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Maand info: 

 

Zoals inmiddels bekend hebben we sinds enige weken een schoonmaak echtpaar. 

Hier zijn wij heel blij mee, we horen nu weer regelmatig dat alles zo lekker ruikt en schoon is. 

En dat is een mooi compliment. 

 

                                                  --------- 

 

Bedankt: 

 

Beste allemaal zoals jullie inmiddels weten ben ik alweer enige weken uit het ziekenhuis en 

weer regelmatig in de club. 

Bij mijn thuis komst uit het ziekenhuis heb ik veel bloemen, kaarten en berichtjes mogen 

ontvangen. 

Dit is hart verwarmend en heeft mij veel goed gedaan. 

Het is fijn te weten dat zo veel mensen aan je denken, hier voor iedereen heel erg bedankt. 

Het gaat goed met mij. 

Gerard Klitsie. 

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

 

 

Kernledenbijeenkomst: 

 

Op woensdag 11 januari 2023 houden we weer een kernleden bijeenkomst. 

Een van de onderwerpen zal de prijsverhoging zijn van 10.7 % die de Heineken met ingang 

van 1 januari 2023  zal invoeren. 

                                                               

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

 

 

Vanaf deze plaats wensen wij iedereen een gezond en sportief 2023. 

 

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

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      



            WINTERROOSTER SEIZOEN 2022 / 2023 
                                 INGAANDE  MAANDAG   7  NOVEMBER 2022 

 

MAANDAG  van 10.00 – 12.00 uur BADMINTON GROEP ROMKES 

    14.00 – 16.00  DYNAMICTENNIS THERESIA 

    17.00 – 20.00  ROLSCHAATSEN ZRC PAUWIN 

    20.00 – 23.00  TAFELTENNIS       

    20.00 – 21.30  BADMINTON         (halve zaal) 

 

Kantine                          van 14.00 – 17.00   BRIDCLUB         (bridgeclub kantine) 

  

DINSDAG  van 09.30  - 12.00 uur SPORT FIT    

    14.00  - 16.00    SENIOREN TAFELTENNIS 

    17.00 – 18.30  ROLSCHAATSEN ZRC PAUWIN 

    18.30 -  22.00  KORFBAL ZKV 

 

 Kantine  van 20.00 – 23.00 uur KLAVERJASCLUB THERESIA 

 

 

WOENSDAG  van 15.00 – 17.00 uur SOCIAALWIJKTEAM 

          17.00 – 18.30   ROLSCHAATSEN ZRC PAUWIN 

    18.30 – 20.30  KORFBAL ZKV  

    20.30 – 22.00  ROLHOCKEY 

 

DONDERDAG van 17.00 – 18.30 uur ROLSCHAATSEN ZRC PAUWIN 

    18.30 – 22.00   KORFBAL ZKV 

 

  

VRIJDAG  van 17.00 – 21.00 uur ROLSCHAATSEN ZRC PAUWIN 

    21.00 – 22.00  ZAALVOETBAL 

 

 Kantine  van 19.00 – 21.00 uur BOTENBOUWCLUB THERESIA 

     21.00  DARTEN 

 

 

ZATERDAG  van 09.00 – 12.00 uur ROLSCHAATSEN PAUWIN 

     

 

ZONDAG  van 09.00 – 13.00 uur ROLSCHAATSEN  ZRC PAUWIN  

    20.00 –   22.00  BADMINTON 

 

 

                                   *WIJGINGEN VOORBEHOUDEN* 

 

                                                   

 

 



Klaverjasclub de Gulle hand 

 

 

 

 



Botenbouwnieuws  

Beste lezers, 
 
Een korte update vanuit de Botenbouw zo net voor de Kerstvakantie.  
 
De afgelopen tijd hebben wij verder gewerkt aan het afronden van de 
laatste projecten, hieronder enkele afgeronde projecten waar onze le-
den en vrijwilligers weer hard aan hebben gewerkt. Zo werden de Al-
batros van Lucas, de Sharp 60 van Daan en een afbouwproject (Kaper) 
van ondergetekende de afgelopen weken opgeleverd. 
 

