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En dan is het jaar 2022 alweer voorbij. Wat begon met een afgesloten buurthuis door de
regering, gaat toch eigenlijk met een klapper het jaar uit.
Want wát een jaar: met een vreselijk gezellige rommelmarkt, want dat mocht eindelijk weer,
paar optredens met een volle bak, toch in de vakantie lekker door gerommeld, medewerkers
avond, darttoernooi en natuurlijk het Sinterklaashuis, de oranje wedstrijden. Kortom het was
druk het afgelopen half jaar.
Even terugkomen op het Sinterklaas huis want met 1.400 bezoekers was het een groot succes.
Wat er allemaal gebeurt in die week is onwijs. Het begon zaterdag 12 nov met de intocht, waar
we ook meeliepen en de Pieten na de intocht zich gaan maakten voor de nacht. Ondertussen het
hele interieur van het huis naar beneden gebracht. Zondag, maandag en dinsdag opbouwen met
heel veel mensen. Dan de woensdag; koud maar schitterend weer. Ruim 650 bezoekers en
allemaal blije gezichten. Donderdag hoost het van de lucht en Verkade komt met een werkploeg
de speeltuin opknappen. Dan maar binnen alles soppen. Ondertussen komt wethouder Harry van
der Laan met de wijkmanager langs voor een goed gesprek. En dan zaterdag: ze stonden al te
dringen voor de poort. Wederom schitterend weer, maar wel koud. Wát een volk! Echt een top
dag, dan alles weer een beetje opruimen, want zondag is het Sinterklaasfeest van de vereniging
zelf. Ook weer beregezellig, dat was tot twaalf uur. Toen alles weer afbreken en opruimen,
want maandag moest oranje spelen en dat wilden we kijken. En dat is ook gelukt.
Dit alles is met zoveel vrijwilligers neergezet, dat is ongelofelijk. Zelfs de wethouder en de
wijkmanager stonden ervan te kijken wat een speeltuinvereniging wel niet allemaal kan doen.
Allemaal hartstikke bedankt voor jullie inzet, het was top!!!
Kijk je hebt in Nederland een Rudi Carrell, Frank Masmeijer, Ron Brandsteder, Maar in
Krommenie en wel bij buurt en speeltuinvereniging Blok hebben wij onze eigen wereldberoemde
presentator van de bingo. En als je dat al veertig jaar doet en de zalen zijn alle keren vol, dan
mag je een keer in het zonnetje gezet worden. Dat is 16 december gebeurd met de Premier
drumband en journalist, fotograaf en een presentje van het hoofdbestuur. Dank je wel opa
Henk Bluijs voor uw inzet al die jaren!
Ik begon natuurlijk een zin over de rommelmarkt dat zouden we dit jaar natuurlijk zoals elk
jaar willen doen maar dan heb je wel spullen nodig om te verkopen en daar wringt de schoen een
beetje. Veel spullen hebben we nog niet. Daarom bij deze een oproep om wanneer u de zolder
opruimt, ook even aan ons te denken want zonder spullen geen rommelmarkt.
Ook heeft zich iemand bij het hoofdbestuur gemeld die evt. de werkzaamheden van Bert Smit,
die als bestuurslid na dit seizoen afzwaait, zou kunnen overnemen. Welkom Jasper, bij de
jaarvergadering in maart zul je verder worden voorgesteld. We zouden blij zijn met nog meer
mensen, dus als u zich geroepen voelt, kom eens langs.
Dan wens ik iedereen hele fijne feestdagen en een vreselijk mooi en gezond 2023
Groeten Martin Luten
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BESTUUR
Martin Luten

email: martinluten@hotmail.com
Snuiverstraat 17, 1561 HA Krommenie, Tel 06-22280412

