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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.

Stichting

SAMENSPEL

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 29 april kunt u inleveren

uiterlijk op DInsdag 19 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 toepasbaarheid 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 reclamegroep, 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.

Redactieleden Samenspel: redactie@stichtingsamenspel.nl
- Eef Smal
- Annemieke Ooms
- Henny Schoonderwoerd
- Jan Koen
- Mandy van der Laan
- Chris Baesjou
		

- Corina Schagen-van Willegen

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

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

KVG St Anna
Op 17 oktober hebben wij onze jaarvergadering gehouden. Er waren
34 leden aanwezig om het wel en wee van het afgelopen jaar aan
te horen. Onder het genot van koffie en een petit fourtje, vertelde
de voorzitter over het nieuwe jaarprogramma. Tijdens de rondvraag
werden vele bedankjes richting het bestuur geuit. Na de pauze was er
bingo. Iedereen ging na afloop weer met een leuk prijsje naar huis. Onze volgende
bijeenkomst is 21 april en gaat over de Tweede Wereldoorlog. Dit belooft een erg interessante avond te worden. Heeft u interesse in onze vereniging? Neem dan contact
op met Marian Stavenuiter: 0229-232737 of e-mail kvgstanna@hotmail.com

Dorpenoverleg Blokker-Zwaag
Het eerstvolgende Dorpenoverleg Blokker-Zwaag wordt gehouden op 9 mei in
De Witte Valk in Zwaag. Aanvang 19.30 uur.
De agendacommissie heeft na het eerste dorpenoverleg veel vragen van de aanwezigen gehad wanneer het volgende dorpenoverleg plaatsvindt. Dat is aanleiding
geweest om alle data voor dit jaar vast te leggen met interessante thema’s.
Noteer dus in uw agenda:
9 mei - 12 september - 31 oktober - 12 december
Op 9 mei is het thema: het verkeer en de verkeers(on)veiligheid in de dorpen Zwaag
en Blokker. Ziet u bepaalde knelpunten op dit gebied in uw wijk of dorp of heeft u
bepaalde suggesties voor verbeteringen, mailt u deze dan vóór 1 mei naar
info@dorpenoverlegblokker-zwaag .
De agendacommissie rekent weer op uw aanwezigheid.

Modeshow Marionmode in De Perelaar Zwaag
Vrijdag 22 april organiseert Marionmode een modeshow in de Perelaar in Zwaag.
Met haar mobiele winkel bezoekt Marionmode onder andere woonzorgcentra. Een
team van professionele mannequins en een presentatrice en biedt een modeshow
afgestemd op het seizoen. In een half uur tijd laten zij de nieuwste mode voorbijkomen. De show wordt door de ladyspeaker professioneel geleid, maar blijft ongedwongen. Zo kan bijvoorbeeld gevoeld worden aan de stoffen van de kleding en
lopen de mannequins dicht langs de tafeltjes zodat het allemaal informeel en intiem
blijft. Heeft u belangstelling? U bent van harte welkom om 10.00 uur in De Perelaar,
Sint Martinusstraat 13 in Zwaag.

Coverstory: BEAU REGARD
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 111 in Zwaag wonen Maarten en Marie José Takken-Karsten. Zij wonen
zestien jaar in dit voor Zwaag karakteristieke huis en zijn daarmee de vierde generatie
bewoners. Marie José vertelt over de geschiedenis van het huis en over het ontstaan
van de naam.
“Ons huis is gebouwd door mijn overgrootouders Piet van Kampen en Dieuwertje van
Kampen-Schouten. Hun zoon Piet heeft
toen hij vier jaar oud was op 15 oktober
1917 de eerste steen gelegd. Daarna hebben mijn opa en oma Joop Karsten en Marie
Karsten-Van Kampen in het huis gewoond.
Rond 1976 zijn mijn ouders Gerard Karsten
en Tineke Karsten-Hoogervorst met hun
dochters Marie José en Sandra in Beau
Regard komen wonen. En in 2005 zijn wij
met onze kinderen Sanne, Marc en Lotte de
volgende bewoners geworden. De kinderen
zijn al een tijd het huis uit en inmiddels zijn we de trotse opa en oma van vijf kleinkinderen.
De naam van het huis bestaat al vanaf de bouw. Piet van
Kampen studeerde in Brabant en kreeg daar ook Franse les
wat voor die tijd heel bijzonder was. Hij gaf daarom een
Franse naam aan het huis. Beau Regard betekent mooi aanzicht. Nog steeds kom je deze naam vaak tegen in Frankrijk,
vooral bij chateaus en wijngaarden. Piet van Kampen was
een bijzondere man; hij was een tijdje locoburgemeester,
dijkgraaf, maar hij teelde ook perziken in zijn verwarmde kas. Het ketelhuis en de toren
daarvoor hebben nog heel lang op de plek gestaan waar nu Karsten Tenten staat.
Wat verder nog bijzonder is om te vertellen, is dat een deel van het huis in gebruik is geweest als de Boeren Leenbank. En in de oorlog hebben in een ruimte achter de muur van
de ouderslaapkamer onderduikers gezeten. Het huis heeft nog veel elementen vanuit de
bouw. Een prachtig huis om in te wonen, maar helaas zijn wij de laatste generatie.”
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!

Jubileumdag tennisvereniging Wings groot succes
Zaterdag 26 maart heeft LTC Wings een start gemaakt
met haar jubileumjaar. De tennisvereniging
bestaat 50 jaar en dat mag gevierd worden.
Het was stralend weer, de voorbereidingen
waren getroffen, iedereen had er zin in,
het feest kon beginnen.
De dag kende een gevarieerd programma. Aan het
begin van de middag werden de kinderen verblijd
met een jeugdclinic, luchtkussen en een versnapering.
Aan de blije gezichten te zien en de tevreden tennisleraren had iedereen het naar zijn zin. Hierna heette de
voorzitter alle aanwezigen welkom voor een terugblik
op 50 jaar tennis bij Wings, het jongste en oudste lid
hesen de jubileumvlag en de jubileumplaquette werd
overhandigd. Na een feestelijke toost en een gebakje
werd het publiek vermaakt
met een demonstratiewedstrijdje door twee talentvolle tennis-sters en kon de jeugd
zich meten met deze dames op het centrecourt. Tenslotte kwamen de volwassenen het
veel beloofde tapastoernooi spelen. Een mix-tennistoernooitje
met heerlijke tapas tussendoor. Het eten was perfect en de sfeer
zat er goed in.
Ook de avond was geslaagd en het bleef nog lang gezellig. Wij
als jubileumcommissie kijken terug op een zeer geslaagde dag.
Zin gekregen om ook bij Wings te komen tennissen? Meld je
aan!
www.ltcwingsblokker.nl/lid-worden
Gezelligheid gegarandeerd en voor ieder niveau is er een
plekje.
Graag tot ziens op het tennispark.

Kapot speeltoestel?

Meld het op
www.hoorn.nl/melding

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

Oude mobieltjes voor
Stichting Opkikker
In het Samenspel van 26 november 2021 heeft u
het verhaal over Yrsa (4 jaar) uit Zwaag kunnen
lezen. Yrsa heeft al sinds ze 1 jaar is diabetes type
1. Alles wat Yrsa eet of drinkt, moet eerst door de ‘malle molen’: wat is haar glucosespiegel op dit moment, hoeveel koolhydraten heeft ze nodig. Sinds enige tijd is Yrsa
ambassadeur van Stichting Opkikker. Voor deze stichting zamelt zij oude mobieltjes
in. Die worden gerecycled en Stichting Opkikker ontvangt voor iedere telefoon een
vergoeding. Stichting
Opkikker is er voor
gezinnen met een
ziek kind en organiseert regelmatig Opkikkerdagen waarbij
deze gezinnen in de
watten worden gelegd en samen even
onbezorgd plezier
kunnen maken.
Inmiddels heeft Yrsa
meer dan 200 oude
mobieltjes kunnen inzamelen. Zij
wil hier graag mee
doorgaan. Heeft u
nog een of meerdere
oude mobieltjes liggen en doet u daar
niks mee?
Lever deze dan in bij
Yrsa aan de
Westerveer 6 in
Zwaag (Bangert en
Oosterpolder) of op
Benonilaan 15 in
Blokker.

Ophaaldata plastic HVC Zwaag
OPHAALDATA: DONDERDAG 21 april

Activiteiten
Goed nieuws! De deuren van Ontmoeten
bij Brinkpark zijn weer open. Alle activiteiten zijn inmiddels weer gestart en wat is
iedereen blij om elkaar te kunnen ontmoeten bij de activiteiten.
Koffiebonnen
Helaas moeten wij de prijzen van onze koffiebonnen gaan verhogen. Op dit moment
betaalt u 0,30 eurocent per kopje koffie/thee. Per 1 mei 2022 wordt dit verhoogd naar
0,40 eurocent per kopje.
De bonnen kunnen uitsluitend per pin worden betaald. U kunt tien bonnen voor vier
euro kopen bij onze gastheer Richard Lakeman. Richard is op woensdagochtend van
10.00 tot 11.00 uur aanwezig in het Ontmoetingscentrum.
Gezamenlijk eten
Na het verheugende nieuws dat we weer open mogen en ook de gezamenlijke maaltijd op donderdagavond weer van start is gegaan, is er nog meer goed nieuws: er is
een avond bij gekomen! Sinds maart kan er om de week (in de even weken) ook op
dinsdagavond in het Ontmoetingscentrum worden gegeten. U kunt zich ook voor
deze avond opgeven bij Vera van Wegen, 0229-245683. De kosten zijn 7,50 euro per
persoon. De eerstvolgende avond is dinsdag 19 april.
Spelletjesmiddag is geannuleerd
De spelletjesmiddag op donderdag is geannuleerd. Er was te weinig animo op deze
middag. Op maandagavond is er een spelletjesavond van 19.00 tot 20.30 uur. Deze
avond is altijd druk bezocht. Iedereen is welkom om aan te sluiten om een gezellig
spelletje mee te spelen.

Concert band Laugh Don’t Cry
De leden van de vijfkoppige band Laugh Don’t Cry hebben elkaar gevonden in hun
passie voor muziek. En bijzonder, de band is opgericht voor de eerste editie van de
Wognumse Vrije Geluiden in 2015. Met piano, percussie, gitaar, drie stemmen en een
divers repertoire aan luistermuziek, brengen zij een heerlijke muzikale voorstelling.
Zondag 17 april geven zij een concert in
de dorpskerk Blokker, Westerblokker 105
(hoek Kolenbergstraat), aanvang 15.30
uur, entree 10 euro.
Informatie en reserveren: G. Schoutsen
06-534388005 of stuur een e-mail naar:
g.schoutsen@quicknet.nl

Column

B rec h j e

Belpost
Het is alweer jaren geleden dat ik op een leuke manier verrast werd. Toen ik na
aankomst met de trein mijn fiets pakte stak er iets uit mijn bel. Nieuwsgierig, maar
met enige voorzichtigheid, trok ik aan het stukje papier. Met een lach op mijn gezicht
nam ik de woorden tot mij. Als je dit briefje leest, staat je fiets er nog. Groetjes … Dat
was duidelijk het handschrift van mijn zwager en hij was zo galant om zijn naam er
bij te zetten. Het was niet meer dan één zin, maar door dit kleine gebaar was mijn
dag helemaal goed.
Onlangs zag ik bij aankomst bij de supermarkt nog net een plekje voor mijn fiets. Ik
boog naar voor om mijn sleutel uit het slot te halen toen ik in mijn ooghoek een gele
bel aan het stuur van mijn buurfiets zag. Een gele bel? Het bleek een Nijntje bel te
zijn op een zwarte herenfiets. Wat leuk! Nog iemand die een opvallende bel heeft en
niet hoeft te zoeken naar zijn fiets. Zal ik…? Een beetje raar om dat leuke gebaar van
jaren geleden bij een vreemde voort te zetten. Ik zette koers naar de ingang van de
winkel. Als de fiets in kwestie er nog staat als ik terug kom deponeer ik een briefje in
zijn bel, sprak ik met mezelf af.
Nadat ik mijn boodschappen in mijn fietstassen had gedaan, ging ik op zoek naar een
stukje papier. Ik was genoodzaakt om een reepje van mijn boodschappenlijstje af te
scheuren. Krabbelde er een tekst op en plantte mijn voornaam erbij. Daarna vouwde
ik het papiertje dubbel en schoof het met zorg tussen zijn bel. Glimlachend fietste ik
naar huis, er vanuit gaande dat ik niet alleen mijzelf, maar ook een ander een leuke
dag had bezorgd.

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 27 april VERVALT IVM KONINGSDAG
		
WOENSDAG 11 mei
Svp papier gebundeld of in doos/bak aan de weg zetten.

Familieberichten & Zoekertjes
AANGEBODEN
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.
TE KOOP
Gloednieuwe damesfiets met extra lage instap. Kleur zwart. Zeven versnellingen.
Merk Burgers. Nieuwprijs was 635 euro, nu voor 400 euro.
J. Nannings, Peregaard 16 in Zwaag. Telefoonnummer: 0229-237488.
GEZOCHT
Wij zoeken op korte termijn iemand die ons drie ochtenden of dagdelen per week
kan helpen met het schoonmaken van onze stolpboerderij in Schellinkhout.
Houdt u ervan praktisch bezig te zijn, maar heeft u er ook plezier in mooie
voorwerpen te verzorgen? Bel dan naar Mirjam Duivenvoorden,
telefoonnummer 06-45292854.

Voor plaatsing in het Samenspel van 29 april maart graag uiterlijk op
DInsdag 19 april voor 21.00 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.

Liefdewerk Oud Papier Zwaag
Het oud papier wordt elke maandag in de
oneven weken opgehaald in Zwaag.
Ophaaldata:
MAANDAG 25 april
MAANDAG 9 MEI
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

Uitvaartlocaties in de regio
Zo veel mensen, zo veel wensen. Een uitspraak die helemaal
klopt. Zeker ook als het gaat om het afscheid nemen van een
dierbare. Wist u dat er heel veel mogelijk is als het gaat om de
keuze van een locatie waar het afscheid plaatsvindt?
U kunt natuurlijk kiezen voor een uitvaartcentrum of crematorium, maar als u zelf
een grote tuin, schuur, koeienstal of andere ruimte heeft, is het ook mogelijk om daar
een afscheidsbijeenkomst te organiseren.
Verder zijn in onze regio nog meer mooie gelegenheden beschikbaar. Bijvoorbeeld de
Dorpskerk in Blokker, een prachtige, sfeervolle ruimte. Of het mooi gerestaureerde
Cultureel Centrum Pancratius in Blokker, met moderne mogelijkheden voor het presenteren van beeld en geluid en een gastvrije ontvangst. Maar denk ook eens aan de
plaatselijke horecagelegenheden in Blokker en Zwaag. De gastvrije uitbaters staan er
allemaal voor open om samen met u een persoonlijk en warm moment van afscheid
te creëren en natuurlijk helpen wij u daarbij.
Als u kiest voor een crematie, betekent dat niet dat u gebonden bent aan het crematorium om ook daar de plechtigheid te houden. Dat kan op elke gewenste locatie,
waarna de overledene vervolgens stijlvol kan worden overgebracht naar het crematorium. Denk maar ‘out of the box’, zo zeggen wij vaak tegen mensen.
Veel, zo niet haast alles, is mogelijk. Wij werken samen met alle denkbare locaties in
de regio en kunnen alles voor u en met u naar wens organiseren.
Wij staan 24 uur per dag voor u klaar voor melding overlijden en zijn er voor u met
onze professionele en creatieve ondersteuning.
Dichtbij vertrouwd, telefoon 06-11444417.
Lian Kroon, Sandra Boorsma, Yvonne Out en Monique Bankras
Namens de gezamenlijke uitvaartverenigingen:
St. Barbara Zwaag
St Barbara Oosterblokker
St. Jozef Blokker
De Laatste Eer Blokker/Zwaag
Uitvaartvereniging Schellinkhout

Bij Caïssa-Eenhoorn kan op elk niveau geschaakt worden
Het einde van alle coronabeperkingen is in zicht. Tijd voor
nieuwe ervaringen en ontmoetingen. Tijd om iets nieuws
te gaan doen of weer iets op te pikken. Bij schaakvereniging Caïssa-Eenhoorn is iedereen welkom: van beginner
tot ervaren speler. Voor jongeren en volwassenen zijn workshops voor beginnende
schakers, die door gediplomeerde schaaktrainers geleid worden. Op elk niveau kun je
in de competitie meedraaien. En je kunt, als je dat wilt, begeleiding en feedback van
ervaren spelers krijgen.
Waar en wanneer
Caïssa-Eenhoorn heeft de grootste jeugdschaakafdeling van West-Friesland. Elke vrijdagavond van 19.00 tot ongeveer 20.30 uur (met uitzondering van de schoolvakanties) is er training en kun je schaakpartijen spelen in de kantine van voetbalvereniging
De Blokkers.
De senioren, dat wil zeggen de volwassenen en een
flink aantal talentvolle tieners, spelen elke dinsdagavond (van september tot juni) vanaf 20.00 uur in De
Kreek in Bangert en Oosterpolder. Een prima speelruimte, voorzien van een barruimte met volop gelegenheid tot een après-schaak, waar heel wat schakers
met veel genoegen aan deelnemen. Want Caïssa-Eenhoorn is niet alleen een club met
topsporters (het eerste team is momenteel ongeslagen in de op één na hoogste afdeling van de landelijke competitie!), maar is ook een vereniging waarin gezelligheid,
sfeer en meeleven met elkaar belangrijk zijn.
Wat biedt Caïssa-Eenhoorn aan?
Allereerst een beginnerscursus voor volwassenen in De
Kreek. Acht lessen kosten 25 euro (inclusief lesmateriaal). Dag en tijd worden in overleg met de deelnemers vastgesteld. Wie zich als lid van Caïssa-Eenhoorn
aanmeldt en betaalt voor het schaakseizoen 2022-2023
(= 125 euro) krijgt het lesgeld gerestitueerd.
Ten tweede, wie zich uiterlijk 1 mei aanstaande aanmeldt als betalend lid van CaïssaEenhoorn voor het seizoen 2022-2023 betaalt geen contributie voor het lopende
seizoen 2021-2022 en kan deelnemen aan de (beginners)competitie. Dit geldt zowel
voor de jeugd (75 euro per seizoen) als voor de senioren.
En ten derde, in het seizoen 2022-2023 viert Caïssa-Eenhoorn zijn honderdjarig bestaan.
Grijp je kans om als lid aan diverse spetterende jubileumactiviteiten mee te doen.
Nadere informatie en aanmelding op de website: www.caissa-eenhoorn.nl

Activiteitenagenda

april

17 apr

Concert Laugh Don’t Cry		
Aanvang: 15.30 uur
Dorpskerk Blokker, Westerblokker 105 (hoek Kolenbergstraat)

18 apr

Vossenjacht Bangert en Oosterpolder		
Start: speeltuin tussen Lage Hoek en Hoge Weere

18 apr

Eieren zoeken bij MAK Blokweer		
Kloosterhout 1-2, Blokker

10.00-15.30 uur

19 apr

Keezen		
De Witte Valk, Zwaag

Aanvang: 19.30 uur

21 apr

Jaarlijkse Ledenvergadering KVG Zwaag		
De Plataan, Zwaag

Aanvang: 20.00 uur

22 apr

Modeshow Marionmode		
De Perelaar, Sint Martinusstraat 13, Zwaag

Aanvang: 10.00 uur

23 apr

Johnny Cash Night		
MFA Kreek, Meetketting 1, 2&3, Zwaag

Vanaf: 20.00 uur

Vanaf: 10.25 uur		

23+24 apr Boekenmarkt		
10.00-16.00 uur
Cultureel Centrum Pancratius, Oosterblokker 98, Oosterblokker
24 apr

