
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 5 juli kunt u inleveren 

uiterlijk op woensdag 26 juni 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 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 Ben Gitzels: 0229-262185.

Jaargang 49, nummer 12 21 juni 2019

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, stichtingen en organisaties in deze dorpen.

Redactieleden Samenspel: redactie@stichtingsamenspel.nl
- Eef Smal - Chris Baesjou
- Henny Schoonderwoerd - Ivo Stork
- Annemieke Ooms - Corina van Willegen
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Volg ons ook op Facebook: www.facebook.com/Samenspel

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

Jaarlijkse verkoop Zonnebloem loten
Zoals elk jaar gaan de vrijwilligers van de Zonnebloem langs de huizen om te vragen of 
u een lot wilt kopen. Dat gaat gebeuren van april tot begin juli. De loten kosten 2,00 
euro per stuk. Tot dit jaar kregen de afdelingen daarvan een klein bedrag per lot toe-
bedeeld. Dit jaar is dat veranderd. Het hoofdkantoor van de Zonnebloem heeft bepaald 
dat we vanaf dit jaar 1,50 euro per lot mogen houden om er fijne dingen van te organi-
seren. Wij vragen u dan ook: steun het werk van de Zonnebloem en koop een lot.

Coby van der Gulik, afd. Zwaag-Zwaagdijk-West , 0229 3237781
Hilly Hania, afd. Westerblokker, 0229-243872
Tineke Reus, afd. Oosterblokker-Schellinkhout, 0229-262456

Swaegh Open, het gezelligste toernooi van Zwaag
Tennisvereniging Swaegh organiseert alweer voor de 39e keer haar 
open toernooi. Van 13 t/m 21 juli staat het tennispark weer voor veel 
fanatisme, mooi tennis, enthousiaste deelnemers en vrijwilligers, maar 
ook voor gezelligheid op het terras en langs de banen. 
Naar verwachting doen er ongeveer 350 deelnemers mee die samen 
ruim 200 wedstrijden spelen. Veel Zwagers, Zwagerinnen en beken-

den uit omliggende dorpen doen mee. Daarom is er 
voor het publiek altijd wat te zien. Zaterdag 20 juli 
is de feestavond. Deze is altijd goed bezocht, dus zorg dat je daar bij 
bent. Ben je lid van een tennisvereniging en wil je meedoen? 

Inschrijven kan t/m 4 juli (23.59 uur) op www.toernooi.nl.

Sportieve groeten namens de wedstrijdcommissie,
Dick, Paula, Koen, Ellen, Dennis, Miraella, Jeroen en Rinske

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 26 JuNi
 WOENSDAG 10 JuLi
SVP PAPIER GEBuNDELD OF IN DOOS/BAk AAN DE WEG ZETTEN.



Activiteiten MAK Blokweer

Lekker vies worden op Modderdag
Tijdens Internationale Modderdag ontdekken kinderen wat modder is, hoe je er mee kunt 
spelen en wat de verbinding met de aarde voor hen betekent. Honderdduizenden kinderen 
in binnen- en buitenland zijn tegelijkertijd actief bezig met natuur. Bij MAk Blokweer vie-
ren we Modderdag op zondag 30 juni. Lekker modderig en vies worden is het credo. Verder 
zullen alle zintuigen worden geprikkeld op verschillende manieren. Wist je dat modder ook 
als schoonheidsmiddeltje wordt gebruikt? Doe lekker mee en maak je vooral geen zorgen 
over het schoon houden van je kleren.
Deze Maks’ doe-middag is voor kinderen van 6 t/m 12 jaar en vindt plaats van 14.00 tot 
15.30 uur. De doe-middagen worden minstens twee keer per maand georganiseerd en staan 
altijd in het teken van één van onze thema’s natuur, boerderij en groen. Aanmelden: 0229-
266344 of info@mak-blokweer.nl. De kosten zijn 4,50 euro per kind inclusief materialen.

Beleef de streek op de Blokweermarkt
Ruik, voel, proef, kijk, luister en beleef de Blokweermarkt op zondag 30 juni. De jaarlijk-
se markt met biologische en duurzame producten van lokale ondernemers vindt dit jaar 
voor de elfde keer plaats. Zoals elk jaar staat de markt op het terrein van MAk Blok-
weer, omringd door groene natuur. kom langs en ontdek wat de streek te bieden heeft. 

