
Woont u buiten het verspreidingsgebied?
Geïnteresseerden die buiten het verspreidingsgebied wonen, maar wel het Samenspel willen 
ontvangen, kunnen contact opnemen met Henny Schoonderwoerd, telefoon 06-20564767.
Tegen een kleine vergoeding krijgen zij het Samenspel dan toegestuurd.

Vrijwillige bijdrage
Wilt u Samenspel financieel steunen door middel van een vrijwillige bijdrage, dan kunt u dit 
overmaken op bankrekeningnummer: NL 17 RABO 0122 1373 96 t.n.v. Stichting Samenspel.

Let op: in de zomerperiode wordt er geen Samenspel gemaakt. De volgende uitgave 
zal verschijnen op 2 september. Kopij voor deze uitgave kunt u inleveren  

uiterlijk op DINSDAG 23 augustus voor 20.00 uur ’s avonds 

via  redactie@stichtingsamenspel.nl of op Benonilaan15, 1695HD Blokker

Tekst kunt u het beste aanleveren in Word of direct in uw e-mailbericht. 
Foto’s in een zo hoog mogelijke resolutie, minimaal 1 Mb en illustraties zoals logo’s het liefst 
als illustrator EPS en anders ook in een zo hoog mogelijke resolutie. Als u hierover vragen 
heeft, kunt u ze uiteraard altijd stellen via redactie@stichtingsamenspel.nl .

De redactie behoudt zich het recht voor de kopij in te korten en te beoordelen op toepasbaar-
heid en correcte inhoud voor plaatsing. Voor vragen of opmerkingen kunt u zich wenden tot 
de redactie via redactie@stichtingsamenspel.nl . Drukfouten voorbehouden.

Wilt u adverteren in Samenspel?
Als u een advertentie wilt plaatsen in Samenspel, kunt u contact opnemen met Zeeman recla-
megroep, Witte Paal 212 – 1742 LA Schagen, tel. 0224 - 296007 of e-mail: advertentie@zrgbv.nl

Heeft u een vraag voor de redactie?
Als u vragen heeft aan de redactie van Samenspel, dan kunt u bellen naar: 0229-241249
(tussen 19.00 en 20.00 uur).

Heeft u Samenspel niet ontvangen of heeft u een vraag over de verspreiding?
Als u opmerkingen of vragen heeft over bijvoorbeeld de verspreiding, kunt u contact opnemen 
met Henny Schoonderwoerd, telefoon 06-20564767.

Jaargang 52, nummer 13 8 juli 2022

Het Samenspel is een twee-wekelijkse uitgave (oplage 7000 stuks) 
van Stichting Samenspel en heeft tot doel de inwoners van Blokker, 
Oosterblokker, Bangert-Oosterpolder, Zwaag en Zwaagdijk-West op 
de hoogte te houden van de activiteiten van de verenigingen, stich-
tingen en organisaties in deze dorpen.

Redactieleden Samenspel: redactie@stichtingsamenspel.nl

- Eef Smal - Annemieke Ooms - Corina Schagen-van Willegen
- Henny Schoonderwoerd - Jan Koen 
- Mandy van der Laan - Chris Baesjou
   

SAMENSPEL
St icht ing



Volg ons ook op Facebook: www.facebook.com/Samenspel

Voor alle verschijningsdata en digitale edities:  www.dorpspleinzwaag.nl

Wij gaan op vakantie! 
 

De redactie en de bezorgers van het 
Samenspel gaan genieten van een 
welverdiende zomervakantie.
Dit houdt in dat het nummer dat je nu leest, de laatste 
is vóór de zomervakantie. Het volgende nummer ver-
schijnt op 2 september. De kopij voor dat nummer kan 
ingezonden worden tot uiterlijk 23 augustus. Zie pagina 
1 voor de inleveradressen. 

Ga jij deze zomer ook op vakantie? Neem het Samen-
spel mee en maak een leuke foto. Stuur deze naar 
redactie@stichtingsamenspel.nl en vertel ons jouw 
vakantiebelevenissen.
Graag tot ziens in september!

Herinnering: 
Steun Samenspel en win een slagroomtaart  
 

U kunt nog maar heel even meedingen naar de overheerlijke slagroomtaart die 
u kunt verdienen door het overmaken van een vrijwillige bijdrage. Na de zomer-
vakantie gaan wij de winnaar bekend maken. 

U kunt uw bijdrage overmaken op rekeningnummer NL 17 RABO 0122 1373 96 
ten name van Stichting Samenspel te Zwaag of in een gesloten envelop bezorgen 
bij onze penningmeester op het adres Dorpsstraat 126 te Zwaag. Elke bijdrage is 
welkom, maar om een indicatie te geven: een bijdrage van ongeveer 17,50 euro 
per adres is nodig om de kosten te dekken.

Maak uw vrijwillige bijdrage vandaag nog aan ons over. Zo blijft de toekomst van 
Samenspel verzekerd.

Hartelijk dank, bestuur en redactie Stichting Samenspel

SAMENSPEL
St icht ing



Coverstory: CASA DA QUINTA

Op het omslag van Samenspel staan foto’s met namen 
van huizen uit ons verspreidingsgebied. De redactie 
heeft een oproep gedaan om ons deelgenoot te maken 
van het verhaal achter deze namen. Onderstaand een 
van de enthousiaste reacties van onze lezers.

Op Druivenhof 5 in Zwaag woont Piet Slijkerman. De naam die op het bordje 
staat, gaat niet over zijn huis, maar is de naam van het prachtige tuinhuis dat in de 
achtertuin staat. Piet vertelt over het ontstaan van de naam. 
 
“Ik woon al meer dan vijftig 
jaar op dit adres. Onze kinderen 
Patrick, Claudia en Maurice zijn 
hier opgegroeid en hebben een 
onbezorgde jeugd gehad met 
de vele kinderen in de buurt. Ze 
zijn al lang de deur uit, maar de 
kinderen en kleinkinderen komen 
graag bij opa in de Casa. 
Ons tuinhuis is in 2018 gebouwd 
door Peter Keizer. Het is een 
eerbetoon aan mijn lieve vrouw 
Truusje die in datzelfde jaar is 
overleden. Wij gingen al vele 
jaren op vakantie naar de Algarve in Portugal en de eigenaar is een vriend van ons 
geworden. Ons onderkomen in Portugal heette Casa da Quinta en zo heb ik dit 
prachtige tuinhuis ook genoemd. Ik zit hier de hele zomer en kan heerlijk genieten 
van de tuin, de volière en de kippen.”

Oproep: ook een huis met een naam?
Lezers opgelet: heb je ook een huis met een bijzondere naam? Laat het ons snel weten 
en deel jouw verhaal met ons via de mail: redactie@stichtingsamenspel.nl . Doe er ook 
een duidelijke foto bij van het naambord én een foto van de bewoners voor het huis!

Ophaaldatum plastic HVC Zwaag
OPHAALDATUM:  DONDERDAG 14 JULI
   DONDERDAG 11 AUGUSTUS



Graag goed gebundeld! De opbrengst komt ten goede aan de Zwaagse verenigingen. 
Steun ook uw vereniging met oud papier voor het L.O.P.! Kijk eens op www.lopzwaag.nl

Liefdewerk Oud Papier Zwaag
Het oud papier wordt elke maandag in de 
oneven weken opgehaald in Zwaag.

