
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 10 juni kunt u inleveren 

uiterlijk op DInsDag 31 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 10 27 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
- 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

Ophaaldatum plastic HVC Zwaag
OPHAALDATUM:  DONDERDAG 16 JUNI

Een mooi kermisprogramma voor iedereen! 

Tijdens het pinksterweekend nog geen plannen 
gemaakt? Kom naar de kermis van Zwaag! 
Van 3 tot en met 7 juni staat Zwaag weer even op 
z’n kop. Leuke activiteiten gecombineerd met 
gezelligheid maakt kermis Zwaag tot een top-
weekend voor iedereen. Het superleuke programma start vrijdag met De Hollandse 
avond met Nelis Leeman. Zaterdagavond komt Billy Dans en Eerste Pinksterdag is het 
Feest op het plein met K-Liber, OJKB en Feest-DJ Edje. Het terrein is groter opgezet en 
in op en top kermissferen. 
Zondagavond gaan we knallen met ‘Opgeblazen’ Wilbert Pigmans. Tweede Pinkster-
dag beginnen we, zoals altijd, met het Vroege Tijgersbal met aansluitend Het Grote 
Kidsfestival met veel gratis activiteiten, te winnen prijzen en live-optredens on stage, 
mogelijk gemaakt door onze sponsoren van Kermis Zwaag.
De familie-budget-kermis komt ook dit jaar weer volledig op de Pastoor Nuijenstraat 
met ook een nieuwe attractie. Voor het programma of het laatste kermisnieuws: 
www.kermiszwaag.nl . Hopelijk tot dan!

Let op! Er volgt namelijk nog een leuke foto-winactie met de kermisvlag. Dus heb jij 
er nog een, trek ‘m uit de kast of haal er een voor slechts 10 euro bij De Witte Valk. 
Een e-mail sturen met je adres kan ook naar info@kermiszwaag.nl .

Zonnebloem zoekt vrijwilligers in Zwaag en Zwaagdijk-West
Iedereen heeft behoefte aan gezelschap. Maar wie 
een lichamelijke beperking heeft, is misschien vaker 
alleen dan hij of zij zou willen. Zonnebloemvrijwil-
ligers komen langs voor een bezoekje of nemen de 
mensen mee uit. 
Kom jij onze groep vrijwilligers versterken? Meld je aan voor een kennismaking bij 
Monique Aker via moniqueaker1965@gmail.com of 06-41283057. Kijk voor meer in-
formatie op www.zonnebloem.nl/zwaag-zwaagdijk-west .



Coverstory: CASA CATALPA

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 Fruitlaan 13 in Zwaag woont Jane Meyer. In 1974 is het jonge gezin vanuit Amster-
dam naar Zwaag verhuisd. Jane vertelt over het ontstaan van de naam voor hun huis.

“Het verhaal van ons huis met de boom begint voor ons in 1974, als wij vanuit Amster-
dam hier komen wonen. Het jonge boompje staat er dan al en wij zijn de tweede be-
woners van het huis. Omdat wij zelf ook graag een Catalpa in de tuin wilden hebben, 
spraken wij af dat het boompje kon blijven staan en dat onze vrienden een nieuwe 
boom voor in hun nieuwe tuin kregen.
De reden van ons vertrek uit Amsterdam was dat wij onze beide jongens een buiten-
jeugd wilden geven en dat is ook helemaal gelukt. Ze zijn naar Het Ooievaarsnest op 
school geweest, hebben gevoetbald bij de Westfriezen, speelden squash bij Squash 
Hoorn en hebben hier met plezier gewoond totdat ze gingen studeren.
Na het overlijden van mijn echtgenoot in 1995 woonde ik hier alleen, maar door fami-

lieomstandigheden kwam mijn kleinzoon 
mij gezelschap houden. Zijn eerste ken-
nismaking met de Zwaagse vriendjes en 
vriendinnetjes was bij De Zwaaghalsjes en 
later ging hij bij St. Caecilia op trompet-
les. Hij heeft zich hier altijd thuis gevoeld.
Omdat ik zo van bomen hou, heb ik ons 
huis genoemd naar de boom die ach-
ter ons huis staat, namelijk de catalpa 
bignonioides. Deze boom komt oorspron-
kelijk uit het zuidoosten van Amerika en 
de Indianen noemen de boom Katapau. 
Ik heb me laten vertellen dat dit iets te 

maken heeft met praten en dat ze onder deze boom graag samenkwamen. Ik kan 
mij daar wel wat bij voorstellen, want ‘s zomers is het heerlijk koel onder het enorme 
bladerdak en als het regent, blijf je ook nog droog. Het sprak mij heel erg aan, want 
ons huis moet ook een plek zijn waar men graag komt.
Verder hebben wij in de familie ook Catalaanse roots, vandaar dus de naam Casa Catalpa!”

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!