Op de altijd gezellige Blokweermarkt worden verantwoorde alternatieven geboden 
voor allerlei alledaagse artikelen, van etenswaren tot verzorgingsproducten en sieraden. 
Op de website van MAk Blokweer staat een volledig overzicht van alle kraamhouders.
Voor wie de dag extra ontspannen wil beginnen, is er om 09.00 uur een yogales op de 
bovenverdieping van bezoekerscentrum De Molshoop. Na afloop van de les wandel je 
zo de markt op. Ook voor kinderen is de Blokweermarkt een leuk uitje. Zij kunnen ken-
nismaken met de boerderijdieren, rondstruinen in de tuinen of ravotten in de natuur-
speeltuin. De Blokweermarkt vindt plaats van 10.00 tot 17.00 uur. Toegang is gratis, voor 
activiteiten wordt een bijdrage gevraagd. Tijdens de Blokweermarkt zijn de kijkboerde-
rij, bezoekerscentrum de Molshoop en het natuurpark met natuurspeeltuin geopend. 
Honden zijn niet toegestaan.

Stichting MAk Blokweer, kloosterhout 1-2, Blokker, www.mak-blokweer.nl



Onder het mom van ‘beter goed gejat dan slecht bedacht’ hebben wij een nieuwe  
rubriek in het leven geroepen. Stom! Uiteraard wel stom met een knipoog, we willen 
het graag gezellig houden. Ieder nummer wordt het stokje doorgegeven.

koffie drinken. Het mooiste van het werken
Waarom zou je een vaste plant nemen als er ook snijbloemen zijn

Mijn naam is klimop en ik groei naar beneden
Worstel en kom boven

                              IJsselmeer . . . IJsselminder
Maakt niet uit wat je kunt, maar wie je kent
  Maak je niet druk, dat doet een compressor wel
Maak er wat van onder het motto, nu we er toch zijn
Iedere dag is een feest maar je moet wel zelf de slingers ophangen

 Lichtgroen gras is ook mooi
Een keer zo duur en twee keer zo duur is hetzelfde, dat is vreemd

stom!
CO PELT uiT BLOKKER

Co Pelt geeft de rubriek door aan Nico de Haan uit Blokker. 
De redactie van Samenspel ontvangt zijn bijdrage aan ‘Stom’ - inclusief foto - graag 
vóór 26 juni via redactie@stichtingsamenspel.nl. Tip van de redactie: man kiest een 
vrouw, vrouw kiest een man. Leuk als het wordt doorgegeven aan iemand uit een ander 
dorp in ons verspreidingsgebied.



Natuur in de stad

MAk Blokweer, de kNNV en IVN organiseren in 2019 een reeks 
natuurwandelingen door heel Hoorn. Op dinsdag 2 juli leiden 
twee natuurgidsen van IVN je ‘s avonds door de binnenstad 
van Hoorn. Speciale aandacht gaat uit naar het aangeplante én natuurlijke plantenle-
ven in de stad. Daar is meer natuur dan je misschien denkt. De aangeplante bomen en 
perken ken je wel. Maar is het je wel eens opgevallen hoe veel groen er op de meest on-
verwachtse plekken spontaan opkomt? Beide soorten groen hebben hun eigen schoon-
heid en waarde die we tijdens een zomerse avondwandeling door de binnenstad van 
Hoorn zullen bekijken. Hoe zie je precies het verschil tussen aangeplant en natuurlijk 
ontstaan groen? Welk nut hebben de verschillende planten in deze omgeving en zijn er 
ook planten die juist ongewenst of schadelijk zijn?
De wandeling wordt begeleid door Josien Stringer en Renée van Genderen, beiden na-
tuurgidsen van IVN. We verzamelen om 19.00 uur voor de hoofdingang van treinstation 
Hoorn. De wandeling duurt tot ongeveer 21.00 uur. Aanmelden is niet nodig. Deelname 
is gratis, een vrijwillige bijdrage is welkom.

uitbreiding schoolplein RK Basisschool Pancratius
Binnenkort zal het schoolplein van Rk basisschool Pancra-
tius in Oosterblokker worden uitgebreid. uit onderzoek 
blijkt dat kinderen uit Oosterblokker die voor, tijdens en 
na schooltijd van het schoolplein gebruik maken, het plein 
als saai en niet uitdagend ervaren. Het plein nodigt niet 
genoeg uit tot spel, terwijl een goed plein zoveel meer 
kan zijn. De gemeente als eigenaar van de grond kan niet 
geheel voorzien in de wensen van de kinderen zoals wij die 
geïnventariseerd hebben. Daarom nemen wij als school, ou-
ders en kinderen zelf het initiatief om het schoolplein uit te 
breiden en zo in te richten dat er een nieuwe, uitdagende en natuurlijke speelomgeving 
ontstaat waar we tot in lengte van jaren plezier van kunnen beleven. Voor jong en oud, 
voor het dorp en de school.

