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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.

Kopij voor de volgende uitgave van het Samenspel op 16 september kunt u inleveren 

uiterlijk op DInsDag 6 september voor 21.00 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 14 2 september 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
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Volg ons ook op Facebook: www.facebook.com/Samenspel

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

Stem op Samenspel voor Rabo ClubSupport 

Samenspel doet mee aan de Rabo ClubSupport campagne. 
Rabobank steunt met deze actie verenigingen en stichtingen 
en stelt hiervoor een bedrag beschikbaar. Alle leden van de 
Rabobank kunnen stemmen op hun favoriete club. Jij stemt 
toch ook op ons? Dankzij jouw stem kunnen wij dit mooie 
blad blijven maken in de kwaliteit en frequentie die je van ons gewend bent. 
Je kunt ons vinden onder Stichting Samenspel.

Hoe gaat het stemmen in zijn werk? 
Je kunt stemmen via de app of als je bent ingelogd op de website van Rabo-
bank (via ‘Zelf regelen’ en vervolgens ‘Mijn Lidmaatschap’ kan je klikken op 
Rabo ClubSupport). Hiervoor is geen stemcode nodig. Stemmen kan van 5 t/m 
27 september. Wij hopen dat jouw stem voor ons is.

SAMENSPEL
St icht ing

Dorpenoverleg Blokker-Zwaag

Deze eerste bijeenkomst na de zomer vindt plaats op maandag 12 september in De 
Witte Valk in Zwaag en staat in het teken van het thema Zorg.                                      
Dit onderwerp is belangrijk voor iedereen, jong en oud, nu nog gezond of juist niet 
meer.
Personeelstekorten zijn tegenwoordig overal, maar wat moet er gebeuren als jij daar-
door geen zorg kunt krijgen als dit nodig is? Door zowel een enorme toename aan 
ouderen binnen enkele jaren, als een tekort aan jongeren/werkenden, is een andere 
uitvoering van zorg onvermijdelijk. 
Wat kun je zelf doen en welke veranderingen zijn nodig om de zorg betaalbaar en 
bereikbaar te houden? Kortom, wat zijn de gevolgen voor ons in Blokker en Zwaag?
Wij hebben huisarts Mark Bennis en stichting Zorg Zoals de Westfries het Wil (ZZWW) 
uitgenodigd om hierover met ons in gesprek te gaan en zowel ons als de politiek te 
inspireren. 
Jij komt toch ook? Aanvang is 19.30 uur.

Voor onze bijeenkomsten zijn wij op zoek naar een notulist(e). Diegene zal hiervoor 
een vrijwilligersvergoeding ontvangen. Ken jij of ben jij diegene, laat het ons weten!
Heb je andere vaardigheden en wil je je inzetten voor de gemeenschap?
Vragen en opmerkingen kun je sturen naar: dorpenoverlegblokkerzwaag@gmail.com
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Coverstory: WORSTEL EN KOM BOVEN

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 Noorderdracht 50 in Oosterblokker wonen Co en José Pelt. Het naambord prijkt 
al vele jaren aan de voorgevel en is bij velen bekend. Des te leuker om het verhaal 
achter de naam te weten. Co vertelt over het ontstaan van de naam voor hun huis. 

“Wij wonen hier sinds 1977. Onze kinderen Rick, Dennis en Marit zijn hier geboren 
en getogen. Inmiddels zijn zij al heel wat jaren het huis uit, maar onze dochter is hier 
nog steeds veel te vinden omdat haar beautysalon boven de garage is gevestigd. 
De naam van ons huis doet vermoeden dat wij iets met Zeeland hebben, maar daar 

komt het niet vandaan. Vroe-
ger bij ons thuis kweekten wij 
in de kassen anjers in diverse 
kleuren. Deze brachten wij 
toen nog zelf naar de bloe-
menveiling in Aalsmeer, dit in 
combinatie met de gebroeders 
Jaap en Piet de Boer van de 
Bangert.
Toen ik daar als 10-jarig jochie 
kwam, zag ik op een schuur-
tje de tekst ‘Worstel en kom 
Boven’ staan. Die tekst maakte 
toen indruk op me en ik heb 
me altijd voorgehouden dat 

als ik ooit nog eens een huis zou krijgen, dat deze tekst er dan op zou prijken.
Het naambord hangt dus al vanaf 1978 op ons huis, het huis waar we al vele jaren op 
de welbekende Molenbuurt met veel plezier wonen. Voor heel veel mensen zal het 
ook bekend zijn als het adres waar in het voorjaar het bord ‘Mooie pioenen’ aan de 
weg staat. Wij doen dit al vele jaren, waarbij de welbekende pioenen met de door ons 
bedachte naam ‘Toverpioenen’ al in vele huizen hebben staan pronken.  
In de zomer komt het regelmatig voor dat fietsers voor ons huis stoppen omdat de 
naam in een puzzeltocht is opgenomen.”

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!
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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 12 SEPTEMBER
MAANDAG 26 SEPTEMBER  

Herstart met volgeladen batterij 

Nu we zo goed als allen op vakantie zijn geweest en 
het hopelijk allemaal zo verlopen is zoals je van een 
vakantie mag verwachten, pakken we de draad weer 
op met vol geladen batterij.
De eerste repetitie is aanstaande en staat geheel in het teken van het Cultuurweek-
end Hoorn op 2, 3 en 4 september. Musicalvereniging Zwaag is zondag 4 september 
aanwezig en presenteert zich om 15.00 uur met samenwerkende musicalverenigin-
gen uit Wognum en Opmeer in schouwburg Het Park. Onze presentatie zal draaien 
rondom de aankomende musical Ciske de Rat. 
Het actuele programma van Cultuurweekend Hoorn kunt u bekijken op www.cultuur-
weekendhoorn.nl . Hier kunt u ook tickets voor onze presentatie bestellen.

In de volgende uitgave van Samenspel zullen we net als andere jaren onze overheer-
lijke chocoloten aanprijzen met een link naar het bestelformulier en uitleg geven 
over het bestelproces. Het aanschaffen van zo’n overheerlijk boxje met kwaliteits-
bonbons blijkt keer op keer een ware traktatie voor elke fijnproever, of je dat nu zelf 
bent of een ander aan wie je het schenkt.

Houd Samenspel dus in de gaten.

Collecteweek KWF 4 t/m 10 september 
De vrijwilligers staan weer klaar voor de collecte van het KWF.
Heel veel mensen krijgen persoonlijk met kanker te maken of 
hebben familie of vrienden die door deze verschrikkelijke ziekte worden getroffen. 
Deze collecte is echt nog steeds hard nodig.
Dit jaar komen we langs met het collectebord waarop u de QR-code kunt scannen en 
zo een bijdrage kunt doen. We hopen dat heel veel mensen op deze manier willen 
bijdragen. U kunt natuurlijk ook een bedrag overmaken in de collecteweek.

KWF Zwaagdijk-West
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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 14  SEPTEMBER
 WOENSDAG 28  SEPTEMBER
SVP PAPIER GEBUNDELD OF IN DOOS/BAK AAN DE WEG ZETTEN.