OPHAALDATA: 
MAANDAG 18 JULI  MAANDAG 15 AUGUSTUS
MAANDAG 1 AUGUSTUS  MAANDAG 29 AUGUSTUS

Het laatste Samenspel voor de zomervakantie 
is alweer bij u op de mat gevallen. Ook wij 
van de buurttuin (Pere-, Besse-, Pruimen- 
en Appelgaard) maken ons op voor de 
zomervakantie.
Mocht het warm weer worden, dan hebben 
we een rooster wie wanneer voor het 
watergeven zorgt en gelijk de nodige liefde 
en zorg kan brengen. Onze groep is daar 
groot genoeg voor gelukkig. We hebben zelfs 
een nieuwe aanwinst: Wies, welkom! Ondanks dat ze zelf een mooie, grote tuin heeft 
een paar straten verderop, is ze helemaal enthousiast over de buurttuin, die ze al heel 
gauw ‘onze buurttuin’ ging noemen, prachtig!
Ze heeft veel kennis van planten en dergelijke, wat heel prettig is maar overigens 
zeker geen ‘must’ in de buurttuingroep. De één zet heerlijke koffie, de ander is 
enthousiast aan het tuinieren, de volgende schrijft en weer een ander komt met leuke 
ideeën. Zoals de open tuinen-dag die we hebben bezocht op de Koepoortsweg en 
omgeving. Zeker een aanrader voor volgend jaar. Voor ons ergens ook wel weer lastig 
want je ziet weer zoveel mooie planten en leuke ideeën.
Maar voorlopig is onze buurttuin groot genoeg en kunnen we er aardig ons ei 
kwijt allemaal. Zo breidt de tuin zich niet alleen steeds verder uit met nieuwe 
buurtgenoten, maar ook met minibewoners in en om de tuin. Kom gerust eens, met 
of zonder kinderen, kijken. Aanraken mag ook, als het maar respectvol gaat, dan 
blijft de boel voor de volgende die komt kijken ook leuk.
Dus altijd welkom in de tuin, hij blijft groeiende en bloeiende. Zo is er steeds weer 
wat nieuws te ontdekken. En niet te vergeten, qua hondenpoep gaat het een stuk 
beter, dus niet alleen voor ons maar ook voor bezoekers is het een schoner en 
vriendelijker welkom, hondenbezitters bedankt.
Fijne zomer allemaal.

Groetjes Fia, Sonja, Theo, Marjo, Wies, Ans, Ton, Joke en Marjo

Buurttuin uitbreiding



Lees verder op de volgende pagina >>

‘Wow mam, je speelt echt heel mooi!’

Juf Jacqueline neemt afscheid van 
Pancratiusschool

Een muziekinstrument bespelen is net als fietsen. Je 
verleert het niet! Sinds mijn achtste speel ik dwarsfluit 
en al ongeveer net zo lang doe ik dat bij De Herleving (ik 
ben nu 33, reken maar uit). Toen mijn kinderen geboren 
werden, had ik mijn handen een tijdje te vol. Dus leverde 
ik mijn fluit, die ik van de vereniging leende, in en stopte. Natuurlijk miste ik de 
vereniging waar ik zo ongeveer in opgroeide, maar je kunt nou eenmaal niet alles 
tegelijk. Tot de dodenherdenking van 2019 in beeld kwam. Of ik kon bijspringen, 
vanwege afwezigheid van een aantal andere fluitisten. Dat wilde ik wel! Ik schoof 
weer aan bij de repetitie en het was alsof ik nooit weg was geweest. Het spelen ging 
prima en het enthousiasme van mijn kinderen: ‘Wow mam, je speelt echt heel mooi!’ 
maakte het nóg leuker. Dus ik werd weer lid. Toen kwam corona natuurlijk, maar 
dat betekende niet dat ik niet kon spelen. Wat wel een beetje in de weg stond, was 
het feit dat de goede fluit die ik ooit had, inmiddels bespeeld werd door een ander 
lid (die niet stopte omdat ze kinderen kreeg). Het instrument dat ik nu had van de 
vereniging, was uhh…uitgespeeld. Gelukkig wilde de vereniging, met belangrijke 
bijdragen van het Prins Bernhard Cultuurfonds én de Dorpsveiling Zwaag een nieuw 
instrument voor me kopen. Nu kan ik niet meer weg natuurlijk!
 
Blaas nieuw leven in je muzikaliteit
Wat ik hier vooral mee wil zeggen, is dat het nooit te laat is om weer te gaan spelen. 
Heb je je instrument in de wilgen gehangen of ingeleverd? Probeer het weer eens. 
Kom langs op de repetitie, blaas (of sla) het stof van je muziekkennis en pak het 
weer op. Wedden dat je het nog kunt? Wij hebben een stoel, bladmuziek en een 
instrument voor je vrij.

De Herleving repeteert op de dinsdagavond in cultureel centrum De Plataan aan de 
Pastoor Nuijenstraat 1 in Zwaag. Het leerorkest, voor beginnende muzikanten jong of 
wat ouder, van 18.45 tot 19.45 uur en het harmonieorkest van 20.00 tot 22.15 uur.

Namens De Herleving, Desiree Machtel-Groen

Na 43 jaar is het voor juf Jacqueline Schilder tijd om van haar 
welverdiende pensioen te genieten. Betrokken, enthousiast, 
leergiering en vrolijk. Een paar termen die bij deze juf passen. 
Inmiddels is juf Jacqueline een begrip in Oosterblokker en 
hebben veel families les van haar gehad.
Vrijdag 1 juli hebben we met de hele school een prachtig feest gevierd. We hebben 



een theatervoorstelling voorbereid waar alle 
kinderen aan mee deden. Hierbij werden we 
geholpen door enkele professionele acteurs. Aan 
het eind van de dag kon juf Jacqueline genieten van 
een voorstelling die aansloot bij een van haar grote 
passies, namelijk reizen.
43 jaar onderwijs, waaronder 40 jaar in Ooster-
blokker, betekent dat zo’n 1000 kinderen les hebben 
gehad van deze kanjer. Langs deze weg willen we 
vragen of oud-leerlingen, oud-collega’s of andere 
betrokkenen hun herinnering of felicitatie uiterlijk 
woensdag 13 juli per post willen sturen naar:

RKBS Pancratius
T.a.v. Jacqueline Schilder
Pennekamplaan 58, 1696 CD Oosterblokker

Wij hopen juf Jacqueline aan het eind van het  schooljaar een postzak vol 
herinneringen te kunnen geven. Doet u mee?

Jeugdraad Zwaag is jarig en dat moet gevierd worden. 
De Jeugdraad is in 1981 opgericht door onder andere 
Luuk Weehuizen en Marc van Heijster, om als één 
gezicht naar de gemeente Hoorn te kunnen optreden als 
vertegenwoordiger van clubs die activiteiten organiseren 
voor de Zwaagse Jeugd. 
Nu meer dan 40 jaar later is dat nog steeds de opzet. Onder de vlag van de Jeugdraad 
organiseren verschillende commissies activiteiten voor de kinderen uit oud-Zwaag, 
zoals vossenjacht, huttenbouw, schaken, musical, sinterklaasintocht en de wekelijkse 
The Sound kinderdisco. 
Daarnaast organiseert het bestuur zelf ook nog verschillende activiteiten als Lego 
bouwen, schaatsen, vissen, bingo, bowlen, poppendokter, piepschuimworkshop, 
paaseieren zoeken, schoonmaakactie en de jeugdloop. Wat zijn wij trots op alle 
mensen die samen de Jeugdraad Zwaag maken en daarmee alle kinderen kunnen 
verblijden en vermaken met zoveel activiteiten.

Om dit 40-jarig jubileum te vieren, organiseert de Jeugdraad Zwaag een groots 
Jeugdraad Festival voor de kinderen uit groep 1 t/m 8 uit oud-Zwaag op zaterdag 
3 september van 12.00 tot 15.00 uur in en om de Honky Tonk. We zullen groots 
uitpakken met veel spel en spektakel voor alle leeftijden. Dus zet de datum alvast in 
de agenda en dan zien wij jullie op 3 september!

