
Woont u buiten het verspreidingsgebied?
Geïnteresseerden die buiten het verspreidingsgebied wonen, maar wel het Samenspel willen 
ontvangen, kunnen contact opnemen met Ben Gitzels, telefoon: 0229-262185. 
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 29 september kunt u inleveren 

uiterlijk op woensdag 20 september voor 19.00 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 300 dpi 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 Drukkerij  
Gerja, Witte Paal 212 – 1742 LA Schagen, tel. 0226-421520 of e-mail: advertentie@gerja.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 Ben Gitzels: 0229-262185.

Jaargang 47, nummer 15 15 september 2017

Het Samenspel is een twee-wekelijkse uitgave (oplage 6000 
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, stichtingen en organisaties in deze dorpen.
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Volg ons ook op Facebook: www.facebook.com/Samenspel

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

Dijk- en Duinentocht

Op zondag 24 september wordt de wegwedstrijd gereden van het 
WK-wielrennen voor mannen. Na de Nederlandse euforie tijdens de 
laatste Ronde van Italië, wordt uiteraard gehoopt op een nieuw Nederlands succes. Het 
zal een lastige en lange rit worden. De kans op regen is heel  groot, want Bergen is met 
afstand de natste plaats in Noorwegen.
Met de Westfriese Toerclub uit Blokker bent u die dag alvast verzekerd van een over-
winning. Op 24 september staat namelijk de Dijk- en Duinentocht op het programma. 
Altijd leuk! En ook veilig, want de gekozen wegen zijn niet alleen leuk, maar vooral 
veilig. Zeker met een helm op het hoofd en de telefoon in de achterzak.
Bij de start aan de Noorderdracht 42a in Oosterblokker (Handbalvereniging) staat de 
100 km en de 70 km om 9.00 uur gepland. De langste rit gaat naar Duinvermaak in 
Bergen via Avenhorn, Oterleek en Egmond a/d Hoef. Terug eerst door het bos en dan 
via Koedijk, Heerhugowaard en Zwaag op de finish af. De rit van 70 km gaat naar De 
Evenaar in Warmenhuizen via Zuidermeer en Schoorldam. Terug langs Oudkarspel, De 
Weel en Spanbroek naar de start. 
Dit is de laatste rit van WFTC Blokker van dit jaar. Graag tot ziens in 2018.

Vossenjacht Zwaag
Zaterdag 16 september komen de Zwaagse vossen weer uit hun 
holen tevoorschijn en zoeken een mooie plek in Zwaag om zich 
te verstoppen.  De vraag is natuurlijk: wie heeft als eerste alle 
vossen gevonden? Wie weet de boeven te ontwijken? Je krijgt 
van 14.00 tot 16.00 uur de kans om ze allemaal te vinden. Natuurlijk wordt het weer 
vreselijk spannend, maar ook heel leuk. Het gaat uiteindelijk om het meedoen en 
het hebben van een hele leuke middag.
Het gebied is in de Bangaerde en binnen de grenzen van de Dorpsstraat, Krijter-
slaan en Koewijzend. We hopen dat alle buurtbewoners en andere weggebruikers 
voorzichtig zullen rijden tussen 14.00 en 16.00 uur. Denk aan onze kinderen als u 
door het vossengebied rijdt!
We hopen allemaal op fantastisch weer en natuurlijk dat iedereen deze middag 
mee doet. Vraag je vriendje, vriendinnetje of buurmeisje mee en kom zaterdag 16 
september om 13.50 uur naar Honky Tonk. De bijdrage voor deze middag is € 1,- 
per kind. Na afloop is er een heerlijke traktatie voor iedereen.
Ouders: denk om de begeleiding voor de jonge kinderen!



Seniorenbijeenkomsten in Drechterland: Komt u ook?

In oktober komt wethouder Dirk te Grotenhuis langs bij de senioren in alle Drechter-
landse dorpskernen. Dit jaar met als thema  ‘Voorkom stilvallen, blijf bewegen’. 
Vitaal ouder worden heeft als voordeel dat je langer de activiteiten kunt blijven doen 
die je graag doet. En het is nog vaak gezellig ook! Maar hoe moet dat dan? Wij hopen 
tijdens de bijeenkomst u hierover informatie en advies te kunnen geven. Een beweeg-
coach gaat hierover vertellen. U krijgt, onder het genot van een kopje koffie met koek, 
praktische tips om vitaal te blijven. Bijvoorbeeld hoe u uw balans kunt verbeteren om 
de kans op vallen te verkleinen. Kortom: voorkom stilvallen en blijf bewegen! 
De bijeenkomsten vinden plaats op onderstaande locaties en data. Een kwartier voor 
aanvang is de deur open. Op de aangegeven tijden willen we graag beginnen. 
Wethouder Te Grotenhuis hoopt u weer te mogen verwelkomen!

Woensdag 4 oktober 10.00 – 12.00 uur Westwoud, Seniores Priores
Vrijdag 13 oktober 10.00 – 12.00 uur Oosterblokker, Cultureel Centrum Pancratius  

Choral Evensong in Octaaf Hoorn
De Martinus Cantorij zingt zondag 17 september, startzondag, een Choral  Evensong in 
Het Octaaf, J.D. Pollstraat 1 in Hoorn. Er is een afwijkende aanvangstijd, namelijk 15.00 
uur in plaats van 17.00 uur. Het thema is: kerkproeverij. De ochtenddienst begint om 
11.00 uur en daarna is er een doorlopend programma van steeds een half uur proeven 
aan wat er zoal in de kerk plaatsvindt. Ook van Martinus Cantorij kan geproefd wor-
den. Om 14.30 uur houden we een openbare repetitie. Dirigent Paul Waerts vertelt iets 
over de Choral Evensong met de Martinus Cantorij als sparring partner.
Een Choral Evensong is een gezongen avondgebed, dat in de anglicaanse kerk in 
Engeland doorgaans wordt uitgevoerd door jongenskoren. Er wordt steeds nieuwe 

muziek voor de Choral 
Evensong gecompo-
neerd, muziek die ook 
door de Martinus Can-
torij wordt gezongen.
Organist is Edwin Hin-
felaar. Voorganger is 
dominee Jacob Mein-
ders. Met de startzon-
dag luidt de Protes-
tantse Kerk Nederland 
haar nieuwe kerkelijke 
seizoen in.
De Martinus Cantorij is 
op zoek naar tenoren 
en bassen.



Keezen in De Witte Valk - Zwaag
Elke derde dinsdag  van de maand is iedereen welkom om te 
komen Keezen in De Witte Valk. Op 19 september gaan wij 
weer beginnen. Hoe leuk is het om met elkaar een spel te 
spelen. Of u nou alleen komt of met meerdere personen, kom 
gezellig meespelen! U hoeft het spel niet te kennen, het is zo 
geleerd. Inschrijven is per keer in tussen 19.00 en 19.15 uur. 
Kosten € 2,50 inclusief prijzengeld. Wij hebben er weer zin in en zien u graag 19 septem-
ber in de Witte Valk in Zwaag.

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

OPHAALDATA: WOEnSDag 20 SEptEmBER 
 WOEnSDag   4 OKtOBER
 
SVP PAPIER GEBUNDELD OF IN DOOS/BAK AAN DE WEG ZETTEN.

Dit jaar gingen we naar Zweden 
op vakantie. Er was daar een 
Internationaal Indian Motorcycle-
meeting. Vele mede Indian-rijders 
uit Europa kwamen daar bijeen. 
We hadden de motor natuurlijk 
ook mee zodat we mooi konden 
toeren. Prachtige meren en bossen 
kwamen we tegen. We zaten vlak 
bij het plaatsje Haverud. De weg 
er naartoe bestond uit heel veel 
bochten en heuvels met soms een 
stijgingspercentage van 21 pro-
cent. Geweldig om daar overheen 
te rijden. Je weet niet wat je ziet.
Izzy wilde graag zelf een keer 
achter het stuur en papa in het 
bakkie. Zo is deze foto ontstaan.