Lekker bewegen voor kinderen uit groep 1 en 2

Hockey is er voor iedereen, dus ook voor de allerkleinsten! Om 4- en 
5-jarigen alvast op een leuke en natuurlijke manier kennis te laten 
maken met sportief bewegen, is er Funkey.
Funkey heeft als doel om kinderen spelenderwijs goed te leren bewe-
gen en dit is terug te vinden in de naam: FUN in goed leren bewegen 
is KEY. Het gaat dus om méér dan hockey; het programma omvat 
grondvormen van bewegen, loopscholing, balvaardigheid en een vorm van hockey. 
Hiermee willen we bijdragen aan de motorische ontwikkeling van onze jongste generatie.

We starten woensdag 7 september. Je kunt er voor kiezen om je zoon/dochter gelijk 
het hele seizoen mee te laten doen of om drie losse blokken af te nemen.
Blok 1: 7 september t/m 30 november  (60 euro)
Blok 2: 7 december t/m 15 februari (in de zaal) (40 euro)
Blok 3: 8 maart t/m 14 juni (60 euro)
Kosten voor een heel seizoen FunKey bedragen 125 euro.

De trainingen zijn op woensdagmiddag van 16.00 tot 16.45 uur en vinden plaats op 
onze mooie locatie aan de Roskam 6 in Zwaag. De trainingen worden gegeven door 
geschoolde trainers die zijn opgeleid binnen de vereniging dan wel via ROC of ALO. 
Aanmelden voor een heel seizoen kan via: www.wfhc.nl
Aanmelden voor een blok kan via: funkey@wfhc.nl

Benodigdheden
De kinderen moeten sportieve sportkleding aan waarin ze makkelijk kunnen bewe-
gen. Ze hebben nog geen speciale hockeyschoenen nodig, maar goede gymschoenen 
zijn wel aan te raden. De kinderen hebben geen stick, scheenbeschermers of bitje 
nodig.

Voor meer informatie kun je terecht bij onze Jongste Jeugd-coördinator. Je kunt ook 
een mailtje sturen aan funkey@wfhc.nl .
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  SAMENSPEL OP REIS

Spitsbergen… een droomreis!

Wat een prachtige expeditie-reis is het geworden, met een 
prima reisorganisatie. De expeditie begon op Schiphol, rustig 
twee uur voortschuifelen, en eindelijk op weg naar Longyear-
byen via Oslo Airport.Longyearbyen is de hoofdstad van de eilandengroep Spits-
bergen, ook Svalbard genoemd. Sinds 1920 is Spitsbergen een apart deel van het 
koninkrijk Noorwegen, met een gouverneur, en ligt 565 kilometer ten noorden van 

Noorwegen in de Noorde-
lijke IJszee.
60 procent is bedekt met 
gletsjers en er wonen circa 
3000 mensen, voornamelijk 
in Longyearbyen. Het was 
een droom om rondom te 
varen met een expeditie-
schip en dat lukte bijna. 
Met zodiacs konden we 
aan land en vanaf het 
expeditie-schip hebben 
we vele soorten vogels en 
dieren gezien:

walrussen en walvissen, waaronder de grijze vinvis, ook dolfi jnen, een ijsbeer en 
beluga’s. Tijdens een landing op Smeerenburg, een voormalige nederzetting van Ne-
derlands walvisvaarders, kon je zelfs een plonsduik in het fjord nemen of kajakken in 
een fjord tussen kleine ijsbergen en drijfi js, vlakbij een verlaten Russisch mijndorp.
De temperatuur viel mee: tussen 6 en 12 graden boven nul. Wel schijnt de zon 24 uur, 
met een dicht rolgordijn geen last van dit zonlicht tijdens de nacht.
Begroeiing is laag en bloeit in de korte zomermaanden uitbundig. We mochten mee-
helpen met plankton-onderzoek; opvissen en met de microscoop bekijken en deter-
mineren. Op dit moment zijn vijftig Nederlandse wetenschappers onderzoek aan het 
doen op een onbewoond eiland van Svalbard. Zij zijn van de Rijksuniversiteit Gronin-
gen en onderzoeken waarom de opwarming van de aarde op de poolgebieden vier 
keer zo snel gaat dan elders in de wereld.
Wij hebben een geweldige reis gemaakt op een bijzonder stukje aarde.

Karin en Wilco Sijp Schutte

Ga je ook op reis? Of het nou een kampeervakantie in Nederland of een verre 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 .
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  Column Anja
Denksport

Vijf jaar geleden deed ik mijn laatste triatlon in Abbekerk 

en komende zondag staat dit dorp weer in het teken van dit 

evenement. Van tevoren ben ik best zenuwachtig, want ik 

moet aan verschillende dingen denken. Ik moet voor alle drie de sporten mijn spullen 

op de juiste wisselplekken tactisch neerleggen zodat ik zo weinig mogelijk tijd verlies. 

Iedere keer dat ik meedeed leerde ik er weer een handigheidje bij. Het belangrijkste 

leerde ik bij mijn eerste triatlon in Nieuwe Niedorp. Mijn bril met sterke brillenglazen 

had ik daar in mijn helm gelegd en aan het stuur gehangen. Na het zwemmen stapte 

ik uit het water en deed mijn zwembrilletje af, rende naar de wissel en blinde paniek 

overviel me. Met mijn slecht zicht was het bijna onmogelijk om mijn fi ets te vinden in 

de rekken met racefi etsen. Nadien gebruikte ik contactlenzen. Voor de zekerheid legde 

ik ook nog een gekleurde lap op mijn zadel. 

Toch blijft het gevoel van angst dat ik iets vergeet de hele tijd aanwezig. De chip goed 

vastzetten aan mijn enkel, tijdens het zwemmen de baantjes tellen én manoeuvreren 

tussen de andere vier zwemmers in dezelfde baan. Na het zwemmen rennen naar mijn 

fi ets, zwembrilletje en badmuts af, voeten afdrogen en de fi etsschoenen aan. 

De zwemspullen duw ik in een tas en ik steek wat gelletjes in mijn zak voor onderweg. 

Dan de helm op en rennen naar de opstapplaats. Tijdens het keihard fi etsend weer 

rondjes tellen, op tijd schakelen en soepel door de bochten gaan. Niet  vergeten een 

gelletje te nemen en ook wat te drinken. Bij de wissel van fi etsen naar hardlopen op 

tijd afstappen, de fi ets ophangen, gauw een paar happen van een banaan nemen, van 

schoenen wisselen en rennen maar! De eerste honderd meter voelt alsof ik elastiek aan 

mijn benen heb. De stappen gaan moeizaam, maar hoe verder ik loop des te beter het 

gaat. Want in Abbekerk word ik van alle kanten aangemoedigd.

“Je helm! Anja, je hebt je fi etshelm nog op!”

Triatlon is zwemmen, fi etsen en hardlopen, maar het is zeker ook een denksport. 

Ophaaldatum plastic HVC Zwaag
OPHAALDATUM:         DONDERDAG 8 SEPTEMBER
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Wat hebben wij veel steun gekregen tijdens de ziekte en na het overlijden
van onze geliefde vader en man

Jan Schagen

De vele bezoekjes, kaarten, bloemen en alle mooie en lieve woorden
hebben ons goed gedaan. Bedankt.

Corina, Jan, Sanne en Meike

Langs deze weg willen wij iedereen bedanken 
voor de getoonde belangstelling na het overlijden van

Jaap Schouten

uit Westerblokker.

