
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 13 mei kunt u inleveren 

uiterlijk op DInsDag 3 mei 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 8 29 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
   

SAMENSPEL
St icht ing



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

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

Uitnodiging ledenvergadering De Laatste Eer Zwaag/Blokker 

Woensdag 11 mei houdt uitvaartvereniging De Laatste Eer haar algemene ledenvergade-
ring in de hervormde kerk te Blokker (hoek Kolenbergstraat/ Westerblokker). 
De aanvang is om 20.00 uur.

Na twee jaar is het weer mogelijk om een algemene ledenvergadering te houden. 
Het bestuur is al eerder gestart met enkele vergaderingen. De website is verbeterd, 
zodat de mensen in Blokker en Zwaag beter kunnen zien wat te doen bij overlijden. 
Er is een nieuwe uitvaartleidster benoemd. Sandra Boorsma gaat het team van Lian 
Kroon en Monique Bankras ondersteunen. Ook Yvonne Out zal af en toe het team 
bijstaan indien nodig. Er zijn de afgelopen twee jaar tijdens de pandemie niet meer 
uitvaarten geweest dan in voorgaande jaren.

De Laatste Eer is een uitvaartvereniging zonder winstoogmerk. De leden van de 
vereniging hebben recht op een korting op de kosten van de uitvaart. De kosten van 
uitvaarten zijn de laatste jaren enorm gestegen. Bij een uitvaartvereniging bent u 
voordeliger uit.

U bent ook van harte welkom als u nog geen lid bent, maar wel interesse heeft in een 
eventueel lidmaatschap. Neem dan contact op met Annie Balk: 0229-263003 / 
06-18189491 of anniebalk@hotmail.com of met Peter Blank: pjj.blank@gmail.com.

De agenda voor de algemene ledenvergadering is:
-  Opening door voorzitter Jan Koen
-  Notulen vorige jaarvergadering (2 mei 2019) 
-  Jaarverslag 2020 en 2021
-  Financieel overzicht van 2020 en 2021 door penningmeester Peter Blank
-  Bestuursverkiezing: Aftredend volgens rooster Bert Balk, is herkiesbaar
-  Huishoudelijk reglement
-  Vaststelling contributie 2022
-  Rondvraag
-  Sluiting van de vergadering

Het huishoudelijk reglement is aangepast. Mocht u het reglement graag vóór de  
vergadering ontvangen, kunt u contact opnemen met Annie Balk: 
06-18189491 of anniebalk@hotmail.com. 
We ontmoeten u graag op woensdag 11 mei.



Coverstory: POMONA

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 ma-
ken van het verhaal achter deze namen. Onderstaand 
een van de enthousiaste reacties van onze lezers.

Op Zuiderhout 23 in Blokker wonen Anka-Mirjam 
Hoogland en Kees Hoogendijk. Zij vertellen over het 
ontstaan van de naam voor hun huis.

“Ruim twee jaar geleden kregen wij de mogelijkheid 
om deze ruime en mooie gelegen woning te kopen. 
De verhuizing was snel geregeld aangezien we al in de 
Zuiderhout om de hoek woonden. Maar dit huis had 
en heeft voor ons iets extra’s. Een mooi voor- en zijuit-
zicht, bijna geen autoverkeer maar wel veel wandelaars, al dan niet met een hond. En 
een heerlijke tuin op het zuiden.
Na twee jaar voelen we ons geheel thuis. Echter om dit gevoel compleet te maken, 
moest de naam van het huis wel veranderen. Het werd ‘Pomona’. De Romeinse godin 

van de vruchtbomen. We 
werden geïnspireerd door 
de schrijver Jan Wolkers die 
zijn huis op Texel ook van 
deze naam voorzag. Hij nam 
deze naam over van een 
heel mooi en statig heren-
huis, waarvan hij onder de 
indruk was geraakt tijdens 
zijn jeugd in Oegstgeest. Leo 
Bot (van de Bangert) maakte 
voor ons een passend naam-
bord in de kleuren van het 
huis.
Daarnaast is Pomona ook 

een gepaste naam voor (het oude) Blokker met zijn vele fruittuinen, al hoewel ons 
huis is gebouwd op het weiland van de gebroeders Schouten van de Westerblokker.”
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!



Paaseieren zoeken

Tweede paasdag was het een gezellige drukte 
bij de Honky Tonk. Bijna 100 kinderen uit Zwaag 
gingen op zoek naar de paaseieren die paashaas Ton van Jeugdraad Zwaag had ver-
stopt. Van de kleinste kleuters tot de grootste achtstegroepers, allemaal stonden ze te 

trappelen om zoveel mogelijk eieren te zoeken. 
Alle eieren zijn weer terug gevonden en Emma had de 
meeste eieren gevonden bij de onderbouw en Winessa de 
meeste bij de bovenbouw. Zij gingen naar huis met een 
extra groot chocolade paasei. Alleen de gouden eieren 
bleken toch lastig te zijn, daarvoor moesten de kinderen 
nog een extra keer het veld op. Uiteindelijk lukte het Elise 
en Katy om ook de gouden eieren te vinden en gingen 
ook zij met een extra groot chocolade paasei naar huis. 
Nesrine wist perfect het aantal paaseieren te raden en 
ging naar huis met die grote pot met 206 chocolade paas-
eieren. Natuurlijk ging niemand met lege handen naar 
huis, want iedereen kon zijn plastic eieren omwisselen 
voor een chocolade paasei. 
Top gedaan door al die speurneuzen. 

Volgende activiteit is De Grote Zwaagse Opruimactie op 
15 mei, meer informatie volgt via de flyers en de socials.

Open dag voor de jeugd bij De Blokkers
Ben jij altijd met een bal in de weer en wil jij samen met een team 
een hoop plezier maken met voetbal? Kom dan naar de open dag 
voor de jeugd op zaterdag 7 mei bij voetbalvereniging De Blokkers! We hebben een 
actief programma voor je klaarstaan. Onder leiding van diverse trainers van onze club 
ga je verschillende leuke oefeningen doen.

Om drukte te spreiden hebben we de open dag in twee delen opgesplitst:
13.00-14.30 uur Jeugd onder de 7 jaar (geboortejaar 2016-2017) 
15.00-16.30 uur Jeugd onder de 13 jaar (geboortejaar 2009-2015)

Inschrijven
Wil je een leuke middag op onze mooie complex? Dan vragen we je om je vooraf 
aan te melden voor de open dag. Dit kan via www.blokkers.nl. Deelname is volledig 
kosteloos. En na afloop krijgen de kinderen nog een leuk aandenken.

Meekijken
Kom je met je ouders/verzorgers? Dan mogen zij langs de velden of in onze gezellige 
kantine meekijken. Voetbalvereniging De Blokkers, Gildenweg 23a, Blokker



Ophaaldatum plastic HVC Zwaag
OPHAALDATUM:  DONDERDAG 19 MEI

Wat een mooi lenteconcert! 

Wat hebben wij, muzikanten, genoten van een zeer geslaagd 
lenteconcert op 10 april in De Witte Valk. Wat heerlijk om weer 
voor een volle zaal te spelen en dan na afloop van een mu-
ziekstuk het luide applaus te horen! Ik schrijf nu wel dat wij als 
muzikanten heel erg genoten hebben, maar aan het applaus en het enthousiasme van 
het publiek te horen, was het voor iedereen zeer geslaagd. En dan ook nog een hele 
mooie recensie in de krant!
We hebben nu alweer zin in het volgende 
optreden. Dat is op 4 mei tijdens de do-
denherdenking in de hervormde kerk in 
Zwaag. Hoewel een paar leden verhinderd 
zijn, maken we er weer iets moois van.
Dinsdag 31 mei houden wij de rondgang 
door het dorp. We zullen op een aantal punten in Zwaag muziek spelen. Hopelijk 
steunt u ons. Tijdens het lenteconcert is de vriendenkaart geïntroduceerd. We zijn blij 
dat de eerste vrienden zich hebben aangemeld. Als u ook bij onze club wilt horen, 
kunt u zich opgeven bij Annie Balk: anniebalk@hotmail.com of 06-18189491.
Mocht u vroeger ooit een instrument hebben bespeeld dat past in een harmonieor-
kest en wilt u nader kennismaken met onze vereniging, dan bent u altijd welkom 
een kijkje op onze repetitie te komen nemen. Wij repeteren op dinsdagavond in De 
Plataan van 18.45 tot 19.45 uur met ons leerorkest en van 20.00 tot 22.15 uur met het 
harmonieorkest. Misschien vindt u het leuk om weer mee te gaan spelen!

Tot de volgende keer.

Klaverjasmarathon KBO Blokker
Donderdag 12 mei organiseert KBO Blokker de jaarlijkse klaverjas-
marathon in Het Gouden Hoofd. Er worden ’s morgens en ’s middags 
elk drie rondes gespeeld en tussendoor wordt een broodjesmaaltijd 
geserveerd. Liefhebbers van klaverjassen die geen lid zijn van KBO Blokker, zijn deze 
dag in de gelegenheid kennis te maken met de seniorenvereniging via deelname aan 
deze marathon. Dat kan heel gemakkelijk door vóór 6 mei 15 euro per persoon over te 
maken naar rekening NL58RABO 0307 7072 61 t.n.v. KBO Blokker onder vermelding van 
‘klaverjassen’. De marathon begint stipt om 10.00 uur en het inschrijfgeld is inclusief 
aangeboden consumpties en lunch.



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   9 MEI
MAANDAG 23 MEI

40MM sponsorwandeltocht 

Bericht voor wandelliefhebbers zoals er veel in Zwaag zijn! 
Hij komt er weer aan, de 40MM sponsorwandeltocht.
De 40MM - 40.000 meter mars - is een sponsorwandeltocht door 
de mooie dorpen Venhuizen, Hem, Wijdenes, Oosterleek en Schellinkhout. De op-
brengst wordt geheel besteed aan verschillende projecten die de 40MM ondersteunt, 
waaronder scholen en gezondheidszorg in minder ontwikkelde landen. Daaronder 
vallen ook de projecten van de paters Piet Korse en Ben Beemster, van zuster José de 
Jong en de Stichting Share (Kees Vlaar en Pieter Bijl), allen afkomstig uit Zwaag.

De wandeling vindt jaarlijks plaats op de zaterdag na Hemelvaartsdag. Dit jaar is dat 
zaterdag 28 mei. Naast de route van 40 kilometer kunt u ook een aantal korte routes 
kiezen. Het is de gezelligste wandeltocht van heel West-Friesland en onderweg zijn 
vele stempelposten. Met veel enthousiasme zetten de vele vrijwilligers zich in om er 
een fantastische dag van te maken. 
Wij hopen u graag te zien. Deze prachtige tocht door West-Friesland en over de IJs-
selmeerdijk staat garant voor een heerlijke dag.
Lukt het je niet om op de wandeldag aanwezig te zijn, maar wil je wel graag wande-
len voor het goede doel? Dat kan! Je kunt namelijk ook voor de mei wandelmaand 
kiezen. Je registreert in een zelf gekozen wandelapp je kilometers en loopt waar, 
wanneer en met wie je wilt. Het opgehaalde bedrag aan sponsorgeld maak je dan 
naar ons over.  

Twijfel je over de wandeldag of de hele maand? Je kan ook voor beide opties kiezen. 
Je loopt dan een zelf te bepalen afstand in de mei wandelmaand. Op de wandeldag 
ontvang je dan je stempelkaart en vul je de gelopen kilometers in en ga je weer vro-
lijk verder met wandelen. Kijk voor meer informatie op onze website.

Alle informatie over de verschillende routes, tijdstippen en het inschrijven, vindt u op: 
www.40mm.nl  U wordt van harte uitgenodigd om mee te lopen en te sponsoren!

Het 40MM-comité Zwaag: 
Elly Klijbroek (Dorpsstraat 282), Frans Korse (Dorpsstraat 149a), Jolanda Woestenburg 
(Krijterslaan 16) en Herman Rood (Rozenhof 1)



  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 11 MEI
  WOENSDAG 25 MEI
SVP PAPIER GEBUNDELD OF IN DOOS/BAK AAN DE WEG ZETTEN.

Wetenschappelijker

We zijn in een zaal in het ErasmusMC in Rotterdam. Voorin 
de zaal vindt de verdediging plaats van zijn proefschrift 
voor de commissie. Ik ben zenuwachtig en het zweet breekt 
me uit als er een kritische vraag gesteld wordt waar hij over 
na moet denken. Het gaat over zijn onderzoek naar methodes om stoffen in afgestor-
ven weefsel te krijgen om tumoren aan te tonen en te vernietigen. Bijna vier jaar lang 
deed hij dit onderzoek en het viel niet altijd mee. Toch wist hij binnen die tijd af te 
studeren. Daar staat hij dan nu tussen zijn twee vrienden die hem mogen steunen. 
Op dit moment heten ze even zijn paranimfen. 
Ik zie zijn weg hiernaartoe in mijn gedachten aan mij voorbij gaan.
Ons eerste kind is een dromer. Als je hem in zijn zesde levensjaar vroeg wat hij wilde 
worden zei hij “Wetenschappelijker” en hij bestudeerde zijn mooie stenencollectie. 
Toen hij wetenschapper goed uit kon spreken droomde hij nog steeds en op de 
middelbare school ging hij vanuit de brugklas naar het vmbo. Daarna wilde hij naar 
de havo. “Dat is te hoog gegrepen voor jou”, zeiden de leraren, maar hij wilde het  
toch. En zo ging hij vanaf de havo naar het hbo chemie in Leiden. Voor een stageplek 
kwam hij bij de VU terecht. Daar mocht hij zijn stage doen op voorwaarde dat hij 
daar ook zijn master ging doen. “Oké, doe ik”, zei hij zonder na te denken. Het dro-
mertje werd strebertje, hij had de wetenschappelijke smaak te pakken en ging na zijn 
master verder in de wetenschap met het onderzoek in het Erasmus, de weg naar PhD.
En nu staat hij daar vooraan in de zaal, kritische vragen te beantwoorden van de 
hoogleraren in de commissie. Ik ben opgelucht en een beetje emotioneel als eindelijk 
de pedel binnenkomt, de vrouw die aangeeft dat de drie kwartier van vragen stellen 
om zijn. “Hora est!”, klinkt er door de zaal, oftewel ”het is tijd”. Even daarna krijgt 
hij zijn bul uitgereikt. Wat zijn we trots op ons dromertje Dr. M. Stroet. 
Hij is geworden waar hij vroeger van droomde, steeds ‘wetenschappelijker’.



Bij deze willen wij iedereen bedanken voor de steun, in welke vorm dan ook, 
die wij hebben gekregen na het overlijden van

Pé Buis
Kinderen en kleinkinderen

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

et cetera.
Telefoonnummer: 06 -12568309.

Familieberichten & Zoekertjes
DANKBETUIGING

AANGEBODEN

Voor plaatsing in het Samenspel van 13 mei maart graag uiterlijk op  
DINSDAG 3 mei 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.

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

Losse stoeptegel?
Meld het op 
www.hoorn.nl/melding

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



Lees verder op de volgende pagina >>

  Wekelijkse activiteiten:

Maandag  Donderdag
Koffie drinken 10.00 - 11.00 uur Koffie drinken 10.00 - 11.00 uur
Gezamenlijk eten 12.15 - 13.15 uur Gezamenlijk eten 12.15 - 13.15 uur
Fitness 13.00 - 16.00 uur Biljarten  Vanaf 14.00 uur
Spelletjesavond 19.00 - 20.30 uur Spelletjesmiddag 13.30 - 15.30 uur
  Gezamenlijk eten*  17.30 - 19.30 uur
Dinsdag  opgeven bij mevr. Van Wegen, 0229-245683
Koffie drinken 10.00 - 11.00 uur 
Gezamenlijk eten 12.15 - 13.15 uur Vrijdag
Biljarten  Vanaf 14.00 uur Koffie drinken  10.00 - 11.00 uur
Gezamenlijk eten* 17.30 - 19.30 uur Gezamenlijk eten 12.15 - 13.15 uur
Opgeven bij mevr. Van Wegen,
0229-245683  Zondag
Woensdag  Koffie drinken  10.30 - 11.30 uur
Koffie drinken 10.00 - 11.00 uur 
Gezamenlijk eten 12.15 - 13.15 uur

Gezamenlijk eten
In de vorige editie van Samenspel stond 
een oproep voor een kok die op dinsdag-
avond zou willen koken bij Ontmoeten bij 
Brinkpark. Hier is gehoor aan gegeven en 
vanaf dinsdag 24 mei kan iedere dinsdag- 
en donderdagavond gegeten worden in het Ontmoetingscentrum. 
U kunt zich opgeven bij Vera van Wegen: 0229-245683. 
De kosten zijn 7,50 euro per persoon. 

Klaverjassen
Het klaverjassen is iedere oneven week op vrijdag van 14.00 
tot 16.00 uur. Dit werd gecombineerd met bridgen, maar hier 
was te weinig animo voor. Om deze reden zal er alleen gekla-
verjast worden. 

Koffiebonnen
Helaas moeten wij de prijzen van onze koffiebonnen gaan 
verhogen. Op dit moment betaalt u 0,30 euro per kopje 
koffie/thee. Per 1 mei wordt dit verhoogd naar 0,40 euro per 
kopje. De bonnen kunnen uitsluitend per pin worden be-
taald. U kunt 10 bonnen voor 4 euro kopen bij onze gastheer 
Richard Lakeman. Richard is op woensdagochtend van 10.00 
uur tot 11.00 uur aanwezig in het Ontmoetingscentrum.



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

We hopen u weer te Ontmoeten in Brinkpark!

Maandelijkse activiteiten:

Verrassend tekenen 14.00 - 15.30 uur (elke eerste en derde woensdag van de maand)
Oecumenische  16.00 - 17.00 uur (elke tweede woensdag van de maand)
gesprekskring  
Eucharistieviering 16.00 uur (elke vierde woensdag van de maand
Klaverjas 14.00 - 16.00 uur (elke tweede en vierde vrijdag van de maand)
Bingo 14.00 - 16.00 uur (elke laatste vrijdag van de maand)

Vogelnestje knutselen 
in de meivakantie 

‘In mei leggen alle vogels een ei’, dat heb je 
vast wel eens gehoord. Wil jij deze mei-
vakantie ook je creatieve ei kwijt? Kom 
dan gezellig knutselen bij het MAK. In het 
bezoekerscentrum liggen de knutselspullen 
al voor je klaar, dus kom je eigen vrolijke 
vogelnestje knutselen. Tijdens openingstij-
den kun je aanschuiven wanneer je wilt.
Deze activiteit is voor kinderen van 4 t/m 10 
jaar en vindt plaats tijdens de meivakantie 

op woensdag, vrijdag, zaterdag en zondag (1, 4, 6, 7 en 8 mei) van 10.00 tot 16.00 uur. 
Deelname kost 2 euro per kind inclusief materialen. Reserveren is niet nodig.

Alle informatie vind je op onze 
website www.mak-blokweer.nl. 
Vraag naar de activiteit bij de balie 
in het bezoekerscentrum. Je ont-
vangt daar de knutselmaterialen.
Heb je vragen? 
Neem dan contact op via 0229-
266344 of info@mak-blokweer.nl.



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

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

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

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

4 mei ‘Zwaag, 75 (77) jaar bevrijding’ Stichting Historisch Zwaag Aanvang: 18.00 uur
 Dorpskerk, Kerkelaan 8, Zwaag

4 mei Nationale herdenking 4 mei Zwaag Aanvang: 19.15 uur
 Dorpskerk, Kerkelaan 8, Zwaag

6 mei Musicalvereniging Zwaag ‘Little Shop Of Horrors-gesnoeid’
 De Witte Valk, Zwaag

7 mei Biljart Battle Blokker Vanaf: 19.00 uur
 Het Gouden Hoofd, Blokker

9 mei Dorpenoverleg Blokker-Zwaag Aanvang: 19.30 uur
 De Witte Valk, Zwaag

11 mei Ledenvergadering De Laatste Eer Zwaag/Blokker Aanvang: 20.00 uur
 Dorpskerk, Westerblokker 105 (hoek Kolenbergstraat

12 mei Klaverjasmarathon KBO Blokker Ochtend + middag
 Het Gouden Hoofd, Blokker 

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

15 mei Concert muziekgroep Altegaer Aanvang: 15.30 uur
 Dorpskerk, Westerblokker 105 (hoek Kolenbergstraat

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

Activiteitenagenda  april/mei

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

8 mei Heren De Blokkers-Westfriezen 14.00 uur Blokker

12 mei Heren Westfriezen-Winkel 20.30 uur Zwaag

ZAALVOETBAL

29 apr Heren RTC-KGB 21.50 uur De Kreek

29 apr Dames RTC-Alkmaar/Sportstars 2 21.55 uur De Kreek

13 mei Dames RTC-Zouaven  21.05 uur De Kreek

13 mei Heren Zwaag Hoogland/Kozijnen-VIOS/Gomes 21.05 uur Zwaag

6 mei Heren De Blokkers-Zouaven 20.10 uur De Kreek

6 mei Heren RTC-VVS 2 21.05 uur De Kreek

HANDBAL

8 mei Dames Westfriezen-Vrone 13.00 uur Zwaag

8 mei Heren De Blokkers-Zaanstreek 3 13.25 uur Blokker

8 mei Dames HV Blokker-Spartanen 2 14.45 uur Blokker

VOLLEYBAL

11 mei Dames NIVO-MOVE 2 19.15 uur De Kers

13 mei Dames NIVO-MOVE 4 19.00 uur De Kers

13 mei Heren NIVO -Ardea 21.00 uur De Kers

HOCKEY

1 mei Dames WFHC-Haarlem 12.45 uur Roskam Zwaag

8 mei Heren WFHC-AMHC FIT 14.45 uur Roskam Zwaag

Sportagenda mei



Buurttuin Bessegaard Zwaag

Er was eens....

Op een dag lag in één van onze 
brievenbussen een lief kaartje.

In de buurt iets verderop hebben 
mensen een buurtbiebje waarin ze 
ook zakjes met zaden voor de bijen 
hebben liggen. Voor onze buurt-
tuin hadden ze ook wat zakjes. 
Wat lief, dank jullie wel! Die zullen 
we zeker gaan gebruiken. Het 
leuke is ook nog dat we niet eens 
wisten dat er in de Stolphoeve op die plek een buurtbiebje zit. Weer wat geleerd.
Zoals jullie wellicht hebben gezien, zijn we al weer wat keren in de buurttuin aan het 
werk geweest. We zijn wat aan het stoeien geweest met plekken voor de zaaitafel 
en zaaibakken, maar het ziet er naar uit dat we het voorlopig zo laten staan. Laat de 
lente zo maar doorgaan, we zien al steeds meer groens, kleurigs en fleurigs verschijnen. 
Genieten! De lente was ook te zien op de plantjesmarkt in Risdam-Noord waar een 
aantal van ons is geweest en inspiratie heeft opgedaan of geholpen met een kinder-
activiteit. En de eerste gekregen plantjes staan ook al in de aarde in de buurttuin. De 
speciaal bij een familielid gescoorde West-Friese bloemkool(plantjes) werden nog aan 
de deur geleverd ook, inclusief uitgebreide uitleg hoe te planten en te verzorgen. Dit 
zijn zulke leuke verrassingen, dank daarvoor.
Het begin van dit stukje lijkt wel het begin van een sprookje. Dit herinnert ons aan 
de buurttrol, wonende bij de buurttuin op de Bessegaard, mét de prijsvraag voor 
een leuke naam natuurlijk. Hoewel er toch wat sneeuw ‘gesmolten’ is, houdt deze 
trol dapper zijn skietjes aan. Hoe mooi is het dan dat er een naam is ingeleverd die 
sneeuw betekent: Chioni. Dit spreek je uit als Gioni. Een prachtige naam vonden we. 
Fenna Jesterhoudt heeft dit bedacht toen ze in MineCraft (computerspel) een wereld 
met sneeuw aan het bouwen was, ze noemde dit Chioni. Vlak daarna las ze het stukje 
in Samenspel, dus de naam voor onze buurttrol was gauw bedacht, ook Chioni. Fenna 
heeft het paaslekkers blij in ontvangst genomen en aangezien ze erg van chocola 
bleek te houden, was dit zeer welkom.
De naam van Chioni is overigens anoniem gekozen. Toen bij ons Samenspel nog niet 
eens op de mat lag, hadden we al de eerste, ook hele leuke naam binnen. En er kwa-
men daarna nog meer creatieve namen. Dank jullie wel voor het meedenken, hart-
stikke leuk en...wees niet getreurd...het schijnt dat er dit jaar een beetje ondeugende 
trol in de buurttuin komt wonen. Dus mocht je al een leuke naam weten, of je vorige 
naam nog een keer in wil sturen, hou dan Samenspel goed in de gaten!

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



4 Mei comité Blokker 

Eindelijk hebben wij langzamerhand onze vrijheid na corona weer terug, maar 
aan de andere kant van Europa wordt de vrijheid van een heel land op de proef 
gesteld. Voor ons voelt het weer fijn om bij elkaar te komen zonder enige beper-
kingen. 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 onderstaand programma:

1 mei: Vrijheidsmaaltijd 
Ons comité organiseert een ontbijt voor de inwoners van Ooster- en Westerblok-
ker. 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 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 Kolen-
berg, 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 Kolenbergstraat). 

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 verhalen door-
gegeven. 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 
Hervormde dorpskerk aan Westerblokker 105 (hoek Kolenbergstraat). 



West-Friese Lourdes Vliegreis 2022 

“Een onvergetelijke, bijzondere reis. Ik ben dankbaar dat ik dit heb mogen meemaken.”
 (Deelnemer West-Friese Lourdes Vliegreis 2019).

Als tegenprestatie voor het gratis gebruik van de parochieruimte voor de koorrepeti-
ties, luisterde het Lourdes-projectkoor onder leiding van Margreet Drijver zaterdag 2 
april de viering op in de katholieke kerk te Wognum. De vele bezoekers hebben ge-
noten van de prachtig gezongen liederen en de aanwezige Lourdessfeer. Van 28 april 
t/m 3 mei mag het koor weer optreden, dan bij de vieringen in Lourdes.

In dé West-Friese Lourdes Vliegreis van 22 t/m 27 september 2022 zijn nog vrije plaat-
sen, in groepshotel én zorghotel. Heeft u zorg nodig en kan die door uw reis-/kamer-
genoot verleend worden, dan is groepshotel Croix des Bretons uw verblijfplaats. Is 
het lopen in het glooiende Lourdes te vermoeiend en beschikt u niet over een eigen 
rolstoelduwer, dan is zorghotel Padoue uw gastenverblijf. Het zorghotel is dé uitgele-
zen plek voor mensen die zorg of verpleegkundige hulp nodig hebben. Het zorghotel 
biedt maatwerk. De zorgvrijwilligers en brancardiers verlenen alle benodigde hulp op 
elk gewenst tijdstip. Begeleiding: 1 op 1. 

De begeleiding van de pelgrims in het groepshotel bestaat uit pastor Jules Post, 
pastor Mariet Vet, hotelleider Fred van de Winkel en groepsassistent Harry Vet. In het 
zorghotel zijn onder andere werkzaam de West-Friese zorgvrijwilligers Monique Bol-
man, Emmy Homan en Karin Koomen en de brancardiers Harrie Dol, Piet Huisman en 
Chris Oud. De West-Friese vrijwilligers zijn aangesteld door het Huis voor de Pelgrim. 
Wilt u in de toekomst ook eens als vrijwilliger mee naar Lourdes? 
Mail dan naar info@huisvoordepelgrim.nl. 

De saamhorigheid in de Groep West-Friesland is ieder jaar weer heel sterk. Als indivi-
dueel deelnemer zult u zich niet alleen voelen, met het oog op het ‘na-beleven’ is een 
reis-/kamergenoot aan te bevelen. Wilt u dit jaar met dé West-Friese Lourdes Vliegreis 
mee? Bel Harry Vet 0228-514040 of mail ham.vet@quicknet.nl.

Met Ria Kuin-Temme en Jules Post, beiden al jaren aan dé West-Friese Lourdes Vlieg-
reis verbonden, is een interview afgenomen. De video met het interview staat op 
www.weeff.nl en op www.nhnieuws.nl/west-friesland. De video zelf staat op YouTube. 
Later deze week zal de video ook te zien zijn bij WEEFF op televisie.



Nieuws van Seniorenvereniging Zwaag

De activiteitencommissie heeft een bustocht 
naar Bolsward georganiseerd op woensdag 
25 mei. Het programma is als volgt:

09.00 uur: Vertrek vanaf De Perelaer naar Sonnema Beerenburg in Bolsward. 
  Jan Knijn, die naast bestuurslid van de seniorenvereniging ook regionaal 

gids is voor West-Friesland en de Noordkop, neemt ons onderweg mee 
in de geschiedenis van de Afsluitdijk die in 1932 werd voltooid. Maar 
hier is veel aan voorafgegaan. De eerste pogingen dateren uit de zeven-
tiende eeuw. 

10.30 uur: Ontvangst bij Sonnema met een kopje koffie of thee en wat lekkers
11.15 uur: Rondleiding met proeverij
12.30 uur:  Gelegenheid om een (zelf meegebrachte) lunch te nuttigen en Bolsward 

verder te verkennen.
15.00 uur:  Vertrek met de bus richting Afsluitdijk. Jan Knijn vertelt over de ver-

sterking van de Afsluitdijk. Het project is gestart in 2019 en loopt tot 
2025. Behalve het aanbrengen van een beschermende toplaag op de 
dijk, worden de sluizen versterkt en worden nieuwe stormvloedkeringen 
aangelegd. Bovendien worden bij Den Oever nieuwe grote pompen 
ingebouwd. Tenslotte wordt een vismigratierivier met een lengte van 
vier kilometer aangelegd bij Kornwerderzand. Dit is zeer belangrijk om 
trekvissen zoals paling en zalm de gelegenheid te geven van zout naar 
zoet water te komen en andersom. 

16.30 uur: Aankomst bij De Perelaar

Iedereen kan mee, de kosten zijn 30 euro voor leden en 35 euro voor introducees. 
Opgave vóór 18 mei door het overmaken van het bedrag op rekeningnummer 
NL18 RABO 0376 8588 93 t.n.v. Seniorenvereniging Zwaag onder vermelding van uw 
naam en adres. Let op: als u heeft betaald, heeft u zich direct opgegeven en hoeft u 
geen strook meer in te leveren.
Voor vragen kunt u contact opnemen met Thea Knijn: 0229-230265.

Concert muziekgroep Altegaer
Met veel plezier en passie brengt Altegaer historische, maritieme en wereldmuziek.
Middeleeuwse muziek tot aan nu toe, grotendeels in het Nederlands met verha-
len en beelden. Het concert vindt plaats op zondag 15 mei in Dorpskerk Blokker 
(Westerblokker/hoek Kolenbergstraat). Aanvang 15.30 uur.
Info of reserveren bij G. Schoutsen: 0653-418005 of g.schoutsen@quicknet.nl



Nationale herdenking 4 mei Zwaag 
‘Vrijheid in verbondenheid’
In het voorjaar van 2020 was de hoopvolle verwachting dat 
de coronacrisis ons nader tot elkaar zou brengen, maar dat 
blijkt bijna twee jaar later maar deels waar. De pandemie 
heeft ook juist maatschappelijke problemen en tegenstel-
lingen aan de oppervlakte gebracht en getoond dat onze 
vrijheden soms haaks op elkaar lijken te staan. Persoonlijke 
zeggenschap en het collectieve belang lijken niet altijd verenigbaar. De komende tijd 
kunnen we elkaar hopelijk weer meer ontmoeten. Maar het feit dat we weer bijeen 
mogen komen, betekent niet automatisch dat we ons ook verbonden voelen. Wat zijn 
de spanningen die hierdoor worden opgeroepen en hoe gaan we daarmee om? 
Het thema van 2022 is dan ook ‘Vrijheid in verbondenheid’.

Wekt deze tekst uw interesse? Dan is het zeker de moeite waard om de bijeenkomst 
voor de nationale dodenherdenking van 4 mei te komen bijwonen. Tijdens deze 
dienst zullen wij dieper ingaan op dit onderwerp. Daarbij zullen wij ook met muziek 
en gedichten aandacht besteden aan het thema. We hopen jong en oud te treffen op 
deze avond. U bent allemaal van harte welkom bij deze dienst. 
Deze bijeenkomst vindt plaats in de Dorpskerk van Zwaag aan de Kerkelaan 8 te 
Zwaag, aanvang is 19.15 uur. De muzikale begeleiding wordt verzorgd door muziekver-
eniging De Herleving. Dit jaar openen wij de deuren iets eerder in verband met een sa-
menwerking met Stichting Historisch Zwaag. Zij stellen ‘Zwaag, 75 (77) jaar bevrijding’ 
tentoon. U bent vanaf 18.00 uitgenodigd om de tentoonstelling te komen bekijken. 

Na de bijeenkomst wordt een stille tocht gehouden naar het voormalig gemeentehuis 
aan de Dorpsstraat in Zwaag waar de kranslegging zal plaatsvinden. U wordt ook 
uitgenodigd om zelf bloemen, gelieve zonder plastic of papier, naar de gedenkplaats 
mee te nemen.   

Vergeet vooral niet om de nationale driekleur halfstok te hangen. Vanaf 18.00 uur tot 
zonsondergang mag u dit doen. Daarna moet u de vlag binnenhalen. Er mag geen 
oranje wimpel aan de vlag bevestigd worden. Doe hieraan dus mee en geef ook op 
deze wijze blijk van uw betrokkenheid bij deze herdenking. 

In de vorige editie van Samenspel hebben wij u erop geattendeerd dat ook wij 
met bezuinigingen te maken hebben. Draagt u ons een warm hart toe, dan kunt 
u een vrijwillige donatie doen via bankrekeningnummer NL11 INGB 0005 2524 69 
t.n.v. Stichting Dodenherdenking 4 mei in Zwaag. Bij voorbaat dank.

‘Verzet begint niet met grote woorden, maar met kleine daden’ 

Stichting Dodenherdenking 4 mei in Zwaag



Martinus Cantorij verheugd met nieuwe dirigent

De Martinus Cantorij Zwaag is enorm blij dat zij een nieuwe 
dirigent heeft gevonden: Bas Halsema. Bas Halsema (45) gaat 
met het koor het programma instuderen voor de koorreis 
naar York, waar we in oktober dit jaar als visiting choir tijdens 
de anglicaanse vieringen in de kathedraal mogen zingen. De 
reis naar York is eerder vanwege de corona-pandemie uit-
gesteld. Bas Halsema voelt zich als een vis in het water in de 
anglicaanse koortraditie. Hij begon als jongenssopraan in de 
Sint Bavo bij de daaraan verbonden koorschool in Haarlem, onder leiding van Jan Val-
kestijn en Fons Ziekman. Daarna bekwaamde hij zich in Engeland verder als counter-
tenor bij het Truro Cathedral Choir, waar hij enorme ervaring opdeed op het gebied 
van de befaamde Engelse koortraditie, met name in de Choral Evensong. Weer terug 
in Nederland was hij van 2000 tot 2012 assistent van dirigent Michael Hedley in de 
Nicolaasbasiliek in Amsterdam, alwaar hij als dirigent leiding gaf aan de diverse koren 
bij de Choral Evensongs. In die periode studeerde hij koordirectie aan het Conservato-
rium van Amsterdam. Halsema volgt Paul Waerts op, die veertien jaar de toegewijde 
dirgent van de Martinus Cantorij is geweest.

Martinuscantorij zoekt tenoren 
Hou je van de Anglicaanse koormuziek? Wij zijn op zoek naar versterking bij de teno-
ren. Het koor telt 25 zangers en zangeressen. De repetities zijn op vrijdag 20.00 uur in 
de Dorpskerk aan de Kerkelaan 8 in Zwaag.
De Cantorij verleent regelmatig medewerking aan Choral Evensongs (gezongen ves-
pers) in onder meer Enkhuizen. Om de twee jaar organiseren wij een koorreis om als 
visiting choir in Engelse kathedralen te zingen. Dit jaar zingen we het weekend van 
22 en 23 oktober in de kathedraal van York.
Meer informatie vind je op www.martinuscantorij.nl of bel 06-83646281.



Little Shop Of Horrors-gesnoeid 

Met pijn in ons musicalhart hebben we moeten be-
sluiten onze musicalproductie ‘Little shop of hor-
rors’ definitief te annuleren. In ons bijna 60-jarig 
bestaan is dit nog nooit voorgekomen. 
Na twee onderbroken en moeilijke jaren die in het teken stonden van herpakken, vol 
overgave herstarten, maar nog steeds heersende onzekerheid, moeten we dit besluit 
helaas nemen om de volgende redenen.

