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Maand info: 
 
Corona heeft de hele wereld in zijn greep wat betekend dat we elkaar lang niet hebben gezien 
of gesproken en dat dit nog lang niet is afgelopen.  
Zo af en toe kom je iemand tegen, en dan vaak nog in de supermarkt, want we moeten wel 
eten en drinken. 
 
In de sporthal wordt ook mondjes maat gesport, zie het programma. 
Ons advies, houd afstand want samen zijn we sterk. 

         
We staan niet stil: 
 
De sportvloer is geschrobd en dat was geen overbodige luxe ook de grijze loop rand is daarbij 
mee genomen. Met dank aan Frans en Walter. 
 
Op maandag worden de entrees gestofzuigd, en voor zover mogelijk ook de parkeerplaats 
geveegd. En de beheerdersruimte en de kaderruimte worden ook schoongemaakt.  
Cees zorgt dat alle prullenbakken elke maandag worden geleegd zodat we geen vliegjes 
krijgen. 
 
Helaas: 
Gaan de traditionele jeugdvoetbal toernooien van RCZ op 28 december en van Blauw Wit op 
29 december niet door. 
 
Speeltuin: 
Op dit moment wordt de speeltuin opgeknapt en voorzien van een nieuwe ondergrond en twee 
nieuwe speeltoestellen. Zie pagina 4. 
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Penningmeester:  
  
Na bijna 60 jaar draagt Theo Jonkergouw zijn penningmeesterschap per 1-1-2021 over aan 
Monique de Vries. Dit zal even wennen zijn voor iedereen. 
Vanaf deze plaatsen wensen wij Monique veel succes. 
Theo zal in zijn functie als algemeen bestuurder zeker nog een oogje in het zeil blijven 
houden. 
 
Kernledenbijeenkomst: 
 
Zoals we gewend zijn houden wij altijd in de eerste week van het nieuwejaar de 
kernledenbijeenkomst. Helaas gaat dit vanwege de corona dit keer niet lukken. We 
verschuiven de bijeenkomst dus naar een later tijdstip. 
 
Beterschap: 
 
Na een ongelukkige val waarbij Ada de Groot haar heup had gebroken gaat het nu goed met 
haar. Zoals het er nu uit ziet komt Ada op 22 december weer thuis. Vanaf deze plaats wensen 
wij haar veel sterkte en beterschap. 
 
 
Corona heeft ons allemaal in zijn greep: 
 
Vanaf 15 december 2020 gaat Nederland tot 19 januari 2021 op slot. 
Alle sporthallen gaan dicht dus ook onze Struijck waar al mondjes maat gesport werd.  
Ondanks deze nare tijd wensen wij iedereen veel saamhorigheid fijne kerstdagen en een 
gezond en gelukkig Nieuwjaar.    
 
 
Het bestuur. 
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Speeltuin renovatie die  gestart is. 

Dat in samenwerking met de gemeente mogelijk is gemaakt. 

Vandaag kan ik mijn nieuwsgierigheid niet bedwingen en ben even wezen gluren of er al druk werd 
gewerkt aan de speeltuin en ja hoor bij aankomst waren al mensen druk in de weer met de 
benodigde machines die stonden te ronken in de gewezen speeltuin. 
De snippers waren al verwijderd en zij waren bezig met het verwijderen van de oude toestellen die 
niet meer terug  komen in de speeltuin. 
Even wat foto’s geschoten om de nostalgie vast te leggen voor alle vrijwilligers die hieraan hebben 
gewerkt, maar we krijgen er heel wat moois voor terug . 
Ik ga later in de week nog eens kijken hoe het verder gaat in de speeltuin 
 
 





Wat te melden? 

 

De eerste melding is dat ik iedereen 

zeer plezierige feestdagen toe wens 

en ook een gezellige jaarwisseling. 

