
OMNI 

Kontaktorgaan 

OMNI-Vereniging Theresia 

Speeltuin vereniging Theresia 

Zaanse Roller Club 

Tafeltennis ver. Frits / Theresia 



BESTUUR 
 
 

Secretaris: 

W.Konijn-de Jong 

Tel. 075 - 617 57 19 

mail:  wil.konijn@upcmail.nl 
 

 

Voorzitter: 

G.Klitsie 

Tel. 06 20 48 73 15 

b.g.g. 075 - 616 58 06 

mail:  gerardklitsie@planet.nl 
 

 

GEBRUIK en VERHUUR: 

Van sporthal en clubgebouw 

G.Klitsie 

06 20 48 73 15 

b.g.g. 075 – 6 16 58 06 

mail:  gerardklitsie@planet.nl 
 

 

Penningmeester: 
Mevr. M. de Vries 

 

 

REDACTIE CLUBBLAD: 

W.Konijn 

mail:  wil.konijn@upcmail.nl 
 

 

WEBSITE: 

www.sporthaldestruijck.nl 

 
 

 

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 

Tel. 075- 616 24 23 

mail:  carla.groot@xs4all.nl 
 

 

Tafeltennis vereniging Flits/Theresia 

Dhr. J. Beuker  

Tel. 075 - 617 65 18 

mail:  mayday2@xs4all.nl 
 

 

Zaanse Roller Club Pauwin: 

Dhr. B.Veerman 

Tel. 06 51 99 18 87

 
 
 
 

 

Telefoon nummer van de sporthal : 
075 – 616 44 65 

Omni vereniging Theresia 

32e   Jaargang 

Oktober 2022 

mailto:wil.konijn@upcmail.nl
mailto:gerardklitsie@planet.nl
mailto:gerardklitsie@planet.nl
mailto:wil.konijn@upcmail.nl
http://www.sporthaldestruijck.nl/
mailto:carla.groot@xs4all.nl
mailto:mayday2@xs4all.nl


In Memoriam: 

 

                       Corrie Ilcken - Corver 
                          Elk afscheid is de geboorte van een herinnering: 

                                8 december 1944 – 23 maart 2022 

 

                            Klaas Bronger 
                                               Vier het leven… 

                                 Morgen kan het over zijn 
                                        16 april 1947 – 8 juli 2022 

 

    Janny Zwemmer 
                  Rust zacht Dappere Strijder!             
                                       17 februari 1953 – 26 augustus 2022 

 

        Theo Stam 
     29 november 1950 – 9 september 2022 

                                        Gedenk mij met liefde 

                                          en niet met verdriet 

                                        Gedenk mij met liefde 

                                         iets anders is er niet 

    

                  Dea Bartels 

Een paar weken geleden is Dea in eenzaamheid overleden. 

    
                Achter elke traan van verdriet 

                    Schuilt een Herinnering 

   

                                          



 
                                                    
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het schoonhouden van de sporthal is een flinke klus maar natuurlijk wel van 

groot belang.            
Wij willen graag dat onze gasten in een schone en veilige omgeving kunnen 
sporten en verblijven. 
 
Op dit moment is het ploegje mensen die het schoonmaak werk verrichten zo 
klein geworden dat wij onmogelijk kunnen verwachten dat zij al het werk 
kunnen doen, hoe goed ze ook hun best doen. 
Grote waardering voor dit groepje is dan ook op zijn plaats. 
 
De kleedkamers en toilet groepen werden op maandagochtend door Theo en 
Linda Stam schoon gemaakt. 
Helaas is Theo oeverleden wat betekend dat we hier een probleem hebben. 
 
Dus zijn wij dringend op zoek naar mensen die zich willen aansluiten bij de 
schoonmaak groep op de maandag ochtend. 
Op dit moment zoeken we naar oplossingen en staan open voor suggesties. 
 
Voor het winterrooster, dat op 7 november a.s. in gaat moet er wel het e.e.a. 
zijn opgelost. 
 
In ieder geval willen we proberen om op woensdagavond 2 november een 
grote schoonmaak avond te houden om zo het hele complex onder handen te 
nemen, we starten om 17.00 uur met een kopje koffie/thee. 
Onder het motto, Vele Handen Maken Ligt Werk, kunnen we veel doen. 
 