Snoeien doet bloeien
Dat heeft Musicalvereniging Zwaag (MvZ) 
aan den lijve ondervonden. 
Zoals u wellicht in eerdere edities had vernomen, 
hebben we nogal met de nodige barrières de tot-
standkoming van de voorstelling gerealiseerd. Vrijdag 6 mei was het zo ver. De kaart-
houders die hadden aangegeven naar de eerste en tevens laatste gesnoeide versie 
van Little Shop Of Horrors te willen komen, stonden al vroeg in de rij om de zaal van 
Partycentrum De Witte Valk te komen vullen. En wat een opkomst, bommetje vol zat 
het. Wat fijn voor het MvZ-gezelschap, orkest en artistiek team. Want laten we eerlijk 
zijn, spelen voor een halfgevulde zaal is niet je van het.
Maar liefst zestien pagina’s waren uit het script gesnoeid en getuige de reacties van 
enkele kenners onder de toeschouwers, miste je het niet. De aanwezige verslaggeef-
ster van de community ‘Musicalsites.nl’ stak niet onder stoelen of banken dat we het 
uitstekend hadden gedaan en dat het simpele decor niets af deed aan het verhaal 
noch aan de prestaties van de spelers. De uitgebreide fotoreportage op hun website 
getuigt ervan dat het door regisseur Peter Groenendijk in één middag ingeregelde 
lichtplan, meer dan afdoende was. Het door orkestleider Bas Jongsma samengestelde 
kwartet musici zette zonder noemenswaardige repetities een puike begeleiding neer, 
waar het ensemble, niet versterkt, overheen zong zonder dat het in de zaal als een 
gebrek werd ervaren.

Zo zie je maar dat snoeien doet bloeien. Geen voltallig orkest, geen volledige ge-
luidsversterking, -geen lichttechnicus, een ingekort verhaal, een less-is more-decor 
en last but not least, geen dure gehuurde Audrey2 plant, heeft toch geleid tot een 
succesvolle voorstelling. Alle betrokkenen waren na afloop dan ook euforisch en 
wel dermate dat je je toch een beetje afvroeg of er niet nog een voorstelling in had 
gezeten. Maar nee, het was een prima afsluiting van een moeizame totstandkoming 
en een héle lange aanloop. Toch voelt het voor de schrijver van deze proza een beetje 
als de wisselspeler die wordt ingezet, één minuut voor het verstrijken van de officiële 
speeltijd, want juist zijn scene, hoe klein die ook was, behoorde tot een van de ge-
snoeide pagina’s en alleen een rol in het ensemble lijkt een beetje op de reservebank. 
De voorstelling is echter een teamoverwinning en voelt derhalve als het winnen van 
de beker en dat is het belangrijkste.



Actief muziek beleven met Ooker in het Foreestenhuis 

We weten het eigenlijk allemaal wel: Muziek werkt aanstekelijk en geeft energie. 
Voor je het weet, beweeg, tik, neurie of zing je mee met muziek die je hoort of die in 
je opkomt. We willen je uitnodigen om zondag 29 mei samen met ‘Ooker, een koor 
met spirit uit Blokker’ een muzikale middag te beleven. Je wordt uitgenodigd om 
mee te zingen, te bewegen en te ondergaan.
Nummers waar we mee aan de slag gaan zijn ‘Wonderful World’ van Louis Armstrong. 
‘Something inside so strong’ van Labi Siffre, traditional ‘Pick a bale of cotton’, ‘I used 
to sing for you’ van Tracy Chapman en ‘Don’t wait too long’ van Madeleine Peyroux.
Wilt u liever luisteren, dan is dat natuurlijk ook helemaal goed.

Globale opbouw workshopactiviteiten:
-  Warming up: samen tot mooie klanken komen/inzingen
-  Laat je stem horen: Improviseer groepsgewijs met je stem en zing een canon
-  Zing mee met nummers uit het Ooker-repertoire. Misschien zelfs met een solozin?
-   Hoe voelt het om een echte maestro te zijn met een baton in je hand? 
 Als je durft mag je het koor dirigeren.
-  Je leert een basale body percussie met klappen, stampen en handen wrijven. 
-  En luister tussendoor naar de liederen van Ooker, die bijna altijd hoop uitstralen.
Kortom: Laat je meenemen in de muzikale flow die Ooker samen met dirigent Tanja 
Gardner en pianist Nico van Zadel creëert.

Wanneer: zondagmiddag 29 mei
Waar: Foreestenhuis, Grote Oost 43 in Hoorn in de voormalige balzaal.
Tijd: Van 15.00 tot 17.00 (inloop vanaf 14.30 uur en inclusief een pauze)
Entree:  Voor 15 euro volg je de workshop, krijg je koffie of thee met iets lekkers 
en na afloop staat er een drankje met wat te knabbelen voor je klaar. 
Gegarandeerd: een gezellige muzikale middag in het monumentale Foreestenhuis 
en met mooi weer kun je genieten van je glaasje wijn in de fraaie Bijbelse tuin die nu 
volop in bloei staat. Bestel je kaarten via www.projectgeestdrift.nl . Niet te lang wach-
ten, want er is beperkt plaats.
Meer informatie over Ooker en haar repertoire kun je vinden op www.ooker.nl



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 6 JUNI VERVALT IVM TWEEDE PINKSTERDAG
MAANDAG 20 JUNI

Nieuws van de Westfriese Toerclub (WFTC) 