Michel en Izzy Knol

Samenspel op Reis



Lichtjesavond in Bangert en Oosterpolder

Een magische avond gaat het worden in de straten rondom de Kreek, zaterdag 23 
september. De vierde editie van de lichtjesavond Bangert en Oosterpolder staat in het 
teken van magie, muziek, dans, sprookjes en sport! Uiteraard zullen de bewoners van 
de wijk hun tuinen zo mooi mogelijk versieren om van lichtjesavond een bijzondere 
(buren)dag te maken.
De activiteiten zijn dit jaar gesitueerd 
in de straten rondom De Kreek (Fase 
3). Op de bruggen, in het water, in 
de voortuinen, op de straat en op de 
parkeerplaatsen, kan worden geno-
ten van onder andere een magische 
show van NEMO (Amsterdam), een 
spectaculaire Free Run-demonstratie, 
verlichte rollerskates en steltlopers en 
een prachtige bellenblaasshow. Ieder-
een mag meezingen met het smart-
lappenkoor, op de foto in sprookjes-
land, een marshmallow roosteren bij 
het mystical fire en meedansen in een 
flashmob. 

Er zijn ook dit jaar weer prijzen te 
winnen: een midweek of weekend 
kamperen (gesponsord door Karsten-
Travelstore) voor degene die zijn/
haar tuin het mooist verlicht heeft en buren waarbij minimaal vier huizen op een rij zijn 
versierd, maken kans op de straatprijs, een avondje ‘Wie is de Mol’ voor tien personen 
(gesponsord door MFA de Kreek). Een vierkoppige jury fietst tussen 20.00 en 22.00 uur 
door de hele wijk om de versierde tuinen te bekijken en te beoordelen. De winnaars 
worden op zondag 24 september tussen 13.00 en 14.00 uur bekend gemaakt via de 
facebookpagina. (www.facebook.com/lichtjesavondbangertenoosterpolder)

De aftrap van de lichtjesavond is om 19.45 uur op het podium bij MFA de Kreek. Van 
18.30 tot 19.30 uur kunnen kinderen zich laten schminken in de schminkfabriek in de 
Kreek. DJ Jelmer zorgt voor de muziek tijdens het schminken.

Wilt u op de hoogte blijven van de nieuwsberichten? Ga dan naar de facebookpagina 
van de lichtjesavond. Heeft u nog vragen dan kunt u die stellen via lichtjesavondbo@
gmail.com.
De organisatie van dit jaarlijks terugkerende evenement is in handen van een aantal 
enthousiaste bewoners, stichting B&O en Stichting Netwerk. Voor de bewoners van de 
wijk is dit dé gelegenheid om de sociale samenhang te vergroten.



Stichting Historisch Zwaag gaat weer quizzen!

De quiz van afgelopen jaar was zodanig succesvol, dat 
we gemeend hebben dit jaar in de herhaling te moe-
ten. Winnaar werd toen Team Bernd Laan. Zij zullen 
ongetwijfeld trachten hun titel Zwaagkenner 2017 te prolongeren. Bernd zelf zal ook 
zijn best moeten doen! 
Vragen over ons mooie dorp passeren de revue, met natuurlijk de nodige instinkers.
Deze quiz is voor jong en oud goed te doen.
Een en ander vindt plaats op zondag 8 oktober in De Witte Valk. De inschrijving be-
draagt € 5 per persoon en donateurs en sponsors hebben vrij entree voor twee personen. 
Vanaf 13.30 uur is de zaal open en kan ingeschreven worden. Om klokslag 14.00 uur 
opent onze voorzitter de middag en gaat de quiz, onder leiding van quizmaster Bas 
Manshanden, van start. We rekenen op een grote opkomst!

In de afgelopen periode is er bij Historisch Zwaag veel gebeurd. Vooral intern heb-
ben we grote stappen gemaakt. Zo bestaat het bestuur inmiddels uit vijf personen en 
wordt er regelmatig vergaderd. Een van de agendapunten is, dat we best wel wat meer 
mensen kunnen gebruiken die ons kunnen helpen met het uitoefenen van deze leuke 
hobby. Zo zouden we graag een jaarboek uit willen geven of iets meer doen met het 
maken en gebruiksklaar maken van filmmateriaal. Denk daarbij aan huisbezoeken en 
het interviewen van mensen die een interessant verhaal hebben of het uitzoeken van 
gekregen materiaal. Het zijn allemaal dingen die blijven liggen, maar waarmee we 
graag aan de gang willen. Daar komt nog bij dat ook binnen Historisch Zwaag natuur-
lijk af en toe wat verloop is. Wij willen graag nog meer doen voor onze donateurs, 
sponsors en verdere belangstellenden. 
In principe zijn wij iedere dinsdagavond aanwezig in onze mooie werkruimte in de 
Dorpskerk aan de Kerkelaan. Wij nodigen u uit hier eens te komen kijken en denkt u 
iets voor ons te kunnen betekenen, meldt u dat dan aan ons. We rekenen op u!

activiteit in de Vredesweek 17 tot 24 september
Wat willen we met de vrede? Zal het ooit nog goed komen in onze wereld?
De vredesweek is een moment om samen hierover in gesprek te komen en met 
elkaar van gedachten te wisselen. De vredeswerkgroep in Blokker, ooit ontstaan 
uit inspiratie van het IKV en PAX Christi, wil u een film/documentaire laten zien die 
zeer de moeite waard is.
De film Strangers in Paradise was de openingsfilm van de IDFA en gaat over de 
vluchtelingen-problematiek. We kunnen onze ogen niet sluiten voor de onop-
houdelijke stroom vluchtelingen in Europa. De film wordt vertoond op vrijdag 22 
september om 20.30 uur in de Hervormde Kerk te Westerblokker (hoek Kolenberg-
straat-Westerblokker).
We starten met een kop koffie of thee. Van harte welkom, de entree is gratis.



Heeft u een vraag of opmerking 
voor de gemeente? 
Zoals een melding over speelvoorzieningen 
of de openbare verlichting. Dan kunt u die 
via www.hoorn.nl doorgeven. 
 
Liever telefonisch? 
Belt u dan naar het algemene nummer van de 
gemeente Hoorn, telefoon 0229 252200.

Voor vragen over uw afval kunt u contact 
opnemen met HVC Inzameling, 
telefoon 0800 0700 of via de website 
www.hvcinzameling.nl.

Vragen of opmerkingen? 
Geef het door via www.hoorn.nl

We gaan weer dineren in 
de historische druivenkas!
Na het succes van vorig jaar hebben we 
besloten om ook dit jaar een aantal keren 
in de druivenkas van de historische tuin te 
gaan dineren (Koewijzend 4 te Blokker).
We hebben dit jaar vijf data waarop 
gedineerd kan worden. Helaas voor u zijn 
de keren dat er in het weekend gege-
ten kan worden al volgeboekt, maar we 
hebben nog wel ruimte op woensdag 27 
september  en donderdag 28 september. 
Op beide dagen zullen leerlingen van SG 
Newton een heerlijk 3- gangen menu voor 
u bereiden. En ik kan u verzekeren dat ze 
dat prima kunnen!
Wilt u ook zo’n heerlijk diner onder die 
prachtige druiven meemaken? Neem dan 
contact op met  Annie Balk: 0229-263003 
of anniebalk@hotmail.com. Met uw deel-
name aan deze diners steunt u de Cultuur 
Historische Route Blokker met hun projec-
ten en de Historische Tuin.

Huisartsenpraktijk 
Julianalaan

Vanaf 21 september zal Leni 
v.d. Graaf als praktijkonder-
steuner GGZ bij ons werkzaam zijn. 
Voor actuele informatie,  
zie www.julianalaan.praktijkinfo.nl



KVg Zwaag op de koffie

Donderdagavond 24 augustus bekeek ik mijn koffie 
toch anders. KVG Zwaag had deze dag een excursie 
naar Kaan koffiebranderij in Tuitjenhorn. Daar hoorden we: er is koffie en koffie. Ara-
bica koffie is beter dan Robusta, maar om een pak koffie iets goedkoper te kunnen ver-
kopen wordt er vaak gemengd. Rond de evenaar zijn in veel landen en op verschillende 
hoogtes koffieplantages. Op een film zagen we hoe mooi de koffiebomen/struiken 
bloeien. Na het zaaien, oppotten en planten is er na zo’n vijf jaar een oogst. De bomen 
kunnen acht meter hoog worden maar ze snoeien ze terug om na de geurige bloei, de 
bessen makkelijker te kunnen plukken. Dat is allemaal handwerk. Omdat de bessen niet 
allemaal tegelijk rijp zijn moet men er twee of drie keer doorheen. De rijpe bessen wor-
den van hun vel en vruchtvlees ontdaan: op de droge manier, door ze op ’n plaat steeds 
om te scheppen, of op de natte wijze, in water en dan geregeld roeren. Zo wordt de 
boon, die erin zit, schoon (het lijken net pinda’s). Na sorteren, opkopen en verschepen 

komen ze 
ook in Tuit-
jenhorn aan. 
We zagen 
daar hoe de 
bonen in een 
draaiende 
trommel met 
vuur eron-
der gebrand 
worden. Met 
een schepje 
kan men er 
steeds iets 
uit steken 
om te zien of 
ze goed op 
kleur zijn.
We kregen 

drie keer koffie. De eerste vond ik persoonlijk lekker. Het tweede kopje had een andere 
smaak en kwam uit een ander land. Het derde kopje kwam uit de koffiemachine, daar 
mis je ‘dat het met liefde gezet is’, denk ik. Het was elke keer 100% Arabica.
Dus het soort bonen, de grondsoort, de omgeving, sorteren, goed droog vervoeren, 
branden en dan luchtdicht inpakken, anders vervliegt het aroma. En ook belangrijk, 
jouw manier van koffiezetten. Met deze kennis denk je niet meer effe een bakkie.

