
Woont u buiten het verspreidingsgebied?
Geïnteresseerden die buiten het verspreidingsgebied wonen, maar wel het Samenspel willen 
ontvangen, kunnen contact opnemen met Ben Gitzels, telefoon: 0229-262185. 
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 15 september kunt u inleveren 

uiterlijk op woensdag 6 september voor 19.00 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 300 dpi 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 Drukkerij  
Gerja, Witte Paal 212 – 1742 LA Schagen, tel. 0226-421520 of e-mail: advertentie@gerja.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 Ben Gitzels: 0229-262185.

Jaargang 47, nummer 14 18 augustus 2017

Het Samenspel is een twee-wekelijkse uitgave (oplage 6000 
stuks) van Stichting Samenspel en heeft tot doel de inwoners 
van Blokker, Oosterblokker, Bangert-Oosterpolder, Zwaag en 
Zwaagdijk-West op de hoogte te houden van de activiteiten van 
de verenigingen, stichtingen en organisaties in deze dorpen.

Redactieleden Samenspel: redactie@stichtingsamenspel.nl
- Eef Smal - Corina van Willegen
- Henny Schoonderwoerd - Chris Baesjou
- Annemieke Ooms - Ivo Stork
- Ellen Muller - Judith Gitzels

SAMENSPEL
St icht ing



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

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

Ophaaldata oud papier Blokker
Het oud papier wordt elke woensdag in de even weken 
opgehaald in Blokker. De opbrengst komt ten goede  
aan De Blokkers.

OPHAALDATA: WOenSDag 23 aUgUSTUS 
 WOenSDag 6 SepTemBeR
 
SVP PAPIER GEBuNDELD OF IN DOOS/BAk AAN DE WEG zETTEN.

Het geheim van Blokker
We hebben al vele aanmeldingen binnen, maar er kunnen er nog meer bij. u weet on-
getwijfeld nog wel waar het over gaat. zo niet hier nog even een opfrisser.
Op zondag 28 januari 2018 om 13.00 uur gaat er in Blokker iets speciaals gebeuren. Er 
gaat namelijk een tijdscapsule in de grond geplaatst worden en deze tijdscapsule zal er 
op zondag 27 januari 2043 om 13.00 uur weer uitgehaald worden. 
Wat zit er in deze tijdscapsule: kokers. Wat er in deze kokers zit bepalen de deelnemers. 
Voor tien euro per koker kan een deelnemer, lid van de Historische Vereniging Blokker,  
mee doen aan de knipoog naar de toekomst en verhaal uit het nu. Niet leden e 15,-. 
Opa’s en oma`s, papa`s en mama`s, ooms en tantes kunnen de koker vullen met bijvoor-
beeld een persoonlijke brief aan hun kleinkinderen, kinderen, nichtjes en neefjes of een 
uitgekozen persoon. Met een persoonlijke herinnering van het nu. Het is natuurlijk een 
geheim van de deelnemer. Wij stellen ons zo voor, wat zou het leuk zijn als je deelne-
mer bent en de familie op iedere verjaardag zich afvraagt wat zou opa,oma ,tante of 
oom in de koker hebben gestopt.  Het word vijf entwintig jaar lang een spannend fami-
lie verhaal en het geheim van Blokker. Deelnemers krijgen bij inlevering van de gevulde 
koker een certificaat van deelname. De prijs is door een meevaller die de werkgroep 
kreeg van het bestuur van de Historische Vereniging Blokker aangepast.
28-01-2018    -     27-01-2043

Het geheim
van Blokker
Doe jij al mee?
   
kijk ook eens op www.hetgeheimvanblokker.nl

Wij zijn aanwezig met de kokers op de jaarmarkt van Blokker op zaterdag 26 augustus.



Bridgen bij bridgevereniging   “Roken pas”

Bridgen bij bridgevereniging  ROKen paS in de Witte Valk, te Zwaag

Vanaf 30 augustus 2017 start de wintercompetitie 2017/2018 op woensdag om 13.15 uur 
in Café De Witte Valk, Dorpsstraat 175 te zwaag. 
Onze vereniging is in 1984 opgericht en staat voor gezelligheid, maar sportieve compe-
titie wordt ook niet geschuwd. De clubwedstrijden worden verdeeld in een zomer- en  
wintercompetitie, dus er wordt het hele jaar door gebridged. Ook organiseert de club 
tenminste vier keer per jaar een bridgedrive voor alle leden met leuke prijzen.
Nieuwe leden zijn van harte welkom.  u contact opnemen met Fred Couvee,  tel. 06 – 
50262587
u kunt twee keer gratis meespelen, daarna besluit u of u lid wilt worden.
Ook bij onze vereniging wordt op maandagavond vanaf 4 september, 19.30 uur, de win-
tercompetitie 2017/2018 begonnen in het Café Gouden Hoofd te Blokker.

mededelingen medisch Centrum Oost

Huisartsenpraktijk  A.E. Meijer
www.medischcentrumoost.com

De huisartsenpraktijk is wegens nascholing, vakantie of nachtdienst gesloten op:
 Vrijdag 22 september, dinsdag 28 november en vrijdag 29 december 2017.