Belangstelling via kaarten, huisbezoek en condoleance. 
Het was overweldigend en heeft ons allen goed gedaan.

Familie Schouten

Wij willen u hartelijk bedanken voor uw meeleven na het overlijden 
van onze lieve moeder, zorgzame oma en trotse overgrootmoeder

Trees Bransen-Slippens

Uw warme betrokkenheid heeft ons goed gedaan tijdens deze verdrietige periode.

Kinderen en kleinkinderen

Familieberichten & Zoekertjes
DANKBETUIGING

TE KOOP

Rode Tripp-Trapp kinderstoel (merk Stokke) met toebehoren, 
weinig gebruikt: 65 euro

Wit kinderledikantje met matras en toebehoren: 25 euro
Informatie: 06-51790244 (Zwaag)
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Voor plaatsing in het Samenspel van 16 september graag uiterlijk op  
DINSDAG 6 september 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.

Wie kan mij helpen met (wat achterstallig) onderhoud van de tuin, om die later 
verder bij te houden. Grof werk zoals snoeien wordt door hovenier gedaan. 

Tijden en vergoeding in overleg.
Yvonne Feller, Fruitlaan 104, Zwaag, 06-11076982.

Vocaal Theater Groep Unicorno speelt 13 en 27 november het vrolijke stuk 
Gravin Mariza. Voor deze uitvoeringen zijn wij op zoek naar een violist(e) 

om enkele stukken te begeleiden. 
Zou je daaraan mee willen doen? Bel dan naar Arno: 06-21896441.

Tuinman heeft nog tijd voor het onderhoud van uw tuin. De werkzaamheden 
zijn onder andere snoeien van struiken en bomen, onkruid wieden, tuin spitten, 

aanplanten van diverse planten en buxuxvervangers, et cetera. 
Telefoonnummer: 06-12568309

TE KOOP

GEZOCHT

AANGEBODEN

Scootmobiel Ceres Special Edition, 2,5 jaar. Tegen elk aanneembaar bod.
Informatie: 06-20907503

Heeft u iets te koop of zoekt u iets, wilt u iets 
bekend maken, aanbieden of vragen?
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Kapot speeltoestel?
Meld het op 
www.hoorn.nl/melding

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

Happy Together viert 25-jarig jubileum 

Van zingen word je blij!
Op 10 september 1997 maakte ons koor een vliegende start 
met zo’n 30 vrouwen en een dirigent/repetitor, die ook pia-
no kon spelen. Het samen zingen maakte deze dames zo ‘happy’ dat de naam van ons 
koor vanzelf ontstond. Misschien was je er toen bij of kwam je ons later versterken?
Voor het spetterende jubileumconcert zal op een later moment een uitnodiging 
volgen. We vieren dit jubileum eerst met onze leden en oud-leden op zaterdag 10 
september van 15.00 tot 17.30 uur in de Historische Kas, Koewijzend 4 in Blokker.
Aanmelden voor leden en oud-leden kan via: happy-together@live.nl
Op verzoek van de eigenaar van de Historische Kas gelieve geen hoge hakken te dragen.

Programma:
15.00 uur: Inloop met koffie/thee en wat lekkers
15.30-16.30 uur: Samen zingen ‘A trip down memory lane’
17.30 uur: Gezellig samenzijn met borrel en ander lekkers

Wat zou het leuk zij om elkaar weer te ontmoeten! Nieuwe leden kunnen na aanmel-
ding op happy-together@live.nl deze middag ook luisteren en meezingen.

Happy Together is blij met uw stem
Hoera, de Rabo Clubsupport is blij met uw stem. Dit betekent dat ieder lid van de Ra-
bobank een stem mag uitbrengen op drie favoriete verenigingen. De Rabobank biedt 
na afloop van de stemming aan de deelnemende verenigingen een cheque aan met 
een bepaald bedrag. Dit bedrag wordt vastgesteld middels het aantal uitgebrachte 
stemmen.
Ons koor is een vereniging waaraan u met een gerust hart uw stem kunt geven. De 
bijdrage besteden wij aan ons jubileumconcert waarvoor wij enkele muzikanten uit-
nodigen en ook extra bladmuziek aankopen.
Van 5 t/m 27 september kunt u stemmen via de website van de Rabobank. 
Happy Together bedankt u alvast voor uw steun. Heeft u nog stemmen over, geef uw 
stem dan aan Stichting Samenspel.
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Eerste Art Route Zwaag druk bezocht 

Zeven authentieke tuinen vormden de Art Route Zwaag. De 
ruim veertien kunstenaars die meededen aan deze pionier-
seditie - georganiseerd door Stichting Kunst in de Kas uit Zwaag - lieten hun werk 
zien in tuinen aan de Dorpsstraat, Koewijzend, Beatrixstraat, Pastoor Nuijenstraat en 
’t Bon. Eén ding was duidelijk: aan publieke aandacht was geen gebrek. Er zijn plan-
nen de Art Route Zwaag tweemaal in elke vijf jaar te organiseren.

De Art Route Zwaag was druk en toch gezellig. Theo 
Versteege uit Zwaag is al drie uur bezig. “We komen 
uit het dorp, dus je ziet ook veel bekenden. Er wordt 
ook prachtige kunst gemaakt. Eén van de kunste-
naars komt uit Zuid-Afrika en vertelde een heel 
interessant verhaal over hoe zij bronzen beelden 
maakt. Er zijn ook veel schilderijen, prachtige beel-
den, plastieken, je kunt het zo gek niet bedenken. 
Het is fantastische kunst hier in het kleine Zwaag.” 
Café De Witte Valk had die dag speciaal haar terras 
geopend en had voor de Art Route een arrange-
ment samengesteld. 
“Ik heb nog nooit zoveel koffie geserveerd op het 
terras”, aldus Ingrid van De Witte Valk.

Naast mijn schoenen
Deelnemend kunstenaar Noortje Peerdeman exposeerde in de tuin van Lenie van der 
Laan aan de Dorpsstraat. “Het was een enorm succes”, zo vertelde zij in een uitzen-
ding van WEEFF. “Het was ongelofelijk druk, vanaf het begin. We hoorden ook van 
andere mensen dat er overal fietsen stonden. Ik heb enorm veel mensen gesproken 
en iedereen was heel enthousiast. Ik loop gewoon helemaal naast mijn schoenen.” 
Marga en Hans uit Hoogkarspel kwa-
men speciaal naar Zwaag. “Vooral de 
afwisseling van de kunst spreekt ons 
enorm aan. Het is zeker het kijken 
waard. Niet alleen de kunst, maar 
ook de prachtige Zwaagse tuinen.”

Lourdeskapel
In de tuin van de Lourdeskapel ex-
poseerden kunstschilders Roy Valen-
tijn, Mandak Azizi, Aswin Vestjens 
en Lia Blok. Lia laat zich inspireren 
door elementen uit de natuur, verval 
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(zoals afgebladderde muren), andere sporen uit het verleden, tekens en symbolen uit 
oude culturen. Rina Gitzels had deze dag de uit 1882 stammende kapel voor bezich-
tiging geopend. Veel bezoekers traden in deze zeshoekige kapel binnen om de kopie 
van de grot in Lourdes - waar Bernadette Soubirous in 1858 Maria zag verschijnen - te 
bewonderen.