Op 26 september gaan we een dagje naar Vliegveld Lelystad. Daarbij aansluitend wil ik 
de beller bedanken voor zijn aanbod van zegelkaartjes voor entree bij Aviodrome. Hij 
had in het vorige Samenspel gelezen dat we daar voordeel mee konden krijgen.



nellie van graas exposeert bij Kunst in de Kas
Op zaterdag 23 en zondag 24 september expo-
seert kunstenaar Nellie van Graas uit Zwaag bij 
Kunst in de Kas. De expositie wordt luister bijge-
zet door performances van dichter Emanuel van 
der Ven. De tentoonstelling biedt een breed, geva-
rieerd overzicht van haar werk. De toegang is vrij.
De bijzondere setting van Kunst in de Kas is een 
authentieke tuinderskas in een verborgen tuin in 
het oude dorpscentrum van Zwaag. Hier exposeert 
Nellie van Graas haar schilderkunst. Nellie van 
Graas was lid van Kunst op Zolder. In het verleden 
exposeerde ze in de Pancratiuskerk in Ooster-
blokker, later in Het Pakhuis in Hoorn. Zij streeft 
in haar schilderkunst naar harmonie in kleur en 
vorm. “Ik schilder naar waarneming of vanuit mijn 
fantasie”, zegt de schilderes. In mijn aquarellen 
zijn onder meer vogels, bloemen en stillevens te 
zien. In andere technieken kom ik vaak uit bij imaginaire of geabstraheerde voorstel-
lingen”.
Dichter Emanuel van der Ven uit Hoorn liet zich inspireren door de werken van Nellie 
van Graas. Emanuel, de huisdichter van onder meer het podium Café Chantant, staat 
bekend om zijn scherpe en soms zelfs vileine teksten, die hij in poëzievorm schrijft en 
voordraagt. Hij schreef een aantal gedichten over verschillende schilderijen, die hij op 
zondag 24 september tweemaal voordraagt. De eerste performance vindt plaats om 
11.30 uur en de tweede om 15.00 uur.

De expositie vindt plaats op zater-
dag 23 september van 14.00 tot 
17.00 uur en op zondag 
24 september van 11.00 uur tot 
17.00 uur. De performances van 
dichter Emanuel van der Ven 
vinden alleen plaats op zondag 
24 september. De expositie en de 
performances zijn vrij toeganke-
lijk. Kunst in de Kas is gevestigd 
in Zwaag, Beatrixstraat 3a (het 
huis met de grijze pilaren). Voor 
meer informatie: 
www.kunstindekas.nl.



30 jaar Jeugdschaken bij de JeugdRaad

Dit jaar gaat het 30ste jeugd-
schaak seizoen beginnen. Vanaf 
19 september kan de jeugd vanaf 
8 jaar weer schaken leren bij de 
JeugdRaad Zwaag.
Dertig jaar terug waren het onder 
andere Jos Dekker en Marco Hoekstra die dit verzorgden, met als schaakleraar Gilles 
Provoost. Na enkele jaren nam Ben Takken het over en ook Peter Entius heeft enkele 
jaren bij het schaken geholpen. Nu zijn Gilles en Ben nog steeds bij het schaken betrok-
ken. Zij organiseren ook al meer dan 20 jaar het schaaktoernooi van de JeugdRaad. 
Verder doen ze veel voor scholen waar ze beginnerscursussen geven en zijn ze betrok-
ken bij het organiseren van het schoolschaken en andere jeugdschaaktoernooien.

Het schaken van de JeugdRaad Zwaag wordt gehouden in het jeugdgebouw Honky 
Tonk, wijkpark Bangaerde 1 in Zwaag en is op de dinsdagavond van 18.45 tot 19.45 
uur. De kosten voor het hele seizoen zijn slechts € 12,50 en men krijgt aan het eind van 
seizoen een erkend examen met diploma.
Tijdens de cursus is er ook een competitie waarbij mooie bekers te winnen zijn.
Je kan je opgeven via e-mail: schaken@jeugdraadzwaag.nl of kom dinsdag  19 septem-
ber om 18.45 uur naar Honky Tonk.



15 t/m 19 sept. Kermis Blokker
 WC De Beurs en omgeving  

19 september  Keezen aanvang: 19.00 uur
   De Witte Valk, Zwaag

22 september Strangers in paradise aanvang: 20.30 uur
 Hervormde Kerk, Blokker

23 september Lichtjesavond B&O aanvang: 19.45 uur
 De Kreek en omgeving

23 september  Kunst in de Kas aanvang: 14.00 uur
 Beatrixstraat 3-A, Zwaag

24 september Kunst in de Kas aanvang: 11.00 uur
 Beatrixstraat 3-A, Zwaag

24 september Dijk-en Duinentocht aanvang: 09.00 uur
 Noorderdracht 42-A, Oosterblokker

25 september Dorpenoverleg aanvang: 20.00 uur
 De Witte Valk, Zwaag

27 en 28 sept.  Dineren in de Kas  
 Koewijzend 4, Blokker

1 oktober Vlooienmarkt aanvang: 10.00 uur
 Cultureel Centrum Pancratius, Oosterblokker

7 oktober Battle of Blokker aanvang: 19.00 uur
 De Harmonie, Oosterblokker

8 oktober Quiz Stichting Historisch Zwaag aanvang: 14.00 uur
 De Witte Valk, Zwaag

13 oktober Seniorenbijeenkomst aanvang: 10.00 uur
 Cultureel Centrum Pancratius, Oosterblokker 

Activiteitenagenda     september/oktober 2017

als u activiteiten (als hierboven) wilt vermelden in Samenspel, kunt u uw kopij mailen 
aan: redactie@stichtingsamenspel.nl t.a.v. Ellen muller.



Sportagenda      september/oktober 2017

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.

VOEtBaL

1 okt Heren De Blokkers – Hauwert’65 Blokker, aanvang 14.00 uur

1 okt Heren Westfriezen – SEW Zwaag, aanvang 14.00 uur 

ZaaLVOEtBaL

29 sept Heren Zwaag-Hooglandkozijnen – LEBO 2 Zwaag, aanvang 21.05 uur

18 sept Dames Zwaag-Hooglandkozijnen –Sport Andijk Zwaag, aanvang 21.50 uur

HanDBaL

24 sept Heren  HV Blokker –Berdos O-Blokker, aanvang 14.00 uur

24 sept Dames HV Blokker – D.E.S. O-Blokker, aanvang 15.15 uur

24 sep Dames Westfriezen – Hollandia T Zwaag, aanvang 13.00 uur

 1 okt Dames Westfriezen – Tornado 2 Zwaag, aanvang 12.00 uur

VOLLEYBaL

19 sept  Heren    WhamWham – Spaarnestad 4 De Opgang, aanvang 21.00 uur

22 sep Dames NIVO-Westvolver – WhamWham 4 De Kers, aanvang 21.15 uur

23 sep Dames WhamWham – Clam Dycke De Opgang, aanvang 15.30 uur

Klaverjassen en Keezen bij tennisvereniging Wings
De zomer ligt alweer achter ons, herfst en winter staan 
voor de deur. Dus nodigen wij jullie weer uit voor de 
altijd gezellige vrijdagavonden om te klaverjassen of te 
Keezen (of een ander gezelschapsspel). Ieder jaar mer-
ken wij dat er mensen zijn die denken dat je op hoog 
niveau moet kunnen kaarten om mee te doen. Niets is 
minder waar, het gaat vooral om de gezelligheid. Dus 
bij twijfel,  kom een avondje en ervaar het zelf. 
Op deze avonden zijn niet-leden van de tennisvereni-
ging ook van harte welkom.
Waar:  in de kantine van tennisvereniging Wings, Boekert 5 , Blokker.
Tijd:    vanaf 19.30 uur staat de koffie klaar en om 20.00 uur wordt er gestart.
Wanneer: vrijdag 10 november 2017, vrijdag 15 december 2017, vrijdag 2 februari 2018,
 vrijdag 2 maart 2018
Kosten: e3,50 p.p., wordt gebruikt voor het kopen van kleine prijsjes en lekkere hapjes.
Vragen?  Hans en Marlies Bergman: 0229-242552 of 06-53446029.



