
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 8 juli kunt u inleveren 

uiterlijk op DInsDag 28 juni 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 12 24 juni 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

Rectificatie 
Bij het vorige Samenspel was een inlegvel gevoegd waarmee aandacht werd 
gevraagd voor de vrijwillige bijdrage aan Samenspel. Helaas is op dit inlegvel ons 
bankrekeningnummer niet volledig vermeld.

Samenspel is hét podium voor onder andere verenigingen, bewonerscommissies, 
sportclubs en zanggroepen binnen het verspreidingsgebied Blokker, Zwaag, 
Oosterblokker, Zwaagdijk-West en Bangert en Oosterpolder.

Al meer dan vijftig jaar geeft Samenspel hen ruimte om vergaderingen, optre-
dens, wedstrijden of ander belangrijk nieuws aan te aankondigen en aan inwo-
ners om hun verhalen, anekdotes, persoonlijke berichten en hulpvragen te plaat-
sen. Samenspel draagt de dorpen en het verenigingsleven een warm hart toe.
Draagt u ons een warm hart toe en vindt u het belangrijk het Samenspel ook de 
komende jaren te blijven ontvangen? Steun dan uw dorpsblad. 
Maak een vrijwillige bijdrage over op rekeningnummer NL 17 RABO 0122 1373 96 
ten name van Stichting Samenspel te Zwaag. U kunt uw bijdrage eventueel ook 
in een gesloten envelop bezorgen bij onze penningmeester op het adres Dorps-
straat 126 te Zwaag. Elke bijdrage is welkom, maar om een indicatie te geven: 
een bijdrage van ongeveer 17,50 euro per adres is nodig om de kosten te dekken.

Als u vóór de zomervakantie uw bijdrage overmaakt, dingt u mee naar de over-
heerlijke slagroomtaart. Maak uw vrijwillige bijdrage vandaag nog aan ons over. 
Zo blijft de toekomst van Samenspel verzekerd.

Hartelijk dank,
Bestuur en redactie Stichting Samenspel

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   6 JULI
  WOENSDAG 20 JULI
SVP PAPiER GEBUNDELD OF iN DOOS/BAK AAN DE WEG ZETTEN.



Lees verder op de volgende pagina >>

Coverstory: HET LAANTJE

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

Op Dorpsstraat 176 in Zwaag wonen Louis en Marian van der Laan. In 2013 zijn zij 
gestart met de bouw van hun paleisje en 29 maart 2014 konden zij na veel noeste ar-
beid het huis met dochter Ginger betrekken. Drie jaar later werd het gezin compleet 
met de geboorte van dochter Yesslin. Louis vertelt over de naam van hun huis.

“ik ben één huis verderop opgegroeid, op nummer 180. Tot circa 1993 zat ons fami-
liebedrijf Electrotechniek Van der Laan ook op dit adres tot het naar de Oostergouw 
in Zwaag verhuisde. Destijds stonden hier ook de boerderij van de familie Reuzenaar 

en het huisje van opa Knol. Deze huizen 
stonden op een gegeven moment leeg en 
toen het bedrijf was verhuisd, zijn deze 
huizen gesloopt. Later kwamen de huizen 
op nummer 174 en 172 ook te koop omdat 
de eigenaren gingen verhuizen.
Op een gegeven moment kreeg ik de 
mogelijkheid om een van de percelen te 
kopen. in eerste instantie was ik daar niet 
aan toe, maar ik werd overtuigd dat dit wel 
een mooie kans was om een huis naar eigen 
inzicht te bouwen. Gelijk met de beslissing 
om het toch te doen, kregen Marian en ik 
een relatie. Hoe mooi was het om samen 
een nieuw leven te starten en een mooi huis 
te bouwen.
Wij wilden het huis graag een naam geven 
en hadden wat opties in gedachten. Met 

het geven van een naam aan ons huis wilden wij heel graag mijn moeder eren, die 
zeven jaar daarvoor veel te jong was overleden. Het werd dus ‘het Laantje’, een naam 
met meerdere betekenissen. De meisjesnaam van mijn moeder was ‘Laan’. Een mooie 
anekdote blijft dat bij hun trouwen de ambtenaar naar haar naam vroeg. ‘Laan’, 
antwoordde zij. ‘Nee’, zei de ambtenaar, ‘uw eigen naam’. ‘Laan’, antwoordde mijn 
moeder nogmaals. ‘Nee’, begon de ambtenaar weer, ‘uw meisjesnaam graag’. Waarop 
mijn moeder riep: ‘Dit is mijn naam en straks heet ik ook nog Van der Laan.’
Verder is ‘het Laantje’ ook symbolisch voor de Van der Laan-tjes die naast elkaar 
wonen. Aan de ene kant mijn vader en aan de andere kant mijn zus. Vorig jaar is ook 



mijn vader overleden, dankbaar zijn wij dan ook dat hij het naambord op mijn moe-
ders verjaardag 30 maart in 2014 heeft kunnen onthullen.”

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!

B.Z.H. stopt! 
De laatste dag van het bowls-seizoen is altijd bijzonder: 30 mei speelde elk lid ’s mor-
gens twee en ’s middags twee partijen. Hein Spil werd dagkampioen.
Op de laatste dag worden ook de drie perioden-kampioenen van het seizoen bekend 
gemaakt. Jan Doets, Tjits Bloedjes en Kees Vlaar werden in het zonnetje gezet en 
geëerd. De dag werd afgesloten met een voortreffelijk warm/koud buffet, verzorgd 
door het Sportcafé.