En zoals ik vorige keer schreef, het mooie weer is gekomen. De eerste weken van mei 
waren zonnig, warm en soms met veel wind. Al met al heerlijk weer voor de leden 
van WFTC om lekker te fietsen, te trainen voor grote ritten (onder andere een reis 
naar de Mont Ventoux) en vooral om samen mee te doen aan clubactiviteiten. 
Zo was de onlangs gehouden WFTC Ladies Ride op zondag 15 mei met dertig deel-
neemsters (zelfs vanuit Limburg, Utrecht en Flevoland) een succes. Zij reden ongeveer 
70 kilometer, met een heerlijke stop bij de theetuin van Overleek. Ja, het damesfiet-
sen zit in de lift en WFTC probeert hier met deze speciale ritten op in te spelen.
Zondag 22 mei is de Fortenroute verreden met afstanden van 75 en 130 kilometer. 
Een mooie clubrit langs culturele punten met een bijzondere geschiedenis. De forten 
liggen hier en daar verscholen achter struiken en bomen en doen je enigszins besef-
fen wat ooit de gedachte achter deze 
bouwwerken is geweest.
De profrenners zijn aan hun grote 
rondes begonnen en Matthieu van 
der Poel heeft er een roze trui bij. De 
leden van WFTC rijden dan wel geen 
grote rondes, maar door de zomertijd 
en langere avonden wordt er door 
menigeen flink veel gefietst. Bijna 
elke dag en avond van de week rij-
den leden, alleen of in groepjes, tal-
loze kilometers door West-Friesland 
en daarbuiten. Je ziet ze dan rijden in 
hun mooie blauwe clubtenue en met 
helm, natuurlijk.  
De volgende clubrit ‘Hollands mooiste 
molentocht’ staat gepland op zondag 
12 juni. Andermaal een mooie tocht over meerdere afstanden. Het vertrek is vanaf 
ons clubhuis op de Noorderdracht 42a in Blokker. Vertrektijd is 09.00 uur. Voor meer 
WFTC-nieuws verwijst WFTC graag naar onze website (www.wftc.eu) en Facebook.



  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   8 JUNI
  WOENSDAG 22 JUNI
SVP PAPIER GEBUNDELD OF IN DOOS/BAK AAN DE WEG ZETTEN.

Dodenherdenking 2022

4 mei, de dag van dodenherdenking. Ik had de tv aangezet 
tijdens de afwas en zag Máxima met weer een prachtige 
hoed op. Terwijl ik een dweil over het aanrecht haalde, 
keek ik op de klok. ”Half acht”, dacht ik. “Als ik nu naar 
de Dorpsstraat loop, kan ik nog net de twee minuten stilte meemaken bij het oude 
gemeentehuis.” Ik deed vlug mijn jas aan en hoppa, op weg. 
Het was opvallend stil op de weg, maar vlakbij de geldautomaat zag ik een moeder 
met een jongetje die een mooie roos in zijn handje vast hield. “Wat heb jij een mooie 
roos zeg”, zei ik tegen hem. “Gaan jullie ook naar de dodenherdenking?”, vraag 
ik naar de bekende weg. “Ja”, zegt de moeder. ”Je kunt er niet vroeg genoeg mee 
beginnen hè.” Hij had al instructies gekregen van zijn moeder want hij begon meteen 
zijn vinger voor zijn mond te houden. “Sssst.” Maar toen zijn vader aan kwam lopen 
met de hond kon hij zich echt niet inhouden. “PAPAAAH”, riep hij meerdere malen 
door de stilte. Ondertussen kwam de groep mensen met fakkels en bloemen aanlo-
pen onder begeleiding van een trommel. Boem…boem….boem… daar werd ook hij 
stil van. De groep arriveerde en er werd muziek gespeeld en de trompettist speelde 
daarna de Last Post. Ik kreeg een brok in mijn keel. En dan de twee minuten stilte, 
het samen met elkaar zwijgen en gedenken. Hoe indrukwekkend is dat. 
De kleine man wist hoe het moest en deed het geweldig goed op de arm van zijn 
moeder. Daarna mocht hij zijn mooie roos neerleggen bij de andere bloemen. Dat 
vond hij wel even moeilijk, bang dat de roos opgegeten zou worden. 
Dit meemaken is toch mooier dan thuis voor de tv. Wat mooi dat in Zwaag een groep 
mensen dit organiseert, dat de scouting er is voor het dragen van de bloemen en de 
fakkels en dat de fanfare er is voor de muziek die je het verdriet laat voelen om de 
oorlogsslachtoffers met de trommel en de trompet. Wat bijzonder dat deze kleine 
jongen er was met zijn roos wat voor de aanwezigen de mengeling van emoties com-
pleet maakte.



Wegens omstandigheden: twee E-bikes z.g.a.n. met Bosch middenmotor 
en 500W accu’s. Weinig gebruikt. 1.200 euro per stuk. 

Telefoonnummer: 0229-235300 (Blokker)

Hierbij willen wij u bedanken voor uw medeleven, 
in welke vorm dan ook, 

na het overlijden van onze dochter, (schoon)zus en tante

MARIEKE

Het heeft ons veel troost en steun gegeven.

Familie Botman
Oosterblokker, mei 2022

Wegens aanschaf motor: puntgave scooter Sym Fiddle II S50, 49,5 cc, 9/2017, 
12.930 km. Wit, hoog windscherm, afsluitbare topkoffer. Nieuw gekocht bij 

HV Scooters Alkmaar en altijd daar in onderhoud. Laatste beurt bij 12.200 km. 
Vraagprijs 1.000 euro. 

C. Willems, Blokker: 06-29020396

Familieberichten & Zoekertjes

TE KOOP

DANKBETUIGING

Voor plaatsing in het Samenspel van 10 juni maart graag uiterlijk op  
DINSDAG 31 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?



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 
Brinkpark een Hazesdag georganiseerd. De hele 
middag wordt Hazesmuziek gedraaid, waar iedereen die binnenloopt van kan genieten. 
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. 

Duofiets
Vanuit het Blokkerfonds is een nieuwe duofiets beschikbaar gesteld voor Brinkpark. 
Deze fiets is beschikbaar voor alle inwoners van Blokker. Wilt u een keer stukje fietsen 
op de duo-fiets? Neem dan contact met ons op via 088-6652701 (bereikbaar op werk-
dagen van 08.30 uur tot 13.00 uur) of stuur een e-mail naar info@ontmoetenbijbrink-
park.nl voor de instructies. Veel fietsplezier!

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)

Zingen en fietsen bij Brinkpark



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

Huiszwaluw zoekt (onder)dak

In de zomer kunt u volop genieten van de acrobatische toeren van de 
huiszwaluwen. In april en mei komen ze terug uit hun overwinterings-
gebieden in Afrika: 6000 kilometer heen en 6000 kilometer terug. Een 
gevaarlijke reis voor een vogeltje van ongeveer 20 gram!  
Bekend is dat het leven van de huiszwaluw er niet gemakkelijker op geworden is. Het 
weer speelt hierin een grote rol. Bij slecht weer zijn er minder muggen, dus minder 
voedsel voor de ouders en hun kinders: een huiszwaluw vangt zo’n 9000 muggen per 
dag. Met een snavel vol vliegen ze terug naar hun nest. En dat scheelt ons heel wat 
muggenoverlast.
Moeilijk is het ook voor ze, dat er in verstedelijkte gebieden te weinig modder is 
om nesten van te bouwen. Gelukkig zijn er in de nieuwbouwwijken in de gemeente 
Hoorn veel sloten met natuurvriendelijke oevers, waar voldoende modderige klei is 
te vinden. Daarvan bouwen ze hun nest, het liefst pal onder een overstekende witte 
(hun voorkeurskleur) daklijst. En ook die zijn er veel in onze nieuwbouwwijken. Geen 
hoge bomen ervoor, zodat ze goed kunnen aanvliegen.
Vaak zitten er meerdere nesten pal tegen elkaar aan. Het zijn echte kolonievogels.
Ze leggen vier tot vijf eitjes, soms twee keer per zomer. In oktober vliegen ze, met 
hun jonkies, weer helemaal terug naar Afrika.
 
Het is leuk om te zien hoe snel en wendbaar ze vliegen om voldoende muggen te 
kunnen verzamelen. Minder leuk is dat ze ook poepen. Op uw stoep, als het nest aan 
uw huis hangt.
Maar daar is wat aan te doen. Strooi wat zand op de tegels zodat u het gemakkelijk 
weg kunt vegen. U kunt ook minimaal 50 centimeter onder het nest een plankje op 
de muur aanbrengen. Bij een wit plankje houdt u een ruimte van drie centimeter 
vrij tussen de muur en het plankje, zo  voorkomt u dat een huiszwaluw onder dit 
‘opvangplankje’ een nest bouwt. Een zwart plankje kunt u meteen tegen de muur 
hangen: daar gaan ze niet onder nestelen. En goed om te weten: de nesten met eitjes 
of jongen zijn wettelijk beschermd. Verwijder ze dus niet!

De KNNV afdeling Hoorn/West-Friesland probeert door het jaarlijks tellen van de 
huiszwaluwen een goed beeld van het aantal nesten met jongen te krijgen. De laatste 
jaren blijft het aantal nesten in de Bangert en Oosterpolder ongeveer gelijk. Helaas 
zien we wel dat er ook nesten weggehaald worden. Maar, nu u dit gelezen heeft, 
kijkt u vast met andere ogen naar deze vrolijk rond scherende vogeltjes.



V.a. 28 mei  Expositie Blokkerse bodemschatten 
 Zaterdag- en zondagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur
 Dorpskerk, Westerblokker 105 (hoek Kolenbergstraat)

29 mei SPRING! Diverse activiteiten 10.00-16.00 uur 
 MAK Blokweer, Blokker

3 t/m 7 juni Kermis Zwaag
 www.kermiszwaag.nl

5 juni Optreden Swaegh Zingt en Berkhout Vocaal Aanvang: 14.30 uur  
 De Witte Valk, Zwaag

12 juni Hollands Mooiste Molentocht Westfriese Tourclub Start: 09.00 uur
 Handbalveld, Noorderdracht 42a, Oosterblokker

19 juni (André) Hazesdag! 14.00-18.00 uur
 Ontmoeten in Brinkpark, Blokker

Activiteitenagenda  mei / juni

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

Nieuws van Swaegh Zingt 

Na twee jaar verplichte stilte in verband met corona 
staan de enthousiaste zangers en zangeressen van 
Swaegh Zingt en Berkhout Vocaal te popelen om Eerste Pinksterdag het publiek te 
overspoelen met mooie koorzang, vrolijkheid en inspirerende uitvoeringen. Heel veel 
genres zijn te horen en te zien, zoals oude nummers, pop, musical, theater en het 
levenslied. Voor elk wat wils. Iedereen is zondag 5 juni vanaf 14.30 uur welkom bij De 
Witte Valk, de toegang is gratis. 
Voor meer info: www.dewittevalk.nl/activiteiten-agenda/ of www.kermiszwaag.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

29 mei Heren Westfriezen-VVW 14.30 uur Zwaag

6 juni Heren De Blokkers-Con Zelo 14.30 uur Blokker

ZAALVOETBAL

30 mei Heren RTC-Zwaag/Hoogland Kozijnen 2 19.15 uur De Kreek

10 juni Heren Zwaag/Hoogland Kozijnen-AC Kingdom 21.05 uur Zwaag

10 juni Dames Zwaag/Hoogland Kozijnen-Spirit’30 21.05 uur Zwaag

HANDBAL

29 mei Dames HV Blokker-Quintes/VVW 3 12.15 uur Blokker 

29 mei Dames Westfriezen-DTS’48 13.00 uur Zwaag

29 mei Heren HV Blokker-Tonegido 14.50 uur Blokker 

HOCKEY

29 mei Heren WFHC-Purmerend 14.45 uur Roskam Zwaag

Sportagenda mei / juni

We zijn weer Happy Together!
Gelukkig voelt het weer heel gewoon om, zonder onderlin-
ge afstand, samen te zingen. Onder de enthousiaste leiding 
van onze dirigente en onze pianist, zijn we in korte tijd 
helemaal ‘bij stem’ gekomen. Maar ja, we bestaan dan ook binnenkort 25 jaar! We 
genieten volop van onze heerlijke mix van evergreens en nieuwe, eigentijdse zang-
nummers. Maar ook de gezelligheid, de aandacht voor elkaar en het samen kunnen 
lachen maakt ons tot een supermooi koor. 
Op dinsdagavond repeteren we vanaf 20.00 uur in De Witte Valk, Dorpsstraat 175 te 
Zwaag. Wanneer je ook wel eens die blije boost wil ervaren van het samen zingen, 
dan zit je bij ons koor altijd goed. 
Voor vragen of voor een eerste kennismaking kun je een mailtje sturen naar het 
secretariaat: secretaris@zangkoorhappytogether.nl . Om een avond te luisteren of 
mee te zingen ben je dan, vrijblijvend, altijd van harte welkom. Zie ook onze website: 
zangkoorhappytogether.nl   

Zangkoor Happy Together 



West-Friese Lourdes Vliegreis 2022

“Een vakantie voor de ziel?” (Deelnemer West-Friese  
Lourdes Vliegreis 2022, 28 april t/m 3 mei)

Het wonder van Lourdes?
Wat is het toch, dat wonder van Lourdes, de verschijning van Maria aan Bernadette? 
Wat verwacht je er te vinden, vragen mensen me vooraf. Ik ga er blanco in en ik zie 
het wel, ik ben vooral benieuwd.
Het programma is vol, maar te doen. Ze zeggen dat in Lourdes de hemel de aarde 
raakt, en dat wil ik natuurlijk zelf ervaren. Het commerciële, die winkeltjes waar je 
van alles kunt kopen, ach, daar prik ik wel doorheen. Ik kan het de ondernemers niet 
kwalijk nemen dat ze een graantje willen meepikken.
Op het Heiligdom zelf is geen enkele commerciële uiting en dat is fijn. Alleen de vele 
pelgrims zijn er, in stilte bij de grot, of op weg naar een van de vele kerken om een 
viering bij te wonen.
De Lichtprocessie brengt iedere avond duizenden mensen zingend en biddend op de 
been, hun kaars brandend als een ode aan Maria. En natuurlijk blijft het voor ons niet 
bij één avond, deze ontroering vraagt om meer.
Ontroering is er sowieso volop, tijdens de kruisweg of de vieringen, stille tranen om 
onverwerkt verdriet, om de zwaarte van het verdriet, van de last, met elkaar te kun-
nen delen of neer te leggen bij Maria, maar ook tranen van vreugde en dankbaarheid 
om teruggevonden geluk.

Ik zie talloze armen om schouders, zomaar bij mensen die elkaar soms nog maar 
nauwelijks kennen. Heel veel jonge en niet meer zó jonge mensen geven hun armen, 
hun handen en voeten om de zieken en gehandicapten te helpen en te ondersteunen 
waar ze maar kunnen. Ik denk aan Jezus’ woorden: “Jullie zijn mijn handen, Ik kan 
het niet alleen.” Het zijn wat mij betreft allemaal kleine en grotere wondertjes die je 
voelt en ziet gebeuren als je je hart ervoor opent. En het zijn er zoveel…
Tijdens de handoplegging voelde ik heel intens dat ik als mens mag zijn zoals ik ben. 
Ik zag Mariet groeien in haar rol als onze vrouwelijke pastoraal begeleider en wat was 
het fijn dat zij en Cor na de handoplegging letterlijk om ons heen stonden, niet boven 
ons of voor ons, maar tussen ons in. Evenals Margreet, de dirigente van het Lourdes-
koor, die met haar devotie en ongelooflijke enthousiasme de pelgrims als een engel in 
vervoering wist te brengen. De hemel raakte de aarde.

In Lourdes wordt niemand vergeten, wordt niemand aan zijn of haar lot overgelaten, 
er is hulp, er is een luisterend oor voor ieder die dat nodig heeft, maar er mag ook 
stilte en ruimte zijn voor meditatie of gebed. Alles wat het leven de moeite waard 
maakt, mag je in Lourdes met handenvol ontvangen. Mag ik het wonder van Lourdes 
omschrijven als: Een vakantie voor de ziel? 

Gré Gobes-Dekker



Een bijzonder muzikaal examen in Zwaag

“Het gebeurt niet iedere dag,” zo sprak haar trompetdocent 
Michael de Graaf, “dat iemand D-examen doet voor HaFaBra. 
In de twintig jaar dat ik docent ben, is dit pas de derde keer 
dat ik dit meemaak.” 
De leerling over wie hij sprak, is de Zwaagse trompettiste en 
bugelspeelster Inge Olijve. Zij behaalde op 15 mei cum laude 
haar D-diploma na een openbaar examen in de Pancratius-
kerk in Blokker.
Even wat uitleg. HaFaBra staat voor Harmonie, Fanfare, Brass-
band. Er zijn vier examenniveaus, waarvan D het hoogste 
niveau is. Naast solo spelen moet de kandidaat onder andere 
kunnen samenspelen, op gehoor kunnen spelen en een be-
hoorlijke portie muziektheorie onder de knie hebben.
Inge had de lat voor zichzelf behoorlijk hoog gelegd door te 
kiezen voor een openbaar examen met zo’n vijftig á zestig 
toehoorders, waaronder vele ervaren muzikanten van onder 
andere fanfare St. Caecilia en natuurlijk de examinatoren. Maar ook door de keuze 
van een gevarieerd klassiek muzikaal programma. Haar eerste solostuk, ‘Intrada for 
trumpet or horn’ van O. Ketting liet Inge, niet zichtbaar voor de aanwezigen, klinken 
vanaf de etage van de kerk. Zij bracht het publiek daarmee direct in vervoering. Voor 