Vanaf begin april zouden onze uitgaven fors toenemen vanwege het inhuren van 
orkestleden (professionele muzikanten), decor en technici. Dit zijn grote uitgaven die 
uiteraard elk jaar ingepland staan in onze begroting en die we hopen af te kunnen 
dekken door de kaartverkoop voor onze voorstellingen. En hoewel we nog niet aan 
de vooravond staan van onze voorstellingen, zagen we in de kaartverkoopcijfers nau-
welijks een stijgende lijn. De reden hiervoor? Corona onzekerheid? Vakantieperiode? 
Moederdag? Overaanbod van weekendactiviteiten? We weten het niet zeker.

Toen we vorig jaar moesten besluiten onze voorstellingen uit te stellen, hebben we 
ervoor gekozen data in te plannen die wat buiten het winterseizoen vielen. Immers 
vlamden de coronacijfers in dat jaar in de winter juist op en was een lockdown een 
feit. Niet wetende hoe dat een jaar later zou zijn, kozen we voor veiligere data in 
mei. Echter door het verplaatsen van feesten, partijen en bijeenkomsten in de agenda 
van ons huistheater De Witte Valk resteerde nog slechts één weekend als geschikte 
optie. Het laatste weekend van de meivakantie. 

Als amateurvereniging streven we naar een jaarlijkse productie. Verplaatsen naar 
september was artistiek gezien niet aantrekkelijk en zou het repetitieproces te lang 
maken. Bovendien zou dat de toekomstige planning drastisch in de war schoppen.

Nu stonden we voor het voldongen feit dat de nasleep van corona ervoor heeft 
gezorgd dat onze kaartverkoop voor een dermate onzekerheid zorgde, dat we als 
vereniging een te groot financieel risico zagen opdoemen. Het lijkt daardoor niet 
haalbaar de kwaliteit in voorstellingen die wij voor ogen hebben en die u van ons 
gewend bent, te bereiken. We kiezen er daarom voor, met heel veel teleurstelling en 
pijn, afscheid te nemen van ‘Little shop of horrors’ en ons te richten op het sterker en 
mooier terugkomen met een nieuwe productie volgend jaar.

Wel willen we onze productie van ‘Little shop of horrors’ in zekere mate afsluiten en 
ons publiek dat reeds kaarten heeft gekocht, laten genieten van deze toffe musical. 
We presenteren dan ook op onze eigenlijke première avond vrijdag 6 mei: Little shop 
of horrors-gesnoeid. Alle kaarthouders zijn inmiddels op de hoogte gebracht. 

Lees verder op de volgende pagina >>



Dorpenoverleg Blokker-Zwaag: thema Verkeer

Na de succesvolle bijeenkomst in maart spreken we graag verder over het thema Ver-
keer op maandag 9 mei. Voor deze avond hebben wij als gastsprekers een verkeers-
deskundige van gemeente Hoorn en rijschoolhouder Ruud Schreijer uitgenodigd. Zij 
vertellen over verkeerssituaties, beleid en hoe we samen veilig en aangenaam aan het 
verkeer kunnen deelnemen in onze mooie dorpen.
 Uw vragen en mededelingen over zaken die u van belang vindt voor onze dorpen 
Blokker en Zwaag kunnen vooraf per e-mail worden ingediend: dorpenoverlegblok-
kerzwaag@gmail.com of natuurlijk tijdens de avond zelf worden gesteld.
Tot ziens op maandag 9 mei in De Witte Valk in Zwaag, aanvang 19.30 uur.

Biljart Battle Blokker (BBB) 
De vierde editie van de Biljart Battle Blokker vindt zaterdag 7 mei plaats in Het Gou-
den Hoofd vanaf 19.00 uur. 
Zeven biljarts staan klaar om de teams uit Oost- en Westerblokker tegen elkaar te la-
ten strijden. De strijd wordt gestreden in drie spelsoorten, namelijk libre, bandstoten 
en driebanden. Zestig deelnemers zijn geselecteerd om mee te doen aan deze uitda-
ging. u raadt het al: dertig uit Oost en dertig uit West. 
Op de te winnen trofee, schitterend gemaakt door Nick Vlaar van Vlaar Tech, staat nu 
twee keer de naam van West en één keer de naam van Oost. Oost staat natuurlijk in 
de startblokken om er 2-2 van te maken, maar dit staat West niet toe, zoals het hoort 
in een battle. Toeschouwers zijn van harte welkom om dit spektakel te aanschouwen. 
Gezelligheid gegarandeerd. 

Groeten van het BBB-team: William, Ron, Gerard, Jack en Jack

Mocht u ons een hart onder de riem willen steken en toch nog besluiten te komen 
genieten van onze gesnoeide, maar zeker niet minder goede voorstelling, dan is het 
mogelijk kaartjes te reserveren. Dit kunt u doen door een e-mail te sturen naar onze 
secretaris: mienekeverhoef@hotmail.com . Vermeld hierbij uw naam en het aantal 
kaarten dat u wilt bestellen. Let wel: OP = OP.
Wellicht kunt u niet komen, maar wilt u ons wel steunen. Word dan ‘Vriend van Mu-
sicalvereniging Zwaag’ en wij garanderen u een extra leuke musicalbelevenis volgend 
jaar. Als bedrijf onze vereniging steunen? Dat kan natuurlijk ook. Ook onze sponsoren 
leggen we graag extra in de watten. Kijk voor beide mogelijkheden op www.musical-
zwaag.nl . Alvast enorm bedankt!

Wij hopen op uw begrip voor deze aangrijpende situatie, maar meer nog kijken we 
uit naar uw steun, komst en aanwezigheid bij onze toekomstige voorstellingen.

