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VOORWOORD
Tijdens de vorige lockdown begon heel
Nederland op te ruimen. Leeghalen,
ordenen en weggooien vooral. Schuren
gingen leeg, sokken werden op kleur
gezet, zolders gereorganiseerd en
iedereen kwam helemaal zen en met een
blanco hoofd uit de lockdown. De tweede
lockdown was nog geen paar uur oud, of
er werd bij ZKV al een ploeg ingezet om
Het Nieuwe Opruimen in praktijk te gaan
brengen. Kleedkamer 5 en 6 en het
werkhok ernaast moesten leeg, omdat dat
hele gebouw binnenkort tegen de vlakte
gaat. Vooral in dat werkhok staan heel erg
veel spullen voor alle soorten bouw en
onderhoud en waar stopt men zuks? In die
zeecontainer naast de Kiep natuurlijk!
Maar o jee, misschien stond die nog wel
bommetjevol met….ja, met wat eigenlijk?
Effe open maken…Effe leeghalen ….Goh
wat een leuke spullen, dacht ik. Weg
ermee, riepen de mannen! Ja maar dit en
dat en dat kan nog best gebruikt worden
voor dit of dat of dat, snotterde ik. Okeee,
sommige dingen bleven gespaard, maar
verder werd er voortvarend geruimd. Net
zo lang tot alle goeie spullen uit het
werkhok netjes geordend in de keurige
zeecontainer een plaatsje vonden. Na een
paar uurtjes buffelen was het klusje
geklaard en kregen we saté met pindasaus
en brood, waar het ons natuurlijk al die
tijd om te doen was geweest. En nu
hebben we een opgeruimd hoofd en gaan
we helemaal zen het nieuwe jaar in. Jullie
hopelijk ook!!
Een heeeeel goed jaar allemaal hoor!
Els
Op 10 januari 2022 zijn we er weer.
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KAPERIOLEN
Met de nieuwe lockdown van afgelopen zaterdag zit het sporten in de zaal er voorlopig weer op. De
afgelopen weken is in de breedtesport nog een aantal wedstrijden gespeeld; de selectie heeft op de
zaterdagen getraind. We zullen de volgende persconferentie weer moeten afwachten wat betreft het
eventuele herstarten van de zaalcompetitie. Het is niet anders.
Afgelopen zondag heeft een aantal mensen onder aanvoering van Wouter en Maarten Forrer de
kleedkamers en ons werkhok in de naastgelegen accommodatie leeg gemaakt. Wat bewaard moet
worden, is opgeslagen in De Kiep en de container. Wat weg kan, is in de afvalcontainer gegooid. Als
het goed is, wordt een groot deel van “5/6” in januari gesloopt. Ook het houten opslaghok is
uitgeruimd; op ons nieuwe veld zal een eigen (dus niet met tennis gedeelde) opslagruimte komen.
De gemeente heeft ingestemd met het (veel hogere) bouwbudget voor het nieuwe clubgebouw. Wij
hebben namens ZKV de aanvraag voor de BOSA subsidieregeling ingediend en de concept bouwteam
overeenkomst opgesteld die we aanstaande week met aannemer Jan Vet BV willen ondertekenen. Ook
hebben we onze laatste punten ingediend met betrekking tot het bestek van Bureau Riet voor de
verplaatsing van onze velden. Het werk wordt nu aanbesteed; de aanleg van het nieuwe veld en de
bouw van het nieuwe clubgebouw gaat op 14 februari a.s. van start. Al eerder zal begonnen worden
met het verwijderen van ons huidige veld. Het nieuwe veld moet begin april opgeleverd worden; het
nieuwe clubgebouw is, ijs en weder dienende, in augustus 2022 klaar.
In januari gaat ons bouwteam met een aantal mensen om de tafel zitten om het technisch ontwerp van
het nieuwe clubgebouw voor te bereiden. Ondertussen moeten we met z’n allen nadenken over de
inrichting van ons nieuwe clubgebouw.
Gerard Klitsie en Monique de Vries hebben namens Omnivereniging Theresia ons op de hoogte
gebracht over de toekomst van sporthal De Struijck. Er worden twee scenario’s uitgewerkt: renovatie
op de huidige locatie of nieuwbouw elders. Aangezien de aangrenzende panden van De Zeeuw
binnenkort worden gesloopt, zal er op korte termijn al een aantal werkzaamheden uitgevoerd moeten
worden, inclusief een aantal duurzaamheidsmaatregelen. Wij houden u op de hoogte.
ZKC heeft afgelopen zaterdag een informatiebijeenkomst georganiseerd met haar leden. Men staat
positief tegenover een mogelijke samenwerking van ZKV.
Het wordt dus weer een bijzonder jaar; behalve de perikelen rond corona, speelt natuurlijk ook onze
verhuizing naar een nieuwe accommodatie een belangrijke rol.
Ik hoop dat u allemaal in goede gezondheid en met hopelijk toch nog de nodige gezelligheid de
Kerstdagen en de jaarwisseling beleeft.
Lex Kaper.