B.Z.H. stopt
30 mei 2022 was ook de allerlaatste dag van de indoor Bowls vereniging B.Z.H. 
(Blokker, Zwaag, Hoorn) geworden. Het is zó jammer dat het bowlsspel in Nederland 
onbekend is gebleven. in alle Engelstalige landen is het bowlsspel enorm populair. 
Niet alleen voor oudere spelers, maar voor alle leeftijden van mannen en vrouwen. 
Het bowlsspel kan zowel binnen als buiten gespeeld worden. De kampioenschappen 
worden dagelijks bij de BBC intensief bekeken.
in Nederland wordt het bowlsspel vooral binnen gespeeld op matten van minimaal 30 
meter lengte en 4 meter breed. De bowls (ballen) variëren in gewicht van circa 1200 
tot 1500 gram, met een diameter van 12 tot 14 centimeter en zijn conisch/asymme-
trisch. Het doelballetje is de Jack.

Nu B.Z.H. stopt is er in Noord- en Zuid-Holland geen bowlsclub meer te vinden. B.Z.H. 
stopt omdat de leden ouder en ouder worden, fysieke gesteldheid een rol gaat spelen 
en er geen jongere leden bij komen. in de afgelopen 31 jaar heeft het bowlsspel heel 
veel mannen en vrouwen een aantal genoeglijke, sociaal prettige en aangename uren 
gebracht. Helaas, het is niet anders.

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   4 JULI
MAANDAG 18 JULI



St. Caecilia laat weer van zich horen!
Afgelopen maand heeft St. Caecilia zeker niet stil gezeten. 
13 mei was het tijd om onze jubilarissen in het zonnetje te 
zetten tijdens een zeer geslaagde jubilarisavond. Met onze vele jubilarissen kon dit 
feestje niet uitblijven: Paul Lakeman, Jan Bennis, Dianne Beerepoot en Christien Wes-
terman zijn 25 jaar lid; Myriam Korse en de koffiedames 40 jaar; en Cor Lakeman is al 
65 jaar onderdeel van de club!
in de aanloop naar de concerten in het weekend van 21 en 22 mei hebben wij nog de 
puntjes op de spreekwoordelijke ‘i’ gezet, waarna wij met een gerust hart aan onze 
eerste optredens in ruim tweeënhalf jaar konden beginnen. 
Zaterdag 21 mei gaven wij in de middag een mooi concert bij MAK Blokweer in Blokker. 
Na ons optreden werd de aanwezige jeugd in de gelegenheid gesteld om, net als wij, 
muziek te maken. Er waren trompetten aanwezig en zelfs een heuse schuiftrombone. 
Wij hervatten onze Tour, na een heerlijke gezamenlijke maaltijd, in Zwaag. Op een 
prachtige locatie in de kapeltuin bij de St. Martinuskerk, onder de laatste zonnestra-
len, gaven wij een concert in samenwerking met de klokken van de kapel en met 
presentatie van Peter Entius. Voor ons een zeer geslaagd optreden.
De volgende dag gingen wij enthousiast verder met onze Tour d’Hoorn in de Hoornse 
haven. Met de wangen ingesmeerd met factor 30, konden wij ons geen betere afslui-
ter wensen. Wij hebben genoten en hopen dat wij u ook hebben kunnen verblijden 
met deze Tour.
Aankomend seizoen gaan wij weer verder met een nieuw project. U gaat van ons horen!



Samen de zomer in! Zomerschool 50+ Hoorn 
Maandag 18 juli t/m donderdag 28 juli

De Zomerschool wordt ieder jaar georganiseerd door Stichting 
Netwerk en Mee & de Wering. Dit jaar is samen met senioren weer een 
leuk en gevarieerd aanbod gepland.
Gedurende twee weken worden allerlei leuke, 
handige en bijzondere workshops georganiseerd. 
We hebben onder andere op het programma staan 
clinic Tennis, Zin in Vriendschap, Haventocht, Wande-
lingen, Spelletjes en gezelligheid, workshop ‘Help, ik 
vergeet wel es wat’, Sportief met Old Stars, workshops Koken, Groen en Zang, lezin-
gen Literatuur en Energiebesparing. De Zomerschool wordt op de laatste donderdag 
afgesloten met een lunch en cabaretvoorstelling.
U kunt zich inschrijven op 27 juni tussen 12.00 en 15.00 uur en 29 juni tussen 10.00 
en 12.00 uur.  De locatie van de Zomerschool is wijkcentrum Grote Waal aan de Grote 
Beer 3 in Hoorn, tenzij anders staat aangegeven bij de activiteit.
Meer informatie over de activiteiten kunt u vinden in de flyer, deze vindt u in de 
wijkcentra in Hoorn. Ook op www.netwerkhoorn.nl of www.meewering.nl of neem 
contact op met Antoinette Roovers: 0229-280940.

Happy Together viert 25-jarig jubileum
Van zingen word je blij!
Het is niet zomaar een slogan. Want in 1997 kwamen enkele 
mannen steeds in opperbeste stemming thuis van hun zangrepetitie. Hun vrouwen 
wilden dit óók en zij maakten anderen enthousiast om samen een nieuw koor te 
vormen. Heel bijzonder dat het allemaal in korte tijd lukte, want daarbij werd een 
dirigent/repetitor gevonden die ook piano kon spelen! Op 10 september 1997 maakte 
ons koor een vliegende start met zo’n 30 vrouwen. Deze dames kwamen er snel 
achter dat zingen ‘Happy’ maakte. De naam van ons koor werd zo snel gevonden en 
er kwam zelfs een flinke wachtlijst. Nu werken we hard aan een spetterend jubileum-
concert, waarvoor we later iedereen uitnodigen.
Maar eerst gaan we dit jubileum met leden en oud- leden zaterdag 10 september vie-
ren in de Historische Kas aan de Koewijzend 4 in Blokker. inloop vanaf 15.00 uur met 
koffie/thee en wat lekkers. Van 15.30 tot 16.30 uur zingen we samen een ‘Trip down 
to memory lane’. Tot 17.30 uur praten we bij met een borrel en wat hapjes.
Graag aanmelden vóór 1 september via happy-together@live.nl
Oud-leden ontvangen hiervoor een uitnodiging. Maar soms kunnen we het huidige 
adres niet achterhalen, dan is het goed te weten dat je als oud-lid van harte welkom 
bent. Nieuwe leden kunnen na aanmelding vóór 1 september per e-mail naar 
happy-together@live.nl deze middag ook komen luisteren en meezingen.