Het plan in het kort:
-  uitbreiden van het plein door een strook grond aan de oppervlakte toe te voegen.
- Nieuw hekwerk plaatsen.
-  Meer groen toevoegen als contrast naast het bestaande geheel betegelde plein wat 

het nu is.
- Speeltoestellen toevoegen.

u begrijpt, voor deze realisatie is hulp nodig. kunt u ons helpen? Alle donaties zijn wel-
kom. Zowel financieel als materieel. Op de website www.rkbspancratius.nl vindt u meer 
informatie over hoe u kunt helpen. Of mail naar schoolplein@rkbspancratius.nl.



Activeiten in  
Ontmoeten bij Brinkpark
Verrassend tekenen

Er is een enthousiaste groep creatievelingen die elke twee 
weken werkt aan mooie creaties. Deze creaties hebben steeds 
weer een andere uitstraling. Er wordt namelijk afwisselend 
gewerkt met verf, olie, potloden en wasco. Er is een aantal 
werken ingelijst en tentoongesteld in Ontmoeten bij Brink-
park. Een prachtig gezicht.

In de maanden juni, juli en augustus is voor verrassend 
tekenen het zomerrooster van kracht. De activiteiten 
starten weer in september. Verder zijn er ideeën om 
een tweede groep te beginnen. Bent u nieuwsgierig 
naar de mogelijkheden? Neem dan contact op via 088-
9210011. Anneke Bakker-Reus zal u dan terugbellen.

Spelletjes op donderdagmiddag
In de maanden juni en juli is er om de week spelletjesmiddag op donderdag van 14.00 
tot 16.00 uur. Op donderdag 4 juli is een speciale spelletjesmiddag want dan komen 
derdejaars leerlingen van Tabor College locatie d’Ampte, afdeling Zorg en Welzijn de 
spelletjes ondersteunen. Zij zullen er samen met u een leuke middag van maken. kom 
allen.

Koffie drinken
Elke dag, met uitzondering van zaterdag, kunt u koffie drinken in Ontmoeten bij 
Brinkpark. ’s Morgens vanaf 10.00 uur staan de vrijwilligers met de koffie klaar. Altijd 
een gezellige aangelegenheid en u spreekt vele verschillende mensen. u bent van harte 
welkom.

Op dit moment is er op zaterdag geen koffiemoment. Wij zijn op zoek naar een vrijwil-
liger die (in beginsel) 1x per maand op zaterdagmiddag vanaf 14.30 uur een koffiemo-
ment wil organiseren. Vindt u het leuk om dit op te pakken? Neem dan contact op met 
Simone Onneweer op 088-9210011 of via info@ontmoetenbijbrinkpark.nl.

Koffiebonnen kopen
De koffie wordt betaald met koffiebonnen. Deze koffiebonnen kunt kopen in Ontmoe-
ten bij Brinkpark op maandagochtend, dinsdagochtend en vrijdagochtend. Vraag naar 
Simone of Corine. Betaling uitsluitend per pin.

Wilt u meer weten over de activiteiten, dan kunt u uw vraag stellen via de website 
www.ontmoetenbijbrinkpark.nl/contact. Bellen of mailen kan natuurlijk ook op  
088-9210011 of info@ontmoetenbijbrinkpark.nl.



Lichtjesavond Bangert en Oosterpolder 

Zaterdag 28 september vindt de Lichtjesavond in Bangert en 
Oosterpolder plaats. Het thema dit jaar is ‘de regenboog’. We willen de bewoners van 
fase 4 oproepen om hun huis en tuin deze dag met verlichting te versieren. Hoe meer 
verlichte huizen en tuinen, hoe indrukwekkender de lichtjesavond zal zijn. Buren die sa-
men hun huis versieren (minimaal drie op een rij) maken kans op de straatprijs. En ook 
het mooist versierde huis van fase 4 krijgt een prijs.
Het water speelt in deze buurt ook een belangrijke rol en we doen een oproep aan alle 
bewoners om hun bootje/kano/supplank te verlichten, te versieren en vervolgens te 
komen rondvaren op het water bij de Hazeweel, Rietkoog, unjerpad en overal waar in 
september nog meer bevaarbaar water is. Voor het mooist versierde bootje/kano/sup-
plank kan een prijs worden verdiend.
Zit je in een koor, kun je goed dansen, wil je meedoen met je vereniging of heb je 
andere talenten en wil je die laten zien tijdens de lichtjesavond? Meld je dan aan via 
www.stichtingbno.nl.

