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Maand info: 
 
Afgelopen maanden is er in weer en wind heel hard gewerkt aan het opknappen van onze 
speeltuin. En die ligt er nu weer prachtig bij en wordt al druk bezocht. 
In dit wieltje kunt u het resultaat hiervan lezen. 
Carla, Cor en Jos de Groot verdienen een Pluim voor hun inzet. 
Verder is het plan, als het kan, om de speeltuin in september feestelijk openen. 
 
Helaas mag er nog niet gesport worden in onze hal. 
Frans en Walter schrobben regelmatig de sportvloer want die moet wel in top conditie 
blijven. 
 
Sieb loopt regelmatig een rondje in en om de hal heeft laatst onder de trap, waar de 
korfbalpalen in de winterperiode staan, gestofzuigd. 
 
Cees de Vries zorgt dat de parkeerplaats schoon blijft van zwerfvuil. 
Dank aan iedereen die toch een steentje bijdraagt om alles netjes te houden. 
 
Voor het stembureau moest er nog even gestoft worden in de entree en de kantine, dit was 
geen overbodige luxe. Dus je ziet dat er af en toe toch iets gebeurd in de sporthal. 
 
Penningmeesters wissel 
 

 
 
Het Omni bestuur heeft een bestuursvergadering gehouden waarbij Monique officieel de 
functie van 1e penningmeester heeft aanvaart. 
Deze taak gaat zij samen met Brigitte, 2e penningmeester, over nemen van Theo die ruim 50 
jaar de penningen heeft beheerd en Monique zal bijstaan met deze verantwoordelijke taak. 
 
Het bestuur, 
                                                                                                                                                                                                   
 
 



1936  Speeltuin vereniging Theresia 2021 

De renovatie: 
Op 1 december 2020 werd om samenwerking met de Gemeente Zaanstad de start 
gegeven voor het opknappen van onze speeltuin. Bomen werden gesnoeid en oude 
struiken verwijderd. Grote machine werden in gezet om alle oude speeltoestellen te 
verwijderen, dit was een enorme klus. Het weer werkte niet altijd mee maar de mannen 
van Huisman Hoveniers werkte stug door. Nadat alle speeltoestellen waren afgevoerd 
werd de grond afgegraven zodat er een bodem kon worden gelegd voor het kunstgras. 
Toen dit alles klaar was kwam Flexibilo de nieuwe speeltoestellen plaatsen. Niet alles is 
vervangen zo is b.v. het speelhuisje opgeknapt en terug geplaatst het ziet er weer 
prachtig uit. Elke dag kwamen er kinderen met hun ouders kijken hoe ver het al was. En 
eindelijk was het dan zover op 1 maart 2021 ging de poort open en kan er weer naar 
hartenlust gespeeld worden. Het meisje in de spin wilde niet eens naar huis zo blij was 
zij dat de speeltuin eindelijk open was. 
En niet alleen de kinderen zijn blij verrast ook wij, het bestuur, zijn blij. 
Er is een groepje dames die spontaan aanboden om per toerbeurt de speeltuin te gaan 
openen en sluiten. Dit is een mooi gebaar waar wij heel blij mee zijn.        



  Speeltuin renovatie die gestart is 

Dat is in samenwerking met de 
gemeente mogelijk gemaakt. 