Familieberichten & Zoekertjes
FamILIEBERICHtEn

gEZOCHt

gEVOnDEn

gEVRaagD

Wij willen u langs deze weg bedanken voor de vele kaarten en bloemen en warme 
belangstelling, als blijk van medeleven na het overlijden van

Hennie Koster

Namens Anneke, kinderen en kleinkinderen

Gevonden in Huisartsenpraktijk Julianalaan in Zwaag: een sleutelbos met daaraan 
drie sleutels en een wit label waar een nummer op staat. Een goudkleurig arm-

bandje of enkelbandje.

Gevraagd alle soorten wol (restanten) om dekens te breien voor de  
Oostbloklanden. Tel.: 0229-261257, mevr. Van Engen.

Voor het vervoer met onze personenbus van de bewoners van de kleinschalige 
woonvoorziening De Westerhout in Blokker naar de dagbesteding, zoeken wij vrij-
willigers voor twee dagen in de week. Als het u leuk lijkt en u beschikbaar bent op 
dinsdag en/of donderdag van 07.45 tot 09.30 uur en van 15.15 tot 17.00 uur, dan 
willen wij graag met u in contact komen. U kunt ons bereiken op: 06-2040 9687.

Graag wil ik iedereen bedanken die zijn medeleven heeft betoond
voor en na het overlijden van mijn man

Co Houtsma

Co heeft 4 maanden, erg ziek, gelegen in het ziekenhuis.  
Hij wilde zo erg graag naar huis.

Zondagmorgen 13 augustus kwam Co thuis en hij is dezelfde avond al overleden.
Snel, veel veel te snel.

Wil Houtsma-Beerepoot



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

Voor plaatsing in het Samenspel van 15 september graag uiterlijk op  
WOEnSDag 6 september voor 19.00 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.

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.

Dorpsveiling Oosterblokker
Wij staan in de startblokken voor de Dorpsveiling Oosterblokker 2017! Wij hebben 
er zin in en hopen u ook!
Op zaterdag 4 november zal de dorpsveiling plaatsvinden in café de Harmonie. Alle 
inwoners en verenigingen in Oosterblokker worden vanaf medio september door 
onze lopers benaderd om ludieke, lekkere en gezellige koopjes aan te bieden. U 
kunt uw koopje natuurlijk ook aanbieden via onze website www.dorpsveiling.nl.
De opbrengst van de dorpsveiling is zowel bedoeld voor het onderhoud van ons 
erfgoed het prachtige gebouw de Onze-Lieve-Vrouw Visitatiekerk in het centrum 
van Oosterblokker als het ondersteunen van de deelnemende verenigingen. Nadere 
informatie over de verdeelsleutel van de opbrengst kunt u vinden op onze website. 
Bedrijven kunnen ons sponsoren, hun logo wordt dan vermeld op onze website. 
Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact met ons opnemen via info@dorpsvei-
ling.nl.

Naast leuke en gezellige koopjes zijn natuurlijk ook kopers nodig. Kom daarom 
allen naar de  dorpsveiling in café de Harmonie op zaterdag 4 november om 20.00 
uur en bied mee op de vele koopjes! U steunt er de kerk en het verenigingsleven 
mee, houdt er een prachtig koopje aan over en heeft een gezellige avond.

Het Veilingcomité



nieuwe start met Ooker
September is inloopmaand. Ooker, een koor met spirit, zit weer boordevol plannen 
voor het nieuwe seizoen. Ten eerste zullen de repetities in september als open repeti-
ties ingezet worden. Iedereen die de sfeer van Ooker wil proeven kan de hele maand 
september op maandagavond langskomen en gratis meedoen.
Begin oktober gaat Ooker van start met het kerstproject.  Op zaterdagavond 16 de-
cember en zondagmiddag 17 december geeft het koor twee kerstconcerten in Hotel 
Mariakapel aan de Achterstraat in Hoorn. Een prachtige locatie met een enorme histo-
rie. Niet geheel vreemd voor Ooker, want in het verleden heeft Ooker daar enige tijd 
gerepeteerd. 

Maar het wordt geen gewoon concert. De insteek is anders dan voorgaande jaren. Oo-
ker zoekt naar een intieme sfeer met het gevoel van een huiskamerconcert. Daarnaast 
biedt Ooker een podium voor nieuw talent om tijdens het kerstoptreden met eigen re-
pertoire, passend bij een winterse kerstmiddag/avond, op te treden. Afhankelijk van de 
interesse kunnen ook gezamenlijk nummers gezongen worden. Deze artiesten mogen 
in september, bij voorkeur met eigen begeleiding, komen auditeren bij Tanja (artistiek 
leider) voordat de repetitie start (19.30 uur). Stuur een mailtje naar: dirigent@ooker.nl 
en je krijgt antwoord. 
Ooker nodigt iedereen uit (geen leeftijdsgrens) die deel wil nemen aan het kerstpro-
ject. Dat houdt in: tien maandagavonden lekker zingen van 20.00 tot 22.00 uur met als 
afsluiting in december twee optredens. Kosten € 50,-. 
Er wordt gerepeteerd in de dorpskerk in Blokker (hoek Kolenbergstraat/Westerblokker).
Voor meer informatie: stuur een e-mail naar bestuur@ooker.nl of kijk op www.ooker.nl.
Zin om lekker te zingen zonder verplichtingen? Kom bij Ooker!



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 
even weken opgehaald in Zwaag.

OPHAALDATA: 
maanDag   18 SEptEmBER
maanDag     2 OKtOBER

Dag van de Ouderen, ontmoeting in de wijk, doe mee!

Op donderdagmiddag 5 oktober wordt in Hoorn de dag van de Ouderen gevierd. 
Ouderen uit Hoorn hebben het programma samengesteld in samenwerking met 
Hoornse organisaties.  Er is gezamenlijk besloten om dit jaar een middag vol enter-
tainment en plezier op drie locaties in verschillende wijken uit te voeren. 
Wat kunt u verwachten? Ontmoeting, informatie-uitwisseling en inspiratie. Een 
zorgeloze middag waar de bezoekers hopelijk nog lang van kunnen nagenieten. Er 
worden optredens, film, sport en spel, creativiteit en andere activiteiten aangebo-
den. Het zal een aantrekkelijk programma worden voor jong en oud uit de wijk.
In de week voor 5 oktober wordt via pers en flyers het programma en de locaties 
bekend gemaakt.
De ondersteunende organisaties zijn: Stichting Netwerk, Stichting MEE-de Wering, 
Stichting Ouderenraad Hoorn, Omring, Woonzorg en 1.Hoorn.

Stadsconcert De Herleving Zwaag

Na een lekkere zomervakantie zijn we weer enthousiast begon-
nen met repeteren. Het eerste optreden zal het stadsconcert in 
Hoorn zijn. Zondag 24 september treedt het harmonieorkest op 
tegenover de Hema. We spelen een lekker stukje muziek waar 
iedereen van kan genieten. Nummers als ‘It’s a beautiful day’ van Michael Bublé, ‘Rood’ 
van Marco Borsato en ‘Viva la Vida’ van Coldplay komen u beslist bekend voor. We be-
ginnen om 14.00 uur en hopen u een uurtje te vermaken. Komt u ook even luisteren?
Verder zijn we druk met de voorbereidingen van ons grote concert op zaterdag 4 
november. Dit jaar zal dat weer in de sporthal van Zwaag plaatsvinden, omdat we die 
avond met twee orkesten optreden. Onze naamgenoot, De Herleving uit Vierlingsbeek, 
zal deze avond ook een optreden verzorgen. We houden u hierover op de hoogte.



