNIE TIMMERMAN 92290 36 829

15 PETER KRUIT 91934 20 356

16 FRANK KRIJNEN 91372 23 562

17 THOM VEERMAN 91242 24 130

18 WIL KONIJN 90992 26 250

19 ADA DE GROOT 90007 18 985

20 LEO HEYKE 88532 10 1475

21 BOB BALJET 88373 13 159

22 GUDA HEYKE 88198 21 175

23 MINI VEERMAN 88115 12 83



Tussen Oostzijde en Rosmolenstraat 88; het Ruiterveer (Koos) 

 
Van oudsher heeft er geruime tijd een pontje gevaren 
tussen de Oostzijde en de Westzijde; het Ruiterveer. Er 
stond vroeger molen de Ruiter ter hoogte van de 
Botenmakerstraat. Aan de Oostzijdekant liep je langs de 
houten Feniksschool. Eerst was er een stoompontje en 
later een fiets en voetveer beheerd door de gemeente. 
Iedere morgen, middag en avond kwamen tientallen 
personeelsleden van de productie bedrijven met het 
pontje de Zaan over. Maar ook buurtbewoners namen het 
veer vaak, want dat scheelde toch gauw een kwartier 
omlopen. Behalve tijdwinst was het korte boottochtje nog 
leuk ook. Maar in december 1960 werd bekend dat de 
gemeente de pont uit de vaart wilde nemen. Er was nu 

toch een andere oeververbinding, een nieuwe brug, geopend 3 december 1958. Albert Heijn besloot het pontje 
over te nemen. De geüniformeerde pontwachters van de gemeente verdwenen, daarvoor in de plaats kwam 
Geert Hania aan het roer te staan. Geboren in Sneek was Hania als jongen al met hart en ziel verknocht aan het 
water. Dus tekende hij als jongen bij de marine. Maar toen de zee hem na 25 jaar geen verrassing meer kon 
leveren, zocht hij een betrekking aan wal. Maar na vele baantjes kreeg de lust naar het water toch weer de 
overhand.  
 
Ieder kwartier ging de pont vijf maal van wal tot wal, elke dag dus ruim 220 keer en evenzoveel malen klep open, 
klep dicht. Centen ophalen en dan; varen is fijner dan je denkt. Buiten de AH medewerkers werden toch ca. 800 
mensen overgezet. Hania vroeg daarbij aan de mensen om niet allemaal aan een kant te gaan staan, dan werd 
de boot onbestuurbaar. Maar hij hield zich wel aan de vaartijden. Dat beseften enkele dames ook Ze maakten 
weinig aanstalten om de pont te halen, ondanks dat de aanwezigen op de pont riepen dat ze moesten 
voortmaken. De trossen gingen los en de vrouwen konden wachten tot de volgende afvaart. 
In de periode dat ik bij Albert Heijn werkte heb ik heel wat keren van de pont gebruik gemaakt. Op een dag kwam 
na de koffie iemand van de losploeg naar me toe. Hij vertelde dat er een lijk in het water dreef. “Dat zal wel”.  
Maar nieuwsgierig geworden ging ik toch kijken. De pont dreef midden in de Zaan en iemand van de losploeg 
Het Kappie hield met een haak een lichaam tegen de boot, die langzaam naar de insteekhaven voer. Het betrof 
een vrouw uit de buurt, die de vorige avond, gezien haar nachtkledij, een einde aan het leven had gemaakt. Met 
vereende krachten hebben we haar op de wal getrokken en het was niet een prettig gezicht. Ik heb mijn 
nieuwsgierigheid dan ook met vele nachten, enge dromen, moeten bekopen. 
 
 
 

 

 

 



 

 

DE TIJD VLIEGT VOORBIJ. 

