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Secretaris: 
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Tel. 075-617 78 95 / b.g.g. 616 58 06

06 20 48 73 15
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W.Konijn
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mail: wil.konijn@upcmail.nl
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W.Konijn-de Jong
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TELEFOONNUMMER CLUBGEBOUW 

EN  SPORTHAL    075 – 616 44 65                              

Omni vereniging Theresia 

31e Jaargang 

Juni 2021 

Sporthal de Struijck: 

Prof. Struijckenstraat 19 

1502 RV Zaandam 

Postadres: Oostzijde 132 

1502 RL Zaandam 

tel. 075-616 44 65 

tel. 075-612 57 25 

Inlichtingen omtrent Clubwerk: 

Speeltuinvereniging Theresia” 

mw. C.de Groot 

de Roggebloem 11 

1509 ZT Zaandam 

Tel. 075-616 24 23

mail: carla.groot@xs4all.nl 

Tafeltennis vereniging Flits/Theresia 

Dhr. J. Beuker 

Braakdijk 21 rood 

Zaandam 

Tel. 075-617 65 18

mail: mayday2@xs4all.nl 

Zaanse Roller Club Pauwin: 

Dhr. B.Veerman 

Jan Bonekampstraat 15 

Zaandam 

Tel. 06 51 99 18 87 

 TELEFOONNUMMER KADERRUIMTE: 

075-6125725
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Maand info: 

 

 

Na enig rond vragen had niemand iets te melden dus geen Wieltje maar wel een paar 

mededeling. 

 

Op 15 september houden wij een kernledenbijeenkomst aanvang 20.00 uur. 

 

De ZRC Pauwin kunstrijden is aan het trainen en zij hopen het seizoen gezellig af te sluiten. 

 

Ook de Rolhockeyers trainen weer op dinsdagavond, en op zondagochtend trainen de aller 

kleinsten. 

 

Op maandagochtend wordt er gebadmintond er is een goede opkomst. 

 

Maandagavond wordt er gebadmintond en is de tafeltennisclub ook actief. 

 

Dinsdagochtend is sportfit ook weer van start gegaan. 

 

 

 

                                             een belangrijke mededeling: 

 

    Het protocol is aangepast en hangt vanaf maandag 7 juni in de hal 

 
                                    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het bestuur wenst u een gezonde zomer. 

 



 

In memoriam 
 
Soms staat in eens de wereld stil. 
Op 11 april 2021 overleed geheel onverwacht Wim Algera. 
En op 17 mei 2021 overleed Rie, zijn trouwe maatje door dik en dun ook onverwacht. 
Wij wensen, de kinderen, en klein kinderen veel Sterkte met dit zo plotselinge verlies van beide 
ouders en grootouders.                                      
 
 
 
 
 
 
 
De strijd is gestreden met telkens nieuwe moed: 
Verbazingwekkend krachtig is op 8 april 2021 Antje de Boer-Brouwer, bij ons beter bekend al Moeder 
de Boer,  overleden. 
Samen met haar man Ome Piet heeft ze jarenlang met veel vreugde heel veel voor onze club gedaan. 
Vanaf deze plaats wensen wij haar kinderen, klein en achter kleinkinderen veel Sterkte. 
 
     
 
 
 
 

 

                        Omdat er liefde is bestaat er geen voorbij 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op 27 april is Hannie Taanman-van Garderen overleden. Hannie was, vanaf haar prille jeugd, lid van 
de Zaanse Roller Club Pauwin waar zij met veel plezier, na haar rolschaats carrière les ging geven aan 
de jongste rolschaatsertjes. Wij wensen haar kinderen en klein kinderen veel sterkte met dit enorme 
verlies. 
 

  

 

                            

 

                           Haar leven moesten wij loslaten,  

                           in ons leven houden wij haar vast 

 

Op 25 april 2021 is mw. v.d. Water, moeder/schoonmoeder van Wilma en Gerard, Dirk en Cosia. 

Cees en Lianne, en Oma van 13 kleinkinderen en 2 achterkleinkinderen, overleden. Vanaf deze plaats 

wensen wij de familie heel veel Sterkte met dit grote verlies. 

         

                        “De mensen sterven pas als ze vergeten zijn” 
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Protocol verantwoord gebruik Sporthal de Struijck 
 
Corona werkgroep:  G. Klitsie (Omnibestuur)  

M. de Vries (Omnibestuur) 
   S. Klitsie (Rolschaatsen) 
   T. Overmars (Botenbouw) 
   C. de Vries (Badminton) 
   J. de Groot (Beheerdersgroep) 
 
Werkwijze:  
De werkgroep formuleert algemene regels waar alle gebruikers zich aan moeten houden.  
 
De clubs/gebruikersgroepen die gebruik maken van de sporthal, maken hun eigen regels die moeten 
zorgen voor een verantwoord gebruik. Deze regels worden op schrift ingediend bij de werkgroep via 
de Omnibestuurders van de werkgroep.  
 
De regels worden getoetst aan het algemene protocol en de gemeentelijke regels. Als het daar aan 
voldoet krijgt men vervolgens toestemming en kan er gebruik van de sporthal worden gemaakt. Zo 
niet dan moeten de regels aangepast worden voordat de sporthal in gebruik kan worden genomen.  
 