Vandaag 14-12-2020 kan ik mijn 
nieuwsgierigheid niet bedwingen, even 
wezen gluren, of ze al druk aan het werk 
waren in de speeltuin en ja, bij aankomst 
waren er al mensen aan het werk. Dit 
project is gegund aan Huisman Hoveniers, 
duurzaam spelen met FlexiBilo 
Speeltoestellen 
De mannen die hiermee bezig zijn  Lars, 
Fred, Mike, Frankling, Gertjan (plaatsen 
toestellen)  Leon (shovel machinist) 
Melvin (kraanmachinist) 
Bas Philippo (uitvoerder) 
met de benodigde machines die daar 
stonden te ronken in de oude speeltuin. 
De snippers waren al verwijderd en zij 
waren bezig met het verwijderen van de 
oude toestellen, die niet meer terugkomen 
in de speeltuin. 
Even wat foto’s geschoten om de nostalgie 
even 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 kijken hoe het 
verder gaat in de speeltuin. 
Met regelmaat wezen kijken en ja ze waren 
al  de nieuwe toestellen aan het plaatsen. 
Dat was even uitmeten waar die precies 
moesten komen, voor deze mensen was dit 
natuurlijk geen probleem.  
Dit bedrijf, Huisman Hoveniers  doet dit 
niet voor de eerste keer. 
Zij werken zeer nauwkeurig en met volle 
overgave aan dit project. 
Een waterpaslezer en de nodige machines 
worden ingezet, weer een week later even 
wezen kijken . 

Toen waren ze al bezig met de onderlaag 
en een stukje kunstgras waren ze aan het 
spannen. 
Dus het vordert gestaag, we naderen 
onderhand de kerstweek, dus even een 
kleine pauze. 
En het weer zat erg tegen, veel regen, we 
zijn onderhand in het nieuwe jaar beland  
en ja er is alweer een nieuwe kleur 
toegevoegd  en dat is blauw . 
Aan het eind van die week kwam ik weer 
kijken en toen waren ze met geel bezig. 
Maar toen sloeg het weer om, sneeuw en 
vorst, de mannen hadden gelukkig even 
andere klussen of ze hadden sneeuw of 
vorstverlet.  
Het is onderhand 19 februari, bij aankomst 
stond ik even paf, wat is er weer veel 
veranderd. 
De molen was er ingesneden met 
verschillende kleuren . 
De naden worden vastgezet met een 
speciale lijm om te voorkomen dat het gaat 
opkrullen of omhoog gaat staan.  
Even gebabbeld met de mannen, maar 
wisten jullie dat op elke vierkante meter 
van dit kunstgras  daar 25 kg zand opkomt. 
In het totaal schatten de mannen dat er  
ruim 5,5 ton aan instrooizand opgebracht 
moet worden.  



 Voordelen van instrooizand 

• Een van de functies van het zand is het
verzwaren het kunstgras. Het extra
gewicht betekent dat het gras op zijn
plaats blijft en niet hoeft op een andere
manier hoeft te worden vastgezet.

• Het zand zorgt voor stabiliteit en
beschermt de grasmat. Hierdoor komen
er geen kreukels of vouwen in het
kunstgras bij in gebruik name.

• Het zand omringt de lange
kunstgrassprietjes en zorgt ervoor dat
ze rechtop blijven staan

Hier een link voor de foto reportage 

https://www.sporthaldestruijck.nl/speeltui
n-2.html

 Feiten over zandvulling 

• De zandinvulling is schoon en vormt
geen voedende bodem voor onkruid

• De zandvulling neemt geen water op,
zodat uw gazon water doorlaatbaar
blijft en snel droogt na een regenbui.
Het wordt geen modder!

• Het zand is zwaar. Het kan niet van het
gras afgeblazen worden. U kunt ook
gewoon gebruik maken van een
bladblazer om bladeren van het gazon
te verwijderen.

• Het zand zal niet uit het gras gelopen
worden, het wordt bedekt door de
kunstgrasvezels.

• Kinderen kunnen over het kunstgras
blijven kruipen zonder last van het
zand te hebben, geen vlekken en geen
gevaar

      Groetjes Frans Zaaijer 
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Pechvogels: 

Ik ben begonnen te typen, maar weet nog niet wat voor titel ik dit voorwoord 
moet geven. Na het lezen moeten jullie dit zelf maar bepalen. 

Een hele tijd geleden kregen wij steeds complimenten dat er een mooi nieuw 
hekwerk rond het speelgedeelte was gekomen. Over de speeltoestellen werd 
met geen woord gerept. Dat is nu wel anders geworden, want het ziet er 
harstikke leuk uit. 

Dan de wet van Murphy. 

