
Jubileumblad 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 
Buurt en Speeltuinvereniging     

1945   BLOK   2015 

 

 

 

 

 

 



1945 Buurt en Speeltuinvereniging BLOK 70 jaar  2015 

 1 

 

Jubileumblad 
 

 
 

 

 

1945 

  1960 
   1980 
      2000 

  2010 
      2015 



1945 Buurt en Speeltuinvereniging BLOK 70 jaar  2015 

 2 

 

Het jubileumblad: we bestaan 70 jaar! 
 

Voor u ligt het jubileumblad naar aanleiding van het 70-jarig bestaan van Buurt en 
Speeltuinvereniging Blok. 

Met dit boekje geven wij deze mijlpaal aandacht die het verdient en tegelijk is het bedoeld om alle 

activiteiten rondom het jubileum duidelijk op een rijtje te zetten.  

Om het jubileumprogramma in elkaar te draaien is er een feestcommissie opgericht (Daan Otten, 

Remco Koene, Alfred Kaspers, Martin Luten, Rene Luten en Fred Jak). Zoals u zult zien is 
geprobeerd iedereen iets te bieden. Wij denken dat het met dit programma behoorlijk goed gelukt 

is. 

Verder heeft de feestcommissie er dit keer voor gekozen om de activiteiten te spreiden over het 
hele seizoen, we bestaan ten slotte het hele jaar 70 jaar. De aftrap van het jubileumjaar is op 12 

september met Dirk Scheele en Blok Rock en we eindigen op 16 april met een grote Bingoavond. 

Het is verstandig om dit krantje te bewaren en alle datums op de kalender alvast vet te omcirkelen, 
dan hoeft u in ieder geval niets te missen. 

Omdat activiteiten en evenementen verspreid zijn over het seizoen is natuurlijk nog niet alles tot in 
de puntjes uitgewerkt. Alle activiteiten zullen daarom ook in de maandelijkse krantjes en natuurlijk 

op de website (www.buurtenspeeltuinverenigingblok.nl) aangekondigd worden. En dan zullen 
details waar dat nodig is nog verder bekend gemaakt worden. 

Wij hopen u bij zoveel mogelijk evenementen en activiteiten te zien, dan wordt het zeker een mooi 

jubileumjaar.  

 

De Feestcommissie 
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Buurt- en Speeltuinvereniging Blok 
Programma 70 jarig bestaan 

 

12 September   11.00  Dirk Scheele  (+ voorprogramma) 

12 September  14.00-22.00 Blok Rock (met 8 Zaanse bands) 

17 Oktober 13.00  Darttoernooi  

21 November  13.00  Biljarttoernooi (+ alleen leden) 

12 December  13.00  Kerststukjes maken (jong & oud) 

16 Januari   13.00  Proeverij Wijnen en Bieren (> 18 jaar) 

13 Februari  11.00  Klaverjasmarathon 

  6 Maart   13.00  Haak- en brei workshop  

19 Maart   21.00  ‘Back to the 70’s’ party 

16 April   14.00  Jeugdbingo + pannenkoeken eten 

16 April   20.00  Grote Bingo (volwassenen) 
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Wel een bedankje waard 
70 jaar wordt je als vereniging niet zomaar. Daarvoor is over al die jaren inzet nodig van heel veel 
mensen en ook steun van bedrijven die de vereniging steunen. Dat is overal zo en bij het Blok is dat 
niet anders. 
 
Daarom nog maar eens (en het kan niet genoeg gezegd worden):  
Dank aan alle mensen die zich gedurende de afgelopen 70 jaar en ook nu nog inzetten als 
vrijwilliger. Of u nou veel doet of weinig, alle inzet is van belang om de vereniging, de speeltuin, de 
clubjes, evenementen, enzovoort levend en draaiende te houden. 
 
Dank ook aan alle leden die hebben deelgenomen (en nog zullen deelnemen) aan welke activiteit 
dan ook, of die gewoon lid zijn en de vereniging op die manier steunen. Ook u bent heel belangrijk, 
want zonder leden hebben wij geen vereniging. 
 