Als ik het mailtje binnen krijg van 

Wil dat het clubblad binnenkort 

weer gemaakt gaat worden, moet ik 

in eerste instantie denken van: Nu 

al? Achteraf moet ik erkennen dat 

de tussenliggende tijd van 6 weken 

bijna weer voorbij was. Een 

onderwerp viel niet moeilijk te 

bedenken, want zowel bij de 

speeltuin als bij mij in onze 

woonbuurt werd gewerkt aan het 

diepriool. Vaak ging ik even kijken 

uit nieuwsgierigheid hoe dat 

allemaal in zijn werk ging. Tot mijn 

grote verbazing hebben wij wel even 

last gehad dat er geen druk op het 

kraanwater stond, maar het gebruik 

van de WC werd niet aan banden 

gelegd. Op een gegeven moment 

ontstond er een aardig buitenbassin 

en moest het overtollige water via 

pompen afgevoerd worden. Ik 

moest meteen even denken aan de 

plassen water op het parkeerterrein 

bij ons clubgebouw en sporthal. Het 

enige verschil was dat er daar ook 

eenden zwommen, maar niet bij mij 

in de buurt. Na een lange tijd van 

improvisatie hebben wij nu een 

prachtig en goed ingericht 

parkeerterrein gekregen, waar 

natuurlijk weer flink gebruik van 

wordt gemaakt. Bij mij in de buurt  

worden momenteel de straatstenen 

neergelegd door een kleine machine 

en aangetikt door een (straten) 

maker. Aan de snelheid hiervan kan 

geen handwerk tegenop. Bij het 

tunneltje in de straat moest er extra 

zaken geregeld worden, zodat het 

wat langer duurde dan gepland. 

Vandaag, 23 januari 2020, konden 

de eerste auto’s weer de straat 

inrijden en eventueel geparkeerd 

worden in de daarvoor aangelegde 

havens. Nog even en dan is alles 

weer pico bello in orde. 

Dat geldt niet voor de gang van 

zaken omtrent het plaatsen van de 

dubbele ramen op de 

bovenverdieping. Wel een 

telefoontje gehad dat zij ons niet 

vergeten waren, maar nog steeds 

problemen hadden met het vinden 

van de goede glaslatten. “U hoort 

nog van ons hoor” was de 

boodschap tot slot. Ik bedacht mij 

meteen: Goh, dat is ook al weer 

bijna 6 weken terug dat wij dat 

telefoontje kregen. Ik heb mij 

voorgenomen nog een klein tijdje te 

wachten en dan zelf aan de bel te 

gaan trekken. Misschien morgen al 

!!!!! vliegt de tijd. 

Tot de volgende keer. 

Theo 

Jonkergouw 

 

 



                    NEDERLANDSE KAMPIOENSCHAPPEN SHOW 2020!  

 

Op zaterdag 8 februari werd in Almere de Nederlandse Kampioenschappen gehouden.  

Het Cadet Kwartet van de Zaanse Roller Club Pauwin deed mee met het nummer “Magische 

Waterval”.  

Al maanden zijn Caitlyn, Daisy W, Luna en Nyala hard aan het trainen met hun showtrainsters. 

Daisy, Emely, Esther en Ylona hebben de afgelopen maanden extra hard getraind met deze 

meiden om zo goed mogelijk voorbereid te zijn voor deze belangrijke dag.  

Tijdens de Wintershow hebben zij dit nummer al laten zien. Maar daarna zijn echt de puntjes op 

de i gezet.  

Dit was ook te zien tijdens het nummer. Zij reden heel netjes en synchroon en hebben zichzelf 

echt overtroffen.  

Het harde werken van de afgelopen maanden heeft zich beloond!  

De moeders en trainsters pinkte zelfs een traantje weg, tijdens het shownummer!  

Ze hebben een nette 6e plaats behaald en zijn een ervaring rijker. En kijken samen met hun 

trainsters en supporters tevreden terug op deze geslaagde dag! 

 

 



 
 

Jaarvergadering 2020 

 

Zaandam, 4 februari 2020 

 

Geachte leden en ouders van leden, 

 

Graag nodigt het bestuur van de Zaanse Roller Club Pauwin u uit voor de jaarlijkse 

ledenvergadering. 

De bijeenkomst zal worden gehouden op woensdag 18 maart 2020 van 19:30 – 21.30 uur in de 

kantine van sporthal de Struijck te Zaandam. 

