
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 13 september kunt u inleveren 

uiterlijk op woensdag 4 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 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 14 30 augustus 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
- Mandy van der Laan 
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Volg ons ook op Facebook: www.facebook.com/Samenspel

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

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   4 SEptEmBER        
 WOENSDAG 18 SEptEmBER 
SVP PAPIER GEBuNDELD OF IN DOOS/BAk AAN DE WEG ZETTEN.

60 jaar handbal in Blokker
Op 2 september 1959 is onze mooie club opgericht. Om dit heugelijke 
feit te vieren, nodigen we alle (oud)-spelers en -speelsters van OHVZ, 
S&k en HV Blokker, die bij de vereniging hebben gehandbald, of nu nog 
handballen, uit voor het jubileumfeest op zaterdag 7 september. Ook 
oud-bestuursleden, ereleden, leden van verdienste, sponsoren en al degenen die onder-
steunende taken binnen de verenging hebben uitgevoerd, zijn van harte welkom. 

Het programma van 7 september is als volgt:
16.00 uur Ontvangst op het complex
17.00 uur Opening van vernieuwde kantine
18.00 uur Borrel met barbecue en start activiteiten 
20.00 uur Groots jubileumfeest 

Tijdens de borrel is er gelegenheid om zelf ook nog even te handballen. Tenminste, als 
je denkt dat je in staat bent om je oude kunsten nog te kunnen en willen vertonen. 
Neem je (oude) handbalspullen mee. Er zal in gemengde teams gespeeld worden. Aan 
leeftijdsdiscriminatie doen we niet. Teams worden ter plaatse geformeerd. Info hierover 
kun je verkrijgen bij Peter Jacobsen: 06-51696190 of peijna@gmail.com.
Nodig eenieder uit die je graag op dit jubileumfeest wil zien. Iedereen die de vereniging 
een warm hart toedraagt, is van harte welkom. Wil je de vereniging een cadeau geven, 
dan stellen we het ook zeer op prijs als je je op deze dag aanmeldt voor de Club van 50.  
Heb je vragen of suggesties om dit jubileum te doen slagen? Neem gerust contact met 
ons op. Telefonisch 0229-213147 (graag bellen na 13.00 uur) of per e-mail naar hvblok-
ker@handbal.nl.

Het jubileumfeest is ook te volgen via Facebook.https://www.facebook.com/
HandbalHVBlokker/?ref=br_rs

Meinte Boersma, voorzitter HV Blokker



Kas-kunstenaars beleven de Gouden Eeuw

Zondag 8 september wordt voor de vijftiende maal de grote kunstmarkt 
gehouden in de historische binnenstad van Hoorn. Stichting kunst in de kas uit Zwaag 
organiseert het kunstenaarsPlein op de kop van de Veemarkt. Vijftien kunstenaars uit 
de Zwaagse kas exposeren en werken in een Montmartre-achtige sfeer. Deze kunste-
naars gaan live aan het werk met het thema Gouden Eeuw:
Lenie van der Laan (keramiek), Regina Maria de Jager (fotografie), Didi Oberman (schil-
derkunst), Anja Bulthuis (schilderkunst), Roy Valentijn (schilderkunst), Martijn Schoe-
maker (schilderkunst & sculpturen), 
Akram Hamza (schilderkunst), 
Aswin Vestjens (schilderkunst), 
Remco Souwer (tekenkunst), Jawek 
kwakman (fractal art), Mandak 
Azizi (schilderkunst), Milan Nowak 
(tekenkunst), Jet Willems (schilder-
kunst), Ankie van Lier (portretkunst) 
en (Niamh mcCullough (schilder- en 
tekenkunst). Zij maken ter plekke 
een kunstwerk over een bepaald 
aspect van de Gouden Eeuw. Dat 
kan een positief, maar ook een negatief aspect zijn. Alle kunstwerken worden gepubli-
ceerd in het boek ‘Verborgen kunstenaars beleven de Gouden Eeuw’, geschreven door 
Faralda Houthuijsen (kunst- en cultuurjournalist Noordhollands Dagblad). Het boek zal 
op 20 oktober worden gepubliceerd bij een speciale editie van kunst in de kas over de 
Gouden Eeuw.

muziek, rap & poëzie
Op het kunstenaarsPlein vinden ook diverse optreden plaats. Singer-songwriter Timber 
Povee en gitarist-zanger Jan Boers verzorgen ‘De Prelude van de Gouden Eeuw’. Zanger-
gitarist Pieter de Ruyter verzorgt muzikale intermezzo’s. Dichter Emanuel van der Ven 
laat zich inspireren door de Gouden Eeuw. Rapper Levi Noë verzorgt een aantal eigen-
tijdse optredens.

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   2 SEptEmBER
mAANDAG 16 SEptEmBER



Kamerkoor Spiro musica zoekt nieuwe leden

Spiro Musica is een kamerkoor dat liederen zingt van klassiek tot modern, religieus en 
profaan, van Bach tot Bacharach en The Beatles. Ons repertoire wordt meerstemmig 
uitgevoerd. Wij zingen a capella. Soms wordt het koor begeleid door een pianist of 
organist. Het koor staat onder de inspirerende leiding van de professioneel geschoolde 
dirigent Hilda Wiarda. 

Wij bestaan sinds 2012 en hebben de ambitie om het beste kamerkoor van West-Fries-
land te worden. We treden op bij culturele evenementen in de regio zoals de Open 
Monumentendag. Afgelopen jaar hebben wij tijdens de Nationale Dodenherdenking in 
de Oosterkerk van Hoorn het Requiem van Fauré gezongen. Een à twee keer per jaar 
organiseren wij een eigen concert op een interessante locatie.

Wij repeteren op maandagavond van 20.00 tot 22.00 uur in De kreek, Meetketting 1, 
Bangert en Oosterpolder in Zwaag, inclusief een kwartier pauze.

Wij zijn op zoek naar sopranen, bassen en tenoren die ons koor willen versterken. Voor 
alten is er momenteel een wachtlijst. Vind je het leuk om je zangtechniek te verbete-
ren en samen met ons het beste uit dit koor te halen? Neem dan gerust contact op met 
onze dirigent Hilda Wiarda: 06-57579382. Of kom kijken bij de eerste repetitie van het 
nieuwe seizoen op maandag 2 september.

Voor meer informatie: spiromusica.com



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

          Dat beide stripstroken veel te breed zijn
Deen waarschijnlijk overgenomen wordt door Jumbo

Hoorn 2500 bomen heeft omgezaagd voor aanleg van nieuwe wegen  
maar twee beuken aan Dorpsstraat 220 mogen niet weg.  