En natuurlijk ook dank aan alle adverteerders die ons door de jaren heen hebben gesteund, zodat 
er bijvoorbeeld elke maand toch weer een krantje kan worden gedrukt.  
En in het seizoen dat wij ons 70 jarig bestaan vieren zijn dat:  

GeelRonitz Bouwgroep, Bar Babbels, Broers bestratingen, de Bruijn auto’s,  
bakkerij Jaap Brakenhoff, Carvey stucadoors, Cashtek reparatie service,  
Daan Otten klussenbedrijf, Erwin Vermast cd’s en dvd’s, Verpalen car service, 
het Dampwinkeltje de e-sigaretspecialist, Drukkerij de Vaart, 
Heijne audio video en tv, Horend goed de specialist in hoortoestellen,  
Interval Groep beveiligingen, Chinees Indonesisch Restaurant Kang Wah,  
Hans Knijnenberg woning en projectstoffeerder, Mulder Grafische Producties,  
Leguijt schilder- behangwerk en kleuradvies, Café restaurant de Krokodil,  
Michiel Meijns grondverzet en groenvoorziening, Renèl schilderwerken,   
Nagelhout administratie en belastingadvieskantoor, VBK verwarming en sanitair, 
Neeft Onderhoudt schilder- en onderhoudsbedrijf, Scholtens Woninginrichting, 
Renaud speciaalzaak in huishoudelijke apparatuur, Lunchroom Rosarium, 
René Luten metsel- en timmerwerken, TGL tegels en tegelzetters,  
Slenderstudio Marijke, slagerij Sijt Buijs, Bart Meijns Hoveniers, 
Alles voor in de auto.nl, Yovibel 4 Your Hair, Juwelier van Zaanen, 
’t Saense Parkethuys, Bouke Meijns timmerwerken & onderhoud 

 
Namens de vereniging: dank voor uw inzet en wij hopen dat u die natuurlijk voort wilt zetten. 
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Zaterdag 12 september 

Dirk Scheele 
Vanaf 11.00 uur  

Op het plein achter het clubgebouw.  

De poort gaat om 10.00 uur open 

Kaarten: €5,- voor leden (niet leden €10,-) 

 

Dirk Scheele is als kinderpopster bekend van onder andere zijn programma’s op Nickelodeon en 

Z@ppelin en natuurlijk verschillende cd’s en boekjes.  

Met zijn theatervoorstellingen trekt Dirk door heel het land volle zalen. Kortom: Een swingend 

succes voor alle kinderen tussen 3 en 8 jaar. 

Kaartverkoop in het clubgebouw, of via mail: blok70jaar@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

Het voorprogramma  wordt verzorgd door  

de Nederlands kampioen jongleren 
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BLOK ROCK 
Zaterdag 12 september 

van 14.00 tot 23.00 

 

met 8 Zaanse Bands op het plein achter het clubgebouw: 

 

Band Zonder toekomst 14.00 

Jupiter 15.00 

Ongelegenheidsband 16.00 

What’s Next 17.00 

Snikkelpeppers 18.00 

Jones and Bros 19.00 

Permission to Land 20.00 

Scoville 21.00 

 

Toegang is gratis 

voor alle leeftijden, ook kinderen welkom (speeltuin is geopend) 
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Zaterdag 17 oktober 
 

Darttoernooi 
 

Aanvang 13.00 

(wees op tijd want vol = vol) 

Deelname voor leden gratis, niet leden €2,50 

 

 

 

 

 

 

Zie ook het krantje van oktober voor meer informatie 
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Zaterdag 21 november 

Biljarten  

Jubileum toernooi  
BLOK 70 JAAR   

 

Aanvang 13.00 
Alleen voor leden van de biljartvereniging 

 
 

 

 
 

Zie ook het krantje van november voor meer informatie 



1945 Buurt en Speeltuinvereniging BLOK 70 jaar  2015 

 9 

 

Zaterdag 12 december 

KERSTSTUKJES 

MAKEN 

 

Voor jong en oud 
 

Deze middag kunnen zowel de kinderen als volwassenen 
onder professionele begeleiding zelf hun mooiste creaties 

voor de kerst maken. Voor materiaal wordt gezorgd. 
 