Programma:
18.30-19.15 uur: schminken in regenboogkleuren bij winkelcentrum de Hollandse Cirkel
19.15-19.30 uur: opening van de lichtjesavond bij winkelcentrum de Hollandse Cirkel
19.30-21.00 uur: start Lichtjesavond in fase 4

Nieuws van de Westfriese Toerclub (WFTC)
Zondag 23 juni organiseert de WFTC de Zeeweringstocht. Een goede 
naam voor deze mooie tocht die is uitgezet door onze actieve tourcommissie. Wat is het 
toch fijn dat we dankzij onze goede waterwerken en dijkvoorzieningen heerlijk kunnen 
fietsten door Noord-Holland. Er zijn weer twee afstanden uitgezet: 70 en 100 kilometer. 
uiteraard is in beide tochten een pauze ingelast voor een kopje koffie. 
De start en finish van de Zeeweringstocht zijn bij de handbalvereniging aan de Noorder-
dracht 42a in Blokker. De start is om 09.00 uur, maar je kunt al inschrijven en vooraf een 
koppie drinken vanaf 08.30 uur. Alle ritten gaan over veilige wegen en zijn prima in eigen 
tempo te rijden. Doe een helm op en laat de telefoon met rust, dan is het nog veiliger. 
WFTC zorgt voor veiligheid en laat in elke groep minimaal één wegkapitein meefietsen. 
De 70 kilometer route gaat onder andere door de Bobeldijk naar Spanbroek en heeft 
een stop in Oterleek. Na de stop fietst men verder door Heerhugowaard naar Sint Pan-
cras en rijdt men onder andere over de Slingerdijk en Noordschermerdijk naar Rusten-
burg om weer via De Goorn en Bobeldijk terug te keren in Blokker. De route van 110 
kilometer kent een andere route en slingert zich via de Bobeldijk, Noordermeer, Veen-
huizen, Oude en Nieuwe Niedorp en Moerbeek naar de koffiestop in Petten. Terug rij-
den we dan over Schoorl en koedijk richting Rustenburg en komen dan op het parcours 
van de 70 kilometer. Via De Goorn en Bobeldijk gaan we weer op huis aan.
De volgende rit is zondag 7 juli. WFTC rijdt dan een Rondje Alkmaardermeer. kijk voor 
nieuws en onze fietsavonturen op www.wftc.eu.



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 24 JuNi
MAANDAG 8 JuLi

Sportdag op de Wingerd

Wat hebben de groepen 5 t/m 8 weer genoten van de sportdag bij atletiekvereniging 
Hollandia. Onder begeleiding van de BSM-leerlingen (sportlijn) van het Oscar Romero 
en dankzij het prachtige sportweer, hebben de kinderen achttien verschillende onder-
delen doorlopen. Van hindernisbaan tot zaklopen en van voetbal tot sponzenrace, van 
blindemannetje tot hoogspringen en van korte sprint tot een kleine duurloop. De groe-
pen kinderen gingen de onderdelen langs onder begeleiding van leerlingen uit groep 
8. Dit hebben ze voortreffelijk gedaan. Als laatste onderdeel streden alle meisjes tegen 
elkaar tijdens de 400 meter sprint. Daarna waren de jongens aan de beurt. Het was heel 
leuk dat de begeleiding van het Oscar Romero enthousiast mee liep tijdens de sprint.