Daarna natuurlijk mijn beste wensen 

voor 2021 met gezondheid en 

vertier. Ik ben zeer benieuwd hoe 

het zal gaan met het 

vuurwerkverbod. Soms schrik ik me 

nu wel eens rot van de harde 

knallen bij mij in de buurt. Laten wij 

hopen dat het meevalt en dat de 

Zorg veel minder verwondingen zal 

krijgen te verwerken. 

Bijna automatisch kom je dan bij 

Corona terecht. Een vreemde 

gewaarwording met grote gevolgen 

voor kinderen, ouders en 

grootouders. Bijna elk jaar een groot 

feest en veel plezier bij het 

uitpakken van de presentjes. Helaas 

dit jaar in het geheel niet. Gelukkig 

had de Sint een plastic tas aan de 

buitendeur gehangen, dus de 

kinderen werden niet geheel 

vergeten. Zo iets zal er ook gaan 

gebeuren met de kerstdagen en oud 

en nieuw. Normaal schrijf ik deze 

woorden met een hoofdletter, maar 

dat sla ik maar een jaar over.  

 

 

 

 

 

De tweede melding gaat over 

vrienden en kennissen, waarvan je 

alleen via via wat te horen kreeg. 

Zoals Ada de Groot die bij een val 

haar heup brak en moet revalideren 

in Amsterdam, aangezien er hier 

geen plaats was. Beterschap 

toegewenst. Gelukkig is Walter 

Loevens weer aardig op de been. 

Hopelijk in het nieuwe jaar alleen 

positieve berichten. 

Als laatste hoop ik dat er in 2021 

weer gekaart kan worden, want ik 

ben hierin geen ster en dat wordt 

alleen maar minder. Dit geld 

natuurlijk ook voor de andere clubs 

en verenigingen. Blijf positief 

denken en blijf gezond. Denk ook 

aan alle protocollen. 

Tot een volgende keer. 

Theo Jonkergouw 



 

 

      Alle leden namens Koos en Ank v/d 

Woude; Pretige kerstdagen & een 

gezond 2021! 



Botenbouwnieuws  

Beste lezers, 
 
Nog een korte update vanuit de botenbouw zo net voor de Kerst. 
Nu ik er zo over nadenk is het toch wel het rare jaar 2020 alweer 
bijna op zijn eind, een jaar om snel te vergeten. 
 
Nadat we in september weer van start gingen na bijna een half jaar 
geen clubavonden was het toch weer even schrikken toen wij het 
nieuws hoorden over een tweede (gedeeltelijke) loc down. Begin 
november moesten wij (wederom) onze clubavonden afzeggen. 
Met de vorige loc down in ons achterhoofd waren we bang om opnieuw maanden dicht te 
moeten, maar gelukkig bleef het deze keer bij slechts twee weken. Met een uitgebreid co-
rona-protocol, mondkapjes op voor iedereen van dertien jaar en ouder en voldoende af-
stand houden lukt het om toch nog veilig te kunnen bouwen tijdens onze clubavonden. Tot 
op heden hebben we gelukkig nog geen signalen ontvangen dat onze leden mogelijk besmet 
zijn geraakt met het corona-virus doordat ze op de botenbouw zijn geweest.  
 
Ondertussen wordt er druk gewerkt aan de bootjes. De afgelopen weken hebben we onder 
andere gewerkt aan de laatste twee bootjes van Manuel en zijn vader Marco. Daarnaast 
hebben we nog twee restauratieprojecten voor het vervangen van de zeilen.  

 
Gezien de huidige situatie rondom het corona-virus hebben wij helaas geen afsluitende Sin-
terklaasbingo kunnen organiseren dit jaar. Echter is de goedheiligman de leden niet verge-
ten: tijdens de clubavond van 4 december had de Sint voor de aanwezige leden een pre-
sentje achtergelaten. In december gaan we iets langer door dan gebruikelijk (tot en met 18 
december), om na de kerstvakantie in januari weer verder te gaan met de clubavonden. 
 