Aanvang 13.00 uur 
 

 

Zie ook het krantje van december voor meer informatie 
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Zaterdag 16 januari 

PROEVERIJ 
Van 

WIJNEN en BIEREN 
 

 
 
 

Aanvang 13.00 
wees op tijd want vol = vol 
Voor iedereen toegankelijk 

(onder de 18 wordt geen alcohol geschonken) 
 

 

Zie ook het krantje van januari voor meer informatie 
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Zaterdag 13 februari 

Klaverjasmarathon 

 

 
 

Open klaverjasdrive  

voor de echte liefhebbers 

Iedereen is welkom, ook niet leden 
 

Aanvang 11.00 uur 

 

Zie ook het krantje van februari voor meer informatie 
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Zondag 6 maart 
 

Workshop  
Breien en Haken 

 

 
 

Het doel: zoveel mogelijk inktvisjes maken 
Deze zijn bestemd voor couveusekindjes in het ZMC  

Om zo ook een leven van 70 jaar en meer te kunnen starten 
Op internet is over het hoe en waarom hiervan veel meer informatie te vinden 

 

Natuurlijk is iedereen welkom 
 

Start vanaf 13.00 uur 
 

Zie ook het krantje van maart voor meer informatie 
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Zaterdag 19 maart 

BACK to the 70’s  

PARTY 

 

 

 

Themafeest met DJ 
 

Zaal open 21.00 uur 

Dress code: jaren 70 stijl (niet verplicht, wel zo leuk) 

 
Zie ook het krantje van maart voor meer informatie 
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Zaterdag 16 april 
 

BINGO (jeugd) 
& 

Pannenkoeken eten 
 

                         Eerst mooie 

                             prijzen winnen…  

 

En dan lekker 

    pannenkoeken eten!!! 

 

 

 

De zaal is open vanaf 14.00 uur 

Zie ook het krantje van april voor meer informatie 
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Zaterdag 16 april 
 

Grote 

BINGO 
 

Mooie prijzen 

en een 

Gezellige sfeer 

 

 
 
 

Zaal open vanaf 20.00 uur 

(voor iedereen vanaf 12 jaar) 
 

Zie ook het krantje van april voor meer informatie 
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Hoe het 70 jaar geleden begon… 
 

Juni 1945: de tweede Wereldoorlog was ten einde en een nieuwe tijd brak aan. Toen het hele land 
zich opmaakte om de bevrijding te vieren en iedere stad, ieder dorp, en iedere straat zijn eigen 

versiering organiseerde, nam ook in Krommenie een groepje mensen het initiatief om een 
Buurtvereniging op te richten. Jan Dirk Eenhoorn, Willem Visser, Nicolaas Kerssens, mevr. 

Gravesteijn, Cor Steen en Cor Klous waren de mensen die de stoute schoenen aantrokken en zo 
werd kort daarna Buurtvereeniging “BLOK”opgericht. 

Het eerste kasboek laat zien dat op 20 juni de eerste activiteiten werden voorbereid en betaald en 

dat op 7 juli de vereniging daadwerkelijk werd opgericht. Het eerste reglement werd vastgesteld in 
de algemene vergadering van 6 augustus 1945. Het was dus in ’45 een hete zomer op het Blok. Een 

nieuwe vereniging was geboren en er werd direct al van alles georganiseerd. 

De eerste activiteiten die de vereniging organiseerde liepen behoorlijk uiteen.  

Aan de ene kant was er een sociale rol voor de vereniging: eieren kopen voor de zieke 
buurtgenoten en het bekostigen van een krans voor het monument van de gevallenen. 

En daar tegenover stond het meer feestelijke deel op 28 juni de inhuur van de 
‘wereldberoemde’goochelaar John Adroa. We kunnen overigens zonder overdrijven stellen dat 

goochelaars in die tijd ‘hot’waren, In een paar weken tijd werden ook de goochelaar  
J. Bas uit Wormerveer en goochelaar C. de Vries door de vereniging ‘ingevlogen’. Voor die 

voorstellingen werd overigens gebruik gemaakt van de zaal van Sociëteit “Ons Genoegen”. De 
stoelen, tafels en glazen werden gehuurd van de ANGOB (=Algemene Nederlandse Geheel-

Onthouders Bond). 