Deze staan midden in het trottoir en zorgen dagelijks voor gevaarlijke situaties
Een kinderdagverblijf tussen de stripstroken
Geen doorzettingsvermogen hebben wanneer je halfdronken thuis komt

Op kraamvisite gaan en bij de vraag ‘Hoe vind je onze baby?’, ‘Apart’ zeggen
     Het Zwaagse carnaval maar 1 keer per jaar is

  De hoekpalen van de Pastoor Nuijenstraat voor  
De Witte Valk 200 keer omver gereden moesten worden 

voordat eindelijk het kwartje viel bij de gemeente

stom!
HANS SCHOUtEN UIt ZWAAG

Hans Schouten geeft de rubriek door aan Trix Klijnman (Dijkgraaf 45) uit Zwaag. 
De redactie van Samenspel ontvangt haar bijdrage aan ‘Stom’ - inclusief foto - graag 
vóór 4 september 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.



Beginnen met badminton

Heb je zin om te gaan sporten en te bewegen? Badminton is de uitgesproken 
sport om bewegen en gezelligheid te combineren. Woensdag 4 september 
begint Badmintonvereniging De Wappers aan het nieuwe speelseizoen. 
Om te bepalen of badminton iets voor jou is, nodigen wij je uit om vanaf 4 
september vier avonden gratis mee te spelen. Wij stellen een badmintonracket tijdens 
deze proefperiode beschikbaar zodat je kunt proberen of dit de sportieve en gezonde 
ontspanning brengt die je zoekt.
Wij zijn een kleinschalige vereniging en spelen op woensdagavond van 20.00 tot 22.00 
uur in de sportzaal van De Schalm in Westwoud. Onze leden zijn dames en heren van 
jong tot oud en komen uit Westwoud, Blokker en Hoorn. We spelen alleen recreatief 
dus geen competitie. Als je na de proefperiode lid wil worden, bedraagt de contributie 
dit seizoen 60 euro (normaal 70 euro per jaar). Wij spelen van begin september tot eind 
mei. Twijfel niet langer maar kom op woensdagavond langs, je bent van harte welkom.

Badmintonvereniging De Wappers, telefoon 0228-564382, www.facebook.com/deWappers

Start seizoen
Op 2 september opent Indoor Bowls Vereniging BZH (Blokker-Zwaag-Hoorn) het nieuwe 
speelseizoen 2019-2020 in Sporthal Zwaag aan de Munnikenwoud 1.

De speeldagen zijn verdeeld over drie speelperioden te weten:
2 september t/m 11 november 2019
25 november t/m 10 februari 2020
24 februari t/m 18 mei 2020

Verder zijn er nog bijzondere speeldagen zoals:
18 november 2019 Clubkampioenschappen 2019-2020
9 maart 2020 het 25e kees Ooijevaartoernooi
25 mei 2020 Slotdagtoernooi 2019-2020

De competitie-speeldagen worden gespeeld op de maandagen; door de ochtendploeg 
van 09.30 tot 12.00 uur en door de middagploeg van 13.00 tot 15.30 uur.
Onze vereniging heeft momenteel 35 actieve leden. Wij doen derhalve hierbij een drin-
gende oproep om nieuwe leden te verkrijgen. Op dit moment spelen we op drie matten 
van 30 meter lang en 4 meter breed. We hebben echter de mogelijkheid om op vijf mat-
ten te spelen. Vandaar deze oproep: Word lid van Indoor Bowls Vereniging BZH!
Als u zich vrijblijvend wilt opgeven, krijgt u vier gratis proeflessen. Dit om de reden dat 
u in deze periode ‘feeling’ kunt krijgen met het bowlsspel en zo persoonlijk kunt onder-
vinden hoe leuk en fijn het bowlsspel is. 
u kunt zich voor deze proeflessen opgeven bij Henk Luppens, secretaris van BZH: 
henkluppens@kpnmail.nl of per telefoon: 06-45531879.



Benjaminhockey WFHC

Alle kinderen van groep 3 en 4 opgelet. Ben je actief en wil je na de zomer-
vakantie ook nog lekker buiten spelen? kom dan op zaterdagochtend naar 
WFHC in Hoorn om kennis te maken met benjamin hockey. We starten met de trainin-
gen op zaterdag 31 augustus van 9.00 tot 10.00 uur.
Voor kinderen van 6 jaar organiseren we speciaal de 
benjaminochtenden. De kinderen leren op een speelse 
manier de eerste stappen van hockey. Er wordt gewerkt 
aan de juiste stickgreep, de bal spelen, stoppen en 
lopen met de bal. Natuurlijk worden er ook spelletjes 
gespeeld en aan het einde van de training is er een 
glaasje limo. Vanaf de F gaan de benjamins doordeweeks trainen en in het weekend 

competitie spelen.
Meld je aan via www.WFHC.nl om drie 
keer gratis mee te kunnen trainen. Voor de 
trainingen heb je een bitje (mondbescher-
ming) en scheenbeschermers nodig, een 
stick hebben wij. De benjamintrainingen 
vinden plaats op ons mooie complex aan 
Roskam 6 in Zwaag. Zien we je daar snel?

Nieuws van de Westfriese toerclub (WFtC)    
Zondag 1 september organiseert de WFTC de tocht Markermeer. Er 
zijn drie mooie ritten uitgezet: 60, 95 en voor de kuitenbijters een 
tocht van maar liefst 140 kilometer om het Markermeer. uiteraard zijn er in de drie 
tochten pauzes ingelast voor een kopje koffie en om even bij te praten. De start en 
finish van de tocht Markermeer is zoals gebruikelijk bij de handbalvereniging aan de 
Noorderdracht 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 wegka-
pitein meefietsen. 
Vanwege het vakantiereces bij het mooie dorpsblad Samenspel bent u enige tijd versto-
ken geweest van nieuws over onze georganiseerde toertochten. Zo zijn er de afgelo-
pen weken weer twee mooie tochten verreden en wel Rondje Middenmeer en Dijk en 
Duinenroute. Weet dat de WFTC actief bezig is en het gehele seizoen mooie uitgezette 
tochten organiseert. Daarnaast wordt er door veel leden door de week en in het week-
end in groepsverband gefietst in meerdere snelheidsklassen, door zowel mannen als 
vrouwen. Plezier staat voorop, maar elkaar prikkelen en uitdagen om een hoger tempo 
te fietsen hoort er bij. Hebt u ook zin, sluit dan eens aan en proef de sfeer.  De  volgen-
de rit is zondag 15 september. WFTC rijdt dan de tocht Waterlandtocht met afstanden 
van 65 en 100 kilometer. kijk voor nieuws en onze fietsavonturen op www.wftc.eu.