Zangkoor Happy Together



  Column Anja
English

“Hello, my name is Anja and I want to learn English, becau-

se I want to communicate with my daughter in law without 

fear of making mistakes.” Zo stel ik me voor bij de groep 

‘studenten’ bij mijn eerste les.

Ik zie mijn Italiaanse schoondochter niet vaak, maar als ik haar zie wil ik ook gewoon 

met haar kunnen praten. Helaas moet dat in het Engels en ik vind dat ik dat niet goed 

spreek. Hierdoor val ik vaak stil in deze gesprekken. Ik vergeet namelijk nooit dat ik 

met de middelbare school naar Engeland ging en ondergebracht werd in een gezin. Ik 

wilde douchen voor het eten en vroeg aan de gastvrouw of dat nog kon. Ik had vol-

gens haar weinig tijd. “Oh, I will shut up hoor!”, hoorde ik mezelf zeggen en voelde 

de grond onder me wegzakken. Sindsdien heb ik last van ‘Engels-spreek-vrees’.

Mijn vriendin vertelde tijdens een wandeling dat ze was begonnen met lessen ‘Con-

versatie Engels’. “Dat is wel wat voor mij!”, riep ik meteen. De volgende dag heb ik 

me meteen aangemeld en zat ik tot begin mei iedere maandagavond in De Plataan 

een uur met een groep mensen Engels te praten. In november gaan we hopelijk weer 

verder. 

De leraar is Gert van Wilsum, een gepensioneerde leraar van het voortgezet onderwijs 

die na zijn pensioen niet stil wilde zitten en zo kwam hij op het idee om in de boven-

zaal van De Plataan een cursus te beginnen voor volwassenen. De groep is een gevari-

eerd gezelschap. We proberen de juiste woorden te vinden om een verhaal te vertel-

len. In groepjes van drie praten we over een boekje dat we hebben gelezen, leren 

woorden gebruiken die we op een stencil mee naar huis krijgen en een beetje gram-

matica. Op een schoolbord zien we hoe je een woord schrijft dat we leren. In een van 

de lessen gaf hij een paar opdrachten tegelijk. “Now you are a slevendrever!”, riep 

een medecursist. Kijk, dat was nou net wat ik nodig had. Ik ben dus gelukkig niet de 

enige die Nederlandse woorden verengelst. 

Wie weet kom ik dankzij deze groep wel van mijn ‘Engels-spreek-vrees’ af. Who knows.

Ophaaldatum plastic HVC Zwaag
OPHAALDATUM:  DONDERDAG 28 JULI



Bent u geïnteresseerd in een moestuin?
in omgeving Sint Jozefpark bieden wij een deel van onze tuin, ca 40 m2, 

aan als moestuin, met gebruik van kas en eventueel schuurtje. 
Voor informatie kunt u bellen naar 06-40909963. 

Familieberichten & Zoekertjes
AANGEBODEN

Voor plaatsing in het Samenspel van 8 juli maart graag uiterlijk op  
DINSDAG 28 juni 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.

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

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

Oranjevereniging Blokker Oosterblokker 
Wij willen langs deze weg iedereen bedanken die meegeholpen 
heeft als vrijwilliger. En ook zonder sponsors geen Koningsdag. Dankzij alle vrijwilli-
gers, sponsors en de huis-aan-huis-collecte konden wij van Koningsdag een bijzondere 
dag maken. Wij zoeken nog vrijwilligers/bestuursleden om de avond vóór Koningsdag 
alles op te halen, op Koningsdag alles neer te zetten en aan het einde van de dag op 
te ruimen. Zonder bestuursleden en vrijwilligers kunnen wij niet blijven bestaan.
Voor aanmelden en informatie kunt u bellen naar Ton Steen (06-18957422) of Gea 
Rood (06-23691270) of een e-mail sturen naar ovblokkeroosterblokker@gmail.com



  SAMENSPEL OP REIS
Redactielid Annemieke Ooms hing 
onlangs samen met drie vriendin-
nen de toerist uit in Parijs. Op de 
foto poseert zij, samen met het Sa-
menspel, bij de Arc de Triomphe.
Ga je deze zomer ook op reis? Of 
het nou een kampeervakantie in Nederland of een 
verre reis naar het buienland wordt, neem in ieder 
geval het Samenspel ook mee op reis en maak een 
leuke foto. Stuur deze vervolgens naar redactie@
stichtingsamenspel.nl .

Meester Derrikspark Zwaagdijk-West
Dit park, gelegen aan de Westfrisiaweg, is de door de be-
woners getransformeerd van gigantisch onkruidveld tot een 
prachtig park, bestaande uit een fruittuin, een bewegingstra-
ject en een dorpstuin (nog in ontwikkeling). Vele wandelaars 
hebben dit park reeds ontdekt, evenals de sporters die dankbaar gebruik maken van 
de sportapparaten. Voor het onderhoud van het park zijn vrijwilligers actief om al-
les netjes bij te houden zoals gras maaien en onkruid verwijderen. Om materiaal en 
brandstof te bekostigen zouden wij zeer dankbaar zijn als u maandelijks een bedrag 
van 3 euro wilt doneren. Ook een éénmalige sponsoring is zeer welkom. Graag nodi-
gen wij u uit om het Meester Derrikspark eens te bezichtigen. Laat u verrassen!
Steun ons in het onderhoud van het park door overmaking van uw bijdrage op bank-
rekening NL91 RABO 0349 9042 86 t.n.v. Stichting vrienden meester Derrikspark.