Natuurlijk werd er niet alleen gegoocheld. Wat te denken dan klinkende namen als Johnny en Bill 
die hoogstwaarschijnlijk een spetterende show hebben vertoond, of de fameuze harmonicaspeler 

Th. Rijkhoff. Allemaal namen die helaas niet meer terug te vinden zijn, ook niet op google. 
En dan ook nog de bioscoopvoorstelling die op 2 augustus voor de kinderen werd gegeven. Welke 

film werd gedraaid? Geen idee, misschien wel iets van Laurel en Hardy, Charly Chaplin of de 
Boefjes. Wie er bij is geweest mag het zeggen.  

Kortom: het eerste jaar kende in een paar maanden tijd een uitgebreid en breed programma, waar 

veel mensen op af kwamen. 
 

Laten we hopen dat het jubileumprogramma net zo zal sprankelen als het 70 jaar geleden deed. 
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Een woordje van de voorzitter 
Daar is het dan: het feest gaat beginnen. Het 70 jarig bestaan van onze vereniging. Er is een 

heleboel gebeurd in de afgelopen 70 jaar. Daar kun je een boek over schrijven en misschien doe ik 

dat ook nog wel een keer. Het is denk ik vrij uniek in de zaadstreek en eigenlijk in Nederland, dat 

een speeltuin vereniging 70 jaar bestaat. En dat die gerund wordt door alleen maar vrijwilligers. En 

dat we er zo goed voor staan financieel gezien zonder enige vorm van een subsidie. Maar dat is wel 

een moeilijke zoektocht en daar moeten we met zijn allen heel hard voor werken. Dat lukt al 70 

jaar, dus ik zeg: Op naar de 100! 

 Er komen wel steeds meer verhalen over vroeger los en dat is leuk want wie weet nog dat er 

vroeger in de oorlog paarden van de Duitsers hebben gestaan in de schuur waar nu ons busje staat. 

En wie weet nog dat er een sloot heeft gelopen naast het gebouw en wie weet nog van de, let wel, 

betaalde speeltuin oppassers. En natuurlijk de onvergetelijke playbackshows en alle bruiloften en 

feestjes die er in het pand gegeven zijn. Soms wel twee in een weekend. Twee mensen in de 

keuken voor de hapjes, twee mensen achter de bar en twee in de bediening. Ongekend natuurlijk 

nu in deze tijd. En dan de danslessen: eerst stijldansen en later linedansen. En dan ome Dirk die 

langs de deuren ging wekelijks om de contributie te innen en natuurlijk later ook het oud papier dat 

nog weer later door Henk Troudes werd opgehaald. En nog later door nog meer vrijwilligers met 

het kleine busje en nu door de vertrouwde blauwe bus met meestal Bert van Dijk achter het stuur. 

En natuurlijk de rommelmarkten met meestal gigantische opbrengsten.  

Ik zat laatst te praten over mijn functie in deze vereniging maar wist u dat er 5 voorzitters zijn 

geweest in die 70 jaar begon als ik goed geïnformeerd ben met Willem Visser, daarna dhr. 

Wanders, mevrouw van der Stroom, Kees Koomen, Gerard Heerooms en nu mijn persoontje. Ik heb 

het even uitgerekend, dat zijn looptijden van gemiddeld 14 jaar. Ik heb dus nog even. 

Ik wil via deze weg dan ook iedereen bedanken die ook maar iets voor deze mooie en unieke 

vereniging heeft gedaan in de afgelopen 70 jaar. Een hoop mensen daarvan zijn niet meer onder 

ons, die mogen we zeker niet vergeten en die zullen we ook niet vergeten. Ik hoop dat iedereen 

weer geniet van dit lustrum en op naar de 80 jaar. O ja, en misschien komt dat boek er nog eens. 

Veel plezier  

Martin Luten 
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Wij zien u graag 

bij de activiteiten  

van het 70 jarig jubileum  

van  

 

Buurt- en 
Speeltuinvereniging Blok 

 
En daarna? 

 
 

Op naar de 80!



 

 
 

 


