
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 27 mei kunt u inleveren 

uiterlijk op DInsDag 17 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 9 13 mei 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
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Volg ons ook op Facebook: www.facebook.com/Samenspel

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

Feestelijke Fair St. Jozefschool en ’t Herdertje 

Meer dan een jaar geleden opende Kinderopvang ’t Herdertje een Spelenderwijs-
peutergroep in de St. Jozefschool in Blokker. Al veel langer is ’t Herdertje aan de 
school verbonden met buitenschoolse opvang in de school, maar middenin de coron-
apandemie werd onze wens eindelijk realiteit en kreeg de peutergroep een prachtige 
centrale plek in onze school. Met de komst van Spelenderwijs is onze samenwerking 
nog verder bekrachtigd en is onze gezamenlijke visie op leren en ontwikkelen nog 
meer tot leven gekomen.

‘Het mooiste wat je hier kunt worden is jezelf!’

Als jenaplanschool vinden wij het belangrijk om kwalitatief goed onderwijs te verzor-
gen in een kindvriendelijke, rijke en uitdagende speel-leeromgeving. Daarbij hebben 
we aandacht voor de bredere ontwikkeling van kinderen zodat zij zich met zelf-
vertrouwen en een positief zelfbeeld kunnen ontplooien tot sterke wereldburgers. 
Kinderopvang ’t Herdertje deelt deze visie. Liefdevolle opvang en oog voor ieder kind 
is essentieel voor het scheppen van een omgeving waarin ieder kind zich geborgen, 
veilig en vertrouwd voelt. Deze succesformule zorgt voor een continuïteit in ons (on-
derwijs)aanbod en dit wordt vanuit ambitie en vertrouwen in elkaar gevoed. 
Om onze samenwerking te vieren, houden de St. Jozefschool en ’t Herdertje woens-
dagmiddag 25 mei een Feestelijke Fair. Wij nodigen u uit voor een informeel samen-
zijn en om een kijkje te komen nemen in de school. Ook voor de kinderen is van alles 
te beleven: we hebben een mini-kinderboerderij, een limonadekoe, Rad van Fortuin 
met drie leuke prijzen en een vossenjacht. 
U bent van harte welkom tussen 12.00 en 14.30 uur, met om 12.30 uur de onthulling 
van ons bord aan de weg. We hopen u allemaal te ontmoeten bij de St. Jozefschool, 
Westerblokker 77 te Blokker. Tot dan!

Ophaaldatum plastic HVC Zwaag
OPHAALDATUM:  DONDERDAG 16 JUNI



Coverstory: ’t IS ALTIJD WAT

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 Dorpsstraat 132 in Zwaag wonen Kees en Emmy Pronk. 
Zij vertellen over het ontstaan van de naam voor hun huis.

“Dit huis is gebouwd rond 1903 door timmerman Arien Cornelisz Pijper, gelijk met 
nummer 134. Zeven jaar later volgde nummer 136. Pijper woonde toen op het adres 
waar later aannemer A. Leeuw zat (tegenwoordig woont er iemand die slapend rijk 
is geworden). Het huis is sinds 2005 een gemeentelijk monument en behoort met de 
nummers 134 en 136 tot een beschermd dorpsgezicht. In 1955 is het huis gekocht door 
Simon Pronk en Ida Laan, waarna in 1984 de huidige bewoners er zijn komen wonen 
met de kinderen Kiona, Irita en Dion. Zij hebben inmiddels het huis verlaten, maar 
wonen nog wel binnen een straal van een kilometer rondom de ouderlijke woning. 
Tegenwoordig is het een oppas- en logeeradres voor de kleinkinderen Mylo, Xavi, 
Liam, Lieke en het vijfde kleinkind dat in september wordt verwacht. 

De spreuk op het huis is bedacht 
door Ida Pronk Laan. Het is een 
spreuk die vaak dagelijks toepas-
baar is in heel veel voorkomende 
situaties. Wat het verhaal achter 
de spreuk is, weten wij niet zeker, 
maar het zou best zo kunnen zijn 
dat het met de volgende situatie 
te maken heeft gehad. Mijn vader 
was commissionair in aardappelen, 
groente en fruit, en in die tijd had 
bijna ieder dorp een veiling. En 
bij die veiling was altijd wel een 

kantine of marktcafé. Na de handel werd er dan weleens iets anders gedronken dan 
koffie en kon het weleens uit de hand lopen. Bij thuiskomst moest er dan een geloof-
waardig verhaal verteld worden om het te laat komen te rechtvaardigen. Dan kon 
mijn moeder weleens reageren met de woorden: ‘‘t is altijd wat’. De spreuk staat er al 
jaren op en wat ons betreft mag dat zo blijven.”

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!



Muzikale wandeling in Zwaagdijk-Oost 

Zondagmiddag 5 juni  (Eerste Pinksterdag) organiseert Stichting Nexus met veel en-
thousiasme de jaarlijkse Muzikale Wandeling in Zwaagdijk-Oost. In een achttal tuinen 
kunt u genieten van kunst en muziek. Dit is voor eenieder vrij toegankelijk. 
Voor de Muzikale Wandeling zijn wij op zoek naar diverse bandjes die willen optre-
den in deze tuinen. Dat mag in alle genres (pop, klassiek, folklore, jazz, hiphop of 
rap), beginnend of gevorderd, solo of bandjes, duo’s enzovoort. Inmiddels hebben we 
al een aantal aanmeldingen binnen gekregen, maar helaas nog niet voldoende om dit 
evenement door te laten gaan.
In West-Friesland wonen heel veel mensen die muziek kunnen en willen maken zoals 
beginnende en gevorderde bandjes, verschillende soorten koren, muziekscholen, 
solisten, duo’s, misschien cabaretachtige artiesten, noem maar op. Wij willen graag 
gebruik maken van u! Het liefst natuurlijk zoveel mogelijk gratis, of tegen een kleine 
vergoeding. 
De optredens beginnen om 13.30 uur en zullen tot ongeveer 17.30 uur duren, waarbij 
eenieder afwisselend een half uur speelt. 
Wilt u uw talenten laten horen? Oefenen met uw bandje is leuk, maar uw muziek ten 
gehore brengen op een podium is natuurlijk veel leuker. Lijkt het u leuk om mee te 
doen of heeft u nog vragen? Neem dan contact op met Gea Hoogland, contactper-
soon van Stichting Nexus: 0228-584118 of geahoogland@quicknet.nl