De Herleving laat van zich horen

De leden van muziekvereniging De Herleving beleefden zater-
dag 11 mei een zeer geslaagde Spaanse avond. Hierbij waren 
ook de mensen aanwezig die tijdens de dorpsveiling een kavel 
voor deze avond hadden gekocht. Zij hebben genoten van 
heerlijke tapas en de vrolijke Spaanse muziek met een optreden van De Bloknoten als 
extraatje.
We zijn nu bezig met wat lichtere muziek voor de komende optredens. Donderdag 20 
juni spelen we op het startpunt van de laatste etappe van de Avondvierdaagse vanaf 
19.00 uur op de hoek Willemsweg/ABC in Hoorn.
Dinsdag 25 juni marcheren wij door Zwaag tijdens onze jaarlijkse collecteweek. Het kan 
zijn dat leden van onze vereniging eerder of later in de week van 24 tot 28 juni bij u 
aan de deur komen, maar wij spelen alleen op dinsdag 25 juni op verschillende plaatsen 
in het dorp. Wij hopen ook dit jaar weer op uw financiële bijdrage voor onze vereniging.
Mede als dank voor uw bijdrage en ter afsluiting van het seizoen geven wij dinsdag 
9 juli een gratis toegankelijk zomeravondconcert in De Plataan in Zwaag. u bent van 
harte welkom om samen met ons het begin van de zomer te vieren. We wensen u allen 
alvast een fijne zomer toe en hopen u bij een van onze optredens te mogen begroeten.

Schrijf je in voor het Kleurvisie Bangert Toernooi 
Van 10 t/m 18 augustus gaan sportiviteit en gezelligheid weer samen tijdens het open 
kleurvisie Bangert Toernooi. Het is alweer de 43e editie van de ‘9-daagse’ van Blokker.
Het tennistoernooi trekt jaarlijks tussen de 350 en 400 deelnemers die meedoen in de 
categorieën 4 t/m 8 (dames- en herendubbel, gemengd dubbel en enkel). De toernooi-
week wordt in Duitse vakantiesferen gebracht. Dus ‘reserveer tijdig uw campingplek’ 
door in te schrijven via mijnknltb.toernooi.nl (zoek bij Toernooien op Bangert) of via 
www.ltcwingsblokker.nl (onder Evenementen).
Rondom het tennis wordt van alles 
georganiseerd zoals activiteiten voor 
de jeugd en de feestavond op zater-
dag 17 augustus. Deze krijgt dit keer 
ook een Duits tintje met een muzikale 
omlijsting om van te smullen. Ook is 
er weer een loterij met schitterende 
prijzen.
Graag tot ziens in week 33 (10 t/m 18 
augustus) bij de Bangert op het ten-
nispark van L.T.C. Wings-Blokker.

Met sportieve groet,
Bangertcommissie (Erik, Wendy, Mie-
ke, Sandy, Perry, Erica, Mirjam, Arjan)



Familieberichten & Zoekertjes

BEDANkT

Lieve mensen,

Vanaf 24 juni heb ik geen bloemen meer. Het is tijd voor nieuwe dingen.  
Wel ga ik door met het geven van workshops keramiek/pottenbakken en  

groendecoraties zoals voor kerst en Pasen.

Ook ga ik beginnen met de keramiek workshop ‘In 1 dag een beeld maken’.  
Dit is dan een geheel verzorgde dag. Ik hoop jullie snel een keer te zien.

Iedereen heel erg bedankt voor de afgelopen 15 jaar dat ik met de bloemen bezig was.

Groet, Anneke Rood, Kolenbergstraat 3, Blokker

Voor plaatsing in het Samenspel van 5 juli graag uiterlijk op  
WOENSDAG 26 juni 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.

Swaegh Zingt
Zondag 30 juni staat de binnenstad van Hoorn in het teken 
van de superkoopzondag en het korenfestival om de Hoornse Bokaal. Verleden jaar 
waren we er niet bij, maar dit jaar gaan we weer met twaalf andere koren strijden om 
deze bokaal. De volgende koren doen mee: uptight uit Hoorn, Hazeskoor uit Ooster-
leek, Amor uit Den Bosch, Rooise Dommelklanken uit St. Oedenrode, uit het leven 
gegrepen uit Hoevelaken, De Johanna’s uit Nagele, Lach en traan uit Dronten, Westfries 
Plezier uit Bovenkarspel, Leedvermaak uit Enkhuizen, Puur Mokum uit Amsterdam, Pol-
dertranen uit Almere en Om te Hoorn uit Hoorn.
De locaties en podiums zijn bij het kerkplein, Huis Verloren, Statenpoort en Verleden 
Tijd. Aanvang is om 13.00 uur en de verwachte eindtijd is 17.30 uur. Op elke locatie 
hangt een grote poster met het programma en er worden programmaboekjes uitge-
deeld met info van alle koren. Deze zondag kunnen bezoekers gratis parkeren aan de 
Lambert Meliszweg, Pelmolenpad, RAC-locatie, Transferium, Vale Hen, in parkeergarage 
’t Jeudje en in parkeergarage Schouwburg Het Park.  
  