          Ook zijn wij al een poosje op zoek naar medewerkers/sters die op   

                            maandagochtend ons team willen versterken   

                              bij het schoonmaken van de kantine etc.                                                                                                     

        

     Je hoeft je hiervoor niet aan te melden, want zoals ons motto luid 

                              Vele handen maken licht werk 

                          Vanaf 9.30 uur staat de koffie klaar. 

 

         

   Denk je dat is wel een klusje voor mij neem dan contact op met                    

                    onderstaand telefoonnummer of mail.    

 

            075- 617 57 19 / of mail wil.konijn@upcmail.nl 
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            WINTERROOSTER SEIZOEN 2022 / 2023 
                                 INGAANDE  MAANDAG   9  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* 

 

 

 

 



bijna altijd als een van de onderwerpen isoleren vermeld. Met grote regelmaat 

werd er informatie ingewonnen over de samenstelling van het isolatie 

materiaal en natuurlijk de kosten. Mede door de grote verhoging van gas en 

stroom, werd dit onderwerp zeer actueel. Nogmaals een onderzoek om 

informatie gestart en uiteindelijk kwamen wij terecht bij Rouwenhorst Isolatie 

b.v. uit Apeldoorn.  

Na een onderzoek wilde het bedrijf een proef doen op twee gele vlakken in de 

sporthal om te kijken of het zinvol was. Voor de verzekering moest er ook een 

verklaring komen dat het isolatie materiaal aan de eisen voldeed. Dat was 

gelukkig het geval. Als de proef zou slagen dan ging het bedrijf meteen door 

met de gehele sporthal. Ook dat ging goed en kon de afdekvloer blijven liggen. 

Op maandag begonnen en vrijdagmiddag was de klus geklaard. Ook de totale 

kosten bleven binnen het budget. Er werd uiteindelijk 795m2 behandeld met 

Knauf Supafil CW Rc1.76. 

Tot slot een bedankje voor iedereen die zich hiervoor ingezet heeft om het 

bedrijf zijn werk te laten doen. 

 

Het bestuur. 

 

                            

 

ISOLEREN? 

 

De afgelopen bestuursvergaderingen stond bij het onderwerp ONDERHOUD 



FIETS?! 

Een paar weken geleden werd geconstateerd dat het speciale brood voor Thera 

op was. Geen probleem gaf ik als antwoord en ik liep naar de grote vriezer om 

nieuw te pakken. Maar helaas, geen brood meer te vinden. Er zat niets anders 

op om op de fiets te klimmen en naar de stad te gaan om nieuwe voorraad te 

kopen. Ik stalde mijn fiets in het rek bij de bioscoop en liep verder naar de 

winkel, een paar honderd meter verder. Met vijf nieuwe broodjes in de tas en 

weer lopend naar de fiets. Tot mijn stomme verbazing kon ik mijn fiets niet 

terug vinden. Alle volle fietsenrekken nagelopen aan die kant. Geen fiets. Toch 

ook maar even de overkant nagelopen, maar helaas. Met de fietssleutel in mijn 

broekzak en heel boos lopend richting huis gegaan. Onderweg kwam ik langs de 

snoepwinkel en uit frustratie glutenvrije drop gekocht. Zwetend als een otter 

kwam ik thuis en vertelde alles aan Thera. Dat wordt een duur broodje kwam 

er als antwoord. Met de pest in het lijf op de bank plaats genomen en als 

rustpunt even gaan puzzelen. 

De volgende dag moest ik op afspraak komen bij de huisarts op het Irene 

Vorrinkplein. Deze locatie ligt niet ver van het verdwijnen van mijn fiets, dus 

stak ik toch maar de fietssleutels in mijn jaszak. Na het bezoek bij de huisarts 

fietsend op de damesfiets naar de plaats delict. Helaas geen herkenning en ook 

niet aan de overkant van de weg. Om mijn frustratie een plaats te geven toch 

maar even richting Gracht gelopen. Tot mijn stomme verbazing zag ik een fiets 

van mijn merk half tegen de muur bij de bank liggen. Je gelooft je eigen ogen 

niet, maar toen ik de fietssleutel paste klikte het slot meteen open. Blij in het 

lijf, maar het volgende probleem kwam aan de orde. Ik moest nu met twee 

fietsen thuis zien komen. Met veel pijn en moeite, vier rustpunten en als 

laatste stuk eerst de ene fiets een stuk verder, lopend terug en de andere 

opgehaald. Gelukkig geen extra kosten voor een andere fiets. 

Theo jonkergouw. 

Tot de volgende keer.    