HaFaBra concert Inge Olijve
Wist u dat de trompet en de piano prachtig samen gaan? 
Ik wist het wel, maar ik had het nog nooit als
spelend muzikant ervaren. Ruim 20 jaar speel 
ik al bugel en later ook trompet, eerst bij 
fanfare St. Pancratius in Oosterblokker en 
later ook bij St. Caecilia Zwaag. 
Om te kijken wat al mijn muzieklessen mij 
hebben geleerd, ga ik in het openbaar 
praktijkexamen doen op trompet in de vorm 
van een concert (HaFaBra D, voor de kenners). En ja, met een fantastische pianiste 
dus. Super spannend, maar ik hoop natuurlijk op veel publiek! 
Ik heb een afwisselend programma samengesteld met onder andere twee delen uit 
Haydn’s beroemde trompetconcert en een duet van Telemann. Daarnaast vormt een 
aantal muzikanten van St. Caecilia met mij een brass-kwintet, waarmee we onder 
meer het prachtige Gabriel’s Oboe van Ennio Morricone ten gehore brengen. Het 
belooft een leuke middag te worden!
Het concert vindt zondag 15 mei plaats in de Pancratiuskerk  in Oosterblokker, aan-
vang 15.00 uur. Toegang is gratis. Hopelijk zie ik u daar! 

Inge Olijve



Camerata Liocorno organiseert twee open repetities

Wij zijn een klein gezellig koor en zingen vier- of meerstemmige a capella-muziek 
uit diverse stijlperioden. Vooral oude muziek en hedendaagse, daarop geïnspireerde 
muziek. Thuis studeren we de muziek in. Dat kan op verschillende manieren, ook met 
geluidsbestanden. Tijdens de repetitie werken we aan de uitvoering en samenklank. 
Dat doen we onder de bijzonder deskundige leiding van Lorenzo Papolo. 
De komende tijd richten we ons vooral op de Renaissance. In oktober geven we daar-
voor ook een workshop. Daarover zullen we te zijner tijd in Samenspel berichten.

Tijdens de open-korendagen in het kader van ‘Zet je koor op de kaart’ zijn donderdag 
19 mei en 2 juni van 19.45 tot 22.00 uur open repetities in De Perelaar, ingang Pastoor 
Nuijenstraat in Zwaag.
We kunnen ervaren zangeressen en zangers gebruiken bij alle stemgroepen. Dus kom 
gerust meezingen of meekijken met ons. Je wordt met open armen hartelijk ontvangen. 
Het is heel handig als je je van tevoren aanmeldt via het contactformulier op onze 
website www.camerataliocorno.nl of per e-mail: louwen.spiekerman@quicknet.nl . 
Wij zorgen ervoor dat je de muziek die wij die avond repeteren thuis ontvangt. 
Dan kun je je een beetje voorbereiden. Dus meld je aan en zing mee!

Operamiddag KBO Blokker 

Kees Schilder uit Volendam. Wie kent hem niet? Zelfs in de 
Parkschouwburg van Hoorn treedt hij regelmatig op. Woensdag 
18 mei komt Kees voor de vierde maal naar Blokker om voor 
de leden van KBO Blokker een inspirerende presentatie over 
operamuziek te geven. Eenieder die wil komen, is welkom in Het Gouden Hoofd aan 
de Westerblokker om te luisteren, aanvang 14.00 uur. Entree bedraagt 5 euro per 
persoon, inclusief de aangeboden consumpties en het museumblad ‘Tot Zo!’.



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 23 MEI
MAANDAG 6 JUNI VERVALT IVM TWEEDE PINKSTERDAG

Nieuws van Zwembad De Wijzend 

Zoals iedereen heeft kunnen lezen en ook ervaren, is het 
zwembad zaterdag 30 april weer open gegaan. Dit seizoen 
staat in het teken van het vijftigjarig bestaan. Er is een feest-
week gepland van 19 t/m 25 juni. Deze week staat bol van 
activiteiten voor jong en oud. Te zijner tijd komt er een agenda uit met een overzicht 
van alle activiteiten en hoe je je aan kunt melden. 
Dit seizoen gaan we de bootcamplessen, die we voorheen ook hadden, weer opstar-
ten. Het is de bedoeling dat we ongeveer twintig minuten op het droge oefeningen 
doen en daarna nog twintig minuten in het water. Dit staat gepland op dinsdag van 
19.00 tot 19.45 uur. Het is wel de bedoeling dat je kan zwemmen en dat je mee het 
diepe in kan. Verder draag je sportkleding over je zwemkleding en sportschoenen. 

Deze activiteit start dinsdag 17 mei. Verdere infor-
matie hierover bij de receptie van De Wijzend.
Dit jaar starten we ook zwemlessen voor kinderen. 
Wij horen heel vaak dat men het te koud vindt voor 
de kinderen. Zwemmen en lessen in een buitenbad 
is wennen. In de beginperiode is het weleens koud, 
maar als de kinderen gewend zijn, vinden ze het 
meestal heel erg leuk. De voordelen van buiten 
zwemmen is dat we twee keer per week een half 
uur lessen. Kinderen bouwen een enorme weer-
stand op en worden hierdoor sterker. Twijfel je nog, 
dan kan je altijd informatie vragen bij de receptie 
van De Wijzend.
Het is voor iedereen heel gezond om in de buiten-

lucht te zwemmen. Dus kom eens samen met de kinderen zwemmen en ervaar hoe 
het is om lekker in en om het water bezig te zijn. Wij hopen op een zonnig en gezellig 
seizoen en zie u graag op De Wijzend.

Team Zwembad De Wijzend
Zwembad De Wijzend, Pastoor Nuijenstraat 57, Zwaag, 0229-237422



  Column Brechje

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 25 MEI
  WOENSDAG   8 JUNI
SVP PAPIER GEBUNDELD OF IN DOOS/BAK AAN DE WEG ZETTEN.

Laks

Als ik ‘s middags thuis kom ligt zoonlief wederom met zijn 
mobiel op de bank. Ik klem mijn kaken op elkaar en slik een 
keer. Laat hem maar even… Na enkele tellen jeuken mijn handen. Je zou hem toch… 
De eindexamens staan voor de deur en wat zou het fijn zijn als de vlag met schooltas 
over een paar weken naar buiten kan. Toch maar even informeren naar zijn dag.

‘Maham!’, met een geïrriteerd gezicht kijkt hij weer naar zijn mobiel.

‘Ja, maar…’

‘Ik heb vanochtend een proefexamen Nederlands gedaan. Weet je hoe lang ik daar 
mee bezig ben geweest?’, zijn ogen staan boos. ’Drie uur.’

Ik slik. ‘Oh, duurt een examen zo lang?’ Dat was ik vergeten. Mijn examentijd ligt ver 
achter mij. In mijn herinnering maakte je in de gymzaal je examen, waar je elke zucht 
hoorde en soms het vallen van een potlood. Hoeveel tijd je hard had zitten ploeteren 
om je de lesstof eigen te maken is mij geheel ontschoten. Met mijn staart tussen mijn 
benen loop ik weg.

Tijdens het avondeten is het weer helemaal goed tussen ons. Hij houdt hele verhalen 
over hoeveel punten hij al behaald heeft. Er wordt driftig gerekend wat hij nodig 
heeft om voor de HAVO cum laude te slagen. Het zal er om hangen, maar het kan 
nog steeds. Voor de zekerheid wordt de site van het Landelijk Aktie Komitee Scholie-
ren geraadpleegd. Hier staat op hoe je kan berekenen of je geslaagd bent of niet. Het 
blijkt overeen te komen met zijn berekening. Weer een zorg minder. Wat ben ik blij 
dat ik mijn gedachte van vanmiddag over zijn houding voor mij heb gehouden. 
Mijn gevoelens slaan helemaal om. Nu ik beter weet waar hij mee bezig is ben ik 
super trots op hem.



Hiep Hiep Hoera! Onze (schoon)ouders, opa en oma

Ton en Annemieke Gitzels

Waren 10 mei, 45 jaar getrouwd!
Van harte gefeliciteerd.

Gijs, Sabine, Demi, Yara
René, Linnet, Sophie, Ashley, Kayan

Eveliene, Jeroen, Jonne, Puck

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

Telefoonnummer: 06 -12568309.

Stallingplek voor een camper van 7 meter lang. 
Voorwaarden natuurlijk na overleg. Telefoonnummer: 06-52479302 (Zwaag)

Prachtige Gaveau piano (Schimmel in Braunschweig) in zeer goede conditie. 
Mooie ronde klank. Altijd goed bijgehouden, rookvrij gestaan en weinig gebruikt. 

Vaste prijs 1800 euro.
Te bevragen: C. Baesjou, Zwaagdijk-West, 0229-573863 

Familieberichten & Zoekertjes
FELICITATIE

TE KOOP

AANGEBODEN

GEZOCHT

Voor plaatsing in het Samenspel van 27 mei maart graag uiterlijk op  
DINSDAG 17 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.



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 Gezamenlijk eten*  17.30 - 19.30 uur
  Opgeven bij Vera van Wegen, 0229-245683
Dinsdag  
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 Vera 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

(André) Hazesdag
Save the date! Zondag 19 juni wordt van 
14.00 tot 18.00 uur in Ontmoeten bij Brink-
park een Hazesdag georganiseerd. De hele 
middag wordt Hazesmuziek gedraaid, waar 
iedereen die binnenloopt van kan genie-
ten. Daarnaast treedt het Hazeskoor uit Bovenkarspel op van 15.30 tot 16.00 uur. Gratis 
entree en genieten van een drankje: koffie, biertje, wijn of fris tegen betaling van 1,50 
euro. Ook is er een loterij met leuke prijzen, gesponsord door de lokale middenstanders. 
Uiteraard is iedereen, van jong tot oud, welkom om te komen genieten van deze dag. 

Koffiebonnen
Per 1 mei zijn de prijzen van onze koffiebonnen verhoogd. U betaalde altijd 0,30 euro 
per kopje koffie/thee maar dit is verhoogd naar 0,40 euro per kopje. 
De bonnen kunnen uitsluitend per pin worden betaald. U kunt 10 bonnen voor 4 euro 
kopen bij onze gastheer Richard Lakeman. Richard is op woensdagochtend van 10.00 
tot 11.00 uur aanwezig in het Ontmoetingscentrum.

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)



We hopen u weer te Ontmoeten in Brinkpark!
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

Nieuws van de Westfriese Toerclub (WFTC) 
Na de mooie ritten door West-Friesland en verder, met de talloze 
tulpenvelden en zijn ontluikende natuur, hoopt WFTC op een mooie 
lente en prima zomer. Want lekker fietsen in de korte broek en het 
shirt met korte mouwen, dat is toch een lekkere gedachte en geeft een goed gevoel. 
Waar de profwielrenners de voorjaarsklassiekers achter de rug hebben en zich klaar-
maken voor de grote rondes, blijft WFTC gewoon continu mooie rondjes (lees clubrit-

ten) organiseren. De onlangs 
verreden NH-bollentocht van 
24 april was succesvol en kon 
niet mooier met de vele tul-
penvelden in bloei en met een 
lekker zonnetje. Helaas hadden 
we wat weinig deelnemers, 
maar dat had ook te maken 
met het feit dat veel leden de 
dag ervoor deel hebben geno-
men aan de Ronde van Noord-
Holland. Een tocht op zaterdag 
met een strakke noordoosten-
wind en die hebben de deelne-
mers best gevoeld.

Zondag 8 mei is de WFTC Golftour verreden, een clubrit met afstanden van 75 en 105 
kilometer langs verschillende golfbanen in West-Friesland en met een koffiestop bij de 
golfbaan in Dirkshorn.
De volgende clubrit staat gepland voor zondag 22 mei en heet de Fortenroute. Ook 
weer zo’n mooie klassieker met twee afstanden van 70 en 130 kilometer.
De leden van WFTC rijden zeker niet alleen de clubritten, maar nemen deel aan tal-
loze ritten in Nederland. Veelal wordt dit dan door leden onderling afgesproken en 
wordt er samen gereisd. Ook worden jaarlijks buitenlandse fietsactiviteiten georgani-
seerd vanuit leden van WFTC. Zo gaat in juni een groep voor tien dagen naar Frankrijk 
om de Mont Ventoux van meerdere kanten te beklimmen. Ook gaat een groep in sep-
tember voor vier dagen naar de Belgische Ardennen. Dit zijn prachtige activiteiten en 
verhogen de clubmoraal. Wellicht wilt u dit ook wel een keer, dan is WFTC een mooie 
club om dit te ervaren.
Voor meer WFTC-nieuws verwijzen wij u graag naar www.wftc.eu en Facebook.



14 mei Dorpsfeest Oosterblokker Vanaf 16.00 uur
 Terras De Harmonie, Oosterblokker

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

15 mei HaFaBra concert Inge Olijve Aanvang: 15.00 uur
 Cultureel Centrum Pancratius, Oosterblokker

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

17 mei Keezen Aanvang: 19.30 uur
 De Wiite Valk, Zwaag

19 mei Operamiddag KBO Blokker Aanvang: 14.00 uur
 Het Gouden Hoofd, Westerblokker

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

21 mei St. Caecilia on tour!
 MAK Blokweer, Blokker Aanvang: 16.00 uur
 St. Martinuskerk, Zwaag Aanvang: 20.00 uur

22 mei St. Caecilia on tour! Aanvang: 13.00 uur
 De Hoofdtoren, Hoorn

22 mei Concert Zingenderwijs Aanvang: 14.00 uur
 Cultureel Centrum Pancratius, Oosterblokker 

22 mei Fortenroute Westfriese Tourclub  Start: 09.00 uur
 Handbalveld, Noorderdracht 42, Oosterblokker

Activiteitenagenda  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

15 mei Heren Westfriezen-Hugo Boys 14.00 uur Zwaag

22 mei Heren De Blokkers-VVS 14.00 uur Blokker

ZAALVOETBAL

13 mei Dames RTC-Zouaven 21.05 uur De Kreek

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

16 mei Heren De Blokkers-VVS 2 19.15 uur De Kreek

16 mei Heren RTC-Zouaven 20.15 uur De Kreek

20 mei Heren Zwaag/Hoogland Kozijnen-Golden Stars 21.05 uur Zwaag

HANDBAL

22 mei Dames Westfriezen-Con Zelo 13.30 uur Zwaag

22 mei Dames HV Blokker-Westfriesland/SEW 5 14.45 uur Blokker

VOLLEYBAL

13 mei Dames NIVO-MOVE 4 19.00 uur De Kers

13 mei Heren NIVO-Ardea 21.00 uur De Kers

HOCKEY

22 mei Dames WFHC-Athena 12.45 uur Roskam Zwaag

29 mei Heren WFHC-Purmerend 14.45 uur Roskam Zwaag

Sportagenda mei

Zwaagse Gymnastiek- en Turnvereniging bestaat 75 jaar 

Zaterdag 14 mei bestaat de Zwaagse Gymnastiek- en 
Turnvereniging 75 jaar. Dit gaan we vieren met onze 
jeugdleden tijdens een turnspektakel in sporthal Zwaag 
aan de Munnickenwoud 1 in Zwaag. De kinderen gaan 
in groepen op verschillende toestelbanen turnen. De 
jongste kinderen starten om 10.00 uur. Na elk uur start 
de volgende leeftijdsgroep en we sluiten af met de 
selectieturnsters rond 15.00 uur.

Ouders van onze leden en belangstellenden kunnen vanaf de tribune alle activiteiten 
van onze leden bekijken. U bent van harte welkom.
Wij willen het LOP bedanken voor de bijdrage die we hebben mogen ontvangen.



Penningmeester Zonnebloem Westerblokker gezocht

De Zonnebloem Westerblokker is op zoek naar een 
penningmeester en vrijwilligers die het leuk vinden om 
af en toe iemand thuis te bezoeken en/of te helpen rol-
stoelduwen tijdens onze activiteiten. We zijn in april er 
op uit geweest met de bloembollenboemel bij het land 
van Fluwel in de kop van Noord-Holland. Wat heerlijk dat het weer kan en mag!
Maar ook in de coronatijd hebben we niet stil gezeten. We hebben (rolstoel)wande-
lingen gemaakt,  een bezoek aan het Keetje gebracht en af en toe brachten we een 
klein gebaar bij de mensen thuis. Ook kijken we ernaar uit om dit jaar het jubileum 
van ons 70-jarig bestaan (twee jaar terug) te kunnen vieren. 
We willen ook in de toekomst als Zonnebloem iets voor de mensen kunnen blijven 
betekenen, want we laten ze niet zitten. Daarom zoeken we versterking voor ons 
team met vrijwilligers. Tevens worden voor nieuwe vrijwilligers cursussen aangeboden 
via De Zonnebloem. 
De functie van penningmeester wordt natuurlijk door de huidige penningmeester be-
geleid in het Zonnebloem online boekhoudprogramma. Heb je vragen of wil je meer 
info? Neem dan contact op met Nel van Santen: 0229-262882 (na 19.00 uur).