We hopen op een mooie en zonnige muzikale dag!



Dineren in de druivenkas

Ook dit jaar gaan we er 
weer voor: zittend onder 
de prachtige druivenranken 
genieten van een heerlijk 
driegangendiner, bereid 
door verschillende topkoks. 
Dit is mogelijk in de histori-
sche kas aan de koewijzend 
4 in Blokker.
Sinds 2016 houden we op 
deze unieke locatie in sep-
tember een aantal diners. 
Dit wordt georganiseerd 
in samenwerking met de 
Cultuur Historische Route 
Blokker. Naast de inzet van 
leerlingen van SG Newton 
zijn topkoks Hans kuin en 
Richard Hoogland bereid 
gevonden zich voor de gas-
ten in te zetten. Deze koks 
hebben hun kunnen de af-
gelopen jaren dik bewezen 
en velen hebben al kunnen 
genieten van hun heerlijke 
diners. Dit jaar hebben we 
een nieuwe kok bereid 
gevonden te komen koken: 
Bart kooter. Hij woont aan 
de kolenbergstraat en heeft 
zijn hele leven uitgekeken 
op de bomen van de Historische Tuin en heeft er vele jaren zelf ook gewerkt. Bart heeft 
na zijn koksopleiding gewerkt bij onder andere restaurant Vis in Hoorn en is momenteel 
werkzaam bij kitchen & Bar van Rijn op het Rembrandtplein in Amsterdam.
Wilt u deelnemen aan een van de heerlijke diners op deze unieke locatie? Dat kan op 
de volgende data: vrijdag 20 september (kok: Bart kooter), zaterdag 21 september (kok: 
Richard Hoogland), woensdag 25 september (kok; leerlingen SG Newton), donderdag 
26 september (kok: leerlingen SG Newton) en zaterdag 28 september (kok: Hans kuin). 
Voor inlichtingen en reserveringen kunt u contact opnemen met Annie Balk: annie-
balk@hotmail.com of 0229-263003. Met uw deelname aan de diners heeft u niet alleen 
een onvergetelijke unieke ervaring, maar ondersteunt u ook de Cultuur Historische 
Route Blokker en de Historische Tuin in Blokker.



22 t/m 25 juni Kermis Oosterblokker
 De Harmonie, Oosterblokker

23 juni Zeeweringstocht Westfriese Tourclub Aanvang: 09.00 uur
 Start: Handbalvereniging, Noorderdracht 42a, Blokker

25 juni Muzikaal optreden De Herleving Avond
 Diverse plekken in Zwaag

30 juni Kunst in de Kas 11.00 - 17.00 uur
 Beatrixstraat 3a, Zwaag

30 juni Optreden Swaegh Zingt op Korenfestival Hoorn 13.00 - 17.30 uur
 Diverse podiums binnenstad Hoorn

30 juni internationale Modderdag en Blokweermarkt  10.00 - 16.00 uur
 MAk Blokweer, Blokker 
 
2 juli Natuur in de stad door Mak Blokweer, KNNV en iVN 19.00 uur
 Vertrek: hoofdingang treinstation Hoorn

4 juli Speciale spelletjesmiddag m.m.v. leerlingen d’Ampte 14.00 - 16.00 uur
 Ontmoeten bij Brinkpark, Blokker
 
7 juli Rondje Alkmaardermeer Westfriese Tourclub Aanvang: 09.00 uur
 Start: Handbalvereniging, Noorderdracht 42a, Blokker

Activiteitenagenda  juni / juli

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

Verschijning Samenspel vakantieperiode 2019
Kopij inleveren    uitgave:
Woensdag 26 juni   Vrijdag 5 juli
Woensdag 24 juli   Vrijdag 2 augustus
Woensdag 4 september   Vrijdag 13 september



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.