VOORLOPIG GEEN TRAININGEN EN WEDSTRIJDEN
Helaas heeft de rijksoverheid besloten dat alle amateursport tot in ieder geval vrijdag 14
januari geen doorgang mag vinden. Dit betekent voor ons dat alle trainingen en wedstrijden
tot 14 januari geschrapt zijn.
We hopen zo snel als mogelijk weer de trainingen en wedstrijden te hervatten.
Geniet van de feestdagen en blijf gezond!!
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UITSLAGEN

Week 49
ZKV A2
Kleine Sluis C1
Celeritas D2
ZKV E1
ZKV F1

Week 50
- Roda A2
- ZKV C1
- ZKV D1
- Purmer E2
- Roda F1

8-8
4-4
3 - 10
2-2
6- 3

KZ/Thermo4u 9
DKV Victoria B1
Kleine Sluis D1
Furore E1
Haarlem F1

- ZKV A2
- ZKV B1
- ZKV C1
- Celeritas D1
- ZKV E1
- Furore F1

Uitgesteld
5-6
3-6
5-8
2-8
10 - 3

- ZKV A5
- ZKV B1
- ZKV D1
- ZKV E1
- ZKV F1

15 - 4
8-2
1 - 14
2-1
4-5

Week 51
Atlantis A2
KZ/Thermo4u B3
DSO C2
ZKV D1
Roda E3
ZKV F1

Standen breedtesport competitie
Breedtekorfbal Senioren poule 209 (zaal)
1 WWSV 1

3

3

0

0

6

48

31

17

2 Furore 4

3

2

0

1

4

48

32

16

3 KZ | Thermo4U 7

1

1

0

0

2

21

8

13

3 Groen Geel 7

1

1

0

0

2

15

8

7

5 ZKV 4

1

0

0

1

0

10

19

-9

6 KZ Danaiden 8

2

0

0

2

0

17

33

-16

7 DKV Victoria 2

3

0

0

3

0

26

54

-28

1 Groen Geel 6

2

2

0

0

4

29

16

13

2 Purmer 2

1

1

0

0

2

21

4

17

2 BEP 6

1

1

0

0

2

12

7

5

4 Triaz 2

2

1

0

1

2

20

31

-11

5 KZ | Thermo4U 9

3

1

0

2

2

29

32

-3

6 ZKV 5

1

0

0

1

0

4

15

-11

7 Blauw-Wit 6

2

0

0

2

0

19

29

-10

Breedtekorfbal Senioren poule 210 (zaal)
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Breedtekorfbal Junioren poule 027 (zaal)
1 Roda A1

3

2

1

0

5

41

17

24

2 DOC A1

2

2

0

0

4

27

10

17

3 Furore A3

2

1

0

1

2

29

27

2

3 Atlantis A2

2

1

0

1

2

24

32

-8

5 ZKV A2

2

0

1

1

1

13

16

-3

6 Celeritas A1

0

0

0

0

0

0

0

0

7 Groen Geel A3

3

0

0

3

0

17

49

-32

1 DKV Victoria B1

3

3

0

0

6

25

11

14

2 Roda B1

3

2

0

1

4

20

9

11

3 Huizen B1

2

1

0

1

2

14

19

-5

4 ZKV B1

3

1

0

2

2

13

25

-12

5 OVVO B2

0

0

0

0

0

0

0

0

5 BEP B2

0

0

0

0

0

0

0

0

7 KZ | Thermo4U B3

3

0

0

3

0

16

24

-8

1 ZKV C1

3

2

1

0

5

20

10

10

1 Kleine Sluis C1

3

2

1

0

5

19

10

9

3 DSO C2

2

1

0

1

2

11

9

2

4 KVA / Oranje Nassau C2

3

1

0

2

2

15

14

1

4 Furore C3

3

1

0

2

2

12

17

-5

4 Apollo C2

3

1

0

2

2

12

21

-9

7 Helios C1

1

0

0

1

0

1

9

-8

1 WWSV D1

4

4

0

0

8

50

20

30

2 Vido D2

2

2

0

0

4

22

6

16

3 Celeritas D1

4

2

1

1

5

44

24

20

4 Kleine Sluis D1

3

2

0

1

4

18

21

-3

5 ZKV D1

4

2

0

2

4

38

24

14

6 Kleine Sluis D2

4

1

0

3

2

16

26

-10

7 Celeritas D2

3

0

1

2

1

13

28

-15

8 DTS D1

4

0

0

4

0

14

66

-52

1 Purmer E2

4

2

2

0

6

17

8

9

2 Groen Geel E4

4

2

1

1

5

30

24

6

2 ZKV E1

4

2

1

1

5

14

8

6

4 Furore E1

2

2

0

0

4

8

3

5

5 OKV E2

3

1

0

2

2

12

13

-1

6 KZ | Thermo4U E5

4

1

0

3

2

19

21

-2

7 Roda E3

3

0

0

3

0

13

36

-23

1 ZKV F1

4

4

0

0

8

27

14

13

2 Groen Geel F3

3

2

0

1

4

17

12

5

3 Roda F1

2

1

0

1

2

12

10

2

3 Groen Geel F2

2

1

0

1

2

10

10

0

5 Haarlem F1

3

1

0

2

2

13

17

-4

6 Aurora F1

1

0

0

1

0

4

6

-2

7 Furore F1

3

0

0

3

0

9

23

-14

Breedtekorfbal B-aspiranten poule 031 (zaal)

Breedtekorfbal C-aspiranten poule 035 (zaal)

Breedtekorfbal D4-pupillen poule 09 (zaal)

E-pupillen poule 060 (zaal)