Jeugdraad Zwaag bestaat ruim 40 jaar



J. Bloem-pad in gebruik 
 

Maandag 27 juni is de naam J. Bloem verbonden 
aan het pad naar het Cruyff Court Westerblokker bij 
winkelcentrum De Beurs. Al meerdere jaren wordt 
op dit veld onder leiding van Jan Bloem maandag en 
woensdag van 9.00 tot 10.00 uur, zomer en winter, door 
een stel minder jongere dames en heren gewerkt aan hun 
lichamelijke conditie en vooral geestelijk welbevinden.
Om het court/trainingsveld te bereiken, moest er eerst 
door een stuk, vaak nat, gras worden gebaggerd. Op 
verzoek van de heer De Haan, heeft de gemeente 
ingestemd om deze situatie aan te passen. 
De enthousiaste sporters hebben toen besloten om dit pad een passende naam te 
geven en op deze wijze Jan Bloem te bedanken voor zijn inzet, humor en sportieve 
gedrevenheid. In de hoop nog een aantal jaren met veel plezier samen te kunnen 
bewegen en vooral plezier te hebben.

De vrienden van Jan

Vrijwilligers gezocht die willen helpen in De Perelaar

Om gezamenlijk te genieten van het eten en elkaars 
gezellige gezelschap, komen de zelfstandig wonende 
ouderen graag bijeen in het restaurant van Wilgaerden 
locatie De Perelaar in Zwaag. 
Bij het verzorgen van de warme middagmaaltijd kan 
gastvrouw Ada op vrijdagen wel een helpende hand 
gebruiken van een gastvrije vrijwilliger. Denk aan hulp 
bij het dekken en afruimen van de tafels, het vullen van 
de waterkannen en er samen voor zorgen dat het er 
na afloop weer netjes uitziet. Een kletspraatje met de 
bewoners is ook belangrijk, gezien dit een moment is 
van gezellig samenzijn. 

Is dit wellicht iets voor jou? Uiteraard mag je zelf ook 
een vorkje meeprikken. De werkkleding ligt al klaar om 
geheel in stijl op vrijdagen van 10.30 tot 14.30 uur aan 
de slag te kunnen gaan. 
Wil je kennis komen maken? Wij heten jou als 
restaurantvrijwilliger een warm welkom.
Neem dan contact met ons op via 0229-576416 of stuur 
een mail naar info@vrijwilligersnh.nl .



Ik zoek af een toe een dagje oppas voor mijn hond(je). Ze houdt van wandelen!
Uiteraard tegen betaling! Contact: 06-15563556

Wie heeft er een fotoboek gevonden op straat? Is per ongeluk op het dak van de 
auto gelegd en vergeten. Vertrokken vanuit de Dibbitsstraat. Op de kaft staan 

mensen afgebeeld. Graag uw reactie. 
Familie Van der Gracht, Dibbitsstraat 31 in Zwaag, 06-12424690

Familieberichten & Zoekertjes
GEZOCHT

VERLOREN

Voor plaatsing in het Samenspel van 2 september graag uiterlijk op  
DINSDAG 23 augustus voor 21.00 uur uw berichtje inleveren.

De kosten voor het plaatsen van een bericht in deze rubriek zijn € 5,-
Dit bedrag kunt u overmaken naar rekening: NL 17 RABO 0122 1373 96 

t.n.v. Stichting Samenspel
De tekst kunt u mailen naar redactie@stichtingsamenspel.nl 

en mag beslist niet te lang zijn (max. 50 woorden).
Het bedrag dient uiterlijk op de inleverdatum (zie hierboven) overgemaakt te zijn.

De redactie zorgt er dan voor dat uw zoekertje wordt geplaatst.

Heeft u iets te koop of zoekt u iets, wilt u iets Heeft u iets te koop of zoekt u iets, wilt u iets 
bekend maken, aanbieden of vragen?bekend maken, aanbieden of vragen?

Deze rubriek is uitsluitend bestemd voor zoekertjes en familieberichten van particulieren 
(geen onroerend goed). Gevonden voorwerpen kunt u gratis plaatsen. 

Commerciële uitingen van handelaren en bedrijven worden niet geplaatst.  
De redactie bepaalt of uw inzending in deze rubriek past en hierover kan niet worden 

gecorrespondeerd.

Kapotte lantaarnpaal?
Meld het op 
www.hoorn.nl/melding

Een nieuw paspoort nodig?
Laat het thuis bezorgen.
www.hoorn.nl/paspoort



Lees verder op de volgende pagina >>

Ontmoeten bij Brinkpark is een ontmoetings-
plek voor heel Blokker, jong en oud. Een dyna-
mische plek met gezellige zitjes, waar buurt en 
bewoners terecht kunnen voor diverse activiteiten en ontmoeting. In Ontmoeten bij 
Brinkpark bouwen we samen aan een plezierige ontmoetingsplek voor en door inwo-
ners van Blokker vanuit verbondenheid met en voor elkaar.
We richten ons op het actief betrekken van inwoners door gezamenlijk sociale activi-
teiten te organiseren op basis van uw wensen en behoeften. De activiteiten in Ont-
moeten bij Brinkpark zijn gericht op ontmoeten, verbinden, ontplooien en bewegen. 
Het aanbod van activiteiten en voorzieningen wordt door wijkverbinders en vrijwil-
ligers samen beheerd en georganiseerd op basis van behoefte.

Vakantieperiode
De vakantieperiode is aangebroken en dat betekent dat een aantal activiteiten op 
vakantie is. De kerkdiensten zullen in de zomerperiode niet worden gehouden en 
starten weer op 28 september. Verrassend tekenen houdt ook een zomerstop en zal 
eveneens in september worden opgestart.
 
Terugblik (André) Hazesdag!
De Hazesdag op 19 juni is een heel geslaagde dag geworden. Meteen bij aanvang 
om 14.00 uur liep het publiek vanuit Brinkpark en het dorp binnen om te genieten 
van muziek van DJ Richard en van de gezelligheid met elkaar onder het genot van 
een hapje en drankje. Er was ruimte genoeg om gezellig bij elkaar te zitten en bij te 
praten. Dankzij alle sponsoren waren er zeer veel en diverse prijzen voor de loterij. 
Ook het optreden van Het Hazeskoor was zeer geslaagd, de leden hebben genoten 
van deze mooie dag en komen graag volgend jaar terug. Deze dag is mede mogelijk 
gemaakt door diverse sponsors.

Duofiets
Vanuit het Blokkerfonds is een nieuwe duofiets beschikbaar gesteld voor Brinkpark. 
Deze fiets is beschikbaar voor alle inwoners van Blokker. Wilt u een keer stukje fietsen 
op de duo-fiets? Neem dan contact met ons op via 088-6652701 (bereikbaar op werk-
dagen van 08.30 uur tot 13.00 uur) of stuur een e-mail naar info@ontmoetenbijbrink-
park.nl voor de instructies. Veel fietsplezier!

Zingen en fietsen bij Brinkpark

We hopen u weer te Ontmoeten in Brinkpark!