de samenspelonderdelen had Inge gekozen 
voor stukken met pianobegeleiding door 
Afke Borst en een duet met trompettist Rense 
Jansen. Als klap op de vuurpijl sloot zij haar 
examenconcert af in een Brasskwintet met de 
Caecilianen Karin Dekker, Myriam Korse en 
Jago van der Stap. Het kwintet werd compleet 
gemaakt met haar docent Michael de Graaf, 
met wie zij meer dan twintig jaar geleden 
de eerste schreden op het HaFaBra-pad zette 
en waarmee zij met dit optreden nu ook de 
HaFaBra-opleiding voor amateurmuzikanten 
heeft voltooid. Volgens de beide enthousiaste 
examinatoren met vlag en wimpel, de staande 
ovatie was dan ook volkomen terecht.
Inmiddels is Inge ook vergevorderd met haar 
opleiding tot trompetdocent. Zij geeft groeps-
les in projecten voor basisscholen en individu-
ele trompetlessen voor jong en oud. 

Jan Olijve
Een trotse vader



Lees verder op de volgende pagina >>

Leuke activiteiten 29 mei 

SPRING!
Hoera, de lente hangt in de lucht! De schapen 
worden geschoren, de natuur bloeit op en 
iedereen zit vol lentekriebels. Dat vier je tijdens 
SPRING!, een vrolijk lentefeest voor het hele 
gezin. Tijdens SPRING! kun je de hele dag door 
meedoen met sprankelende activiteiten en de-
monstraties schapenscheren bijwonen. Zondag 
29 mei vinden van 10.00 tot 16.00 uur dan ook 
diverse activiteiten plaats op onze kijkboerderij. 
Een overzicht:

Schapenscheren
Elk jaar een van de hoogtepunten op onze kijkboerderij is het scheren van de scha-
pen. Van dichtbij zie je hoe de dierverzorger de mooie wollen schapenvacht netjes 
afscheert. Natuurlijk mag je ook op kraamvisite bij de lammetjes in de schapen- en 
geitenweide.

Ontbijten met geiten
In de ochtend kun je in een tijdvak naar keuze ontbijten met de geiten. Een unieke 
mogelijkheid om een lekker ontbijt te nuttigen aan een lange tafel direct aan de 
wei. Het ontbijt wordt samengesteld met de heerlijkste producten van onze Biomarkt 
standhouders.
Reserveren voor ontbijten met de geiten doe je op onze website:
www.mak-blokweer.nl/agenda/spring/2022-05-29/
De kosten zijn 5,95 euro per persoon.
Het ontbijt is vegetarisch, met koffie of thee naar keuze. Heb je 
een speciale dieetwens, vul dit dan in op het formulier bij het 
veld opmerkingen.

Blije bijen
Doorlopend is er de activiteit Zaadbommen Maken. Met klei, 
grond en zaden kneed je vredelievende bloembommetjes die je 
thuis tot bloei kunt laten komen. De bloemen die uit de zaden groeien trekken bijen 
en andere insecten aan. Een heerlijke activiteit waarbij je lekker met je handen in de 
klei werkt.

MAKS’ Biomarkt
Op MAKS’ Biomarkt kun je terecht voor biologische en duurzame (streek)producten. 
Het is een leuke en verantwoorde gelegenheid om je vaste inkopen te doen. Op deze 
gezellige, kleinschalige markt vind je elke maand vijf tot tien lokale aanbieders met 



(h)eerlijke producten. Tot het vaste assortiment behoren onder andere kaas, groente, 
fruit en brood. Daarnaast is een aantal wisselkramen die elke keer door andere on-
dernemers gevuld worden. 
Het caféterras bij de Molshoop en het natuurpark zijn tijdens de markt geopend. Het 
inkopen doen kan dus makkelijk gecombineerd worden met een kopje koffie of een 
wandeling.

Natuurpark Blokweer en bezoekerscentrum De Molshoop zijn vrij toegankelijk. Voor 
sommige activiteiten wordt een bijdrage gevraagd.
Honden zijn niet toegestaan.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met onze informatiebalie via 0229-
266344 of info@mak-blokweer.nl

Stichting MAK Blokweer, Kloosterhout 1-2, Blokker

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

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



Nieuws van Zwembad De Wijzend 

Inmiddels wordt het zwembad al redelijk goed bezocht door veel 
banenzwemmers, kinderen en gezinnen. Ook dit seizoen geven 
we op dinsdagavond van 19.00 tot 19.45 uur weer bootcamples-
sen. Lekker buiten sporten op het veld en in het water allerlei oefeningen doen. 
De zwemlessen zijn ook gestart maar we kunnen nog steeds nieuwe leerlingen plaatsen. 
Voor beide activiteiten kunt u informatie krijgen bij de receptie van De Wijzend.