Toneelvereniging Tobronsa speelt Bedkwartet 
Eindelijk is het zover: we mogen Bedkwartet voor u gaan spelen! 
Een komisch (over)spel waarbij iedereen, verrassing, bij elkaar in 
bed belandt. In 2020 gooide het c-woord twee weken vóór onze 
eerste uitvoering roet in het eten, maar we vonden het stuk té 
leuk om te laten schieten, dus spelen we het nu - na twee jaar extra repeteren - met 
nóg meer verve voor u.
Roos en Kate zijn net verhuisd naar hun nieuwe woning en geven ter ere daarvan een 
housewarming. Ze hebben echt iedereen uitgenodigd, dus het belooft een geweldige 
avond te worden. Tom en Susan komen ook. Er zitten echter wat ‘scheurtjes’ in hun 
relatie. Als Jane, de geliefde ex van 
Tom, ook nog alleen naar het feest 
komt - omdat haar man Nick met pijn 
in zijn rug thuis in bed ligt - is het 
feest compleet. Als dat maar goed 
gaat…  Bedkwartet door Toneelver-
eniging Tobronsa in De Wildebras in 
Zwaagdijk-West op zondag 15 mei 
om 14.00 uur, vrijdag 20 mei om 20.00 
uur en zaterdag 21 mei om 20.00 uur 
(+ afterparty). Tickets kunt u bestellen 
via www.tobronsa.nl/tickets of aan de 
deur bij Catie Blokker: 0229-573475.



Concert van Zingenderwijs uit Oosterblokker
Een jubileumconcert en een eerbetoon aan onze overleden dirigent Jan Vlaar

Het koor Zingenderwijs bestond in coronatijd 45 jaar. Dit wordt niet alleen een 
jubileumconcert, maar ook een herdenking aan Jan Vlaar, die het koor in 1979 heeft 
opgericht als jongerenkoor en van het begin af aan dirigent is geweest van ons koor.
Naast ons eigen koor zal een gastoptreden plaatsvinden van het Gelegenheidskoor. 
Dit koor is destijds door Jan gevormd uit de koren St. Cecilia, Zingenderwijs uit Oos-
terblokker en Eigenwijs uit Westwoud. Het Gelegenheidskoor ondersteunt trouw- en 
rouwdiensten in Oosterblokker en Westwoud. We zingen liederen vanaf de begintijd 
met Jan tot heden.
Er zullen ook liederen gezongen worden die uitgezocht zijn voor zijn afscheidsvie-
ring. Vanwege de coronapandemie konden hier slechts heel weinig mensen bij aan-
wezig zijn. Wij zijn dankbaar dat we nu alsnog de liederen voor hem mogen zingen.
U bent van harte welkom dit bijzondere concert bij te wonen zondag 22 mei in Cultu-
reel Centrum Pancratius te Oosterblokker. De zaal is open vanaf 13.30 uur, het concert 
begint om 14.00 uur en zal omstreeks 16.30 uur eindigen. De toegang is gratis, maar 
een vrijwillige bijdrage na afloop wordt erg gewaardeerd.

Nabestaandenzorg
In de dagen tussen overlijden en uitvaart zijn wij families nabij in alles wat geregeld 
moet worden. In de weken daarna bezoeken we de familie altijd nog een keer om 
wat na te praten over het afscheid en zo de intense periode die we met hun ‘mee 
mochten lopen’ af te sluiten.
Voor de familie begint dan een nieuwe fase, leren leven met het verlies, het verdriet 
er laten zijn en toch ook weer elke dag opstaan en de dingen oppakken die het leven 
van ze vraagt. 
Ook moeten vaak veel praktische zaken afgehandeld worden, dat vraagt veel tijd en 
energie. Veel instanties vragen om gegevens om zaken op te zeggen of om te zetten. 
Er bestaan verschillende mogelijkheden om hier ondersteuning in te krijgen. U kunt 
hiervoor bij ons terecht, wij beschikken over een uitgebreid netwerk en kunnen u 
doorverwijzen naar specialisten op het gebied van nazorg, zowel in praktische zin als 
op emotioneel gebied. Net zoals een uitvaart maatwerk is, zo is ook nazorg maat-
werk. Informeer gerust bij ons voor de mogelijkheden, ook na de uitvaart blijven wij 
voor u bereikbaar. 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 De Laatste Eer Blokker/Zwaag
St  Barbara Oosterblokker Uitvaartvereniging Schellinkhout
St. Jozef Blokker



Voetbalvereniging De Blokkers start met peutervoetbal 

Voetbalvereniging De Blokkers start naast het huidige ‘Cham-
pions League’-voetbal in mei met peutervoetbal voor de nog 
jongere jeugd.
Veel peuters willen graag met een bal spelen. Er zijn veel 
sportieve activiteiten voor peuters, waarbij kennismaking met de sport centraal staat. 
Op dit moment echter komen de kinderen eerder in contact met andere sporten dan 
met voetbal. Aan de voetbalsport kon tot op heden namelijk pas deelgenomen wor-
den vanaf vijfjarige leeftijd. Daar gaan we bij De Blokkers verandering in brengen: bij 
De Blokkers kunnen peuters vanaf 3 jaar deelnemen aan peutervoetbal.

Voor wie is het?
Peutervoetbal is voor kinderen van 3 t/m 4,5 jaar en heeft 
als doel de sociale en motorische ontwikkeling te verbete-
ren. Tevens leren de peuters sporten met andere kinderen. 
Middels het peutervoetbal maakt de vereniging het gat 
minder groot naar teamvoetbal en kunnen de kinderen 
zich in hun eigen tempo ontwikkelen. Het is nog geen 
‘echte’ voetbaltraining, maar het draait om het plezier 
van samen lekker buiten bezig zijn en spelenderwijs kennis maken met het voetbal-
len. Het goed leren omgaan met elkaar zoals dat hoort in een teamsport staat hierbij 
voorop. Bij een training van peutervoetbal moet altijd een begeleider van het kind 
aanwezig zijn om het kind op te vangen mocht er iets zijn. Overigens kan een ouder 
eventueel ook meehelpen bij de training.

Veel aandacht voor kinderen
Sporten met kinderen van deze leeftijdsgroep eist veel aandacht. Spelenderwijs gaan 
wij onder leiding van ervaren jeugdtrainers lichte voetbalhandelingen aanleren en de 
conditie en motoriek verbeteren met spelmateriaal dat bij deze leeftijdsgroep past. 
Zo wordt er gewerkt met lichte ballen. En het allerbelangrijkste, plezier hebben staat 
natuurlijk bij De Blokkers zoals altijd voorop.
In verband met verzekeringen is het noodzakelijk dat uw kind, indien hij/zij ‘vast’ bij 
de kabouters komt, lid wordt van VV De Blokkers. Omdat De Blokkers graag sport en 
spel voor deze jonge kinderen wil stimuleren, zijn hier geen kosten aan verbonden. 
Gratis plezier dus.

Nieuwsgierig geworden?
Deelname aan de trainingen is kosteloos, maar vanwege verzekeringen vragen we 
wel om elke peuter vooraf in te schrijven. Als u geïnteresseerd bent en denkt dat 
peutervoetbal bij uw kind(eren) past, kunt u informatie inwinnen en/of uw kind(eren) 
aanmelden via peutervoetbal@blokkers.nl of www.blokkers.nl .Ook mensen die de 
activiteiten voor de peuters willen begeleiden, kunnen zich aanmelden.
Adres: Gildenweg 23a in Blokker.



St. Caecilia on tour! 

De afgelopen weken is St. Caecilia hard aan de slag 
gegaan met de voorbereidingen voor haar Tour d’Hoorn. 
Vele stukken zijn voorbij gekomen die wij 21 en 22 mei voor 
u gaan opvoeren in de kenmerkende ‘theaters’ van de gemeente Hoorn.
Zaterdag 21 mei starten wij bij MAK Blokweer in Blokker om 16.00 uur. Dit concert, in 
het Theater van het Landschap, is extra leuk voor kinderen. Zij mogen net als St. Caeci-
lia zelf op instrumenten spelen. 

Vervolgens hervat de tour 
zich op het plein vóór de 
Martinuskerk in Zwaag 
vanaf 20.00 uur. Onder 
presentatie van Peter 
Entius laten wij samen 
met de kerkklokken van 
de Martinuskerk onze 
muzikale klanken horen. 
Na ons gevarieerde pro-
gramma is er tevens gele-
genheid om gezellig af te 
sluiten met een borrel. De 
volgende dag, zondag 22 

mei, sluiten wij onze tour af met een concert bij De Hoofdtoren in de Hoornse haven. 
Dit concert begint om 13.00 uur. Alle concerten zijn gratis te bezoeken.
Verder zijn er ook andere ontwikkelingen binnen de vereniging. Woensdag 4 mei 
speelden wij in Blokker bij het monument tijdens de dodenherdenking en 26 april is 
onze Cor Lakeman beloond met een lintje voor al zijn verdiensten en omdat hij maar 
liefst 66 jaar lid is van de vereniging!

Concertdata:
21 mei om 16.00 uur bij MAK Blokweer in Blokker
21 mei om 20.00 uur bij de St. Martinuskerk in Zwaag
22 mei om 13.00 uur bij de Hoofdtoren in Hoorn

Wham Wham dankt het LOP 
Zaterdag 23 april hebben wij gelukkig ons 50-jarig jubileum uit 2020 
uitbundig kunnen vieren. Dit feest is mede mogelijk gemaakt door 
een bijdrage van het LOP, waarvoor we ze van harte danken. Indirect 
danken we dus ook al die mensen in Zwaag die tweewekelijks hun 
oud papier aanbieden aan het LOP en zo het verenigingsleven van 
Zwaag steunen.
De PR van Wham Wham



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

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

Vrijwilligers gezocht 

MAK Blokweer is een 
natuur- en milieu-educatiecentrum dat zich inzet voor (bewustwording rondom) duur-
zaamheid, natuur en cultureel erfgoed. Als vrijwilliger draag je hier (actief) aan bij.

Medewerker Kijkboerderij
Voor wie van dieren houdt, graag buiten is en de natuur een warm hart toedraagt, 
hebben we een geweldige job op een echte kijkboerderij met dierenkuddes.
Als medewerker kijkboerderij verzorg je samen met het team van de boerderij de die-
ren in en om de boerderij. Je controleert hun toestand, voert de dieren en geeft hen 
aandacht. Daarnaast houd je de verblijven, het erf en de stal schoon.

Medewerker Natuurpark
Heb je groene vingers en werk je graag in de buitenlucht? Kom dan het natuurpark-
team ondersteunen! Samen draag je zorg voor het beheer van Natuurpark Blokweer 
en de natuurspeeltuin. Elke week onderhoudt een kleine gezellige vrijwilligersploeg 
onder leiding van de parkbeheerder van MAK Blokweer het natuurpark. Je maait 
en snoeit, repareert hekken, onderhoudt de paden en ruimt op. Dit alles gebeurt op 
ecologische wijze. Je hoeft gerust niet alles te weten, wij leren het je graag. Dus wil je 
wat leren of juist jouw kennis delen, hou je van de buitenlucht? Word dan natuurvrij-
williger bij MAK Blokweer.

Wat vragen we van je?
Je moet meerderjarig zijn en goed in teamverband kunnen werken.
Meer informatie vind je op www.mak-blokweer.nl/over-het-mak/vacatures/
Ben je geïnteresseerd in een vacature? Stuur dan een e-mail met je motivatie naar 
onze beheerder Natuurpark en Kijkboerderij Roy de Moel: natuurpark@mak-blok-
weer.nl.  Hij neemt contact met je op om een afspraak te maken voor een kennisma-
kingsgesprek.

www.mak-blokweer.nl



Nieuws van Seniorenvereniging Zwaag 

Impressie van de seizoen afsluiting
In een heerlijk voorjaarszonnetje kwamen de 
leden van Seniorenvereniging Zwaag zaterdag 
23 april naar De Plataan. Zij konden genieten 
van een gezellige muziekmiddag met muziekgezelschap ‘10 Plus’ uit Nieuwe Niedorp. 
Door een verheugende opkomst van de leden was de zaal mooi bezet en deelde ie-
dereen luisterend of meezingend mee in de feestvreugde. Het plezier van de zangers 
onderling onder leiding van hun humoristische dirigente zorgde voor een gezellige 
sfeer in de zaal. En omdat het ook bij de aanwezige leden niet aan het zangtalent 
ontbrak, was er een mooie wisselwerking met het koor. Al met al een geslaagde mid-
dag, mede dankzij de inspanning van de dames van de activiteitencommissie.

Kees Schipper, voorzitter

LOP bedankt
Hierbij willen wij het bestuur van het LOP bedanken voor de bijdrage die wij ook in 
2022 weer ontvangen hebben voor de activiteiten die wij organiseren voor de senio-
ren van Zwaag. Onze activiteiten zijn weer volledig van start gegaan met de ledenver-
gadering met stamppottenbuffet, een geslaagde muziekmiddag en een leuke excur-
sie naar Bolsward en de Afsluitdijk 25 mei. 
Ook onze kaartmiddagen, het biljarten en de fietstochten met de e-bike worden 
goed bezocht. Daarnaast zijn bestuur en activiteitencommissie bezig met het beden-
ken van weer nieuwe activiteiten. Verder bedanken wij de lezers die door het inzame-
len en aan de weg zetten van het oud papier voor de inkomsten van het LOP zorgen. 
Gaat u daarmee vooral door.

Jan Knijn, secretaris



Liever motorgeknetter dan wapengekletter
Door Piet Kroon

Precies een jaar geleden, vorig jaar mei, kijkend naar het achtuurjournaal, zag ik een 
bericht voorbij komen over het oorlogsmuseum in Overloon met betrekking tot de 
beperkende coronamaatregelen. Naast alle andere musea moest ook dit militair mo-
nument zich - ironisch genoeg in het zicht van 5 mei - beraden over juiste maatregelen 
waarop zij ándere wapens konden oppakken tegen de derving aan inkomsten. Door 
de beperkende maatregelen hadden deze overjarige, rollende museumstukken het fi-
nancieel zwaar te verduren, en dat terwijl de oorlogsdreiging vanuit het oosten juist op 
de loer ligt. De tijd van goud, wierook en mirre ligt ver achter ons. Helemaal actueel in 
verband met 75 jaar bevrijding kwam dus onlangs niet geheel onverwacht tijdens deze 
journaaluitzending een impressie van ons Nationaal Oorlogsmuseum voorbij. 

Opeens werd mijn aandacht getrokken door een close-up van een bijzonder collec-
torsitem. Het was maar heel even, maar het kon niet missen. Daar stond hij: de 155 
mm Houwitzer, full colour in beeld. Het was net alsof ik een oude dienstmaat zag, die 
ik na jaren zo maar tegen het lijf liep. Toch was er nader beschouwd wel iets dat mij 
bevreemdde. Het weerzien met dit museumstuk riep verre van afkeer bij mij op, ter-
wijl ik anderzijds niet echt positieve herinneringen aan dat stuk verdriet heb overge-
houden. In het verlengde hiervan is het gevoel van pacifisme bij mij de jaren daarna 
alleen maar aangewakkerd. Maar dit weerzien was eigenlijk iets heel anders. Ik zag 
op NPO1 een oude dienstkameraad terug.

Hoewel die goeie ouwe stomp in de ‘loop der tijd’ best een volle lading verwensingen 
in de richting van zijn vuurmond heeft gekregen. Zijn enige protest dat hij daar te-
genover in kon brengen was het afschieten van spaarzame brisant- en fosformunitie. 
Daarom heeft hij, misschien wel uit represaille, tijdens een oefening bij Elspeet een 
aantal hectares maagdelijk natuurschoon in de hens geschoten. Aan de andere kant 
betekende dat toen voor ons gelukkig meteen ‘einde oefening’, maar het milieu was 
de verliezer.