  
 
  



Naast de afgeronde bootjes van de leden hebben we afgelopen oktober ook nog een bijzonder pro-
ject kunnen afmaken en overhandigen: Cor Oudejans, een van de oprichters van onze vereniging die 
meer dan vijftig jaar bij onze club betrokken is geweest, had al eerder een stapje terug gedaan als 
vrijwilliger, maar een officieel afscheidscadeau liet (vanwege Corona) iets langer op zich wachten. 
Cor heeft in al die jaren misschien wel aan bijna ieder bootje wat gebouwd is bijgedragen. Echter 
voor zijn afscheidscadeau hebben we dit omgedraaid: nu eens een bootje dat door de leden van de 
vereniging is gemaakt, waarbij Cor géén bijdrage heeft geleverd en waarbij Cor wél de eigenaar was. 
Een meer dan passend bedankje voor een bijzondere vrijwilliger van onze vereniging.  
 

 
 
9 december was voor nu de laatste clubavond van dit jaar. Begin 2023 zullen we nog enkele club-
avonden organiseren om de laatste bootjes en enkele restauratieprojecten op te pakken.  
 
Met vriendelijke groet, namens de leiding van Botenbouwvereniging Theresia Zaandam, 
 
Thomas Overmars 
 

https://www.facebook.com/BotenbouwverenigingTheresiaZaandam  

https://www.facebook.com/BotenbouwverenigingTheresiaZaandam


Spellenmiddag op de woensdag. 

Een aantal weken geleden kwamen wij rond de klok van 09.00 aan in Noord-

Scharwoude en werden verwelkomd door de hond Kratje genaamd. Deze naam 

is een verbastering van een Engels woord. Maar tot onze grote verbazing was 

Eline ook thuis. Juf ziek, dus vrijaf. De hond uitgelaten een daarna aan de 

koffie. Op een gegeven moment wilde Eline een spelletje doen en het werd 

Monopoly. Haar broer kwam rond de klok van vieren thuis en was het spelletje 

met geld, huizen en hotels bijna ten einde met Oma als rijkste overgeblevene. 

Zoals gebruikelijk krijgen de kinderen een kop soep en naar hun hongerige 

gevoel één of twee broodjes frikandel. De spellenmiddag was geboren. Zodra 

beide kinderen gegeten en gedronken hebben, komt het spel op tafel en wordt 

door vier personen fanatiek gespeeld. Als alle kaartjes door de bank verkocht 

zijn, wordt er onderhandeld om een of meer straten compleet te krijgen Als 

een speler dan aan de beurt is, worden en huizen of een hotel op die straten 

gezet. Bij een eerste rondgang waren oma en Eline aan de verliezende hand. 

Zelf kon ik het aardig bijhouden, maar Thomas bulkte (naar zijn zeggen) van het 

geld. Een paar ronden verder was de situatie aardig veranderd.  Eline was nog 

verder achteruit geboerd en ikzelf stond er nog redelijk voor. Oma en Thomas 

waren veel “rijker” geworden. Een paar ronden later was Eline het eerste 

slachtoffer, Mijn pion kwam op de eerste straat van groen (Rotterdam) en 

moest aan Thomas ruim duizend gulden betalen. Thomas glunderde en zei: 

opa, als je straks twee gooit, wordt het wel moeilijk. Of de duvel meespeelde, ik 

gooide twee enen en moest weer zo’n fors bedrag betalen. Hotels en huizen 

weer verkocht aan de bank en het spel ging verder. Nu kwam ik tweekeer op de 

straten van Oma terecht en mijn rijke bezit was tot een minimum gedaald. 

Gelukkig was de redding nabij, want Carola kwam thuis vanuit haar werk. Toen 

het eten klaar was kwam er ook een einde aan het spel. Bijna 100% zeker was 

Thomas de winnaar geworden, met oma als tweede en ik de beste van de rest. 

Tot slot wens ik een ieder prettige feestdagen en een gezond 2023 toe met veel 

spelplezier. De werkelijkheid is totaal anders, maar dat mag de pret niet 

drukken. Zo’n spel bevordert wel het hoofdrekenen, maar geluk hoort er ook 

bij.  

Tot de volgende keer. Theo Jonkergouw 

 

     



 

               TAFELTENNIS NIEUWS 

 

 

 

 

 

 

 

 
Hier even een kort bericht van de tafeltennisvereniging Flits / Theresia. We trainen elke 

maandagavond in de halve zaal. 

Aan de competitie doen we niet meer mee, omdat daarvoor niet genoeg animo meer is bij de 

leden en met zo’n kleine club als wij zijn is het ook wel goed zo. 