Voorzitter

Penningmeester Ron van den Berg

email: r.berg195707@gmail.com

Teresjkowastraat 71, 1562 BV Krommenie, Tel 06-83677920

Secretaris

Fred Jak

email: f.jak69@gmail.com

Braillestraat 28, 1561 JP Krommenie, Tel 075-6214834

Remco Koene

Inkoop

email: remco_koene@hotmail.com

van Hogendorpstraat 26, 1561 PC Krommenie, Tel. 06-46353050

Jeugd

Ilona van den Boogaard

email: Loonenco@gmail.com

Zaalhuur/bar
& spellenhuur

Bert Smit

email: zaalhuurblok@gmail.com

Popelstraat 12, 1561 KB Krommenie , Tel. 06-21605606

JEUGDCOMMISSIE
Ilona van den Boogaard

Jeugdcommissie

email: Loonenco@gmail.com

Badhuislaan 14, 1561 EB Krommenie
email jeugdcommissie: jeugdbestuurblok@hotmail.com

CONTACTPERSONEN WEKELIJKSE CLUBS
Bridgeclub

Jan en Joke Zonnenberg

tel. 06 5512 2598

Klaverjasclub

Willem Koper

tel. 06 2658 1716

Biljartclub

Gerard Heerooms

tel. 06 3639 7986

Dartclub

Ron van den Berg

tel. 06 8367 7920

KRANTJE
PPC
Redactie

Alfred Kaspers,
Fred Jak

CLUBGEBOUW BLOK
Dr Kuyperkade 5
1561 TD Krommenie
Tel. 075-6213216
IBAN: NL77INGB0005646168

Tel 075-6287688
email: speeltuinverenigingblok@gmail.com

WEBSITE BLOK
www.buurtenspeeltuinverenigingblok.nl
LEDENADMINISTRATIE
Fred Jak
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Programma Buurt- en Speeltuinvereniging
“BLOK”

Biljarten

Maandag-, dinsdag, donderdagavond
en vrijdagmiddag en -avond

Bridgen

Dinsdagmiddag 13.30

Klaverjassen

Woensdagavond 19.15 uur

Crea doe club

Woensdagavond 20.00 uur

Seniorengym

Donderdagmorgen van 9.30 tot 10.30

Darten

Donderdagavond vanaf 20.00 uur voor
volwassenen en jeugd vanaf 16 jaar

Januari 2023, jaargang 42
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Zondag
8 januari

Vrijdag
13 januari

Zaterdag
21 januari

Nieuwjaarsreceptie

Jeugdbingo

In Memoriam
biljart toernooi

Van 14.00 tot 17.00
Iedereen, alle leeftijden

19.30 – 21.00 uur
zie ook het krantje

biljartclub

Om alvast te noteren:

Vrijdag
27 januari
Kienen

Biljart clubkampioen

11 feb

Filmavond jeugd

3 feb

Darttoernooi

18 feb

Vogelhuisje maken

19 feb

Bandstoot koppeltoern 4 mrt
Hollandse avond

vanaf 20.00 uur

4 mrt

Jaarvergadering 2021 7 mrt
Rommelmarkt

voor iedereen van 12 jaar
en ouder.

1 april

Biljart koppeltoernooi 22 april

Kopij volgende krantje graag aanleveren vóór 15 januari
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We staan alweer op de drempel van het nieuwe jaar. Benieuwd wat he tons weer
gaat brengen. Hopelijk meer goed nieuws dan slecht nieuws, we wachten het af.
Maar tot die tijd gaan we weer met frisse moed er tegen aan op de volgende
datums.
En hierbij de beste wensen en veel gezondheid in ’t nieuwe jaar namens
Opa

Ploeg 2
Henk Bluijs
Lenie van Kooi
Klazien de Wit

10 januari
06-18167063

voor een nieuw lid?? Bel Henk!

Ploeg 4
Alex Petra
Dirk Noom
Conchita de Vet

Help ons het gebouw
netjes te houden
en meld u aan!