 

 

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

 

 

                                     

PLAATS Jaar TOTAAL TOTAAL VERSCHIL

2021-2022 PUNTEN MARSEN PUNTEN

 

1 NICO BONOUVRIE 109604 30 -109604

2 CHENGLA KESSELAAR 107620 36 1984

3 PIET BRONGER 106195 29 1425

4 ROB HIJNE 106178 22 17

5 FRANS ZAAIJER 102161 24 4017

6 THEO VAN NOOIJ 101705 23 456

7 AGAATH KOEDOODER 101033 31 672

8 JANNIE TIMMERMAN 100619 21 414

9 PETER KRUIT 99252 21 1367

10 THOM VEERMAN 98508 14 744

11 MARIANNE KUIPER 98236 21 272

12 MINI VEERMAN 97118 11 1118

13 FRANK KRIJNEN 96539 6 579

14 GIELA VAN MEER 90975 14 5564



             Dartkampioenschap in sporthal De Struijck 
 

Op zaterdag middag 10 september organiseerde de bond ZAP, Zaandam, 
Assendelf en Purmerend Divisie kampioenschappen in sporthal de Struijck. Ruim 
40 deelnemers uit vijf niveaus, waaronder zes dames, lieten de pijltjes door de 
lucht vliegen op 20 borden. De grote zaal was door middel van een zeil in tweeën 
verdeeld. Er werd begonnen in poules om de best of 9 legs, waarbij heel wat 
rekenwerk nodig was. De winnaars mochten zich verheugen op de volgende 
ronde. Bij de lagere divisies was het niveau redelijk. Maar bij spelers uit de 
eredivisie lag het vrij tempo hoog. Vooral in de finale tussen Jimmy Hendriks uit 
Castricum  tegen Youri Brouwer uit Assendelft was erg spannend. Met een 
uitgooi op dubbel 16 pakte Hendriks  de titel door met 7-6 te winnen. 



Tussen Oostzijde & Rosmolenstraat nr. 98 
 

Café Spitsbergen  

 . Al in 1678 bevond zich midden in de Peperhoek 
hoek het café Spitsbergen. Tot ongeveer 1910 
stond de herberg ten oosten van de Zaan, 
ongeveer op de plek waar zich nu de oprit naar de 
Beatrixbrug bevindt. In 1912 werd het houten 
huis afgebroken en kwam er een stenen café met 
dezelfde naam voor in de plaats. Dit café werd in 
de zestiger jaren afgebroken vanwege de aanleg 
van deze Beatrixbrug. Het café was in de 
zeventiende eeuw een ontmoetingsplaats voor 
zeelieden. Die onder het genot van een drankje 
hier hun vracht kwamen verhandelen. In 1633 
monsterde  de Oostzaanse zeerover Claes 
Compaen zich aan voor de walvisvaart. Daardoor 
hing er lang een geheimzinnige sfeer rond de 
oude herberg 
 

Aanmonsterplek. 
De naam van dit café was tussen 1640 en 1800 
bekend bij velen, ook buiten de Zaanstreek. Hier 
werd vroeger de bemanning voor de bekende 
Zaanse walvisvaarders aangemonsterd.  
 
 

 
 
 

De mannen zetten aan de bar hun 
handtekening onder de scheepsrol. Ze 
kregen dan wat geld vooruitbetaald om 
spullen te kopen. Ze moesten enkele dagen 
later aan boord komen om de schepen klaar 
te maken. De kommandeur van een 
walvisvaarder nam in een of andere herberg 
zijn intrek. Een vlag uit het bovenraam was 
voor de varensgasten een baken om hun 
koers naar te regelen. In Zaandam gebeurde 
deze werving meestal in de herberg op den 
hoek van den Oostzijderdam bij de kerk. De 
eigenaar gaf zijn huis de naam van 
Spitsbergen, en deze naam bleef dit gebouw 
dragen, lang nadat de Groenlandse visserij, 
die aan de vroegere eigenaars zoveel 
voordeel geschonken had, voorbij was 
gegaan. Op het uithangbord, daarop was te 
zien een paar ijsbergen, die hun spitse 
kruinen ten hemel verhieven. Bij de 
Oostzijde der kerkstond de Dampaal stond, 
waarop de namen der dorpen gebeiteld 
waren, die de kosten van het leggen van de 
Dam gedragen hadden. Deze was van hout 
en werd in later tijd door een stenen paal 

vervangen, waarop alleen Hoogendam gebeiteld 
stond. Ook was er in den muur van de herberg 
Spitsbergen een steen gemetseld, waarop de 
namen der bijdragende dorpen gehouwen waren, 
die ook keur en schouw hadden op de huizen, die 
aan den Dam gebouwd waren en aan de Zaan 
uitkomende wallen hadden.  
 