Wilt u meer weten over de activiteiten, dan kunt u uw vraag stellen via 
www.ontmoetenbijbrinkpark.nl  
Bellen of mailen kan natuurlijk ook op 088-6652701 of info@ontmoetenbijbrinkpark.nl



  Wekelijkse activiteiten:

Maandag  Donderdag
Koffie drinken 10.00 - 11.00 uur Koffie drinken 10.00 - 11.00 uur
Gezamenlijk eten 12.15 - 13.15 uur Gezamenlijk eten 12.15 - 13.15 uur
Fitness 13.00 - 16.00 uur Biljarten  Vanaf 14.00 uur
Spelletjesavond 19.00 - 20.30 uur Gezamenlijk eten*  17.30 - 19.30 uur
  Opgeven bij Vera van Wegen, 0229-245683
Dinsdag  
Koffie drinken 10.00 - 11.00 uur 
Gezamenlijk eten 12.15 - 13.15 uur Vrijdag
Biljarten  Vanaf 14.00 uur Koffie drinken  10.00 - 11.00 uur
Gezamenlijk eten* 17.30 - 19.30 uur Gezamenlijk eten 12.15 - 13.15 uur
Opgeven bij Vera van Wegen, 0229-245683
  Zondag
Woensdag  Koffie drinken  10.30 - 11.30 uur
Koffie drinken 10.00 - 11.00 uur 
Gezamenlijk eten 12.15 - 13.15 uur

Verrassend tekenen 14.00 - 15.30 uur (elke eerste en derde woensdag van de maand) 
 ZOMERSTOP
Oecumenische  16.00 - 17.00 uur (elke tweede woensdag van de maand)
gesprekskring
Eucharistieviering 16.00 uur (elke vierde woensdag van de maand) ZOMERSTOP
Klaverjas 14.00 - 16.00 uur (elke tweede en vierde vrijdag van de maand)
Bingo 14.00 - 16.00 uur (elke laatste vrijdag van de maand)

Maandelijkse activiteiten:



  Column Brechje
Vijfentwintigduizend

Terwijl ik binnen achter mijn laptop zit, schijnt buiten de zon. 
Ik heb overwogen om mijn computer mee naar buiten te ne-
men. Buiten in de tuin is het heerlijk, op het pleintje hoor je stemmetjes van spelende 
kinderen, af en toe fladdert er een vogel voorbij. Nergens aan denken, ogen dicht. 
Nee, ik moet wel ergens aan denken. Het verhaal dat ik schrijf voor een wedstrijd. Ik 
heb vier weken de tijd om een verhaal van vijfentwintigduizend woorden te schrijven. 
Poeh, dat is andere koek dan de columns die ik voor u (en mijzelf) maak. Die bestaan 
uit driehonderd worden. Dan heb je nog de wedstrijden waarbij je mee kan dingen 
naar publicatie op een site of tussen andere verhalen in een bundel. Daar heb je vijf-
tienhonderd woorden tot je beschikking. Ik heb nog nooit zoveel woorden geschre-
ven, laat staan in zo’n korte tijd. 
Voorlopig zit ik binnen… Ik bedenk wat de hoofdpersonages gaan doen en vooral 
wat dat toevoegt aan het verhaal. Na tien minuten heb ik nog maar vijf zinnen 
geschreven. Ik staar weer naar buiten. Nog eenmaal kijk ik weer naar mijn compu-
terscherm. Dan klap ik mijn laptop dicht en ga doen wat iedereen doet. In de tuin 
zitten en genieten van het mooie weer. Ik sluit mijn ogen en geef me over aan de 
kalmerende geluiden van buiten. Tina zit ook in de tuin en die smeerlap van een Joep 
begluurt haar. Hij zit achter zijn computer op zijn slaapkamer en tuurt in haar tuin. 
Hij geniet van haar zonder dat zij het weet. Ik zie al helemaal voor me hoe hij eruit-
ziet en naar haar kijkt. Blij ga ik naar binnen, klap mijn laptop open en schrijf meer 
dan een pagina vol. Er wachten nog duizenden woorden om toevertrouwd te worden 
aan het papier.

Sonnet voor Jan-met-de-pet

Vluchten
Te land, ter zee en in de lucht.
Dit jaar wil men dolgraag op reis,
Zoekt men het vermeende paradijs
Steeds verder, in rijen wordt verzucht.

Voor CO2 is men even niet beducht.
Stikstof vergeten door de lage prijs?
Maak dat de boeren thuis eens wijs,
Op het platteland in hun gehucht.

Velen zitten finaal aan de grond;
Hele gezinnen kunnen dat getuigen.
‘Zomaar vluchten’, loopt uit de hand.

Financieel krijgt men het niet rond.
Ook Schiphol met zijn vliegtuigen,
Moet tevreden zijn in eigen land.

2022-06-19 Jan Jong (JH7)



Activiteitenagenda  juli/augustus

Als u activiteiten (als hierboven) wilt vermelden in Samenspel, kunt u uw kopij mailen 
aan: redactie@stichtingsamenspel.nl.

10 jul Mak’s Doemiddag: Tijdreizen door de aarde 14.00-15.30 uur

 Mak Blokweer, Blokker

10 jul Markermeertocht Westfriese Tourclub Vertrek 09.00 uur

 Handbalveld, Noorderdracht 42a, Blokker

18 jul Keezen Aanvang 19.30 uur

 De Witte Valk, Zwaag

31 jul Maks’ Biomarkt Vanaf 10.00 uur

 Mak Blokweer, Blokker

7 aug Waterlandroute Westfriese Tourclub Vertrek 09.00 uur

 Handbalveld, Noorderdracht 42a, Blokker

13 t/m 21 aug Kleurvisie Bangert tennistoernooi LTC Wings

 Boekert 5, Oosterblokker

21 aug De Hel van de Wieringermeer Westfriese Tourclub Vertrek 09.00 uur

 Handbalveld, Noorderdracht 42a, Blokker

27 aug Jaarmarkt Blokker

 Winkelcentrum De Beurs, Westerblokker

28 aug Maks’ Biomarkt Vanaf 10.00 uur

 Mak Blokweer, Blokker



U had ons stukje tekst natuurlijk gemist de vorige keer in het Samen-
spel. Dat is goed, want dan volgt u onze berichten. WFTC is gewoon 
lekker bezig. 

De clubritten worden goed bezocht, de 
verschillende groepen met leden rijden 
vele kilometers doordeweeks en in de 
weekenden. Als klap op de vuurpijl heeft 
een twintigtal enthousiastelingen in 
de voorlaatste week van juni een week 
in Frankrijk vertoeft. Het doel was om 
de zogenoemde ‘kale berg’ oftewel de 
Mont Ventoux een of meerdere keren te 
beklimmen. Dat is gelukt en hóe. Voor 
sommigen wel drie keer op één dag en 
vanuit meerdere plaatsen. Maar bovenal 
met elkaar je favoriete sport bedrijven 
(op verschillende niveaus) en samen op-
trekken in een goed gastenverblijf met 
gezamenlijk eten en slapen. Dit is weer 
zo’n voorbeeld waarom fietsen bij WFTC zo mooi is. 
Buitengewone fietsreizen organiseren door en voor de leden van WFTC ook buiten 
Nederland.

In september gaat bijvoorbeeld weer een groep voor vier dagen naar de Belgische 
Ardennen.
Maar in juli en augustus fietsen we natuurlijk weer een aantal clubritten in ons mooie 
Westfriesland/Noord-Holland, kijken we naar de Tour de France en blijven we lekker 
met elkaar ook doordeweeks in groepen fietsen. Lijkt mij nog steeds een heel mooie 
reden om lid te worden van onze club. Doen dus, heren en… dames! 

Kijk voor meer WFTC-nieuws op onze website en Facebook (www.wftc.eu). 

Hieronder volgt het resterende programma van onze clubritten in 2022.

10 juli Markermeertocht 60/80/140 kilometer
7 augustus Waterlandroute 70/100 kilometer
21 augustus De Hel van de Wieringermeer 60/90 kilometer
4 september Wormerpoel 65/85 kilometer
18 september Hollandse Kroontocht 65/95 kilometer

Nieuws van de Westfriese Toerclub (WFTC)



Dineren in de druivenkas 
 

We gaan er weer voor en we beginnen al vroeg 
dit jaar. We bieden u ook dit jaar weer de ge-
legenheid te genieten van een heerlijk drie- of 
viergangendiner onder de druivenranken in de 
historische kas aan de Koewijzend 4 in Blokker.
De afgelopen weken zijn we druk geweest met 
het krenten van de druiventrossen, dus het decor 
voor de heerlijke diners ziet er nu al prachtig uit.
Sinds 2016 houden we op deze unieke locatie een 
aantal diners. Dit wordt georganiseerd in samen-
werking met de Cultuur Historische Route Blokker. 
Naast de inzet van leerlingen van SG Newton is 
weer een aantal topkoks bereid gevonden zich 
voor u in te zetten. Deze koks hebben hun kunnen 
de afgelopen jaren dik bewezen en velen hebben 
al kunnen genieten van hun heerlijke diners.
We organiseren de diners in overeenstemming met de dan geldende maatregelen van 
het RIVM.