Binnen de vereniging heeft hij reeds tweemaal (2x3) toegeslagen. Maar ook 
privé kan die er wat van. Gerard Klitsie kan hier goed over meepraten en ikzelf 
een klein beetje. Gerard begon met een flinke schade aan zijn auto, daarna 
een grote stroomstoring thuis en als laatste een flinke waterlekkage.  

Volgens mij is hij nog steeds zoekende naar de oorzaak. Laten wij hopen dat 
het lek snel boven komt drijven. 

 Dan ben ik nu aan de beurt met mijn Murphy gevallen. De eerste lamp ging 
stuk in de keuken. Geen probleem want het was nog licht buiten. De tweede 
ging stuk in de WC, terwijl ik daar rustig zat. Met een zaklantaarn de zaak 
afgemaakt en daarna met veel pijn en moeite er een nieuwe lamp ingedaan. 
De derde betrof het aquarium. Eerst begon de TL te flikkeren en kort daarna 
moesten de vissen zich in het donker vermaken. De volgende dag meteen 
twee nieuwe tl buisjes gehaald, maar het inzetten gaf een probleem. De 
beschermkapjes tegen het water waren niet los te krijgen. Een dezer dagen zal 
ik een nieuwe poging wagen. 



     Opa’s soep 

De tweede drie waren veel minder ernstig, maar wel leuk ondanks het extra 
werk. Als wij naar de kleinkinderen gaan, nemen wij altijd soep mee in 
bevroren toestand. Bij het uitladen van de tassen vond ik een spoor water op 
de achterbank van de auto en later ook op de straat. Er zat een scheur in de 
plastic beker waarin de soep zat.  

De tweede: een emmer water op tafel gezet waarin de geschilde aardappelen 
moesten komen. Thera vroeg waarom ik er zo weinig water ingedaan had. Bij 
de tafel komend zagen wij waarom. De emmer lekte van onderen en er  lag al 
een aardig plasje op tafel, maar een grotere op de grond. Snel het resterende 
water via de WC afgevoerd. Daarna aan het dweilen zowel op de tafel, onder 
de tafel en het spoor van de tafel naar de WC. Dan de emmer naar buiten 
gekieperd. Gelukkig stond er nog een emmer in de schuur en na controle 
werd die in gebruik genomen. De geschilde aardappels konden nat gehouden 
worden tot verwerking.  



De derde. Ik had een ijzeren bakje met plantjes gekregen en dat stond op het 
dressoir. Ik vergeet vaak dat die plantjes wel eens wat water moeten krijgen. 
Opeens kreeg ik die ingeving en ze werden bediend met twee kopjes schoon 
en helder water. Later op de avond wilde ik een paar papieren invullen die ik 
op het dressoir gelegd had om het niet te vergeten. Tot mijn verbazing waren 
die kleddernat geworden. Ik kon de oorzaak in eerste instantie niet vinden. 
Opeens viel het kwartje en ik tilde het plantenschaaltje op.  

Wel he, aan de onderkant zaten een paar gaatjes, dus het gegeven water was 
er net zo hard weer uitgelopen. Het bakje maar op een boterhambordje gezet 
en daar nieuw water op gedaan. De papieren op de verwarming laten drogen 
en het invullen maar een dag uitgesteld. Dat was het dus. 

Driemaal is scheepsrecht 

Tot de volgende keer. 

Theo Jonkergouw 

 Na gedane arbeid is het goed rusten. 



Dynamic & Badminton. 

Zwemmen en fietsen verleer je nooit, maar hoe zou dat 
zijn met het vasthouden van een racket om een shuttle 
of een balletje te slaan. Zullen we dat binnenkort nog 
ervaren? Want het is alweer geruime tijd geleden dat we 
sportief bezig konden zijn. De goeden moesten onder 
het kwade leiden. Hoewel de ouderen zich keurig aan de 
regels hielden, hadden de jongeren er meer moeite mee. 
Na een opleving, kwamen er steeds weer nieuwe 