24 januari
Tel. 06-14016253

??wie wil helpen?? Bel Alex!
HELP ONS HET GEBOUW TE ONDERHOUDEN!
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23 november: Vanavond waren er 17 leden aanwezig Dus aan Wim weer de taak om drie stilzitters
aan te wijzen. Stijn, Hanneke en ‘opa’ Henk waren de ‘gelukkigen’. Bij mij aan tafel kwamen Hanneke,
Fred Walter en Rob zitten. Het eerste potje speelden de ‘meisjes’ tegen de ‘jongens’. Dit wonnen
wij met 1858 punten en 1 mars tegen 1074 punten voor Fred en Rob Het tweede potje speelde
Hanneke met Rob en was Fred mijn partner. Ik ‘hield’ de winst vast en won dit potje met 1688 pnt
en 1 mars tegen 1344 pnt voor Hanneke en Rob. Het derde potje was Hanneke’s beurt om ‘toe te
kijken’, Stijn nam haar plaats in. Ook dit potje was ‘het geluk met mij’ en won ik samen met Rob van
Stijn en Fred. Wij behaalden 1592 pnt en zij 1380 pnt

De winnaar aan onze tafel was Ikzelf met

5138 punten en 2 marsen. Tweede was Hanneke met 4802 pnt en ook 2 mrs. Derde Stijn met 4530
pnt en 1 mrs.Vierde Fred met 4142 pnt en 1 mrs. Rob ‘kreeg geen kaart’ zei hij. Zijn eindstand was
4010 pnt. ‘Logisch’ dat ik de winnaar was, want ‘wie schrijft, die blijft’ immers??
Het AOV vervoer van ‘de drie meisjes’ was mooi op tijd, …
30 november: Vanavond waren we weer met 17 leden aanwezig, maar Wim ging na de opening naar
huis. Hij ‘krijgt binnenkort een nieuwe knie’ en is dus een poosje uit de ‘roulatie’. Hij had wel de
sinterklaas attentie ‘nog’ geregeld. Iedereen kreeg een pak speculaasbrokken mee naar huis en op
de tafels stond een bakje kruidnootjes.
Bij mij aan tafel kwamen Dirk en beide Fred’s zitten. Het eerste potje speelde ik met Dirk tegen
de Fred’s. De Fred-genoten wonnen dit potje met 1605 pnt tegen 1397. Het tweede potje speelde
ik met Fred Koene. Deze ‘pot’ wonnen wij met 1540 punten tegen 1352 punten van de andere Fred
en Dirk. Het laatste potje speelde ik met de ‘are’ Fred. In dit potje beging ik de ‘ene blunder na de
are’. Fred kwam op met troef en die had ik niet dus gooide ik harten Aas op zijn slag. Hij keek mij
aan met ‘wat doe jij nou?’ want de tien had ik zelf niet! Fred gelukkig wél, dus kwam het toch goed?!
Maar helaas bleef het daar niet bij…Er lag heer, vrouw, boer op tafel en in plaats van dit slag met
‘mijn’ 10 te pakken gooide ik er een ‘kleintje’ bij en was het slag voor de buren met 20 punten roem.
Dit werd mij niet ’in dank’ afgenomen door mijn maat, Fred Walter, want ik had 50 roem kunnen
‘pakken’. [Snik, snik ]. Maar, tja Fred Koene vond dit prachtig!! Was dit slag de oorzaak dat hij/zij
dit laatste potje, met een klein verschil, wonnen? Zij behaalden 1475 pnt tegen 1447punten. Fred
Koene was ‘de’ winnaar aan onze tafel met 4620 punten, zijn naamgenoot was tweede met 4404 pnt,
Ikzelf behaalde 4384 pnt en voor Dirk noteerde ik 4224 pnt. Wij waren ‘dik op tijd’ uitgespeeld en
hebben nog gezellig na zitten praten.
Het AOV vervoer van ‘ons’ meisjes was heen op tijd, terug werd ‘pas’ 22:45 uur.
7 december: Allereerst was het Petra’s taak, de maandprijzen van november bekend te maken.
Volgens haar berekening, was Els eerste, Ans vijfde, Timo tiende en ‘afwezige’ Wim kreeg de
poedelprijs. Petra noemde geen getallen, zij kent Wim’s berekening niet. We hebben een
beterschapskaart voor Wim ondertekend, die Petra plus een ‘bloemetje’ bij hem gaat bezorgen.
Vanavond ‘zaten we weer rond’ en werd er aan vier tafels geklaverjast. Aan ‘mijn’ tafel kwamen
Hanneke, Timo en Fred Walter zitten. Timo hield de scores bij. Het eerste potje speelden de
meisjes tegen de jongens. Dit verloren wij
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met 1121 punten en ‘maar’ 20 punten roem tegen 1781 punten en 1 mars van Timo en Fred. Timo
heeft aardig wat ‘natjes’ moeten noteren. Het tweede potje speelden Hanneke met Timo en ik dus
met Fred. Fred en ik ‘roken’ de mars maar helaas….het laatste slag was voor Hanneke en Timo..
Ook dit potje verloor ik met 1292 punten tegen 1656 punten van Hanneke en Timo.. Het laatste