Knipoog naar Beiers Festival
Het lijkt organisator Johan Dijk van Kunst in de Kas een leuk idee om de Art Route 
elke vijf jaar tweemaal te organiseren. “Als knipoog naar ons eigen lustrum - Kunst 
in de Kas vierde eerder dit jaar zijn vijfjarig jubileum met een extra feestelijke exposi-
tie - en naar het Beiers Festival, dat voorheen tweemaal in de vijf jaar in Zwaag werd 
gehouden.”

Montmartre
Zondag 4 september organiseert Stichting Kunst in de Kas uit Zwaag vanaf 12.00 uur 
tijdens het Kunst & Cultuurweekend in Hoorn een gezellig MontmartrePlein in de 

binnentuin van de Ceciliakapel en 
Expoost in Hoorn. Verschillende 
kunstenaars exposeren en zijn live 
aan het werk. De expositie wordt 
gelardeerd met poëzie en muziek. 
De gehele middag is er een open 
podium voor muzikanten. De toe-
gang voor het MontmartrePlein is 
vrij. 
Adres: Nieuwsteeg 42 in Hoorn. 
Meer informatie: 
www.kunstindekas.nl .

Bridgecursus voor beginners

Bridgeclub Roken Pas start in september een 
nieuwe bridgecursus voor Hoorn en om-
streken. Onze docent Kees de Lange laat in 
korte tijd en op aantrekkelijke manier zien 
dat iedereen dit fantastische spel onder de knie kan krijgen. De kosten bedragen 65 
euro, inclusief lesboek. De cursus bestaat uit twaalf lessen van ruim een uur en een 
uur spelen. De lessen zijn in Dorpshuis De Schalm, Dr. Nuijensstraat 14b in Westwoud. 

Opgave en inlichtingen: ca.delange@quicknet.nl of 0228-562374. Bij opgave graag 
vermelden welke middagen u kunt. U kunt kiezen uit dinsdag-, donderdag- of vrij-
dagmiddag.
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4 sept Wormerpoeltocht Westfriese Toerclub Vertrek: 09.00 uur
 Handbalveld, Noorderdracht 42a, Blokker

4 sept Montmartre: kunst, muziek & poëzie Kunst in de Kas Aanvang: 12.00 uur
 Binnentuin Ceciliakapel en Expoost, Nieuwsteeg 42, Hoorn

4-10 sept  Collecte KWF

7 sept Klaverjassen Aanvang: 13.30 uur
 MFA De Kreek, Meetketting 2, Zwaag

10 sept Heimatfest Zwaag Vanaf 16.00 uur
 De Witte Valk, Zwaag

10 sept Open Monumentendag diverse locaties Blokker en Zwaag 11.00-17.00 uur
 Informatie: www.omhoorn.nl

10+11 sept ExpoXXL in Cultureel Centrum Pancratius 11.00-17.00 uur 
 Oosterblokker 98, Oosterblokker

12 sept Dorpenoverleg Blokker-Zwaag Aanvang: 19.30 uur
 De Witte Valk, Zwaag

12 sept Algemene parochievergadering RK parochie Heilige Matteüs Aanvang: 20.00 uur  
 St. Martinuskerk, Zwaag

17 sept 30+ Dancing Party 
 De Harmonie, Oosterblokker

18 sept Hollands Kroontocht Westfriese Tourclub Vertrek: 09.00 uur
 Handbalveld, Noorderdracht 42a, Blokker

22 sept Lezing Afghanistan veteraan KVG Zwaag Aanvang: 20.00 uur
 De Plataan, Zwaag

25 sept Maks’ Biomarkt Vanaf 10.00 uur
 Mak Blokweer, Blokker

Activiteitenagenda  september

Als u activiteiten (als hierboven) wilt vermelden in Samenspel, kunt u uw kopij mailen 
aan: redactie@stichtingsamenspel.nl.
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Als u activiteiten wilt vermelden in Samenspel op het gebied van SPORT, 
kunt u uw kopij mailen aan: redactie@stichtingsamenspel.nl t.a.v. Eef Smal.

ZAALVOETBAL

16 sep Heren De Blokkers-Limmen 20.10 uur De Kreek

23 sep Heren Zwaag/Hoogland Kozijnen-JVC 21.05 uur Zwaag

23 sep Dames Zwaag/Hoogland Kozijnen-Nieuwboer 3 22.05 uur Zwaag

23 sep Dames RTC’72-Zeemacht 20.55 uur De Kreek 

23 sep Dames RTC’72-VIOS 2 21.50 uur De Kreek

HOCKEY

18 sep Dames WFHC-Noordwijk 12.45 uur De Roskam Zwaag   

Sportagenda september

Nieuws van de Westfriese Toerclub (WFTC) 
Wat is het genieten voor de leden van WFTC van deze mooie zo-
mer. Zij fi etsen veel en maken diverse mooie ritten en vele kilome-
ters; heerlijk in zomerse kleding en na afl oop geen vuile fi ets. In 
de afgelopen vakantieperiode is een aantal clubritten gereden en 
ondanks de vakantie was er sprake van een behoorlijke deelname. 
Dit jaar bestaat WFTC 60 jaar en dat is onder meer gevierd met een 
jubileumrit op zaterdag 27 augustus voor de leden. Deze rit bestond uit drie lussen 
van 60 kilometer door West-Friesland zodat er 60, 120 of 180 kilometer op één dag 
kon worden gereden. Dit alles is afgesloten met een heerlijke barbecue.
Op het moment dat u dit leest, zijn tien leden van WFTC, waaronder twee dames, 
naar de Ardennen en verblijven daar van 1 tot 5 september in een jeugdhotel. Op het 
programma staan meerdere korte, middellange en lange ritten in dit mooie gebied 
met de bekende klimmen zoals de Wanne, La Redoute, et cetera. Ook dit is een acti-
viteit door en voor de eigen leden georganiseerd. Lijkt mij andermaal en nog steeds 
een hele mooie reden om lid te worden van onze club. Doen dus, heren en … dames! 

Voor de leden die niet mee naar de Ardennen gaan en overige vrije rijders staan de 
volgende clubritten op het programma:
Zondag 4 september: Wormerpoeltocht met afstanden van 6 en 85 kilometer
Zondag 18 september: Hollands Kroontocht met afstanden van 65 en 95 kilometer

Kijk voor meer WFTC-nieuws op onze website www.wftc.eu en Facebook.
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Monumentendag in Dorpskerk van Blokker

Zaterdag 10 september van 10.00 tot 16.00 uur zijn tijdens de Open Monumentendag 
het prachtige kerkje, de tuin en het kerkhof te bezichtigen.
Door de kerk verspreid vindt u een kleine tentoonstelling van opgegraven schatten 
uit de Blokkerse bodem. Zwerf dus rustig door het kerkgebouw om een idee te krij-
gen hoe onze voorouders het huishouden deden.

Verder is er een fototentoonstelling over de fruitteelt in Blokker en Zwaag. De foto’s 
zijn beschikbaar gesteld door de historische verenigingen van Zwaag en Blokker. Ook 
liggen er verschillende boeken om in te zien en oude manden om te bekijken.
Op de zandkreekrug, lopend van Schellinkhout via Blokker naar Wognum, was de 
grond bijzonder geschikt voor fruitteelt. Appels, peren, pruimen, hazelnoten, kersen, 
bessen en kruisbessen werden met het gehele gezin geoogst. In 1909 werd zowel in 
Blokker als in Zwaag een veiling opgericht, respectievelijk Op Hoop van Zegen en Ban-
gert & Omstreken. De veilingen waren een plek van samenkomst. De tijd ging voort. De 
oogst werd aanvankelijk per schuit en later per vrachtwagen naar de veiling gebracht.