Wilt u deelnemen aan een van de heerlijke diners op deze unieke locatie dan kan dat 
op de volgende data:
Vrijdag 12 augustus (kok Hans Kuin)
Zaterdag 3 september (kok Sander Lunter)
Vrijdag 9 september (kok Bart Kooter)
Donderdag 15 september (kok leerlingen SG Newton)

Voor inlichtingen en reserveringen kunt u contact opnemen met Annie Balk: 
anniebalk@hotmail.com of 06-18189491.
Met uw deelname aan de diners beleeft u niet alleen een onvergetelijke avond, maar 
steunt u ook de Cultuur Historische Route Blokker en de Historische Tuin in Blokker.

Ophaaldata oud papier Blokker
Het oud papier wordt elke woensdag in de oneven 
weken opgehaald in Blokker. De opbrengst komt 
ten goede aan De Blokkers.

OPHAALDATA: WOENSDAG 20 JULI  WOENSDAG 17 AUGUSTUS
 WOENSDAG 3 AUGUSTUS WOENSDAG 31 AUGUSTUS
SVP PAPIER GEBUNDELD OF IN DOOS/BAK AAN DE WEG ZETTEN.



Jaarmarkt Blokker: steekt zijn kop weer op!

De Jaarmarkt in Blokker is terug van weggeweest. Noteer zaterdag 27 augustus in uw 
agenda of schrijf het met hoofdletters op uw kalender. 
Vanwege corona moest Blokker het twee jaar zonder jaarmarkt stellen. Het bestuur 
heeft in die jaren echter niet stil gezeten. Hierdoor kan zij een prachtig programma 
presenteren met een ruim gesorteerde jaarmarkt en daarnaast tal van evenementen 
voor jong en oud.
De eerste Jaarmarkt vond 37 jaar geleden plaats en werd georganiseerd om 
winkelcentrum De Beurs in Blokker onder de aandacht te brengen. We kunnen 
wel zeggen dat dat aardig gelukt is. De markt heeft al jaren een stabiel aantal 
van ongeveer 150 kramen met een zeer divers aanbod voor zowel dames, heren 
als kinderen. Daarnaast is door de jaren heen een breed scala aan activiteiten en 
evenementen aan de markt toegevoegd. Zo kon men met een helikopter de lucht in 
om Blokker eens van boven te bekijken. Maar ook bekende mensen van de televisie 
hebben de Jaarmarkt tot een speciale gelegenheid gemaakt. Publiekstrekkers waren 
onder andere Urbanus en de presentator van Eigen Huis en Tuin: Rob Verlinden. 
Andere publiekstrekkers waren de jeugdplaybackshows op het podium van het 
Beursplein.

De Jaarmarkt is de gelegenheid bij uitstek om elkaar te ontmoeten in een 
ongedwongen sfeer. Eten en drinken is volop verkrijgbaar op de markt, bij het 
winkelcentrum en in Het Gouden Hoofd. Dit alles wordt omlijst door de gezellige 
klanken van blaaskapel de Blocknoten. Voor wie wat meer van rust houdt, kan 
terecht in de dorpskerk aan de Kolenbergstraat. Daar kunt u die dag een expositie 
met keramiek van Anneke Rood bewonderen. Voor de kinderen is er een klimwand 
en een springkussen op het Beursplein. En er is gelegenheid om een ritje op een 
pony te maken achter het parkeerterrein. Een ballonkunstenaar maakt het geheel 
compleet. Muziekformatie That’s for U geeft de dag een extra boost. Zij staan garant 
voor een spetterend optreden in Het Gouden Hoofd waar u tot in de kleine uurtjes 
kunt dansen en genieten. 

U vindt de markt rondom 
winkelcentrum De Beurs, 
het stuk Westerblokker 
tussen de busbaan en de 
Kolenbergstraat en het 
centrum rondom juwelier Ben 
de Haan. Hou er rekening 
mee dat het verkeer omgeleid 
wordt en dat ook de bushaltes 
die dag vervallen. Om alles 
veilig te laten verlopen 
zijn brandweer, EHBO en 
verkeersbegeleiders aanwezig.



Veranderingen (2)  Door Piet Kroon

Op een heel wonderlijke manier werd ik jaren later aan het bestaan van de Haarlem-
mer tram herinnerd. Tijdens een praatje met een dorpsgenoot in Oosterblokker kwa-
men wij op het onderwerp van dit legendarisch openbaar vervoermiddel. Hij vertelde 
mij in geuren en kleuren dat hij destijds als Amsterdammer de laatste rit richting 
remise had meegemaakt.  
Het relaas was voor mij een feest van herkenning, een weerzien van een oude vriend. 
Ik zag de rijtuigen weer volkomen duidelijk voor me. Mahoniehouten zitplaatsen 
met pluchen zittingen, afgewerkt met koperen beslag. Toch vertoonde de terugblik 
tegelijkertijd een scherp randje. Lang voordat de tram voor de allerlaatste keer het 
traject in de Spuistraat in Amsterdam had beëindigd, moeten souvenirjagers het arme 
vehikel al voor de helft hebben bevrijd van de afneembare delen en alles wat steviger 
vastzat met geweld hebben losgewrikt. 
Ik stelde me bij zijn verhaal het ergste voor. Totaal verminkte rijtuigen, die na het 
afscheid in de remise werden achtergelaten. Misschien was de soep in werkelijkheid 
wat minder heet dan die door hem werd opgediend, maar ik had toch enigszins met 
een dubbel gevoel naar zijn relaas geluisterd. Was hij toentertijd ook medeplichtig? 
Vóór mij stond nu ineens iemand die, misschien net als een aantal andere passagiers, 
mijn dierbaar vervoermiddel van zijn waardigheid had beroofd.
Of zou hij in het andere geval zich met afgrijzen hebben geërgerd aan het onthei-
ligen van het opschrift ‘Verbooden te rooken’, of aan het negeren van de waar-
schuwing ‘Misbruik wordt gestraft’, die naast de noodrem als een stille suppoost de 
reizigers in het gareel hield? 
Ik durfde deze confrontatie niet aan en liet het maar in het ongewisse. In plaats daar-
van bleef ik zitten met het beeld van mijn dierbare Haarlemmer. Kwetsbaar naakt 
moet hij daar in de remise zijn achtergelaten. Was dat zijn verdiende loon na zoveel 
bewezen trouwe dienst aan het openbaar vervoer? 