 SAmENSpEL Op REIS

Deze foto is gemaakt tijdens onze vakantie in Amerika. Wij maakten met een cam-
per een rondreis van Los Angeles naar San Francisco. Op deze reis bezochten we een 
aantal van de bekende Nationale Parken zoals de Grand Canyon, Yosemitepark en 
de Bryce Canyon. Bryce Canyon is een Nationaal Park gelegen in het zuidwesten van 
de staat utah. Het is beroemd om zijn unieke geologische rotsformaties. Door een 
samenspel van smeltend ijswater, zon en wind worden de kalk- en zandsteenformaties 
langzaam geërodeerd en zijn deze sculpturen ontstaan. De afgesleten toppen zorgen 
voor prachtige formaties, die in het zonlicht erg mysterieus lijken. De zon zorgt voor 
schakeringen van de kleuren van de rotsen. De kleuren variëren van roze naar oranje. 
Wij maakten deze foto tijdens de Navajo Trail.

Groetjes Jan en Evelien Silver

mededelingen medisch Centrum Oost 
Huisartsenpraktijk  A.E. meijer - www.medischcentrumoost.com

De huisartsenpraktijk is wegens nascholing, vakantie of nachtdienst gesloten op:
woensdag 11 september

Arts in opleiding tot specialist (aios)
In het kader van de vervolgopleiding tot huisarts volgt de heer J. Ruijs, arts, de  
huisartsstage in onze praktijk van 1 september 2019 tot 1 september 2020. 
Een arts in opleiding tot specialist heeft het artsenexamen afgelegd en heeft de  
volledige bevoegdheid om de geneeskunde uit te oefenen.

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



Onze vakantie in China, in Chengdu bij 
het pandaberenpark waar Xing Ya en 
Wu Wen, die in Ouwehands Dierenpark 
in Rhenen wonen, geboren zijn. Een 
mooie belevenis!

Groeten van Ko en Nel Veeken

 SAmENSpEL Op REIS

Kapot speeltoestel?
Meld het op 
www.hoorn.nl/melding

Biljart Battle Blokker (BBB)
Zaterdag 19 oktober staat de 3e editie van BBB op de agenda. De tot twee keer toe zeer 
succesvol verlopen edities van dit evenement verdienen een vervolg. Het is de strijd tus-
sen Ooster- en Westerblokker. Beide partijen hebben een editie op hun naam staan, dus 
de stand is 1 tegen 1. 
Wat maakt dit evenement zo bijzonder?
 -   Biljartliefhebbers van elk niveau doen mee.
 -   Een ieder speelt 3 partijtjes: libre, bandstoten en driebanden.
 -   De strijd tussen Oost en West is voelbaar aanwezig, de wil om te winnen is groot.
-    Vijf à zes biljarts staan opgesteld om al die partijen af te werken.
-    De winnaar mag de vernieuwde wisseltrofee met de kenmerken van Blokker in het 
thuiscafé   plaatsen, Het Gouden Hoofd of De Harmonie.

Deelnemers moeten rekening houden met een volle avond biljarten. Aanvang 19.00 uur, 
laatste partijen rond 00.30 uur, gevolgd door nazit en verloting. Inschrijfgeld bedraagt 5 
euro, afhankelijk van het aantal sponsors. Er worden drie of vier biljarts gehuurd à 150 
euro. Belangstellenden om een  biljart te sponsoren, kunnen zich aanmelden via: biljart-
battleblokker@ziggo.nl. Reclame op de biljarttafels in overleg.
Familieleden en andere belangstellende zijn van harte welkom op zaterdag 19 oktober 
vanaf 19.00 uur in De Harmonie.

Ron, William, Gerard en Jack



Familieberichten & Zoekertjes

DANkBETuIGING

Wij zijn dankbaar voor de vele uitingen van medeleven in welke vorm dan ook
bij het overlijden van

Afra Buis-Weel

Het heeft ons gesteund bij dit verlies.

Familie Buis

Voor plaatsing in het Samenspel van 13 september graag uiterlijk op  
WOENSDAG 4 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.

Open monumentendag
Nederlands Hervormde Dorpskerk, Westerblokker 105, Blokker.

De Nederlands Hervormde Dorpskerk van Blokker is in oorsprong een middeleeuwse 
kerk gewijd aan de H. Michaël. Tijdens de herbouw in 1830 is de laatgotische toren 
gehandhaafd en zijn de middeleeuwse kapspanten  hergebruikt. In het interieur vindt 
u de rijk versierde eiken preekstoel uit 1657 en een Ypma-orgel uit 1871. In de toren 
hangt een door Goebel Zael gegoten klok uit 1537. Op de klok: ‘Salvador hiet ick, den 
doeden overluy ick, de levenden roep ick, Goebel Zael heeft mij geghoten’.
kortgeleden ontdekte de heer R. Alma dat er ook nog ornamenten op de klok zijn 
aangebracht: afdrukken van een penning met een hoofd en een Italiaans randschrift. 
Het is niet een gewoon portret van een bebaarde man, maar een verbeelding van 
verschillende leeftijden. Vóór een gezicht met lange baard, links één met een korte 
baard en rechts een gezicht met een baardloze kin. Bovenop het gezicht van een kind. 
Deze penning is tussen 1507 en 1536 waarschijnlijk naar Amsterdam gekomen, daarna 
in de handen van Goebel Zael gekomen en op de klok afgedrukt. Het is de enige klok 
in Nederland met een dergelijke afdruk. Tijdens Open Monumentendag op zaterdag 14 
september kunt u de toren beklimmen, de bijzondere klok bekijken, wordt er op het 
orgel gespeeld en is er een fotospeurtocht door de kerk.

Werkgroep protestantse kerk Westerblokker



Lees verder op de volgende pagina >>

Jaarmarkt Blokker: publiek gaat voor podiumplaats

De 36e Jaarmarkt Blokker belooft weer een enerveerde editie te worden. In alle vroegte 
vertrekken de marktkooplui met rokende banden naar Blokker, want voor velen geldt 
Jaarmarkt Blokker als de Formule 1 voor een succesvolle dag. Voor de marktkooplui, 
jong en oud, maar ook voor middenstanders, kunstenaars en brandweer blijft het een 
spel om jezelf een goede uitgangspositie te verwerven bij de start van de markt.
Het bestuur heeft 
weer bergen werk 
verzet. Daarbij verge-
leken lijken de duinen 
van Zandvoort wel 
molshopen te zijn. 
Iedereen gaat voor 
het Max-imale, zowel 
in kwaliteit als kwan-
titeit, maar bij het 
bestuur staat al jaren 
voorop dat het publiek 
vanaf pole position 
vertrekt. Om 10.00 uur 
klinkt het startsignaal 
uit de speakers.

