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VOORWOORD 

Dachten wij toch ons hele leven lang dat 

je binnen een korfbalclub veilig zou zijn. 

Jongens en meiden samen, mannen en 

vrouwen als vrienden, gezelligheid 

zonder sekse-ongelijkheid en geen angst 

voor vieze enge kerels. Blijkt er bij AW-

DTV in Amsterdam een sukkel te hebben 

rondgelopen die, dwars door al die 

vriendschap en gezelligheid heen, 

jarenlang de meisjes en vrouwen in een 

kleedkamer filmde, “voor de kick”. Met 

een camera verstopt in een speakerbox 

nam hij de dames, van eigen club en 

bezoekende verenigingen, te grazen. Ik 

kan me alle reacties van de betrokkenen 

voorstellen: woede, angst, spot, je 

onveilig voelen, medelijden (hoe zielig 

bèn je) en wraaklust. Terecht is dit geval 

in handen van de politie gegeven en de 

rechter spreekt recht en de sukkel kan 

het toffe vereni-gingsleven wel vergeten.  

Blijft voor mij de vraag hoe in 

vredesnaam drie jaar lang de bewuste 

speakerbox onopgemerkt is gebleven tot 

–let op-  een speelster van een 

bezoekende ploeg dacht: Hee, een 

speakerbox! Die is vast van een van mijn 

wonderlijke medespeelsters die altijd 

rare dingen meeslepen. Weet je wat, ik 

neem hem lekker mee naar huis en daar 

demonteer ik hem, wie weet wat er in 

zit…  Hóe dan?? 

Els 

Het volgende krantje wordt gemaakt op 

8 maart ,hé, toevallig vrouwendag! (:    
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K A P E R I O L E N 
Aanstaande woensdag 17 februari om 20 uur houden wij een online informatieavond voor onze leden. 

Dan presenteren wij de eerste ontwerpen van ons nieuwe clubgebouw die zijn voorbereid door twee 

architectenbureau’s. Het ziet er veelbelovend uit, er is goed naar ons geluisterd, er is veel aandacht 

besteed aan duurzaamheid, toegankelijkheid en aan het inpassen van het clubgebouw in het sportpark. 

De eerste werkzaamheden op ons sportpark zijn gestart: de tribune van FC Zaandam wordt gesloopt en er 

wordt een aanvang gemaakt met de aanleg van een betonnen beschoeiing rond het sportpark. Deze 

zomer zullen onze sportvelden verplaatst worden; de bouw van het nieuwe clubgebouw zal in januari 

2022 beginnen. Het is de bedoeling om in september 2022 over te gaan. 

Tijdens de informatieavond zal u ook worden bijgepraat over onze samenwerking met de Rabobank. De 

Rabobank ondersteunt ons al een aantal jaar; Chris Kaper heeft ons begeleid bij het opzetten van een 

nieuwe organisatiestructuur. Dit keer zal er meer aandacht zijn voor de ledenwerving en ledenbehoud. U 

zult worden voorgesteld aan Remco Hartgers die ons vanuit het sponsorprogramma van de Rabobank zal 

ondersteunen. 

De derby KZ – Groen Geel is dit weekend met een doelpunt verschil door Groen Geel gewonnen (27 – 28). 

Omdat de topsporthal van KZ voor vaccinaties zal worden ingezet, werd de wedstrijd op verzoek van KZ in 

plaats van in Wormer in Koog aan de Zaan gespeeld. Het is alweer een jaar geleden dat Groen Geel de 

toen laatste wedstrijd van het zaalseizoen won en corona een nieuwe werkelijkheid bracht. 

Als de sneeuw en de vorst zijn verdwenen, gaan wij ook weer trainen op ons veld. In tweetallen, zoals de 

corona maatregelen voorschrijven. Ik hoop dat met de komst van de lente de beperkingen kunnen 

worden verlicht, zodat we weer kunnen sporten en elkaar op ons veld kunnen ontmoeten. Nog maar even 

volhouden. 

Lex Kaper 

 

Beste leden 

A.s. woensdag 17 februari om 20.00 uur organiseert het bestuur een ledenbijeenkomst via ZOOM. 
Wij vinden het fijn om iedereen weer even te zien en bij te praten over diverse projecten waar wij als 
bestuur mee bezig zijn. Zo gaan wij jullie o.a. de eerste ontwerpen van ons nieuwe clubgebouw laten 
zien en nodigen dan ook iedereen uit om hier samen met ons over te discussiëren.  
 
Dus ben jij benieuwd hoe ons clubgebouw er straks uit komt te zien en wil je weer even horen wat er 
voor de rest allemaal rondom ZKV gebeurt?  Sluit dan a.s. woensdag om 20.00 uur aan via deze 
ZOOM link:  https://uva-live.zoom.us/j/84965251598 

 

 

Online wijnproeverij 

Ook wordt er op vrijdag 26 februari weer een online wijnproeverij georganiseerd met DeKeukenin 

(Ray Heistek). Onze culinaire topper Ray zorgt weer voor een geheel  verzorgde avond via ZOOM. De 

wijnproeverij zal uit ongeveer 5 wijntjes en hapjes bestaan en kost 35 euro p.p. Een klein bedrag 

hiervan gaat naar ZKV, dus je sponsort de club ook een beetje!  