De ‘Bloeiende 
Bangert’ was 
in het voorjaar 
een toeristische 
attractie waar 
veel publiek 
van heinde 
en verre op af 
kwam. Maar 
langs het tuin-
pad van onze 
vaders staan/
komen nu 
huizen. Enkele 
dingen herin-
neren nog aan 

de fruitteelt van weleer. Soms een oude zogenaamde hoogstam perenboom of een 
pruimenboom op de slootkant. De Historische Tuin van de familie Balk aan de Koewij-
zend 4 herinnert nog aan de toen veel voorkomende druivenkassen.

Tijdens de tentoonstelling is ook een informatiestand van Pomologische Vereniging 
Noord-Holland aanwezig. Mocht u een appel- of perenboom in uw tuin hebben waar-
van u de naam niet weet, dan is er zeker iemand aanwezig die u verder kunt helpen 
of een advies kan geven over een eventuele boom die u in de tuin wilt planten.

Werkgroep Dorpskerk Blokker
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Perenplukfeest

Zondag 11 september om 10.30 uur begint het pe-
renplukfeest. Samen met de buurtbewoners gaan 
we peren plukken. Een gepensioneerde, bevriende 
fruitteler is speciaal komen kijken of de peertjes al 
rijp genoeg zijn.
Hoe we aan de stoofpeertjes komen? Die stoof-
peertjes hangen gewoon al jaren in de bomen in 
de Peregaard en het plukken van vorig jaar was zo 
goed bevallen, dat we dat dit jaar weer gaan doen. 
De bedoeling is dat we gezamenlijk gaan plukken, 
de peertjes stoven en in de buurt ook nog wat 
gaan uitdelen. Dus de ladders, trappen, plukkers, 
potten, pannen, koks, uitdelers, administratievelin-
gen, regelneven en -nichten en zelfs stoelen voor de kijkers zijn al geregeld. Mocht je 
mee willen helpen, komen kijken of wellicht al proeven, dan ben je natuurlijk altijd 
welkom. Als het goed is, hebben we ook nog koffie, thee en wat lekkers.
De organisatie is begonnen bij de buurttuinploeg maar inmiddels zijn er al wat meer 
buurtgenoten bijgekomen, bijvoorbeeld degenen die vorig jaar al actief aan het pluk-
ken en stoven waren.
We hopen tijdens het plukken op net zo’n mooie dag als bijna deze hele zomer en 
dan . . . smullen maar! Tot ziens op 11 september.

Groetjes uit de Besse-Peregaard

Bridgeclub Oosterblokker is weer begonnen
Dinsdagmiddag 30 augustus zijn de deuren van Cultureel Centrum Pancratius weer 
open gegaan om de bridgers van BOB te ontvangen voor hun wekelijkse bridgemid-
dag. De afgelopen twee seizoenen stonden in het teken van corona waardoor bridge-
middagen wegvielen en/of het aantal bridgers wat lager was dan normaal. Wij hopen 
dit jaar op een normaal seizoen van 35 speelmiddagen, waarvan de laatste op 2 mei 
2023 plaatsvindt.
Het afgelopen seizoen hebben wij dan eindelijk ons 25-jarig bestaan kunnen vieren. 
Vanwege het al eerder genoemde corona moest het feest diverse keren worden uit-
gesteld. Dinsdag 22 maart was het dan zover. Onder prachtige weersomstandigheden 
hebben wij in Hauwert een prachtige dag gehad waarbij het ons aan niets ontbrak. 
Uiteraard hebben wij gebridged, waarbij diverse spelen buiten plaatsvonden. 
Dinsdag 3 mei was de laatste officiële bridgemiddag van het seizoen. Reden genoeg 
om het bridgejaar feestelijk af te sluiten met een fantastisch buffet.
Hoewel ons ledenbestand redelijk stabiel is, is het toch mogelijk om in beperkte mate 
nieuwe leden toe te laten. Indien u interesse heeft, neem dan contact op met onze 
voorzitter Co van Langen: 0229-275347 of vlangen@planet.nl



23

Een rondje Kromme Leek smaakt naar meer
Door Piet Kroon      

Met de foto van het prototype van de eerste elektrische fiets nog in mijn achterhoofd 
zette ik onze eigen e-bikes , voor honderd procent opgeladen, startklaar voor een 
ritje verder dan de Ouwe Dik. 
De tijd van dikke-banden-fietsen zonder versnelling ligt al mijlenver achter ons, want 
ook wij zijn meegegaan in de vaart der volkeren waarbij comfort als prioriteit num-
mer één op ons verlanglijstje staat. Met elektrische ondersteuning in vier standen 
en duwtje in de rug van acht versnellingen heb je een keuze uit 32 combinaties en 
niemand kijkt tegenwoordig vreemd tegen die luxe op. Toch was het evengoed een 
verademing om even terug te schakelen tot anno 1932, toen het vooroorlogse elek-
tromodel van Philips en Juncker groot opzien baarde.

Maar nu was de tijd om te mijmeren voorbij. Probleemloos pedaleren stond op het 
menu, met daarbij de ondersteuning van kaart en knooppunten op een rij kon het 
niet mis gaan. Met de fietshelm voelde het nog wel wat onwennig, maar met een vei-
lige zit rijden wij graag voor schut. Daarom groeten wij zelfverzekerd de passerende 
helmdragers, want het wij-gevoel poetst de overgebleven schaamte weg. Zwaaien 
wildvreemde motorrijders tijdens het passeren ook niet altijd naar elkaar? 

Na Wognum achter ons te hebben gelaten, kwam de meanderende Kromme Leek in 
zicht. Het was genieten van de bovenste plank. Het zal wel aan mij liggen, maar ik 
snap weinig van de naam Rijndijk, het meedraaiende fietspaadje langs deze eeuwen-
oude beek, het juweeltje van West-Friesland. 
Het woord Leek kom je overal tegen, het komt op de mooiste plekken en in de beste 
families voor, maar voor de vraag waar het stroompje eigenlijk zijn oorsprong vindt, 
blijf ik het antwoord schuldig. 
Is het ergens in de Baasdorpermeer misschien? Ooit werd West-Friesland overspoeld 
door moerasmeren waardoor de Leek zich als een veenstroom krom-kronkelend een 
waterweg heeft gebaand naar het Flevomeer. In de 19e eeuw was de ontdekkingsrei-
ziger Livingstone op zoek naar de oorsprong van de Nijl en kwam na lang zoeken bij 
het Victoriameer uit. Wij raakten ook even het spoor bijster, maar kregen een stukje 
authentiek West-Friesland voorgeschoteld. De verwijzing naar het Lekermeer wringt 
natuurlijk aan alle kanten, maar brengt de Victoriaplas ons eigenlijk niet tot de juiste 
veronderstelling van de oorsprong van deze West-Friese variant? Per slot van rekening 
is een mens altijd op zoek naar het hoe en waarom, en bij een rivier spreekt de histo-
rie tot ieders verbeelding.