Uiteraard blijven zijn nieuwe leden altijd welkom, maar we weten allemaal hoe moeilijk het is 

om aanwas te krijgen als tafeltennisclub. 

 

Ik zou niet weten wat ik verder in dit Wieltje zou moeten schrijven. Het enige wat ik nog 

kwijt wil is dat we dankbaar zijn  voor alle vrijwilligers, bijvoorbeeld die  ons in de bar 

hebben geholpen of nog helpen  willen. 

Zonder hen zou dit ook voor onze club niet mogelijk zijn. 

 

Namens de club wens ik iedereen hele fijne feestdagen en een goede gezondheid toe. 

 

John Beuker 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zondagbadminton & Dynamictennis, 
wensen alle leden een heel sportief 2023 toe! 

 



Tussen Oostzijde & Rosmolenstraat 99 

De Skeve Schans 

 
De foto is gemaakt rond 1958. Als je in de 
jaren vijftig over oostzijde dichting Kalf 
fietste of voor mijn part wandelde, stond aan 
de rechterkant bij de doorgang onder de 
weg, het Weeshuis Oostergouw.  Meteen na 
het tunneltje het statige huis de Skeve 
Schans. Het pand is gerestaureerd en geheel 
aan het oog onttrokken door de verhoogde 
weg en de en de flats van het Hof van Blois.  
 
Voor de bouwkundigen onder ons, De 
hoofdvleugel vooraan is van baksteen met 
ingewerkt houten voorschot, bekroond door 
een fronton, achteraan van hout met van 
uitgeschulpte windveren voorziene topgevel. 
Lagere achterbouw in het verlengde hiervan 
met rechterzijvleugel haaks op de 
hoofdvleugel geheel van hout met gebogen 
hoekvenster en in- en uitgezwenkt 
voorschot, bekroond door een 
fronton. Ingang met bovenlicht in 
een omlijsting met ionische 
piksters en een gesneden fries of 
wel een kroonlijst. 
 
Het monumentale pand was in 
1980 nog bewoond mevr. J. Feeke. 
Daarvoor, van 1916 tot 1933 werd 
deze woning bewoond door 
molenmaker Jacob Boerendans.  
 
                                                           

 
 

 
 
Maar in een aangebouwd pandje 
had schoenmaker Floor Postma zijn 
leest neer gezet om schoenen te 
herstellen maar ook gebarsten 
klompen van een leren riempjes te 
voorzien.  
Na de restauratie is het aanbouwtje 
gesloopt en niet meer is 
opgebouwd. 
 

Op de onderste foto is rechts van het pand 
De Skeve Schans aan de Oostzijde, is de kale 
ruimte te zien waar in 1945 de Prins 
Bernhardbrug zou komen. Helemaal links 
staat de korenmolen De Koker die op 17 
januari 1910 in vlammen is opgegaan, zoals 
veel  molens aan hun eind kwamen. Er naast 
wordt het pand bewoond door schipper 
Vlootman en als je de foto’s vergelijkt dan is 
het eigenlijk overbodig om te zeggen dat er 
hier op deze plaats veel veranderd is, maar 
gelukkig zijn er altijd wel weer van die kleine 
dingen waaraan je nog kunt zien, wat er 
verdwenen is en voor in de plaats is 
gekomen. 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

Zaanse Roller Club Pauwin Nieuws 
December 2022 

 

Danstraining bij Rolling 90 
Een hele fijne danstraining! 
Bedankt Andrea Bassi en Raoul Allegranti!! 
Lianna, Femke, Daisy, Roos en Luna hebben genoten in Moerkapelle.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Vrijwilligers gezocht!  
Iedereen die zich inzet voor onze mooie club, doet dat op vrijwillige basis. Van trainer tot 
bestuurslid en alle leden van de verschillende commissies.  
 
Wij kunnen alle hulp gebruiken! Iedereen die betrokken wil zijn bij hun kind, kleinkind, 
nichtje/neefje of als buurvrouw, buurtbewoner, is meer dan welkom! 
 
Wie wil er nu niet bij de gezelligste club van de Zaanstreek horen!  
 
Op de website van de vereniging is een formulier aangemaakt waarop vrijwilligers zich 
kunnen melden: https://zrcpauwin.nl  
 
 

Rollerdisco 
Op vrijdag 23 december van 19.00 – 22.00 uur is er weer een echte Zaanse rollerdisco! Een 
leuke, actieve en vooral gezellige avond uit voor jong en oud! Ook een super idee voor een 
kinderfeestje. Kom gezellig griezelen en trek je voutste Kersttrui aan!!  
 
Leden van de club geven een korte show om 20.00 uur! Dit wil je niet missen!  
 
 
 
 
 
 
 

https://zrcpauwin.nl/


 
 

 
Opbrengst Grote Clubactie 
Dit jaar zijn er 397 loten verkocht door onze leden. Dat betekent een opbrengst van 
ongeveer €952,- voor de club! Veel dank aan de leden die loten hebben verkocht! Nog meer 
dank aan alle mensen die onze mooie club hebben willen steunen!  

Kopers via de lotchecker hun lotnummer(s) checken. Klik op onderstaande 

link om naar de lotchecker te gaan. 

                                        LOTCHECKER 
 
 

 

 
 

https://clickprotection.haarlem.nl/fmlurlsvc/?fewReq=:B:JVUzOD0xMy9/NDsnOS9gbTQ5ODM5OC96YG5naH18e2w0bT8/bTg4azFtMTA7MD9sajlrOm1rajs/OThqPjg5bTkwbThoaG8+bS99NDg/Pjg6PDw5MD0veGBtNDtLQDBATDxPOTgwOTE6JDtLQDBATDxBOTgwOTE6L3tqeX00YmNoamZreklhaGh7ZWxkJ2dlL2o0PT8vYW1lNDk=&url=https%3a%2f%2ftracking.clubactie.nl%2f%3fcctw%3dAQIAABAAAQgALeKNoqAExvzJXyo
https://lotchecker.clubactie.nl/


Sinterklaas op bezoek, 

Zondag 20 nov. j.l.  kwam de Sint en enkele pieten in onze sporthal.   Voordat het zover was 

moest er best wel veel geregeld en gedaan worden, maar....  het is gelukt.   

Om 13.30 uur ging de zaal open want we laten niemand in de regen wachten en om 14.00 uur 

barstte het feest  los.  In een vrolijk versierde sporthal konden maar liefst 106 kinderen en hun 

ouders genieten van een stormbaan, een klein springkussen, een knutseltafel en diverse andere 

spellen.  Clown Magic Marc liep zomaar naar binnen en trok de aandacht door ballonnen op te 

blazen en daar beestjes en op verzoek ook zwaardjes van te draaien. 

Rond 14.30 uur pakte mvr. Carla de microfoon en vroeg iedereen snel plaats te nemen omdat 

Sinterklaas gesignaleerd was. Met hulp van de clown kreeg de Sint een groots onthaal en werd 

naar de stoel begeleid.  Tevens werden alle hulpsinterklazen naar voren geroepen. 

 

 

Een gesprekje volgde en Sinterklaas riep enkele kinderen bij zich, en de clown zong een leuk 

liedje ; doe de Hoki Poki, en liet een confettie kanon ontploffen.  

 Nog een taak voor de Sint: het bekijken en beoordelen van de kleurplaten.  Dat heeft 

Sinterklaas meteen bekeken en dat was wel een moeilijke klus 



 Hoe beoordeel je nu eigenlijk een kleurplaat?  Dat Salomonsoordeel hebben we aan Sinterklaas 

over gelaten en de volgende kinderen waren de gelukkigen:      

In de groep tot 6 jaar, twee prijzen gewonnen door  Jaxx van 3 jaar en Kira van 4 jaar. 

 

In de groep 7 tot 9 jaar, twee prijzen gewonnen door Selmin Arda van 7 jaar en Jari van 8 jaar. 

 



In de groep vanaf 10 jaar was de prijs voor Chiara van 11 jaar. 

Daarna kwam een liedje welke iedereen kent: De zak van Sinterklaas, waarbij de clown Carla in 

de maling nam dit was grappig. 

 

 

Vervolgens nam de Sint afscheid en uiteraard klonk Dag Sinterklaasje als laatste lied.   



Tot volgend jaar maar weer Sinterklaas. 

Na het afscheid van de Sint was het feest nog niet voorbij.  Limonade, koffie en thee werd 

uitgedeeld en er kon nog een uur gespeeld worden. De clown draaide nog meer ballonnen en 

aan het einde was er voor elk kind een kado.  Carla gaf om 16.00 uur het eindsignaal.  Een 

geslaagd feest met 106 kinderen.   Menig buurthuis zou hier jaloers op zijn.  Dat kunnen alle 

vrijwilligers die dit mogelijk hebben gemaakt en natuurlijk onze 106 bezoekers op hun cv zetten.    