De Kop van NH bollentocht Westfriese Tourclub
Start: 09.00 uur
Start: Handbalvereniging, Noorderdracht 42a, Blokker

24 apr

Botanische kunst & dansperformances bij Kunst in de Kas 11.00-17.00 uur
Beatrixstraat 3a, Zwaag

25 apr

Lasergame toernooi voor jeugd groep 6 t/m 8		
MFA Kreek, Meetketting 1, 2&3, Zwaag

13.00-17.00 uur		

27 apr

Koningsdag in Zwaag		
SV Westfriezen, ’t Krijt, Zwaag

Start: 13.30 uur

27 apr

Koningsdag in Blokker		
Beursplein, Blokker

09.00-16.00 uur

29 apr

Braziliaanse avonturen KBO Blokker		         Aanvang: 14.00 uur
Het Gouden Hoofd, Westerblokker

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

Sportagenda

april

VOETBAL
24 apr

Heren

De Blokkers – Hauwert

14.00 uur

Blokker

24 apr

Heren

Westfriezen – DWOW

14.00 uur

Zwaag

ZAALVOETBAL
20 apr

Dames

Zwaag/Hoogland kozijnen – Zwaag 2

19.15 uur

Zwaag

22 apr

Heren

Zwaag/Hoogland kozijnen – LEBO 2

21.05 uur

Zwaag

29 apr

Dames

RTC – Alkmaar Sportstars 2

20.55 uur

De Kreek

29 apr

Heren

RTC – KGB

21.55 uur

De Kreek

Dames

HV Blokker - Wesfriezen 2

13.20 uur

Blokker

Dames

NIVO – Madjoe 3

21.00 uur

De Kers

HANDBAL
24 apr
VOLLEYBAL
15 apr
15 apr

Heren

NIVO – MBSOV

21.00 uur

De Kers

22 apr

Dames

NIVO – Simokos

19.00 uur

De Kers

23 apr

Heren

Wham Wham - Compaen 3

10.30 uur

Opgang

23 apr

Dames

Wham Wham – Kids Actief US 4

14.30 uur

Opgang

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.

Plantkunde op basisschool Ooievaarsnest
Voor de kinderen in groep 7 en 8 staat de maand april in het teken van de natuur. Ze
leren onder andere hoe planten zuurstof produceren en kijken goed naar verschillende
bladeren en planten, tekenen die na en benoemen de onderdelen van de plant. En als
de leerkracht dan ook nog eens een zus blijkt te hebben die heel veel van planten en
hun geneeskrachtige werking weet, dan wordt een lesje plantkunde nog veel leuker!
Met een tas vol met potjes, kruiden en essentiële oliën kwam Emmie, zus van juf Rian,
naar het Ooievaarsnest. De kinderen maakten kennis met alledaagse planten uit de
natuur, waar zij dagelijks zonder er acht op te slaan aan voorbij lopen. Over iedere
soort wist Emmie iets moois te vertellen en natuurlijk mochten de kinderen de planten ook aanraken, de structuren voelen en ook ruiken.
Tijdens de les maakten de kinderen volop aantekeningen, een vaardigheid die hen
goed van pas gaat komen als ze naar de brugklas gaan. Vijf kwartier vlogen voorbij
en de les werd afgesloten met een heerlijk glas vlierbessenlimonade.
Caroline Sunnotel, Directeur Kindcentrum Ooievaarsnest

Boekenmarkt in Cultureel Centrum Pancratius
In Cultureel Centrum Pancratius wordt zaterdag 23 en zondag 24 april
voor de 31e keer de bekende boekenmarkt gehouden. Afgelopen jaar
zijn weer heel veel (verse) boeken binnengekomen en liggen te wachten op een nieuwe lezer. Vrijwilligers zijn druk bezig om deze allemaal
op categorie te sorteren.
De markt is op de boven- én benedenverdieping. U kunt lekker struinen in en langs de kramen. Voor een vriendelijk prijsje kun je net dat
ene boek kopen waar je al zo lang naar op zoek bent. Maar ook CD’s, LP’s, puzzels en
speelgoed zijn voor een prikkie te bemachtigen.
Voor de kinderen zijn op de bovenverdieping de kinderboeken en speelgoed.
De opbrengst is als altijd bestemd voor verdere verbetering van het gebouw en inrichting. Voor het aangenaam verpozen, is er als vanouds koffie/thee, broodjes en vergeet
vooral de heerlijke soep niet.
De kerk is rolstoelvriendelijk en de bovenzaal is met de trap of stoellift bereikbaar.
Op beide dagen is de boekenmarkt geopend van 10.00 tot 16.00 uur.  
Entree bedraagt 1 euro. Kinderen onder de 12 jaar, onder begeleiding van een volwassene, mogen gratis naar binnen.
Er kan gepind worden.
Cultureel Centrum Pancratius, Oosterblokker 98, Oosterblokker, www.ccp.nu

Bijzondere en muzikale wereldreis in
Pancratius Oosterblokker
Zaterdagavond 30 april staat er iets heel bijzonders te gebeuren in Cultureel Centrum
Pancratius in Oosterblokker. Een klassiek concert met een bezetting die u waarschijnlijk nog niet eerder in duo-vorm heeft gehoord. Marlies van Gangelen en Glenn Liebaut zijn beide topmuzikanten en kennen hun instrumenten van binnen naar buiten.
Samen ontwikkelden zij dit concert met een zeer bijzondere combinatie van hun
instrumenten, hobo en percussie. Het concert neemt u mee op een muzikale wereldreis. Maak uw stoelriemen vast en vlieg met Glenn en Marlies de hele wereld over.
Van traditionele klanken uit Japan tot passievolle tango uit Argentinië. De klanken
die dit duo uit hun instrumenten weet te krijgen, is verrassend en verbluffend tegelijk. Bekende werken in dit concert zijn van onder andere Bach, Piazzolla, Bartok en
Gershwin.

Het enige dat u nog hoeft te doen, is de ogen sluiten, mee op reis te gaan en u laten
onderdompelen in de klanken en culturen van onze medemens in het buitenland.
De verrassende wereld van muziek ontdekken? Dan is dit concert een aanrader!
Een ticket kost 17,50 euro, reserveren kan via www.klassiekinwf.nl

Eieren zoeken
Tweede Paasdag, maandag 18
april, kun je weer naar eieren komen speuren bij MAK Blokweer. De paashaas zal
eieren verstoppen in de Kijkboerderij, de tuinen, de weides
en de Rietkreek. Op elk ei staat een letter die ingevuld moet
worden op je kaartje. Als je alle eieren gevonden hebt en
alle letters hebt ingevuld, lees je de oplossing op je kaartje.
Alle speurneuzen die de juiste oplossing gevonden hebben,
krijgen van de paashaas een verrassing. Je kunt starten met
speuren in twee tijdblokken: van 10.00 tot 12.45 uur en van
12.45 tot 15.30 uur. De speurtocht is bedoeld voor kinderen
van 6 tot 12 jaar, maar jongere kinderen kunnen natuurlijk
onder begeleiding van hun (groot)ouders of oudere broers
en zusjes ook meedoen. Deelname kost 2,95 euro per kind.
Daarnaast kun je natuurlijk ook even rondkijken in onze tentoonstelling in de Molshoop, iets eten of drinken in het MAK
Café, onze lammetjes bewonderen in de wei of spelen in de Natuurspeeltuin. MAK
Blokweer is Tweede Paasdag geopend van 10.00 tot 17.00 uur, Eerste Paasdag zijn wij
gesloten. Voor meer informatie en reserveren: www.mak-blokweer.nl

Gezond Natuur Wandelen
Elke woensdag om 10.00 start een wandelgroep van Stichting
Gezond Natuur Wandelen met een wandeling vanaf het bezoekerscentrum van MAK Blokweer. Je kunt je vrij aansluiten en mee
wandelen. De laagdrempelige, aantrekkelijke wandelingen zijn
in de eerste plaats bedoeld voor mensen die meer willen bewegen, maar iedereen
die wandelen met een groep leuk vindt, is van harte welkom. De groep wandelt
ongeveer een uur langs een groene route. De route is elke keer anders, alleen het
startpunt en de tijd staan vast. De wandelingen worden begeleid door vrijwilligers.
Deelname is gratis en je hoeft je niet aan te melden. Het enige wat je hoeft te doen,
is om 10.00 uur aanwezig zijn voor de start van de wandeling. De wandelgroep loopt
niet op feestdagen.
Kijk voor meer informatie over de Stichting Gezond Natuur Wandelen op
www.gezondnatuurwandelen.nl
Gezocht! Hou je van wandelen en heb je oog voor de natuur?
Voor het begeleiden van de wandelingen in en rond natuurpark Blokweer is Stichting
Gezond Natuur Wandelen op zoek naar vrijwilligers die het leuk vinden om te wandelen en oog hebben voor de natuur. Wil je meer weten over de wandelgroep of over
de vrijwilligers, loop dan gezellig een keer mee op woensdagochtend.
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Paula Droog: telefoon 0229-243173
of e-mail pauladroog@gmail.com .

Koningsdag feest in Blokker
Sinds 1995 wordt Koningsdag en het vroegere Koninginnedag
in de huidige vorm gevierd in Blokker. De festiviteiten zijn
met name gericht op kinderen en de verkoop op de vrijmarkt is vooral bestemd voor
kinderen, begeleid door hun ouders.
Commerciële handel is niet toegestaan, alsmede de verkoop van etenswaren in verband met de warenwet.
Een ieder wordt dringend verzocht aan het einde van de dag de overgebleven goederen mee te nemen en niets op de stoep achter te laten.
De Oranjevereniging heeft diverse attracties gehuurd. Bij de kraam van de Oranjevereniging zijn polsbandjes te koop voor 1 euro per stuk. Met dit polsbandje kunnen de
kinderen vrij gebruik maken van alle attracties op het Beursplein.
Programma woensdag 27 april
08.30 uur Hang allen de vlag uit!
09.00 uur Start vrijmarkt en verkoop polsbandjes op het Beursplein
10.00 uur Officiële opening door burgemeester Jan Nieuwenburg
10.15 uur Start activiteiten op het beursplein:
Zweefmolen, bungee-trampoline, kindertrein, draaimolen en
supersurvivalbaan
Adrie Hiemstra met muziek op het Beursplein
14.00 uur Gezellige middag in Het Gouden Hoofd, zaal open 13.30 uur
15.15 uur Einde activiteiten Beursplein
16.00 uur Einde vrijmarkt en voortzetting gezellige middag in Het Gouden Hoofd
Bestuursleden en vrijwilligers gezocht
Oranjevereniging Blokker &
Oosterblokker is met spoed
op zoek naar nieuwe bestuursleden. De Oranjevereniging organiseert onder
andere Koningsdag, huttenbouw en het sinterklaasfeest. Lijkt het je leuk om
ons bestuur te versterken?
Bel dan naar Ton Steen,
telefoon 06-38292549.
Wilt/kunt u ons helpen op
Koningsdag? Wij hebben
vrijwilligers nodig die willen
helpen op deze dag, zoals
bij de verkoop van koffie/
thee en snoep.

Tour d’Hoorn
St. Caecilia gaat op tour: Tour d’Hoorn! Na twee jaar
corona willen wij ons dubbel en dwars laten horen in
de drie kernen van de gemeente Hoorn met verschillende concerten in de kenmerkende ‘theaters’ van de gemeente op 21 en 22 mei.
Dit alles onder leiding van
Tsaerd Verbeek.
Nadat Covid-19 ons meerdere keren het zwijgen
oplegde, trappen wij
ditmaal onze muzikale
vrijheid af in het Theater
van het Landschap: MAK
Blokweer in Blokker.
Dit eerste concert vindt
plaats op zaterdag 21 mei
om 16.00 uur.
Vervolgens zetten wij onze muzikale tour voort in het Theater van Zwaag, waar wij
op het plein vóór de Martinuskerk u voorzien van muziek met presentatie van Peter
Entius om 20.00 uur. Tevens delen wij onze muzikale klanken met de kerkklokken van
de Martinuskerk. Dit wilt u niet missen!
Hier laten wij het natuurlijk niet bij, want de volgende dag, zondag 22 mei, sluiten
wij deze prachtige tour vanaf 13.00 uur af bij de Hoofdtoren in de Hoornse haven:
Het Theater van de Haven. Wij kijken uit om u te zien in onze ‘theaters’, zodat wij
samen met u als vanouds van de muziek

Koningsdag in Zwaag
De voorbereidingen op ‘t Krijt zijn al in volle gang.
Woensdag 27 april barst het feest los met om 13.30
uur het startsein voor de fantastische Oranje Fietsparade. Een bontgekleurde stoet
van prachtig versierde fietsen trekt door Zwaag. Om 14.00 uur beginnen de sport- en
spelactiviteiten en een half
uur later de playbackshow op
het podium op het veld. Ben
je vergeten je in te schrijven,
of ben je vergeten de consumptiekaart op te halen?
Dan kun je deze ter plekke
nog kopen voor 2,50 euro.
We zien jullie graag massaal
op ‘t Krijt en dan maken we er
een mooi feest van!