Ook gezellig met andere ZKV’ers genieten van een wijntje en een hapje? Geef je dan op onder de 

post op de ZKV Facebook of bij Sonja Pfaltzgraff.  

https://uva-live.zoom.us/j/84965251598
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Contributie 3e kwartaal 2020/2021 

 

Beste leden van ZKV, 

Het is weer tijd om de contributie te innen. De contributie voor het 3e kwartaal van seizoen 

2020/2021 zal op 28 februari 2021 afgeschreven worden. 

Alle leden die een contributie achterstand hebben, ontvangen deze week een bericht met het 

verzoek dit zo snel mogelijk te betalen.  

Mocht er vragen zijn dan kunt u de vraag mailen naar penningmeester@zkvzaandam.nl . 

 

Saskia van der Gulik 

Penningmeester ZKV  

 

LEUK EN STOM 

Nog steeds wordt er niet gekorfbald, dus nog steeds hebben we daarover niets te melden in 

ons clubblad. Maar omdat we toch contact willen houden en aan elkaar willen denken, 

vullen we dit keer het krantje met bijdragen van ZKV-ers over wat zij leuk of stom vinden. 

Iedereen mocht het zonder restricties inleveren: kort en bondig of lang en uitgebreid. Leuk 

om te lezen! 

Els 

 

Leuk 
1. Laatste puzzle stuk leggen.  

2. Het 1ste kijken in de zomer.  

3. Thuis komen van vakantie.  

4. Naar mysteryland gaan met patrick.  

5. Sushi!!!  

 

Niet leuk 

1. Door de regen fietsen.  

2. Kleine teen stoten.  

3. Huilende mensen (kinderen)  

4. In de rij bij de selfscan.  

5. Popcorn in de bioscoop.  

 

Erwin Natuur Schaap.  

 

mailto:penningmeester@zkvzaandam.nl
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Woensdag 3 februari, mijn telefoon gaat, Els aan de telefoon, ze begint met aan mij te vragen hoe 

het gaat. Dan komt ze met de vraag of ik een stukje voor het krantje wil schrijven met 5 stomme 

dingen en 5 leuke dingen. Ik antwoord meteen heb je geen leuker onderwerp. Ik kreeg als antwoord 

dat de redactie aan het proberen is het krantje te vullen met andere dingen als korfbal. Nou moet ik 

zeggen ik heb van het vorig krantje genoten, de recepten zagen er allemaal erg lekker uit. Ik heb ze 

niet kunnen uitproberen wat ik ben op een streng dieet, ik moet afvallen om geopereerd te kunnen 

worden aan mijn schouder. Els gaf aan dat ze verschillende recepten had uit geprobeerd en dat ze 

erg lekker waren. Els zegt meteen ik ga er dus vanuit dat jij een stukje schrijft over 5 leuke en 5 

stomme dingen? Hoe kun je Els iets weigeren? Dus hier komen ze dan. 

De stomme dingen: 

Ik ga maar beginnen met de lock down daar zitten we tenslotte allemaal in, we kunnen niet doen wat 

we normaal deden, niet meer sporten, niet op vakantie gaan, niet naar theaters toe gaan, niet uit 

eten gaan, niet op bezoek gaan bij je vrienden en familie, mondkapjes dragen, afstand houden, ben 

ik nog iets vergeten? 

Administratie doen in plaats van werken als verpleegkundige, terwijl je nu zo hard nodig bent in de 

zorg. Ik kan dit niet doen omdat mijn schouder nog steeds veel pijn doet en geen kracht erin heb en 

dat allemaal naar aanleiding van een aanrijding in november 2018 met mijn scooter. Zo stom 

Een paar weken terug heb ik eieren droog laten koken, tot de brandmelder afging, dit kwam omdat ik 

ondertussen met andere dingen bezig was dit is echt stom en het stinkt ook nog in je huis. 

Een paar jaar terug was ik samen met mijn oom en nichtje aan het masseren bij de sportdag van 

justitie in de buurt van Utrecht, we zouden hier met z'n vieren staan en dat klopte ook er was nog 

een mannelijke collega. Mijn oom ging met die mannelijke collega koffie drinken, mijn nichtje en ik 

bleven achter, wij wisten niet dat mijn oom die altijd in is voor een geintje had afgesproken om ons 

in de maling te gaan nemen. Mijn nichtje en ik hebben de hele dag alleen maar mannen gemasseerd 

en de mannen hadden alleen maar vrouwen gemasseerd. Aan het eind van de dag vroeg mijn oom 

hebben jullie lekker gewerkt, ja gaven wij aan en jullie, ja wij ook. Hebben jullie niets gemerkt? Nee, 

wat dan antwoordden wij. Nou jullie hebben de hele dag alleen maar mannen gemasseerd want wij 

hebben namelijk alleen maar vrouwen gemasseerd. Mijn oom moest hier erg om lachen en wij 

voelden ons erg stom, want wij hebben niets in de gaten gehad. 