Lees verder op de volgende pagina >>

34ste Jaarmarkt Blokker: gaan voor de Hoofdprijs.

zaterdag 26 augustus jaarmarkt Blokker: Gaan voor de hoofdprijs. Dat je met deze 
instelling ver kunt komen is deze sportzomer wel gebleken. Met name het Nederlandse 
wielrennen is weer helemaal terug in de markt. Namen als Tom du Moulin (winnaar 
van de Giro), Bouke Mollema (winnaar van de 15e Touretappe) en Dylan Groenewegen 
(winnaar van de finale Touretappe in Parijs) en Anna van der Breggen ( na een gewel-
dige comeback winnares Giro Rosa) doen ons sporthart weer sneller kloppen. En wat 
te denken van het damesvoetbal. De instelling van de Oranje leeuwinnen: “Het is ons 
toernooi en wij gaan voor de hoofdprijs.”
That’s the spirit. Met een dergelijk instelling kun je ver komen, dat weten ook de ruim 
200 professionele kooplieden, die in alle vroegte onze jaarmarkt bevolken.
Ieder in hun eigen tak van sport. Onze jaarmarktcommissie verzekert ze van een goede 
startpositie. Met een goede voorbereiding, kwaliteit en eerlijke concurrentie kan ieder-
een in de prijzen vallen. zoals gezegd: een goede voorbereiding is onmisbaar. Vandaar 
dat we alvast wat tipjes van de sluier oplichten.

Ter hoogte Beursplein
- Rond de klok van 10.00 uur wordt de markt officieel geopend.
-  Bij de geluidsstand van de firma zweed , kunt u  terecht voor alle berichten  die u wilt 

laten uitgaan.



Lees verder op de volgende pagina >>

 -  Achter het parkeerterrein(zuidzijde) is er voor kinderen weer de ruitersport:  het zeer 
geliefde   ponyrijden. Het samenspel tussen mens en dier.

Ter hoogte primera – Dave Tweewielers 
-  Op deze locatie is een gevarieerde minikermis met draaimolen, een zweefmolen, een 

ballenbak, springkussengiraf en een kindertrein.
-  Een Fiets-Trial-Stuntshow met een clinic voor kinderen(bekent van TV zapp Sport en 

de opening van de Tour de France) zorgt voor spanning en beweging. Een uitdaging 
voor ondernemende jongens en meisjes die van ravotten houden. 

- Achter De Bussel is er een kinderrommelmarkt voor de jeugdige ambulante handelaars.

West-kop van de markt
De brandweer geeft demonstraties en nodigt jeugd uit het eens zelf te proberen met 
geavanceerde spuitmaterialen. kortom een broeinest van jong talent. Wie van actie 
houdt en toch het hoofd koel kan houden in het heetst van de strijd wordt misschien de 
brandweerman- of vrouw van de toekomst.

Oost-kop van de markt
In de Nederlands Hervormde kerk is er een prachtige expositie van de tekengroep De 
Modder Backen o.l.v. karel Betsema. Deze groep is in en om de kerk actief met hun hob-
by en kan op deze manier informatie geven over de werkwijze van hun tekenwerk. 

Over de markt
De jaarmarkt van Blokker wordt weer ongekend gezellig en zal ongetwijfeld de volle 
media-aandacht krijgen. De tweets van de clown van uncle Sam zullen het zeker even 
moeten afleggen tegen de inbreng van Simon Ballon. Want deze, bij kinderen zo ge-



liefde verklede hoogwerker, laat op verzoek ongeëvenaarde proefballonnetjes op. Al of 
niet voorzien van louter komische teksten. kinderen worden verblijd met zijn sprookjes-
achtige creaties: dino’s, pinkpanters, zwaarden, of zeer aantrekkelijke hoofdtooien. Wat 
je noemt: “Gaan voor de Hoofdprijs” dus!
Onze onvolprezen speelse blaaskapel “De Bloknoten”, gaat als vanouds weer swingend 
de markt over. De 100% garantie voor gezellige livemuziek op onze jaarmarkt. Prachtig 
uitgevoerd en… de topmuzikanten geven het beste uit hun hoofd prijs.

gouden Hoofd 
Om 17.00 uur sluit de markt, in het Gouden Hoofd gaat het feest en de livemuziek met 
de super band “Well Done” nog tot in de kleine uurtjes door. De plek om nog eens ge-
zellig aan te zitten en na te praten over je belevenissen met vrienden en bekenden.

Let op
De Westerblokker is tijdens de markt afgesloten voor doorgaand verkeer vanaf de Strip 
tot aan de Dierenartspraktijk van ’s morgens 6.00 uur tot ’s avonds 19.00 uur.
Speciale dank gaat uit naar alle vrijwilligers van de markt, zoals verkeersregelaars, 
brandweer en EHBO-ers. zonder hen was veel niet mogelijk. