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Secretaris: 
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Tel. 075 - 617 57 19 
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Voorzitter: 

G.Klitsie 
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GEBRUIK en VERHUUR: 
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Penningmeester: 
Mevr. M. de Vries 

 

 

REDACTIE CLUBBLAD: 

W.Konijn 

Oostzijde 58 A Zaandam 

1502 BJ Zaandam 

mail:  wil.konijn@upcmail.nl 
 

 

WEBSITE: 

www.sporthaldestruijck.nl 

Omni vereniging Theresia 

32e   Jaargang 

Juli 2022 
 
 

 

Sporthal de Struijck: 

Prof. Struijckenstraat 19 

1502 RV Zaandam 

Postadres: Oostzijde 132 

1502 RL Zaandam 

tel. 075-616 44 65 
 

 

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
 
 
 
 

 

Telefoon nummer van de sporthal : 

075 – 616 44 65 
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Isoleren Sporthal: 

 
Ook de sporthal heeft te maken met de stijgende energietarieven waardoor onze 

kosten fors zijn gestegen. 

 

Eind vorig jaar hebben we een energiescan laten maken en waren we op een 

bescheiden wijze al begonnen met het uitvoeren van kleine maatregelen. 

 

Gezien de kostenstijging van onze energie heeft het bestuur besloten om de 

wanden van de sporthal te laten isoleren. 

Deze maatregel moet een besparing van 20 – 30 % opleveren. 

 

De werkzaamheden zullen in de week van 26 september worden uitgevoerd. 

 

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

 

Grootonderhoud: 

 
Zoals elk jaar plegen wij grootonderhoud, dan wordt de sportvloer geschropt en 

indien nodig van een nieuwe laklaag voorzien. 

Ook de loopranden worden schoongemaakt en omdat we op dit moment geen 

schoonmaker/ster meer hebben zijn we naarstig op zoek naar…. Juist ja een 

nieuwe. 

 

Daarna komt de kantine aan de beurt, Theo Stam gaat dit jaar nog de nok 

schoonmaken en daar zijn we heel blij mee. 

Vanaf deze plaats danken we Theo en Linda voor hun jarenlange inzet. 

En wij zijn nu op zoek naar een nieuwe schoonmaker/ster. 

Voor Info: ga naar gerardklitsie@planet.nl 

mailto:gerardklitsie@planet.nl


Deuren schilderen van de sporthal: 
 

 

Het was een hele klus maar het resultaat is prachtig. 

 

Eerst de deuren aan de Oostzijde opgeknapt en dat bracht veel Oh, en Ah, mee. 

 

Daarna aan de Struijcken kant, dit werd een grotere klus want er werd hier en daar houtrot 

geconstateerd dus moest dit eerst worden opgeknapt. 

 

En toen begon het grote schilderen hiervoor moest de stijger worden opgebouwd en ook hier 

constateerde we dat vele handen ligt werk maken. 

Maar waar laat je zoiets, in de speeltuin, aan een stevige ketting en dit ging uitstekend.  

De kinderen konden gewoon spelen en wonder boven wonder klom niemand er in. 

We hadden ook veel geluk want het weer werkte prima mee, niet dat we hier invloed op 

hebben” maar het was wel fijn. 

 

De schilder wilde wel heel graag vroeg beginnen, maar wie komt er dan openen? 

Dit was snel opgelost, Theo Jonkergouw, ging 3 keer in week naar de hal dronk koffie met de 

mannen en fietste weer huiswaarts. 

Op maandag had hij vrij want dan opent Wil Konijn, dus dat scheelde een ritje. 

  

Onze schilder, had hulp van een maatje en dat was soms wel nodig. 

Dit maatje heeft het bord, “de Struijck” opgeknapt en zo ziet alles er weer mooi uit. 

 

Grote dank voor Fret en Mike. 

 

 

 

 

 

 



Lege flessen en flesjes. 

 

Een hele tijd geleden werd door de regering besloten dat er ook op plastic 

flesjes statiegeld betaald moet gaan worden. Een dubbeltje maar per flesje, 

maar tot mijn verbazing las ik de krant dat zo’n 80% wordt ingeleverd van de 

verkochte hoeveelheid. Daarom werd ten huize van de familie Jonkergouw een 

speciale bak in de keuken geplaatst om de lege flesjes te sparen. Zonder dop, 

want die had weer een andere bestemming en daarvoor hing een plastic zak 

aan de klink van de keukendeur. Eens per 14 dagen werd de hoeveelheid onder 

dankzegging opgehaald. Waarvoor moet je nu niet vragen. Door het 

verzamelen van de kleine flesjes werd ook meteen besloten de grote flessen te 

gaan sparen en daarvoor hangt een plastic tas in de schuur. Afgelopen week 

waren de zakken aardig gevuld en werd besloten de hele handel in te leveren. 

Dit werd gedaan op de vrijdagmiddag, want zaterdagmiddag moesten wij naar 

een musical voorstelling van onze kleindochter in de Kaasfabriek in Wormer. 

Parkeren zou moeten kunnen in een zijstraat van de Dorpsstraat, maar helaas 

pindakaas, geen plek meer. Gelukkig werd er nog een plaatsje gevonden in de 

Mariastraat en dus een stukje terug lopen. Nu weer terug naar de lege flessen. 

Wij gaan die bijna altijd inleveren bij de supermarkt tegenover de sporthal, 

want daar is parkeerplek zat. Thera  leegde de volle zakken in een karretje en ik 

nam de tweede kar voor de gewone boodschappen. Het apparaat accepteerde 

de grote flessen probleemloos, maar de kleine flessen leverden meer 

moeilijkheden op. Soms wel drie of vier keer de machine in voordat er 

acceptatie plaats vond, maar ook een paar keer helemaal niet. Als je dan zo’n 

tijd bezig bent ontstaat er soms een aantal wachtenden. Zo ook deze keer,  een 

mevrouw  die mopperde dat het lang duurde en zij maar een fles wilde  

inleveren en vroeg om voorrang. Thera gaf wijselijk geen antwoord er op, maar 

toen zij klaar was en haar totaalbonnetje had, zuchtte de vrouw diep en smeet 

haar fles in de opening. Ik hoopte dat die geweigerd werd, maar helaas. 

Nog even terug naar de voorstelling waarin onze kleindochter een leuke rol 

had. Wij hebben genoten van de voorstelling en liepen met plezier terug naar 

de Mariastraat en daarna rijdend naar huis. 

Tot de volgende keer. 

 Theo Jonkergouw 



 

 

 

 

 

 

 

 

Zaanse Roller Club Pauwin Nieuws 
Juli 2022 

 

            NEDERLANDSE KAMPIOENSCHAPPEN & TALENTCUP 

 

Na weer enkele wedstrijden die allemaal kort op elkaar georganiseerd waren, sloten we het 

laatste weekend van juni af met de Nederlandse Kampioenschappen Kunstrijden & 

Roldansen. Een NK zoals als vanouds! Wat hebben we weer genoten van alle, maar vooral 

van onze, rijd(st)ers!  

We zijn super trots op onze rijdsters en trainers wat ze gezamenlijk hebben kunnen neerzetten 

afgelopen weekend! Gefeliciteerd allemaal met jullie behaalde plaatsen! 

De Uitslagen: 

 

Figuren 

Jeugd 

2e plaats – Claudia 

 

Junioren 

1e plaats – Nina & NEDERLANDS KAMPIOEN JUNIOREN FIGUREN  

 

Senioren 

4e plaats – Katharina  

 

Vrijrijden 

 

Rolrinckels 

6e plaats – Noèmi 

 

Pupillen 

2e plaats – Femke 

 

Mini’s 

3e plaats - Roos 

 

Espoirs 

4e plaats - Luna W 



 

Jeugd 

1e plaats – Claudia & NEDERLANDS KAMPIOEN JEUGD VRIJRIJDEN  

 

 

Roldansen 

 

Tots 

9e plaats - Femke 

 

Mini’s  

7e plaats - Roos 

 

Espoirs 

7e plaats - Luna W 

10e plaats - Daisy 

11e plaats - Luna D 

 

Junioren 

 

4e plaats – Nina 

 

 

Na de geslaagde Roller Disco op zaterdag 9 juli wensen wij iedereen een fijne vakantie. 



 

 
 



Rollerdisco 

 

Eindelijk was het weer zover, op  vrijdag 08 juli is de werkgroep begonnen met de voor 
bereidingen om de zaal weer in te richten voor en gezellige rollerdisco. 
 