In 1901 staat het hecht, sterk en goed 
onderhouden bier- en koffiehuis te koop. Dit 
wegens ziekelijke omstandigheden van de 
eigenaar en gemis aan een opvolger. In 1972 valt 
het logement ten prooi aan de sloop, net zoals de 
gehele Peperbuurt, voor stadsuitbreiding en de 
bouw van een nieuwe brug die sinds 3 december 
1958 West met Oost verbind. 



 

 

 

 

 

Zaanse Roller Club Pauwin Nieuws 
Oktober 2022 

 

NRB-cup 
In het weekend van 24 en 25 september hebben veel van onze leden de NRB-Cup geschaatst 
in Winschoten. Wat was het een gezellig weekend en wat is er goed gereden! Speciale dank 
ook aan onze top trainers Guda (vrijrijden) en Judith (dans). Ook Katharina en Nina erg 
bedankt voor de begeleiding! 
 

  

  

 
Uitslagen 
Rolrinkels vrijrijden: Katja 4e en Lillyam 7e 
Pre pupillen vrijrijden: Julia 2e, Zsofi 4e, Dilay 5e, Jailyn 8e, Jalicia 10e  
Pupillen vrijrijden: Sienna 2e, Tessa 9e, Mara 11e  



Tots vrijrijden: Maud 1e  
Mini vrijrijden: Lenka 3e, Daisy 5e, Lianna 6e, Mette 8e  
Cadet vrijrijden: Nina 
 
Tots dans: Dilay 2e, Sienna 4e, Mara 5e, Tessa 9e 
Mini dans: Lianna 2e, Lenka 3e, Mette 5e, Maud 7e 
Cadet dans: Katharina 3e  
 

Open Dag 
Lijkt het jou leuk om te gaan rolschaatsen? Of zoek je een leuke sport voor jouw kind? Kom 
dan gezellig naar onze open dag op vrijdag 21 oktober van 15.30 – 17.00 uur in Sporthal De 
Struijck! Rolschaatsen zijn aanwezig. Het gaat een gezellige middag worden, wij hebben er 
zin in! Jij komt toch ook?  
Voor meer info: www.zrcpauwin.nl/open-dag  
 

 
 

 
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  
 

http://www.zrcpauwin.nl/open-dag
https://zrcpauwin.nl/


Rollerdisco 
Op zaterdag 29 oktober 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 in jouw mooiste Halloween outfit!  
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ROLHOCKEY  

 

Persbericht 27 september 2022 
 

ROLHOCKEY TOPPER IN ZAANDAM  
Aanstaande zaterdag 1 oktober 2022 speeld ZRC tegen de rivaal VRC uit Valkenswaard. de 

wedstrijd begint om 19.00 uur in Sporthal de Struyck aan de Oostzijde 132 te Zaandam. De 

toegang is gratis.  

ZRC staat met nog 2 wedstrijden te gaan op een gedeelde 1e plaats in de competitie met de 

directe tegenstander VRC en het Belgische Mordern uit Antwerpen.  Alle drie de ploegen 

hebben in de competitie één wedstrijd verloren.  De onderlinge wedstrijden tussen ZRC en 

VRC  zijn beslissend. Zaterdag is de eerste wedstrijd van dit seizoen tussen beide rivalen.  

VRC is de regerend landskampioen en heeft een groot aantal Internationals in de ploeg van 

zowel Nederland als Duitsland. ZRC heeft zich de laatste jaren weten te versterken met een 

groot aantal buitenlandse spelers uit respectievelijk Spanje-Italië-Colombia en Egypte. Het 

gaat daarbij om spelers die vanwege hun werk in de omgeving van Amsterdam wonen en 

graag nog op niveau Rolhockey willen spelen. 

 

 
Het team van ZRC bestaat uit de navolgende spelers: Staand van links naar rechts- Orgui 

Mascaro Gallego-Fabian Contreras-Randy van den Dongen-Jimmy Swinkels-Coach Manuel 

Domingos. Gehurkt van links naar rechts: Antonio Bonotto-Hugo Lluelles Martinez-Indy 

Weise-Jim Verharen-Carles Archelich en Enric Rodriguez Campreciós.   