F-pupillen poule 029 (zaal)
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STEUN ONZE CLUB DOOR BOODSCHAPPEN TE DOEN BIJ VOMAR
Spek eenvoudig én geheel kosteloos onze clubkas door boodschappen te doen bij Vomar: dit kan nu
heel
eenvoudig met Club is Koning. Meld je aan via onderstaande stappen en spaar mee!
1. Download de Vomar-app en maak hierin een digitale Klant-is-Koning kaart aan. Wil je liever
een fysieke
kaart? Deze kun je gratis meenemen bij jouw Vomar.
2. Koppel vervolgens je kaart aan de club met onze unieke clubcode: ZKZA2021
3. Laat altijd je kaart of app scannen bij je boodschappen. Je spaart automatisch mee!
4. Vomar maakt ieder kwartaal 0.5% van het bedrag dat alle leden aan boodschappen besteden
over naar
onze club.
Kortom, het is in een mum van tijd geregeld en kost jou helemaal niets extra. Koppel dus snel je kaart
en spek onze clubkas!
Kijk voor meer informatie over clubsparen op www.vomar.nl/cik

STOOMBOOTSPUL
In het leeggehaalde werkhok naast kleedkamer 5 en 6 staan nu nog een paar enorme
uitgezaagde decorstukken van de Stoombootcrew. Als ze blijven staan, dan gaan ze meteen
met de sloop eraan. Als er iemand van de Stoombootcrew nog in is geïnteresseerd , dan kan
die zich even melden bij Wouter of Maarten Forrer.
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OOK LEUK MET KERST
Tja, we zitten natuurlijk weer in een vervelende lockdown. Veel mensen hebben het er
moeilijk mee. Vooral ook omdat men zich erg verheugde op weer een beetje meer
bewegingsvrijheid en de mogelijkheid met kerst gezellig te gaan feesten. Helaas is dit nu even
niet mogelijk, maar er zijn gelukkig zeker wel dingen waar je TOCH blij van kunt worden…. En
die hoeven helemaal niet moeilijk te zijn hoor! Een aantal ZKV-ers heeft op de vraag “Wat is
ook leuk met kerst?” gereageerd en hun ideeën opgeschreven, in de hoop dat jullie er
allemaal iets aan zouden kunnen hebben. Veel plezier ermee!

Els

Esmée Korver: de serie Locke en Key kijken, op Netflix!
Locke en Key is een serie die fantasie en spanning samen brengt. Een gezin verhuist terug naar
een groot landhuis waar allerlei sleutels verstopt zijn. Met deze sleutels kunnen de kinderen
van alles. Natuurlijk zijn er meer mensen op jacht naar deze sleutels. Twee seizoenen waarin
je ziet hoe de kinderen uit het gezin alles op alles zetten om de sleutels veilig te houden!

Annemieke Gruijs: One the musical!
Een superleuke uitgaanstip om het leven op te vrolijken. (ingezonden vóór de lockdown werd
aangekondigd, red.) De musical speelt vrijdag, zaterdag en zondag. Magisch spektakel, en
absolute aanrader. Nu we toch geen leuke en spannende korfbalwedstrijden kunnen kijken,
moeten we iets anders zoeken om het leven leuker te maken. Tip: op Social Deal kan je
kaartjes met korting kopen.

Marian Matthijssen: Ondanks alles wil ik iedereen toch prettige kerstdagen toewensen, maak
er wat gezelligs van. Voor het nieuwe jaar hoop ik dat iedereen gezond blijft en dat alles weer
een beetje normaal wordt. Groetjes!

Merel Gruijs: (ook ingestuurd voor de lockdown bekend werd gemaakt)
Ga schaatsen bij Ice Amsterdam of naar het Amsterdamse Glijfestijn. Beiden zoals de naam al
zegt in Amsterdam. Ice Amsterdam kun je vinden op het Museumplein en het Amsterdamse
Glijfestijn in het Olympisch Stadion. P.s. vergeet niet een kaartje vooraf te kopen. Veel
schaats- en glijplezier!
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Mijn eet tip voor Kerst
Kerst is het moment om met familie en vrienden lekker te eten. Ik sta dan graag in de keuken en
daarbij mogen de handgemaakte garnalenkroketten natuurlijk niet ontbreken. Zelf nog nooit
kroketten gemaakt ? Ik help je graag op weg.
Ingrediënten
Voor ongeveer 15 stuks:
Voor de garnalenbouillon:





1 sjalotje
10 gram roomboter
300 gram water
1 kilo ongepelde Hollandse garnalen

Roux:





80 gram roomboter
100 gram bloem
250 gram melk
250 gram garnalenbouillon (uit de ingrediënten hierboven)

En verder:













6 gram gelatine, geweekt in koud water
2 eidooiers
50 gram slagroom
Witte peper
Zout
Cayennepeper
Paar druppels tabasco
1 el fijngehakte bladpeterselie
Witbrood
5 eiwitten
10 gram bloem
Zonnebloemolie om te frituren
Bovenkant formulier
Onderkant formulier