Maandag  1 februari, Het regende dat ik de deur uit ging, dus trek een regenpak aan en doe mijn 

helm op die ik in Amsterdam nodig heb. Toen ik de steeg uit reed zag ik een hoop stront liggen, ik 

kon dit ontwijken, eenmaal op de straat zag ik dat het aan het ijzelen was, ik dacht toch op de 

scooter naar het werk te kunnen, maar nadat ik 2 personen had zien vallen dacht ik dit ga ik niet 

redden, ik ga terug naar huis, ik kom veilig bij de steeg aan en dacht net ik ben veilig thuis, ik had dit 

echter niet moeten denken, mijn voorwiel van me scooter glijd weg op het hoop stront wat voor de 

steeg lag, ik probeerde mij nog tegen te houden aan een vuil container maar nee hoor ik gleed 

onderuit en kwam op mijn heup en schouder terecht, en je raad het al ik zat in de stront. Ik heb mijn 

scooter in de achter tuin weten te zetten, heb mijn regenpak uit getrokken, helm afgedaan, werk 

gebeld dat ik met de auto eraan kwam. Vanaf mijn huis naar de Mac Donalds, daar deed ik al een half 

uur over. Ik kwam uiteindelijk  1,5 uur later op het werk (normaal doe ik er 20 minuten over) er was 

een aanrijding  gebeurd op de Coentunnelweg, en ik weet niet meer waar nog meer. Volgens mij 

zaten wij in een lock down en is het de bedoeling dat iedereen zoveel mogelijk thuis werkt, maar hier 

was weinig van te merken. Bij thuiskomst eerst maar mijn regenpak schoon gemaakt. Hoe stom is 

dit? 
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Zo dan nu maar de leuke dingen, dit is een stuk gemakkelijker: 

 

Genieten van een leuke korfbalwedstrijd of andere sporten. Het kijken naar bijvoorbeeld de 

olympische spelen op de televisie. 

Masseren als week masseur bij de Nijmeegse vierdaagse met vele collega's uit het hele land en als je 

mazzel hebt mag je de hele week om 3 uur ‘s nachts je bed uit. Dit noemen ze het tropen rooster en 

meestal heb ik dat, daar ben ik niet altijd blij mee, maar toch, daar kan de sfeer, de dingen die we 

mee maken, niet tegen op. Dus een week vakantie dagen opnemen meer dan waard. 

Genieten van een wel verdiende vakantie 

Weer lekker naar de theaters gaan, sporten, familie bezoek, uit eten gaan en weer alle leuken dingen 

doen die we op dit moment zo missen. 

Genieten van mijn katten, ze zijn nu 10 maanden oud en halen veel kattenkwaad uit, ze doen allerlei 

dingen die mijn andere katten niet deden. Zoals kranten kapot maken, er hangt nu een tas bij de 

brievenbus, zodat ze mijn post en kranten niet meer stuk kunnen maken. Ze springen in de wasbak 

en drinken dan uit de kraan, ze kunnen helaas niet zelf de kraan open en dicht draaien. Toch zijn ze 

ook weer super lief, ze liggen vaak bij me op schoot en zijn dan flink aan het spinnen. 

Hoop dat ik weer snel als verpleegkundige kan gaan werken, als ik geopereerd ben, en dan weer in te 

kunnen zetten in de zorg. 

Nou Els ik hoop dat je voldoende weet en dat je genoeg hebt voor het krantje. Ik kijk uit naar de 

andere stukjes die erin komen te staan. 

Groetjes van Agnes Korver 

 

Els vroeg mij 5 leuke en 5 stomme dingen te noemen: 

LEUK: 

1. Op reis met een camper 
2. Muziek maken met andere mensen 
3. Zelf lekker koken en dan opeten gezellig met andere mensen 
4. Korfballen en dan met name het sociale gebeuren er omheen 
5. Creatief bezig zijn 

STOM: 

1. Huishoudelijke taken uitvoeren 
2. Mij moeten haasten 
3. Alle negatieve gevolgen van Corona, zoals avondklok, horeca dicht etc. 
4. Ik vind het stom dat ik ’s morgens mijn bed uitgeroepen word 
5. Ik vind het stom dat mijn creativiteit op school aan de ene kant mijn kwaliteit is, maar aan de 

andere kant ook mijn valkuil   
 

Groeten Anja Berkhof 
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Werden we zomaar gebeld door Els. Om het   6 stomme en 6 leuke dingen benoemen. Hoe 

krantje te vullen worden leden / ouders van   moeilijk kan dat zijn….nou…best wel even na 

jeugd leden benaderd om te helpen. Dat kunnen  denken hoor. Hierbij onze lijstjes: 

wij natuurlijk niet weigeren! 

 

STOM      LEUK 

DUKE (A1)     

- door de regen fietsen     - sporten in alle opzichten 

- koud huis, omdat beneden de houtkachel brandt - lieve moeders (let op verder in het stomme  - 

online school         lijstje 😉) 

- vervelen       - muziek luisteren    

- witlof       - sneeuw 

- zeurende moeders     - uit eten, gewoon omdat dat nu zo  

         lekker  gaat 

         - broodjes eten 

JOY (B1) 

- jus pers schoonmaken op het werk   - handletteren, weet je wel; sierlijk schrijven 

- stofzuigen      - korfbal 

- wandelen      - bakken 

- proefwerken      - Wie is de Mol? 

- ketting in de knoop     - Escape room 

- snijden aan papier     - Power Points maken 

PAUL  

- Corona/Covid 19     - hiervoor uitgekozen worden 

- Mensen die hulpverleners dwarszitten  - sporten, vooral outdoor 

- in een file zitten     - buiten zijn 

- armoede      - mensen die hun dromen naleven 

- huishouden doen     - natuur in     

- discriminatie      - vakanties 

SHEBY 

- regen en wind      - Marble Mania 

- corona pandemie     - vrijwilligers zoals Els 

- geen korfbal competitie    - Hoop’s Avondklok bier (nog steeds te koop!) 

- lekke band      - cactussen 

- koken       - wintersport 

- storingen in zijn algemeen    - kippetjes houden 

Leuk om te maken Els! Bedankt!    

Blijf allemaal gezond en hopelijk tot (heel) snel!  

Liefs fam. Duursma 😊 
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Hallo, hierbij mijn leuke en stomme dingen 

 

LEUK 

1. Sneeuw! Net als iedereen denkt dat het nóóít meer winter wordt, krijgen we een 

heuse koudegolf met sneeuw en ijs en alles wat daarbij hoort. 

2. Onze caravan wordt over een paar weken alweer op zijn plek gezet op camping 

Bakkum! 

3. Sneeuwklokjes, de allereerste voorbodes van de lente, de eerste bewijzen dat het de 

goede kant op gaat met de natuur. 

4. Koek en zopie, speculaas, chocola, worst, spek, zoutjes, drank. We hebben het nodig! 

5. Leuke reacties van korfballers die gevraagd zijn voor de invulling van het krantje. 

 

STOM 
1. Sneeuw! Vooral een slip- of valpartij is akelig. Komt altijd onverwacht en je schrikt je 

te pletter. 

2. Onze caravan wordt weer neergezet maar potverdorie wat is het koud…..moet er nog 

even niet aan denken. 

3. De sneeuwklokjes in de tuin zijn weer verdwenen onder een fiks pak sneeuw. Zou het 

nog goed komen? 

4. Op de weegschaal na al het koek en zopie- geweld. 

5. Amper nog weten hoe al die leuke ZKV-ers eruit zien. Jullie worden gemist! 

 

Els 

 

5 leuke dingen 

1. Op woensdag 6 januari 2020 om exact 20:00 uur ben ik voor de tweede keer oom geworden. Mijn 

nichtje Victoria (2) is nu de trotse grote zus van James. Moeder en kind maken het goed. 

2. We zijn 2021 bij Showbizznetwork.nl (waar ik hoofdredacteur ben) geweldig begonnen met in de 

maand januari in totaal maar liefst 110.000 bezoekers. Een record voor ons! 

3. Af en toe mag ik weer snuffelen aan het ‘oude normaal’. Ik studeer Creative Business aan de HvA 

en ik ben deze maand begonnen aan mijn minor Radio. Praktijklessen mogen doorgaan, dus de korte 

treinreisjes naar Amsterdam en de enkele dag fysiek onderwijs in de week voelen als een uitje. 

4. Er is niks mooiers dan Nederland bedolven onder een dikke laag sneeuw, want wat is er nou leuker 

dan sneeuw? Het haalt weer even het kind in ons naar boven, heerlijk toch! 

5. Tot slot: op woensdag 3 februari kreeg ik ineens een telefoontje van een onbekend nummer. Het 

was mijn oude kleuterjuffie. Els vroeg of ik mee wilde werken aan dit rubriekje. We hebben daarna 

nog even gezellig bijgepraat. Hopelijk zien we elkaar snel weer in real life bij ZKV. 
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5 stomme dingen 

 

1. Na een gedwongen tussenjaar door een gebrek aan dames in het 5de, konden wij vorig jaar weer 

een 5de beginnen. En toen kwam corona… Even een shout-out naar Anja, Demi, Francis, Gabriëlle, 

Gio, Mike, Miranda, Nigel en Steven. Hopelijk staan we snel weer samen op het veld! 

2. Ik ben inmiddels wel echt toe aan een bezoek aan de kapper. Het is nu wachten tot er een vogeltje 

zich in mijn haar nestelt, genoeg ruimte. Haha. Dit is vast herkenbaar voor meer mensen. 

3. Nog meer corona… Zaterdag 6 februari ben ik 23 geworden, maar helaas: geen feestje. Gelukkig 

kreeg ik nog wel een onverwachts bezoekje van Victoria en James. Dat maakte veel goed. 

4. Elk voordeel heeft zijn nadeel. Ik schreef net nog dat er niks leukers is dan sneeuw, maar na een 

paar dagen ben je er ook wel weer klaar mee. Met een beetje sneeuw rijden er in Nederland al geen 

treinen meer en wordt de krant niet meer bezorgd. Gelukkig is deze wel in je bus beland. 

5. Door al dat thuiszitten heb ik Netflix inmiddels uitgespeeld. Heeft iemand nog een kijktip? Even 

doorsturen naar clubblad@zkvzaandam.nl, dan heeft Els volgende keer weer wat om erin te zetten! 

Groeten, Daniël Schalk 

 

Er werd mij gevraagd 5 positieve/leuke dingen en 5 negatieve/stomme dingen. Daar is ie dan.... 
 

Leuk😃 
 
- het allerbelangrijkste is, dat we allemaal gezond zijn. We hebben allemaal nog een baan, zijn niet 
eenzaam, kunnen terugvallen op elkaar en kunnen andere helpen waar nodig is  
- we maken nu tijd om spelletjes te doen, wat eigenlijk toch wel heel gezellig is 
- het is mij, zowel vorig jaar als dit jaar gelukt om in Coronatijd een nieuwe baan (zelfs keuze uit 2) te 
vinden.  
- de winter kwam naar ons ipv wij naar de winter(sport). Lekker buiten in de sneeuw, geweldig 
- als Raymond en ik, het nog ruim 7 maanden met elkaar volhouden  dan zijn we dit jaar 30 jaar 
getrouwd. Toch best bijzonder 
 

Stom😞 
 
- geen spannende korfbal wedstrijden kijken op het ZKV veld en aansluitend na de wedstrijd nog 
gezellig een wijntje drinken 
- geen vakantieplannen kunnen maken, wanneer mogen we weer.... 
- terrasje , zon, wijn, wanneer kunnen we weer... 
- thuis sporten, helemaal klaar mee! 
- wijnproeverij met elkaar in het gezellige clubhuis, happen en trappen, concert, zo een zin in , 
wanneer, wanneer, wanneer... 
 
 

Groet, 
 
Annemieke Gruijs 
 
 

mailto:clubblad@zkvzaandam.nl
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Els heeft mijn gevraagd om 5 leuke dingen en 5 minder leuke dingen op te sturen voor in het 

krantje: 

 

Dingen waar ik een hekel aan heb: 

Sneeuw 

Verliezen 

Liegen 

Vroeg opstaan 

KZ ;) 

 

Dingen die ik leuk vind: 

Wedstrijden winnen 

Borrelen met vrienden 

Ajax kijken 

Biertjes drinken langs het korfbalveld 

Zonvakanties  

 

Groeten 

Jiri Haan 

 

5 leuke dingen en 5 stomme dingen: 

Leuk: 

1. Korfballen natuurlijk! Maar ook bootcampen en hardlopen vind ik erg leuk 

2. Met Jesse en Max op vrijdagavond bankhangen met wat lekkers erbij. 

3. Heerlijk een dagje naar het strand. Het liefst met een zonnetje maar een lekkere frisse 

wandeling is ook goed.  

4. Borrelen met vrienden en dan helemaal van die borrels die spontaan ontstaan 

5. Met een boek op de bank, lekker theetje of wijntje erbij, heerlijk! 

Stomme dingen: 

1. Met stip op 1: Corona, lockdown, avondklok. Oh wat mis ik de gezelligheid rondom het 

korfbalveld, het uiteten gaan en een drankje in de kroeg. 

2. Schoonmaken van het gasfornuis 

3. Starten met trainen als het regent  (Als het tijdens de training gaat regenen vind ik het 

minder erg) 

4. Onkruid wieden.  

5. Altijd degene zijn die aan de kant gaat op het fietspad, terwijl de tegenliggers met z’n tweeën 

blijven fietsen 

 

Groetjes, 

Hannie Jager 
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Hoi allemaal, er zijn genoeg dingen die we allemaal leuk en niet leuk vinden. Hierbij een kort lijstje 

van mijn punten, misschien herken je dit ook bij jezelf! 

 

5 leuke dingen: 

- Schaatsen 

- Spelletjesavond 

- Vakantievoorbereidingen doen 

- Uren op het strand liggen 

- Zelf pizza's maken  

 

5 minder leuke dingen: 

- Afwassen, schoonmaken, stofzuigen 

- Met de lift gaan 

- De bus weg zien rijden terwijl je er net aan komt lopen 

- Inparkeren 

- Verliezen 

 

Sabine de Vries (ZKV 1) 

 

TUURLIJK Els! 

Op een vraag van Els zeg je nooit Nee! Niet omdat ik dat niet durf of omdat het moet, maar omdat 

het LEUK is en nooit STOM. 

Het zou best wel eens hetzelfde gevoel kunnen zijn, dat veel ZKV-ers in de jaren ’50, ’60, ’70 (van de 

vorige eeuw) moeten hebben gehad, wanneer Gerrit Cluwen, Vader Gerrit of Ome Gerrit iets aan ze 

vroeg……… 

LEUK en STOM 

LEUK: Het stukje van Els in de ZKV-er van 4 januari over de slungelachtige jongen met jeugdpuistjes 

die zijn grootouders Gelukkig Nieuwjaar komt wensen.  

Maar de reden is natuurlijk STOM, want waarom??? Ik denk niet dat de bankjes en de dug-outs 

alvast werden gesloopt om behulpzaam te zijn. Omdat we tzt toch moeten verhuizen..... 

LEUK: Op woensdag wandelen in de duinen en op het strand. En dan kom je een zeer levenslustige 

zeehond tegen, die even een ‘pitstop’ had op een zandbank. Nederland is prachtig! 

Maar daarentegen is het STOM dat onze Europareis van 6 maanden in maart 2020 stopte. We zijn 

hals-over-kop uit Spanje gevlucht. Toen nog met het idee dat het met 2 of 3 weken wel weer beter 

zou gaan, helaas. 

LEUK: Om in de krant te lezen dat leerlingen zeggen ‘Terug naar school is toch wel het allermooiste’. 

Dat wisten wij als Juffen en Meesters wel, maar om dit te lezen 

Het STOMME is dat online lesgeven, hoe goed iedereen ook z’n best doet, niet is waarom je Juf of 

Meester bent geworden. 