De tram is gelukkig niet helemaal in rook opgegaan, want in het NZH Trammuseum in 
Haarlem zijn de rijtuigen nog steeds te bewonderen. En wat de souvenirjagers betreft, 
bij nader inzien denk ik er nu toch wat milder over, want ik kan het niet over mijn hart 
verkrijgen om deze natuurlijke dadendrang helemaal de grond in te boren. We willen 
allemaal iets van de dingen die ons dierbaar zijn meenemen en zorgvuldig bewaren in 
de tastbare herinneringen van onze persoonlijke kijkdoos en voor geen goud prijsgeven.
Bij café restaurant De Zoete Inval, in de glorietijd dé speeltuin van Halfweg en om-
streken, stond ooit een tramhalte. In de hal van het gebouw hangen nog steeds de 
foto’s van de verschillende rijtuigen van dit roemrijk verkeersmiddel. Internet biedt de 
belangstellende surfer rijkelijk talloze herinneringen aan een vervlogen tijd. 
Toen ik, nieuwsgierig naar de foto’s, de rijtuigen weer in vol ornaat terugzag, was 
ik eigenlijk heel verbaasd. In mijn herinnering waren de Budapester en Kikker veel 
groter. Het fenomeen is bekend. Kleine kinderen worden groot en de verhoudingen 
wijzigen met het verstrijken van de tijd. Bij een schoolreünie hoorde ik vaak: ‘Wat is 
het lokaal klein, in mijn herinnering was het veel groter!’ Het kinderlijk inschattings-
vermogen heeft met de jaren volwassen proporties gekregen. Zo nemen de dingen 
gewoon een soortgelijk gebruikelijke route. De tijd heeft aan de ons omringende 
wereld een nieuwe dimensie gegeven.



SAMENSPEL OP REIS
 
Met Samenspel in de koffer zijn 
wij op reis geweest naar Amerika 
en Canada.

In Amerika bezochten wij 
onder andere het Grand Teton 

National Park. Dit park ligt zuidelijk van het bekende 
Yellowstone National Park. Alles is groots in het Grand 
Teton National Park: de indrukwekkende pieken, flora 
en fauna, weerspiegelingen in het meer en unieke 
mogelijkheden om van de stilte te genieten. Het park 
is de woonplaats van onder andere muildierherten, 
bizons, beren en roofvogels.

De boerderijen van Mormon Row aan 
een verlaten zandweg in het Grand Teton 
National Park zijn wereldberoemd. Deze 
historische boerderijen staan in een geweldig 
mooi landschap. Een perfecte plek voor foto’s. 
De geschiedenis van deze plek is bijzonder. 
Leden van de Mormoon-beweging, die de 
Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der 
Laatste Dagen volgen, gingen rond 1890 op 
zoek naar nieuwe leefgebieden. Zij kwamen 
in de buurt van Grand Teton terecht. Zij 
stichtten daar een klein dorp met diverse 
boerderijen, stallen en met de hand gegraven 
irrigatiekanalen. 

Op de foto ziet u de meest beroemde ter 
wereld met de naam ‘T.A. Moulton’s barn’. 

Zij werden bekend door de iconische foto’s van de houten schuur met daarachter de 
bergpieken van Grand Teton. Ook wij hebben een mooie foto kunnen maken.

Henny en Tineke Schoonderwoerd 

Ga je deze zomer ook op reis? Of het nou een kampeervakantie in Nederland of een ver-
re reis naar het buitenland wordt, neem in ieder geval het Samenspel ook mee op reis 
en maak een leuke foto. Stuur deze vervolgens naar redactie@stichtingsamenspel.nl .



Nieuws van MAK Blokweer 
 

Tijdreizen door de aarde
De grond is niet overal 
het zelfde. Elke dieren- en 
plantensoort heeft een 
grondsoort waar hij het liefst 
op leeft. Er zijn zelfs dieren 
en vogels die grond eten! 
Welke dieren zijn dit, welke 
grondsoort vinden ze lekker en 
waarom?

Ontdek welke grondsoorten in natuurpark Blokweer te vinden zijn. We gaan de 
verschillende grondsoorten eetbaar namaken, en proeven welke we het lekkerst 
vinden smaken. Deze Maks’ doe-middag is voor kinderen van 6 t/m 12 jaar en vindt 
plaats op zondag 10 juli van 14.00 tot 15.30 uur. Deelname kost 5,50 euro per persoon 
(inclusief materialen en iets te drinken).

Rietkreek Safari
Maak een zomerse wandeling door de Rietkreek, vind de meest bijzondere 
waterdieren en spot de kuddes! Tijdens deze Rietkreek Safari ontdek je de leukste 
dieren. Na afloop plof je zo op het terras voor een kop koffie of een ijsje. Bij de balie 
in het bezoekerscentrum ontvang je na aanmelden enkele materialen, een zoekkaart 
en informatie. Je Safari kan beginnen.

Deze activiteit vind plaats van 20 juli t/m 28 
augustus tijdens de openingsdagen van het MAK.
Deze activiteit is voor kinderen van 4 t/m 10 
jaar. Deelname kost 2,95 euro per kind. Hiermee 
ondersteun je MAK Blokweer. De activiteit duurt 
ongeveer 30 minuten. We werken met een vaste 
looproute, reserveren is noodzakelijk. Heb je 
verkoudheidsklachten of koorts? Blijf dan thuis.

Reserveren voor deze activiteiten doe je door het 
invullen van het formulier te vinden op www.
mak-blokweer.nl/agenda/ (activiteit aanklikken). 
Heb je vragen? Neem dan contact op via 0229-
266344 of info@mak-blokweer.nl .



Lees verder op de volgende pagina >>

Kruid van de maand: de smalle weegbree
Luidruchtig en met veel plezier komen zij aan: leerlingen van groep 
8. Een bijzondere les in de kruidentuin, dat is altijd spannend.  
Zij kijken mij aan en ik begin mijn verhaal. 
Tweehonderd jaar geleden was er armoede en hongersnood. 
Vooral in Ierland waren de mensen zo arm en hun kinderen kregen 
nauwelijks te eten. Daarom besloten vele ouders met de boot naar 
Amerika te gaan. De zeereis duurde lang en uitgeput kwamen 
de ouders met hun kinderen in Amerika. Toen de ouders hun reis 
vervolgden met huifkar of lopend, begon aan de kant van de weg  
een heel vreemd plantje te groeien: de Plantago. Doodstil is de groep in de tuin. 
Het verhaal raakt hun hart. 

De officiële naam voor de weegbree is de Plantago lanceolata en is afgeleid van het 
Latijnse woord planta, dat voetzool betekent. Lancelata verwijst naar de vorm van 
de plant: lansvormig. De naam voor dit kruid weegbree geeft aan dat de plant groeit 
langs wegen en zo de weg breder maakt. De weegbree is een vaste plant en heeft 
sterke wortels. De bladeren zijn lancetvormig met duidelijk zichtbare nerven. De steel 
van de plant is dun en op het einde van de steel zit een bruinachtig aartje. Dit is het 
bloemetje. De meeldraden zitten er als een kransje omheen.

Toen de Ieren naar Amerika gingen om zich daar te vestigen, zagen de Indianen dat 
er een nieuw plantje ging groeien en gaven het de naam: Plantago. Dit betekent: de 
voetspoor van de blanke man. Onder de zolen van de schoenen van de Ierse mensen 
zaten nog de zaden van hun land en zo verspreidde de plant zich in het volgende 
continent. De inlandse bevolking bedankte de Schepper voor het nieuwe kruid en 
gebruikte de Plantago tegen slangenbeten en moeilijk genezende wonden.  
Zij maakten van de zaden meel (Indian wheat). In moeilijke tijden werd de weegbree 
als noodvoedsel voor mens en dier gebruikt.  

Smalle weegbree is een luchtwegkruid. De plant verzacht de ontstoken slijmvliezen en 
vermindert de hoestprikkels. Dit komt mede doordat weegbree veel slijmstoffen bevat 
die de aangedane slijmvliezen helpen. Het is  ook een antibacterieel kruid. Weegbree 
doodt of remt de schadelijke bacteriën en versterkt daarna de tere weefsels in dit gebied. 
Weegbree is bovendien een weerstandverhoger voor ons door zijn vele mineralen en 
vitaminen, onder andere kiezel, ijzer, kalk, natrium, kalium, zink en de vitaminen C en B.