Nieuws van de Westfriese Toerclub (WFTC)
Wat hebben veel leden van WFTC in maart genoten van hun fietstochten met de vele uren zon. Droog weer, schone wegen en als je je
warm had gekleed, kon je al heel wat kilometers maken. Fietsgroepjes werden snel gevormd en de animo steeg om, na twee jaar corona,
weer in clubverband lekker te gaan fietsen. Het fietsseizoen van WFTC is 27 maart officieel geopend met de openingsrit en wat is het dan een tegenvaller als april vervolgens zo koud en herfstachtig begint. Gelukkig konden we genieten van een fantastische Matthieu van der Poel in de Ronde van Vlaanderen. Naar wij hopen wordt het
weer begin april toch iets beter voor onze geplande eerste clubrit zondag 10 april: de
Dijk en Duinentocht met afstanden van 70 en 100 kilometer.
Met Pasen staat er geen clubrit op de agenda, maar kan er worden getraind voor
twee mooie ritten in de week daarop. Want na de paasdagen kunnen we echt aan
de bak met zaterdag 23 april de Ronde van Noord Holland met ook een startlocatie
in Hoorn en een dag later, zondag 24 april, de tweede clubrit van WFTC: de Kop van
Noord-Holland bollentocht met afstanden van 65 en 95 kilometer. Een echt klassiekerweekend dus voor de liefhebbers. In de maand mei staan twee clubritten van WFTC in
de agenda. Zondag 8 mei de WFTC Golftour, met afstanden van 65, 85 en 105 kilometer en zondag 22 mei de Fortenroute, met afstanden van 70 en 130 kilometer. Noteer
deze data alvast in je agenda. Voor vertrektijden en veel meer WFTC-nieuws verwijst
WFTC graag naar de website www.wftc.eu en Facebook.

Zeventiende-eeuwse avonturen bij KBO Blokker
Na de middagexcursie naar het Zaans Museum en de gecombineerde
ledenvergadering-bingomiddag houdt KBO Blokker vrijdag 29 april zijn
eerste themamiddag van dit jaar met als onderwerp een avonturenroman, annex historische roman over het koloniale tijdperk van Nederland in Brazilië. De gepensioneerde docent Engels/Nederlands aan het Horizon College,
Frans van Schaik, komt deze middag vertellen over zijn vorig jaar uitgegeven roman
‘Scheyn’. Het vuistdikke epos van 610 bladzijden speelt zich af tussen oktober 1636
en het voorjaar van 1638. Het handelt over de soms bloedstollende belevenissen van
Maarten Post, neef van de beroemde landschapsschilder Frans Post, en zijn vrienden
in Amsterdam, Brazilië en op de Afrikaanse westkust. Na een noodlottig ongeval op
een scheepswerf op Bickerseiland in Amsterdam besluit Frans Post zijn neefje mee naar
Brazilië te nemen om de jongen daar het vak van timmerman te laten bijbrengen. Onder leiding van de jonge gouverneur van Nederlands-Brazilië, graaf Johan Maurits, die
de suikerplantages, ‘het witte goud’, op de Portugezen moet veroveren, vinden daar
echter de meest verschrikkelijke voorvallen plaats. Daarover zal de lezing van Frans van
Schaik gaan, maar ook zal hij vertellen over zijn recente verhuizing van Blokker naar
Denemarken en over het tweede boek dat hij thans aan het schrijven is. De middag
vindt plaats in Het Gouden Hoofd en begint om 14.00 uur. Om de lezing bij te wonen,
betaalt men 5 euro en dat is inclusief de aangeboden consumpties.

Botanische kunst en dansperformances bij Kunst in de Kas
Zondag 24 april is Kunst in de Kas in Zwaag het podium van multidisciplinair kunstenaar Nanska van de Laar en hortibotanisch vormgever
Pascal Stroet. De expositie staat geheel in het teken van botanische
kunst. Beide kunstenaars presenteren ook de
dansperformance Connect.
Nanska van de Laar en Pascal Stroet laten zich
in hun werk veelal leiden door vorm en ruimte.
Hoe verhouden vormen zich tot elkaar, welke
plek nemen zij in de ruimte in, hoe verhoudt
vorm zich tot ruimte en hoe is ruimte te vervormen. In hun werk uit zich dat zowel in abstract
lijnenspel als in organische composities.
Tijdens de expositie geven beide kunstenaars
een veelzijdig beeld van hun werkzaamheden.
Pascal is hortibotanisch vormgever, maar hij laat
zich ook graag inspireren door andere materialen. Door zijn eigen bijzondere visie op vormgeving ontstaat kunst met een knipoog. Van hem
zijn objecten te zien van natuurlijke materialen, maar ook ontwerpen die meer neigen
naar industriële vormgeving. Nanska toont zowel haar geometrisch abstracte kunstwerken als werk waarin ze een krachtige dynamiek schetst, die wordt gecontrasteerd
door emotionele details. In al haar kunstuitingen is ze altijd bezig met het onderzoek
naar ruimte, ook naar de innerlijke ruimte.
Tijdens de expositie wordt ieder uur de dansperformance Connect gepresenteerd.
Hierin brengen verschillende performers via beweging een verbinding tot stand tussen kracht en kwetsbaarheid en wordt organische ruimte gevormd.
De expositie vindt plaats van 11.00 tot 17.00 uur en is vrij toegankelijk.
Kunst in de Kas is gevestigd aan Beatrixstraat 3a in Zwaag. Voor meer informatie:
www.kunstindekas.nl

ACTIVITEITEN

Lasergame-toernooi
Hallo allemaal! Ik stel me eerst even voor: ik ben Joran Stevens, 20 jaar oud en ben nu
een klein jaar in dienst bij De Kreek. Maandag 25 april van 13.00 tot 17.00 uur organiseer ik een lasergame-toernooi voor kinderen van groep 6 t/m groep 8.
Lijkt het uw kind leuk om mee te doen? Geef hem of haar dan op als team (een team
bestaat uit vijf kinderen). Kosten zijn 6 euro per team.
Voor meer info: Joran Stevens 06-37201037
Opgeven kan ook bij MFA Kreek, Meetketting 1, 2 & 3 in Zwaag, telefoonnummer
0229-845130 of 06-19045335.

Johnny Cash Night

ACTIVITEITEN

Deze avond stond oorspronkelijk gepland voor
27 november maar is doorgeschoven naar zaterdag
23 april. Kaarten die u heeft gekocht voor 27 november zijn gewoon geldig voor de uitvoering van
23 april. Johnny Cash was een van de meest invloedrijke zangers, zowel binnen als buiten het
country-genre. Zo belandde Johnny Cash in Rolling
Stone op de 31e plaats in de lijst van de honderd
grootste artiesten aller tijden. Johnny Cash stierf op
12 september 2003 op 71-jarige leeftijd in het Baptist Hospital in Nashville aan de gevolgen van suikerziekte. Wij genieten nog steeds van zijn muziek
en er zijn veel fans die naar cover-bands gaan voor
een mooi avondje Johnny Cash. Zorg dat je er bij bent op zaterdag 23 april vanaf 20.00
uur in Café De Kreek. Kaartverkoop online, voor meer info: www.dekreekhoorn/events

Bestel nu nog je geraniums bij HV Blokker
De plantenactie loopt alweer een aantal weken. We hebben in de
afgelopen weken al meer dan 200 reserveringen voor geraniums mogen
ontvangen! Daar zijn wij de mensen heel dankbaar voor.
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 door
ons te laten bezorgen bij u thuis. Doe ons en uzelf een plezier! Bestel uw geraniums
bij HV Blokker!
Kosten: 4 stuks voor 6 euro, 8 stuks voor 12 euro en 10 stuks voor 15 euro.
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.
Wij hebben de bestelperiode verlengd tot en met 18 april. U betaalt bij aflevering of
ophalen met pin of contant. De geraniums kunnen donderdag 21 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.
Wij zien uw reserveringen graag tegemoet. Indien u er niet uit komt, kunt u altijd
bellen of mailen.

De N200 breeduit
Door Piet Kroon
Dat nou uitgerekend tijdens een schoolreisje in een touringcar van Alpha Tours uit
Hem het mosterd- zaadje voor dit verhaal werd geplant en door de jaren heen wortel
schoot, tot het besef van het unieke karakter van de N200. Al eeuwenlang reiken de
hoofdsteden Amsterdam en Haarlem met deze verbinding elkaar de hand, gezworen
kameraden van Mokum tot Muggum.
Ik besef nu pas hoe bijzonder dit is en vraag mij af welke weg dit kunststukje nadoet.
We troffen toen een chauffeur die het niet alleen tot zijn taak rekende een enthousiaste klas kinderen van A naar H te vervoeren, maar zich bovendien opwierp als een
reisleider die zijn jeugdig gehoor met een boeiend weetje hierover stil wist te krijgen.
Zelf moest ik toen, op weg naar De Zoete Inval, tot mijn schaamte bekennen dat ook
ik tot dan toe nog nooit een moment had stilgestaan bij de unieke omvang van dit
traject.
De afstand is vergelijkbaar met die tussen Hoorn en Enkhuizen. Hoewel langs de
Provincialeweg htussen deze twee ‘Streker Hoofdsteden’ al die stereotype West-Friese
dorpen als vertrouwde knooppunten aan de weggebruikers voorbijflitsen, biedt de
N200 alleen een flessenhals die wordt gevormd door de tweeling-gemeente Halfweg/
Zwanenburg. Het verkeer moet zich al jarenlang tussen deze locatie doorwurmen.
Geen plaats in Nederland die zo letterlijk zijn naam eer aan weet te doen dan dit
obstakel ‘Halfweg’, maar van geen wijken weet.
Maar er is meer dat de N200 zo bijzonder maakt, zo herinnerde onze chauffeur ons
eraan. Er is geen enkele weg in Nederland waar zoveel verschillende soorten verbindingen als een brede bundel naast elkaar liggen als hier. Allereerst is daar de oudste
spoorweg van ons land, die Amsterdam met Haarlem verbindt. In 1839 pufte de Arend
hier als eerste stoomlocomotief over houten rails, ongetwijfeld ademloos nagestaard
door een verbijsterde menigte, als dé sensatie van de negentiende eeuw. Hiernaast
ligt de Haarlemmer Trekvaart, waar in het verleden ook nog een jaagpad naast moet
hebben gelegen. Daarnaast was daar de tramrailverbinding van de goeie ouwe
Haarlemmer, die tot 1960 dienst heeft gedaan. Deze spoorstaven moesten plaats
maken voor de uit zijn jasje uitpuilende snelweg die door de jaren heen van twee-, via
drie- naar vierbaansomvang is gegroeid. Daar weer naast moet een ruiterpad hebben
gelegen, dat in de loop der jaren tot een fietspad is afgeslankt.
Kortom, reden genoeg om even te beseffen hoe bijzonder deze verkeersader altijd
is geweest, en nu nog steeds is. Hoeveel zolen, banden en wielen moeten hier zijn
versleten, trappers zijn rond gemaald, schuiten zijn getrokken en zweetdruppels zijn
afgeveegd.
Of de kinderen er toen lang stil bij hebben gestaan, denk ik vast niet. Zij waren eerder gefocust op De Zoete Inval, die toen als speeltuin in hun leefwereld hoge ogen
moet hebben gegooid. Ook hierbij heeft zich in de loop der jaren een ontwikkeling
voorgedaan. Het bij de speeltuin horende restaurant kreeg door de jaren heen een
steeds dikkere buik, werd uitgebreid met een hotel, waardoor de speeltuin zoetjes
Lees verder op de volgende pagina >>

aan kind van de rekening werd. Vele herinneringen hangen nog steeds als illustere
afbeeldingen in de hal, die licht werpen op een rijk verleden.
Nog verder terug, 77 jaar geleden, moet de reis van mijn vader op deze weg met zijn
zwangere vrouw beslist geen schoolreisje zijn geweest. Tussen de militaire trucks laverend, met op een bakfiets zijn kostbare lading, trapte hij zich in het pikdonker in het
angstzweet naar de Mariastichting, het ziekenhuis in Haarlem, waar ik de volgende
morgen in vlaggend Nederland het eerste levenslicht zag. Zo verschafte diezelfde
N200 mijn ouders als bijzondere bonus de navelstreng naar mijn eigen bevrijding.
Veel kinderen van de jaren daarna genoten een onbezorgder tochtje met bestemming De Zoete Inval, maar voor mij is de N200 meer dan alleen maar een naam van
een willekeurige snelweg waarbij een belletje gaat rinkelen.

Nationale herdenking 4 mei Zwaag
‘Vrijheid in verbondenheid’
Via deze weg nodigen wij u uit voor het bijwonen van de herdenkingsbijeenkomst op woensdag 4 mei in de kerk van de Protestante
Gemeente Hoorn-Zwaag aan de Kerkelaan 8 te Zwaag. Deze vangt
aan om 19.15 uur. Na afloop wordt een stille tocht gehouden naar de
gedenksteen aan het voormalig
gemeentehuis aan de Dorpsstraat. Wij hopen jong en oud
te mogen ontvangen tijdens
deze bijeenkomst.
In de volgende editie van
Samenspel zullen wij u aan
deze herdenking herinneren
en dieper ingaan op het thema
van dit jaar: Vrijheid in verbondenheid.
Daarnaast heeft Stichting
Dodenherdenking 4 mei Zwaag
ook te maken met bezuinigingen. Mocht u hart hebben voor
onze stichting en deze levend
willen houden, dan kunt u een
vrijwillige bijdrage doneren via
bankrekeningnummer NL11
INGB 0005 2524 69 t.n.v. Stichting Dodenherdenking 4 mei in
Zwaag. Bij voorbaat dank.