In Blokker kijken wij met een beetje jaloezie naar dat bochtige riviertje. De Dracht 
van Zuid naar Noord, ook niet helemaal recht, herinnert ons aan die prachtige kreek 
die hij ooit is geweest, maar draagt nu lange woonlinten op zijn zanderige rug. Aan 
verschil met voorheen ontkomen we niet. 

Lees verder op de volgende pagina >>
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Genoeg afgedwaald, uiteindelijk keerden wij de Kromme de rug toe en kwam het 
Markermeer recht voor ons in zicht. Een wegomlegging in verband met de werkzaam-
heden ten behoeve van de dijkversterking bracht ons even van de wijs. Ook hier wer-
den wij eraan herinnerd dat de fameuze omringdijk wordt aangepakt en dat heeft 
heel wat voeten in de aarde. De dijkwerkers waren niet te stuiten.
Wij vervolgden, minder kromgebogen, onze weg en belandden uiteindelijk bij de 
molen van Etersheim, waar het vlierbessensap beter smaakte dan het water in onze 
bidons. Op onze alternatieve weg naar huis moesten wij noodgedwongen de afgeras-
terde, aangetaste Omringdijk rechts laten liggen voor hoe hij tijdelijk op ons netvlies 
zal achterblijven. Hopelijk komt het uiteindelijk allemaal goed. In ieder geval  heeft 
deze kink in de kabel ons rondje Kromme Leek niet op de tocht gezet.

Nieuws van....
 
Bijna twee maanden geleden hadden wij een 
geweldige dag in Monnickendam. Het was 
een mooie zaterdagmiddag tijdens het Meezingfestival. Van de twaalf deelnemende 
koren zijn we tweede geworden en dat na twee jaar coronaperikelen waarin we niet 
of nauwelijks gerepeteerd hebben. Toevallig kwam de jury precies tijdens onze uitvoe-
ring van de meezingliedjes De Toreador, Delilah en Kali en het publiek was enthousi-
ast en zong vrolijk met ons koor mee. 
We zijn als koor kleiner geworden, maar naar nu blijkt, kwalitatief niet achteruit ge-
gaan. Van veel bezoekers en leden van andere koren, kregen we veel lovende woor-
den over onze zangprestaties.  Wat een succes en wat een opsteker voor het koor. 
Kortom wij kunnen trots op onszelf zijn. Swaegh Zingt staat (weer) op de kaart in het 
Noord-Hollandse korenland.
Bij het verschijnen van deze editie hebben we onze eerste repetitie-avond na de 

vakantie er weer opzitten. We 
gaan er weer voor, op naar ons 
volgende optreden. 
Als koor kunnen wij alle steun 
van het publiek gebruiken en 
vanaf volgende week (maan-
dag 5 september} kunnen 
Rabobank-leden weer stem-
men op hun favoriete club en/
of vereniging. Laat je stem niet 
verloren gaan en denk ook 
aan Swaegh Zingt. Namens alle 
leden alvast dank voor je steun. 
Heeft u nog stemmen over, 
geef uw stem dan aan Stichting 
Samenspel.
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ExpoXXL in Cultureel Centrum Pancratius 

De werken van de kunstenaars die 10 en 11 september te zien zijn 
in Oosterblokker, zijn uiteenlopend van karakter en techniek: beel-
den, pastels, glasfusing, schilderijen, portretten, brons, keramiek, 
kalligrafie, fotografie, houtsculpturen, et cetera.
Toegankelijk voor iedereen. Wat ze gemeen hebben, is de be-
hoefte van de kunstenaars om hun creativiteit te uiten op een 
eigen manier. José Brugman wil het liefst met haar handen de klei 

vormen, 
Wim de 
Boer kruipt 
op zijn knieën met een foto-
toestel door de natuur en Vera 
Schipper werkt intuïtief aan 
haar schilderijen. 
Om alle kunstwerken te bekij-
ken en erachter te komen wat 
glasfusing is of je op te geven 
voor een workshop, kun je 
terecht op zaterdag 10 en zon-
dag 11 september tussen 11.00 
en 17.00 uur. Toegang is gratis.

Exposanten: • Loes Botman • Peter IJsseldijk • José Brugman • Vera Schipper • Annet 
Stibbe • Rob Staa • Wim de Boer • Simone Prins-Olij • Kalligrafenkring West-Friesland 
• Jan Kouwenberg • Riet Jimmink • Maria van den Burg-Overman • Wendy Veerbeek 

De kunstenaars zijn aanwezig en geven informatie over hun kunstwerken, verkoop 
en/of workshops. Meer info: info@ccp.nu

Cultureel Centrum Pancratius, Oosterblokker 98, Oosterblokker, www.ccp.nu

Quiltbee De Kreek
Inmiddels bestaat onze Quiltbee alweer tien jaar. In onze gezellige groep is plaats 
voor nog enkele dames. Wij werken in MFC De Kreek op de woensdagavond in de 
even weken van 19.30 tot 22.00 uur aan onze eigen werkstukken. Vind je het leuk om 
eens vrijblijvend te komen kijken? Je bent van harte welkom. Voor meer informatie 
kan je contact opnemen met Riet Clay-Nederpelt: rietclay@gmail.com of 06-53915553.

Klaverjassen in MFA De Kreek
Woensdag 7 september starten we in MFA De Kreek weer met klaverjassen. Loop 
gerust naar binnen vanaf 13.15 uur en kom gezellig meespelen. Aanvang 13.30 uur. 
Adres: Meetketting 2 in Zwaag.
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Dansend de winter tegemoet!

In Cultureel Centrum De Plataan worden les-
sen ‘Sacred dance’ gegeven. Sacred betekent 
‘helend’. Het is een dansvorm waarbij het 
gaat om verbinding. Verbinding met jezelf, 
de ander, de aarde, het grotere geheel…
Al dansend kom je steeds dichter bij jezelf en 
ervaar je de helende werking van de dans en 
het samen in beweging zijn. Het is een vorm 
van mediteren in beweging. We dansen op 
klassieke, hedendaagse, religieuze en folklo-
re-muziek. De meeste dansen zijn rustig en meditatief, sommige uitbundig. De passen 
zijn eenvoudig en bestaan uit patronen die steeds herhaald worden waardoor het 
gevoel van innerlijke rust en harmonie bevorderd wordt. 
We dansen rondom een midden met bloemen of iets uit de natuur en/of symbolen en 
kaarslicht als beeld voor het middelpunt in ons leven, de bron waaruit wij putten. De 
dansen worden gekozen rondom een thema en deze keer is dat het boekje ‘De Bron 
en de Oceaan’, een modern sprookje. Behalve dansen wordt er in de pauze ook veel 
gelachen. 
Nieuwsgierig geworden? Kom gratis kennismaken op vrijdag 30 september om 10.30 
uur. Danservaring is niet nodig. Wel makkelijke kleren en schoenen met gladde zolen. 
Voor meer info en opgave: blokjuffi e@gmail.com .