potje behaalde ik wat winstpunten. Dit potje wonnen Timo en ik met 1599 punten tegen 1453
punten van Hanneke en Fred…Timo heeft vele natjes geschreven vanavond. Maar zoals ‘altijd’ wie
schrijft die blijft heeft Timo gewonnen en noteerde hij voor zichzelf 5036 punten en 1 mars.
Tweede, Fred met 4530 punten en 1 mrs. Derde, Hanneke met 4230 punten ik kreeg 4016 punten,
heb ook alle potjes verloren. Wij waren op tijd uitgespeeld en hebben gezellig met elkaar
geklaverjast.
Rob, die ‘op Sinterklaas’ zijn 75e verjaardag heeft gevierd ‘gaf ‘n rondje weg’.
Het AOV vervoer vanavond zorgde voor lichte paniek bij Hanneke en mij. Zij belde om 18:30 uur
dat de taxi ‘al kwam’. “Dat kan, zien wij elkaar zo” zei ik. Maar toen ik in het busje stapte zat
Hanneke er niet in! Onze chauffeur, Joop begreep het niet want zij stond eerst op zijn lijst
genoteerd en ‘verdween’ ineens van zijn scherm ? Toen Ans en ik arriveerden was er geen
Hanneke. Joop begreep dit niet en was bereid om haar alsnog op te halen. Net op tijd zag hij
Hanneke arriveren, ook met NOOT.
Om 22:30 uur stond ‘Noorderlicht’ voor en werden wij om beurten, thuis gebracht..
14 december: Vanavond was Dea degene die de zestien volmaakte en er aan vier tafels gekaart
kon worden. Zij kwam met Hanneke en Fred Walter aan ‘mijn’ tafel zitten ik hield de ‘stand’ bij.
Het eerste potje speelde ik met Fred tegen Dea en Hanneke dus. Fred en ik behaalde één mars en
‘maar’ 1209 punten tegen 1783 van de ‘Lady’s’. Wij waren vier keer ‘nat’ en zij ‘maar’ twee keer.
Het tweede potje speelde Dea en ik samen. Na vier spelletjes hadden Dea en ik 91 punten en
Hanneke en Fred ‘al’ 547. Dat ‘beloofde niet veel goeds’ voor ons. In een potje dat ik troef moest
maken, telde Fred alvast de pnt van hun slagen op. Bij het zesde slag telde hij ‘al’ 93 punten, dus
kon ik ‘weer dweilen’. Ik kon vier natjes voor ons en twee voor de tegenpartij noteren. Zij wonnen
dit potje met 1514 pnt tegen 1318 pnt van Dea en Marianne. In het derde potje speelden wij
zussen met elkaar. Wij waren vier keer nat, en Dea en Fred maar één keer. Dit potje verloor ik
ook, nu schreef ik 1183 pnt voor ons en 1739 pnt voor Dea en Fred. Gewonnen heeft Dea met 4840
pnt, Tweede was ‘zusje’ Hanneke met 4480 pnt, derde Fred met 4462 pnt en 1 mars, ikzelf kwam
tot 3710 pnt en 1 mars. Wij hebben vlot en toch gezellig gekaart.
Om 21:30 uur borg Fred de kaarten op. Inmiddels was er door ‘onze rokers’ geconstateerd dat
het buiten behoorlijk glad was, dus waren we gewaarschuwd. Petra begeleidde zo nodig ‘onze’
kaarters naar buiten. ‘Zou onze taxi nog wel rijden?’ vroeg ik mijzelf af. “Nou dan gaan we hier
slapen” stelde Hanneke voor. Een SMSje, op mijn mobiel, ‘De taxi was verlaat en kon nog geen
aankomsttijd kon zeggen’. Gelukkig werd het niet Té veel later en waren wij rond 23:00 uur
allemaal veilig thuis!!
Marianne
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De vrijdagavond Biljartclub werd op sinterklaas avond blij verrast door het
jeugdbestuur met een heerlijke chocolade letter, waarvoor onze hartelijke dank
De vrijdagavond groep
------------------------------------------------------------------------------Kerst toernooi.
Op 10 december speelde de biljarters een kerst toernooi, het was een drukte
van belangwant er waren 28 spelers ingeschreven dus konden we 14 koppels
samenstellen.
Ieder koppen heeft 4 partijen 10 over de rode gespeeld som waren er 20
beurten nodig voor een partij maar de meeste waren sneller aan de 10 punten
gekomen.de snelste partij werd in 5 beurten gewonnen door het duo Chris Wouda
en Henk Bluijs.
Het was weer een knoert gezellige middag met hapjes en drankjes, en op het
eind net voor de prijsuitreiking werd iedereen verrast met een heerlijk slaatje.
De uiteindelijke winnaar was het koppel Gerard Heerooms en Peter Heijne die
alle 4 de partijen hadden gewonnen.
Al met al weer een geslaagd toernooi.
Het volgende toernooi is het In Memoriam toernooi op 21 januari 2023