Maar het kruid doet nog meer. Ooit, vierduizend jaar geleden, trokken volkeren 
uit het Oosten naar het nieuwe land: Europa. Zij hoopten op een beter bestaan. 
En ook nu kwam een nieuw plantje groeien: de weegbree. Hoe bijzonder is de 
natuur voor ons. De plant groeide als het ware in de voetsporen van deze pioniers, 
die vermoeid en kwetsbaar waren. De weegbree stelpte namelijk hun  bloedingen, 
hielp bij schaafwonden, bij zweren en steekwonden. Hielp ook bij darmproblemen, 
verkoudheid, bloedarmoede en vermoeidheid. 



Wanneer kunt u de weegbree gebruiken? 
Bij luchtwegaandoeningen, bronchitis, droge nerveuze hoest, bijholte-ontsteking, 
allergische hoest, herstelt de longweefsels na longziekten. Bij beschadiging van de 
huid, helpt het bloed te stelpen, slecht helende wonden, bij zweren en etterende 
wonden, bij steek- en snijwonden, insectenbeten en  brandnetelprikken. Bij 
vermoeidheid door bloedarmoede, slechte weerstand, een zwak immuunsysteem. 
Bij chronische darmaandoeningen en verstopping (naar de dokter). Weegbree wordt 
tegenwoordig ook weleens terecht het EHBO-kruid genoemd.    

Toepassing: we gebruiken het blad 
Vers:  in salades, soep of pannenkoeken.
Vers:   het blad kneuzen en het op de aangedane plek doen, vastgehouden door 

verband of een doek.  Soms meerdere keren verversen. 
Thee:   van het blad. Niet kokend heet water gebruiken vanwege de slijmstoffen 

in het kruid. 
Tinctuur:  van het blad 
Zalf:   gesnipperd blad van de weegbree enkele uren laten trekken in de 

kokosolie. Afzeven. 
Siroop:   water met het blad enkele uren zachtjes koken, afzeven, afkoelen. Zoeter 

maken met honing of ahornsiroop. 

De grote weegbree, de Plantago major, is minder geneeskrachtig.
    
Trudie van Diepen  -  www.kruidenvrouw.nl 

Musicalgroep Creatiekracht in De Kreek 
 

In deze musicalgroep werk je met z’n allen toe naar een 
musical. Creatiekracht staat voor zingen, creëren, theater 
maken en vooral lekker jezelf zijn. Je mag laten horen en 
zien wie jij bent en krijgt alle gelegenheid om 
jouw krachten en talenten te ontdekken en om 
erachter te komen wat jouw manier is om dingen 
te doen. Hou je van zingen en theater en vind je 
het geweldig om iets te maken vanuit jezelf? Dan 
is deze musicalgroep iets voor jou!

Leeftijd: 8 t/m 12 jaar
Kosten: 70 euro per periode (september t/m 
december 2022)
Start: maandag 5 september van 15.30 tot 17.00 uur

Contactpersoon: h.abdellaoui@netwerkhoorn.nl 
Inschrijven: www.netwerkhoorn.nl/activiteit/musicalgroep-creatiekracht 
Contact: 0229-219966



Dat klonk luidkeels uit vijftien kelen tijdens de audi-
ties voor de musical Ciske. 
Vijftien jongens en meisjes waren op onze oproep 
afgekomen om op 26 juni auditie te doen voor deze 
musical en wat een genot was het om het enthousiasme te zien en te horen. Stuk 
voor stuk stonden ze zijn of haar mannetje en het A-team krijgt nog een pittige kluif 
om de Ciske uit deze groep te selecteren en naast hem een Betje te kiezen. Ook aan 
klasgenootjes zal er geen gebrek zijn.
Later deze avond konden de volwassen leden aan de bak. Sinds regisseur Peter Groe-
nendijk bij ons de scepter zwaait, auditeren wij voor de hele groep en niet solitair in 
een kamer of zaaltje ten overstaan van alleen het A-team. Het fijne daarvan is dat je 
gesteund wordt door de hele groep, maar spannend blijft het altijd. Ondanks dat me-
nigeen best wel gewend is een podium te pakken, in letterlijke zin, brengt dit optreden 
toch de nodige spanning met zich mee. Enfin, dat varkentje is inmiddels gewassen.
De week voordien hadden we onze open avond alwaar we nieuwe maar ook her-
nieuwde gezichten konden verwelkomen. Onze nieuwe muzikaal leider Alex Hylkema 
had een zangrepetitie voorbereid en regisseur Peter en choreograaf Marije lieten 
de groep enkele oefeningen verrichten die met hun expertise raakvlakken heeft. Na 
afloop werd de aspirant-leden nog een stemtest afgenomen om te bepalen bij welke 
stemgroep zij zich kunnen aansluiten.
Kortom, twee zeer succesvolle avonden waar het enthousiasme vanaf droop. We heb-
ben er allemaal veel zin in.
Musicalvereniging Zwaag gaat met deze productie ten tweede male met een groep 
kinderen werken, we deden dit immers eerder in de musical ‘Josef and the Amazing 
Technicolor Dreamcoat’. Wij hopen hiermee het leeftijdsgat te dichten dat is ontstaan 
tussen de jeugdmusicalvereniging en ons.
Er is wel het een en ander nodig om dat mogelijk te maken en we zullen de nodige spon-
soring en of subsidies moeten scoren. Help ons dus! Informatie vindt u op onze website.

‘Krijg toch allemaal de kolere’



Protestantse kerkdiensten
De kerkdiensten in de wijkgemeente Zwaag-Blokker 
worden afwisselend gehouden in de Dorpskerk van Zwaag 
(Kerkelaan 8) en in de Dorpskerk van Blokker (Westerblokker 105). 

1e, 3e en 5e zondag van de maand: ZWAAG; 2e en 4e zondag van de maand: BLOKKER. 
De kerkdiensten beginnen in de regel om 10.00 uur.

Zondag 10 juli Octaaf:
ds. J. Meinders, HA, gezamenlijke dienst

Zondag 17 juli Octaaf:
ds. H. van Olst, gezamenlijke dienst 

Zondag 24 juli Blokker:
ds. J. Meinders 

Zondag 31 juli Zwaag:
mw. G. Bijl, gezamenlijke dienst

In Blokker is de Dorpskerk elke zaterdag- en zondagmiddag open van 14.00 tot 16.00 uur 
voor een moment van bezinning of het opsteken van een kaarsje. Er is iemand aanwezig.

Zondag 7 augustus Zwaag:
ds. N. Pronk

Zondag 14 augustus Zwaag:
ds. R. Kooiman, gezamenlijke dienst

Zondag 21 augustus Zwaag:
ds. P. van Ankeren

Zondag 28 augustus Blokker:
ds. B. Olde

Kleurvisie Bangert Tennistoernooi -  
Jubileumeditie 
 

Alweer voor de 45e keer organiseert tennisvereniging LTC Wings het traditionele 
Bangert tennistoernooi. Dit wordt gehouden van zaterdag 13 tot en met zondag 21 
augustus op ons tennispark aan de Boekert 5 in Oosterblokker. De inschrijving staat 
inmiddels open en sluit op 29 juli.  

Deelname is mogelijk in de volgende categorieën:
DD/GD/HD/DE/HE in de sterktes 4 t/m 8
DD/GD/HD 35+ in de sterktes 6 en 7
DD/GD/HD 50+ in de sterktes 7 en 8
Inschrijven kan op www.toernooi.nl of www.knltb.nl/mijntoernooi . Meer informatie 
op www.ltcwingsblokker.nl . We doen ons uiterste best er een heel mooie 
jubileumeditie van te maken in het jaar dat onze gezellige vereniging ook haar 
vijftigjarig bestaan viert.

We zien jullie graag op ons mooie tennispark en hopen op een sportieve en een 
gezellige week. Ook lezers van het Samenspel die niet meedoen, maar toch eens 
willen kijken en de sfeer willen proeven tijdens zo’n toernooi, zijn van harte welkom.