Einde bericht 
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Krant van 3 oktober 2022  

Rolhockeyers strijden om te overleven, geen aanwas van jeugd 

Geen sport voor watjes, we raken elkaar aan en die bal is heel hard 

Jesper Duiker (Noord-Hollandsdagblad) 

Voor velen zal het een verrassing zijn: in de Zaandamse sporthal De Struijck wordt gesport 

op eredivisieniveau. Maar voor hoe lang nog? 

Eredivisie 

Zaandam Het Zaanse ZRC behoort in het rolhockey al jaren tot de top van Nederland. 

Zaterdag namen de Zaandammers het op tegen VRC. Het duel werd door de ploeg uit 

Valkenswaard met 2-4 gewonnen, waardoor de bezoekers er het beste voor staan in de strijd 

om de titel. De sporters maken zich echter meer druk om de toekomst van hun sport dan een 

overwinning of nederlaag. 

Rolhockey laat zich het best beschrijven als ijshockey op rolschaatsen. De sport is groot in 

met name Spanje en Portugal, maar blijft zich in Nederland bewegen in de marge. De 

competitie is op het hoogste niveau samengevoegd met België en bestaat uit slechts vier 

teams, met naast ZRC en VRC teams uit Eindhoven en Antwerpen. ,,Het is een trieste 

situatie”, erkent Ben Veerman, sinds jaar en dag promotor van de sport. Hij mijmert over de 

tijden dat hij zelf nog over het veld scheurde in een competitie met dertig teams waren. ,,De 

sport zit al jaren in een neerwaartse spiraal, want het lukt nauwelijks om de jeugd erbij te 

betrekken. Voor corona was er bij ons een redelijk groepje van zo’n tien kinderen. Toen 

alles vanwege de epidemie werd stilgelegd is die groep helaas uiteengevallen.’’ 

Gelukkig heeft ZRC wel nog een seniorenteam, dat bestaat uit een bonte verzamelingen van 

nationaliteiten. Een paar Nederlanders, een Egyptenaar, een Italiaan en vooral veel 

Catalanen. ,,Dat zijn mannen die in Amsterdam wonen en werken, maar wel nog op niveau 

willen rolhockeyen’’, verklaart Veerman het contingent buitenlanders. In landen zoals 

Spanje en Italië is de sport een stuk groter en wordt er ook professioneel gespeeld. Feitelijk 

houden die jongens het team in leven.’’ 

,,In deze hal ligt de mooiste vloer van Noord-Europa’’, vervolgt Veerman trots. De 

vereniging is een belangrijk deel van zijn leven. Zijn vader was een van de medeoprichters, 

zelf beoefende hij de sport jarenlang actief als speler en als coach en tegenwoordig is hij 

penningmeester. Een rol die momenteel extra hoofdbrekens oplevert. ,,De energierekening 

was verdubbeld. Daarom hebben we alle lampen vervangen door ledverlichting, en vorige 

week zijn alle buitenmuren geïsoleerd.’’ 

Op het veld moest ZRC buigen voor VRC, met name omdat bij de thuisploeg de scherpte 

ontbrak in de afronding. ,,Het was een beetje onwennig, het was te zien dat we na de zomer 

te weinig met elkaar hebben getraind”, keek keeper Jim Verharen terug op de wedstrijd. 

,,We hebben allemaal net vakantie gehad, de spelers weten elkaar wat minder goed te 

vinden.’’ 
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,,De nederlaag is jammer, maar niet schrikbarend’’, vervolgt de doelman. ,,Het had net zo 

goed 4-2 voor ons kunnen worden. Wij hebben het nodige huiswerk te doen, ik vond dat er 

niet genoeg werd overgespeeld en het communiceren voorin ging matig. Daar moeten we 

dinsdag op de training wel een gesprekje over voeren.’’ 

Verharen ziet net als Veerman dat er weinig nieuwe aanwas is bij de jeugd. ,,Het is ten 

eerste een vrij dure sport, onze spullen zijn best prijzig. Dit is niet een sport die je even in 

een keer doet, er is een vrij steile leercurve. Je moet namelijk kunnen rolschaatsen én 

kunnen hockeyen. Voetballen kan worden gedaan op een pleintje voor de deur, voor 

rolhockey ligt dat een stuk lastiger.’’ 

,,We hebben best veel geprobeerd om jeugd te interesseren voor onze sport. Toen we voor 

corona een mannetje of tien à vijftien jeugd hadden dachten we: leuk, daar kunnen we mee 

verder, we zijn toch niet de laatste generatie. Maar van die groep is helaas niets over.’’ 