Bij nieuwe ontwikkelingen vanuit het RIVM zal de werkgroep opnieuw bij elkaar komen omdat er 
mogelijk aanpassingen moeten plaatsvinden.  
 
Veilig gebruik maken van Sporthal de Struijck doen we samen 
 

- We houden ons aan de regels van het RIVM. Blijf thuis als je één van de volgende (ook milde) 
symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts.  

- Blijf thuis als iemand in jou huishouden koorts (vanaf 38°C) en/of benauwdheidsklachten 
heeft.  

- Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het coronavirus (Covid19). Tot 
14 dagen na het laatste contact met deze persoon kunt u nog ziek worden, hierdoor moet u 
thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact.  

- Buiten het sporten houden we onderling 1,5 meter afstand met uitzondering van jongeren 
tot 17 jaar.   

- Voor en na het sporten dient er een mondkapje gedagen te worden.  
 

Maatregelen 
 
In/Uitgang:  

- De rolschaatsers komen binnen via de ingang aan de Oostzijdekant en verlaten de hal weer 
via de Oostzijdekant.  

- Alle andere clubs/gebruikers komen binnen via de sporthaldeuren aan de Prof. 
Struijckenstraat en verlaten de sporthal via de kantinedeuren (dit kan zowel via de 
kleedkamers alsmede via de kantine.  

- We hebben dus twee ingangen en één centrale uitgang. Op deze wijze hoeft men elkaar niet 
te passeren. 

- Bij de ingangen worden desinfectiemiddelen neergezet. 
 
  



Overige maatregelen:  
- In de sporthal mogen alleen sporters of personen in functie aanwezig zijn. Dit betekend dat 

publiek de sporthal niet mag betreden. De trainer ontvangt de sporters van eigen 
sportaccommodatie. Minderjarige mogen gebracht en gehaald worden, de chauffeur mag 
echter niet aanwezig zijn tijdens de training.   

- De clubs zijn verantwoordelijk voor het registreren van de aanwezige sporters 
- In totaal mogen er in de sporthal maximaal 50 personen aanwezig zijn.  
- Sporters dienen op 1,5 meter afstand van elkaar te sporten. Voor de contactsporten (zoals 

rolhockey, voetbal e.d.) geldt de afstandsregel niet. Ook kinderen tot en met 17 hoeven 
onderling geen 1,5 meter afstand te houden.  

- Er mogen alleen wedstrijden georganiseerd worden binnen clubverband.   
- De kleedkamers en douches zijn geopend.  
- Alle toiletgroepen zijn opengesteld, welke met regelmaat worden schoongemaakt. Op de 

deuren van de toiletgroepen wordt vermeldt hoeveel personen zich tegelijk in de ruimte 
mogen bevinden.   
 

Kantine:  
- Het horecagedeelte van de kantine kan in overleg geopend worden. 
- De kantine zal zodanig worden ingericht dat 1,5 meter afstand houden mogelijk is.  
- Er worden markeringen aangebracht om de looproute zichtbaar te maken.  
- Aan het einde van de avond worden de tafels en stoelen gereinigd. 

 
Kaderruimte: 

- De ruimte is geen verblijfplaats, er mag beperkt gebruik worden gemaakt van de ruimte mits 
de regels van het RIVM in acht worden genomen.  

- De ruimte dient na gebruik schoon en netjes te worden afgesloten. 
- In de ruimte mogen maximaal 6 personen aanwezig zijn. 
- De ruimte blijft buiten de momenten van gebruik op slot.  
- De vereniging die leden toegang verschaft tot de ruimte is verantwoordelijk voor de ruimte  
- Als bovenstaande regels aangaande de kaderruimte niet worden nageleefd, wordt de 

mogelijkheid tot gebruik van de ruimte voor de desbetreffende vereniging ingetrokken.  
 
Ventilatie:  

- Er is aandacht voor het ventileren van de ruimtes.   
 
Communicatie maatregelen:  

- De regels worden bekend gemaakt bij de besturen en/of leiding van de clubs. De 
clubs/leiding communiceren de regels met hun leden.  

- Ook zullen de regels bekend gemaakt worden bij de vrijwilligers van de sporthal.  
- Het protocol zal aanwezig zijn in de sporthal.  
- Bij de ingangen worden de basisregels worden opgehangen.  

 
Corona-coördinatoren:  
Bij alle activiteiten waar een beheerder van de sporthal is aangesteld is deze tevens de corona-
coördinator. Bij grote activiteiten/evenementen kunnen meerdere corona-coördinatoren worden 
aangesteld. 
Bij activiteiten waar geen beheerder aanwezig is, wijzen de clubs en/of gebruikersgroepen een 
coronacoördinator aan.  
De corona-coördinator zorgt voor een juiste toepassing van de protocollen.  
 

-  



     WIJ WENSEN IEDEREEN EEN        

              ZONNIGE ZOMER             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     Als alles goed gaat willen wij graag op dinsdag 23 augustus een  

       Wieltje maken, kopie hiervoor inleveren kan tot uiterlijk 

                                         20 augustus 2021 

 

 

Met vriendelijke groeten, 

Wil Konijn                                                                              