De echte smaakmakers van de markt zijn ongetwijfeld te vinden onder de eigen onder-
nemers. Ook is basisschool De Bussel weer de uitvalsbasis voor jonge ondernemers tot 
12 jaar. Hun handelswaar bieden zij aan tegen scherpe prijzen. Mogelijk zijn ze sneller 
uitverkocht dan de kaartjes voor de F1 van Zandvoort, dus wees er snel bij.

Attracties, vertier en kunst
‘Jeugd volop in beweging’ kan haar energie kwijt op het springkussen of aan de klim-
wand. Een kinderdraaimolen draait met een verantwoord toerental op het plein bij 
Ben de Haan en ten zuiden van het parkeerterrein bij Deen en Action kan weer gratis 
worden pony gereden.
Diverse standwerkers, waaronder Simon Ballon, verluchtigen de markt. Een kinderhart is 
snel gevuld, maar niet zo snel als een ballon van deze kunstenaar. 
De brandweer geeft weer prachtige demonstraties en de grotere jeugd krijgt de kans de 
waterspuit eens te bedienen. Welke jonge helden durven de toekomstige brandhaarden 
en voorspelde ‘hittegolven’ te leren bestrijden?
Er is een prachtige tentoonstelling van 10.00 tot 17.00 uur in de protestantse kerk van 
Blokker. Paula Bordes uit Zwaag exposeert met diverse beelden van brons, hout en 
steen in verschillende technieken. Zij volgde lessen bij Toni Gerlach en Lenie van der 
Laan en een tweejarige opleiding bij Herma Bovenkerk te koudum. Momenteel werkt 



ze bij Aart Prins in Hoorn. Marquerite Bogers, ook uit Zwaag, exposeert met olieverf-
schilderijen. Zij geeft beeldende vorming op een school in Grootebroek en volgde de 
kunstacademie Minerva en studeerde cultuurgeschiedenis in Zwolle.
Goed gevulde podiumplaatsen. We zijn dit jaar wel verwend: Dylan in het geel, Steven 
op 3, de Oranje-Leeuwinnen op 2, Max zowaar al weer een keer op 1. Dit alles klinkt als 
muziek in de oren, net als de welluidende klanken van de Blocknoten die het publiek 
zullen opvrolijken. Zaterdag 31 augustus staat ook voor hen met deze Blokkerse jaar-
marktformule het publiek lachend op podiumplaats 1.

Beste (oud-) Vossen,
Het is het einde van de zomervakantie en dat betekent 
dat de vossenjacht in Zwaag weer in aantocht is en wel op 
zaterdag 14 september. Hierbij sturen wij jullie alvast een 
reminder voor dit leuke evenement.
Jullie hebben in het verleden meegedaan als vos of mis-
schien zelfs het afgelopen jaar wel. Wellicht zijn jullie dan 
ook al op de hoogte dat de organisatie niet meer in handen 
is van Garmia, Tamara, Gerda en Ramona. Wij, Wendy van 
Diepen, Marjolein Groen, Esther Romein, Marijke Fopma en 
Paula Entius hebben de organisatie van hen overgenomen. 
Wij hebben er ontzettend veel zin in om er weer een groot 
succes van te maken en hopen dat natuurlijk samen met jullie te mogen doen.
Het thema van dit jaar is ‘Muziek’, een thema waar genoeg mogelijkheden voor zijn te 
vinden, toch?
Wij hopen op jullie hulp te mogen rekenen. Heel graag zien we een positieve reactie 
van jullie terug via vossenjachtzwaag@gmail.com.

Het Vossenjachtcomité

Vesper met mooie Engelse koormuziek
De Dorpskerk in Zwaag beleeft zaterdag 14 september een bijzonder muzikaal uur met 
een Choral Evensong. De Martinus Cantorij laat vanaf 17.00 uur weer enkele pareltjes 
uit de Engelse koortraditie horen ter gelegenheid van de start van het kerkelijke sei-
zoen.
Mooi koorwerk in de anglicaanse vesper is ‘They that go down to the sea in ships’, een 
schipperspsalm, de koning Jacobus-versie van psalm 107, getoonzet door Herbert Sum-
sion. Ook speciaal is dat we een werk zingen van de man die jarenlang organist was van 
de PkN-Dorpskerk, onze oud-dirigent en oprichter Egbert Wassink: Preses & Responses.
Magnificat en Nunc Dimittis in E zijn van S.S. Wesley.
De Martinus Cantorij staat onder leiding van Paul Waerts, de organist is Edwin Hinfelaar. 
De predikant is ds. Jacob Meinders. De toegang is vrij, na afloop is er collecte.



