
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 15 april kunt u inleveren 

uiterlijk op DInsDag 5 april voor 21.00 uur ‘s avonds 

via  redactie@stichtingsamenspel.nl of op Benonilaan15, 1695HD Blokker

Tekst kunt u het beste aanleveren in Word of direct in uw e-mailbericht. 
Foto’s in een zo hoog mogelijke resolutie, minimaal 1 Mb en illustraties zoals logo’s het liefst 
als illustrator EPS en anders ook in een zo hoog mogelijke resolutie. Als u hierover vragen 
heeft, kunt u ze uiteraard altijd stellen via redactie@stichtingsamenspel.nl .

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

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

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

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

Jaargang 52, nummer 6 1 april 2022

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

Redactieleden Samenspel: redactie@stichtingsamenspel.nl

- Eef Smal - Annemieke Ooms - Corina Schagen-van Willegen
- Henny Schoonderwoerd - Jan Koen 
- Mandy van der Laan - Chris Baesjou
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Volg ons ook op Facebook: www.facebook.com/Samenspel

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

Ophaaldata plastic HVC Zwaag
OPHAALDATA:  DONDERDAG 21 april

Geraniumsactie Handbalvereniging Blokker 
De plantenactie is het afgelopen jaar een gigantisch succes geweest en 
dat met jullie hulp. Dit jaar willen wij met de opbrengst van de gerani-
ums weer mooie verbeteringen doorvoeren bij onze vereniging. 
Hierbij hopen wij weer op jullie steun. 
Onze geraniums staan al jaren bekend om hun goede kwaliteit en het langdurig 
plezier. Een heel jaar lang! Wij bieden de mogelijkheid om vooraf te bestellen. U kunt 
de geraniums komen halen op ons complex aan de Noorderdracht. Ook bestaat de 
mogelijkheid om ze door ons thuis te laten bezorgen.  Doe ons en uzelf een plezier 
en bestel uw geraniums bij HV Blokker! Vier stuks voor vijf euro, acht stuks voor tien 
euro, enzovoorts. 
De geraniums kunnen middels twee manieren besteld worden: telefonisch en door 
het invullen van het digitale formulier. De opties zijn onderstaand uitgelegd:

Optie 1: Het telefoonnummer dat gebeld kan worden voor het reserveren van de 
geraniums is 0229-213147 (graag na 13.00 uur) of via whatsapp op 06-40451414. 
Optie 2: Door het invullen van het digitale formulier die te vinden is op onze website 
www.hvblokker.nl of via de Facebookpagina @HandbalHVBlokker. 

De bestellingen kunnen door-
gegeven worden tot en met 15 
april. U betaalt bij aflevering of 
ophalen met pin of contant. De 
geraniums kunnen donderdag 
21 en vrijdag 22 april opgehaald 
worden van 14.00 tot 20.30 uur 
aan de Noorderdracht 42a te 
Oosterblokker. De geraniums 
kunnen bezorgd worden op 
donderdag 21 april tussen 15.00 
en 21.00 uur.



Coverstory: Dormiendo Dives

Op het omslag van Samenspel staan foto’s met namen 
van huizen uit ons verspreidingsgebied. De redactie 
heeft een oproep gedaan om ons deelgenoot te maken 
van het verhaal achter deze namen. Onderstaand een 
van de enthousiaste reacties van onze lezers.

Op Dorpsstraat 138 in Zwaag wonen Theo en Carla Bot. Het naambord is niet zicht-
baar vanaf de openbare weg want deze hangt namelijk aan het tuinhuis in de achter-
tuin. Theo vertelt over het ontstaan van de naam voor hun tuinhuis. 

“Deze spreuk hebben wij al 30 jaar aan ons tuinhuis hangen. Toen wij ons huis lieten 
bouwen, wilden we graag een spreuk op ons huis. Carla bedacht de woorden ‘slapend 

rijk’ als knipoog naar onze beddenspeciaal-
zaak, maar zij vond dat je het niet kon maken 
om dat op het huis te zetten. Buurvrouw Cecile 
Knol vertaalde het in het Latijn, maar zelfs 
toen dorsten we het niet aan. Je krijgt toch vra-
gen wat de naam betekent en dan moet je het 
gaan uitleggen. Vandaar dat het naambord nu 
achter ons huis hangt.”
Oproep: ook een huis met een naam?
Lezers opgelet: heb je ook een huis met een 
bijzondere naam? 
Laat het ons snel weten en deel jouw verhaal 
met ons via de mail: 
redactie@stichtingsamenspel.nl . 
Doe er ook een duidelijke foto bij van het 
naambord én een foto van de bewoners voor 
het huis!

CDA Hoorn bedankt kiezers uit Blokker en Zwaag
Iedereen die tijdens de gemeenteraadsverkiezingen op ons 
heeft gestemd, hartelijk dank hiervoor! CDA Hoorn is in de 
gemeenteraad drie zetels gegund, een stabiele positie waar 
we tevreden mee kunnen zijn. Dit tegen de landelijke trend 
in. Waar wij ook heel tevreden over zijn, is dat ons lokale geluid goed gehoord is. 
Dat sterkt ons. Dat wij goede aansluiting hebben bij de inwoners. Realistisch en toch 
vooral ook ambitieus om Hoorn verder te ontwikkelen. Dank voor het vertrouwen in 
onze lokale bestuurders. We gaan ons best voor u doen, samen verder.

Bestuur en Fractie CDA Hoorn



Magic Circus in Zwaag met ‘Ho, Ho… HO!’ 

Magic Circus dendert eindelijk weer door het 
land. Waar afgelopen kerstperiode alle cir-
cusvoorstellingen afgelast moesten worden, 
verplaatst Magic Circus gewoon de winter! Het 
resultaat is de gloednieuwe voorstelling ‘Ho, 
Ho… HO!’. Een hartverwarmend circus met 
acrobaten en sneeuw. Dinsdag 12 en woensdag 
13 april om 16.00 uur te beleven in Zwaag in de 
wijk Bangert en Oosterpolder op het grasveld 
aan De Strip/Paaldijk (bij de boot op de paal). 
‘Ho,Ho… HO!’ slaat niet alleen op de beroemde 
kreet van de kerstman. Het maant iedereen tot 
kalmte. 
Laat je 
niet gek 
maken. 
Ho met de 
waanzin 
op allerlei 
gebied. Ho 

met oorlogen. HO! Stop en denk rustig na. Kom 
onthaasten in het Magic Circus.
In hoog tempo volgen zang en dans, acroba-
tiek en luchtsensaties elkaar op. Van vliegende 
sleeën tot acrobaten op eenwielers en veelwie-
lers. Daarnaast clowns zonder enge rode neus, 
maar wel met ver gaande humor. Magic Circus is 
circus zoals andere circussen niet durven te zijn. 
Al jaren favoriet bij moderne gezinnen van nu, 
dé missing link tussen klassiek circus en te kil modern circus. Mis het niet! Meer infor-
matie en kaarten: www.magic-circus.nl .
PS: drie euro  korting per persoon met de online kortingscode: SAMENSPEL