Commissie Meester Derriks Park



Jeugdtoernooien bij De Blokkers 

Twee weekenden vinden bij De Blokkers de jeugdtoernooien 
plaats. Na twee seizoenen waarbij het intratuin Blokkers Toernooi 
niet kon plaatsvinden, heeft de toernooicommissie van De Blokkers weer een mooi 
toernooi gepland. 
Meer dan 20 meidenteams en meer dan 150 jongensteams strijden om de mooie 
bokalen. Rondom de wedstrijden op het toernooi is er volop gezelligheid. Zo is een 
speciaal plein ingericht waarbij bezoekers drinken en etenswaren kunnen halen. 
Daarnaast is een stand van Fanmarkt aanwezig met diverse voetbalshirts van bekende 
clubs. Zaterdag 18 juni vond het meidentoernooi plaats en zaterdag 25 juni is het de 
beurt aan de jongste jeugdteams. Verspreid in een ochtend- en middagprogramma 
komen de teams van JO7 t/m JO13 in de wei.
Op de slotdag van het toernooi, zondag 26 juni, zijn de oudste jeugdteams ingedeeld. 
JO14 t/m JO19 spelen in hun eigen leeftijdscategorie drie poulewedstrijden.

De Blokkers zoekt versterking voor jeugdteams 
Voor komend seizoen 2022-2023 zijn we op zoek naar versterking voor een aantal 
specifieke teams, maar eigenlijk hebben we altijd wel ruimte voor ieder talent.
V.V. De Blokkers is een gezellige voetbalvereniging die alle spelers graag op eigen 
niveau wil laten presteren. We spelen op een modern complex met drie kunstgrasvel-
den en drie grasvelden. De meeste jeugdteams trainen twee keer in de week.

De volgende leeftijdscategorieën kunnen nog versterking gebruiken:
Meiden onder 20 - geboortejaar 2003, 2004 en 2005
Meiden onder 17 - geboortejaar 2006 en 2007
Jongens onder 19 - geboortejaar 2004 en 2005
Jongens onder 14 - geboortejaar 2009

De Blokkers biedt jeugdvoetbal aan vanaf peuters tot en met de jong volwassen leef-
tijd. in alle leeftijdscategorieën is er ruimte te maken voor extra, nieuwe spelers. We 
adviseren daarom om vooral contact op te nemen als je wilt komen voetballen bij ons.
Mail naar jeugdbestuur@blokkers.nl en we kijken samen met de hoofdbegeleider, 
trainers en ouders naar de juiste plek.



23 juni Clinic ‘open water zwemmen’ door Hans Beenker 19.00-20.00 uur
 Zwembad De Wijzend, Zwaag

24 juni Waterpoloclinic 19.45-20.45 uur
 Zwembad De Wijzend, Zwaag

25 juni Waterbandenpolotoernooi Vanaf 14.00 uur
 Zwembad De Wijzend, Zwaag

25 juni Kermis Zwaagdijk-West: mini-kermis, kidszeskamp, schuttersfestijn
 De Wildebras, Zwaagdijk-West

25 juni Landwerkdag 10.00-15.00 uur
 MAK Blokweer, Blokker

26 juni Kermis Oosterblokker: MTB Cross Inschrijven 13.00 uur
 De Harmonie, Oosterblokker

26 juni Kermis Zwaagdijk-West: zeskamp
 De Wildebras, Zwaagdijk-West 

26 juni Maks’ Biomarkt Vanaf 10.00 uur
 Mak Blokweer, Blokker

26 juni Kidsconcert ‘Het Zwanenmeer’ door De MuziekUnie Aanvang 14.00 uur
 Cultureel Centrum Pancratius, Oosterblokker

27 juni Kermis Zwaagdijk-West: ponyritjes en ringsteken
 De Wildebras, Zwaagdijk-West

27 juni Collecte van het Nationaal MS Fonds Hele week
t/m 2 juli www.nationaalmsfonds.nl

2 juli Muziekspektakel Bangert en Oosterpolder 13.00-17.00 uur
 De Kreek, Meetketting 1-3, Zwaag

3 juli Kunst in de Kas JubileumExpositie 11.00-17.00 uur
 Beatrixstraat 3a, Zwaag

3 juli Verhalen over West-Friesland 15.00 en 16.00 uur
 Huis van Oud in Wognum

10 juli Markermeertocht Westfriese Tourclub Vertrek 09.00 uur
 Handbalveld, Noorderdracht 42a in Blokker

Activiteitenagenda  juni/juli

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.

BLOKKERS VOETBALTOERNOOIEN

25 jun Jeugd (jongens)   7-13 jaar

26 jun Jeugd (jongens) 14-19 jaar

Info: www.tournify.nl/live/blokkersjeugd

HANDBAL

26 jun Dames Westfriezen-Meteoor 14.50 uur Zwaag   

Sportagenda juni

Kermis in Zwaagdijk-West 

25, 26 en 27 juni is het weer zover: kermis in Zwaagdijk-West! Na twee jaar van afwezig-
heid staat iedereen weer te trappelen om mee te doen aan de kermis en daarom heeft 
het Oranje Comité in samenwerking met De Wildebras een mooi programma neergezet.

Zaterdag 25 juni
Deze dag trappen we de kermis om 11.00 uur af met de mini-kermis. Speciaal voor de 
allerjongsten is er een luchtkussen en kan er geschminkt en geknutseld worden. Bij 
mooi weer is zwemkleding ook geen overbodige luxe. Om 13.00 uur kunnen kinderen 
van 6 t/m 12 jaar in groepjes van circa vier kinderen meedoen aan de kidszeskamp. 
Vooraf aanmelden is niet nodig. 
Voor de volwassenen beginnen we om 15.00 uur aan het legendarische schuttersfestijn, 
waarbij iedereen kan meedingen naar de titel ‘Beste schutter van Zwaagdijk’. Om de 
avond feestelijk af te sluiten is er van 18.30 tot 19.15 uur een kidsdisco voor alle kinde-
ren t/m 12 jaar. Vanaf 21.00 uur gaat het dak van De Wildebras eraf met DJ Longbow.