LEUK: De creativiteit die bij heel veel mensen boven komt drijven met als resultaat: fantastische 

nieuwe ideeën, uitdagingen aangaan, mogelijkheden onderzoeken, doorzetten en niet bij de pakken 

neer gaan zitten, veranderingen doorvoeren die echt nodig zijn. 
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Balen en hartstikke STOM dat de leuke winkeltjes, de gezellige kroegjes, de kleine eettentjes, de 
bijzondere theaters en filmhuizen en de kleine  theatergezelschappen de pineut zijn. 

LEUK: Het feestjaar 2018 in het kader van ons 100-jarig bestaan. Met als hoogtepunt in november 

2018: de receptie, de reünie en het fantastische FEEST in De Kiep en de tent. En uiteraard het 

prachtige jubileumboek! 

Daarom is het zooooo STOM dat er al een jaar (bijna) niets meer te doen is op het veld, de Struijck en 

de Kiep. 

Maar: de tunnel wordt korter, de dagen worden weer langer, de zon schijnt, de vogels gaan weer 

zingen en de LEUKE dingen zijn veeeeel LEUKER dan de STOMME dingen. 

Tot op het veld met een biertje in de zon. Liefs van Anke Cluwen 

 

Op verzoek van Els hier 5 x stom en 5 x leuk door Corona. 

 

5 dingen die ik stom vind door Corona 

 

1. Ik heb niet op een fatsoenlijke manier afscheid kunnen nemen van ZKV. 
2. Iemand een hand of knuffel geven is eng geworden. 
3. Ik zie mijn collega’s alleen nog maar in 2D. 
4. Gesloten zwembad 
5. Mensen die zelfs als je duidelijk zichtbaar 1,5 m afstand probeert te nemen nog op je aflopen 

of er niets aan de hand is. Ik ben wél voorzichtig!! 
 

5 dingen die ik leuk vind door Corona 

 

1. 3-wekelijks Zoom-contact met familie in de USA. Waarom zijn we daar niet veel eerder mee 
begonnen? 

2. Ons camping-plekje tussen de bomen in Castricum 
3. Ik heb in 2020 meer dan 2500 km door Nederland gefietst, smaakt naar meer. 
4. Over naar meer smaken gesproken: eten afhalen bij lokale restaurants die ik nog niet kende, 

zoals Kathmandu of Nok Nok. 
5. Dingen doen die je anders niet deed, zoals met een fluisterbootje door de Eilands-polder en 

zeilen in Friesland. 
 

Groet, 

Arnoud Huijgen 
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TROOSTVOL ETEN 

In het vorige krantje hadden we een heleboel lekkere recepten, ons aangeboden door mede- 

ZKVers, die ons graag de moeilijke tijden doorloodsten met troostvoer. Persoonlijk heb ik er 

al een heel stel van gegeten, wat een pret! 

Enkele inzenders waren net te laat.( We maakten het krantje wat eerder, vanwege de 

avondklok) Maar uiteraard zijn ook hun recepten de moeite waard, dus jullie vinden ze hier 

onder. Smakelijk! 

Els 

Empanada ala Hugo 

 

 3 blikjes Tonijn in zonnebloem olie (kan evt ook met kip) 
 2 rol Verse bladerdeeg {grote rol) 
 3x ui 
 1x paprika 
 Beetje paprika poeder 
 Blikje Tomaat puree 140gr 
 1 ei 

 
Oven op 200gr voorverwarmen 

Alle ingrediënten klein snijden 

Olie uit 't tonijnblikje in de pan gieten  

Dan gesnipperde uit en paprika in de pan fruiten 

Peper en zout en paprika poeder naar smaak toevoegen.  
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Dan de tonijn toevoegen aan de pan, en doorroeren.  

Dan tomaatpuree toevoegen. Even doorroeren.  

Pan van 't vuur.  

 

Bladerdeeg uitpakken en even platrollen en groter maken. Schep het mengsel op de bladerdeeg 

hou 2cm vd rand vrij. Leg de 2e rol bladerdeeg er bovenop. Leg het geheel op ovenschaal. Maak de 

twee lagen dicht door de rand van binnen naar buiten te vouwen. Steeds kleinstukje met je vinger.  

 

Ei met paprikapoeder klutsen (eigeel met wit)  

Dit over 't geheel smeren. Met vork een paar graatjes in de bovenkant maken.  

 

Zet in de oven ca 20-30min. 

Laat afkoelen en op kamertemp opeten.  

We hebben het Recept geschreven voor op één grote ovenschaal, maar je kunt natuurlijk ook 

diepvriesbladerdeeg gebruiken. Één vierkant plakje neerleggen, ingrediënten er op (randjes 

vrijhouden) en een plakje er overheen. Zo maak je meerdere kleine porties die je mee kunt nemen 

om te picknicken. 

 

Groetjes Hugo Abbring 

Pizza ala Siem 

 

Ingrediënten 

 Kant en klare bloemkool pizzabodem; 
 Knakworst; 
 Bifiworstjes; 
 Kant en klare hollandse gehaktballetjes. 

 

Verwarm de oven voor op 220gr 

Snij de bifiworsten in smalle plakjes, en snij de knakworsten in kleine langwerpige stukjes. 

Verdeel de ingrediënten over de pizzabodem en doe een beetje olie op de niet belegde delen. 