Roald Dahlschool is een Vreedzame school 

Op de Roald Dahlschool willen we graag dat kinderen 
zich verbonden voelen met de klas en de school. Dat kan 
alleen als kinderen het gevoel hebben dat ze er toe doen. 
Om dit te bereiken, krijgen zij taken en verantwoordelijk-
heden en hebben we afgesproken waarover de kinderen 
meedenken en beslissen. Als kinderen zich betrokken voelen bij de klas en de school, 
ontstaat een positieve sfeer. Ze zijn dan gemotiveerd om deel te nemen aan wat in 
de klas gebeurt.  Dit onderhouden we tevens door met de kinderen te praten over 
gevoelens en hoe je deze kunt herkennen en ermee om kunt gaan. Uiteraard houden 
we er rekening mee dat niet elk kind even gemakkelijk over zijn of haar gevoelens 

praat. We willen kinderen de ruimte geven om zelf te 
kiezen wat ze over hun gevoelens kwijt willen. Wilt u meer 
weten over het programma van de Vreedzame school, 
neem dan een kijkje op onze website. 
Gaat uw kind komend schooljaar voor het eerst naar 
school en bent u benieuwd naar onze school? Wij nodigen 
u graag uit voor een van onze kennismakingsochtenden. 
Op deze ochtend vertellen wij u meer over onze school en 
krijgt u een rondleiding. 
U kunt zich aanmelden voor een kennismakingsochtend 
op onze website www.roalddahlschool.nl .

Graag tot ziens!

Collecte Hartstichting
Na twee jaren met corona en dus vrijwel geen collecte 
voor goede doelen, gaan de collectanten van de Hartstich-
ting weer op pad. In de week van 11 tot 16 april komt een collectant met de collecte-
bus bij u langs. Omdat steeds minder mensen contant geld in huis hebben, kan er ook 
met Tikkie of QR-code gegeven worden. Na twee magere jaren moet er weer eens 
een goede opbrengst komen.
Natuurlijk zijn er nog straten waarvoor we geen collectant hebben, maar als dat wel 
zo is, hoop ik dat u een kleinigheid voor dit doel over hebt. Elk jaar zijn nog vele do-
den te betreuren door hart- en vaatziekten, onderzoek is hard nodig. Ook het aantal 
AED-apparaten wordt door de Hartstichting steeds verder uitgebreid. Al met al hopen 
we op uw bijdrage. Mocht u denken ‘ik wil eigenlijk ook wel collecteren want wat 
is anderhalf uur per jaar nou eigenlijk’, neem gerust contact met mij op. Er kunnen 
zeker nog mensen meedoen.

Gert van Wilsum, telefoonnummer 06-14130640.  Organisator van de collecte



KVG Zwaag kijkt terug op muzikale avond

Eindelijk weer een gezellige samenkomst voor de dames van 
KVG Zwaag. Alhoewel....het duo Simonéz belde op het laatste 
moment af vanwege coronabesmetting! Maar gelukkig, dank-
zij de activiteit van secretaris Rina Gitzels wist ze vervanging te regelen. Een glaasje 
en een lekker hapje verhoogden de sfeer. Inmiddels heeft 29 maart ook de kaart- en 
spellenavond weer plaatsgevonden, samen met de dames van het KVG in Zwaagdijk-
West. Donderdag 21 april nodigt het KVG-bestuur haar leden uit voor de jaarlijkse 
Algemene  Ledenvergadering waarin ook nieuwe bestuursleden voorgesteld worden. 
Na afloop van deze vergadering gaan we nog een paar rondjes bingo spelen.

Kaartverkoop online gestart 
MvZ is volop in actie om in mei de show Little Shop Of Horrors 
voor u op te voeren. De première vindt plaats op vrijdag 6 mei 
en zaterdag de 7e vullen we met een matinee- en een avond-
voorstelling. Tenslotte zondag de 8e eveneens een matineevoorstelling. De online 
kaartverkoop is gestart en u kunt via www.musicalzwaag.nl en het tabblad kaartver-
koop uw kaarten bestellen. Nu alle coronamaatregelen zijn afgeschaft, staat niets u 
meer in de weg om van onze uitvoeringen te komen genieten. Wij hebben u nodig 
als publiek, bestel dus snel en vul de zaal in Partycentrum De Witte Valk. Kent u het 
verhaal nog niet? Kom dan kennismaken met deze doldwaze musical die gebaseerd 
is op de gelijknamige film uit 1960 en de bekende verfilming uit 1986 met rollen voor 
Rick Moranis, Steve Martin en Bill Murray.
Simon is een ondergewaardeerde werknemer in een niet zo heel best lopende plan-
tenwinkel. Samen met zijn collega Audrey proberen ze er het beste van te maken. Als 
Simon met een onbekend en vreemdsoortig plantje aan komt zetten, verandert alles. 
Het plantje groeit namelijk alleen met wel heel specifieke voeding. Plotseling groeit 
het succes van Simon met De Plant mee. De gevolgen zijn groot.
Een plaag van vleesetende planten heeft u vast nog nooit gezien. In dit geval geldt 
dan ook één advies: VOER ZE NIET!



  Column Anja

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 13 APRiL
  WOENSDAG 27 APRiL VERVALT iVM KONiNGSDAG
SVP PAPIER GEBUNDELD OF IN DOOS/BAK AAN DE WEG ZETTEN.