Groetjes van de wedstrijdleider Jaap
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Ook in

2023

kunt u natuurlijk weer gezellig

KIENEN
op het BLOK
en wel op:

vrijdag 27 januari
We beginnen om 20.00 uur
Voor iedereen van 12 jaar en ouder
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Zaterdag 1 april Rommelmarkt Blok
Dat staat bij veel mensen al een tijdje in de agenda’s. Het is immers een belangrijk
evnement voor de vereniging. Natuulijk omdat het altijd een fantastische dag is met
al die kramen en al die spullen die een tweede, derde en soms wel vierde leven
krijgen. Mensen die komen kijken en kopen zijn blij met datgene wat ze voor een
prikkie kunnen meenemen naar huis. En de vereniging is enorm geholpen met de
inkomsten die deze dag in altijd voor ons opleveren en die het beter mogelijk maken
om af en toe een nieuw speeltoestel, een keuekenapparaat of het onderhoud te
kunnen betalen.
Bezoekers komen namelijk soms van ver, een teken dat onze rommelmarkt behoorlijk
goed bekend staat.
Daarvoor verzamelen wij het hele jaar door spullen, veel mensen die verhuizen, iets
nieuw kopen of hun zolder opruimen denken aan de vereniging en leveren dan de
oude, nog bruikbare spullen bij ons in. En dat slaan wij dan weer op de Blok-zolder op.
Helaas is die zolder op dit moment nog erg leeg, tè leeg!
Daarom hier aan iedereen de oproep: heeft u spullen die u niet meer gebruikt, in uw
schuur, op zolder, in de logeerkamer, de garage, of waar dan ook. Kom ze dan aub
langs brengen of neem even contact op met één van de bestuursleden. Wij zitten er
om te springen.
Want zonder spullen geen rommelmarkt. En dat zou doodzonde zijn.
Het bestuur
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