KBO afdeling Blokker van start

Bij de afdeling Blokker van de KBO (Krachtig – Betrokken – 
Ondernemend) is het activiteitenseizoen 2017-2018 inmiddels 
gestart met  op 14 september de eerste klaverjasmiddag in Het 
Gouden Hoofd. Deze vindt elke donderdag om de veertien da-
gen plaats, aanvang 13.30 uur.
Op woensdag 25 oktober houden we, ook in Het Gouden Hoofd, een themamiddag 
waar de operakenner Kees Schilder uit Volendam een prachtig programma zal presen-
teren met het vuur en het enthousiasme waarmee hij inmiddels in onze contreien een 
grote reputatie heeft verworven.
Op woensdag 22 november komt de in Blokker welbekende Bas Manshanden het 
nieuwe fenomeen, de Pub & Quiz, oftewel een spel van vragen en antwoorden in het 
café, voor onze afdeling verzorgen.
Wilt u eens kennismaken met KBO-Blokker? Kom gerust op zo’n middag eens kijken en 
meedoen. We beginnen om 14.00 uur en de entree bedraagt € 3,-, incl. consumpties.
Met een gezellige kerstviering wordt het jaar 2017 afgesloten.
Ook voor 2018 staan themamiddagen op het programma, alsmede een leerzame, maar 
ontspannen middag ergens naartoe, een mooie fiets- en scootmobieltocht met alles 
erop en eraan, alsmede een luxe dagtocht per touringcar naar een goed toegankelijke 
bestemming. Doordat de afdeling aangesloten is bij de landelijke Unie KBO, biedt het 
lidmaatschap meerdere voordelen. Zo ontvangt men tien keer per jaar het prachtig geïl-
lustreerde blad WijSr, kan men hulp vragen bij het verzorgen van de jaarlijkse belasting-
aangifte en informatie inwinnen via een speciale service- en juristentelefoon. En ver-
geet ook niet dat de Unie KBO samen met andere ouderenorganisaties een belangrijke 
ingang heeft in Den Haag, waar men de belangen van de ouderen behartigt, waarbij de 
macht van het ledental veelal effectiever is dan die van een politieke partij.
Het lidmaatschap van KBO-Blokker (inclusief de landelijke KBO) bedraagt slechts € 20,- 
p.p. en echtparen en samenwonenden betalen € 37,50 per jaar. Wil u dit jaar nog lid 
worden dan betaalt u over 2017 geen contributie. 
Kom gewoon eens vrijblijvend in Het Gouden Hoofd langs bij een van onze activiteiten. 
U bent van harte welkom. Opgave en/of informatie bij de heren Plukkel, 0229-246038, 
De Heij, 0229-232206 of Coffeng, 0229-572836 of mail: kboblokker@gmail.com.

gezocht: verhalen uit de tweede Wereldoorlog in Zwaag
De Zwagers Ben Beemster, Piet Bakker en Piet Korse zijn bezig een boekwerkje samen te 
stellen over de Tweede Wereldoorlog zoals die zich in Zwaag afgespeeld heeft. Het gaat 
over het verzet, verraad, over razzia’s, arrestaties, wapendroppings, over schietpartijen 
en slachtoffers. Onder andere de Stichting Historisch Zwaag heeft hierbij al geholpen. 
Jullie, Zwagers, willen wij hierbij uitnodigen om jullie verhalen of voorvallen op papier 
te zetten. Misschien heb je die zelf meegemaakt of gehoord van grootouders of ouders. 
Je kunt ons ook uitnodigen voor een gesprekje, eventueel telefonisch. Hierbij alvast 
twee e-mail adressen: pjbakker@euronet.nl en p.korse@jozefmhm.nl  Alvast veel dank!



Een complimentje!
Deze rubriek is opgezet als een doorgeefrubriek. Degene die een  
compliment krijgt mag in het volgende Samenspel een 
complimentje geven. 

Vrijdagmiddag 18 augustus kreeg ik een bericht binnen met de volgende 
tekst: ‘Mooi compliment Jacques!!’ Dit bericht was vergezeld met een 
afbeelding uit Het Samenspel. Thuis gekomen heb ik direct het Samenspel 
gepakt. Dankjewel Ria Lakeman.
Dan mag je zelf een complimentje geven. Niet zo moeilijk voor mij. 
Ik wil een compliment geven aan alle stille medewerkers van de 
Zonnebloem. Ik draag het op aan Coby van der Gulik van de Zonne-
bloem Zwaag. Deze groep mensen doet zoveel goed werk voor de 
medemens die wat aandacht en hulp kan gebruiken in het dagelijks 
leven, op wat voor manier ook. Deze mensen doen het zonder op 
te vallen en ieder op zijn of haar manier. Of het een bezoekje, een 
boodschap doen of een wandeling is, ze doen het gewoon! Ze treden zelden op de 
voorgrond. Af en toe staat er een klein verslag van een afdeling in het Samenspel. 
Ik doe er een, voor mij bekende, afbeelding bij ter illustratie. Dit geeft het werk van 
deze groep duidelijk weer!

Groet Jacques Korse

Dorpenoverleg Blokker / Zwaag

Maandag 25 september, aanvang 20.00 uur,  De Witte Valk, Dorpsstraat, Zwaag.
agenda:
1.  Opening.
2.  Mededelingen/ingekomen stukken.
3.  Verslag d.d. 24 april 2017.
4. ‘ Wat kunnen we voor elkaar betekenen?’, toelichting door Ellemiek de Reus, over de 

verschillende soorten dagopvang (o.a. in Zwaag) van ESDEGE-Reigersdaal.
5.  Nieuws vanuit 1.HOORN, door Sandor van de Waal, gemeenteambtenaar Hoorn.
6.   Wilt u een kopje koffie drinken met een onbekende? Gezellig iets doen met een an-

der? Het antwoord hierop wordt gegeven door Jan Olijve, medewerker van stichting 
MEE/ De WERING, Hoorn.

7.   Wijkcoördinator Ron van Marle praat u bij over de laatste ontwikkelingen in Blok-
ker/Zwaag.

8.  Wensen(van u)/nog te realiseren zaken.
9.  Sluiting en aanbieding van een drankje in het voorcafé.

De Agendacommissie



Kermis Blokker leeft

Van 15 tot en met 19 september is het 
kermis in Westerblokker. Er is de afgelopen 
periode veel energie gestoken in het orga-
niseren van een gezellig kermisprogramma 
voor jong en oud. Zoals bij een echte 
kermis hoort komen er als vanouds weer 
vier dagen lang kermisattracties (autoscoo-
ters, zweefmolen, draaimolen, trampoline, 
schiettent, etc.) op het Beursplein te 
staan. In samenwerking met de exploi-
tanten zijn er diverse acties geregeld. 
Zo is er gratis schminken op zondagmid-
dag en gratis oliebollen op maandag-
middag.
Ook in en rond café Het Gouden Hoofd 
is tijdens de kermis van alles te beleven.
Vrijdag, na het traditionele bakvoetbal, 
is er vanaf 00.00 uur een gezellige after-
party.
Zaterdag start het feest in Het Gouden 
Hoofd om 20.00 uur met DJ Cees Weel. Het 
thema is ‘White’, dus kom in het wit. Deze 
avond is er tevens een spetterend optreden 
van Wesly Bronkhorst. 
Zondag gaat vanaf 16.00 uur het dak 
er af tijdens het ‘Oktoberfest’ in de 
feesttent voor Het Gouden Hoofd met 
medewerking van de feestband Tirol 
Sound. Vanaf 20.00 uur doet DJ Dolphin 
er nog een schepje boven op.
maandag is het Lazy Monday, lekker 
bijkomen van het weekend. 
Kermispoker vanaf 13.00 uur en  vanaf 
18.00 uur biefstuk eten voor een tientje. 
Dinsdagavond wordt ‘De Reünie van Blok-
ker’. Iedereen, jong en oud is vanaf 20.00 
uur van harte welkom om als vanouds klas- 
en dorpsgenoten, vrienden en bekenden 
te zien en te spreken op deze ouderwets 
gezellige slotavond. 
Vanaf 20.00 uur is er live-muziek van de 
band Thats for U.



Negen jaar geleden is Paulien begon-
nen als lid van de Jeugdraad Zwaag. 
Vol enthousiasme en passie heeft 
ze jaren zorg gedragen voor diverse 
taken binnen het bestuur. Als spin 
in het web wist Paulien ons tijdens 
de vergaderingen scherp te houden. 
Met haar geweldige humor, scherpe 
opvattingen en vooral kritische blik 
is ze zeer waardevol geweest voor de 
Jeugdraad.  
Paulien, hartelijk bedankt voor je 
inzet! Je bent een kanjer, een schat, een topper! 

