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

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

Kopij voor de volgende uitgave van het Samenspel op 9 juli kunt u inleveren 

uiterlijk op woensdag 30 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 1 Mb en illustraties zoals logo’s het liefst 
als illustrator EPS en anders ook in een zo hoog mogelijke resolutie. Als u hierover vragen 
heeft, kunt u ze uiteraard altijd stellen via redactie@stichtingsamenspel.nl .

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

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

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

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

Jaargang 51, nummer 12 25 juni 2021

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

Redactieleden Samenspel: redactie@stichtingsamenspel.nl

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

SAMENSPEL
St icht ing



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

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

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

OPHAALDATA: WOENSDAG   7 JULI
 WOENSDAG 21 JULI
SVP PAPiER GEBuNDELD OF iN DOOS/BAK AAN DE WEG ZETTEN.

Coverstory: De Oude Veiling

In deze rubriek bespreken we steeds een foto van het 
omslag van Samenspel. Deze week: De Oude Veiling 
in Zwaag. 

Dit keer geen gewone straat in een van onze ver-
spreidingsgebieden, maar bedrijventerrein De Oude 
Veiling. De naam zegt het al, dit bedrijventerrein is 
gesitueerd op de locatie waar voorheen groente- en 
fruitveiling Bangert en Omstreken was gevestigd. 
Deze veiling was opgericht in 1909 vanuit een groep 
bessentelers die voordien rechtstreeks hun fruit aan 
de groothandelaren verkochten, maar daar niet de 
prijs voor kregen die ze verdienden. in 1983 werd de 
veiling gesloten en werd in Zwaagdijk-Oost veiling 
WFO opgericht, een fusie van de veilingen in Zwaag, 
Blokker en nog 34 veilingen in Noord-Holland. De Oude Veiling is nu een verzamelter-
rein met zeer uiteenlopende bedrijven van sportscholen tot kringloopwinkel en vele 
andere soorten van bedrijvigheid. De oorspronkelijke ingang ligt aan de Dorpsstraat 
van Zwaag, recht tegenover de brasserie met de gelijkluidende naam. Hier was ook 
ooit de brandweerkazerne van Zwaag gevestigd. Het is geen toeval dat ook de spoor-
lijn van Hoorn naar Medemblik langs het veilingterrein loopt. in vroeger jaren werd ook 
veel van het aanbod per tuindersschuit aangevoerd, 
daartoe was aan de westkant een aanleg- en 
losplaats gesitueerd onder een overkapping.

Het huidige bedrijventerrein kent nog een 
toegangsweg de Oostergouw. Bron: “Stichting 
Historisch Zwaag”



Steun Samenspel en win een slagroomtaart 
(correctie rekeningnummer)

in de vorige uitgave van Samenspel was een inlegvel toegevoegd met het verzoek om 
het Samenspel te steunen. Helaas was het bankrekeningnummer niet juist vermeld.
Steun uw dorpsblad door een vrijwillige bijdrage over te maken op rekeningnummer 
NL17 RABO 0122 1373 96
uiteraard is elke bijdrage welkom. Wilt u toch een indicatie van het over te maken 
bedrag: een bijdrage van ongeveer 17,50 euro per adres is nodig om de kosten te 
dekken. Als u vóór de zomervakantie uw bijdrage overmaakt, maakt u kans op een 
slagroomtaart.

Hartelijk dank, Bestuur en redactie Stichting Samenspel

Nieuws van de Westfriese Toerclub

Gelukkig verdwijnen de strenge coronamaatregelen steeds verder 
naar de achtergrond en kunnen we als club steeds meer terug naar 
onze clubdoelen en dat is fietsen in groepsverband middels regelma-
tig mooie clubritten.
Zo staat voor zondag 27 juni de ‘Markermeertocht’ op het programma. Een tocht over 
drie afstanden: 60, 85 en voor de sterke rijders het hele rondje van 137 kilometer. 
Vooral deze laatste rit is een echte uitdaging omdat wij in het noordwesten van het 
land altijd te maken hebben met wind. Je kunt je in deze rit op de vele stukken open 
dijk dan ook niet verschuilen. 
De ritten worden gereden in groepen van maximaal 14 personen en per groep, voor 
zover mogelijk, vergezeld door één of twee wegkapiteins. WFTC gaat er van uit dat 
u een degelijke en goed onderhouden racefiets heeft met een fietsbel en het dragen 
van een fietshelm is verplicht. Alle drie de afstanden vertrekken om 09.00 uur vanaf 
ons clubhuis op de Noorderdracht 42a. 
Let op: inschrijving gaat via WFTC clubsite op Fietssport en we maken gebruik van 
Scan&Go. Neem je inschrijfbevestiging mee naar de startlocatie om deze voor de rit te 
laten scannen. Kosten voor reguliere ritten bedragen 3,50 euro, voor NTFu leden 2,50 
euro. WFTC-leden rijden gratis mee. inschrijfgeld betaal je bij inschrijving via WFTC 
clubsite op Fietssport. 