Sonnet
voorJan Vlaar
Buitenrust
Een schaatser, sportman van formaat,
heeft eervol de ultieme finish bereikt.
Weet men wat er op zijn palmares prijkt?
In ‘63 elf steden, als hij het ijs verlaat.
Jan weet zeker dat hij hemelen gaat,
want op geloof was zijn leven geijkt.
Soberheid heeft hem juist verrijkt.
Eenvoud droeg hij als een sieraad.
Tevredenheid is nergens te koop.
Als kerkganger leerden wij hem kennen.
Trouw op z’n fiets; heel milieubewust.
Voor de boerderij gloort er nieuwe hoop,
maar voor Blokkerders is het wennen,
dat Jan er na zoveel jaren buiten rust.
2022-04-03 Jan Jong (JH7)

Dit sonnet is door een oomzegger voorgedragen tijdens de afscheidsdienst
voor Jan Vlaar als hommage aan deze markante man.

Paaseieren zoeken bij

Kom zondag 17 april allemaal paaseieren zoeken bij
De Wildebras. Kinderen (tot en met groep 8) zijn van
harte welkom. Tijd: van 12.00 tot 13.00 uur.
Bekijk ook eens onze website www.de-wildebras.nl .
Hierop staan al onze activiteiten en informatie van
alle verenigingen die gebruik maken van De Wildebras
vermeld.

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.
Donderdag 14 april Blokker 19.30 uur:
ds. R. Kooiman, Witte Donderdag, viering HA
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
Zondag 24 april Blokker:
ds. L. van Loo, bloemenzondag
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.

Rooms-Katholieke kerkdiensten

Kerkgebouwen:
Hoorn		
Oosterblokker		
Westwoud		
Zwaag		
		

H.H. Cyriacus - en Franciscuskerk, Grote Noord 15, 1621 KD Hoorn
O.L.V. Visitatiekerk, Oosterblokker 68, 1696 BJ Oosterblokker
St. Martinuskerk, Dr. Nuijensstraat 78, 1617 KD Westwoud
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.
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.
Do. 14 april
19.00 uur
Zwaag
				
Vr. 15 april
14.30 uur
Oosterblokker
				
		
14.30 uur
Hoorn
		
14.30 uur
Zwaag
		
19.00 uur		
Za. 16 april
21.00 uur
Hoorn
				
Zo. 17 april
09.30 uur
Zwaag
				
		
11.00 uur
Hoorn
Ma. 18 april
10.00 uur
Zwaag
				
Za. 23 april
19.00 uur
Oosterblokker
Zo. 24 april
09.30 uur
Zwaag
		
11.00 uur
Hoorn
Za. 30 april
19.00 uur
Westwoud
Zo. 01 mei
09.30 uur
Zwaag
		
11. 00 uur
Hoorn

Witte Donderdag
Eucharistieviering m.m.v. koor Schola Cantorum
Goede Vrijdag
Kruisweg m.m.v. de communicanten
Kruisweg m.m.v. organist
Kruisweg
Kruisverheffing m.m.v. koor Marcanto
Paaswake
Eucharistieviering m.m.v. koor Clara Voce
Eerste Paasdag
Eucharistieviering m.m.v. koor Marcanto
Eucharistieviering m.m.v. koor Voces Cyriaci
Tweede Paasdag
Eucharistieviering met Samenzang
Eucharistieviering m.m.v. koor Zingenderwijs
Eucharistieviering m.m.v. Cantor
Eucharistieviering m.m.v. Cantor
Eucharistieviering m.m.v. Gelegenheidskoor
Eucharistieviering met samenzang
Eucharistieviering m.m.v. Cantor

Belangrijke gegevens en telefoonnummers
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
A.E. Meijer
Pennekamplaan 57-59
Huisartsenpraktijk Bangaerde
Krommewoud 46
Huisartsenpraktijk Julianalaan Julianalaan 9a
Huisartsenpraktijk Bangert en Oosterpolder, Jacobsstaf 52-b,
Huisartsenpraktijk Scheer
Boekerij 54

1695 BA
1696 CB
1689 JP
1689 EG
1689 XG
1695 JC

Spoeddienst tandheelkundige zorg voor West-Friesland
Steunpunt Zorg voor Welzijn				
Dierenambulance				

0226 - 36 02 29
0229 - 27 21 96
0229 - 24 53 53

Zonnebloem Zwaag/Zwaagdijk-West
Betty Groot, Dovenetel 39 (Zwaag/Bangert Oosterpolder)
Mariejan Spil, Zwaagdijk 367, Zwaagdijk-West.
Zonnebloem Westerblokker
Susan Langenberg, Plantage 19, Blokker (Bezoekwerk)
Karin Jong-Koen, Bandstraat 8, Blokker (Secretaris)
Zonnebloem Oosterblokker /Schellinkhout
Jacqueline Weening, Oosterblokker (Secretaris)  	
Onafhankelijk Ouderenadviseur MEE & De Wering
Wijksteunpunt Ouderenzorg St. Jozefpark Blokker
Wijksteunpunt Ouderenzorg Perelaar Zwaag
Parochiële Caritas Instelling (P.C.I) Zwaagdijk-West
R.K. Begrafenis- en Crematievereniging St. Barbara
R.K. Begrafenis- en Crematievereniging St. Barbara
Uitvaartvereniging De Laatste Eer			
Uitvaartvereniging St. Jozef				
Uitvaartverzorgers bovenstaande verenigingen:
Lian Kroon, Sandra Boorsma, Yvonne Out en Monique Bankras

Blokker
Oosterblokker
Zwaag
Zwaag
Zwaag
Blokker

0229 - 23 21 30
0229 - 26 16 66
0229 - 26 15 22
0229 - 21 22 22
0229 - 22 80 41
0229 - 27 82 68

06 - 20 42 3666
06 - 14 95 0037
06 - 24 72 9060
0229 - 24 76 27
06 - 41 16 5711
088 - 00 75 000
0229 - 24 06 04
0229 - 21 23 23
06 - 14 95 0037

jweening@gmail.com

Zwaag, Zwaagdijk-West
Oosterblokker.
Zwaag en Blokker
Westerblokker

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.