31 augustus 36e Jaarmarkt Blokker Vanaf: 10.00 uur

 Westerblokker

31 augustus Openingsfeest Natuurspeeltuin  13.00 - 17.00 uur

 De Wildebras, Zwaagdijk-West

1 september markeermeertocht Westfriese tourclub Aanvang: 09.00 uur

 Start: Handbalvereniging, Noorderdracht 42a, Blokker

4 september maks’ doe-middag Snoep verstandig, eet een appel 14.00 - 15.30 uur

 kloosterhout 1-2, Blokker

6 september      60 jaar handbal in Blokker Vanaf: 16.00 uur

 Handbalvereniging, Noorderdracht 42a, Blokker

14 september Vesper met Engelse koormuziek martinus Cantorij Aanvang: 17.00 uur

 Dorpskerk Zwaag

14 september  Open monumentendag Hervormde Kerk Blokker 10.00 - 17.00 uur

 kolenbergstraat, Blokker 

14 september Vossenjacht Jeugdraad Zwaag 14.00 - 16.00 uur

 Honky Tonk, Zwaag

15 september Waterlandtocht Westfriese tourclub Aanvang: 09.00 uur

 Start: handbalvereniging Noorderdracht 42a, Blokker

17 september Keezen Aanvang: 19.15 uur

 De Witte Valk, Zwaag

Activiteitenagenda  september

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



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 BEKER

  1 sept Heren De Blokkers - Dynamo 14.00 uur Blokker      

  8 sept Heren Westfriezen - De Rijp 14.00 uur Zwaag

15 sept Heren De Blokkers - Berkhout 14.00 uur Blokker                                                                    

15 sept Heren   Westfriezen - Always Forward 14.00 uur Zwaag

ZAALVOEtBAL BEKER

  6 sept Dames ZVV Zwaag/Hooglandkozijnen - RtC’72 20.00 uur Zwaag

HANDBAL

  8 sept Heren HV Blokker - DSS 13.20 uur Oosterblokker

  8 sept Dames HV Blokker - Westfriezen  2 12.00 uur Oosterblokker

  8 sept Dames Westfriezen - Spartanen 11.45 uur Zwaag

Sportagenda   september

Bridgeclub Oosterblokker

Heeft u altijd al in clubverband willen bridgen? 
Dan is er nu gelegenheid om lid te worden van 
onze Bridgeclub BOB. In de periode eind augus-
tus tot begin mei bridgen wij dinsdagmiddag 
van 13.00 tot 16.30 uur in Cultureel Centrum 
Pancratius in Oosterblokker. Er wordt in twee 
lijnen gespeeld en na iedere cyclus van zeven weken wordt bepaald wie voor promotie 
of degradatie in aanmerking komt.
Hoewel bridgen uiteraard het hoofddoel is van iedere bijeenkomst, willen wij ook de 
gezelligheid niet uit het oog verliezen. Zo is er voldoende gelegenheid om een kopje 
koffie, thee of chocomel te drinken en voor de echte liefhebber is er ook een alcoholisch 
drankje beschikbaar.
Bij bijzondere gelegenheden zoals sinterklaas, kerst en de laatste speelmiddag, pakt de 
club extra uit. Jaarlijks wordt een bridgeweekend georganiseerd. De contributie be-
draagt 35 euro per jaar. Bent u nieuwsgierig geworden? Neem contact op met Co van 
Langen (voorzitter) 0229-275347 of met Arie de Lange (secretaris) 0228-561546.

Co van Langen 



KBO Blokker start met nieuwe seizoensactiviteiten 

Seniorenvereniging kBO Blokker start het activiteitenseizoen 
2019-2020 op donderdag 12 september met de gebruikelijke eerste 
seizoensklaverjasmiddag in Het Gouden Hoofd. De kaartmiddagen 
vinden vervolgens elke donderdag om de veertien dagen in de on-
even weken plaats. Aanvang 13.30 uur.
Woensdag 23 oktober is in Het Gouden Hoofd een themamiddag over het Midden-Oos-
ten en op woensdag 20 november is er een lezing over de Verenigde Staten. Later in het 
seizoen volgen nog een gezellige kerstviering met feestelijke broodmaaltijd, een the-
mamiddag over gevelstenen in de Hoornse binnenstad, een excursie naar het Afsluitdijk 
Wadden Center, een Pub&Quiz-middag, een fietstocht en een dagtocht per touringcar.
Wilt u eens kennismaken met kBO Blokker, kom dan gerust op zo’n themamiddag 
kijken en meedoen. We beginnen steeds om 14.00 uur en de entree bedraagt drie euro, 
inclusief consumpties. Vaak sluiten we af met een gratis bingoronde. Ook klaverjassers 
zijn als aanloop naar een lidmaatschap altijd welkom. Doordat de vereniging aange-
sloten is bij de landelijke unie kBO, biedt het lidmaatschap meerdere voordelen. Zo 
ontvangt men tien keer per jaar het kBO-PCOB Magazine, kan men hulp vragen bij het 
verzorgen van de jaarlijkse belastingaangifte en informatie inwinnen via een speciale 
service- en juristentelefoon.  Ook een collectieve ziektekostenverzekering behoort tot 
de mogelijkheden. En vergeet ook niet dat de unie kBO samen met andere ouderen-
organisaties een belangrijke ‘ingang’ heeft in Den Haag, waar men de belangen van 
de ouderen behartigt.Het lidmaatschap van kBO Blokker (inclusief de landelijke kBO) 
bedraagt twintig euro per persoon, echtparen en samenwonenden betalen 37,50 euro 
per jaar. kom gewoon eens vrijblijvend in Het Gouden Hoofd langs bij een van onze 
activiteiten. 
Opgave en/of informatie: de heren Plukkel (0229-246038), De Heij (0229-232206) of Cof-
feng (0229-572836) of via e-mail: kboblokker@gmail.com. 
Website: www.blokker.kbonoordholland.nl.

Historische Vereniging Blokker op Jaarmarkt Blokker
Zaterdag 31 augustus staat de Historische Vereniging Blokker weer met 
een kraam op de jaarmarkt en wij hopen u daar te mogen ontmoeten. 
Het thema dit jaar zijn de festivals in Blokker. Wie traden er allemaal op 
tijdens deze festivals? u kunt het bij ons komen zien. In ons jaarboek 2007 
stond een groot verhaal over deze festivals. Er is nog een aantal boeken te 
koop tijdens de jaarmarkt. Ook zijn deze dag de Blokkervlag en de Blok-
ker verjaardagskalender te koop. Ook leuk om cadeau te doen.
De Historische Vereniging staat sinds 2003 op de Jaarmarkt Blokker en het is altijd een 
feest om deze dag mee te maken. Wij zien u graag bij onze kraam. Wij wensen de orga-
nisatie heel veel succes en hopen natuurlijk op mooi weer en veel bezoekers.

historischblokker@gmail.com



KWF-collecteweek 1 t/m 7 september

De collecteweek van kWF kankerbestrijding start dit jaar 
op zondag 1 september. In deze week gaan ruim 80.000 
collectanten de straat op om zoveel mogelijk geld op te halen voor kankeronderzoek. 
Elke euro die deze collectanten ophalen, draagt bij aan onze missie: minder kanker, 
meer genezing en een betere kwaliteit van leven voor kankerpatiënten. Zo brengen de 
collectanten en gevers in deze grootste collecte van Nederland de dag dichterbij dat er 
niemand meer sterft aan kanker. NPO Radio 2 doet verslag van onze actie.

Kanker raakt ons allemaal 
1 op de 3 mensen krijgt kanker, daarmee raakt kanker ons allemaal. Iedere collectant 
loopt met een eigen motivatie, zoals ook iedereen met een speciale reden iets in de col-
lectebus doet. 

Enkele feiten en cijfers over kanker:
•	 1	op	de	3	mensen	krijgt	ooit	kanker.
•	 Jaarlijks	overlijden	ongeveer	45.000	mensen	aan	kanker.
•	 Dankzij onderzoek is de 5-jaars overlevingskans gestegen van 25% in 1949 tot 64% nu.
•	 KWF	financiert	ongeveer	50%	van	alle	onderzoeksprojecten	in	Nederland.
•	 	Per	jaar	zijn	er	circa	400	lopende	onderzoeksprojecten	waaraan	circa	800	weten-

schappers fulltime werken.
•	 Een	onderzoek	duurt	gemiddeld	vier	jaar	en	kost	gemiddeld	500.000	euro.