Zondag 26 juni
Van oudsher staat op de zondag de zeskamp op de kermisagenda. De teams bestaan 
uit minimaal zes personen vanaf dertien jaar. Geen sportieve aspiraties? De buitenbar 
van De Wildebras is natuurlijk ook gewoon open tijdens de zeskamp.

Maandag 27 juni
Tijdens kermismaandag kan de jongste jeugd van 18.30 tot 19.30 uur een ritje maken 
op een pony. Om 19.00 uur beginnen we met het ringsteken. inschrijven kan bij de 
dames op de geluidswagen vanaf 18.30 uur. De kermismaandag zou de kermismaan-
dag niet zijn zonder livemuziek in De Wildebras. Vanaf 21.30 uur speelt ‘Plan B’ de 
sterren van de hemel.

Alles vindt natuurlijk plaats in en om De Wildebras, Balkweiterhoek 56 in Zwaagdijk-West.



JubileumExpositie ‘Kunst in de Kas 5 jaar jong’ 

Zondag 3 juli exposeren ruim ‘14 kunstenaars van het eerste 
uur’ bij de JubileumExpositie van Kunst in de Kas in Zwaag. 
Een delegatie van het Hoornse Café Chantant treedt met 
haar eigenzinnige repertoire op. Dichter Emanuel van der Ven en gitarist/zanger Jan 

Boers zetten de expositie luister bij. De 
Kas is geopend van 11.00 tot 17.00 uur. De 
toegang is vrij. Kunst in de Kas bestaat dit 
jaar vijf jaar. Tijdens de JubileumExposi-
tie is werk te zien van kunstschilders Roy 
Valentijn, Sebastiaan Koenen, STHOM., 
Bernard van den Bos, Akram Hamza, Nellie 
van Graas, Tina Baas, Martijn Schoema-
ker en Mandak Azizi. izabela Teleszynska 
exposeert met unieke foto’s. Milan Nowak 
is aanwezig met kunst gemaakt met zijn 

iPad. Mousa Ramou en Paul Krynen exposeren met verschillende beelden. Edelsmid 
Yvonne Hulstede geeft acte de présence met verschillende unieke sieraden.

Café Chantant
Een delegatie van het Hoornse Café Chantant komt met een repertoire van enigszins 
stoute en tegendraadse Nederlandstalige teksten, humor en licht sarcasme als pleister 
op de onvolkomenheden van het leven. Hun programma bestaat uit vileine liedjes tus-
sen cabaret en kleinkunst.

Poëzie & muziekperformances 
Dichter Emanuel van der Ven draagt tijdens de expositie verschillende vileine gedich-
ten voor. Gitarist en zanger Jan Boers zet de expositie luister bij. Hij speelt instrumen-
tale bewerkingen van bekende pop, jazz en latin songs.
Kunst in de Kas is gevestigd in Zwaag, Beatrixstraat 3A. 
Voor meer informatie: www.kunstindekas.nl

Bedankt! 
Dinsdag 31 mei hield muziekvereniging De Herleving haar jaarlijkse 
collecte. De vereniging wil iedereen bedanken die daaraan heeft 
bijgedragen. Muzikanten, collectanten, maar met name al die mensen 
die De Herleving financieel hebben gesteund. Heel veel dank daarvoor.
Het was fijn om weer op straat te mogen spelen (met heel mooi weer!) en fijn om de 
vele positieve reacties van de mensen te horen. We hopen u bij ons volgende concert 
zaterdag 19 november weer te mogen ontmoeten.

Annie Balk



Lees verder op de volgende pagina >>

De jeugd heeft de geschiedenis - en de toekomst 
Westfries Museum lanceert ‘Museum in de Klas-project’  
en ‘MuseumJeugdUniversiteit’ 

Ontdek gisteren, dan begrijp je vandaag beter. Daar-
om koppelt het Westfries Museum graag het verle-
den aan het heden, zeker voor de jeugd in Hoorn en 
omstreken. Omdat het museum vanaf 1 januari 2023 
een aantal jaren sluit vanwege een grootscheepse 
verbouwing, is er nu het ‘Museum in de Klas-project’. En buiten school om is er voor 
nieuwsgierige kinderen in het museum zelf een speciale collegereeks van de Museum-
JeugdUniversiteit. 

MuseumJeugdUniversiteit
Nieuwsgierige kinderen kunnen vanaf september in het Westfries Museum terecht 
voor de MuseumJeugdUniversiteit. Deze drie superleuke en interessante lessen op 
zondag gaan over lucht, wolken en wind. Een meteoroloog vertelt je hoe je het weer 
kunt voorspellen aan de hand van wolken, en wat luchten op (oude) schilderijen ons 
zeggen. Samen met een filosoof ga je filosoferen vanuit de lucht. Hoe hoog kun jij 
denken? Stel je eens voor dat je hoog in de lucht zou vliegen als een vogel... in het 
laatste college leert een wetenschappelijk onderzoeker bij het KNMi je alles over de 
wind. Waarom waait de wind? Waarom waait het op de ene plaats hard en op de 
andere plaats helemaal niet?

Lessen in het museum
De lessen van de MuseumJeugdUniversiteit worden gegeven in het Westfries Museum 
zelf en zijn voor kinderen van 8 tot 12 jaar. Er zijn drie colleges op zondag 18 septem-
ber, 23 oktober en 13 november vanaf 11.00 tot 12.00 uur. Prijs 22,50 euro (voor drie 
colleges, alleen verkrijgbaar als reeks). Tickets: www.wfm.nl/tickets (bij bezoek aan 
het eerste kindercollege ontvang je bij vertoon/inlevering van je ticket drie entreebe-
wijzen voor de colleges). Er is beperkt plaats, dus geef je snel op! De kindercolleges 
zijn alleen toegankelijk voor kinderen.

Of liever museumles in de klas?
Zin in een museumles met de hele klas, maar lukt het niet om met zijn allen naar 
het Westfries Museum te gaan? Dan komt het museum gewoon de klas in met het 
nieuwe ‘Museum in de Klas-project’. Dit bestaat uit een bouwknutselplaat waarmee 
je zelf je eigen museum kunt bouwen en inrichten. Welke schilderijen en voorwerpen 
kies jij in jouw eigen Westfries Museum? Bij de bouwplaat hoort een serie filmpjes 
met ‘Wist je Datjes’ door de ‘meester van het Museum’ Eugene Bakker. Hij vertelt je 
de mooiste verhalen bij de verschillende museumvoorwerpen uit je bouwknutselpak-
ket. Ook geeft Eugene persoonlijke denkopdrachten of een vraag om samen met de 
klas over na te denken. 



Maak je eigen museum 
Kom je daarna met de klas op bezoek in het museum, dan vertelt Eugene nog meer 
spannende en aanvullende verhalen. Maar lukt een live bezoek aan het museum nu 
niet, dan kan de klas via een livestreamsessie toch nog het museum in, en komt mees-
ter Eugene via het digibord op school. Natuurlijk kan de klas dan vragen stellen. Voor 
slechts 10 euro per klas kun je uitpakken met dit lespakket, met daarin een bouw-
knutselplaat voor elke leerling. 

Meer informatie en boekingen: www.wfm.nl/educatie en educatie@wfm.nl. (Dit pro-
ject is mede mogelijk gemaakt door ondersteuning van het Kickstart Cultuurfonds.)

Zwammen
Sinds augustus 2014 fotografeer ik zwammen in het park Mak Blokweer. Uiteraard 
ook vlinders et cetera, maar ik ben gespecialiseerd in paddenstoelen. ik heb nu een 
boek en een PDF-bestand samengesteld van de 150 soorten die ik daar heb kunnen 
fotograferen. Als er echte liefhebbers zijn, kunnen zij een gratis PDF van mij ontvan-
gen (de file wordt verstuurd via Wetransfer). Misschien mag ik u er op wijzen dat 
Hans Timmerman (een van de vrijwilligers) een prachtig rapport heeft geschreven 
over het park, ook in een PDF-bestand. 

Henk Langeveld
h.langeveld@multiweb.nl



Gouden Kans project 

Net klaar met je examens en wil je een tussenjaar nemen? Of ben je gestopt met je 
studie en nog geen idee wat je wilt gaan doen? Start je zoektocht met het Gouden 
Kans Project, speciaal voor jongeren tussen de 18 en 27 jaar. Tijdens deze zogeheten 
maatschappelijke diensttijd van vier maanden ontwikkel je je vaardigheden en draag 
je bij aan een socialere en duurzamere omgeving. Je ontmoet nieuwe mensen en 
doet ook nog iets goeds voor een ander. Lijkt het je wat? Geef je dan snel op want 19 
september start een groep in Hoorn. Deelname is gratis. 

Het Gouden Kans project is opgezet voor jon-
geren die hun talenten willen ontwikkelen, 
terwijl ze erachter komen wat ze echt willen 
doen en zich voor een ander of hun omgeving 
inzetten. Met het Gouden Kans project volg je 
een programma van vier maanden, die start 
met een gezamenlijke startweek. Zo leer je el-
kaar en jezelf beter kennen. Vervolgens volg 
je een workshopprogramma om interesses, 
talenten en doelen te ontdekken en verder 
te ontwikkelen. Gelijktijdig zet je je in voor 
een organisatie die midden in de samenleving 
staat of voer je met jouw groepje een zelfge-

kozen project uit. Er is keuze uit een aantal projecten die gemeen hebben dat ze een 
maatschappelijk doel dienen: ze moeten sociaal en duurzaam het verschil maken. Zo 
kun je ervaring op doen en krijg je een duidelijk beeld voor je toekomstperspectief. 

Een 8!
Al meer dan 100 jongeren gingen je voor en pakten deze gouden kans. Ze beoordelen 
het Gouden Kans programma met een 8. Ze zeggen ze dat ze hun kwaliteiten en ta-
lenten hebben ontdekt, dat ze meer zelfvertrouwen hebben gekregen en dat ze beter 
weten welke stappen ze gaan ondernemen na afronding van het Gouden Kans tra-
ject. Bijvoorbeeld omdat ze door Gouden Kans erachter zijn gekomen welke opleiding 
bij hen past, maar ook omdat ze door Gouden Kans mensen hebben kunnen helpen. 

Iets voor jou?
De maatschappelijke diensttijd is bedoeld voor alle jongeren tussen de 18 en 27 jaar, 
die op zoek zijn naar een leuke en zinvolle manier om uit te zoeken wat de toekomst 
te bieden heeft en wat zij daarin kunnen betekenen. Heb je vier maanden lang, drie 
dagen in de week de tijd om je in te zetten voor een maatschappelijk interessante op-
dracht in jouw omgeving en wil je gelijktijdig een mooi workshopprogramma volgen? 
Laat het ons weten via www.goudenkansproject.nl. Hier vind je ook meer informatie. 
Wil je als organisatie meedoen? Dat horen we het ook graag! 
Kijk gauw op www.goudenkansproject.nl



Coalitieakkoord Medemblik 90% rond

De formerende partijen in de gemeente Medemblik heb-
ben hun programma op hoofdlijnen rond. De coalitie bestaande uit CDA (5 zetels), 
Gemeentebelangen (5 zetels), MORGEN! (4 zetels) en D66 (2 zetels) heeft donderdag-
ochtend haar coalitieakkoord in concept gepresenteerd aan alle fractievoorzitters.