Vier bomen

Ik zie vier bomen vlakbij elkaar staan midden op het grote 
terrein waar kortgeleden nog het huis van bewaring stond. 
Ze staan er een beetje verloren bij. Het bijzondere gebouw 
stond er al vanaf eind jaren tachtig, een huis van bewa-
ring met een rond dak. Het is ontworpen door Hans Putter, architect uit Hoorn. De 
ronde vorm van het dak heeft hij zo bedacht voor de ruimtelijke sfeer. Je keek niet 
tegen een rechte muur op de gang maar naar de hemel. Aan de buitenkant van het 
pand was het ronde dak met glas bekleed waardoor het al gauw ‘De Glasbak’ werd 
genoemd. Wat was het een consternatie toen een gevangene ontsnapte met een 
helikopter, weet je nog!
Toen ik op het kerkkoor Wisselzang zat in de jaren 90 hebben we verschillende keren 
in De Glasbak gezongen. Het was toch altijd weer een belevenis om daar naar binnen 
te gaan. Paspoort laten zien, metalen spullen inleveren en door het detectiepoortje. 
Achter de bewaker aan die de sleutels en een walkietalkie mee had.  En daar zaten 
we dan uiteindelijk in een klein zaaltje met een aantal gedetineerden om ons heen, 
waarvan sommige met een bijbel en rozenkrans in de hand zaten. 
Ik zag ‘de bewoners’ vaak lopen als ze op vrije voeten kwamen in de richting van de 
bushalte met hun legergroene plastic tas waaraan ze te herkennen waren. 
In 2018 werd besloten om De Glasbak te sluiten. In november dat jaar werd de deur 
voor het laatst op slot gedraaid en werd het stil rond het gebouw. Nu ruim drie jaar 
verder werd het gebouw gesloopt. Ik reed er ook tijdens de sloop vaak langs en zag 
het gebouw langzaam verdwijnen. De sloopkranen hapten iedere keer een stuk uit de 
muren en deze stukken werden op een hoop gelegd. Daarna kwam een apparaat die 
het puin met enorme herrie in kleine stukjes hakkelde. De witte muur om het pand 
bleef nog lang staan, maar uiteindelijk werd ook deze neergehaald, het terrein ge-
egaliseerd met alleen deze bomen nog fier overeind. Met een leugenbankje eronder 
zou het zomaar een monument ter herinnering aan De Glasbak kunnen zijn.



Tuinman heeft nog tijd voor tuinwerkzaamheden zoals grasmaaien, 
planten, snoeien, planten en spitten. Ook schilderen of beitsen van 

buitenmeubels of tuinschuur et cetera.
Telefoonnummer: 06-12568309.

Familieberichten & Zoekertjes
AANGEBODEN

Voor plaatsing in het Samenspel van 15 april maart graag uiterlijk op  
WOENSDAG 6 april 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.

Koningsdag in Zwaag
Met een fietsparade, sport- en spelactiviteiten en een 
playbackshow is het terrein van SV Westfriezen dé plek in 
Zwaag waar je moet zijn op Koningsdag!
Om 13.30 uur start de kleurrijke fietsparade voor kinderen t/m groep 8. Daarna kun-
nen de kinderen zich vermaken op het terrein van SV Westfriezen met spelletjes, 
springkussens en heerlijke versnaperingen. De playbackshow is elk jaar weer een 
publiekstrekker met fantastische acts.
De inschrijving is al gestart en sluit op 12 april. Inschrijven kan via de website www.
koningsdagzwaag.nl . Je kunt je inschrijven voor de fietsparade, spelletjes en play-
backshow. Deelname is gratis als je je inschrijft via de website.
Ben je te laat met inschrijven, 
dan kun je op Koningsdag 
voor 2,50 euro een consump-
tiekaart kopen die ook  geldt 
voor deelname aan de spel-
letjes. Op 19 en 20 april tussen 
19.00 en 20.00 uur kun je je 
startnummer en consumptie-
kaart ophalen in de kantine 
van SV Westfriezen.

Kom allemaal gezellig Ko-
ningsdag vieren in Zwaag!



Jeukende buurttuinvingers 

Met zulke mooie zonnige dagen krijgen we allemaal 
weer extra zin het voorjaar en in het samenkomen bij 
de buurttuin.  
Hoewel er in de winter natuurlijk meestal weinig 
gaande is in de tuin, zijn er dit jaar toch al wat dingen 
veranderd. Van de gemeente hebben we houtsnippers 
gekregen en daarmee zijn de paden weer ververst. 
Een andere dag is met een groepje sterke mannen en 
vrouwen van tweedehands hout (dank daarvoor) een 
pergola gebouwd en zijn de zaaibakken aan de zijkant 
verplaatst. Klaar om binnenkort weer gebruikt te gaan 
worden.
Vanwege de egels, insecten en bolletjes is de tuin nog 
wat afgedekt met stokken en grassen. Het staat wat 

rommelig, dus 
eigenlijk krijgen 
we echt zin om 
weer aan de 
slag te gaan. De 
grond is door de nachtelijk vorst nog wel vrij 
hard, maar onze vingers jeuken. We willen 
dat graag zo houden en liever geen stinkende 
vingers krijgen dus wilt u er rekening mee 
houden bij het uitlaten van uw hond? Ook de 
stikstof afkomstig uit huisdierenpoep maakt 
het voor sommige planten lastiger om te 
groeien en bloeien. En sowieso is poep natuur-
lijk niet écht een ‘warm welkom’ voor ons als 
we aankomen en voor de kinderen ook niet als 
ze er spelen. 
Over kinderen gesproken… de buurtbieb op 

de Bessegaard heeft er een buurtgenootje bij. Hebben jullie al kennisgemaakt met 
deze olijke vrolijkerd? Het is er prompt eentje die het juist in de winter naar zijn zin 
heeft. Maar gelukkig kan hij dat zelf regelen, als je goed kijkt zie je op zijn skibaan-
tje sneeuw liggen, ook al schijnt de zon. Voor deze nieuwe vriendelijke buurtbewo-
ner hebben we nog geen naam, maar misschien weet jij een leuke? Stuur dan jouw 
naamidee voor deze olijke buurttrol naar Zeelenbaal@gmail.com of doe een briefje 
met ook je eigen naam en adres in de bus bij nummer 12. Doe dit vóór 12 april, dan 
hebben we voor de leukste naamgever een kleine verrassing. We zijn benieuwd! 

Groetjes Theo, Marjo, Ans, Joke, Fia, Sonja en Marjo



Help ons zwembad De Wijzend open te houden

Houd jij van buiten zijn? Ben je gek op zwemmen? Wil je 
daarmee ook nog een leuk zakcentje verdienen? Dan zijn 
wij op zoek naar jou!

Zwembad de Wijzend is dringend op zoek naar flexibele 
en enthousiaste collega’s. Op dit moment zijn er te weinig 
personeelsleden om een volledig seizoen van De Wijzend te kunnen draaien. Het gaat 
hierbij niet alleen om tijdelijk werk of seizoenswerk. Wij kunnen je het jaar rond werk 
aanbieden want voor het volgende schaatsseizoen zoeken wij ook nog medewerkers 
voor kunstijsbaan De Westfries.
Dus wil jij onze nieuwe collega worden? Of ken je iemand die hierin geïnteresseerd 
is? Neem dan contact met ons op!

Wat ga je doen bij De Wijzend? 
In de zomerperiode kun je met volle teugen genieten van het heerlijke zonnetje. 
Je werkt namelijk bij zwembad De Wijzend waar we jouw werk zo afwisselend als 
gewenst indelen. De ene dag sta je toezicht te houden aan de badrand en zorg je dat 
iedereen veilig kan zwemmen, de andere dag ontvang je iedere bezoeker met een 
glimlach en werk je bij de receptie of in de horeca.
Wil je meer weten of ben je enthousiast geworden en wil je solliciteren? Neem dan 
contact op met Gina Schuit via ginaschuit@optisport.nl of kom even langs bij de Wij-
zend als we aan het werk zijn. 