Houd er rekening mee dat de ragout een nacht moet afkoelen.
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Pel de garnalen (er blijft ongeveer 300 gram over) en bewaar de doppen. Fruit het sjalotje in een
beetje boter. Roer de garnalendoppen erdoor en voeg 300 gram water toe. Breng dit aan de kook.
Haal de pan van het vuur een laat afkoelen. Giet de bouillon door een zeef, vang het vocht op (gooi de
garnalendoppen weg). Er is nu 250 gram bouillon over; laat afkoelen.
Smelt voor de roux de boter in een pan met dikke bodem. Laat de boter bruisen, maar voorkom dat hij
bruin wordt. Roer met een garde de bloem erdoor. Laat 1 à 2 minuten doorgaren tot het goudgelig van
kleur is en de massa loslaat van de pan. Giet geleidelijk de bouillon en de melk bij de roux, steeds wat
toevoegend als de vorige hoeveelheid is opgenomen. Blijf roeren.
Laat de ragout al roerend even doorkoken tot de bloem gaar is. Proef, en haal de pan van het vuur als
de ragout glanst en niet meer melig smaakt. Roer de uitgeknepen blaadjes gelatine erdoor.
Klop de eidooiers los met de room en roer dit mengsel door de ragout. Breng die op smaak met peper,
zout, cayennepeper en een paar druppels tabasco. Roer de gepelde garnalen door de ragout en tot
slot de gehakte bladpeterselie. Laat de ragout een nacht afgedekt in de koelkast staan.
Maak paneermeel door de korstjes van het brood af te snijden en een uur lang te drogen in een
voorverwarmde oven op 120 graden. Laat het volledig afkoelen en ga er met een deegroller overheen
zodat je kruimels krijgt. Zeef de kruimels, dat wat door de zeef valt is fijn paneermeel, dat wat blijft
liggen grof.
Schep met een ijsbolletjestang bollen ragout van ongeveer 60 gram. Rol deze op de werkbank door het
fijne paneermeel tot een kroketje. Klop de eiwitten los en roer de bloem erdoor. Haal de kroketten
door het eiwit, en rol ze daarna door het grove paneermeel. Frituur de kroketten 3 minuten in olie van
180 graden.
Fije dagen, Bart
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DONEER EEN HOOP
Een HOOP Strijders
Lieve ZKV’ers,
Zoals sommigen van jullie wellicht al weten zijn mijn nichtjes, Nine en Jule, op 28 september 2021
met 26 weken geboren. Zij liggen momenteel op de IC Neonatologie van het Sophia
Kinderziekenhuis, waardoor mijn broertje en schoonzus met hun gezin verblijven in het Ronald
Macdonaldhuis. Hierdoor kunnen zij dicht bij hun dochtertjes verblijven. Nine en Jule hebben nog
een lange weg te gaan maar slaan zich er doorheen met de goede zorgen van het hele team van
de IC Neonatologie.
Mijn broertje en schoonzus zijn in samenwerking met brouwerij HOOP een inzamelingsactie
gestart om geld in te zamelen voor deze afdeling om buideldoeken en hydrofieldoeken aan te
schaffen. Ook willen zij het Ronald Macdonaldshuis een steuntje in de rug geven door middel van
een geld donatie zodat ouders altijd bij hun kinderen in de buurt kunnen verblijven.
Met de koop van de blonde Hoop Strijders fles wordt €10,21 gedoneerd aan deze doelen. De
kosten bedragen €15,- per fles.
Doneer mee en bestel jouw fles door mij een appje te sturen op 0629342518. Je ontvangt dan van
mij een Tikkie. Jij kan jouw fles dan ophalen bij de winkel van Brouwerij Hoop in Zaandijk, Lagedijk
71. Hoe meer flessen wij verkopen, hoe meer steun!
Dank jullie wel namens Casper, Sacha en Jente.
Liefs,
Mariska Speekhoudt
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Allereerst allemaal fijne kerstdagen en een gezond en gelukkig 2022 gewenst!
Er zijn natuurlijk duizenden wandelroutes. Maar ik ontdekte op deze website een leuke wandeling die ik al 2 keer gelopen
heb. En zeker weer ga lopen!
Als je even afwijkt van de route zie je ook het mooie Vogelmeer. En je komt sowieso langs het Oosterplas. Een verrassend
meer midden in het bos, waar in de zomer gezwommen wordt.
Google op wandelen Zuid Kennemerland of op deze link
https://www.np-zuidkennemerland.nl/2054/doen/wandelen en zoek naar:
6 of 8 km - Wandeling 'Thijssebosjes'.
Het adres is Bergweg 66 in Bloemendaal. Daar is een grote gratis parkeerplaats op 400 meter van de betaalde parkeerplaats
van duiningang Bleek en Berg waar het echte startpunt is.

Dichtbij huis is er het Rietoppad in Westzaan van Staatsbosbeheer.
Google daarop of op deze link Wandelroute Riettoppad Guisveld - Zaanstreek (staatsbosbeheer.nl)
Het is een pad van 2 km door het rietveld heen, over veenpaden (laarzen of oude schoenen aan in deze tijd!), houten
vlonders en onderaan de dijk van de snelweg. Als je teruggaat via de straten Middel en het Weiver kom je weer bij het
startpunt uit. Ongeveer 1,5 uur lopen.