TENNiS

15-30 juni Senioren Clubkampioenschappen LTC Wings  Oosterblokker

  Enkel, dubbel en mix

15-30 juni Jeugd Clubkampioenschappen LTC Wings  Oosterblokker

23-30 juni Senioren  Clubkampioenschappen TV Swaegh  Zwaag

  Mix

13-21 juli Senioren Clubkampioenschappen TV Swaegh  Zwaag

  Enkel en dubbel 

VOETBAL

22 juni Jeugd intratuin Meiden toernooi De Blokkers  Blokker 

Sportagenda   juni / juli

Bestuursleden gezocht voor Huttenbouw Zwaag
Een huttenbouw zonder leidinggevenden kan  
natuurlijk niet. Het bestuur zorgt ervoor dat er elk 
jaar een huttenbouw kan worden georganiseerd. 
Ze zorgt voor het hout, de knutsels, limonade, koek 
of snoep en regelen allerlei zaken. 
Verder is er de Blauwe Brigade. Deze jongeren  
helpen mee op het veld, bij de kano’s en andere 
buitenactiviteiten.
Het bestuur en de Blauwe Brigade hebben de hele 
week hulp van allemaal ouders, bijvoorbeeld bij 
het opbouwen op zondag, het knutselen, de 
EHBO, het wachtlopen ’s avonds en het 
opruimen van het veld op vrijdag en  zaterdag.
Om ervoor te zorgen dat de huttenbouw 
elk jaar weer kan worden georganiseerd, 
zoeken wij nog enkele bestuursleden. 
Lijkt het je leuk om de huttenbouw in Zwaag 
te organiseren en ben je bereid om een of meerdere 
dagen in de huttenbouwweek mee te helpen? 
Of heb je nog vragen? Stuur dan een mailtje naar: 
info@huttenbouwzwaag.nl. 



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

Raad wil onderzoek verkeerssituatie De Strip

De gemeenteraad van Hoorn wil dat de gemeente uitgebreid 
verkeerskundig onderzoek gaat doen naar de situatie op De 
Strip en de kruisende dorpslinten.
De fractie van CDA diende samen met diverse andere partijen een motie in voor ver-
keerskundig onderzoek naar De Strip, de kruisende dorpslinten en de directe omgeving. 
Volgens de partijen hebben de linten momenteel veel sluipverkeer te verwerken. En 
omdat de wijk Bangert en Oosterpolder en ook het aangrenzende bedrijventerrein Ze-
venhuis verder uitbreiden, verwachten zij dat de verkeersdruk in de wijk nog meer gaat 
toenemen. Om deze groeiende verkeersstroom de komende jaren te kunnen blijven 
verwerken, is volgens hen een oplossing noodzakelijk. Wethouder Bashara was positief 
over de motie, maar legde uit dat hij wel eerst op zoek moet naar budget voor het on-
derzoek. Hij zegde toe de raad hierover te informeren.

RK Kerk Zwaagdijk-West
Enige weken gelden is de Rk kerk in Zwaagdijk-West in andere handen gekomen. Via 
deze weg willen wij u mededelen dat Ans en Leo Entius en Wendy en Rob Houtsma zich 
de komende tijd zullen bezig houden met het zoeken naar een nieuwe invulling voor 
de kerk en bijbehorende pastorie. Wij zouden het zeer op prijs stellen als mensen met 
suggesties en goede ideeën zich zouden melden zodat wij een zo goed mogelijk beeld 
krijgen van de wensen vanuit Zwaagdijk-West.
Voordat het echter zover is, zoeken wij tijdelijke bewoners die voor een bepaalde tijd 
de pastorie zouden willen bewonen. Mocht er belangstelling zijn, dan kunt u contact 
opnemen met Ans en Leo Entius: 06-10332350 of Wendy en Rob Houtsma: 06-25588901.



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 kindernevendienst.

Zondag 23 juni Blokker
ds. R. kooiman

Zondag 30 juni Zwaag
ds. J. Meinders, gemeentezondag

Expositie bij Kunst in de Kas

De Hoornse kunstenaars Nuray Ataş en Izabela Teleszynska exposeren 
zondag 30 juni bij kunst in de kas. De expositie wordt luister bijgezet door muzikale per-
formances van gitarist en zanger Jan Boers. De kas is geopend van 11.00 tot 17.00 uur. De 
toegang is gratis.

kunstschilder Nuray Ataş voltooide in Istan-
bul de Academie voor Beeldende kunsten. 
In haar werk komen verschillende thema’s 
voor zoals licht en reflecties, tijd en ruimte, 
zichtbaar en onzichtbaar, elementen van de 
natuur. Zij benadert de werkelijkheid steeds 
opnieuw. De weergave daarvan is dan ook 
altijd anders en verrassend.
Fotograaf Izabela Teleszynska fotografeert 
zowel digitaal als analoog. Haar hart ligt 
overduidelijk bij de analoge fotografie. Licht 
en lijnen spelen een grote rol in haar werk. 
Haar foto’s zijn momentopnames. Bewogen, verstilde of onscherpe beelden die zij cre-
eert, maken je bewust van de tijd.