Adviesronde inwoners en oppositie
Zaterdagochtend 25 juni krijgen inwoners en ondernemers de gelegenheid om van 
gedachten te wisselen met de formerende partijen over het conceptakkoord tijdens 
een openbare adviesronde in het gemeentehuis. inwoners zijn uitgenodigd om kennis 
te nemen van het programma, vragen te stellen of advies te geven. iedereen is van 
harte welkom.

Adviesronde
inwoners en ondernemers zijn welkom deze zaterdag van 10.30 tot 12.00 uur in het 
werkcafé van de gemeente Medemblik in Wognum (midden gebouw). Aanmelden 
is niet nodig. Het conceptakkoord is te vinden op de website van de gemeente via 
www.medemblik.nl/raad-en-bestuur/coalitieakkoord

Vervolg
Voor het zomerreces wordt het definitieve coalitieakkoord gepresenteerd en de wet-
houders benoemd.

Meedenken over nieuw speelruimteplan gemeente Medemblik 
Gemeente Medemblik is bezig met een nieuw beleidsplan voor bewegen, ontmoe-
ten, spelen in de buitenruimte. Hiermee wil zij zorgen voor voldoende gezonde en 
beweegvriendelijke ruimte voor kinderen, jongeren en volwassenen. 

Inwoners kunnen helpen!
De inwoners zijn de belangrijkste gebruikers van de buitenruimte. Daarom vraagt 
gemeente Medemblik haar inwoners mee te denken en ideeën te delen over be-
wegen, ontmoeten en spelen in de gemeente. iedereen kan meehelpen: kinderen, 
jongeren en volwassenen. Wat is er goed en wat kan er beter? Waar kom je graag 
om te spelen? Mis je nog iets in de buurt? Alle ideeën samen vormen de basis van het 
speelruimteplan. inwoners kunnen tot en met zondag 10 juli hun ideeën aandragen 
via de website www.medemblik.nl/spelen

Wat gebeurt er met de ideeën?
Alle suggesties en ideeën worden verzameld en de uitkomsten van alle ingevulde 
vragenlijsten worden gebruikt bij het maken van het nieuwe beleidsplan. Gezien de 
huidige financiële situatie zullen de uitkomsten van de ingevulde vragenlijsten niet 
direct leiden tot hele grote ontwikkelingen op speelgebied op korte termijn. Maar 
de resultaten geven de gemeente wel inzicht in de wensen en behoeften die spelen 
en de richting waarin de gemeente zich de komende jaren kan ontwikkelen op het 
gebied van spelen en bewegen.



Zonnebloem Zwaag/Zwaagdijk-West zoekt bestuursleden 

De plaatselijke Zonnebloemafdeling is naarstig 
op zoek naar nieuwe bestuursleden. Mensen 
met bestuurservaring en/of een neusje voor 
bestuurswerk die zich als vrijwilliger in wil-
len zetten voor mensen met een lichamelijke 
beperking in Zwaag en Zwaagdijk-West. 

De afdeling wil nieuwe activiteiten gaan organiseren. Daarvoor zijn extra vrijwilligers, 
waaronder ook bestuursleden, nodig. De afdeling heeft met name behoefte aan een 
secretaris, maar ook aan een bestuurslid die zich bezighoudt met sociale media zoals 
de website bijhouden, Facebook, Linkedin, et cetera. En zeg nou zelf: met een uurtje 
per week of twee weken maak je veel mensen blij.

Als bestuurslid ondersteun en begeleid je vrijwilligers bij hun plaatselijke Zonne-
bloemwerk. Dat werk bestaat uit het bezoeken, samen eropuit gaan en het organi-
seren van activiteiten en vakanties voor mensen die door een lichamelijke beperking 
vaker alleen zijn dan ze zouden willen. Voor hen zijn persoonlijk contact en eropuit 
gaan niet altijd vanzelfsprekend. En voor velen van hen is sociaal isolement een da-
gelijkse realiteit. Zonnebloemvrijwilligers laten deze mensen niet zitten. Zij creëren 
momenten om naar uit te kijken en herinneringen om te koesteren.  
 
Taken 
Het plaatselijke bestuur van de afdeling zorgt ervoor dat de vrijwilligers zo goed 
mogelijk hun werk kunnen doen. En dat er een gevarieerd activiteitenaanbod is, af-
gestemd op de wensen en behoeften van de doelgroep. Daarbij ligt de nadruk steeds 
meer op kleinschalige en 1-op-1 activiteiten. Tot de taken van bestuursleden behoren 
verder het creëren van zichtbaarheid van de Zonnebloem, het toekomstbestendig 
maken van de afdeling en het zoeken naar nieuwe manieren om in contact te komen 
en te blijven met de doelgroep in het eigen werkgebied. 
 
Kennismaken 
Heb je bestuurlijke kwaliteiten, is je interesse voor de Zonnebloem gewekt en wil je 
meer weten? Kom dan kennismaken. Je zult zien dat bestuurswerk bij de Zonnebloem 
niet alleen leuk is om te doen, maar dat het ook een goed gevoel geeft om iets voor 
een ander te kunnen betekenen. Met jouw tijd en inzet kun je echt het verschil ma-
ken. Meld je aan voor een kennismaking bij Monique Aker, 06-41283057. Kijk ook op 
www.zonnebloem.nl/zwaag-zwaagdijk-west . Op www.zonnebloem.nl kun je alge-
mene informatie vinden. 