30+ Dancing Party in De Harmonie 
Zaterdag 17 september vindt in De Harmonie in Oosterblokker een 30+ Dancing 
Party plaats. In de voorverkoop kost een kaartje 12,50 euro (deze korting geldt t/m 
de laatste maandag voor het feest). Muziek uit de 70’s, 80’s, 90’s, 00’s, 10’s & now. 
Een dansfeest met uitsluitend hits en leuke mensen. Relaxed en gezellig uitgaan met 
leeftijdsgenoten.
Meer informatie: www.dancing-party.nl/blokker-hoorn en www.facebook.
com/30plusDancingParty

Hallo klaverjasliefhebbers!

Wij zijn een gezellige groep mensen die 
graag een potje klaverjassen. Heb je ook 
zin om iedere dinsdag te kaarten? Kom 
gerust binnenlopen in Sportcafé Zwaag. 
We starten 6 september om 19.30 uur. 
Voor informatie kan je bellen naar Atie 
Keizer: 06-29335523.
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Afscheid juf Jacqueline Schilder van Pancratiusschool 

Graag wil ik iedereen bedanken die mijn afscheid 
zo onvergetelijk heeft gemaakt. Eerst het feest op 
school, een geweldig optreden op het schoolplein, 
waar alle groepen aan meededen. Daarna een gezel-
lig samenzijn met collega’s en oud-collega’s in de 
aula op school. Vandaag nog een heerlijke lunch met 
alle collega’s bij Oranje Buiten. Dan waren er ook 
nog cadeautjes en heel lieve kaarten.
Ik voel me heel blij en verwend door al deze activitei-
ten. Heel erg  bedankt allemaal.

Juf Jacqueline Schilder

Thema ‘Wij poetsen onze tanden’!
Met de kinderen zijn wij naar de tandartspraktijk 
geweest die aan de overkant van onze school staat. 
Wat was dat ontzettend leuk en spannend voor de kinderen. Tandarts Merlijn en as-
sistente Astrid verwelkomden ons. Na ons te hebben voorgesteld, vertelde de tandarts 
wat voor spullen hij gebruikt om in je mond je tanden en kiezen te bekijken. Een 
tandartsstoel, mondkapje, handschoenen, spiegeltje, water, soms een boor, et cetera. 

Twee kinderen wilden 
wel op de tandartsstoel 
liggen, zo stoer! Onze 
eigen poetsdraak was 
ook mee en moest ook 
in de stoel. Hij had ge-
lukkig goed gepoetst en 
mooie, schone tanden. 
Van de tandartsassisten-
te kregen alle kinderen 
nog een tube peuter-
tandpasta. We zwaaiden 

en liepen weer terug naar onze gezellige peuterschool. Na dit uitstapje gingen de 
kinderen heerlijk buiten spelen tot de ouders hun kind weer kwamen ophalen. 
Dit is een voorbeeld hoe wij onze thema’s verrijken. Lijkt het u ook leuk dat uw kind 
bij ons op de peuterschool komt spelen of wilt u wat meer informatie over welke dag-
delen we aanbieden? 
Kom dan gezellig een keer bij ons langs. U kunt ons bellen voor een afspraak op 06-
11450583 (van maandagochtend t/m donderdagochtend). Misschien tot gauw! 

Team Peuterschool De Blokkerdoos, Pennekamplaan 58b, Oosterblokker
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Activiteiten Seniorenbond Pancratius 

Wij zijn ons langzamerhand weer aan het voorbereiden op 
het nieuwe seizoen dat loopt van 7 september tot half mei. 
Wij kunnen u een keur aan activiteiten presenteren.

●   Maandagmorgen zijn er twee momenten waarop u deel 
kunt nemen aan stoelgym: van 9.00 tot 09.45 uur of van 
10.00 tot 10.45 uur. Na beide keren is er gelegenheid voor een bakkie.

●  Maandagmiddag staat jeu de boules/koersbal op het programma, aanvang 13.30 uur.
●  Wandelprogramma: een keer in de drie weken, 5 tot 8 kilometer.
●   Op woensdag is de Eetgroep. Aanvang: 17.15 uur. Kosten voor een heerlijke drie-

gangenmaaltijd zijn zeven euro. Zestien alleenstaanden kunnen aanschuiven. 
●   Op woensdagmiddag zijn er soosactiviteiten, kaarten en biljarten. Tijd: 13.45 tot 

17.00 uur. In de ochtend ook mogelijkheid om te biljarten.
Wij willen dit seizoen starten met het vertonen van films, documentaires, concerten, 
et cetera. Ook nodigen wij regelmatig een spreker uit die een onderwerp behandelt 
waar belangstelling voor is. Wij starten het seizoen met een feestelijke middag en 
sluiten in mei af met een muzikaal optreden. Verder verzorgen wij een sfeervolle 
kerstbijeenkomst in onze thuishaven - de Pancratiuskerk - in Oosterblokker.
Als uw belangstelling is gewekt na het lezen van deze informatie, kunt u contact op-
nemen met het secretariaat: 0229-261456 (Marinka Gons). Ons programmaboekje kan 
toegestuurd worden. Mailen kan ook: marinka@seniorenbond.nl .

Namens het bestuur, Marieke van Engen

Heimatfest in De Witte Valk 

Gutentag! Zaterdag 10 september vanaf 
16.00 uur organiseren wij weer het Hei-
matfest Zwaag! Na het grote succes van 
vorig jaar wordt dit wederom een grote 
happening. Voor 29,50 euro per persoon 
krijgt u onbeperkte grill/bbq (excl. drank) 
en topmuziek. De Biergarten en Weinstub-
be in de tent gaan open vanaf 16.00 uur 
op het parkeerterrein van De Witte Valk. 
Onder het genot van een pul bier of ander 
drankje geniet u van Duitse muziek en de 
beste Tirolerband van Nederland. Dus kom 
in uw lederhosen of dirndl en vier dit fest 
in onze heimat! Bestel uw kaarten via Eventbrite of middels de QR-code. Bis Samstag 
10 September. Und Voll ist Voll!
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KBO Blokker start met nieuw seizoen

‘Krachtig - Betrokken - Ondernemend’ luidt het motto van de 
enige seniorenvereniging in Westerblokker. De activiteiten van 
ouderenclubs worden weleens de drie K’s genoemd: kletsen, kienen 
en klaverjassen. Maar bij KBO Blokker wordt meer gedaan dan dat. 
De activiteiten zijn legio. Zo gaan we in september van start met een spellenmid-
dag en 14-daagse klaverjas- en rummikubmiddaggen. In oktober organiseert het 
Rode Kruis in Het Gouden Hoofd een voorlichtingsbijeenkomst in de vorm van een 
bingo, treedt het Westfries Collectief op met een klaterende cabaretvoorstelling en in 
november wordt een verzorgde culturele busreis gemaakt naar het Cobramuseum in 
Amstelveen. Het jaar wordt afgesloten met de traditionele kerstviering, bestaande uit 
een optreden van het koor 10-Pluss en een gezellige maaltijd. Ook voor 2023 staat al 
een scala aan activiteiten gepland.
De leden van KBO Blokker ontvangen verder tien keer per jaar een rijk geïllustreerd 
magazine, zes keer het bulletin van de Ouderenraad Hoorn en diverse keren het ei-
gen verenigingsblad. Ook zijn er mogelijkheden een op ouderen toegesneden ziekte-
kostenverzekering af te sluiten plus een goed geprijsd energiecontract. Leden kunnen 
ook hulp krijgen bij de jaarlijkse belastingaangifte
Met name nieuwe bewoners van Blokker boven de 55-60 jaar wordt het lidmaatschap 
aanbevolen. Het is de makkelijkste manier om met het dorpsleven kennis te maken. 
De contributie bedraagt 20 euro per jaar per persoon (37,50 euro voor echtparen/sa-
menwonenden). Wordt u nu lid dan betaalt u over 2022 geen contributie. 