Tot volgend jaar, 

Carla de Groot. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      

 



 

ROLHOCKEY TEAM ZRC KAMPIOEN VAN 

NEDERLAND EN DE BENELUX 

Zondag 27e november 2022 zal in de geschiedenis boeken van de ZRC met gouden letters worden 
bijgeschreven. Het het rolhockey team van ZRC werd namelijk voor het eerst in de 63 jarige historie 
zowel Benelux als Nederlands kampioen.  Tijdens de play off wedstrijden in Valkenswaard welke in 
het hol van de eeuwige rivaal VRC werd gehouden was ZRC in de halve finale tegen het Belgische 
Koninklijke Modern net iets te sterk. Na een 0-2 achterstand bij rust wist ZRC na rust de stand snel 
gelijk te trekken. Via Antonio Bonotto en Carles  Arglich. Vervolgens kwamen de Belgen circa  5 
minuten voor tijd terug en maakten uit een penalty de 2-3.  ZRC ging vol voor de winst en in de 
laatste minuten werd deze binnengehaald.  2 snelle aanvallen die goed werden uitgevoerd leverde 
een verdiende 4-3 winst op waardoor de finale werd bereikt.  
 
Voor ZRC was het vervolgens afwachten wie de tegenstander in de finale zou worden. De andere 
halve finale ging tussen de bekerwinnaar en regerend landskampioen VRC en RC de Lichtstad uit 
Eindhoven.  ZRC ging er vanuit de de gedoodverfde favoriet VRC wel makkelijk zou winnen van de 
Lichtstad wat in de reguliere competite geen wedstrijd wist te winnen. Na een 4-1 achterstand bij 
rust wisten de Eindhovenaren in de 2e helft de stand sensationeel om te buigen tot een 6-4 
overwinning.   
 
In de finale die in de late namiddag werd gespeeld ging ZRC zeer goed van start.  Na een voorsprong 

van 2-0 via Antonio Bonotto en Enric Rodriguez kwam Lichtstad terug tot 2-2. Door zeer goed 

keeperswerk van Indy Weise bleef het doel tot de rust aan Zaanse zijde leeg.  Vervolgens werd Daniel 

Franken ingebracht waardoor er meer rust in het spel van ZRC  kwam.  Dit resulteerde in 4-2 

ruststand in het voordeel van ZRC. Na rust een ontketend Lichtstad dat via hun Portugese sterspeler 

Pedro Valderas tot 4-4 terug kwam. Groot was de vreugde bij de ZRC aanhang toen Antonio Bonotto 

3 minuten voor tijd de 5-4 op het score bord wist te zetten na een schitterende aanval.  Vlak voor het 

eindsignaal kreeg Lichtstad nog een penalty toegewezen waardoor de wedstrijd op 5-5 eindigde. In 

de verlenging van 2x 5 minuten  bleek dat accu bij veel spelers aan beide zijden leeg begon te raken. 

De Zaanse 2e doelman Motaz Elshaer hield ZRC op de been  door een directe vrije slag op 

wonderbaarlijke wijze te stoppen.  47 seconden voor tijd werd Daniel Franken in het strafschot 

gebied gevloerd waardoor ZRC een penalty kreeg toegewezen. Deze werd snoei hard via binnenkant 

lat door Carles Arglich binnen gewerkt.  

Groot was de vreugde in het Zaanse kamp toen de scheidsrechter afvloot voor het eindsignaal 

waarna het feest kon beginnen.  Woensdag avond de 30e november werden de spelers op gepaste 

wijze gehuldigd na afloop van de training.  



 

gehurkt van links naar rechts: Hugo Llulles-Martinez-Indy Weise-Motaz Elshaer-Carles Arglich 
staand van links naar rechts: Enric Rodriguez-Jimmy Swinkels-Antonio Bonotto-Daniel Franken-
Miguel-Manzoni Costa en coach Manuel Domingos.  Op de foto ontbreekt Jim Verharen.  
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Voor inlichtingen omtrent clubwerk: 

 

Badmintonclub tel. 635 09 15 

Klaverjasclub  tel. 635 40 75 





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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