Na circa 10-15 minuten heb je een heerlijke pizza ala Siem 

 

Siem Abbring 
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Krijn’s favoriete tosti 

 

Ingrediënten: 

 Casino witbrood; 
 Oude kaas; 
 Plakjes spek; 

 

Bak de plakjes spek even kort in het tostiapparaat. 

Haal de spek er uit en leg dan een sneetje brood op het tostiapparaat. 

Leg daarop veel kaas en de plakjes spek, dek dat af met een tweede plakje brood. 

Als de kaas tussen de plakjes door komt smelten is je tosti klaar. 

 

Groetjes, 

Krijn Abbring 

 

Kaiserschmarnn (4 pers nagerecht) 
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• 125 g bloem 

• 3 eieren 

• 300 ml melk 

• 30 g suiker 

• 1 zakje vanillesuiker 

• 50 g poedersuiker 

• 30 g rozijnen 

• 2 klontjes (geklaarde) boter 

• zout 

 

1. Scheid de eieren. 

2. Meng de dooiers met de suiker, de vanille suiker en een snufje zout tot een wat stroperig papje. 

3. Spatel de gezeefde bloem en de melk er voorzichtig doorheen 

4. Klop de eiwitten stijf en spatel die ook voorzichtig door het deeg. 

5. Zet de pan op een matig vuur en smelt daarin een klontje (geklaarde] boter. 

6. Giet het deeg in de pan en strooi de rozijnen er overheen. 

7. Bak de Kaiserschmarnn met een deksel op de pan op laag vuur tot hij aan de onderkant goudbruin 

is. 

8. Keer de Kaiserschmarrn om, doe de deksel weer op de pan en wacht tot de andere kant ook mooi 

bruin is. 

9. Trek de Kaiserschmarrn met twee vorken in stukken, voeg wat extra boter toe en schep nog 5 

minuutjes om. Ook lekker om er de laatste minuten nog wat suiker overheen te strooien en die te 

laten karamelliseren, 

10. Verdeel de Kaiserschmarrn over vier borden en bestrooi rijkelijk met poedersuiker. 

 

Als je echt het piste gevoel wil benaderen moet je het natuurlijk serveren met veenbessenjam, 

appelmoes of in gekookte pruimenmoes (Zwetschgenröster) 

 

Groetjes 

Sander Abbring 
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Dessert 

Ingrediënten:  

 

- 175 gram aardbeien 

- 1 ½ eetlepel amandelschaafsel 

- ½ dl slagroom 

- ½ dl vanille vla 

- 8 bitterkoekjes 

- 100 gram mascarpone 

- 2 eetlepels amaretto 

 

 

 

Maak de aardbeien schoon en snijd in stukjes.  

Rooster het amandelschaafsel in een koekenpan lichtbruin en laat afkoelen 

op keukenpapier.  

Klop de slagroom stijf.  

Klop de vanillevla en de mascarpone door elkaar en spatel door de slagroom.  

Verdeel hiervan de helft over 2 mooie coupes.  

Verkruimel de bitterkoekjes erover en schep de helft van de 

aardbeien erop.  

Druppel de Amaretto erover.  

Verdeel de rest van het mascarponemengsel over de coupes.  

Zet tot gebruik in de koelkast.  

Garneer vlak voor het serveren met de rest van de aardbeien 

en het amandelschaafsel.  

 

Eet smakelijk 

 

Veel liefs,  

Rianne 

 

 

 

 

https://www.google.nl/url?sa=i&url=https://www.ahealthylife.nl/voedingswaarde-aardbeien/&psig=AOvVaw1ep9ohoww0LmHbYZi4jsdD&ust=1606833245641000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIip9Li-qu0CFQAAAAAdAAAAABAE
https://www.google.nl/url?sa=i&url=https://felixcohen.nl/product/amandelschaafsel/&psig=AOvVaw3oEBeGN-wWJlrCwqNWqxo2&ust=1606833307540000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIDC2Na-qu0CFQAAAAAdAAAAABAF
https://www.google.nl/url?sa=i&url=https://nl.123rf.com/photo_52935663_slagroom-met-chocoladesaus-en-pindakaas-ge%C3%AFsoleerd-op-een-witte-achtergrond.html&psig=AOvVaw05g7ztXACFZrp6Qbwwhghp&ust=1606833366007000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOD6uvK-qu0CFQAAAAAdAAAAABAQ
https://www.google.nl/url?sa=i&url=https://www.coop.nl/galbani-mascarpone/product/8000430172010&psig=AOvVaw270JWxXzYBVjYqO9sbB75r&ust=1606833446108000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKiV35i_qu0CFQAAAAAdAAAAABAK
https://www.google.nl/url?sa=i&url=https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Bestand:Vanilla_Vla_dessert.jpg&psig=AOvVaw1Gvt68jbZEbfs_1zA6naVh&ust=1606833524513000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMDIg76_qu0CFQAAAAAdAAAAABAR
https://www.google.nl/imgres?imgurl=https://www.stamppot.nl/wp-content/uploads/2020/04/csm_Bitterkoekjes_Anna_1920_1080_ef99eaa525.jpg&imgrefurl=https://www.stamppot.nl/recept/bitterkoekjesvla/&tbnid=_2bRdptaFwyjRM&vet=10CAMQxiAoAGoXChMIyMmagMCq7QIVAAAAAB0AAAAAEAg..i&docid=hBsxVdVutRrUOM&w=653&h=366&itg=1&q=bitterkoekjes&ved=0CAMQxiAoAGoXChMIyMmagMCq7QIVAAAAAB0AAAAAEAg
https://www.google.nl/url?sa=i&url=https://www.drinksco.nl/amaretto/disaronno-amaretto&psig=AOvVaw1664xgZhqDBgKRrtQ4ZXZ1&ust=1606833750614000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOC1narAqu0CFQAAAAAdAAAAABAR
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SUDOKU’S 
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Krielkiep 
Het volgende krantje komt uit op 8 maart. De volgende jeugdleden 

zijn voor die datum jarig: 