Van zondag 19 juni tot en met zaterdag 25 juni is het Feestweek in De Wijzend!
Het programma voor de feestweek gaat er als volgt uitzien: 

Zondag 19 juni om 13.00 uur de feestelijke opening met muziek. Daarna zijn er aller-
lei spelletjes voor de kinderen. 
Maandag 20 juni mogen de banenzwemmers koffie halen met een koekje.
Van 18.00 tot 20.00 uur geeft Marcel Stroet een clinic ‘warm zwemmen in buitenwa-
ter’. Deze clinic is voor deelnemers vanaf 16 jaar met een zwemdiploma.
Dinsdag 21 juni mogen de banenzwemmers koffie halen met een koekje.
Van 19.00 tot 20.00 uur is er een inloop-bootcamp. Dit is voor iedereen vanaf 16 jaar 
met een zwemdiploma.
Woensdag 22 juni is er weer koffie voor de banenzwemmers met een koekje.
Van 19.00 tot 20.00 uur geeft Edith van Dijk een clinic ‘borstcrawl zwemmen’. Aan 
deze clinic kunnen maximaal 30 personen vanaf 16 jaar deelnemen. 
Donderdag 23 juni is er weer verse koffie met een koekje voor de banenzwemmers.
Van 19.00 tot 20.00 uur wordt een clinic ‘open water zwemmen’ gegeven door Hans 
Beenker. Aan deze clinic kunnen 20 personen meedoen. Een zwemdiploma is vereist. 
Vrijdag 24 juni mogen de banenzwemmers weer op de koffie.
Van 19.45 tot 20.45 uur is er een waterpolo-clinic. Ook hiervoor is een zwemdiploma 
vereist en de minimumleeftijd is 8 jaar. 
Zaterdag 25 juni weer koffie met een koekje voor banenzwemmers.
Vanaf 14.00 uur is er een ‘Waterbandenpolotoernooi’. 

Wat houdt dit in?
Maak een team van vijf personen. Dat kunnen bijvoorbeeld buren, familie, collega’s 
of leden van een vereniging zijn. Vier personen per team (1 reserve-wissel) zitten 
ieder in een band en spelen een bal over. Je speelt tegen een ander team van 4 per-
sonen. De bal moet in een doeltje van de tegenpartij worden geschoten. De bal mag 
alleen gespeeld worden als je in de band zit. Je mag iemand van de tegenpartij uit de 
band mikken. Deze mag dan niet aan het spel deelnemen.
Maak een team van vijf personen en verzin een leuke, gekke naam. Neem een wit en 
een zwart T-shirt mee. De minimale leeftijd voor deelnemers is 16 jaar en een zwem-
diploma is vereist. Het maximale aantal teams is acht. 

Kosten: Niets - Pretniveau: Hoog Schrijf je op tijd in bij de receptie van De Wijzend 
voor één of meerdere clinics. Lees verder op de volgende pagina >>



50 ontmoet 50
Ben je in het seizoen (van 30 april t/m 4 september) jarig en word je 50? Dan ben je 
net zo oud als het zwembad! Kom naar het zwembad met je ID, dan krijg je een uit-
nodiging voor iets leuks. 

Voor mensen die het nog niet weten. Tussen Zwaag, Blokker en Hoorn ligt een prach-
tig zwemcomplex met een 50-meter bad, een leuk speelbad en een apart kleuterbad: 
De Wijzend. Dit bad wordt dagelijks bezocht door vele banenzwemmers. Schoolslag, 
borstcrawl, jong of oud, snel of langzaam. Het maakt niet uit. Ieder voor zich. Heerlijk 
in de buitenlucht. Het water wordt verwarmd tot 21 graden en de rest warmt de zon 
op.  Er is een grote speelweide met een voetbalveldje, volleybalveldje, speeltuin en 
springkussen. Het complex is omringd door bomen dus heeft een prachtige natuur-
lijke uitstraling. Kom gewoon eens kijken! Graag tot ziens.  
Team Zwembad De Wijzend

Blokkerse Bodemschatten
In de Dorpskerk van Blokker is vanaf zaterdag 28 mei, verspreid door de kerk, een 
bescheiden tentoonstelling te zien van opgegraven aardewerk van verschillende vind-
plaatsen in Ooster- en Westerblokker.
De heer Jo Maas, tijdens zijn werkzame leven in dienst bij Philips, was in zijn vrije tijd 
een gedreven amateurarcheoloog. Op mestvaalten en rond oude boerderijen deed 
hij zijn speurwerk in samenwerking met anderen. Vanzelfsprekend kwamen niet alle 
voorwerpen klokgaaf naar boven, en hoewel er soms een scherfje ontbreekt wist Jo 
veel dingen weer te repareren (restaureren).Deze tentoonstelling geeft een goed 
beeld van de gebruiksvoorwerpen van onze voorouders.
Openingstijden gedurende de zomer: zaterdag- en zondagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur.

Mededelingen 

De praktijk is vrijdag 3 juni gesloten. 
Voor actuele informatie, zie onze website: 
www.julianalaan.praktijkinfo.nl 

hr. S.H.O. Khachadurian, huisarts
mw. R.A.M. Ooteman, huisarts
mw. K. Conijn, huisarts



Onderduiken in Oosterblokker!
Door Piet Kroon

De nationale herdenking op 4/5 mei is actueler dan ooit. Zoals ook in de Tweede We-
reldoorlog overal zowel moedig verzet als lafhartig verraad naast elkaar bestonden, 
lijkt het tegenwoordig wel of we in Oost-Europa een herhaling van zetten zien.
In Westerblokker staat een monument, waar elk jaar een herdenking plaatsvindt van 
drie omgekomen dorpsgenoten. Ook Oosterblokker heeft een oorlogsgeschiedenis, 
die het niet verdient om zomaar vergeten te worden. De noodzaak tot onderduiken 
stuwde bij een Oosterblokkers boerengezin nobele daadkracht naar boven. Dit is een 
weergave van de gebeurtenissen hoe dit alles aan de vergetelheid kon ontsnappen:

Aan het begin van een nieuwe schoolweek, omstreeks 1990, zat onze pastoor samen 
met een speciale gaste uit Amerika, mevrouw Lore Baer bij ons aan de koffietafel. 
Twee geloven aan een tafel, zo bleek kort daarna, en niet op één kussen met de dui-
vel ertussen.
Ware het niet dat het duivelse aspect ‘m zat in datgene wat Lore Baer met ons wilde 
delen. Zij was namelijk een Joodse overlevende van de verschrikkingen van de Tweede 
Wereldoorlog, die ook niet aan haar familie voorbij waren gegaan. Ze vertelde dat zij 
als vijfjarig meisje bij de familie Schouten op hun boerderij aan de Oosterblokker een 
veilig onderkomen had gekregen en mede door hun liefdevolle verzorging heelhuids 
de oorlogstijd was doorgekomen. Ondanks de Duitse dreiging waren de verschrikkin-
gen grotendeels aan haar voorbijgegaan. Dat kwam misschien wel doordat zij tijdens 
deze periode op onze school door de medeleerlingen zondermeer werd geaccepteerd 
en daardoor niet speciaal opviel.

Nu was voor haar, na lang aarzelen, de tijd aangebroken om de terugweg naar haar 
herinnering in te slaan en oude indrukken nieuw leven in te blazen. De gebruikelijke 
koffiepauze op een doorsnee-maandagmorgen kreeg door dit gesprek wel een heel 
speciale wending. Bovendien betekende het in de verste verte niet het einde van 
deze speciale ontmoeting. Uitvoerige correspondentie en latere contacten met Lore 
mondden uit in haar schenking van een speciale geldelijke bijdrage aan onze school, 
bestemd om onder andere excursies naar het Anne Frankhuis en voormalig Kamp 
Westerbork te financieren. Met als doel om onze leerlingen bewust te maken van alle 
gevolgen van racisme en discriminatie.

Het hoogtepunt van al deze contacten vond plaats op maandag 2 mei 1994, de dag 
waarop het project ‘Ruzie/Vriendschap, Oorlog/Vrede’ toepasselijk werd afgesloten 
samen met de onthulling van een door Lore geschonken spekstenen kunstwerk, die 
de bescherming van een kind prachtig tot uitdrukking bracht. Zo stond op die maan-
dagmiddag Lore met haar partner, samen met Cornelia Schouten, haar familie en een 
ruime Amerikaanse delegatie op het bordes van de zuidingang van onze school, oog 
in oog met de schoolkinderen, die hen feestelijk toezongen. Rick en Sander, achter-
kleinkinderen van hun overgrootouders Schouten, stonden klaar om het kunstwerk 

Lees verder op de volgende pagina >>



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

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

Donderdag 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.

Mededelingen 

De huisartsenpraktijk is wegens  
nascholing, vakantie of nachtdienst gesloten op maandag 20 juni.

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

Zondag 5 juni Zwaag: :
ds. R. Kooiman (Pinksteren),  gezamenlijke 
dienst

Zondag 12 juni Blokker: 
ds. T. van Lente-Griffioen

van de eveneens aanwezige Roli Pol te onthullen. Daar stond het ‘in de aanslag’, 
nog behoedzaam omfloerst in de hal, geflankeerd door de tegen de muur hangende 
prijzenkast met de bloedig bevochte schoolvoetbalbokalen van weleer. Zij hadden op 
geheel andere wijze gedeukt en gevlekt de tijd overleefd, stille getuigen van een vre-
diger vervlogen verleden. Zo verdient elke heldendaad zijn eigen unieke lauwerkrans, 
maar niemand zou het over zijn hart kunnen verkrijgen om de universele waarde van 
dit beter-laat-dan-nooit coryfee ook maar een moment te betwisten!

Naast het kunstwerk heeft altijd een levensgrote foto gehangen van de kleine Lore 
met haar redders, die vlak na de bevrijding werd genomen tijdens de voorjaars-
schoonmaak. Toen pakte iedereen immers gewoon de draad weer op en ging men 
naadloos over tot de orde van de dag.

Bij de verhuizing naar de nieuwe Pancratiusschool maakten ook deze bijzondere 
herinneringen de overstap naar hun nieuwe locatie.  Bij alle overlevenden staan de 
oorlogservaringen in hun geheugen gegrift. Daarom hebben wij de opdracht om die 
verhalen te blijven doorvertellen aan de jongere generatie, want de veelzeggende 
tekst onder de twee beeldjes houdt iedere goede verstaander bij de les: ‘Wie één kind 
redt, redt de mensheid!’



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. 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
Za. 04 juni 19.00uur Westwoud Eucharistieviering
Zo. 05 juni 09.30 uur Zwaag Eerste Pinksterdag 
    Eucharistieviering
  11.00 uur Hoorn Eucharistieviering
Ma.  06 juni 10.00 uur Hoorn Tweede Pinksterdag
    Eucharistieviering
Za. 11 juni 19.00 uur Oosterblokker Eucharistieviering
Zo. 12 juni 09.30 uur Zwaag Eucharistieviering
  11.00 uur Hoorn Eucharistieviering

Rooms-Katholieke kerkdiensten

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

Eerst aanspreekbare pastores: 
Pastoor Samuel Marcantognini en Kapelaan Javier 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