Met vriendelijke groet, namens de leiding van Botenbouwvereniging Theresia Zaandam, 
 
Thomas Overmars 
 

https://www.facebook.com/BotenbouwverenigingTheresiaZaandam  

https://www.facebook.com/BotenbouwverenigingTheresiaZaandam


Tussen Oostzijde & Rosmolenstraat. (91) 

De Zeeuw 125 jaar. 

In 1855 legde Cornelis Dakker Pieterzoon, de 

basis voor De Zeeuw. Die naam werd gekozen 

omdat de bakker vooral Zeeuws meel 

gebruikte voor zijn brood. Hij kocht voor 1800 

gulden de in 1764 gestichte bakkerij aan het 

Vinkenpad. Bij de prijs was inbegrepen het 

bleekveld, waarop later de Vinkendwaarsstraat 

zou komen. In 1897 kwam zoon Mathijs Dekker 

in de zaak. In 1819 een zoon van hem. Die ging 

daarop in 1949 een vennootschap aan met de 

huidige directeur D. Dekker. In 1954 volgde een 

fusie met K de Vries die een bakkerszaak had 

aan de Westzijde. Bij het eeuwfeest in 1955 

werkten er bij de Zeeuw 45 mensen. Er waren 

winkels aan de Vinkenstraat, Westzijde, 

Leliestraaat (Koog) Oostzijde en de 

Kepplerstraat. 

Probleemloos. 
In het bakkersbedrijf die tijd verliep alles nog 

probleemloos. De sociale omstandigheden 

waren sterk verbeterd. Het nachtwerk werd in 

ploegen verricht en de huisvrouwen kochten 

het wit en half bruin aan de deur. Het 

kooppatroon is nadien sterk gewijzigd. De 

supermarkt ging brood verkopen. Huisvrouwen 

hadden een baantje en waren overdag niet 

thuis. Het werd steeds moeilijker om bezorgers 

te krijgen. Er moest steeds bijgestuurd worden. 

Brood van de Zeeuw werd verkocht in de AH en 

Simon de Witsupermarkt. Later ging het bedrijf 

bakken voor die winkels. 

 

 

 

In 1980 ging de helft van de 2 ½ miljoen broden 

die de Zeeuw jaarlijks bakte, naar eigen winkels 

en bezorgers. De andere helft was voor 

supermarkt, ziekenhuizen, snackbar, 

winkelwagens en verzorging tehuizen. In de 

banketsector 50000 taarten en 10000 

speculaaspoppen ligt de verhouding70/30 ten 

gunste van eigen verkooppunten. Het aantal 

winkels was al gestegen tot 13, verdeeld over 

Zaandam, de Koog, Zaandijk en Wormer. In de 

nieuwe wijk het Houtveld kwam een 

verkooppunt, waarvoor 2000 huizen een 

minimum was. Daarom moesten de winkels 

aan de haven en het Kalf sluiten. Het aan tal 

bezorgwijken liep terug van 30 naar 15. Naast 

het probleem van concurrentie, speelt het 

gebrek aan personeel ook een rol. Maar 

verheugend is, dat de belangstelling toe van 

het aantal jongeren die het bankiersvak kiest.  

Warme bakker. 
De Zeeuw vierde het jubileum 19 maart 1980, 

met een receptie in De Walvis. De zaak had een 

broodbakkerij in de Oostzijde, een kleine 

bakkerij voor luxe en klein brood aan de 

Rosmolenstraat en een banketbakkerij in de 

Westzijde. Die bakkerij werd verplaatst naar de 

Oostzijde, waar naast de broodbakkerij een 

grote geheel nieuwe afdeling in gebruik werd 

genomen. Op het moment van jubileum had 

het bedrijf 25 brood en banketbakkers, maar 

ook 25 medewerkers in de winkel. Daarbij nog 

eens 20 medewerkers waaronder bezorgers, 

winkel, expeditie, magazijn en administratie. 

Nog even dan is alles een herinnering. De 

panden gaan plat voor een nieuw wijkje. 

Betawicomplex. 
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BABYNIEUWS!! 

Op 2 december is Daisy bevallen van haar zoontje Jeff Brekelmans!  

Jeff is iets vroeger geboren dan gepland maar moeder en zoon maken het uiterst goed. Daisy 

zegt: Hij doet het geweldig; hij eet, slaapt, huilt, beweegt, poept, plast en alles zit er op en 

aan!  

Wij feliciteren Daisy & Dennis met hun prachtige zoon Jeff en geniet lekker van jullie gezin! 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geen kerstshow dit jaar 

Helaas kunnen we dit jaar geen showtje geven. 

Maar bekijk het positief niet alles zit tegen.  

Een leuke rollerdisco speciaal voor ons dit jaar. 

Hopelijk genieten we met zijn alle daar.  

2021 biedt nieuwe kansen.  

Laten we hopen dat we in de toekomst weer kunnen rolschaatsen en roldansen! 

https://www.google.nl/url?sa=i&url=https://www.myhomeplanet.nl/kerst.html&psig=AOvVaw11JbXAxDMt1Hw6EX85GL_b&ust=1607867187946000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCODinJ3KyO0CFQAAAAAdAAAAABAU


Lekker kleuren tijdens de kerstvakantie! 

 
Zaanse Roller Club Pauwin wenst iedereen een gelukkig en gezond 2021! 



Versie 10-12-20  

VANWEGE CORONA WEINIG ACTIVITEITEN ZRCP 
 

Op dit moment zijn er voor de senioren en veteranen rolhockeyers weinig 
activiteiten te melden. COVID 19 verpest voor vele de mogelijkheid om nog te 
kunnen sporten en om elkaar naast de baan te ontmoeten.  
 
Gelukkig kunnen onze jongste jeugd (van 4 tot 12 jaar oud) nog wel wekelijks 
trainen. Gebleken is dat de zondagochtend voor vele ouders een perfecte tijd is 
om met hun kinderen te trainen. Op een speelse manier worden de eerste 
schreden gezet om uiteindelijk een echte rolhockeyer te kunnen worden. Wij 
zijn als bestuur erg blij dat er enkele Rolhockey vaders zijn die zich hier 
vrijwillig voor inspannen.  
 
De kinderen zijn elke zondag bek af van het heen en weer schaatsen en slaan 
tegen de bal. Super dat dit weer is opgestart.   
 

   
 

 
 

         
 

 
 



Versie 10-12-20  

UIT DE OUDE DOOS  

Daar ik niets kunnen melden over wedstrijden en toernooien heb ik zitte surfen 
op internet en kwam enkele leuke foto's tegen.  

 

Gevonden op internet. Echte verstelbare onderstallen met ijzeren wieltjes. Dit 
was een tussenoplossing nadat was gebleken dat houten wielen steeds braken. 
De voorloper van de huidige kunstof wielen. De schoenen werden gewoon met 
riempjes op de onderstellen vastgezet.  

 

Ook gevonden op internet. Vooral de tekst "Inkom met Tombola" vond ik erg 
leuk. Voor 100 Belgische franken (ongeveer € 0,25 in die tijd)  had je een lot. 
Je kon toen een draagbare TV winnen. Dat was wel wat in die tijd. Entree kaart 
2470. Toen kwam er nog veel publiek kijken.  



Versie 10-12-20  

 

Foto uit de jaren 60. De complete Rolhockey afdeling met trainers en bestuur 
op onze buitenbaan. Op de achtergrond de kleedkamers.  

 

Staand van links naar rechts: 

Ton Neelen (TCR-lid)-Ben Veerman Jan Geisdorfer-Kees Groot-Jos Stet-Edo 
van Urk-Jan Tolle (trainer)- Jan Stet (voorzitter). 

Gehurkt van links naar rechts: 

Frans Oostrom-Mart Klitsie-Jan Plomp-Gerard Klitsie-Ruud Huing - Wil 
Klitsie-Gert Neelen en Theo Klitsie.  
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 ------------------------ 

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 

  

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

 

 

        DATUM VOOR HET VOLGENDE CLUBBLAD WORDT NADER BEPAALD  

 



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