Maar hoe nu verder!? Is de 
Jeugdraad nu op zoek naar 
een nieuw bestuurslid? 
Nee, wij hebben een waar-
dige opvolger gevonden 
namelijk Niels Romein. Wij 
hebben het vertrouwen 
dat we samen met Niels, 
Jeugdraad Zwaag kunnen 
voortzetten als vanouds. 
Niels, van harte welkom!

Remko, Ton, Silvia en 
Kirsten
Bestuur Jeugdraad Zwaag

Onze paulien Knol in het zonnetje!

mededelingen medisch Centrum Oost
Huisartsenpraktijk  A.E. Meijer
www.medischcentrumoost.com

De huisartsenpraktijk is wegens nascholing, vakantie of nachtdienst gesloten op:
vrijdag 22 september, dinsdag 28 november en vrijdag 29 december.



pancratius vertelt... 

Dag lieve mensen,

Ik hoop dat u in de vakantie fijn bent uitgerust. Een nieuw 
seizoen begint. Maar eerst een korte terugblik.
De 10de expositie XXL is in november 2016 geweest (het was 
weer een succes), de 11de expositie XXL maakt ze niet meer mee. Antoinet van Rie-
sen-Rentenaar, inspirator en stuwende kracht is 14 augustus overleden. Als de kerk 
dan vol met kunst stond en er was veel belangstelling, dan kon zij daar echt van 
genieten. Mìjn kerk is ook een beetje háár kerk geworden. De condoleancedienst 
werd gehouden in háár Pancratius. Dat wilde ze graag. Honderden mensen hebben 
zo afscheid van haar genomen. Antoinet, heel hartelijk dank voor je inzet.

Ik vertelde u al eerder dat mijn kerk zo mooi is opgeknapt. De eerste gebruikers, 
zowel in vreugde als in verdriet, spraken hun waardering er al over uit, en dat geeft 
mij een goed gevoel. Een mooie kerk is geen doel op zich, nee het is een middel om 
mensen gelukkiger, tevredener te maken in mijn kerk en dat is gelukt. Door de be-
geleiding en sturing werden alle werkzaamheden mooi voor de bouwvakvakantie 
afgerond. Bedankt Arie. 
 
Ik heb wat met Oosterblokker. Of is het andersom? Heeft Oosterblokker wat met 
mij? Ik denk, het laatste. Er is een basisschool naar mij vernoemd, en er is een kerk 
naar mij vernoemd. En tot een paar jaar geleden ook nog een muziekvereniging. 
En nu begint er een innige band te bestaan tussen de basisschool en mijn kerk. 
Maandag 4 september is de school weer begonnen en dat mocht iedereen weten. 
Misschien heeft u het wel gehoord. Eleonore, Boudewijn en Rosalie hebben, lang en 
luid, de klok geluid. Op die manier voel ik mij steeds nadrukkelijker bij u aanwezig.

En dan een korte blik op de agenda van het komende seizoen. Zonder de hulp van 
alle vrienden en vrijwilligers kan ik, kan mijn kerk, niet in stand worden gehouden. 
Ik dank jullie allemaal, en voor een gezellige middag op 24 september is de uitnodi-
ging al verzonden.
 
Voor in uw agenda:
1 oktober   vlooienmarkt
15 oktober  meezingmiddag Bassie en Bobo
29 oktober  antiek- en brocantemarkt
12 november  werelds festijn

Maar we hebben weer genoeg gepraat. Houd de website in de gaten: www.ccp.nu.
Een warme groet van uw ijsheilige Pancratius en graag tot de volgende keer.



activiteiten bij mak Blokweer

Yoga in de openlucht
Zes Hoornse yogadocenten verzorgen op zondag 17 september een les in het natuur-
park van MAK Blokweer. Dit doen zij als onderdeel van het jaarlijkse yogafeest Glo-
bal Mala, waarbij over de hele 
wereld tegelijkertijd yoga wordt 
beoefend. Tegen het decor van 
de landelijke omgeving zullen 
de docenten elk een deel van de 
les voor hun rekening nemen. 
Het doel van Global Mala is om 
een snoer (mala) van positieve 
energie te vormen dat mensen 
over de hele wereld met elkaar 
verbindt. Tegelijkertijd halen 
yogascholen geld op voor goede doelen: deelname aan de les is gratis, maar je kunt 
vrijwillig een bijdrage doen. De opbrengst van deze les gaat naar MAK Blokweer.
De les vindt plaats van 10.00 tot 11.00 uur. Iedereen kan meedoen, van jong tot oud, 
ervaring is niet nodig. Neem je eigen yogamatje mee!

Workshop koeien schilderen 
Op zondag 17 september geeft kunstschilder Ruud Spil 
een unieke schilderworkshop bij MAK Blokweer. De schil-
dersezel wordt in de wei gezet, tussen de model staande 

ossen.
Het werk 
van Ruud 
Spil is een ode aan het platteland, en in 
het bijzonder aan de koe. “Want een 
landschap is niet af zonder een roodbon-
te of een blaarkop erin”, aldus de schilder 
zelf. Tijdens de workshop laat Spil zien 
hoe je met acrylverf en schilderdoek een 
prachtige blaarkop-os kunt portretteren.
Dus houd je van schilderen en heb je al-
tijd al zo’n mooie blaarkop met acrylverf 

op doek willen zetten? Meld je dan aan voor deze unieke workshop! Er kunnen maxi-
maal 12 mensen meedoen, dus wees er op tijd bij.
De workshop is gericht op volwassenen en vindt plaats van 13.00 tot 16.30 uur (inloop 
vanaf 12.30 uur). De kosten bedragen € 45 per persoon, inclusief materialen. Reserveren 
kan telefonisch: 0229-266344 of via e-mail: info@mak-blokweer.nl.

Stichting MAK Blokweer, Kloosterhout 1-2 in Blokker, www.mak-blokweer.nl



  Column Anja
Lekker gewoon

We gaan weer gewoon doen. Vanmorgen besloten bij het ontbijt. 
De Nederlandse zomers zijn heerlijk, maar ik ben er klaar mee,  
ik kan niet meer! 
Niks geen ontbijt om 12.00 uur maar gewoon om 08.30 uur een bak yoghurt met muesli.
Niks geen: ‘Ach, we hebben geen zin om te koken, we gaan naar een strandtent en eten 
daar wat.’ 
Niks geen: ‘Wat is dat voor plastic zak in de koelkast?’ en vervolgens constateren dat je 
de aardappels niet meer herkent.
Niks geen rosé of prosecco aan het eind van de middag omdat we ‘dat verdiend hebben 
want we hebben toch zeker gefietst?’
Niks geen toastjes daarbij, geen chips of ‘omdat dat gezonder is’, veel te veel noten 
naar binnen werken.
Niks bovenste plank van je koelkast vol met sauzen omdat ‘je weet maar nooit of we 
nog een mooie dag krijgen om te bbq-en.’ Gadver! Weg ermee!

Maar ook: niks geen brocante-markten, braderieën, weekendjes weg, dagjes uit,  
kasteeltjes bezoeken, terrasjes…
Mijn verzadigingsniveau is ver overstegen, mijn lijf, maar ook mijn hersens reageren aan 
alle kanten: ’Genoeg!’

Het is begin september en mijn kalender raakt zoetjesaan weer gevuld met werk.  
En ik ben eraan toe: ik wil aan het eind van de middag onderweg naar huis weer met 
een rammelende maag in mijn auto zitten. Ik wil rond de lunch weer snel en gedachte-
loos een bruine boterham in mijn mond proppen en me een uur later afvragen of ik wel 
gegeten heb. Ik hoor het u zich afvragen: ’Noem je dat gewoon?’
Ja, dat is voor mij gewoon. Heeeerlijk gewoon!
Blij sla ik vanmorgen tijdens een vergadering een grote koek af. Bah!