De eerstvolgende “vergaardag” voor het nieuwe clubblad van februari is op dinsdag
17 januari a.s.
Dat wil dus ook zeggen dat de krantjes vanaf die middag/avond weer klaar liggen
voor alle bezorgers.
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Wij wensen iedereen een heel
voorspoedig, gezond en gezellig

2023
En daar proosten wij graag op
tijdens onze jaarlijkse

nieuwjaarsreceptie
Zondag 8 januari
van 14.00 tot 17.00

(Iedereen krijgt 2 gratis consumpties)
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Wat gaan we doen in
2023
We hebben voor het nieuwe jaar al een aantal activiteiten op de planning staan
voor de jeugd, dus zet deze alvast in je agenda of op de kalender!

• Vrijdag 13 Januari: Bingo – avond
• Vrijdag 3 Februari: Filmavond
• Zondag 19 Februari: Vogelhuisjes maken
• Vrijdag 10 Maart: Filmavond
• Zondag 26 Maart: Darttoernooi voor de jeugd
• Vrijdag 14 April: Speurtocht / Vossenjacht

Wij hebben er alweer heel veel zin in om jullie in het nieuwe jaar weer te zien!
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AVOND
Vrijdag 13 Januari

Van 19.30 tot 21.00 uur
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Jeugdnieuws
Beste Jeugdleden,
Wat was het Sinterklaashuis dit jaar weer een groot succes! En wat hebben we
veel van onze kids gezien! Meer dan 1200 mensen hebben het huis bezocht en
keken hun ogen uit!
De inpakpieten die hoge torens maakten van de pakjes, alles, maar dan ook
echt alles inpakten...(zelfs elkaar en het meubilair), de Waspieten, die druk
bezig waren de was op te hangen en te vouwen, het grote bad vol met
pepernoten waar velen van jullie ook even in gezeten hebben, Bakpiet die weer
de meest verrukkelijke pepernoten stond te bakken en hiermee het huis
heerlijk liet ruiken en natuurlijk het belangrijkste onderdeel.....Sinterklaas!
Iedereen ging weer graag met hem op de foto, er werden handjes geschud en
liedjes gezongen.
Op het plein was een heus parcours, kon men sjoelen, genieten van warme
chocomel en verse popcorn ennnnn.......als hoogtepunt: poffertjes eten! Door
de Suikerpiet werden deze poffertjes extra bijzonder. Je kon namelijk kiezen uit
hoge of lage suiker! De meesten gingen voor hoge suiker, met als gevolg dat er
grote witte wolken over het plein vlogen!
Afsluiter was het Sinterklaasfeest met onze eigen Blokkinderen. Bijna 50
kinderen die in de kamer van Sinterklaas op zoek moesten naar hun cadeautje.
Wij hebben ervan genoten en hopen de Sint en zijn Pieten volgend jaar weer te
mogen verwelkomen.
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FILMAVOND
Vrijdag 3 Februari
19.30 tot 21.00 uur
Zaal is open vanaf 19.00 uur
In de pauze krijgt iedereen limo en een snoepje.
Chips, popcorn en fris zijn aan de bar verkrijgbaar.

Voor leden gratis en voor niet leden € 1,00
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**
Oplossing december:
*

***

****

In de sudoku-puzzel moeten de cijfers 1 tot en met 9 worden ingevuld, en wel op zodanige wijze,
dat op elke horizontale rij elk cijfer slechts één keer voorkomt, in elke verticale kolom elk
cijfer slechts één keer voorkomt en in elk subrooster elk cijfer slechts één keer voorkomt.
De oplossing van deze puzzels, zal in het volgende clubblad bekend worden gemaakt.
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