Opgave en/of informatie bij de heren Plukkel (0229-246038), De Heij (0229-232206) of 
Schouten (0229-214675) of via e-mail: secretaris.kboblokker@gmail.com .

Voor het volgende omslag van Samenspel zijn we 
op zoek naar leuke foto’s van jou en je huisdier! 
Of je nou een kat, hond, kanarie, schildpad, cavia, 
konijn, muis, hamster, goudvis, slang of hagedis 
hebt; maak een foto (minimaal 1 MB) van jou en je 
huisdier en mail ‘m naar redactie@stichtingsamen-
spel.nl . De leukste inzendingen krijgen een plekje 
op het nieuwe herfstomslag van Samenspel. 

Vermeld er even bij wat je eigen naam is, wat de 
naam van je huisdier is, hoe oud hij of zij is en 
waarom jouw huisdier zo lief, leuk of bijzonder is! 
Laat ook even weten wat je woonplaats is.
Doe dit uiterlijk 16 september!

 OPROEP: JIJ EN JE HUISDIER
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KVG Zwaag start nieuwe seizoen met 
lezing Afghanistan veteraan 
Donderdag 22 september zal Afghanistan veteraan Oetse Tam-
minga op uitnodiging van KVG Zwaag zijn persoonlijke verhaal 
met ons delen. Hij vertelt over wat er van de mannen en vrouwen 
tijdens een uitzending van een vredesmissie wordt verwacht en 
hoe het normale leven er daarna weer uit kan zien. Maar dat ‘van daarna’ is voor 
velen niet zo vanzelfsprekend meer. De ervaring van de risico’s als bermbommen, 
luchtalarm enzovoort komt bij heel veel van deze jonge mensen harder binnen dan ze 
vaak van tevoren verwachten.
Oetse Tamminga heeft een stichting opgezet om deze mannen en vrouwen in het 
gewone burgerbestaan op weg te helpen en vooral te ondersteunen. Hij heeft een 
prachtig boek geschreven waarin hij vertelt over zijn jeugd, zijn drive om militair 
te worden en uiteindelijk zijn uitzending naar Afghanistan. Een zeer goed leesbaar 
boek, welke wij onze leden van harte aanbevelen. Mooi cadeau voor 5 december of 
kerst. Het boek kost 20 euro en kan tijdens de pauze van de lezing worden aange-
schaft.
Deze bijzondere avond zijn ook niet-leden als gast welkom. Zij betalen dan 2 euro bij 
binnenkomst voor de koffie of thee. Aanvang is 20.00 uur in De Plataan in Zwaag.

Rabo ClubSupport
Vanaf 5 september start de actie Rabo ClubSupport. Onze leden ontvangen aanmeld-
informatie hierover in de brievenbus. Steun uw eigen KVG door als Rabobank-lid uw 
stem via internet aan ons te geven. Ook mensen van andere verenigingen kunnen 
hun stem aan ons doneren. Het sponsorbedrag is zeer welkom bij de penningmeester. 
Heeft u nog stemmen over, geef uw stem dan aan Stichting Samenspel.

Jubilaris
Tijdens de laatste 
avond van het 
afgelopen sei-
zoen werd Toos 
Kok gehuldigd 
als 60-jarig lid 
van het KVG. 
Zij ontving een 
prachtige ruiker 
bloemen, een 
mooie oorkonde 
en applaus van 
de leden tijdens 
de jaarvergade-
ring.
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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 4 september Zwaag: :
ds. N. Pronk 

Zondag 11 september Blokker:    
ds. J. Meinders 

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.

Mededelingen 

De huisartsenpraktijk is wegens nascholing, vakantie of nachtdienst gesloten op 
vrijdag 2 september, donderdag 22 september (vanaf 12.30 uur), maandag 26 sep-
tember en vrijdag 23 december.

Per 1 september start Mascha Bakker, doktersassistente in opleiding. 
Zij zal dinsdag, woensdag en vrijdag bij ons in de praktijk aanwezig zijn.

Mindful Walk

Mindful Walk houdt in dat je bewust gaat lopen en bewegen. Door de drukte van 
de dag kunnen we ook flink de pas erin zetten tijdens een verplicht rondje buiten 
wandelen na het eten. Dat is gezond, maar het rondje wandelen kun je ook gebrui-
ken om de spanning die je in de dag hebt opgebouwd, los te laten. Door je bewust 
te worden van je lichaam. Dit vereist aandacht, stilte en leren vertragen. 

In zes wandelsessies leer je om mindful te wandelen zodat je het daarna zelf kunt 
toepassen. De start is woensdag 14 september, van 9.00 tot 9.45 uur. Verzamelen bij 
de fietstunnel aan de Pennenkamplaan (tegenover MCO). Deze wandelsessies zijn 
voor patiënten die zijn aangesloten bij Medisch Centrum Oost.

Opgeven of meer informatie? Dit kan per mail (nicole@medischcentrumoost.com) 
of via het elektronisch dossier.

Met vriendelijke groet, A.E. Meijer en A.J.M. Bos, huisartsen

Zaterdag 17 september Zwaag 17:00 uur:
ds. J. Meinders, m.m.v. de Martinuscantorij 

Zondag 18 september Zwaag: 
ds. R. Kooiman, gezamenlijke dienst, startzondag 
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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. 03 sept. 19.00 uur Westwoud Eucharistieviering m.m.v. Martinuskoor klein
Zo. 04 sept. 09.30 uur Zwaag Eucharistieviering m.m.v. Cantor
  11.00 uur Hoorn Eucharistieviering m.m.v. Schola Cantorum 
Za. 10 sept. 19.00 uur Oosterblokker Eucharistieviering
Zo. 11 sept. 09.30 uur Zwaag Eucharistieviering m.m.v. koor Marcanto
    11.00 uur Hoorn Eucharistieviering m.m.v. Byzantijnskoor Indrik
Za. 17 sept. 19.00 uur Westwoud GEEN VIERING
Zo. 18 sept. 10.00 uur Zwaag Parochiële viering - Startzondag
    Eucharistieviering m.m.v. koor Zingenderwijs 
    Uitreiking Mattheüs speld
   Hoorn GEEN VIERING

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.

Algemene parochievergadering RK parochie Heilige Matteüs
Maandag 12 september wordt de algemene parochievergadering van de Heilige Matteüs-
parochie gehouden. De Heilige Matteüsparochie is de rooms-katholieke parochie van de 
geloofsgemeenschappen van Zwaag, Westwoud, Oosterblokker, Westerblokker en Hoorn.
De aanvang van deze vergadering is 20.00 uur en de locatie is de St. Martinuskerk in 
Zwaag. De agenda voor deze vergadering en de notulen van de vorige bijeenkomst (15 
september 2021) liggen enkele weken voor de geplande vergaderdatum op de leesta-
fels in de verschillende kerken van onze parochie. Alle parochianen en andere geïnte-
resseerden worden van harte uitgenodigd om aan deze vergadering deel te nemen.
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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