Veel wandelplezier!
Miranda Grootes
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Ook leuk met Kerst 2021
En daar zitten we weer in een lockdown. Allerlei plannen kunnen de koelkast in en dan is er ineens een
zwart gat. Wat moet je nou doen?
Hier een lijstje met alternatieven:
- Vanwege het stichtelijk kerstfeest kijken naar het ‘Bijbelverhaal’ van Hans Teeuwen (en een
beetje Bijbelkennis kan in de toekomst misschien nog van pas komen)
Hans Teeuwen - Hard en Zielig - Bijbelverhaal - YouTube
- Virtueel gaan geocachen (hoewel in het echt natuurlijk vele malen leuker is maar virtueel is
weerbestendig)
Virtueel op Geocaching tocht - Geocachen.nl blog (voor volwassenen)
meester HENK - VIRTUEEL GEOCACHEN :: virtueelgeocaching (yurls.net) (voor kinderen)
- Laat iedereen uit het gezin een dag koken. Kan hele verassende en lekkere resultaten
opleveren.
- Maak zelf een ganzenbord spel. Dat kan met allerlei onderwerpen. Een 2021 jaaroverzicht, een
Kerst versie en uiteraard een Corona versie.
- Bezoek het Rijksmuseum vanuit je luie stoel.
Je kunt de eregalerij bekijken en natuurlijk het schilderij De compagnie van kapitein Frans
Banninck Cocq en luitenant Willem van Ruytenburgh maakt zich gereed om uit te marcheren, ook
wel bekend als de Nachtwacht. Heel interessant is de ‘operatie Nachtwacht’ en met name de
geheimen die door Rembrandt in het schilderij zijn gestopt.
Voor de kinderen is er een leuke sleutel speurtocht.
Tot slot een paar persoonlijke favorieten:
- eindelijk dat boek eens uitlezen
- luisteren naar zoveel mogelijk nummers uit de Top 2000
- samen met je kind op de spelcomputer een spelletje doen (goeie test om te kijken hoe sterk
jullie relatie is)
- helemaal niets doen, want wanneer heb je je nou voor het laatst verveeld?
Ik wens iedereen fijne feestdagen en een gelukkig nieuwjaar.
Hopelijk lukt dit allemaal in goede gezondheid
Harmen Eikema

Van Kai: Ook leuk met kerst: Aan tafel moppen vertellen, bijvoorbeeld deze…
Er komt een man bij de dokter en zegt: “Dokter, ik moet elke dag om 8 uur poepen.” “Dat is
toch goed? ”zegt de dokter. “Nee,” zegt de man, “Ik word elke dag om 9 uur wakker!”
Van Margje: Ook leuk met kerst: Samen wandelen, spelletjes doen, eten en drinken, plannen
maken voor als alles weer normaal is, maar vooral SAMEN!
Namens de T.C. :
Iedereen hele fijne dagen en een heel goed Nieuwjaar! We hopen snel weer terug naar
normaal te kunnen. Tot die tijd: maak er het beste van met je team, je gezin en alle mensen
die je lief hebt! Namens de T.C. heel veel goeds voor iedereen!
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Ook leuk met de kerst,
Terugblikken op het afgelopen jaar en plannen maken voor het nieuwe jaar.
Wat kunnen we doen om toch de betrokkenheid van onze leden te vergroten?
Wij hebben een eerste test gedaan met een YouTube kanaal, zodat we de wedstrijden
kunnen livestreamen. We hebben inmiddels al 140 abonnees! Als je nog geen lid bent, doe
dat dan alsnog via ons YouTube kanaal ZKV Zaandam.
Na wat opstartmoeilijkheden is het gelukt om een deel van ons tweede en de wedstrijd van
het eerste te streamen. Eerst probeerden we dit via de Wifi van de Struyck, maar dat leverde
slechts haperende beelden op.
Na wat hulp van de beheerder van de Struyck hebben we vanaf de modem naar de laptop een
kabel getrokken en een nieuwe link aangemaakt. Technisch verhaal maar uiteindelijk lukte het
om de beelden van de wedstrijd live op het kanaal te krijgen. We krijgen nu vele verzoeken
om meer wedstrijden live uit te zenden, dat willen we natuurlijk heel graag doen maar daar
hebben we wel mankracht voor nodig. Technisch is het allemaal mogelijk en inmiddels
hebben we een ook een camera aangeschaft die direct aangesloten kan worden op een
laptop.
Sonja en Liam hebben veel werk gestoken om dit mogelijk te maken, wil je ons helpen om
meer wedstrijden live te streamen? Meld je dan aan bij Sonja 06-41627740 of Marco 0648136324.