Bestuur, artistiek team, leden en vrijwilligers Musicalvereniging Zwaag



Wie waagt, die zingt
Door Piet Kroon

Vele steden in onze provincie bezitten een waaggebouw. Vlak de rest van Nederland 
ook niet uit, want in elke stad in Nederland met een beetje historie vind je er wel 
een. Deze gebouwen met gewicht in de schaal beleefden in de zeventiende eeuw hun 
glorietijd. Alkmaar, Purmerend, Hoorn en Haarlem, ze hadden allen een belangrijke 
functie in het economische reilen en zeilen dat in de Gouden Eeuw tot grote bloei 
kwam. Hier zullen sjouwers hebben gewikt en gewogen. Het eerste denk ik dan aan 
kaas, maar wat te zeggen van de Waag in Oudewater? Gewogen en te licht bevonden 
betekende een veroordeling tot heks, geen leuk vooruitzicht in mijn beleving. Met 
een pondje overgewicht had je de zwart-op-wit-garantie op een leuker leven.

Er vinden nu andere activiteiten in waaggebouwen plaats, de kaasdragers van tegen-
woordig stappen kordaat over het verleden heen en presenteren regelmatig, in 
eendrachtige samenwerking met de plaatselijke horeca, een toeristisch tintje op het 
dienblad. Maar goed, wie wil niet op de Roode Steen, op het terras van de Waag, in 
historische entourage ontspannen achterover leunen en wegdromen over de illustere 
tijden van weleer. Wel laten we de in opspraak geraakte Jan Pieterszoon links lig-
gen, want bij de moderne terrascultuur weten we de gedane glorie tegelijkertijd op 
waarde te schatten.

Ik heb zelf een speciale herinnering aan de Waag in Haarlem. Dit gebouw heeft naast 
de historische waarde ook zijn sporen op muzikaal terrein ruimschoots verdiend. 

Lees verder op de volgende pagina >>



Eind jaren 60 was de Waag aan het Spaarne een ontmoetingsplek voor vele artiesten 
van Nederlands- en Engelstalige volks- en luistermuziek. Vele beginnende artiesten 
dankten hun eerste muzikale bekendheid aan hun optreden op de podiumplanken 
van de Waag aan het Spaarne. Een stroom van artiesten en tekstdichters genoot hier 
de gastvrijheid van Coby Schreyer, de vurige pleitbezorgster van Nederlands- en En-
gelstalige volksmuziek. Om maar een aantal namen te noemen: Boudewijn de Groot, 
Lennaert Nijgh, Astrid Bakker, Frank Herzen, CCC Folk, Joost Belinfante, Paul Simon, 
Al Stuart en Alex Campbell.
Een bijzonder eerste optreden van Neerlands Hoop in september 1969 staat mij nog 
helder voor de geest. YouTube zat nog lang niet in de pijplijn, maar achteraf mag ik 
mij gelukkig prijzen dat ik er bij was. Frans Hals kon er zo maar een ‘waagstuk’ van 
hebben gepenseeld: Gouden-Eeuw-glas-in-lood ramen, puike plavuizen, visnetten aan 
het balkenplafond en op de eikenhouten tafels de vertrouwde druipkaarsen naast 
vorstelijke goudgele rakkers met  schuimkragen tot de rand. Misschien had hij de 
schout er ook nog bij geschilderd. Schuin in de hoek het kleine podium, want per slot 
van rekening was het daar op de eerste plaats om begonnen.
Hoe bijzonder is het dan dat Freek de Jonge na zoveel jaar de weg naar West-Fries-
land heeft weten te vinden en nu regelmatig optreedt in de vertrouwde Schalm van 
Westwoud. Vele hedendaagse troubadours hebben ook hier durf en drive getoond 
om muzikale plankenkoorts te overwinnen. Wie niet waagt, die niet zingt. Waar het 
in de muze van muziek en theater niet allemaal op kan uitdraaien. Als geen ander 
wist Jan Slauerhoff hiervoor een pakkend instrument te kiezen.

De Schalmei
Zeven zonen had moeder, allen heetten Peter.
Eén was geitenhoeder, één vlocht sandalen, één zelfs bouwde kerken!
Maar Iwan, die Wanjka heette, wilde niet werken. 
Op een steen in de zon gezeten, bespeelde hij zijn schalmei.
“Oh, mijn lieve, mijn lustige, laat mij spelen in de schaduw van mijn korte, rustige vallei.
Laat anderen werken. Wanjka heeft genoeg aan zijn schalmei! “



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 1 mei Zwaag 09.30 uur:
ds. R. Kooiman

Zondag 8 mei Blokker:
ds. J. Meinders

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

Oecumenische kerkdienst Blokker

De oecumenische werkgroep ‘Op zoek naar nieuwe vormen’ uit Blokker organiseert 
ieder jaar een kerkdienst. De komende dienst is zaterdag 14 mei om 16.30 uur in de 
PKN kerk, Westerblokker 105, Blokker. 
Het thema is Vergeving. Vergeving, een thema dat je van veel kanten kunt bekijken. 
Aan de hand van de dienst willen we het er graag met elkaar over hebben. 
De collecte is voor de stichting Jarige Job. Deze stichting helpt kinderen die hun ver-
jaardag niet kunnen vieren omdat er thuis geen geld voor is. De kinderen krijgen een 
verjaardagsdoos met daarin alles wat nodig is voor een echte verjaardag 
(www.stichtingjarigejob.nl). De dienst wordt afgesloten met een eenvoudige maaltijd.

Wilt u zich in verband met de maaltijd opgeven vóór 10 mei bij Bontsje Vogel: 
0229-234012 of bij Cathrien van der Kruijs: 0229-231226.



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. 30 april 19.00 uur Westwoud Eucharistieviering m.m.v. Gelegenheidskoor
Zo. 01 mei 09.30 uur Zwaag 3e Zondag van Pasen
    Eucharistieviering met Samenzang
  11. 00 uur Hoorn Eucharistieviering m.m.v. Cantor
Za. 07 mei 19.00 uur Westwoud Eucharistieviering m.m.v. Martinuskoor
Zo. 08 mei 09.30 uur Zwaag 4e Zondag van Pasen
    Eucharistieviering met Samenzang
  11.00 uur Hoorn Eucharistieviering m.m.v. Clara Voce
Za. 14 mei 19.00 uur Oosterblokker Eucharistieviering  m.m.v. koor St. Caecilia
Zo. 15 mei 09.30 uur Zwaag 5e Zondag van Pasen
    Eucharistieviering met Samenzang
  11.00 uur Hoorn Eucharistieviering m.m.v. gastkoor uit Alkmaar

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, Sandra Boorsma, Yvonne Out 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