Hiervoor moest de bar uit de stalling gehaald worden en de velen spullen, 
die daar achter staan verplaatst om daarna een gedeelte van de vloer te afdekken. 
En wat tafels naar beneden gesleept. 
De medewerksters van de ZRCP hebben de zaal versiert. 
En de disco lampen en de boxen gereed gezet om er weer een leuke rollerdisco van te 
maken.  
Op zaterdagavond maar even op mijn fiets geklommen om eens te kijken bij de rollerdisco. 
Bij aankomst best druk een hoop fietsen stonden er buiten en bij binnenkomst erg leuk. 
Een hoop kinderen waren lekker aan het rolschaatsen en uiteraard, 
op goede muziek en mooie verlichting, sommige kinderen hadden best een rood koppie  
van plezier en inspanning, wat een goede combinatie om de jeugd kennis te latten maken 
met het rolschaatsen, wat fijn dat dit in  sporthal de Struijck  mogelijk is. 
Met veel dank aan de vrijwilligers die zich hier voor hebben ingezet,  heb genoten van al die 
koppies die plezier hadden. 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



 

2 Jeugd Rolhockeyers gaan voor het IjsJockey naar Canada.  
 
Lars Veltman is gevraagd door een Profclub uit Cold Lake om te gaan spelen in de junior A competitie  
Lars is een zeer getalenteerde keeper die momenteel speelt bij de Amsterdam Tijgers.  
 
Thijs Konijn vertrekt op 23 augustus naar New York waar hij een kennismakingsbijeenkomst heeft 
met zijn nieuwe school. Hij vliegt vandaar door naar Canada waar hij gaat studeren op een IJshockey 
school. 
 
 

  
 
 
 
 
Wij wensen hen beiden een fantastische tijd daar en hopen dat zij veel plezier zullen beleven aan hun 

favoriete sport.  

Wij hopen ook dat zij ons op de hoogte gaan houden van hun belevenissen.  

 Einde bericht. 



Botenbouwnieuws  

Beste lezers, 
 
Een korte update vanuit de Botenbouw zo net voor de zomervakantie.  
 
In de afgelopen editie van het clubblad beschreven we de tijdlijn waarin 
wij verwachtten dat we tot een definitieve afronding van de clubavonden 
zouden komen. Ons idee was dat dit voor de zomerstop zou gebeuren, 
maar we zijn tot de conclusie gekomen dat we nog wat extra clubavonden 
nodig gaan hebben om alle projecten af te ronden. Dit was immers ons belangrijkste streven: alle lo-
pende projecten moeten een kans hebben om volledig te worden afgerond. Vandaar dat wij na de 
zomerstop nog enkele clubavonden zullen organiseren voor het afronden van de bootjes. Inmiddels 
zijn vrijwel alle projecten in de laatste bouwfase beland: het optuigen van de zeilen. Begin september 
zullen wij dus weer op de vrijdagavond in de kantine van de sporthal te vinden zijn.  
 
De afgelopen periode hebben we al en-
kele projecten kunnen afronden, zie ook 
hieronder. 

 
Zoals eerder vermeld gaan wij 
voor nu de zomerstop in, om 
vervolgens in september de 
laatste projecten af te ronden. 
Voor nu: een fijne vakantie ge-
wenst! 
 
Met vriendelijke groet, namens de leiding van Botenbouwvereniging Theresia Zaandam, 
 
Thomas Overmars 
 

https://www.facebook.com/BotenbouwverenigingTheresiaZaandam  

https://www.facebook.com/BotenbouwverenigingTheresiaZaandam


Botenbouw.... 

Voor het laatste Wieltje van dit seizoen vroeg Wil mij een stukje te schrijven voor de speeltuin. 

Ik antwoorde met: “ja, ik zit toch in de ziektewet, heb last van mijn knie en kan daardoor niet 

veel doen”. Maar waarover moet ik iets schrijven?  Het eerste wat in mij opkwam is het 

stoppen van de botenbouw. De lopende zaken worden nog afgehandeld en in september word 

alles opgeruimd en afgerond. 

Persoonlijk vind ik het erg jammer dat het stopt. Na 53 jaar van timmeren, zagen, schuren, 

tuigen en schilderen zijn veel kinderen eigenaar geworden van een prachtig en profesioneel 

gebouwd zijlbootje waarmee zij deel konden nemen aan de vele wedstrijden. Die wedstrijden 

worden al enkele jaren helaas niet meer gehouden omdat de clubs die deze organiseerde 

gestopt waren in verband met een tekort aan leiding  en animo van kinderen. Onze club is één 

van de laatste die nog bestaat en dat geeft geen toekomstperspectief meer. 

Hard gezegd vinden kinderen het niet meer interessant. Een boot bouwen kost veel tijd, voor 

een klein model ben je een seizoen aan het werk en met grote modellen met twee of drie 

masten ben je zo drie seizoenen bezig. Alles wat je maakt gaat tegenwoordig met de computer, 

de 3D printer en er zijn ontzettend veel andere activiteiten die kinderen leuk vinden vergeleken 

met vroeger. Wat hiermee vooral verdwijnt is het onderwijskundige aspect. Bij de botenbouw 

club werd met echt gereedschap gewerkt, dus kinderen leerde al op jonge leeftijd hier veilig en 

verantwoord mee werken. Voor onze speeltuinvereniging betekend het dat wij een activiteit 

minder hebben. Er blijven nog drie onderafdelingen over waarmee we het nieuwe seizoen 

ingaan; Badminton, Dynamic tennis en Klaverjassen, waar ruim plaats is voor nieuwe leden.  

Vanaf januari 2023 gaat er een nieuw systeem in werking met berekking tot de 

speeltuinsubsidie. Jaarlijkse evenementen zoals Sinterklaas en Pasen kunnen door middel van 

een crouwdfundings actie gefinancieerd worden. Zichtbaarheid in de wijk wordt daarom de 

nieuwe norm zodat we veel donateurs aan kunnen trekken. De jaarlijkste subside wordt 

toegekend naar de reguliere activiteiten die bij ons plaats vinden. Deze actitviteiten moeten we 

opgeven bij de gemeente. Hierbij bestaat geen verschil meer of dit een onderafdeling, een 

wekelijkse of maandelijkse of eenmalige activiteit is. Ons oude systeem gaat op de schop en wij 

moeten ons aanpassen aan de nieuwe regelgeving. Daarom zijn donateurs en mensen die een 

eenmalige gift storten van groot belang, maar ook alle ideëen voor nieuwe actviteiten zijn bij 

ons van harte welkom. 

Ik wens iedereen een fantastische zomer toe, 

Carla de Groot 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paaseieren zoeken, 
 

Na de geslaagde crowdfundings actie van het Sinterklaasfeest bleek dat er nog wat geld over 

was.  Wat doen we hiermee?  Al snel kwam het idee om met Pasen iets te organiseren. 

Een plan werd in werking gezet om een middag te kunnen vullen met knutselen en paaseieren 

zoeken in de speeltuin. 

 

Esther, Jos en ik gingen op pad om alle benodigde knutselspullen, plastic 

eierdoppen, paaseitjes en versieringen bij elkaar te krijgen en nadat Esther alles 

op Facebook en andere social media had gezet stroomde de aanmeldingen 

binnen. Ruim 60 kinderen wilden meedoen.  Paaszaterdag 16 april was het 

zover. 

‘s Morgens een party-tent opgezet en alles versierd. Wij hebben tafels en banken voor het 

knutselen klaar gezet. Ook hebben wij een grote grabbelton gemaakt van een aanhanger door die 

te vullen met stro en paaseitjes. Daarna zijn we paaseieren gaan verstoppen in de hele speeltuin 

en de struiken er omheen. 



Vanaf 12 uur konden de kinderen met leiding en hulp van Esther zich laten schminken en 

mochten ze een paasmandje knutselen. Vervolgens kan de hele meute kinderen losgelaten 

worden in de speeltuin.  Al snel was de speeltuin volledig geplunderd en was er geen paasei meer 

te vinden. 

 

Wij kunnen terugkijken op een geslaagd evenement en volgend jaar staat het zeker weer op het 

programma.  Met dank aan alle medewerkers en sponsors. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Er komt een nieuw evenement op zaterdag 20 augustus. Als het die dag mooi warm 

weer is dan houden wij de eerste Speeltuin Theresia 

zomerspelen voor kinderen van 5 tot 12 jaar.  Hierbij 

staan vele leuke spelletjes met water op het programma 

zodat iedereen lekker 

even een middagje kan afkoelen. 

Voor de kleintjes is er een kinderhoek aanwezig waar ze 

ook lekker kunnen spetteren in de nattigheid.  Indien het 

weer niet meezit komt er die dag een alternatief programma in de sporthal en 

kantine, helaas dan wel zonder water. 

 
 

Met vriendelijke groet, 

 

Carla de Groot. 



De gezellige clubjes. 
 

 
 
 
 
 

Het Zondagbadminton is eind mei gestopt 
met sporten en de gezellige nazit. 
De afsluiting was ook nu heel gezellig, zo had 
iedereen lekkere hapjes meegenomen, wat 
thuis nog in de koelkast stond. Dat werd 
smikkelen en smullen maar het was ook 

lachen geblazen bij de terugblik op het afgelopen jaar. 
 