WFTC juicht het toe als ook niet-leden aan deze tocht willen deelnemen. WFTC is een 
enthousiaste club waarvan de leden in meerdere groepjes, de gehele week door, vele 
kilometers maken. Als er geen clubritten zijn op zondag, zijn er verschillende fiets-
groepen die een vrije tocht rijden. Zij vertrekken dan bij De Beurs in Westerblokker 
(verzamelen op het plein voor Primera tegenover Het Gouden Hoofd). Vertrektijden 
zijn dan 09.00 en 09.30 uur.
Voor meer WFTC-nieuws zie onze website www.wftc.eu en Facebook.



Orgelconcert in Westwoud 

Op zondagmiddag 27 juni geeft organist Stephan van de Wijgert een concert op het 
Ypma-orgel van de Sint Martinuskerk in Westwoud. De organist heeft voor dit orgel 
een prachtig programma samengesteld met werken van Bach, Mozart, Saint-Saëns, 
Lefébure-Wély en Pierné. 
Stephan van de Wijgert studeerde orgel aan de Hogeschool voor de Kunsten te 
utrecht en sloot deze studie af met het behalen van het diploma Tweede Fase in 2001. 
in 2007 was hij prijswinnaar op het Sweelinck-concours in Amsterdam. Sinds 2008 is hij 
als organist verbonden aan De Duif, de neoclassicistische kerk gelegen aan de Prin-
sengracht te Amsterdam. Tevens is hij artistiek leider van de Berne Abdijconcerten, de 
orgelserie met een eerbiedwaardige reputatie in het zuiden van ons land. 

Reserveren 
Het concert begint om 15.30 uur en duurt ongeveer een uur. De Sint Martinuskerk ligt 
aan de Dr. Nuijensstraat 78 in Westwoud. De toegang is gratis en na afloop wordt er 
een collecte gehouden waarvan wij hopen dat iedereen naar vermogen zal bijdragen. 
in verband met de veiligheidsmaatregelen rond corona is vooraf reserveren  verplicht. 
Dat kunt u doen door een mail te sturen naar m.heerink@planet.nl . u krijgt dan, 
vanwege het maximaal aantal bezoekers dat is toegestaan, een bevestigingsmail of u 
het concert kunt bijwonen. Tevens is er van tevoren een gezondheidscheck en dragen 
bezoekers binnen een mondkapje. Deze mag af zodra u zit. 

Collecte voor hartekinderen: week van 5 juli
Acht dagen na de geboorte ging het thuis vreselijk mis. Ons zoontje 
werd plotseling heftig benauwd, verkleurde blauw over zijn hele li-
chaam en een half uur later was hij helemaal slap. Hulpdiensten heb-
ben hem uiteindelijk naar het ziekenhuis in Leiden gebracht omdat 
hij meerdere aangeboren hartafwijkingen bleek te hebben, wat wij niet wisten. Daar 
zijn zij gespecialiseerd in de zorg rondom kinderen met een aangeboren hartafwijking. 
Hij had een coarctatio aortae (vernauwing van de aorta) en een bicuspide aortaklep, 
en hij is geopereerd. Mede door Stichting Hartekind en alle bijbehorende onderzoeken 
heeft ons zoontje een tweede kans gekregen. Dit gunt u toch ieder kind en ouders!
 Dagelijks worden vier kinderen geboren met een hartafwijking. iedere dag onder-
gaan drie kinderen een openhartoperatie. En elke twee dagen overlijdt een kind aan 
een hartafwijking. in de week van 5 juli is het de collecteweek voor Stichting Harte-
kind, waar ik mij HAR(T)D voor maak.
Heeft u de collectant gemist? u kunt uw bijdrage ook overmaken op: NL62 iNGB 0004 
3126 88.  Ook is het mogelijk om donateur te worden. 
Voor meer informatie: www.hartekind.nl .Steun levensbelangrijk onderzoek en maak 
het verschil voor 25.000 hartekinderen in Nederland!

Elize ten Pierick, Zwaag (Bangert en Oosterpolder)



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

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

OPHAALDATA: 
MAANDAG   5 JULI
MAANDAG 19 JULI

UITGAANSTIP
Twee prachtige tuinroutes op 26 en 27 juni van 11.00-17.00 uur.
Wat heerlijk na die lange koude periode, nu een periode met zon en ook regen. En 
gelukkig een betere temperatuur. De ontwikkeling van de vaste planten loopt nog 
wel achter, maar sommige planten spuiten de grond uit.
Heeft u zin om mooie tuinen, gezellige kwekerijen en mooie kunst te bewonderen? 
Maak dan een keuze uit deze twee tuinroutes:

Top in de Kop 
Tuinen en kunst en een natuurvriendelijke kwekerij. 
Deze route strekt zich uit vanaf de Kop van Noord-Holland tot de lijn Alkmaar- Hoorn.
www.topindekop.nl

De Groene Route
Tuinen en kwekerijen, allemaal op natuurvriendelijke basis.
Deze route strekt zich uit vanaf de Kop van Noord-Holland tot de lijn Castricum.
www.degroeneroute.nl

We raden iedereen aan eerst de websites te raadplegen alvorens op pad te gaan. 
Door de coronamaatregelen zijn sommige gegevens in de flyer veranderd.

We wensen u veel plezier!

Miniconcerten ‘Muziek Met Marieke!’
Wegens succes zijn er opnieuw sfeervolle miniconcerten ‘Muziek Met Marieke!’ 
Gebleken is dat de concerten juist in deze tijd een prima oplossing zijn. Er is erg 
veel animo, dus stuur me gerust een berichtje als je meer wilt weten. 
Nieuwe data zijn 10 juli en 5 september, jullie zijn van harte welkom.
info: www.mariekeduin.nl
Fijne zomer alvast en tot ziens!

Groetjes, Marieke Duin



  Column Anja
Oudtante

Dertig jaar geleden was er al een babyboom in mijn familie. 

Ik werd tante van een aantal neefjes en nichtjes. Wat was ik 

trots op deze baby’s en ik heb voor hen heel wat gebreid. 

Een trui met een olifant, een paar Ernie-poppen en sokjes.

Het coronajaar 2020 blijkt een vruchtbaar jaar te zijn voor deze nichtjes en neefjes, 

want ze meldden vorig jaar met zijn vijven tegelijk op de familie-app-groep dat ze in 

blijde verwachting waren. De kindjes zijn dit jaar allemaal gezond op de wereld ge-

komen. Het besef dat ik nu oudtante geworden ben is een enorme schok. Oudtante, 

wat klinkt dat oud! De leeftijd heb ik er wel voor en dat is geen dertig meer. 

Ik had ook een oudtante, tante Anne. Dat was een oude vrouw met grijze haren, ze 

had altijd een lange zwarte jurk aan, een wandelstok mee en een grote zwarte tas. 

In de tas zat een katoenen zakdoek die rook naar Boldoot, een luchtje uit die tijd. Ik 

was een beetje bang van tante Anne. Als ze haar mond open deed kwam er alleen 

maar mopperend geluid uit, ze keek altijd streng en zat daar maar in die stoel. Ik zat 

dan meestal onder tafel maar ver van de grote zwarte schoenen van die brommerige 

vrouw waarnaar ik vernoemd ben. Sinterklaas werd gevierd met oudtante Anne aan 

tafel. Ik kan me niet herinneren dat ze iets deed om het gezellig te maken. 

Nu zit ik dus in de rol van tante Anne, oudtante, maar ben niet van plan om zo herin-

nerd te worden. Ik ben op het idee gekomen dat het leuk zou zijn om wat te breien 

voor deze baby’s en heb nu twee babyomslagdoeken gemaakt. Nu ben ik bij mijn tan-

te Gre (dus oud-oudtante!) in de leer om kindervestjes te breien. Gelukkig kan ik als 

oudtante Anja op de racefiets in korte broek met een rugzak op mijn rug op kraamvi-

site. In de rugzak neem ik mijn fleurig gekleurd kraamcadeautje mee. Misschien had 

tante Anne dat ook wel zo willen doen, maar zij leefde in een andere eeuw.

Ophaaldata plastic HVC Zwaag
OPHAALDATuM: DONDERDAG 22 JULI



Tuinman voor alle tuinklussen zoals onkruid wieden, snoeien, gras maaien en tuin-
planten zetten. Geen bestratingswerkzaamheden. Telefoon: 06-12568309.

Wij willen u hartelijk danken voor uw warme belangstelling na het overlijden van 
onze sterke vader, opa en over-opa

André Hilekes

Zoveel kaarten, lieve woorden, bloemen en vriendschap hebben ons veel steun 
gegeven.

Namens kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen, 
Jan en Marjan Vriend-Hilekes

Familieberichten & Zoekertjes
AANGEBODEN

DANKBETuiGiNG

Voor plaatsing in het Samenspel van 9 juli graag uiterlijk op  
WOENSDAG 30 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.

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.