Voorverkoop abonnementen
Op dit moment zijn wij weer druk bezig met het gereed maken van de baden zodat 
we zaterdag 30 april onze deuren weer voor alle gasten kunnen openen. Koop je 
zomerabonnement alvast met korting tijdens de voorverkoop op maandag 18 en 
donderdag 21 april van 09.00 tot 17.00 uur en op dinsdag 19 en woensdag 20 april 
van 15.00 tot 20.00 uur. 

Tot snel bij De Wijzend!

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

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



10 apr Concert De Herleving  Aanvang: 11.30 uur
 De Witte Valk, Zwaag

10 apr De Dijk en Duinen toetocht Westfriese Tourclub Start: 09.00 uur
 Start: Handbalvereniging, Noorderdracht 42a, Blokker

11-16 apr Collecte Hartstichting

12+13 apr Magic Circus   Aanvang: 16.00 uur
 Grasveld De Strip/Paaldijk, Bangert en Oosterpolder

13 apr Jaarvergadering St. Barbara Zwaag – Zwaagdijk-West Aanvang: 20.00 uur
 De Witte Valk, Zwaag

18 apr Vossenjacht Bangert en Oosterpolder  Vanaf: 10.25 uur  
 Start: speeltuin tussen Lage Hoek en Hoge Weere

27 apr Koningsdag in Zwaag  Start: 13.30 uur
 SV Westfriezen, ’t Krijt, Zwaag

1 mei Vrijheidsmaaltijd 4 Mei comité Blokker  10.00-12.00 uur  
 NH dorpskerk, Westerblokker 105 (hoek Kolenbergstraat)

2+3 mei Tentoonstelling ‘Oorlog in Blokker’ 4 Mei comité Blokker 13.00-20.00 uur
 NH dorpskerk, Westerblokker 105 (hoek Kolenbergstraat)

4 mei Herdenking 4 Mei comité Blokker  Aanvang: 19.00 uur
 NH dorpskerk, Westerblokker 105 (hoek Kolenbergstraat)

14 mei Dorpsfeest Oosterblokker  Vanaf 16.00 uur
 De Harmonie, Oosterblokker

15 mei Bedkwartet door Toneelvereniging Tobronsa  Aanvang: 14.00 uur
 De Wildebras, Zwaagdijk-West

20+21 mei Bedkwartet door Toneelvereniging Tobronsa  Aanvang: 20.00 uur
 De Wildebras, Zwaagdijk-West

Activiteitenagenda  april

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

10 apr Heren De Blokkers-Always Forward 14.00 uur Blokker

10 apr Heren Westfriezen-KGB 14.00 uur Zwaag

ZAALVOETBAL

1 apr Dames Zwaag/Hoogland Kozijnen-VVS’46 20.10 uur Zwaag

1 apr Dames RTC-Zeemacht 20.10 uur De Kreek

1 apr Heren De Blokkers-Zouaven 2 21.05 uur De Kreek

1 apr Heren Zwaag/Hoogland Kozijnen-Veenendaal 21.05 uur Zwaag

4 apr Heren RTC-Dijkhuis 21.05 uur De Kreek

HANDBAL

3 apr Dames Westfriezen-Westside 10.45 uur Zwaag

10 apr Dames Westfriezen-Nieuwegein 11.30 uur De Kreek

10 apr Heren HV Blokker-DSOV/VOS 13.30 uur Blokker

VOLLEYBAL

1 apr Dames NiVO-Wham Wham 3 21.00 uur De Kers

2 apr Heren Wham Wham-Spaarnestad 5 13.30 uur De Opgang

5 apr Dames Wham Wham-Zaanstad 4 19.30 uur De Opgang

8 apr Dames NiVO-Madjoe 3 21.00 uur De Kers

8 apr Heren NiVO  Zaanstad 4 21.00 uur De Kers

15 apr Heren NiVO-MBSOV 21.00 uur De Kers

HOCKEY

10 apr Dames WFHC-USHC 12.45 uur Roskam Zwaag

10 apr Heren WFHC-’t Spandersbosch 14.45 uur Roskam Zwaag

Sportagenda april

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 11 APRiL
MAANDAG 25 APRiL



Nieuws van de Westfriese Toerclub (WFTC) 

Wat is het weer fijn om in het vroege lenteweer op de fiets te zitten en 
kilometers te maken voor het fietsseizoen. Dat doen de leden van WFTC 
dan ook in groten getale.

 WFTC bestaat dit jaar 60 jaar en heeft dit jubileumjaar afgetrapt met een eerste 
georganiseerde veldtoertocht op zondag 20 maart. En wat was het een mooie eerste 
editie van de Koerspret Westfriese veldtoertocht! Zon, een mooie afwisselende route, 
geen modderprut en een straffe oostenwind maakten dit alles tot een schitteren-
de veldtoertocht door het mooie West-Friesland.
Zondag 27 maart heeft de openingsrit voor de leden plaatsgevonden en hebben 
groepen twee routes kunnen rijden; een van 48 en een van 68 kilometer. Eindigend 
bij het clubhuis op de Noorderdracht met voor de liefhebbers een lunch.
Zondag 10 april staat de eerste clubrit gepland en wel de Dijk en Duinentocht met 
afstanden van 70 en 100 kilometer. Deelname staat open voor iedereen. Voor vertrek-
tijden en veel meer WFTC-nieuws verwijst WFTC graag naar onze website www.wftc.
eu en Facebook. 
WFTC is dé toerfietsclub van West-Friesland. Een enthousiaste, sportieve groep fietsers 
(ongeveer 100 leden) voor iedereen, van jong tot oud, waar gezelligheid hoog in het 
vaandel staat. We fietsen in meerdere groepen, met verschillende snelheden. Kortom, 
er is plek voor wielrenners van elk niveau bij WFTC. Fiets jij sportief en gezellig met 
ons mee? Naast deze toertocht organiseert WFTC nog veel meer fiets-events (race-
fiets) en de leden fietsen in de zomermaanden geregeld met elkaar doordeweeks en 
op zondagochtend.



Lammetjesnamenwedstrijd zaterdag 2 en 9 april
Het is weer zover! Begin april zullen de eerste lammetjes geboren worden. Weet jij 
voor onze lammetjes een leuke naam? De landgeiten behoren tot stamboekvee en 
daarom moet hun naam dit jaar met de letter B beginnen.

Hoe doe je mee?
Vul op het formulier op www.mak-blokweer.nl jouw zelf verzonnen naam in. Als jouw 
naam gekozen wordt, dan krijgt het pasgeboren lammetje die naam. Wij sturen je 
dan een e-mail met een foto van het pasgeboren lammetje en je mag natuurlijk op 
kraambezoek bij het lammetje.
Wij vragen twee euro bijdrage voor het meedoen aan de namenwedstrijd. Hiermee 
ondersteun je onze kijk-
boerderij. Per ingevuld 
formulier mag één naam 
worden ingezonden. Wie 
weet huppelt er straks een 
lammetje met de door jou 
verzonnen naam door de 
wei! Hou er rekening mee 
dat we op termijn niet alle 
dieren kunnen aanhou-
den, hiermee houden 
we de kuddes gezond en 
vitaal.

Draadkunst met spijkers

Draadkunst met spijkers, ook wel bekend onder de naam kantklossen, is een kunst-
vorm die is ontstaan in de 20e eeuw. Door het spannen van draden om naalden of 
spijkers ontstaat een kunstwerk met rechte lijnen. Het is een uitbreiding op tekenin-
gen uit meetkundeboeken. Daarin zie je hoe gebogen vormen kunnen ontstaan door 
alleen rechte lijnen te tekenen. Maak tijdens deze doe-middag een eigen ontwerp 
met inspiratie uit de natuur! Met een houten plankje, spijkers en mooie wol maak je 
jouw eigen kunstwerkje. Geef het een mooie plek thuis aan de muur.
Deze Maks’ doe-middag is voor kinderen van 6 t/m 12 jaar en vindt plaats op zondag 10 
april van 14.00 tot 15.30 uur. Deelname kost 5,50 euro per kind (inclusief materialen).
De doe-middagen worden minstens twee keer per maand georganiseerd en staan 
altijd in het teken van een van onze thema’s natuur, boerderij en groen. Aanmelden 
via www.mak-blokweer.nl . 
Heb je vragen? Neem dan contact op via 0229-266344 of info@mak-blokweer.nl .



Lees verder op de volgende pagina >>

Vrienden en vriendinnen van Het Masker

We zitten inmiddels in een hogesnelheidstrein 
die van het ene station razendsnel naar het andere 
station gaat. Alles komt nu vlak achter elkaar en 
het is gezellig druk in de coupé. 

Zo hebben we alweer de Jeugdraad Piepschuimworkshop gehad voor ruim 30 kin-
deren en waarvoor Prins Pétaqi en Hofdames Ashley, Kyara & Yentl zich natuur-
lijk ook hadden ingeschreven. Onder leiding van echte piepschuimmeesters: Carlo 
(De Wicky’s) en Sjoerd (De Nootgevallen) werkten de kinderen aan een echte 55-jarig 
jubileum bokaal. De schuur van Gerrit Bakker lag binnen de kortste keren tot aan het 
plafond vol met piepschuimkorrels, maar dat deerde niemand.

Ook bij de kleurrijke foam-workshop van Stichting B&O kon Prins Pétaqi niet alleen 
toekijken maar pakte de hij werkhandschoenen op om ook even een handje te hel-
pen. Alle foam-onderdelen van de enorme hoeden werden met een hitteblazer aan 
elkaar geplakt en op maat gemaakt voor iedereen. De kinderen konden ze vervolgens 
versieren met allerlei soorten kleuren en vormen die er met het hete lijmpistool met 
precisie op werden geplakt.

Het Masker heeft een fantastisch mooie Rondgang in Zwaag en Zwaagdijk gehad. 
Het weer zat natuurlijk erg mee dus de sjaals konden nu een keertje af en de jassen 
konden uit: het was heerlijk warm. Iedereen had het zonnetje in zijn of haar gezicht 
en dat gaf een nog bredere lach op de al blije gezichten. Mede dankzij uw giften 
was het mogelijk om de geheel verzorgde kindermiddag weer helemaal gratis aan te 
bieden, waarvoor dank.

Op het moment van dit schrijven hebben we nog twee dagen te gaan voordat het 
grootste en leutigste vijfdaagse evenement dat Carnaval Zwaag heet, van start zal 
gaan. Prins Pétaqi heeft er enorm veel zin in nu het allemaal weer helemaal los kan. 
Hofdames Ashley, Kyara & Yentl kijken hun ogen uit en gooien hun armen omhoog 
om alle gein en ongein, welke voorzien zijn van de nodige confetti, in op te vangen. 
Carnavalbouwend Zwaag legt de laatste, misschien wel stressvolle, hand aan al die 
fantastische creaties.

Op het moment dat u dit leest, is carnaval al drie dagen voorbij, is de kater inmiddels 
al of niet verdwenen en heeft u waarschijnlijk enorm genoten van al het moois dat u 
voorgeschoteld heeft gekregen. Het Knapzakkenfeest op de vrijdagavond. De zaterdag 
met de Kinderoptocht, Tieneravond en Big Carnaval. De zondag natuurlijk De Grote 
Optocht. Maandag het Zottenbal en dinsdag de Dikke Dolle Dinsdag. Te veel om op te 
noemen eigenlijk. Zeker de artiestenparade die u voorgeschoteld heeft gekregen.



Alles wat we in deze tussengelegen dagen allemaal hebben beleefd, gehoord, gezien 
en meegemaakt, kunt u allemaal terugvinden op onze website www.carnavalzwaag.nl 
en op Facebook, Twitter, Instagram, Youtube en Snapchat. Deze media staan boorde-
vol met ludieke berichten, foto’s en video’s van het carnaval. Zeker de moeite waard 
dus om even een kijkje te nemen en voor dat je het weet, is er weer een uurtje om.
Het Masker bedankt iedereen voor een fantastisch carnaval!

14 mei: Jubileumfeest met een spektakel van een band

Tot leut op www.carnavalzwaag.nl en misschien tot een volgend Samenspel.

Muziekvereniging De Herleving Zwaag
Onze vrienden krijgen voorrang!

In de vorige editie van het Samenspel kondigden we het al 
aan: ons lenteconcert op zondag 10 april (om 11.30 in De Wit-
te Valk, toegang gratis). Maar in dat bericht lichtten we ook 
een tipje van de sluier op van iets heel leuks, namelijk onze 
vriendenactie. Wij zoeken naar vrienden die ons steunen door 
dik en dun en in ruil daarvoor mogen zij áltijd gratis naar onze concerten komen. Wij 
zoeken vrienden voor het leven.
De afgelopen twee jaar waren voor geen enkele vereniging makkelijk. Twee jaar lang 
geen donateursgelden en geen collecte; dat heeft gevolgen voor de financiële situ-
atie van de vereniging. Vooral omdat we onze dirigent gewoon hebben doorbetaald, 
omdat we ook digitaal zijn gaan repeteren. Nu vinden we het concept van donateurs 
niet echt meer van deze tijd. Daarom zijn we op zoek naar vrienden. Vrienden die ons 
steunen en waar wij in onze plaats dan weer graag iets voor terug doen. Hoeveel zijn 
we u waard?  

Als vriend blijft u meer betrokken bij onze vereniging 
en steunt u onze activiteiten. We hebben drie soorten 
‘vriendschappen’: voor 10, 25 of 50 euro per jaar. Met 
uw steun kunnen wij muziek kopen, instrumenten 
onderhouden en vervangen, de huur van onze repeti-
tieruimte betalen en activiteiten organiseren. En iets 
wat wij heel belangrijk vinden: het in stand houden 
van ons leerorkest, waar nieuwe muzikanten (jong 

en/of ouder) kunnen ervaren hoe het is om in een orkest te spelen. Daarom zijn onze 
vrienden dus heel belangrijk en belonen we hen graag. Als vriend krijgt u een vrien-
denkaartje en daarmee kunt u gratis naar onze concerten.  

Wilt u onze vriend worden? Dan kunt u tijdens ons concert op 10 april een vrienden-
kaartje kopen bij de speciale kraam. Maar u kunt ook contact opnemen met Annie 
Balk via 06-18189491 of anniebalk@hotmail.com . Bij onze vaste donateurs komen we 
dit jaar nog langs om het donateurschap om te zetten in een vriendschap.



De Bietenburcht 
Door Piet Kroon

In mijn jeugd heb ik vanuit mijn woonplaats Zwanenburg jarenlang tegen de suiker-
fabriek aan gekeken, en ook geroken, want deze kolos bepaalde jarenlang groten-
deels ons uitzicht en onze reuk vanuit het noordwesten. Je ging er tijdens de suiker-
bieten-campagne graag een blokje voor om, want de stank van de pulpdrogerij was 
vaak tot ver in de omtrek niet te harden! 

Voor de oorsprong van het gebouw moeten we ver teruggaan in de tijd, want de 
eerste sporen wijzen terug naar een historisch bouwwerk, ontworpen door bouw-
meester Pieter Post, waarin de Heren van Swanenburgh lange tijd de scepter hebben 
gezwaaid. De eerste fabriekshal stamt uit 1863, waarvan de verdampingsketels voor 
de suikerbereiding aanvankelijk in het oudste gedeelte stonden opgesteld. Na een 
aantal fusies groeide de fabriek uit tot een enorm complex, dat zijn glorietijd vond 
in de midden jaren 70. Tijdens mijn PABO-studie heb ik het gebouw ooit bezocht, 
interessant genoeg om er een scriptie over te schrijven en boeiend genoeg om er een 
les over te geven.

In de loop der jaren is het uiterlijk van de fabriek enorm veranderd en hebben er vele 
verbouwingen plaatsgevonden, mede dankzij de ruime uitbreidingsmogelijkheden en 
gunstige ligging. De voorkant lag al jarenlang aan de Amsterdamse Straatweg en de 
Ringvaart aan de achterkant bood even lang een ideale aanmeerplek aan de tot bar-
stens toe volgestouwde bietenschepen, die in de Ringvaart de meest ideale logistieke 
aanvoerroute vonden. Dat was dan ook een halve eeuw geleden de reden voor de 
gigantische groeistuip van deze suikerreus.

Hoe kon ik toen weten dat twee decennia later er een abrupt eind zou komen aan dit 
zoete, heroïsche verleden! Ook deze sector ontkwam niet aan schaalvergroting, zodat 
dit leidde tot het einde van dit concern in 1992. Een nieuwe fase trad in, want dat 
was even schrikken. Wat moesten de nieuwe suikerheren toen beginnen met die twee 
voorbarige, megalomane silo’s, die zij daar nog maar recentelijk renteloos als doel-
loze suikercontainers langs de N200 hadden laten planten? Ze waren misschien dan 
alleen nog goed als oriëntatiepunt ten behoeve van de aanvliegroute van het nade-
rende vliegverkeer naar Schiphol? Die poetste je niet zomaar even van de kaart!.

Maar daar wisten de heren projectontwikkelaars wel raad mee. Het complex werd 
verkocht en de brainstorm brak in alle hevigheid los, zodat in 2007 ‘Sugar City’ kon 
worden opgenomen in de Europese Route van het Industrieel Erfgoed. In de suikersilo’s 
verrezen show- en kantoorruimtes, fashion-outlets en winkels, horecaondernemin-
gen en supermarkten. Aan de zuidkant werd een jachthaven aangelegd. Kortom, een 
schijnwereld van plezier en poen werd een pleister op de wond na een aanslag op deze 
unieke locatie. De vaart der volkeren was hiermee nog niet gestuit, want aan de over-
kant van de N200 verrees een gloednieuw NS-station, alles in het teken van een positief 
verdienmodel, want een rijdende trein mag niet zomaar tot stilstand komen.

Lees verder op de volgende pagina >>



Toneelvereniging Tobronsa speelt Bedkwartet 
Eindelijk is het zover: we mogen Bedkwartet voor u gaan 
spelen! Een komisch (over)spel waarbij iedereen, verras-
sing, bij elkaar in bed belandt.
In 2020 gooide het c-woord twee weken voor onze eerste 
uitvoering roet in het eten. We vonden het stuk echter 
té leuk om te laten schieten dus spelen we het nu, na twee jaar extra repeteren, met 

nog meer verve voor u.
Roos en Kate zijn net verhuisd 
naar hun nieuwe woning en ge-
ven ter ere daarvan een house-
warming. Ze hebben echt ie-der-
een uitgenodigd, dus het belooft 
een geweldige avond te worden. 
Tom en Susan komen ook. Er 
zitten echter wat ‘scheurtjes’ in 
hun relatie. Als Jane, de geliefde 
ex van Tom, ook nog alleen naar 
het feest komt omdat haar man 
Nick verrekkend van de pijn in 
zijn rug thuis in bed ligt, is het 

feest compleet. Als dat maar goed gaat…
Bedkwartet wordt uitgevoerd in De Wildebras op zondag 15 mei om 14.00 uur, vrij-
dag 20 mei om 20.00 uur en zaterdag 21 mei om 20.00 uur (+ afterparty). Tickets kunt 
u bestellen via de website www.tobronsa.nl/tickets of aan de deur bij Catie Blokker, 
telefoonnummer 0229-573475.

Ik heb zelf een gemengd gevoel over deze ontwikkeling, want bij mij overheerst de 
weemoed. Toch zijn de omwonenden in ieder geval blij dat ze van de gore geur van 
de pulpdrogerij zijn verlost, en - nog belangrijker - het relict van De Swanenburcht is 
niet verloren gegaan. 

Slechts eén vraag brandt nog steeds op mijn lippen. Welke cultuurbarbaar heeft de 
naam Suikercity bedacht? Weer zo’n anglicisme dat een klap betekent in het gezicht 
van iedereen met een beetje Nederlands historisch besef en taalgevoel. Als je dan 
toch over erfgoed begint,  knipoog dán naar de tijd toen het allemaal begonnen is, 
en noem het nieuwe complex ‘Bietenburcht’ of ‘Suikerkasteel’. Of blaas het met het 
historisch getinte ‘Swanenburgh’ nieuw leven in! Dan knip je in ieder geval de verbin-
ding met het verleden niet helemaal door. 

Dan ten slotte nog dit. Kortgeleden las ik dat uitgerekend vanaf deze plek The Voice 
werd opgenomen. We weten allemaal waar het met deze show op uitdraaide. Na het 
zoet kwam het zuur, het mondde uit in een ‘Zwanenzang’! Waar anders had dit zo 
roemloos kunnen eindigen? 



Dorpsfeest Oosterblokker 14 mei

In 2020 en 2021 heeft er helaas geen Dorpsveiling kunnen plaats-
vinden vanwege de coronapandemie. Eind 2020 hebben we in 
plaats van de Dorpsveiling een succesvolle pakkettenactie, gevuld 
met diverse lokale producten, georganiseerd.
Als vervanging van de Dorpsveiling die in november 2021 zou 
worden gehouden, wordt een grandioos dorpsfeest georganiseerd in samenwerking 
met De Harmonie, bedoeld voor alle inwoners van Oosterblokker. Dit dorpsfeest vindt 
plaats op zaterdag 14 mei vanaf 16.00 uur op het terras van De Harmonie. Er komt 
een luxe BBQ, spetterende live muziek en voor de kinderen zal er eten, limonade en 
een springkussen zijn. Dus neem je vriend, vriendin, neef, nicht, oom, tante, buur-
vrouw en buurman mee en zeg het voort! Na al die tijd van lockdowns is er nu grote 
behoefte aan gezelligheid en samen zijn met elkaar.
Kaarten kunnen tot uiterlijk 1 mei worden gekocht via de website www.dorpsveiling.
nl en bij Jacqueline Kroon, Oosterblokker 87, e-mail: jacqueline.kroon.65@gmail.com 
. De kosten voor de barbecue zijn 30 euro per persoon, drankjes zijn niet inbegrepen. 
Kinderen tot en met 12 jaar 15 euro per persoon, inclusief limonade.
Een vast bedrag per verkochte kaart en de opbrengst van de te houden loterij zullen 
ten goede komen aan de Dorpsveiling en dus aan de verenigingen en het onderhoud 

van het OLV Visitatie kerkgebouw. 
Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u 
contact met ons opnemen via e-mail: info@
dorpsveiling.nl .

Met hartelijke groet, het Veilingcomité: Loes 
Sijm, Koos Oud, Emma Liberg, Jacqueline 
Kroon, Debby Muylaert, Marco Jansen en 
Sandra Duin

Activiteitenagenda april/mei
Bakken en bouwen 

De kinderen van Het Ooievaarsnest zijn behoorlijk ondernemend. Zo sloegen de 
kinderen bij de buitenschoolse opvang samen met leidster Linda aan het bakken 
voor het goede doel. In het kader van de landelijke actie ‘Bakken voor Kika’ werden 
heerlijke koekjes gebakken om deze vervolgens te verkopen en zo geld in te zamelen 
voor dit prachtige doel. Dat bakken deden ze trouwens niet voor de eerste keer, want 
Linda houdt nou eenmaal van bakken en doet dat dus regelmatig met de kinderen. 
Koekjes, taart of worstenbroodjes, op de BSO draaien ze er inmiddels hun hand niet 
meer voor om! 

Lees verder op de volgende pagina >>



Behalve bakken kunnen 
de kinderen ook goed 
bouwen. In de twee 
kleutergroepen wordt 
niet alleen met blokken 
en Lego gebouwd, er 
komen echte bakstenen 
aan te pas. Vanuit het 
thema bouwen moch-
ten de kinderen op het 
schoolplein ervaren hoe 
bakstenen en cement 
gebruikt worden om 
een muurtje te metse-
len. Reuzetrots zijn ze 
op dat stukje metsel-
werk! Een wandeling door de buurt leerde eerder al dat er veel verschillende huizen 
zijn met benamingen als rijtjeshuis, twee-onder-een-kap, villa en flat. En ook in de 
klas zijn de kinderen als ware bouwvakkers actief, waarbij de veiligheidshelmen na-
tuurlijk niet mogen ontbreken. 

De peuters doen ook mee met het bouwthema. Samen met Sharon, de peuterleid-
ster, spelen zij zowel in hun eigen peuterlokaal als ook bij de kleuters in de groep. Die 
samenwerking is de grote ‘plus’ van een peutergroep binnen een school. Uitdaging 
en aansluiten bij de kleuters wanneer het kan, maar ook de rust en aandacht in het 
eigen kleine groepje. Zo krijgt de door-
gaande lijn peuter-kleuter pas echt vorm. 
Sinds kort doen de peuters daarom ook 
mee met de gymles van de kleuters. Lek-
ker bewegen, sporten en plezier maken 
in de gymzaal, ook dat is een pluspunt 
waar de Ooievaartjes van profiteren. 

Wilt u uw peuter ook lekker laten bewe-
gen, spelen en leren? Uw kind is vanaf 
2 jaar welkom bij peutergroep De Ooie-
vaartjes en krijgt bij ons alle kans om te 
groeien van peuter naar kleuter. Kom ge-
rust langs voor een nadere kennismaking!

www.ikcooievaarsnest.nl
Caroline Sunnotel
Directeur Kindcentrum 
Ooievaarsnest



4 Mei comité Blokker 
Eindelijk hebben wij langzamerhand onze vrijheid na corona 
weer terug, maar aan de andere kant van Europa wordt de vrij-
heid van een heel land op de proef gesteld. Voor ons voelt het 
weer fijn om bij elkaar te komen zonder enige beperkingen. 
Hoe zal de vrijheid 77 jaar terug gevoeld hebben voor iedereen 
die vijf jaar lang de beperkingen van de bezetter ondervonden 
hebben? 4 Mei comité Blokker pakt de draad weer op met on-
derstaand programma:

1 mei: Vrijheidsmaaltijd 
Ons comité organiseert een ontbijt voor de inwoners van Ooster- en Wester-
blokker. Jong en oud is welkom om met elkaar te ontbijten en te praten over 
onze vrijheid. Burgemeester Nieuwenburg opent het ontbijt en iedereen kan 
genieten van een overheerlijke vrijheidsbol.
De bijeenkomst is van 10.00 tot 12.00 uur en wordt gehouden in de Nederlands 
Hervormde dorpskerk aan Westerblokker 105 (hoek Kolenbergstraat). 
Aanmelding per e-mail: comite4meiblokker@ziggo.nl of bel naar: 06- 
31556068.