Samen komen we steeds dichterbij
Samen met miljoenen mensen dromen wij van een wereld waarin niemand meer sterft 
aan kanker. Wereldwijd werken wetenschappers naar die dag toe. Zo snel als zij kun-
nen. Zo snel als wij hen in staat stellen. Help daarom mee en geef tijdens de collecte-
week. De collectant van kWF komt in de week van 1 t/m 7 september bij u aan de deur 
of u komt onze collectanten tegen in winkelcentra, op drukke plekken in het stadshart 
of bij evenementen. Elke collectant kan zich legitimeren en is te herkennen aan het 
rood-wit-blauwe logo met de krab en aan het keurmerk van het Centraal Bureau Fond-
senwerving. 

Collectant gemist? Dan 
kunt u toch een bijdrage 
leveren door online te 
doneren via kwf.nl/do-
neer



Zwerfafval, wat ligt waar?

Al enige tijd erger ik me aan zwerfafval. Waarschijnlijk ben ik niet de enigeen denken 
velen met mij: “Waarom wordt er van alles achteloos op de grond of in de bosjes ge-
gooid?”. Het leek mij zinnig om mijn ergernis om te zetten naar een daad, dus: opra-
pen. Al fietsend kom ik heel wat tegen, dus even stoppen en meenemen naar huis om 
het daar in de kliko te doen.
Een kleine maand geleden las ik over een app die bijhoudt waar het afval ligt. Deze 
app (Litterati) heb ik op mijn telefoon gedownload en ben ermee aan de slag gegaan. 
Dus als u een vrouw ziet die (nogal raar) afval op de foto zet en vervolgens meeneemt, 
dan ben ik het die in kaart brengt wat waar ligt. Zodoende kan aangetoond worden 
hoeveel afval er bijvoorbeeld van McDonalds is of van de Febo, maar ook natuurlijk van 
CocaCola. Ook krijg je inzicht op welke plekken er iedere keer weer afval ligt. Misschien 
is het handig als hier een prullenbak wordt geplaatst.

Denkt u dat u er ook aan mee wilt helpen? Heel graag natuurlijk. u hoeft alleen de 
app te downloaden en aan de slag te gaan. Op internet is informatie te vinden en er is 
een Facebook-groep waar je vragen kunt stellen en waar  tips worden gegeven. Het is 
de bedoeling dat alle afval die op de foto is gezet ook wordt gelabeld. Zelf doe ik dit 
op een later moment, maar het kan ook direct na het op de foto zetten. Van ieder stuk 
afval kan je aangeven van welk materiaal het is gemaakt, wat het is en van welk merk 
en/of winkel.
Het door mij geraapte afval past allang niet meer in mijn eigen kliko, dus de afvalbak-
ken van de gemeente worden ook gevuld. Je kan het doen als je toch een wandelin-
getje maakt met je hond, of als je een boodschap gaat doen, of je gaat er speciaal op 
uit, het maakt niet uit. Wie weet komen we elkaar binnenkort tegen, je mag me altijd 
aanspreken.

Hartelijke groeten en een schoon Blokker, Zwaag en Hoorn toegewenst.
Margreet



pancratius vertelt…

Dag lieve mensen,

Ook aan deze vakantieperiode is weer een einde gekomen. 
Straks gaat u weer naar uw werk,  school of vereniging. En niet 
te vergeten: naar de activiteiten in Cultureel Centrum Pancra-
tius. Ik zie u graag weer verschijnen in mijn kerk.

In de vakantieperiode zijn er weinig activiteiten ín mijn kerk. De verenigingen 
liggen stil. Alleen het mortuarium blijft altijd beschikbaar, en daar is ook dit jaar 
(vergeef mij de uitdrukking) weer goed gebruik van gemaakt. In mijn vorige vertel-
ling vroeg ik of u vrijwilliger wilde worden in mijn kerk. Ik heb er geen reactie(s) op 
gekregen. Zo vlak voor de vakantie stond uw hoofd daar waarschijnlijk niet naar, 
maar nu heeft u een betere kijk op uw vrije tijd. Als u denkt ‘ja dat lijkt me wel wat’ 
of ‘ja dat wil ik wel eens proberen’, dan bent u van harte welkom.

In mijn kerk zijn dan de afgelopen maanden weliswaar niet zo veel culturele ac-
tiviteiten geweest, maar daar omheen zie ik genoeg gebeuren. Er is gewerkt aan 
de veiligheid. In het schip zijn in de noodlampen nieuwe accu’s geplaatst, zodat in 
geval van stroomstoring de lichten evengoed blijven branden. Dan raakt u niet in 
paniek. Verder zie ik dat alle noodverlichting/bewegwijzering is vernieuwd. Nou dat 
werd tijd hoor. Er zat noodverlichting in van 25 jaar oud. Fijn dat dat is aangepakt. 
Geeft een goed gevoel.

Parkeren. Dat is voor de auto’s weer een stuk duidelijker geworden. Er zijn strepen 
getrokken waardoor de parkeervakken goed zichtbaar zijn geworden. En de fiet-
senrekken zijn verplaatst. Die stonden eigenlijk verkeerd, waardoor de auto’s er last 
van hadden. Alles is weer een stuk verbeterd.

En dan nu een korte blik in de agenda. Eind augustus begint Bridgeclub Ooster-
blokker met haar wekelijkse kaartmiddag. Zij bridgen op de dinsdagmiddag. Begin 
september begint de Seniorenbond met haar wekelijkse activiteiten.
22-09: Bijeenkomst voor de Vrienden en Vrijwilligers van Pancratius
29-09: Vlooienmarkt
27-10: Antiek- en brocantemarkt
02-11: Toneelvoorstelling door Het Meertheater
10-11: Zingt het koor Kogge Klassiek

Genoeg gepraat voor deze keer. Voor meer informatie moet u maar eens kijken op 
www.ccp.nu.
Een warme groet van uw ijsheilige Pancratius