 
 
                   Ook de dynamictennis stopte op de laatste 
maandagmiddag in mei. Ook hier als afsluiting wat lekkers bij 
de koffie en thee. Op zondag 5 september en maandag 6 
september beginnen de clubjes weer. Daarom wens ik 
iedereen een heel prettige vakantie; Ank van der Woude.   

 
 

 

 
 
 

 
 



Rond Oostzijde & Zaan & Zaan (97) 

Terwee koffie & Theehandel 

In een pand op de hoek Oostzijde en 
Peperstraat, bevond zich het voormalige 
woonhuis en kantoor van koffie- en 
theehandel de firma Terwee. Deze 
onderneming werd in 1852 opgericht door 
Gerardus Terwee uit Zwolle. Hij vestigde zich 
rond deze periode definitief in Zaandam. De 
reden, zijn huwelijk met Antje Köhne dochter 
van een winkelier. Terwee handelde in 
koloniale waren, zoals thee, koffie, tabak en 
cacao. Hij fungeerde als grossier en leverde 
zijn goederen aan de buurtwinkels. Vooral de 
thee die Terwee verhandelde stond goed 
aangeschreven en was in menige winkel te 
vinden. De goederen van Terwee werden 
vanuit het pakhuis dat bij zijn woning aan de 
Peperstraat stond gedistribueerd. In de jaren 
'80 van 19e eeuw trad de zoon van Terwee, 
Ferdinand Terwee (toe tot het bedrijf van zijn 
vader. Na zijn overlijden werd de directie 
door drie van zijn zoons gevormd, zij richtten 
in 1916 de N.V. v/h G.J. Terwee op.  

Met de zoons aan het roer wordt het 
assortiment van Terwee al vlug uitgebreid, 
naast de koloniale waren, beginnen zij met 
de productie van meel, veevoeder, granen, 
puddingpoeder en later pindakaas. In 1917 
vroeg hij een Hinderwetvergunning aan 
voor het plaatsen van twee motoren in de 
theepakkerij en graanmalerij. 

 

 

Een jongste bediende begon 1917 van 08.00 

uur in de ochtend tot de klok van zes uur. De 

verdiensten waren 2 ½ gulden in de week. In 

het kleine kantoortje was ook het magazijn 

van suikerwerken. De klerk zat op een hoge 

kruk achter een schuine lessenaar. Zijn 

dagelijkse taak was enveloppen en nota’s 

schrijven voor de bestellingen van de klanten. 

Naast dit werk deed hij ook nog 

boodschappen naar het post- en 

distributiekantoor. Een bezoekje aan het 

laatste kantoor kon wel erg lang duren. Het 

leek wel of iedereen te kort toewijzingen had 

gekregen of verkeerde bonnen ontvangen. 

De klerk stond versteld van hoe de loketman 

klachten ontving en de mensen afpoeierde. 

Met stemverheffing bulderde de man: “Ons 

kantoor maakt geen fouten”. Heel vaak 

beruste de aanklager daar in. 

Ook in 1917 gaf Terwee het bekende plaatjes 
album "De watersnoodramp van 1916 uit, 
geschreven door Gerrit Jan Honig. Het album 
bevatte 72 gekleurde plaatjes welke 
verzameld konden worden. Vermoedelijk 
liquideerde de firma Terwee begin jaren '50 
van de 20e eeuw. Het afgebeelde woonhuis 
werd eind jaren '50 gesloopt vanwege de 
aanleg van de nieuwe Beatrixbrug. Ook bezat 
de firma nabij het Ruyterveer nog een 
magazijn, dat Albert Heijn overnam voor 
uitbreiding van zijn fabriek. 



  

 

                VOORLOPIG PROGRAMMA SEPTEMBER / OKTOBER 2022 

 

 

Zaterdag 3 sept.  

    Optie kunstrijden ZRC Pauwin 

Zondag  4 sept. 

 

Zaterdag 10 sept. Darttoernooi 

 

Donderdag 15 sept. Dam tot Dam Loop \ 

Vrijdag 16       ‘’  ‘’  

Zaterdag     17                  “                 “ 

Zondag 18                         “                 “          / 

 

Zaterdag 24 sept. Verzamelbeurs 

 

 

 

Zondag  2 okt.  Oma Bolhoeve Sport en Spel 

 

Zaterdag  8 okt.  Burgerraad bijeenkomst 

 

Zaterdag 29 okt.  Evaluatie bijeenkomst Burgerraad 

 

 

 

 





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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