Na de vergadering app ik mijn partner dat we aardappels eten.  
En of hij er nog iets bij wil.
Dat wil hij: ‘Neem meteen even rosé mee, en iets voor op een toastje, en chips.  
We hebben niets meer.’
‘Is goed’, zeg ik. 
Als ik even later rosé en toebehoren achter in de auto zet, valt het kwartje: we zouden 
weer gewoon gaan doen. Maar ik ben vergeten hem op de hoogte te stellen. 
Macht der gewoonte.



nieuws van Basisschool St. Lidwina Zwaagdijk-West
Het schooljaar is weer van start gegaan. Er is door de leerkrachten ontzettend hard 
gewerkt om de school gezellig en startklaar te maken. Onder leiding van onze nieuwe 
directeur, Annemarie Slagter-Kool, maken we er een leuk en leerzaam jaar van. 
De activiteiten begonnen al snel, want op 13 september gingen we met al onze leerlingen 
en hun ouders naar de H. Jacobus de Meerdere kerk. Het thema van de viering was ‘sa-
men’. De viering is ook echt samen gemaakt, want kinderen, ouders en het team hebben 
hier een bijdrage aan geleverd. Samen gebeden, gezongen en gevierd dat het nieuwe 
schooljaar is begonnen. Een fijne start!
De St. Lidwina is een kleine school in Zwaagdijk-West. Ons motto is dan ook: Trots zijn op 
het kleine, is de weg naar het grote. En trots…dat zijn we! We zetten met elkaar kwali-
tatief goed onderwijs neer en doen ons uiterste best om een omgeving te creëren waarin 
iedereen zich thuis voelt. 
Voor de zomervakantie zijn wij een samenwerkingsverband aangegaan met kinderopvang 
’t Herdertje. Zij zijn, binnen ons schoolgebouw, gestart met een spelenderwijs groep. Hier-
door kunnen kinderen al vanaf 2-jarige leeftijd bij ons terecht en zijn zij spelenderwijs be-
zig met de voorbereiding op het basisonderwijs. 
Er is sprake van een hechte samenwerking tussen 
deze groep en onze eigen kleutergroep. Ontzet-
tend leuk om te zien hoe deze jonge kinderen 
van en met elkaar leren. 
Bent u nieuwsgierig naar onze gezellige school 
of de spelenderwijs groep? Neem gerust contact 
met ons of ‘t Herdertje op voor meer informatie.

Er is een prins overleden

Helaas is een ex-Prins van carnavalsvereniging Het Masker overleden. Kees Kok is twee 
keer, als Prins Cornelis de eerste, Prins van Het Masker geweest. De eerste keer in 1969 met 
de hofdames Mieke Schouten en Tiny Spil. Dat was in de beginjaren toen ze nog moesten 
uitvinden hoe je carnaval nu echt viert. Kees bleef daarna zeer actief voor de vereniging. 
Hij verdiende het om nog een keer Prins te zijn toen de organisatie op rolletjes liep. Dit 
gebeurde uiteindelijk tijdens het 15-jarig bestaan. Hij had toen Annelie en Silvia Schou-
ten naast zich staan. Hij heeft dat enorm gewaardeerd. Kees trad daarna jarenlang op als 
Buuttereedner tijdens de 50-plusavond. Hij had altijd een aandachtig publiek, want menig 
anekdote van personen uit het dorp Zwaag kwam aan de orde. Ook schudde hij de mop-
pen uit zijn mouw. Als ex-Prins was hij zeer actief. Als je hem nodig had, dan stond hij voor 
je klaar. Tijdens de zomeractiviteiten wist hij zijn collega ex-Prinsen en -Prinsessen steeds 
te vermaken. Het was een aimabel man. Hij was al een aantal jaren ernstig ziek. Eind 2016 
kon hij niet meer thuis worden verzorgd en na een poos in het ziekenhuis te hebben ver-
toefd ging hij afgelopen januari naar Lindendael. In die tijd werd zijn vrouw Tiny ook daar 
verzorgd. Zij overleed op 31 januari.  Namens de carnavalsvereniging Het Masker en de 
Ex-Prinsenclub wensen wij de familie heel veel sterkte.



Swaegh Open

Met het thema ‘Swaegh goes Ibiza’ startte zaterdag 15 juli het 
Swaegh Open 2017. Het jaarlijks terugkerende tennistoernooi dat dit 
jaar voor de 37ste keer werd gehouden. Onze wedstrijdleider Dick 
van ‘t Hoff heeft zijn handen er weer aan vol gehad om alle 360 deel-
nemers in een mooi schema te plaatsen. Er werden 225 wedstrijden 
gespeeld waarbij de spanning vaak hoog opliep. Enkelspel en dub-
belspel in verschillende categorieën. En wat hebben we het getroffen 
met het weer. Ons thema was goed uitgekozen voor deze week. De cocktails waren niet 
aan te slepen op ons gezellige terras. 
Zaterdag 22 juli was onze traditionele feestavond. Dit jaar werd de muzikale aankleding 
verzorgd door de geweldige DJ’s ‘The Partyfillers’. Ze hadden een mooie plek gekregen 
voor het nieuwe schot op het terras. Zondag 23 juli werden de finales gespeeld. Voor de 
grote prijsuitreiking was er eerst nog een optreden van een ietwat uitgeklede Ritchie 
Valens!
Er waren ook dit jaar gelukkig veel leden van onze eigen vereniging die de palmboom-
trofee in ontvangst mochten nemen. Bij de Heren dubbel 4 mochten dit jaar Twan 
Grooteman en Stef van Straalen zich tot kampioen laten kronen. 
We danken alle deelnemers, onderhoudscommissie, sponsors, kantinecommissie, bar-
medewerkers en natuurlijk het uitzinnige publiek voor een zeer geslaagd Swaegh Open 
2017. Ik zou zeggen tot volgend jaar!

De toernooicommissie van het Swaegh Open

Oproep coverfoto’s

Voor de volgende omslag van het 
Samenspel zijn wij op zoek naar 
foto’s met het thema sport. Dus 
heeft u een leuke teamfoto, een 
mooie actiefoto of een andere 
sportgerelateerde foto, stuur deze 
dan voor 20 september op naar: 
redactie@stichtingsamenspel.nl.



nieuws  van de werkgroep Kerk Westerblokker

Ofwel, wat gebeurt daar allemaal in dat kerkje?
Naast de kerkenraad is in en rond de kerk van Westerblokker een 
groepje mensen actief in het kerkgebouw en kerkentuin/kerk-
hof.
Om het kerkgebouw meer in de dorpsgemeenschap te plaatsen 
is er tijdens de jaarmarkt Blokker altijd een tentoonstelling. Dit 
jaar was het werk van de tekengroep De Modderbakken o.l.v. 
Karel Betsema te bewonderen. De tekenaars waren tijdens de 
jaarmarkt rond de kerk actief bezig met hun tekenwerk zodat 
het publiek dat eens kon bekijken. Ongeveer 345 bezoekers be-
zochten de tentoonstelling.

Op monumentendag, 9  september, was er een tentoonstelling van de houtdraaier Mark 
Steltenpool uit Schellinkhout. Het thema van de monumentendag dit jaar was ‘Boeren, 
burgers en buitenlui’. Rond de kerk werden wat eenvoudige kraampjes opgesteld om 
op het ‘kerkplein’ een beeld van een markt te maken. 0nder andere een kruidenkraam, 
boekenverkoop, groenten en een muziekgroepje.

In de kerk zijn de laatste tijd wat verbeteringen aangebracht en wat reparaties uitge-
voerd. Het zuiltje boven de rechter herenbank was gevaarlijk aan het verzakken en staat 
nu weer kaarsrecht. De voorkant van deze banken zakte mee. Boven, bij het orgel, stond 
een ornament wat wiebelig. Alles is weer gerepareerd en passend in de verf gezet.
Om over een groter podium te kunnen beschikken bij concerten is een tweede deel van 
het koorhek mobiel gemaakt. Het middelste stuk kon al naar achter worden gereden. 
In de kerk gezeten ziet u niets van deze veranderingen. Wel zijn hier twee banken voor 
opgeofferd en aanpassingen in de verwarmingsbuizen gemaakt.
Ook is er achter in de kerk een bijna onzichtbaar luikje gemaakt. De geluidsinstallatie 
zal worden verplaatst van onder de preekstoel naar een kast in de consistorie en kan 
dan bediend worden van achter uit de kerk. Een hele vooruitgang voor de koster.
Op het kerkhof is in het voorjaar aan de noordzijde een nieuwe heg geplant. De oude 
zal binnenkort worden verwijderd. Zo is er plaats voor een pad langs de noordkant 
waardoor de graven makkelijker bereikbaar zijn.
Inmiddels zijn de vier urnengraven uitgegeven en zullen er nog vier worden bijgeplaatst.
Met al deze aanpassingen hopen we naast de kerkdiensten en dergelijke, het kerk-
gebouw een meer multifunctioneel gebruik te kunnen geven, zoals lezingen, kleine 
concertjes en voorstellingen.