Lees verder op de volgende pagina >>

KVG St. Anna

Woensdag 14 augustus was het dan zover: we gingen met een bus 
vol ( 37) dames een dagje eropuit. Om 10.00 uur kwamen we aan bij 
de Yakult-fabriek in Almere waar we tijdens een presentatie konden 
genieten van een kopje koffie/thee. We kregen ook een flesje om te 
proeven van een van de drie smaken van Yakult. Daarna kregen we 
een rondleiding in de fabriek. Achter glas kon je overal op de werkvloer kijken hoe het 
productieproces verliep. Wist u dat dit proces tien dagen duurt voordat het flesje in de 
winkel ligt? Om 12.00 uur reden we weg en had iedereen een mooie koeltas gekregen 
met alle drie de smaken Yakult. Het was heel interessant. Iedereen kan hier een rondlei-
ding krijgen.
We vervolgden onze reis naar Garderen waar we de zandsculpturen bekeken. Het the-
ma dit jaar is ‘Reis rond de wereld’. Wat was het toch mooi gemaakt allemaal. Echt een 
aanrader voor iedereen die er nog niet is geweest. Zelfs De Nachtwacht was nagemaakt. 
Wat het weer betreft was het droog gebleven en met 21 graden perfect voor ons dagje 
uit. Alle paraplu’s zijn in de bus gebleven.
Rond 17.00 uur waren we terug bij ons eigen honk Het Gouden Hoofd waar we nog op 
eigen kosten met 22 dames zijn gaan eten. Ook dit was weer dik voor mekaar en super 
gezellig. Helaas waren de weergoden toch hun werk gaan doen en moesten we door de 
regen naar huis. Maar ik kan namens iedereen zeggen dat we een fantastisch mooie en 
vooral ook gezellige dag hebben gehad.
Mocht u na het lezen van dit verslag denken ‘wat is dit een leuke club’, dan kunt u 
vrijblijvend komen kijken. Neem contact op met onze secretaresse Marian Stavenuiter: 
0229-232737 of kvgstanna@hotmail.com. Onze volgende avond is woensdag 5 septem-
ber. Dan hebben we een muzikale bingo-avond. Dit belooft weer een hele leuke  avond 
te worden.

Het bestuur KVG St. Anna

KVG Zwaag start nieuw seizoen.

De zomervakantie zit erop, de scholen zijn weer begonnen en ook 
de eerste gezellige dag uit voor de leden van kVG Zwaag heeft 
reeds plaatsgevonden. Met z’n allen naar Landgoed Hoenderdaell, 
dat is gewoon erg leuk voor iedereen. Binnenkort starten onze vaste 
avonden in De Plataan weer. Het programma t/m december ziet er 
voorlopig als volgt uit:

Donderdag 12 september: avond vol humor met de heer Snip. Hij vertelt over zijn 
hobby, het verzamelen van rode zakdoeken. Hiermee was hij eerder al te zien op tv. 
Aanvang 20.00 uur in De Plataan.



Hereniging the Addams Family
Ruim zes weken is The Addams Family uit elkaar geweest. 
De familieleden waaierden voor vakanties uit naar allerlei 
windstreken. Van Havelte tot New York en van de Arden-
nen tot Peru; Addams-en werden overal gespot.
Inmiddels hebben we de gezamenlijke repetitie weer opgepakt. Iedereen moest tijdens 
de vakantie de reeds ingestudeerde dans- en zangstukken bijhouden om de draad weer 
op te pakken. Voor de hoofdrolspelers gold dat zeker, want naast de koorstukken en 
dansen die we al hebben geoefend, hebben zij ook nog eens lange lappen tekst in te 
studeren. 
Nu we eind augustus hebben bereikt, blikken we vooruit. Er staat een hoop te gebeu-
ren en een van de zaken die ons moet helpen deze productie te bekostigen, is onze 
bonbon-actie die we gekscherend ‘chocoloten’ hebben genoemd. Zoals u wellicht weet, 
bieden wij deze overheerlijke luxe bonbons deur aan deur aan tegen de prijs van zes 
euro per gouden doosje met daarin rondom verpakt theater- en dinerbonnen, toe-
gangskaarten voor de komende musical en bonnen voor voetgolf-arrangementen. Hier-
voor hebben we de volgende data uitgetrokken: 13, 14, 20 en 21 september. Mis het dus 
niet. Musicalvereniging Zwaag gaat met de tijd mee en biedt aan de deur de mogelijk-
heid via de mobiel bankieren-app te betalen. Wilt u daar geen gebruik van maken? 
Dan graag contant gepast betalen. Wij gaan enthousiast door met instuderen om u in 
januari weer een fantastische voorstelling te presenteren. Wilt u sponsor of vriend van 
Musicalvereniging Zwaag worden? kijk op www.musicalzwaag.nl voor meer informatie.

Woensdag 25 september: uitstapje naar het Sint Jans Museum in Noord-Scharwoude, 
inclusief koffie/thee. Vertrek 12.30 uur vanaf de parkeerplaats bij de Rk kerk in Zwaag. 
Aanmelden kan tot 18 september.
Donderdag 17 oktober: informatieve avond. Via videobeelden en ludieke vertellingen 
wordt inzicht gegeven over gevaren waar we totaal niet aan denken. Dagelijks, in en 
om huis, waar een ongelukje soms verborgen ligt. Aanvang 20.00 uur in De Plataan.
Donderdag 7 november: wat weten we over kruiden? Alles over het gebruik en de 
beleving ervan, van de kruiden in onze tuin en supermarkt. Aanvang 20.00 uur in De 
Plataan.
Donderdag 28 november: een gezellige high tea bij Intratuin in Blokker. Natuurlijk met 
een rondgang door de feestelijke kerstsfeer in het bedrijf. Vertrek 13.00 uur per fiets bij 
De Plataan.
Vrijdag 13 december: jaarlijkse sfeervolle kerstviering met bijzondere kerstverhalen, 
liedjes en gedichten en vooral veel lekkere hapjes en drankjes zoals u van ons gewend 
bent. Aanvang 19.00 uur in de Lourdes kapel, vervolgens vanaf 20.00 uur in de feestelijk 
versierde Spiegelzaal van De Plataan. 
Wij verwelkomen graag nieuwe leden. Dames uit Zwaag, Bangert en Oosterpolder en 
Blokker die graag lid willen worden van kVG Zwaag kunnen bellen met het bestuur: 
0229-238155, 0229-237609 of 0229-237817. Lidmaatschap kost 22,50 euro voor een sei-
zoen (augustus tot mei) en er is altijd gratis koffie en thee tijdens de avonden.



Snoep verstandig,  
eet een appel
Dat zeggen mensen omdat appels lekker 
én heel erg gezond zijn. Maar waarom zijn appels dan 
zo gezond? Waar komen ze eigenlijk vandaan, en wat 
kun je er voor lekkers van maken? Heb je ook zoveel 
vragen over appels? Doe dan mee aan de doe-middag 
op woensdag 4 september bij MAk Blokweer en maak 
je eigen appelmoes van zelf geplukte appels.
 
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. Aan-
melden kan telefonisch (0229-266344) of via e-mail 
naar info@mak-blokweer.nl. De kosten zijn 4,50 euro 
per kind (inclusief materialen).