 

Pim Ulle 8 maart 
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VAN DE JEUGDCOÖRDINATOR 

Voor de openhaard met warme chocolademelk met slagroom. Ik heb het verdiend, vandaag 

13 km. geschaatst. Heerlijk door het Oostzaanse veld naar de Westplas en daarna weer terug 

naar Zaandam. Was een prachtige dag, je zou bijna vergeten wat we nog in een lockdown 

zitten. Terwijl ik dit typ realiseer ik me dat de weg terug naar normaal nog maanden kan 

gaan duren. We zijn als ZKV sterk genoeg om ons erdoorheen te slaan. Super leuk om te zien 

dat we een hoge opkomst hadden op de vrijwillige buiten trainingen die we toch hebben 

kunnen starten als club, keurig binnen de Corona regels. Dat niet Corona, maar het winterse 

weer de afgelopen week ervoor heeft gezorgd dat de velden leeg waren was jammer. Ik 

denk wel dat iedereen heeft genoten van het heerlijke winterse weer. Dat de lagere scholen 

weer open zijn is denk ik voor iedereen fijn, komen we toch weer in een normaler ritme. 

Laten we hopen dat hier vanaf donderdag ook de korfbal trainingen weer bij horen. Als het 

niet meer vriest en het veld ijsvrij is dan mogen we weer. Al zijn er ook trainers die de 

spelers buiten de trainingen uitdagen om in beweging te blijven, de Ommetje app werd 

hierbij zelf ingezet. Met deze app krijg je punten door elke dag een ommetje te maken, 

hierdoor ontstaat er een strijd om de meeste punten te behalen en dit zorgt dus voor meer 

beweging. Erg leuk initiatief.  

Verder staan we als JTC niet stil, op de achtergrond zijn we druk bezig om de Rode draad 

verder vorm te geven, dit is een leerlijn waarmee we gestructureerder trainingen kunnen 

geven om het korfbal niveau naar een hoger niveau te krijgen. Ook zijn we als vereniging, 

met ondersteuning vanuit de Rabobank,  in gesprek met Remco Hartgers. Hij heeft binnen 

het hockey zijn sporen verdiend en ondersteunt clubs om het beste uit zichzelf te halen. Wij 

zullen in een aantal sessies kijken hoe we de club nog verder vooruit kunnen helpen met 

elkaar. Nu de winter het land verlaat, laten we hopen op “zonnigere tijden”. 

Bart 
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Leer de JOEP kennen! 
 

 

Hoi allemaal, ik ben Eelke Eikema, ik 

ben 16 jaar oud. Ik speel al ongeveer 10 jaar 

lang korfbal. Verder zit ik nu 1/2 jaar in de 

JOEP. Ik zit in mijn eerste jaar van de opleiding 

sport en bewegen in Amsterdam. Ik hoop jullie 

snel te zien bij onze activiteiten, ik kijk er naar 

uit!  

 

 

 

 

Hoi allemaal! Mijn naam is Reza, ik ben 

17 jaar oud. Op het moment zit ik in mijn 

laatste jaar van het havo op het St. 

Michael college. Daarnaast is één van 

mijn grootste passies natuurlijk korfbal, 

dat doe ik nu al meer dan 10 jaar. 

Andere dingen die ik heel leuk vind zijn op avontuur gaan en 

lekker eten :) Ik zit nu al 1 jaar bij de JOEP en het was 

oprecht een goede keus, ik vind het team gezellig en ik kan 

niet wachten om jullie allemaal weer een keer te zien! 
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De Krielkiep’s moppentrommel  

 

Halfvolle melk 

Jantje komt in de supermarkt. Hij vraagt aan de medewerker: 

'Hebben jullie ook nog halfvolle melk?' 'Nee,' zegt de medewerker, 

'alleen maar volle melk.' Jantje zegt: 'Oh, maar dat is geen probleem. 

Dan giet ik hem toch half leeg!' 

 

 

Schildpad 

Jantje vraagt Kees: ‘Ben jij bang voor schildpadden?’ ‘Ja heel erg’, 

zegt Kees. ‘Maar waarom dan?’ vraagt Jantje. ‘Nou je weet maar nooit 

wat een pad in zijn schild voert!’ 

 

 

Rekenles 

Carlijn moet op school leren rekenen. De meester zegt: ‘Carlijn, als ik 

vier eieren in een mandje leg en jij legt er drie eieren bij. Hoeveel 

liggen er dan?’ Carlijn denkt even na en zegt dan: ‘Nog steeds vier, 

want ik kan geen eieren leggen!’ 

https://www.kidsweek.nl/te-beoordelen-mop-1410
https://www.kidsweek.nl/schildpad
https://www.kidsweek.nl/rekenles
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