 

De agenda voor de vergadering luidt als volgt: 

 

1. Opening en mededelingen bestuur 

2. Goedkeuren notulen jaarvergadering 2019 

3. Ingekomen stukken 

4. Terugblik door bestuur en verslagen kunstrijden-show en rolhockey en plannen voor 2020 

5. Financiële zaken 

6. Verkiezing kas- en controlecommissie 

7. Begroting 

8. Vaststellen vertegenwoordiger Omni vergaderingen 

9. Rondvraag 

 

We kijken uit naar uw komst en zien uw eventuele bijdrage aan deze vergadering tegemoet. 

Eventuele stukken kunt u tot 14 maart 2020 inleveren bij het secretariaat van de Zaanse Roller 

Club Pauwin. De stukken voor de vergadering zijn na 16 maart 2020 (digitaal) op te vragen bij 

het secretariaat (bestuurzrcpauwin@gmail.com). 

Alleen vragen die als ingekomen stuk zijn ingediend zullen tijdens de vergadering kunnen 

worden behandeld (vragen die tijdens de rondvraag gesteld worden en direct kunnen worden 

beantwoord uitgezonderd). 

 

Met vriendelijk groet, 

 

Namens het bestuur van de Zaanse Roller Club Pauwin,  

Robert Vermaat  

(voorzitter) 



Versie 7-2-20  

 

9e SAENCUP toernooi op 12 en 13 september 

 

Op 12 en 13 september a.s. wordt de 9e editie van de Saencup gespeeld. De 

organisatie heeft inmiddels een aantrekkelijk deelnemers veld uit genodigd.  

 

Ook gaan wij weer proberen om de jeugd weer te laten deelnemen. Wij houden 

u via het Wieltje op de hoogte.  

 

VREEMDELINGEN LEGIOEN BIJ HET ROLHOCKEY 

 

Inmiddels wordt de Rolhockey afdeling van de ZRCP erg internationaal. 

Waren in het verleden reeds spelers uit Spanje en Frankrijk lid thans is het wel 

erg internationaal aan het worden. Elke woensdagavond komen er spelers uit 

respectievelijk: Spanje(5 spelers), Italië, Brazilië, Colombia, Engeland, 

Portugal, Egypte en binnenkort nog een Duitser.  
 

 

Op deze foto ontbreekt de Egyptische keeper. Hij had de trein gemist en kon 

niet op tijd aanwezig zijn. De mannen worden tegenwoordig met 2 auto's 

opgehaald bij het station. Misschien kunnen wij aan Connexion vragen om een 

busdienst vanaf het station met als nieuwe halte de Struijck.  
 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjknPnI-f_hAhUNa1AKHea6BCQQjRx6BAgBEAU&url=https://docplayer.nl/55869106-Omni-kontaktorgaan-van-omni-vereniging-theresia-speeltuinvereniging-theresia-zaanse-roller-club-pauwin-tafeltennis-ver.html&psig=AOvVaw05Up8QIuL8E4CaorDxhHvn&ust=1556993103229827
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Na afloop wordt er gezellig nagezeten in de kantine. Dat was enkele maanden 

geleden ook wel anders. dan was het aantal deelnemers aan de 3e helft beperkt 

tot 4 of 5 personen.  

 

 
 

Mogelijk dat ZRCP onder de naam Dreamteam 35 + mag deelnemen aan de 

komende editie van de EVRI-CUP die vanaf 16 juni t/m 20 juni a.s. in Bassano 

del Grappa wordt gehouden. Op dit moment zijn er 5 spelers die de leeftijd van 

35+ hebben bereikt. Er loopt daarom thans een dispensatie verzoek bij het 

Internationaal Evri-Cup Commitee om enkele spelers die onder de 35 jaar zijn 

toch te kunnen laten deelnemen. 

 

Ook hierover zullen wij u op de hoogte houden.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Versie 7-2-20  

 

JEUGD COMPETITIE GAAT WEER VAN START 

 

De eerste speeldag voor de jeugdcompetitie gespeeld worden op zaterdag 7 

maart. De locatie is de rollerhal in Valkenswaard en de wedstrijddag zal 

worden georganiseerd door de vereniging RC Brunssum. 