Blij worden van . . . . op decemberdagen in deze tijd.
In gedachten word ik blij van een lekker zonnetje pikken achter in de tuin, een heerlijke 4handen massage bij de Balance2U en natuurlijk gezond en lekker eten is altijd heerlijk en
stemt tevreden.
Ik word vooral blij van onze kleinzoon Nathan, zijn enthousiasme, vrolijkheid en
verwondering is zo mooi om te horen en te zien. Daar geniet ik elke dag van als ik hem
meemaak.
Met Sinterklaas deelt hij alle pakjes rond om ze daarna weer op te halen of om ze aan een
ander te geven, bij het uitpakken roept hij vol verbazing WAUW, zo grappig.
De kerstboom is net opgetuigd als wij bij Lisanne binnen komen, Nathan wijst veelzeggend
naar de boom en roept WOOOW, zo mooi.
Kort geleden vierden wij Jan zijn verjaardag in klein comité. Het was heel gezellig en zoals vaak
ging onze aandacht uit naar onze enige kleinzoon, die zich als een echte toneelspeler
gedraagt. Hij weet zijn teksten en uitroepen op de juiste momenten met het nodige drama in
zijn stem te laten schallen.
Wij komen niet meer bij en op deze manier maakt hij ons ontzettend blij.
Marian Stange
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Joost – ‘Nieuwe deuren gaan open als andere dicht gaan’
Meer dan 20 jaar werd ik er keurig door bezig gehouden. School, trainen,
slapen, werken, trainen, slapen, wedstrijden in het weekend. Ik wist niet
beter dan dat ik er altijd voor aan het zorgen was om op zaterdag zo fit
mogelijk ten tonelen te kunnen komen. Extra trainen in de vakanties om
volgend seizoen nog iets beter te kunnen zijn…
Dan komen er allerlei beperkingen, ben je opeens ‘te oud’ om mee te mogen trainen en heb je zeeën van tijd.
Balen natuurlijk dat er weinig mag, maar gelukkig gaan er veel andere deuren voor je open…
De eerste week was het heerlijk om te denken; ‘ah normaal zouden we nu trainen, nu lig ik lekker op de bank’. En
op zondag ochtend: ‘ah eindelijk eens geen pijn overal, ik kan gewoon normaal m’n bed uit’.
Daarna ben ik gaan nadenken over een heleboel dingen: Wil ik nog wel al m’n tijd geven aan fit blijven en
sporten. Wil ik de rest van m’n leven gymles blijven geven, of kan ik nog meer bereiken?
Gek wat al die tijd met je doet.. maar op zich goed om eens bij stil te staan. Gelukkig kon ik snel omschakelen
naar iets waar ik veel energie van krijg. Ik heb het plan om ooit een eigen kamphuis op te starten. Doordeweeks
kunnen er groepen kinderen komen logeren, in het weekend wil ik een zorgboerderij zijn voor kinderen met een
beperking.
Tijdens het verblijf in mijn kamphuis wil ik leerkrachten zoveel mogelijk ondersteunen en ontlasten. Ik denk dan
aan bagagevervoer en boodschappen verzorgen, maar vooral ook aan de mogelijkheid om de gaafste spellen te
kunnen toevoegen aan hun boeking zodat ze zelf niets hoeven te voorbereiden. Laat ik nou net creatief zijn in
het bedenken van allerlei activiteiten. Voor leerkrachten een verlichting, voor kinderen een kans om het gaafst
mogelijke kamp te ervaren. Ik kan activiteiten realiseren die je als leerkracht niet even kan kopen, meenemen of
voorbereiden voor één enkele kampweek.
Natuurlijk is dit een toekomstdroom, maar omdat ik nu al allerlei spellen aan het maken ben en allerlei spullen
verzamel, ben ik ‘in de tussentijd’ gestart met een bedrijfje voor teamuitjes en kinderfeestjes.
‘GROEPSACTIVITEITEN ZAANSTREEK’.
Waarom zou je al die spellen en spullen laten liggen zonder dat het gebruikt wordt, dat is zonde. Ik heb het
afgelopen jaar uitgevonden hoe ik een website kan maken en ben volop bezig om deze vorm te geven. Ook ík
moet nu geloven aan Facebook en Instagram, daar ga ik binnenkort echt mee aan de slag.
Ik heb al met verschillende groepen kunnen Lasergamen, Bubbelballen en Archery Taggen. Daarnaast ben ik
bezig met het maken van mijn eigen escaperoom en werk ik allerlei andere toffe spellen uit. Ondanks dat we
zonder korfbal een stuk meer tijd hebben, heb ik eigenlijk nog steeds
dagen tekort in mijn week om alles te doen wat ik wil. Stukje bij beetje
kom ik steeds iets verder.
Mochten jullie het leuk vinden om eens te kijken, of zijn jullie op zoek
naar een leuke activiteit?
Kijk dan vooral eens op:
www.groeps-activiteit.nl
Instagram: groepsactiviteiten.zaanstreek (wordt aan gewerkt)
Facebook: Joost Breetvelt (wordt aan gewerkt)
Ik hoop dat er ook voor jullie nieuwe deuren open gaan en dat iedereen
er, ondanks alle beperkingen, het beste van maakt. Blijf gezond en blijf
vooruitkijken!
Tot snel,
Joost
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Een sneeuwbol maken!

Het krantje komt vol te staan met leuke ideeën voor in de kerstvakantie. Een creatief idee leek
mij leuk. Al ben ik zelf niet zo creatief geweest en heb ik het idee zo van internet geplukt.😉
Beter goed gepikt, dan slecht bedacht! Een sneeuwbol maken, makkelijk en leuk!
Wat heb je nodig?



Kerstfiguurtje(s) met een vlakke onderkant



Potje met deksel



Potje glitters



Lijmpistool met lijmpatronen



Water

1. Lijm het kerstfiguurtje aan de deksel
Doe dit met een lijmpistool en laat het goed drogen voordat je verder gaat.
2. Doe water in het potje
Doe genoeg water in het potje. Niet teveel , want er moet nog glitter in.
3. Voeg glitters toe aan het potje
Vervolgens doe je de glitters in het potje. Gebruik ongeveer een eetlepel.
4. Draai de deksel stevig vast
Smeer wat lijm op het schroefgedeelte om te zorgen dat hij goed vast zit.
5. Geef je kerst sneeuwbol een leuke plek!
Fijne kerst en een gelukkig Nieuwjaar!
Romy Dasia
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Lieve ZKV’ers,
Het was me weer een jaar, gelukkig hebben we elkaar op het veld weer allemaal even kunnen zien en
hebben velen van jullie onze Steyn al kunnen ontmoeten! Dit wordt onze eerste kerst met ons
kerstmannetje, die al blij wordt van de kleinste dingen zoals kerstlampjes, zijn kerstelfje, verkleden als
kerstman (denk dat papa en mama dat leuker vinden dan hij zelf). Zoek het zelf deze kerst ook in de
kleine dingetjes: een heerlijke foute kerstfilm, chocolade met slagroom (en een klein scheutje drank),
een zelfgemaakt 3-gangen diner of een lekkere gourmet avond! We moeten er tenslotte het beste van
maken en hopen dat we volgend jaar ook met z’n allen kerst kunnen vieren bij ZKV. Onze kerstman is
dan in ieder geval van de partij!
Liefs,
Dennis, Mariska en Steyn