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



Lees verder op de volgende pagina >>

Hoe een grote draak in een schoolklas belandde
door Piet Kroon

Er bestaan liedjes die nooit in het vergeetboek verdwijnen, verankerd als ze zijn aan 
blijvende herinneringen of bijzondere gebeurtenissen. Een lied dat na zoveel jaren bij 
mij aan de notenbalk is blijven hangen is ‘Puff, the Magic Dragon’, een jaren-60 hit. 
Als je wilt weten welk persoonlijk verhaal achter die Puff verborgen zit, licht ik hier 
een tipje van de sluier op. 
De afslag die het liedje in mijn geval heeft genomen, leidt naar een klaslokaal van de 
Pancratiusschool in Oosterblokker. Muziek was een welkom vak in mijn dubbelklas 
van meer dan 40 kinderen, met een gecompliceerd lesprogramma voor twee jaargroe-
pen. Dit lesonderdeel hoefde niet apart gegeven te worden. Geen wonder dat ik vaak 
naar de gitaar greep om de muziekles in te kleuren. ik sta er nu nog steeds van te 
kijken waarom dit liedje zoveel gevoelige kindersnaren heeft geraakt. ik denk dat het 
waarom ligt in het verhaal van het liedje van oprechte kindertrouw met een gevoelig 
randje. Een jongetje, genaamd Jacky Paper, sluit hechte vriendschap met een knoert 
van een draak van het kaliber ruwe bolster, blanke pit.

 Puff, the magic dragon lived by the sea
 and frolicked in the autumn mist
 in a land, colled Honah Lee.
 Little Jackie Paper loved that rascal Puff
 and brought him strings and sealing wax
 and other fancy stuff…..

Ze beleven allerlei avonturen en worden gezworen kameraden. Maar als Jackie tot de 
jaren van verstand komt, verwatert de vriendschap, want hij krijgt andere interesses. 
Het einde van het liedje is dat Jackie met de Noorderzon vertrekt en Puff in ontzet-
ting achterlaat.
Heftig en wreed? ik denk dat een kind deze wrange ervaring tóch goed kan verwerken.
Maar deze boodschap moest natuurlijk wél in zijn moedertaal worden omgezet, dus 
toen ik het plan kreeg om het liedje aan te bieden, kwam het eerst aan op vertaling 
van de Engelse tekst. Puff werd dus Plof. De omschrijving Honah Lee werd ‘Recht-
doorzee’, in de Engelse literatuur een  sprookjesachtig utopia, waar melk en honing 
op de menukaart staat!  

   Plof, de reuze grote draak, leefde bij de zee.
 Brullen en schreeuwen deed hij nooit,
 In zijn landje “Rechtdoorzee”.
 Zijn vriendje Kleine Tommy ging vaak naar hem toe.
 Dan speelden zij verstoppertje
 En lachten ik weet niet hoe…!



Tommie gaat er aan het einde van het lied vandoor, maar dat leek evenwel geen vat 
op hen te hebben, want ze zongen er lustig op los. Hun enthousiasme was door de 
muren heen te horen, want als de zangles aan het einde van de schooldag was afge-
lopen, kon ik ‘Plof’ nog op het schoolplein uit hun kelen na horen galmen.
Er was een dieper thema in het liedje dat wellicht dichter de kern benadert. Puberteit 
raakt erin de gevoelige snaar, de onschuld verdwijnt en de draak blijft als metafoor 
voor de onbevangen natuur verdrietig achter. Blijkbaar was dit voor de kinderen een 
uitgemaakte zaak en stonden ze er niet al te lang bij stil.

Mobiele collectanten gezocht voor de MS Collecteweek: 
28 juni t/m 3 juli 

Van 28 juni t/m 3 juli vindt de landelijke MS Collecteweek van het Nationaal MS Fonds 
plaats. Wij zijn hard op zoek naar mensen die met hun mobiele telefoon voor ons wil-
len collecteren. Mobiel collecteren doe je vanaf je bank, tuinstoel of ligbed! Help jij 
mee in de strijd tegen multiple sclerose (MS)?

Face it. MS is zenuwslopend
Dat MS een enorme impact heeft op (jonge) levens én 
veel verschillende gezichten heeft, maakt het MS Fonds 
momenteel duidelijk in de nieuwe campagne ‘Face it. MS 
is zenuwslopend’. in Nederland ondervinden 25.000 men-
sen dagelijks de gevolgen van de chronische en progres-
sieve ziekte MS. Met deze campagne krijgt MS niet alleen 
letterlijk een gezicht, maar hij roept ook op om de ernst 
van de ziekte onder ogen te komen. Er wordt een letter-
lijke connectie gemaakt met het zenuwstelsel maar ook 
een koppeling met de emotionele kant van de ziekte en 
wat dit met patiënten doet. 

Onderzoek hard nodig
Er is nog geen oplossing voor MS. Onderzoekers weten niet hoe MS ontstaat en hoe de 
ziekte te genezen is. Meer onderzoek is daarom hard nodig. Het Nationaal MS Fonds be-
steedt de opbrengst uit de MS Collecteweek onder andere aan wetenschappelijk onder-
zoek naar betere behandelingen en een betere kwaliteit van leven voor mensen met MS. 

Word collectant!
We zijn op zoek naar mobiele collectanten. Zij collecteren met hun mobiele telefoon 
wat heel gemakkelijk kan vanaf werk of vanuit huis. 
De opbrengst van de landelijke collecteweek maakt verschil voor 25.000 mensen in 
Nederland die iedere dag met een ziekte moeten leven die hun zenuwen letterlijk 
sloopt. Onderzoek naar MS en onze strijd tegen MS moet daarom doorgaan. 
Meer informatie of aanmelden: www.nationaalmsfonds.nl/collecteren



Vanaf 18 juni Tentoonstelling ‘West-Friezen, land en water’   

 wo, vr, za, zo 10.00-16.00 uur

 Mak Blokweer, Blokker

26- 27 juni Tuinroutes Aanvang: zie website

 info: www.opindekop.nl en www.degroeneroute.nl 

27 juni Markermeertocht Westfriese Tourclub   Aanvang: 09.00 uur

 Start: Handbalvereniging, Noorderdracht 42a, Blokker

27 juni Orgelconcert met Stephan de Wijgert Aanvang: 15.30 uur

 St. Martinuskerk, Westwoud

30 juni Jaarvergadering St. Barbara Zwaag-Zwaagdijk-West Aanvang: 20.00 uur

 De Witte Valk, Zwaag

Activiteitenagenda  juni/juli

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

Wij gaan weer beginnen

Na deze veel te lange lockdown mag KVG Zwaag eindelijk weer 
beginnen en we hebben er zin in.
Onze secretaris Rina Gitzels is al vele dagen bezig om met de telefoon 
en e-mail allerlei leuke afspraken te maken. Ook Tony Rood heeft 
inmiddels veel energie gestoken in het voor elkaar krijgen van ons uitgestelde jubi-
leumfeest met een uitgebreid lunchbuffet, film in de bioscoop en een glaasje toe. En 
jawel, dat is haar gelukt! Noteer dus alvast de datum op uw kalender: dat wordt nu 
16 november. u krijgt hiervoor een volledig aanmeldingsformulier.
Voor nu zijn we goed bezig. De buitenactiviteiten vinden plaats vanaf begin sep-
tember, alle bijeenkomsten zijn weer in De Plataan, het jubileum natuurlijk in een 
restaurant. Let goed op uw brievenbus, want eind juli krijgt u de nieuwe jaarkaart en 
andere gegevens.
Voor meer informatie of aanmelding van nieuwe leden: 0229-237817. iedereen, van 
jong tot ouder, is bij ons van harte welkom. 



  Wekelijkse activiteiten:

Maandag  Donderdag
Koffie drinken 10.00 – 11.00 uur Koffie drinken 10.00 – 11.00 uur
Gezamenlijk eten 12.00 – 13.00 uur Gezamenlijk eten 12.00 – 13.00 uur
Spelletjesavond 19.00 – 20.30 uur Biljarten Vanaf 14.00 uur
  Spelletjesmiddag 14.00 – 16.00 uur
  Gezamenlijk eten 
Dinsdag  
Koffie drinken 10.00 – 11.00 uur Vrijdag
Gezamenlijk eten 12.00 – 13.00 uur Koffie drinken 10.00 – 11.00 uur
Handwerken 13.30 – 15.30 uur Gezamenlijk eten 12.00 – 13.00 uur
  
Woensdag  Zondag
Koffie drinken 10.00 – 11.00 uur Koffie drinken 10.30 – 11.30 uur
Gezamenlijk eten 12.00 – 13.00 uur  

Maandag 7 juni werden de deuren van het ontmoetingscentrum weer geopend. Wat 
was het fijn om alle bekende gezichten weer te zien en elkaar weer te kunnen ontmoe-
ten! uiteraard houden wij (en onze bezoekers) zich aan de geldende RiVM-maatrege-
len. De basisprincipes blijven; houd 1,5 meter afstand van elkaar, draag een mondkapje 
bij beweging door het ontmoetingscentrum en desinfecteer de handen bij binnen-
komst. We vragen iedereen hier begrip voor te hebben en er rekening mee te houden. 

Gezamenlijk eten op donderdagavond
Op donderdag 17 juni zijn we weer gestart met het gezamenlijke eten in de avond 
waarbij een verse maaltijd wordt bereid door vrijwilligers. Wegens succes zal dit nu 
wekelijks plaatsvinden. u kunt zich telefonisch aanmelden bij mevrouw Van Wegen, 
telefoon 0229-245683. Er is plek voor maximaal 10 deelnemers, vol is vol.
De kosten bedragen 7,50 euro per persoon inclusief koffie of thee.
Betaling dient ter plaatse bij mevrouw Van Wegen te worden gedaan.

We hopen u weer te Ontmoeten in Brinkpark!

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



Tentoonstelling 
op volle sterkte door leerlingen SG Newton  

MAK Blokweer is weer volledig geopend en 
scholen geven weer op locatie les. Vrijdag 18 
juni kon de langverwachte kers op de taart van 
de nieuwe tentoonstelling ‘West-Friezen, land 
en water’ in het bezoekerscentrum geplaatst 
worden. Leerlingen Design en Decoratie van SG 
Newton plaatsten hun - van gerecyclede mate-
rialen - zelf ontworpen en gemaakte tafel. De 
tentoonstelling werd officieel geopend door 
wethouder Samir Bashara van de gemeente 
Hoorn. Hij deed dit samen met de leerlingen. 

Meubels uit afval onderdeel van tentoonstelling 
Sinds november werken de leerlingen van SG Newton samen met docenten Ronald 
de Roo en Johan Klouwer aan een tafel met stoelen gemaakt uit afval en gebruikte 
materialen. MAK Blokweer vroeg een tafel te ontwerpen van gebruikte materialen. 
De tafel en stoelen worden onderdeel van de tentoonstelling. Met de tentoonstelling 
wil MAK Blokweer vanuit het perspectief van de cultuurhistorie van West-Friesland, 
bezoekers informeren en inspireren over onder andere duurzaam wonen, werken en 
tuinieren. De leerlingen zullen het ontwerp aan wethouder Samir Bashara presen-
teren en vertellen over hun werkwijze, waarom ze gekozen hebben voor bepaalde 
materialen en uiteraard het resultaat van hun werk tonen. 

Voor jong en oud 
MAK Blokweer geeft hiermee het startsein aan bezoekers om de tentoonstelling te 
komen bekijken. Het is een belevenis voor ogen, oren, handen en verstand over het 
ontstaan, heden en de toekomst van het West-Friese landschap. Zo zie je bij een grote 
wateranimatie de rol van waterbeheerders, in West-Friesland het Hoogheemraadschap 
Hollands Noorderkwartier, dat zorgt voor voldoende en schoon water. Door aan een 
wiel te draaien, kun je als bezoeker vanaf het jaar 1000 tot nu zelf de polder droogma-
len. Bezoekers kunnen luisteren naar verhalen van de bewoners uit de pre-historie en 
het middeleeuwse West-Friesland, leren over hun ambachten en een hilarisch klooster-
verhaal beluisteren. Kleine bezoekertjes halen hun hart op in de vernieuwde mollen-
gang die is verrijkt met een heuse Nachtsafari. Al kruipend beleven zij het dierenleven 
onder de grond en in de nacht. Met het heden en toekomstonderdeel van de tentoon-
stelling en een grote expositiewand wordt inspiratie geboden voor een groene en 
duurzame leefstijl. Bezoekers kunnen plaatsnemen aan de grote leestafel, die zelf een 
voorbeeld is van hergebruik en ontworpen en gemaakt door de leerlingen van SG New-
ton, uitkijken over het landschap en inspiratie opdoen voor hun eigen woonomgeving.



Sportdag zorgt voor heel veel pret

Een zonnige warme dag in juni, de ideale dag om 
lekker buiten plezier te maken met elkaar. De enorm grote stormbaan was zowel 
voor de allerjongste kleuters als de groep 8 kinderen een leuke uitdaging. En na-
tuurlijk moesten de juffen daar ook even doorheen kruipen en klauteren. Het grote 
speelveld naast het Ooievaarsnest biedt gelukkig volop ruimte voor allerlei leuke 
activiteiten. Naast de stormbaan lag een lange zeepglijbaan waar de kinderen op hun 
buik overheen zoefden. Watersproeiers en schaduwdoeken boden wat verkoeling en 
een fris ijsje is op zo’n dag ook altijd welkom. Tussen alle buitenspelletjes door kregen 
de kinderen in de gymzaal een heuse kickboks clinic, wat natuurlijk ook heel stoer 
was. Het was kortom een heerlijke dag vol sportief plezier.

Kindcentrum Het Ooievaarsnest - www.obshetooievaarsnest.nl

  OPROEP SAMENSPEL OP REIS
Naar andere landen op reis gaan zal er ook dit jaar 
waarschijnlijk niet echt in zitten. Maar misschien wel 
een mooie vakantie in Nederland, een dagje uit of 
lekker zwemmen bij De Wijzend of in het Markermeer. 
Neem het Samenspel mee en maak een leuke foto met 
het Samenspel. Schrijf een kort verhaaltje over de foto 
(waar is de foto genomen, vertel iets over de plek of 
omgeving, wie/wat staat er op). Mail jouw foto van 
minimaal 1MB naar redactie@ stichtingsamenspel.nl .
Wij gaan ervan uit dat je toestemming hebt van alle 
personen die op deze foto staan.