regeltjes. Niet meer in de kaderruimte zitten, met je eigen shuttle of balletje slaan. Koffie en 
thee in een plastic bekertje, hoe kom je er op. Na afloop in de kantine niet meer bij elkaar. 
Toen mocht het weer even. Flesjes water na afloop. Stoelen anderhalve meter uit elkaar. 
Eenrichting verkeer. Dat ging allemaal best. Maar dat mocht ook al niet meer. Allemaal 
bedacht door hoofdmeester Knudde. Hoe verzint hij het. Om niet te verpieteren, blijf 
wandelen of fietsen, maar wel op afstand. Het wordt zo wel een heel lange sportpauze. Maar 
hopelijk kunnen we in september weer genieten, met een bakkie koffie in de pauze bij de 
dynamictennis en na afloop weer een slokje en een hapje bij de Zondagbadminton. Geniet 
allemaal van het voorjaar en de zomer. Ook in de Zaanstreek is genoeg ruimte om te wandelen 
of te fietsen; Het Twiske, rondje Veldpark of het Darwin en 5hoekpark. Of een rondje 
Jagersplas. Ontspan en maak je hoofd leeg. Verkouden of grieperig, geen paniek Paracetamol 
helpt echt wel. Maar laat je ook prikken. Tot gauw in de sporthal, als je hem nog steeds weet 
te vinden. Want ook hier gaat de buurt veranderen. Ank & Koos van der Woude. 



Tussen Oostzijde &Rosmolenstraat. (92) 
 
De Zuidervaldeursluis 

De foto is rond 1906-1907 gemaakt bij de 
Zuidervaldeursluis gezien richting het oosten.  

 

 

 

 

 

De Zuidervaldeursluis was een van de 
weinige verbindingen tussen de Zaan en 
het Oostzijderveld. Vanaf de Zaan kwam 
men in de Zuidervaldeursloot. Die gaf 
toegang naar het Oostzijderveld. Een 
komen en gaan van lange vletten met vee 
en bouwproducten. Maar ook dekschuiten 
hout en pulp voor de stijfselfabrieken. De 
sloot werd ook gebruikt om de kinderen te 
leren zwemmen. Vrouwen deden de was 
en de haringverkopers spoelden er zijn 
potten. Maar er stonden ook poephokjes 
boven de sloot, tot het tonnetje zijn intrede 
deed. 

Foto1; aan de noordkant van de sluis was 
een koffiehuis gelegen, aan de zuidkant van 
de sluis bevond zich tot de brand uitbrak de 
grutterij van Barend Aten. De wipbrug lag 
in de Oostzijde. Hierachter staan de 
meubelmakerij van B.J. Panjer en de 
meelmolen de Haan aan het Molenpad.  

 

Foto 2; de grutterij van Aten, die  brandde 
op 6 juli 1906 tot de grond toe af. Langs de 
Zuidervaldeursluis staan nog enkele muren 
van deze voormalige grutterij. De 
Zuidervaldeursluis werd in 1949 gedempt, 
waarna het terrein bij het fabriekscomplex 
van Albert Heijn werd getrokken.  

Foto 3; het eerste pand van Albert Heijn in 
1911 naast de sluis op de plek van Bakker 
Aten, dat langzaam uitgroeide tot een 
groot complex van aan elkaar gebouwde 
panden. 

 

 



 
 
 
 
 

Zaanse Roller Club Pauwin Nieuws 
Maart 2021 

 
 
Nog steeds volop aan het buiten trainen 
Helaas door de maatregelen kunnen we nog niet op onze vertrouwde binnenbaan trainen. 

Maar onze leden trainen gewoon door op de buitenbaan van HVZ.  

Onze super vrijwilligers; trainers & ouders, maken vooraf de baan water- en vuilvrij zodat de 

leden goed kunnen trainen! 

 

 



Nieuwe website! 
De Zaanse Rollerclub Pauwin heeft een nieuwe website en hij ziet er super uit!  
Dankzij Bas de Wildt van BLUB Media. Neem snel een kijkje op: www.zrcpauwin.nl  
 
 
 

 

http://www.zrcpauwin.nl/
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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 later 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
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