Hier nog een tip voor een gezellige vakantie:
Ik verheug me nu al een jaar (járen voor mijn gevoel) op het ooit-geplande-teamuitje met het 3e:
karaoke! Dat zal er voorlopig wel niet inzetten, maar je kunt nu wel leuk meezingen met Spotify! En ik
ben van plan dan maar karaoke, de home-edition te gaan doen. Youtube op de TV en blèren maar.
(Het worden wel alleen maar duetjes met Rick helaas...)
En ohja: koop een ticket voor de Streamers voor zondag 26-12. Gegarandeerd meezingplezier (en
gratis!)
Fijne vakantie, zet 'm op!

Groetjes, Maartje
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Lieve ZKV’ers,
Nu de horeca dicht is hierbij een heerlijk recept voor jullie om lekker te kunnen genieten tijdens de
feestdagen.
Voor iedereen heel fijne kerstdagen & een goed 2022 gewenst!
Liefs,
Monne, Marjolein & Tijn
Truffel risotto
Ingrediënten voor twee personen:
Fles rode wijn
600 ml water
1 paddenstoelenbouillontablet
2 sjalotten
1 teen knoflook
50 g ongezouten roomboter
40 g truffel-paddenstoelentapenade
200 g paddenstoelenmix
150 g risottorijst Arborio
45 g Parmezaanse kaas
Bereidingswijze:
Schenk een glas rode wijn in voordat je gaat beginnen.
Breng een pan met het water en de bouillontablet aan de kook. Snipper ondertussen de sjalotten en
snijd de knoflook fijn. Verhit de boter in een pan met dikke bodem en fruit de sjalot 1 min. Voeg de
knoflook, de helft van de tapenade en paddenstoelenmix toe en bak 2 min. Voeg de risottorijst toe en
bak 3 min. tot de korrels glazig zijn.
Blus af met een scheut rode wijn. Voeg een scheut bouillon toe en roer tot deze is opgenomen. Blijf
herhalen tot de rijst beetgaar is. Dit duurt ca. 20 min.
Voeg de kaas en de rest van de tapenade toe en serveer met een heerlijk glas rode wijn.
Eet smakelijk!
Beste zkv-ers, Beste vrienden,

The last dance, voor iedereen met een Netflix abonnement een aanrader. Het gaat over het laatste
jaar van de Chicago Bulls met Micheal Jordan. Nog één keer vol gaan voor het kampioenschap, nog één
seizoen. Zo voelt dit seizoen voor mij een beetje, nog één seizoen korfballen met mijn vrienden waar
het, met sommigen, 26 jaar geleden mee begon. Doordat het seizoen '20/'21 vrijwel niet gespeeld
was, hebben we met het 3e overlegd en besproken om nog één seizoen er voor te gaan. Een laatste
'dans', samen trainen en wedstrijden spelen nog één keer kampioen worden in de veld competitie en
ons staande houden in de reserve 1e klasse in de zaal. Redden we dat nog? De blessures springen links
en rechts als paddenstoelen uit de grond. Het piept en kraakt een beetje in het team. Het einde van
het eerste helft veldcompetitie staan we op de 1e plaats dus dat gaat goed. De teller van herstellende
teamleden staat op 7 van de 15. Gelukkig krijgen we wat extra tijd om te herstellen en mogen we
hopelijk binnenkort onze 'dans' gezamenlijk afmaken.
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Nog een paar keer samen met een groep vrienden het leukste spelletje spelen, teamgenoten die
vrienden zijn geworden, samen zoveel meegemaakt, heel Nederland doorgereisd weekenden samen
op pad. Ik hoop op een mooi einde van het seizoen samen, met het publiek langs de lijn en de
bloemen in onze handen.
Nog één laatste dans.

Ik wens iedereen een fijne kerst en een mooi 2022 in goede gezondheid!

Kevin Jager

FIETS IN DE AANBIEDING
Bij het opruimen van de container kwam deze fiets tevoorschijn. Met twee lekke banden, maar verder
best wel goed. Wie wil hem hebben?
Hij staat nu niet op slot, voor het bruggetje van ons veld. Als je hem wilt hebben moet je er snel
naartoe racen, want je weet hoe dat gaat...
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Krielkiep
Het volgende krantje komt uit op 10 januari. De volgende jeugdleden
zijn voor die datum jarig:
Puck Gruijs 22 december
Tessa Lok-Hin 27 december
Jelka van Kampen 30 december
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VAN DE JEUGDCOÖRDINATOR
Zaterdagochtend 11.00 uur, ik moet nog een stukje schrijven voor het krantje. Meestal schud ik dat
zo uit mijn mouw. Vandaag is dit lastiger. Het is triest om te zien hoe corona toch weer steeds meer
grip krijgt op onze vrijheid, nieuwe varianten maar nog geen boosters. Niet meer trainen enkel
wedstrijden, dat is niet leuk. Je kunt je niet voorbereiden, conditie neemt af en het is gewoon niet
gezellig. Het contact de lol en het gewoon met elkaar sportief bezig zijn. Terwijl ik dit schrijf weten
we nog niet of de wedstrijden nog door mogen gaan de komende weken. Maar toch ook wel positief
nieuws. Iedereen staat te springen om wedstrijden te spelen. Afhankelijk van wat er mag zullen we
creatief proberen te blijven, wellicht kunnen we zondag nog een training inplannen.
Ik wil iedereen bedanken voor zijn inzet voor het afgelopen jaar. Trots hoe we dit als club zijn
doorgekomen. Ik wens iedereen fijne feestdagen en op naar een sportief 2022 met veel lol, plezier
met elkaar.