Veranderingen (1) 
Door Piet Kroon
Veranderingen zijn van altijd en overal. Niets ontkomt aan vergankelijkheid, slijtage 
of sloop. Uiteindelijk is nagelnieuw in stokoud veranderd en is voorgoed verleden tijd 
geworden. Soms gaan door mensenhanden geschapen producten, van megalomaan 
groot tot miniem klein, jarenlang mee. Sommige eeuwenlang, maar ooit moet zelfs 
een fossiel eraan geloven.
De tijd zal het leren. De toekomst ligt altijd in de schoot van de verwachting, maar 
terugkijken is een heel ander verhaal. Wat is geweest ligt onherroepelijk vast. Soms 
verzinnen wij varianten waarbij wij de herinnering af en toe een scheve schaats laten 
rijden. Vaak vijzelen wij dan met een roze bril ons geheugen in geflatteerde richting 
op.
ik druk op de terugspoelknop van de tijd en zie een lange stroom van veranderingen 
aan mijn neus voorbijtrekken: Blokker loopt leeg, steen verdwijnt en groen verschijnt. 
Bangert en Oosterpolder wordt afgestript, Kersenboogerd krijgt zijn fruitboomgaar-
den terug, en op hun beurt verdwijnen Risdam en Grote Waal als sneeuw voor de 
zon. De eersten zullen nu de laatsten zijn.

ik vlieg nog even verder terug. in 1970 is de ‘oude nieuwbouw’ weer een fruit-
boomgaard. Hoorn blijkt te zijn geslonken tot een provinciestadje van amper 20.000 
inwoners. Nog vroeger zie ik in een snelle flits mijn Pabo- en ULO-tijd terugschieten. 
Mijn geboortedorp komt tevoorschijn, waar ik even moet uitpuffen. Goed dat ik de 
flash-back even op de pauzestand kan zetten, want hier komt namelijk een fragment 
dat te mooi is om snel aan mijn neus voorbij te laten gaan.

Het is ongekend, want ik zie een wereldvreemde Amsterdamse Straatweg zonder 
files. in de verte hoor ik een fluittoon, die een combinatie lijkt van een sax en een 
sousafoon. Er is geen twijfel mogelijk, de Haarlemmer tram komt eraan. Daar waggelt 
hij het Dr. Baumannplein op en remt schurend en knerpend af tot hij, vlak tegenover 
een garage, piepend en steunend tot stilstand komt. Zijn voorkant heeft veel weg 
van een guitig gezicht, zijn hoofddeksel streelt de bovenleiding. De grote koplampen 
kijken niet begrijpend naar de reikhalzende, opdringerige wachtrij. “Waarom heb-
ben jullie toch zo’n haast, er is plaats genoeg!” De vogels fladderen weer terug naar 
hun vertrouwde plekje op de bedrading en kijken op hun beurt nieuwsgierig naar het 
zinloze gekrioel beneden. Zij bepalen zélf wel de koers als het op vliegen aankomt en 
bekommeren zich niet over de richting waarnaar de reizigers allemaal uitwaaieren.

ik schakel terug naar nu en een zonovergoten Drachterveld lacht me toe. Zwanen, 
koeten, kieviten en eenden doen ook dit jaar weer aan gezinsuitbreiding, de terugge-
komen grutto roept  hoog in de lucht weer zijn naam en de oeverzwaluw heeft ook 
dit jaar zijn betonnen gatenkaas weer teruggevonden. Het Drachterveld bergt niet 
alleen, maar borgt net zo goed. Blokker mag dan in veel opzichten veranderd zijn, de 
vogels hebben hier totaal geen boodschap aan.



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 26 juni Blokker: :
ds. R. Kooiman

Zondag 3 juli Zwaag:   
ds. J. Meinders 

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

Kerkviering Brinkpark
Als u dit leest, is de RK-viering van 22 juni net achter de rug. Het was een Woord- en 
Communieviering door diaken Zurlohe, waarvan we hopen dat u als aanwezigen het 
als goed en zinvol ervaren hebt.
Hiermee breekt ook de zomervakantie aan. Dat betekent extra vrije tijd voor veel 
mensen. Ook onze geestelijke voorgangers mogen daarvan profiteren en u als kerkbe-
zoeker en wij (Cathrien en ik) natuurlijk ook. Dus in de zomermaanden juli en augus-
tus zal er geen RK-viering zijn. De vierde woensdag in september, de 28e, komen we 
weer samen na hopelijk een mooie, zonnige en vooral aangename en gezonde zomer.

Joke Lakeman

Muziekspektakel Bangert en Oosterpolder 

Zaterdag 2 juli vindt van 13.00 tot 
17.00 uur in de Bangert en Oosterpolder het 
Muziekspektakel plaats. Met veel muziek van en door 
wijkgenoten en andere liefhebbers. Speciaal voor deze 
dag is er een terras bij MFA De Kreek, naast het hert. 
Schuif gezellig aan om heerlijk te genieten van dit eve-
nement. Met een knutseltafel en een springkussen voor 
de kinderen.
Wil je zelf op het podium? Dat kan. Geef je op!

Meer informatie is te vinden op www.stichtingbno.nl/
muziekspektakel/

Zondag 10  juli  2022
 Octaaf: ds. J. Meinders, HA, gezamenlijke dienst. 



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 kapel, alleen op woensdag 
om 08.30 uur met Stille Aanbidding.

Za.  25 juni 19.00 uur Oosterblokker Eucharistieviering m.m.v. koor Zingenderwijs
Zo. 26 juni 09.30 uur Zwaag Eucharistieviering m.m.v. koor Marcanto
  11.00 uur Hoorn Eucharistieviering m.m.v. koor Voces Cyriaci
Za. 02 juli 19.00 uur Westwoud Eucharistieviering m.m.v. Cantor
Zo. 03 juli 09.30 uur Zwaag Eucharistieviering met Samenzang
  11.00 uur Hoorn Eucharistieviering m.m.v. Schola Catorum
Za. 09 juli 19.00 uur Oosterblokker Eucharistieviering m.m.v. Cantor
Zo. 10 juli 09.30 uur Zwaag 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