Algemene jaarvergadering 
Het bestuur van de Begrafenis- en Crematievereniging St. Barbara, Zwaag en Zwaag-
dijk-West nodigt haar leden opnieuw uit voor de 64e algemene jaarvergadering. Deze 
vindt plaats op woensdag 30 juni om 20.00 uur in De Witte Valk in Zwaag.

Agenda:
 1.  Opening
 2.  Notulen van de jaarvergadering van 17-06-2020. in de zaal aanwezig
 3.  ingekomen stukken en mededelingen
 4.  Jaarverslag van de secretaris
 5.   Financieel verslag van de penningmeester. Het financieel rapport ligt ter inzage 

bij de penningmeester
  Kort financieel verslag aanwezig in de zaal
 6.   Verslag van de kascommissie en verkiezing nieuwe leden kascommissie. Het 

bestuur stelt hiervoor kandidaat de heer K. Bot en de heer G.J. Brink.
 7.  Verlenen van décharge aan het bestuur
 8.   Vaststelling contributie 2021/2022. Het bestuur stelt voor de contributie op-

nieuw vast te stellen op 15 euro per lid per jaar.
 9.   Bestuursverkiezing. Aftredend en herkiesbaar is de heer K. Bennis. Eventuele te-

genkandidaten kunnen tot de aanvang van de vergadering, ondertekend door 
tenminste 10 leden, worden ingediend

 10.  Rondvraag
 11.  Sluiting

Een kopie van de notulen en het jaarverslag kan per e-mail bij de secretaris worden 
aangevraagd en worden via e-mail toegezonden. E-mailadres: am.gitzels@quicknet.nl

Het bestuur

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

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



Van Opkikkerdag naar ambassadeur

Hoi, ik ben Yrsa Vlaar, 4 jaar, ik woon in de Bangert 
en Oosterpolder en ik ben ambassadeur van Stichting 
Opkikker. 
in Nederland zijn er nogal wat gezinnen waarvan een kind langdurig ziek is. ik spreek 
uit eigen ervaring, want ik heb nu twee jaar diabetes type 1. Het is niet makkelijk 
voor mij, maar ook niet voor mijn broertje, papa en mama. iedereen moet rekening 
houden met mijn diabetes. Vorig jaar hebben mijn gezin en ik een coronaproof thuis-
Opkikkerdag gehad. ik heb hier erg van genoten en het heeft mij even uit de dage-
lijkse verplichte routine gehaald. 
We kregen spelletjes om thuis te doen met het gezin, speelgoed en een Thuisbe-
zorgd-bon, zodat papa en mama even niet hoefden te koken. ik kon een film uitkie-
zen op Pathé. En nog meer. Mijn allerleukste cadeau was de Opkikkerknuffel, die ligt 
regelmatig naast mij te slapen. 
u zult misschien denken: 4 jaar oud, wat kan zij nou betekenen? ik vind dat ieder 
kindje dat langdurig ziek is een Opkikkerdag verdient. Mijn mama heeft inzamel-
boxen voor oude mobieltjes besteld zodat wij op deze manier geld in kunnen zame-
len voor Stichting Opkikker. Ook wil ik flessen gaan verzamelen om zo geld op te 
halen. Mijn doel is om in ieder geval voor twee nieuwe Opkikkerdagen te kunnen 
zorgen. Er zijn namelijk te veel langdurig zieke kinderen. 
De stichting werkt voornamelijk met vrijwilligers en is geheel afhankelijk van dona-
ties, sponsoring en acties die door of voor 
de stichting georganiseerd worden. ik ben 
maar 4 jaar en ik kan zelf niet heel veel 
bijdragen, behalve een donatie. Maar mis-
schien kunt u of uw bedrijf gratis of tegen 
geringe vergoeding diensten aanbieden 
om de organisatie van de Opkikkerdagen 
mogelijk te maken. 
Wilt u of uw bedrijf helpen om ook an-
dere kinderen een leuke Opkikkerdag te 
bezorgen? Gooi uw oude telefoon door 
de brievenbus bij Westerveer 6 in Zwaag. 
Zamel lege flessen in voor Stichting Opkik-
ker, doneren kan via www.opkikker.nl . 
u kunt ook helpen door de handen uit de 
mouwen te steken als vrijwilliger op een 
Opkikkerdag. Alle acties zijn welkom om 
meer kinderen een leuke dag te bezor-
gen. 