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

Openingsfeest Natuurspeeltuin De Wildebras
Eindelijk is het dan zover: de opening van de natuurspeeltuin in Zwaagdijk-West op 
zaterdag 31 augustus van 13.00 tot 17.00 uur. Er zijn allerlei activiteiten zoals muziek, 
een springkussen, poffertjes, Zumba met een demo 
door Lisa en goochelaar Dennis komt mooie bal-
lonfiguren maken, misschien laat hij nog wel een 
trucje zien ...
De officiële opening zal rond 14.00 uur plaatsvin-
den. Tevens zijn diverse verenigingen aanwezig 
om te laten zien wat het kleine Zwaagdijk-West 
allemaal te bieden heeft voor jong en oud. Zo-
als de Jeu de Boules Vereniging, de bibliotheek, 
het vrouwengilde, de tafeltennisvereniging, het 
oranje comité en nog meer.
Met dank aan de gemeente Medemblik, Rabo-
bank, Dorpsveiling Zwaagdijk-West en de vele 
vrijwilligers die deze natuurspeeltuin mogelijk heb-
ben gemaakt. De natuurspeeltuin is gevestigd op 
Balkweiterhoek 56 in Zwaagdijk-West.

We zien jullie graag de 31e!



Ontmoeten bij Brinkpark

Lekker blijven wonen:  
presentatie door Gemeente Hoorn
Er zijn een heleboel handige producten die direct 
zorgen voor meer gemak en veiligheid en die je helpen om langer lekker te blijven wo-
nen. Dinsdag 10 september van 10.00 tot 11.00 uur komt Gemeente Hoorn een presen-
tatie hierover geven. Zij nemen een technologiehuisje mee om u te laten zien wat de 
mogelijkheden zijn. u bent van harte welkom in Ontmoeten bij Brinkpark

Gezocht: koffieschenker voor de vrijdagochtend
Wij zijn per direct op zoek naar een vrijwilliger die samen met 
nog een vrijwilliger op vrijdagochtend van ongeveer 09.30 tot 
11.15 uur koffie wil komen schenken. u kunt zich aanmelden bij 
Simone via info@ontmoetenbijbrinkpark.nl of 088-9210011.

De koffie wordt betaald met koffiebonnen. Deze koffiebonnen 
kunt u kopen bij Ontmoeten bij Brinkpark op maandagochtend, dinsdag-
ochtend 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.

SchalmSingers opent haar nieuwe zangseizoen
SchalmSingers is een meerstemmig koor dat het Nederlandse lied 
op haar repertoire heeft. Vanaf de vroege jaren vijftig tot wat nu 
gezongen wordt. En ook een lied van toen met een eigentijdse 
vertaling en bewerking. Enthousiasme, beleving, gezelligheid en 
verbondenheid zijn belangrijke thema’s in ons koor.

De eerste oefenavond is woensdag 4 september in ons muziekhuis De Schalm in West-
woud. uiteraard zien wij onze koorleden graag weer komen om de stemmen te oe-
fenen en met het repertoire aan de slag te gaan. Ook in het nieuwe seizoen werken 
wij verder aan het uitbreiden en vernieuwen van het repertoire. Het koor staat onder 
algehele leiding van de enthousiaste muzikaalleider en dirigent Jeroen Aker.

SchalmSingers is ook in voor nieuwe enthousiaste leden en ook jonge leden zijn uiter-
aard van harte welkom. Wil je eens vrijblijvend een repetitieavond komen luisteren, de 
sfeer proeven en vind je zingen ook leuk? Wij oefenen om de week in de even-weken 
op woensdag van 20.00 tot 22.00 uur in muziekhuis De Schalm in Westwoud. Meer in-
formatie? Mail naar info@schalmsingers.nl of kijk op www.schalmsingers.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. 31 aug. 19.00 uur  Westwoud Eucharistieviering met Samenzang

   Oosterblokker GEEN  VIERING

Zo. 01 sept. 09.30 uur Zwaag Eucharistieviering 

  11.00 uur  Vietnamese viering in de Lourdeskapel

  14.30 uur  Filipijnse viering, Engelstalig in Lourdeskapel

  19.00 uur  Rozenkransgebed in de Lourdeskapel

Di. 03 sept. 09.00 uur Zwaag Eucharistieviering in de Lourdeskapel

Wo. 04 sept. 08.30 uur Zwaag Stille Aanbidding in Lourdeskapel

  09.00 uur  Eucharistieviering in de Lourdeskapel

Do. 05 sept. 09.00 uur Zwaag Eucharistieviering in de Lourdeskapel

Vr. 06 sept. 09.00 uur Zwaag Eucharistieviering in de Lourdeskapel

Za. 07 sept. 19.00 uur Westwoud Eucharistieviering m.m.v. Dames- en Herenkoor

   Oosterblokker GEEN VIERING

Zo. 08 sept. 09.30 uur Zwaag Eucharistieviering m.m.v. koor Marcanto

  19.00 uur  Rozenkransgebed in de Lourdeskapel

Di. 10 sept. 09.00 uur Zwaag Eucharistieviering in de Lourdeskapel

Wo. 11 sept. 08.30 uur Zwaag Stille Aanbidding in de Lourdeskapel

  09.00 uur  Eucharistieviering in de Lourdeskapel

Do. 12 sept. 09.00 uur Zwaag Eucharistieviering in de Lourdeskapel

Vr. 13 sept. 09.00 uur Zwaag Eucharistieviering in de Lourdeskapel

Za. 14 sept. 19.00 uur Oosterblokker Eucharistieviering m.m.v.  koor Zingerwijs

   Westwoud GEEN VIERING

Zo. 15 sept. 09.30 uur Zwaag Eucharistieviering 

  19.00 uur  Rozenkransbidden in de Lourdeskapel



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.

Zondag 1 september Zwaag
mw. I. Broekhuizen-Slot    
Zondag 8 september Blokker
ds. J. Meinders

Jeugdraad Zwaag heeft beet!

Het is al weer even geleden, maar vóór de vakantie 
zijn we op 9 juli weer gaan vissen met Jeugdraad 
Zwaag, een heerlijke traditie met begeleiding van 
Marcel Bizot. Deze keer zijn we op het laatste moment uitgeweken naar het Drachter-
veld bij het Wijzenddijkje. Het blijkt een heerlijk plekje te zijn voor een mooie zomerse 
visavond en een prachtig gezicht om zoveel kinderen in het weidse landschap te zien 
genieten. Het vissen blijkt nog niet zo heel makkelijk. De ene had wat meer mazzel of 
techniek dan de andere, maar iedereen vond het vast gezellig en leerzaam.
Tess kamphuis was de winnaar, want zij had met 19 vissen de meeste vissen gevangen. 
Op de tweede plaats was Amy Bennis geëindigd met 18 vissen. De derde plaats was 

voor Bent Aker 
met 12 vissen. 
De speciale prijs 
voor de groot-
ste vis was voor 
Ninthe Smit met 
een vis van wel 
30 centimeter. 
De mazzelprijs 
was voor Finn 
Laan.

Noteer alvast 
in je agenda: 
14 september 
Vossenjacht!!



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