2 en 3 mei: Tentoonstelling ‘Oorlog in Blokker’
Op 2 en 3 mei wordt de oorlog in Nederland en West-Friesland met foto’s en 
tekst verteld. Daarnaast worden de verhalen van de Blokkerse verzetshelden 
Kolenberg, Koppes en Wagenaar in beeld uitgelicht.
De tentoonstelling is geopend van 10.00 tot 12.00 uur en wordt gehouden in 
de Nederlands Hervormde dorpskerk aan Westerblokker 105 (hoek Kolenberg-
straat). 

4 mei: Herdenking 
Dit jaar hopen wij weer op een grote opkomst bij onze herdenking. Hierbij 
wordt gesproken door een bijzondere gastspreker, muziek gespeeld en ver-
halen doorgegeven. Na afloop lopen wij in stilte naar ons monument voor de 
twee minuten stilte.
De bijeenkomst start om 19.00 uur en wordt gehouden in de Nederlands Her-
vormde dorpskerk aan Westerblokker 105 (hoek Kolenbergstraat).



Algemene Jaarvergadering 13 april 
Het Bestuur van Begrafenis- & Crematievereniging St. Barbara Zwaag en Zwaagdijk-
West nodigt hierbij haar leden uit voor de 65e algemene jaarvergadering die wordt 
gehouden op woensdag 13 april, aanvang 20.00 uur in De Witte Valk te Zwaag.

Agenda
 1.  Opening
 2.  Notulen van de jaarvergadering van 30 juni 2021  (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 in-

zage bij de penningmeester, kort financieel verslag aanwezig in de zaal
 6.   Verslag van de kascommissie en verkiezing nieuwe leden kascommissie:                                                                  

De heer G.J. Brink is aftredend en niet herkiesbaar.
   Voorstel nieuwe leden Kascommissie: Kees Bot en Arthur Gitzels. Eventuele 

tegenkandidaten kunnen tot aanvang van de vergadering, ondertekend door 
tenminste tien leden, worden ingediend.

 7.  Verlenen van decharge aan het bestuur
 8.   Vaststelling contributie 2022/2023: Het bestuur stelt voor de contributie te ver-

hogen van 15 euro naar 20 euro per lid per jaar en de ledenkorting te verho-
gen van 900 euro naar 1000 euro.

 9.  Bestuursverkiezing:
   Aftredend en herkiesbaar is Ada Koeman-De Jong. Eventuele tegenkandidaten 

kunnen tot aanvang van de vergadering, ondertekend door tenminste tien 
leden, worden ingediend.

 10.  Wat verder ter tafel komt
 11.  Rondvraag
 12.  Sluiting

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



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 3 april  Zwaag: 
ds. T. van Lente-Griffioen
Zondag 10 april Blokker: 
ds. T. van Lente-Griffioen, Palm Pasen
Donderdag 14 april Blokker 19.30 uur:
ds. R. Kooiman, Witte Donderdag, 
viering HA.

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.

Vrijdag 15 april Octaaf 19:30 uur:
ds. J. Meinders, Goede Vrijdag
Zaterdag 16 april Zwaag 19:30 uur:
ds. T. van Lente-Griffioen, 
Stille Zaterdag
Zondag 17 april Zwaag: 
ds. J. Meinders, Pasen

Kerkdiensten in Brinkpark

Het is fijn dat de Eucharistieviering weer gehouden kan worden in Brinkpark en 23 
februari mochten we ruim 20 personen verwelkomen. Enkelen hadden zich er zelfs zo 
op verheugd dat zij een uur van tevoren al voor de deur stonden. Maar helaas, het bleek 
toch een misverstand te zijn. Voor het eerst ging kapelaan Javier voor tijdens de viering. 
Door zijn spontaniteit werd het als vanouds een goede viering, waarin weer uit volle 
borst meegezongen kon worden. Het toeval wil dat de vierde woensdag van april pre-
cies op Koningsdag valt. Geen praktische dag vanwege activiteiten rondom Koningsdag. 
Daarom is gekozen voor een Oecumenische Gebedsviering in de Goede Week, woens-
dag 13 april. Zowel mensen met een protestante als een katholieke overtuiging zijn van 
harte welkom. De viering wordt verzorgd door Bonstje Vogel en Cathrien van der Kruijs. 
Zo gaan we samen op weg naar Pasen, samen bidden, zingen en luisteren naar woorden 
die passen bij de Goede Week. Ook toen werd er een strijd gestreden. Maar we staan 
ook stil bij de strijd die momenteel in de wereld gaande is en bidden voor een goede af-
loop. We heten u graag welkom in Brinkpark op woensdag 13 april, aanvang 16.00 uur.

Joke Lakeman

Mededelingen 

De huisartsenpraktijk is wegens 
nascholing, vakantie of nachtdienst gesloten op maandag 4 april.

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



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.

Za. 09 april 19.00 uur Oosterblokker Eucharistieviering m.m.v. koor St. Caecillia
Zo. 10 april 09.30 uur Zwaag Palmzondag
    Eucharistieviering m.m.v. koor Marcanto
  10.00 uur Westwoud Oecumenische viering in de Ned. Hervormde kerk.
  11.00 uur Hoorn Eucharistieviering m.m.v. Voyes Cyriaci of KiKo
Do. 14 april 19.00 uur Zwaag Witte Donderdag
    Eucharistieviering m.m.v. koor Schola Cantorum
Vr. 15 april 14.30 uur Oosterblokker Goede Vrijdag
    Kruisweg m.m.v. de communicanten
  14.30 uur Hoorn Kruisweg m.m.v. Organist
  14.30 uur Zwaag Kruisweg
  19.00 uur  Kruisverheffing m.m.v. koor Marcanto
Za. 16 april 21.00 uur Hoorn Paaswake 
    Eucharistieviering m.m.v. koor Clara Voce
Zo. 17 april 09.30 uur Zwaag Eerste Paasdag
    Eucharistieviering m.m.v. koor Marcanto
  11.00 uur Hoorn Eucharistieviering m.m.v. koor Voces Cyriaci
Ma. 18 april 10.00 uur Zwaag Tweede Paasdag
    Eucharistieviering met samenzang
Za. 23 april 19.00 uur Oosterblokker Eucharistieviering m.m.v. koor Zingenderwijs
Zo. 24 april 09.30 uur Zwaag Eucharistieviering m.m.v. Cantor

Rooms-Katholieke kerkdiensten

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

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



Alarmnummer Ambulance / Brandweer / Politie 112

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

Gemeente Hoorn  0229 - 25 22 00

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

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

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

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

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

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