Bart
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De F1
Het is nogal stil geweest rondom de F1. Helemaal onterecht, want dat is me toch een leuk team!
Een mooie mix tussen beginnende en al iets ervarene spelers. Een paar recht uit de kangoeroes en
een paar die een half seizoen (want: Corona) bij de F-jes hadden gespeeld en getraind.
Ik stel ze even aan u voor:
Dane: de oudste en sterkste van het team. Het kwartje is dit seizoen helemaal gevallen en hij scoort als hij niet té hard schiet- erop los. Kan ook lekker hard gooien!
Constant: de snelle die alle ballen pakt. Vindt sinds einde veld ook steeds vaker de korf en scoorde er
afgelopen weekend zelfs 5!
Jente: lang en lekker. Kinderen hebben nu al last van haar armen (moeder is trots!) en scoort ook
elke wedstrijd haar balletjes mee.
Robin: klein vastbijtertje. Tegenstanders komen niet los van haar. Klein geheim wapen dat sterker is
dan je denkt. Gooit heel goed!
Oliwia: is heel gedreven en wordt elke wedstrijd beter. Kijkt heel goed of ze ballen kan
onderscheppen en gooit die bal dan snel en goed naar anderen. Laatst voor het eerst gescoord en er
komen vast nog meer doelpunten!
Thenuja: klein én snel. Pakt veel ballen door erop te duiken (hoera voor het afschaffen van die regel!)
en is altijd heel snel bij zijn tegenstander. Schoot afgelopen weekend een prachtig doelpunt van ver
erin.
Fay: onze gezelligheid! Vind het korfballen best leuk, maar alles eromheen ook. Kleuren met een
supporter of korfballen? Kleuren :) Maar in het veld wordt ze steeds beter en sneller. Kan goed
verdedigen.
Siem: hoort er officieel ook bij, maar bereidt zich nog even geestelijk, op afstand, voor op het echte
werk!
Eelke: Trainer/coach. Speelt zelf, dus dat combineert erg lastig. Kinderen zijn dol op haar.
Maartje: Trainer/coach. Ondergetekende.
De eerste wedstrijden op het veld moest iedereen erg wennen. We trainden (en speelden) hard,
hadden veel lol met elkaar en werden elke wedstrijd beter. Na een paar verloren wedstrijden
volgende er een gelijkspel en de laatste wedstrijd wonnen we!
De zaal zijn we ingegaan met heel veel vertrouwen en een goede poule voor ons. We spelen tegen
ploegjes net als wij, met een mix van ervaring. Gelukkig blijkt dat wij vaak net ietsjes meer ervaring
hebben en daarom hebben we tot nu toe alle wedstrijden gewonnen! En dat zonder te trainen!
Ook wij zijn deze tijd vaak gehavend aan de start verschenen, maar konden gelukkig rekenen op wat
steun van Zoë en Wanuja en de spelers van de F hebben alles en wat extra gegeven!
We hebben nu een tijdje rust (ook al zonder corona) en we hopen eind januari deze reeks
overwinningen voort te zetten. (En mocht dat niet zo zijn, dan zijn we kampioen!)
Als het ooit weer mag in 2022 en u heeft een vrije zaterdagochtend, dan zou ik u zeker adviseren
eens te komen kijken naar fanatiek, speels, jong, onbevangen, optimistisch en sociaal korfbal!
Fijne feestdagen en een gelukkig 2022!
Groetjes, Maartje
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Krielkiep’s moppentrommel

Nachtrust
'Ik heb veel problemen met die buren van mij', vertelt Guus aan zijn
vriend. ‘Gisteren bijvoorbeeld hebben ze midden in de nacht een half
uur lang op de muur gebonkt.’ ‘Dat is vervelend. Dan hebben ze je
nachtrust gestoord’, zegt zijn vriend. ‘Dat viel nog wel mee, want ik was
toch trompet aan het spelen.’

Toekomst voorspellen
Ruby komt bij een waarzegger. Voor tien euro voorspelt ze je toekomst.
‘En, wat ziet u?’ vraagt Ruby als de vrouw in haar bol kijkt. ‘Ik zie dat
iemand heel boos op u gaat worden. En het is een vrouw.’ ’Dat kan wel
kloppen,’ zegt Ruby, 'want ik heb geen geld bij me!’

Tas
Leraar: 'Wie de volgende vraag goed beantwoordt, mag naar huis.'
Meteen gooit een leerling zijn tas uit het raam. 'Wie deed dat?' wil de
leraar weten. 'Dat was ik', zegt de leerling. 'Doei!!!'
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