De keeper wil graag een lans breken voor de sport, die hij al 25 jaar met veel plezier 

beoefent. ,,Het is vrij dynamisch, want je speelt maar met vier spelers plus een keeper. De 

snelheid maakt het leuk. Op die wieltjes zijn we heel snel van de ene naar de andere kant.” 

Hij heeft wel een waarschuwing. ,,Het is geen sport voor watjes. We raken elkaar aan en die 

bal is heel hard, maar dat geeft ook een beetje spanning en dat vind ik leuk.’’Volgende week 

wordt de laatste wedstrijd van de reguliere competitie gespeeld, ZRC neemt het dan opnieuw 

op tegen VRC. Daarna is er nog een finaleweekeinde. En volgend seizoen? Verharen haalt 

verontschuldigend zijn schouders op. ,,We weten nog niet of er een competitie zal zijn en in 

welke vorm.’’ 

 
Orgui Mascaro Gallego van ZRC achtervolgt door Niels Janssens van VRC.  
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Helaas werd de thuis wedstrijd met 2-4 verloren. ZRC liep zich vast op de keeper van de 

tegenpartij. De uitwedstrijd van afgelopen zaterdag de 8e oktober jl. werd na een 1-1- 

ruststand met 7-2 verloren.  

 

Het team maakt zich nu op voor de play-offs. Zij spelen daarin tegen de Belgische rivalen te 

weten Kon. Modern uit Wilrijk (Antwerpen).  

 

In het volgende wieltje zal een verslag volgen van de afloop van de strijd om het Nederlands 

kampioenschap.  

 

Wanden van de sporthal geïsoleerd: 
 

Onderstaand enkele foto's die gemaakt zijn tijdens het isoleren van de wanden van de 

sporthal.  

 

          
 

 
 

Nu hopen dat de energie rekening daalt.  



Sinterklaasfeest 

Het is nog maar oktober, maar ik heb al contact gehad met Sinterklaas  Ik moest snel zijn want 

zijn agenda is snel volgeboekt, maar hij heeft een plaats voor ons vrij gehouden.  Zondag 20 

november a. s.  brengt hij met enkele pieten een bezoek aan onze sporthal en dat belooft weer 

een groot feest te worden. 

De sporthal wordt omgetovert tot een waar speelpaleis met o.a. een stormbaan, een 

springkussen, diverse spellen en niet te vergeten het versieren van de  chocoladeletters.  

Limonade en een kado na afloop maken het feest compleet voor kinderen tot en met 12 jaar. 

Even als vorig jaar houden wij een crouwdfundingsactie  om het feest zo groots mogelijk te 

kunnen maken, een donatie kan vanaf 5 euro.  Doneert u 15 euro, krijgt u een toegangsbewijs 

kado, en zo zijn er nog meer voordelen.  Meer info vind u op  www. voorjewijkie.nl. 

Als u alleen een toegangsbewijs wilt zonder ons verder te steunen kan dat natuurlijk ook.  Eén 

kaartje kost 5 euro en is digitaal verkrijgbaar.  Bij ieder toegansbewijs is een kleurplaat 

inbegrepen waarmee je mee doet met de kleurwedstrijd. 

Via ons E-mailadres mailto:speeltuintheresia@gmail.com kunt u contact met ons opnemen 

voor een kaartje of andere vragen.  Wij bieden nog altijd de mogelijkheid voor mensen die 

minder digitaalvaardig zijn telefonisch een toegangsbewijs te kopen.  Bel  075-6162423 en ik 

kom uw toegangsbewijs brengen. De kosten kunnen contant worden afgerekend.   

Alvast een fantastisch feest gewenst! 

Carla de Groot. 

 

mailto:speeltuintheresia@gmail.com




Inhoud: 
 

1.In memoriam 

2.Hulp gezocht 

3.vervolg 

4.Winterrooster2022 / 2023 

5.Isoleren 

6.Fiets 

7..Klaverjas club 

8..Dartkampioenschap 

9..Tussen Oostzijde en de Rosmolenstraat 

10.Zaanse Roller Club Pauwin           

11.  Vervolg 

13. Vervolg 

14.Rollerdisco                          

15.Rolhockey nieuws 

16.Vervolg 

17.Vervolg 

18.vervolg 

19.Sinterklaasfeest 

20.langgeleden 

21.Uit oude doos 

 

 

                                         





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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