De Bangertcommissie



Vieringen: 

De Lourdeskapel in Zwaag is geopend op de dagen dat het secretariaat open is.
De eucharistievieringen op dinsdag t/m vrijdag beginnen om 09.00 uur in de kapel, alleen op woensdag 
om 08.30 uur met Stille Aanbidding.

Za. 09 juli 19.00 uur Oosterblokker Eucharistieviering m.m.v. Cantor
Zo. 10 juli 09.30 uur Zwaag Eucharistieviering m.m.v. Cantor
  11.00 uur Hoorn Eucharistieviering  m.m.v. Cantor
Za. 16 juli 19.00 uur Westwoud Eucharistievering  m.m.v. Cantor
Zo. 17 juli 09.30 uur Zwaag Eucharistieviering - Samenzang
  11.00 uur Hoorn Eucharistieviering - Samenzang
Za. 23 juli 19.00 uur Oosterblokker Eucharistieviering m.m.v. Cantor
Zo. 24 juli 09.30 uur Zwaag Eucharistieviering m.m.v. Cantor
  11.00 uur Hoorn Eucharistieviering m.m.v. Cantor
Za. 30 juli 19.00 uur Oosterblokker Eucharistieviering m.m.v. Cantor
  19.00 uur Westwoud Oecumenische viering
Zo. 31 juli 09.30 uur Zwaag Eucharistieviering m.m.v. Cantor
  11.00 uur Hoorn Eucharistieviering m.m.v. Cantor
Za. 06 aug. 19.00 uur Westwoud Eucharistievering m.m.v. Cantor
Zo. 07 aug. 09.30 uur Zwaag Eucharistieviering m.m.v. Cantor
  11.00 uur Hoorn Eucharistieviering m.m.v. Cantor
Za. 13 aug. 19.00 uur Oosterblokker Eucharistieviering m.m.v. Cantor
Zo. 14 aug. 09.30 uur Zwaag Eucharistieviering m.m.v. Cantor
  11.00 uur Hoorn Eucharistieviering m.m.v. Cantor
Ma. 15 aug. 09.00 uur Zwaag Maria Tenhemelopneming - Eucharistieviering
Za. 20 aug. 19.00 uur Westwoud Eucharistieviering m.m.v. Cantor
Zo. 21 aug. 09.30 uur Zwaag Eucharistieviering Samenzang
  11.00 uur Hoorn Eucharistieviering Samenzang
Za. 27 aug. 19.00 uur Oosterblokker Eucharistieviering m.m.v. Cantor
Zo. 28 aug. 09.30 uur Zwaag Eucharistieviering m.m.v. Cantor
  11.00 uur Hoorn Eucharistieviering m.m.v. Cantor

Rooms-Katholieke kerkdiensten

Kerkgebouwen: 
Hoorn  H.H. Cyriacus - en Franciscuskerk, Grote Noord 15, 1621 KD Hoorn
Oosterblokker  O.L.V. Visitatiekerk, Oosterblokker 68, 1696 BJ Oosterblokker
Westwoud  St. Martinuskerk, Dr. Nuijensstraat 78, 1617 KD Westwoud
Zwaag  St. Martinuskerk, Pastoor Nuijenstraat 3a, 1689 GM Zwaag
  Lourdeskapel, Pastoor Nuijenstraat 2, 1689 GM Zwaag

Eerst aanspreekbare pastores: 
Pastoor Samuel Marcantognini en Kapelaan Javier Acuña, telefoon 0229-703042
Parochiesecretariaat Heilige Matteüs is geopend op maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 14.00 uur, 
woensdag gesloten.



Alarmnummer Ambulance / Brandweer / Politie 112

In niet-levensbedreigende situaties
Ambulance of Brandweer  072 - 564 44 44
Politie  0900 - 88 44
Erwin Kuiper, wijkagent Zwaag / Blokker 0900 - 88 44
  erwin.kuiper@politie.nl
Storingsnummers
Elektriciteit / Gas  0800 - 90 09 (24 uur per dag)
Kabel  0900 - 1884 (lokaal tarief)
Water  0800 - 023 23 55

Gemeente Hoorn  0229 - 25 22 00

Centrale Huisartsenpost West-Friesland
Maelsonstraat 5 (voor parkeergarage Dijklander Ziekenhuis) 0229 - 29 78 00
- avond-, nacht- en weekenddiensten voor spoedgevallen.
- dagelijks tussen 17.00 uur en 08.00 uur.
- in het weekend en tijdens feestdagen tussen 08.00 uur en 17.00 uur. 

Bezoekuren alg. verpleegafdelingen Dijklander Ziekenhuis Hoorn (zie ook https://www.dijklander.nl)
Dagelijks van 11.00 tot 12.00 uur, van 15.30 tot 17.00 uur en van 19.00 tot 20.30 uur.

Maelson Apotheek Dijklander Ziekenhuis
Maelsonstraat 3 (naast hoofdingang Dijklander Ziekenhuis) 0229 - 20 80 01
Verstrekking medicijnen van 17.30 tot 08.30 uur op werkdagen en in de weekeinden.

Huisartsen Zwaag, Blokker en Oosterblokker
A. de Lange Plantage 29 1695 BA Blokker 0229 - 23 21 30
A.E. Meijer Pennekamplaan 57-59  1696 CB Oosterblokker 0229 - 26 16 66
Huisartsenpraktijk Bangaerde Krommewoud 46 1689 JP Zwaag 0229 - 26 15 22
Huisartsenpraktijk Julianalaan Julianalaan 9a 1689 EG Zwaag 0229 - 21 22 22
Huisartsenpraktijk Bangert en Oosterpolder, Jacobsstaf 52-b,  1689 XG  Zwaag  0229 - 22 80 41
Huisartsenpraktijk Scheer Boekerij 54 1695 JC  Blokker 0229 - 27 82 68

   
Spoeddienst tandheelkundige zorg voor West-Friesland 0226 - 36 02 29
Steunpunt Zorg voor Welzijn    0229 - 27 21 96
Dierenambulance    0229 - 24 53 53

Zonnebloem Zwaag/Zwaagdijk-West
Betty Groot, Dovenetel 39 (Zwaag/Bangert Oosterpolder) 06 - 20 42 3666
Mariejan Spil, Zwaagdijk 367, Zwaagdijk-West.    06 - 14 95 0037
Zonnebloem Westerblokker
Susan Langenberg, Plantage 19, Blokker (Bezoekwerk)  06 - 24 72 9060
Karin Jong-Koen, Bandstraat 8, Blokker (Secretaris)  0229 - 24 76 27
Zonnebloem Oosterblokker /Schellinkhout
Jacqueline Weening, Oosterblokker (Secretaris)   06 - 41 16 5711    jweening@gmail.com
Onafhankelijk Ouderenadviseur MEE & De Wering 088 - 00 75 000
Wijksteunpunt Ouderenzorg St. Jozefpark Blokker 0229 - 24 06 04
Wijksteunpunt Ouderenzorg Perelaar Zwaag 0229 - 21 23 23
Parochiële Caritas Instelling (P.C.I) Zwaagdijk-West 06 - 14 95 0037
R.K. Begrafenis- en Crematievereniging St. Barbara  Zwaag, Zwaagdijk-West
R.K. Begrafenis- en Crematievereniging St. Barbara  Oosterblokker.
Uitvaartvereniging De Laatste Eer   Zwaag en Blokker
Uitvaartvereniging St. Jozef    Westerblokker
Uitvaartverzorgers bovenstaande verenigingen: 
Lian Kroon, Sandra Boorsma, Yvonne Out en Monique Bankras 06 - 11 44 44 17

Hulpverlening vanuit de West-Friese kerken voor iedereen 0229 - 27 16 84
Telefonisch spreekuur op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 13.15 tot 14.15 uur.

Belangrijke gegevens en telefoonnummers