Corrie Balk-Sijp, tel.: 0229-262209

O ja, we kunnen nog steeds helpende handen gebruiken en voor ideeën staan we ten 
alle tijden open.



Op de rivier de Klarelven in Zweden kun je in de zomer een vlottocht maken. Je krijgt in 
de avond uitleg hoe je een vlot gaat bouwen en de volgende ochtend word je, samen 
met mede-vlotvaarders, om 7.00 uur, 100 km verder aan de rivier gebracht naar een sta-

pel boomstam-
men...
En dan gaat 
het avontuur 
beginnen. Je 
rolt de boom-
stammen in 
de rivier, en 
gaat zelf in het 
water en met 
touwen maak 
je deze aan 
elkaar en op el-
kaar. Dit is best 
een aardige 
klus, die voor 
ons de hele dag 
duurde.
En dan kun je 

gaan varen. De rivier stroomt 2 à 3 km per uur en je gaat stroomafwaarts. Maar pas op, 
in het water liggen rotsen, zandbanken en vaak zijn er overhangende boomstammen 
die je moet ontwijken. De eerste dag peddel je een breuk om te voorkomen dat je op 
een zandbank of rots vaart. Al snel merk je dat de rivier zelf zijn best doet en je dus het 
beste hem zijn gang kan laten gaan. Je leert het water kennen... Natuurlijk kun je niet 
alles voorkomen, vooral de zandbanken waren dit jaar lastig. Dus regelmatig op een 
zandbank. Tja ,dan stap je van je vlot en duwt en draait het vlot wat terug om zo weer 
los te komen. Soms gaat dit makkelijk maar soms loopt je even later weer vast. 
Het is een geweldig avontuur om aan het einde van de dag een plekje aan wal te vin-
den waar je dan je tent kan opzetten om te overnachten. 
En zo ben je een weekje bezig, heerlijk in de natuur. Drie jaar geleden hebben we dit 
ook al eens beleefd, toen was het een week van 25 graden. Nu weten we nog meer 
wat wisselvallig weer betekent. Dit jaar hadden we zon, tegenwind en regen en op de 
laatste dag zelfs een onweersbui met hagel terwijl we een half uur daarvoor nog in ons 
hemd op dek lagen.
Na die week maak je alle touwen weer los en laat je de boomstammen weer drijven in 
de rivier waar ze worden opgevangen in een fuik om opnieuw gebruikt te worden.
Kortom...het was weer een geweldig avontuur. 

Amber, Julia, Fenna, Sandra en Jeroen Jesterhoudt uit Zwaag

Samenspel op Reis



protestantse gemeente Hoorn-Zwaag-Blokker
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. Er is steeds kinderoppas en 
(m.u.v. de zomervakantie) kindernevendienst.

Zondag 17 september 

STARTZONDAG in kerkelijk centrum Het Octaaf (J.D. Pollstraat in Hoorn).

Het thema is ‘kom proeven’!

10.30 uur Inloop met koffie.

11.00 uur Gezamenlijke dienst in het Octaaf (geen dienst in Zwaag of Blokker) waarin  

 ds. Tineke van Lente-Griffioen en ds. Jacob Meinders voorgaan. 

12.30-15.00 uur Uitgebreid programma inclusief lunch in het Octaaf.

15.00-16.00 uur Afsluitende vesper/Choral Evensong uitgevoerd door de Martinus Cantorij. 

 Ook in het Octaaf en dus NIET in Zwaag, zoals eerder in Samenspel werd gemeld.

Nadere informatie op de website  http://www.pknhoornzwaagblokker.nl en in de app PROTES-

TANT (op te halen in de Play Store of via de Appstore).

Zondag 24 september Blokker: Ds. Rudolf Kooiman (viering Heilig Avondmaal).



Rooms-katholieke kerkdiensten

Kerkgebouwen: Westerblokker H. Michaël, Plantage 29, Blokker
 Oosterblokker O.L.V. Visitatie, Oosterblokker 68, Oosterblokker
 Zwaag St. Martinus, Past. Nuyenstraat 3, Zwaag
  Lourdeskapel, Past. Nuyenstraat 2, Zwaag
Eerst aanspreekbare pastores:
 Westerblokker:  Kapelaan Marco Cavagnaro,  telefoon  0229 - 245621
 Zwaag:            Kapelaan Marco Cavagnaro,  telefoon  0229 - 216749
Inlichtingen: Secretariaat Heilige Matteüs parochie 
 Pastoor Nuijenstraat 3a, 1689 GM  Zwaag
 Telefoon: 0229 - 216749
 Geopend: maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 11.45 uur 
 E-mail: secretariaat@rkmatteus.nl
Vieringen

vr. 15 sept. 09.00 uur Westerblokker Eucharistieviering
za. 16 sept. 19.00 uur Oosterblokker Eucharistieviering  m.m.v. Dames- Herenkoor
zo. 17 sept. 09.30 uur  Zwaag Eucharistieviering 
di. 19 sept. 09.00 uur  Westerblokker Eucharistieviering
wo. 20 sept. 08.30 uur Zwaag Stille aanbidding in de kapel
  09.00 uur Zwaag Eucharistieviering in de kapel
do. 21 sept. 09.00 uur Zwaag Eucharistieviering in de kapel, 
    aansluitend koffiedrinken in het Matteüs Huys
vr. 22 sept. 09.00 uur Westerblokker Eucharistieviering
za. 23 sept. 19.00 uur Oosterblokker Geen viering i.v.m. Startzondag in Zwaag
zo. 24 sept. 10.00 uur Zwaag  Startzondag  Eucharistieviering m.m.v. Marcanto
    Kindernevendienst, tevens uitreiking  Matteüsspeld
di. 26 sept. 09.00 uur Westerblokker Eucharistieviering
wo. 27 sept. 08.30 uur Zwaag Stille aanbidding in de kapel
  09.00 uur Zwaag Eucharistieviering in de kapel
do. 28 sept. 09.00 uur Zwaag Eucharistieviering in de kapel, aansluitend koffiedrin-
ken in het Matteüs Huys
vr.  29 sept. 09.00 uur Westerblokker Eucharistieviering
  16.30 uur Zwaag Woord- en Communieviering in de Perelaar



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
  Twitter: @_erwinkuiper
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 Westfries Gasthuis) 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 Westfries gasthuis Hoorn (zie ook www.westfriesgasthuis.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 Westfries gasthuis
Maelsonstraat 3 (naast hoofdingang Westfries Gasthuis) 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 James Grievelaan 2 1695 HX 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
Th.E. Versteege en 
Q.C.M. Meijer Julianalaan 9 1689 EG Zwaag 0229 - 21 22 22
Huisartsenpraktijk Scheer Nieuwe Steen 10 1625 HV Hoorn 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
Coby van der Gulik, Fruitlaan 76, Zwaag 0229 - 23 77 81
Vera Otsen, Balkweiterhoek 34, Zwaagdijk-West 0229 - 57 27 07
Zonnebloem Westerblokker
Monique Smit, Renoirhof 54, Hoorn (Bezoekwerk)  06 - 18 24 68 19
Karin Jong-Koen, Bandstraat 8, Blokker (Secretaris)  0229 - 24 76 27
Zonnebloem Oosterblokker
Tineke Reus-Hoebe, Oosterblokker 115, Oosterblokker 0229 - 26 24 56
Onafhankelijk Ouderenadviseur mEE & De Wering 088 - 6 522 522
Wijksteunpunt Ouderenzorg St. Jozefpark Blokker 0229 - 24 06 04
Wijksteunpunt Ouderenzorg perelaar Zwaag 0229 - 21 23 23

R.K. Begrafenis- en Crematievereniging St. Barbara  Zwaag, Zwaagdijk-West
parochiële Caritas Instelling (p.C.I) Zwaagdijk-West 0229 - 57 29 74
R.K. Begrafenis- en Crematievereniging St. Barbara  Oosterblokker.
Uitvaartvereniging De Laatste Eer  Zwaag en Blokker
Uitvaartvereniging St. Jozef  Westerblokker
Uitvaartverzorgers bovenstaande verenigingen: 
Marijke Wittenberg en Monique Bankras 06 - 11 44 44 17

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

Belangrijke gegevens en telefoonnummers