Ik heb die avond van dit weerzien nog bewuster de vlag uitgehangen. Er wapperde 
de dag daarop, samen met het gevoel van vrijheid, een persoonlijke herinnering 
aan onze voorgevel. Mijn buurman Ronald herdenkt daarnaast de bevrijding nog op 
een andere wijze, want hij bezit een leger-collectorsitem als herinneringsobject. Hij 
koestert zijn legerjeep als een dierbaar rijdend museumstuk, waar hij regelmatig aan 
‘sleutelt’ en rijklaar houdt voor een ritje door West-Friesland. 
De herstelperiode in ons land na de Tweede Wereldoorlog kennen we als ‘herrijzend 
Nederland’. Ronald voelt waarschijnlijk meer voor de uitdrukking ‘herrijdend Neder-
land’. Op Bevrijdingsdag haalt hij zijn groene pronkstuk uit de garage voor een rit 
door De Streek. Die Houwitzer heeft het loodje gelegd, maar wat zijn collectorsitem 
betreft is het enige loodgehalte in zijn benzine te vinden, of tankt hij misschien uit 
pacifistische overwegingen wel loodvrij?



Lekker bewegen voor kinderen uit groep 1 en 2 

Hockey is er voor iedereen, dus ook voor de allerkleinsten! Om 4- en 
5-jarigen alvast op een leuke en natuurlijke manier kennis te laten 
maken met sportief bewegen, is er Funkey. Woensdag 11 mei wordt een 
open les gegeven bij WFHC.

Funkey heeft als doel om kinderen spelen-
derwijs goed te leren bewegen en is terug 
te vinden in de naam: FUN in goed leren 
bewegen is KEY. Het gaat dus om méér 

dan hockey; het programma omvat grondvormen van 
bewegen, loopscholing, balvaardigheid en een vorm 
van hockey. Hiermee willen we bijdragen aan de 
motorische ontwikkeling van onze jongste generatie.

Funkey trainingen
Woensdag 18 mei start FunKey blok 1. De trainingen in dit blok zijn op woensdagmid-
dag van 16.00 tot 16.45 uur en vinden plaats op 18, 25 mei, 1, 8, 15 en 22 juni. 
Aanmelden kan via website www.hoornbeweegt.nl of e-mail funkey@wfhc.nl . 
De kosten zijn 30 euro voor zes lessen.

De trainingen worden gegeven door geschoolde trainers die zijn opgeleid binnen de 
vereniging dan wel via ROC of ALO. De trainingen vinden plaats op onze mooie loca-
tie aan Roskam 6 in Zwaag.

Benodigdheden
De kinderen moeten sportieve sportkleding aan waarin ze makkelijk kunnen bewe-
gen. Ze hebben nog geen speciale hockeyschoenen nodig, maar goede gymschoenen 
zijn wel aan te raden. De kinderen hebben geen stick, scheenbeschermers of bitje 
nodig. Voor meer informatie kun je terecht bij onze Jongste Jeugd-coördinator. 
Je kunt ook een mailtje sturen aan funkey@wfhc.nl .



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

1e, 3e en 5e zondag van de maand: ZWAAG; 2e en  4e zondag van de maand: BLOKKER. 
De kerkdiensten beginnen in de regel om 10.00 uur.

Zondag 15 mei Zwaag:
ds. R. Kooiman

Zondag 22 mei Blokker:
ds. T. van Lente-Griffioen

Donderdag 26 mei Blokker 10.00 uur:
ds. J. Meinders (Hemelvaartsdag)

Zondag 29 mei Octaaf: 
ds. Burret Olde, gezamenlijke dienst

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.

Obligatietrekking Lourdeskapel in Zwaag 

Vóór 1 mei moest de obligatietrekking van de Lourdeskapel 
gedaan zijn. Hieronder kunt u die zien. Vaak bedenken we hoe 
mooi het allemaal gegaan is ruim twintig jaar geleden. Het werd 
een heel project en het was net als bij je eigen huis: er moet iets 
vernieuwd worden, er moet een mankementje verholpen wor-
den, maar dan moet ook dát nog even en van het één komt het 
ander. Het prijskaartje wordt steeds hoger. Maar we hebben daardoor ook een mooie 
Lourdeskapel. We proberen nu op tijd iets te vervangen of te vernieuwen zodat er 
geen grote uitgaven tegelijkertijd komen. De schilder is geweest en een paar vloerte-
gels zijn gerestaureerd, maar na zo’n twintig jaar kan je verwachten dat er soms iets 
is. Ook was men onlangs bezig de luchtvochtigheid te verbeteren. We hopen dan ook 
dat de Stichting Behoud Lourdes Kapel - banknummer NL14RABO0376844027 - onder 
uw aandacht blijft zodat er een potje is bij (extreme) kosten.

   22    31  62  71      129       137 152 159 187 189
 203  225 272 276 291 292 293 319 332 342
 371  380 386 387 388 412 434 440 453 490 
 492  517 526 546 576 594 635  673 681 817
 838  839 840 853  878 881 912 971 977  978
 993  994 997 1002 1026 1041 1068 1098  1142 1194 

Voor vragen 
kunt u contact 
opnemen met 
Aad v.d. Meer: 
0229-235956



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. 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
Za. 21 mei 19.00 uur Westwoud Eucharistieviering m.m.v. Klein Koor
Zo. 22 mei 09.30 uur Zwaag 6e Zondag van Pasen - Eucharistieviering m.m.v. Cantor
  11.00 uur Hoorn  Eerste Heilige Communie - Eucharistieviering 
Do. 26 mei 09.30 uur Zwaag Eucharistieviering m.m.v. koor Marcanto
  11.00 uur Hoorn Eucharistieviering m.m.v. koor Schola Cantorum
Za. 28 mei 19.00 uur Oosterblokker Eucharistieviering m.m.v. koor Zingenderwijs
  19.00 uur Westwoud Oecumenische Viering
Zo. 29 mei 09.30 uur Zwaag 7e Zondag van Pasen - Eucharistieviering m.m.v. Cantor
  11.00 uur Hoorn Eucharistieviering m.m.v. Cantor

Rooms-Katholieke kerkdiensten

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

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



Alarmnummer Ambulance / Brandweer / Politie 112

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

Gemeente Hoorn  0229 - 25 22 00

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

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

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

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

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

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