 

12:00   U13   RC de Lichtstad   - Antwerp  

12:35   U13   EHRC Marathon -  Rolling'90  

13:10   U13   All-Star team       -  RC de Lichtstad  

13:45   U13   Antwerp               -  EHRC Marathon  

14:20   U13   All-Star team       -  Rolling'90  

 

15:00 - 15:45 3 vs 3 wedstrijden  

 

15:45   U17   RC Brunssum      - EHRC Marathon  

16:20   U17   Rolling'90            - Zaanse Roller Club  

16:55   U17   RC Brunssum      - Rolling'90  

17:30   U17   EHRC Marathon - Zaanse Roller Club  

 

SENIOREN COMPETITIE GAAT SNEL VAN START 

 

Voor de senioren zijn onderstaande speeldagen voorgesteld. Thans is de 

competitie leider bezig met het uitwerken van het programma. Dit jaar zal 

gespeeld worden met 2 Duitse teams en 1 Belgisch team. De competitie krijgt 

de naam:  NORTH SEE INVITATIONAL CUP  

Speelronde 1                      8 maart 

Speelronde 2                    22 maart 

Speelronde 3                      5 april 

Speelronde 4                    19 april 

Speelronde 5                    10 mei 

Speelronde 6                    17 mei 

Speelronde 7                    14 juni 

Speelronde 8                    28 juni 

Speelronde 9                      6 september 

Speelronde 10                  20 september 

Speelronde 11                    4 oktober 

Speelronde 12                  25 oktober 

Speelronde 13                    8 november 

Speelronde 14                  22 november 

 

Als er meer bekend is zullen wij u ook daarover informeren.  

https://www.google.nl/url?sa=i&url=http://rolling-together.blogspot.com/2013/&psig=AOvVaw1BcLyzWstpZPaZm2KQGqeo&ust=1581177459780000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKCNv6Xnv-cCFQAAAAAdAAAAABAN


Inhoud: 

2. Bestuur 

3. Maandinfo 

4. Extra aktiviteiten programma 

5. Beheerdersrooster 

6. Bardienstenrooster 

7. Zomerrooster 2020 

8. Zwerfvuilestafette 

9. Van de voorzitter 

10. Foto speeltuin 

11. Klaverjasstanden 

12. Tussen Oostzijde en de Rosmolen 

13. De tijd vliegt 

14. Kunstrij nieuws 

15. Jaarvergadering ZRC Pauwin 

16. Rolhockey nieuws 

17. Vervolg 

18. vervolg 

19. Inhoud 

                                         

 

   ------------------------ 

VOOR INLICHTINGEN OMTRENT CLUBWERK: 

Badmintonclub A.v.d.Woude Zwaardemakerstraat  25 tel.  635 09 15 

Botenbouwclub T.Overmars Pr. Hendrikkade  61        06 160 288 78 

Klaverjasclub P.Bronger Vorstenburg   12  635 40 75 

Wandelclub J.Uitendaal Klampersstraat  

 

 

 

 

        KOPIE VOOR HET VOLGENDE CLUBBLAD DIENT UITERLIJK 

                 VRIJDAG 27 MAART 2020 TE ZIJN INGELEVERD 

LATER BINNENGEKOMEN STUKKEN WORDEN NIET MEER GEPLAATST  
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VRIENDEN WORDEN VAN SPORTHAL DE STRUIJCK 

Veel verenigingen hebben een club vrienden van. 

De leden van deze club betalen jaarlijks een bedrag aan de club om zo 
vermogen te verkrijgen. 

 

Het doel van deze vrienden club is om dit vermogen naar eigen inzicht te 

Besteden binnen de vereniging. 

 

Ook voor onze vereniging zou een club vrienden van de sporthal zeer 

Welkom zijn. 

 

Het bestuur is dan ook opzoek naar mensen die zich hiervoor willen 

Inzetten om samen met het bestuur dit te realiseren 

 

Hoe mooi zou het zijn om een club te hebben die af  en toe een financieel 

Steuntje in de rug kan geven. 

 

Geïnteresseerden  kunnen zich aanmelden bij het secretariaat. 

 

Secretariaat: wil.konijn@upcmail.nl

mailto:wil.konijn@upcmail.nl
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