Muzikale performances
Gitarist en zanger Jan Boers speelt instrumentale bewerkingen van bekende jazz, pop, 
en latin songs. Ook zingt hij af en toe een nummer. Hij treedt op om 12.00 en om 15.00 
uur, maar ook de rest van de dag zet deze gitarist de expositie luister bij.

Praktisch
De expositie en muzikale performances vinden plaats van 11.00 tot 17.00 uur. kunst in 
de kas is gevestigd aan Beatrixstraat 3a in Zwaag. Zie ook: www.kunstindekas.nl.



Rooms-Katholieke kerkdiensten

Kerkgebouwen: 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 GN  Zwaag
Eerst aanspreekbare pastores Oosterblokker, Westerblokker en Zwaag
 Pastoor Samuel Marcantognini, kapelaan Mario Agius,  telefoon 0229-703042
inlichtingen: Secretariaat Heilige Matteüs parochie 
 Pastoor Nuijenstraat 3a, 1689 GM  Zwaag
 Telefoon: 0229 - 216749
 Geopend: maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 11.30 uur 
 E-mail: secretariaat@rkmatteus.nl
Vieringen

Za.  29 juni  Oosterblokker GEEN VIERING
  19.00 uur Westwoud Oecumenische openluchtviering m.m.v. 
    Gelegenheidskoor  (pastorietuin)
Zo. 30 juni 09.30 uur Zwaag Eucharistieviering - Terugkomviering van de 
    Communicanten en vormelingen m.m.v. kiko
  14.00 uur  Eucharistieviering - Vietnameestalig
  19.00 uur  Rozenkrans bidden in de Lourdeskapel
Di.  02 juli 09.00 uur Zwaag Eucharistieviering in de Lourdeskapel
Wo. 03 juli 08.30 uur Zwaag Stille aanbidding in de Lourdeskapel
  09.00 uur  Eucharistieviering in de Lourdeskapel
Do. 04 juli 09.00 uur Zwaag Eucharistieviering in de Lourdeskapel
Vr. 05 juli 09.00 uur Zwaag Eucharistieviering in de Lourdeskapel
  19.00 uur  Rozenkrans bidden van Goddelijke Barmhartigheid 
    in de Lourdeskapel
Za. 06 juli 19.00 uur Oosterblokker GEEN VIERING
   Westwoud Eucharistieviering 
Zo. 07 juli 09.30 uur Zwaag Eucharistieviering 
  19.00 uur  Rozenkransgebed in de Lourdeskapel
Di. 09 juli 09.00 uur Zwaag Eucharistievering in de Lourdeskapel
Wo. 10 juli 08.30 uur Zwaag Stille Aanbidding in de Lourdeskapel
  09.00 uur  Eucharistieviering in de Lourdeskapel
Do. 11 juli 09.00 uur Zwaag Eucharistievering in de Lourdeskapel
Vr. 12 juli 09.00 uur Zwaag Eucharistievering in de Lourdeskapel
Za. 13 juli 19.00 uur Oosterblokker Eucharistieviering
   Westwoud GEEN VIERING
Zo. 14 juli 09.30 uur Zwaag Eucharistieviering
  19.00 uur Zwaag Rozenkransgebed in de Lourdeskapel



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 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 (oud) Zwaag/Zwaagdijk-West
Coby van der Gulik, Fruitlaan 76, Zwaag 0229 - 23 77 81
Mariejan Spil, Zwaagdijk 367,  (oud) Zwaag/Zwaagdijk-West.   0229 - 5729 74
Zonnebloem Westerblokker
Susan Langenberg, Plantage 19, Blokker (Bezoekwerk)  06-24729060
karin Jong-koen, Bandstraat 8, Blokker (Secretaris)  0229 - 24 76 27
Zonnebloem Oosterblokker /Schellinkhout
Jacqueline Weening, Oosterblokker (Secretaris)   06 - 41 16 5711l    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 0229 - 57 29 74

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 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