(Dit stuk is geschreven namens Yrsa door 
haar moeder)



Huttenbouw (Ooster)blokker 

Huttenbouw (Ooster)blokker is onderdeel van Oranje-
vereniging Blokker-Oosterblokker en bestaat sinds 2000. 
De eerste editie was meteen een succes en sindsdien 
beleven elk jaar zo’n 180 kinderen een week vol 
bouwplezier! Naast het bouwen van de hutten kun-
nen de kinderen ook knutselen, sporten en meedoen 
aan diverse (spel)activiteiten. Elk jaar staat een ander 
thema centraal. Dit gebeurt allemaal op het terrein van 
Handbalvereniging Blokker aan de Noorderdracht in 
Oosterblokker. 
De huttenbouw is bedoeld voor kinderen vanaf 6 jaar 
(kinderen die naar groep 3 gaan na de zomervakan-
tie) t/m groep 8 van de basisschool. Elk jaar wordt de 
huttenbouw georganiseerd in de laatste week van de 
zomervakantie en dat is dit jaar van maandag 16 t/m 
donderdag 19 augustus. Het thema dit jaar is ‘ridders en 
jonkvrouwen’. inschrijven kan via www.facebook.com/
HuttenbouwBlokkerOosterblokker/

Buitenrepetitie
Ook de muzikanten van St. Caecilia zijn onlangs weer be-
gonnen met repeteren, nadat het repeteren bijna een half 
jaar stillag. Het was even inkomen maar al snel voelde het 
weer als vanouds. We zijn begonnen met repeteren in de schuur van Theo en Pieter 
Beerepoot met een halve repetitie en borrel. Want na zo’n lange tijd is het ook weer 
fijn om elkaar te zien en vooral bij te praten. En nu De Plataan is geopend, spelen we 
weer elke maandagavond in ons vertrouwde repetitielokaal. Super om weer terug te 
zijn en met elkaar muziek te kunnen maken (samen is toch leuker dan alleen)! Met 
het mooie weer hebben we zelfs buiten kunnen repeteren op het grasveld bij De 

Plataan, misschien heeft u ons 
wel gehoord?
We hopen tegen het einde 
van het seizoen nog op een 
leuke muzikale afsluiter, zodat 
we weer muziek in het dorp 
kunnen laten klinken. Hou 
daarvoor onze sociale kanalen 
in de gaten voor meer nieuws.

Muziekvereniging 
St. Caecilia Zwaag



Protestantse kerkdiensten

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

1e, 3e en 5e zondag van de maand: ZWAAG;
2e en  4e zondag van de maand: BLOKKER.

 
De kerkdiensten beginnen in de regel om 10.00 uur.

Zondag  27 juni Blokker        ds. J. Meinders

Zondag 4 juli Zwaag   ds. T. van Lente - Griffioen, viering HA
    
Zondag  11 juli Blokker    ds. J. Meinders

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

De wieken draaien bijna weer 

Beste mensen die 
zicht hebben op 
onze mooie molen,
Jullie hebben inmid-
dels gezien dat de 
wieken er weer aan 
zitten. De molenma-
kers zijn druk bezig 

met de verdere montage. 
Over twee weken kunt u onze mo-
len weer zien draaien en malen. Nu 
moeten we alles elektrisch malen, wat 
kostbaar is. De volgende keer zal ik er 
een kleine fotoreportage bij doen voor 
verdere uitleg.
Maar beste mensen, iedere dag wordt 
er wel gevraagd: hoe gaat het nu 
met de molen? Dat doet ons goed 
als molenteam. Dat is toch een vorm 
van waardering die we krijgen om dit 
mooie monument van Blokker en om-
streken in ere te houden.

Met vriendelijke groet, het molenteam



Vieringen: 

De Lourdeskapel in Zwaag is geopend op de dagen dat het secretariaat open is.
De eucharistievieringen op dinsdag t/m vrijdag beginnen om 09.00 uur in de kerk, alleen op woensdag 
om 08.30 uur met Stille Aanbidding
Wel moet u nog rekening houden met het coronavirus, dus houd afstand.

Za. 26 juni 19.00 uur Westwoud Eucharistieviering

Zo. 27 juni 09.30 uur Zwaag Eucharistieviering

  11.00 uur Hoorn Eucharistieviering

  13.30 uur Zwaag Vietnamese eucharistieviering

Za. 03 juli 19.00 uur Westwoud Eucharistieviering

Zo. 04 juli 09.30 uur Zwaag Eucharistieviering

  11.00 uur Hoorn Eucharistieviering

Za. 10 juli 19.00 uur Oosterblokker Eucharistieviering

Zo. 11 juli 09.30 uur Zwaag Eucharistieviering

  11.00 uur Hoorn Eucharistieviering

Rooms-Katholieke kerkdiensten

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

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



Alarmnummer Ambulance / Brandweer / Politie 112

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

Gemeente Hoorn  0229 - 25 22 00

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

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

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

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

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

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

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

Belangrijke gegevens en telefoonnummers


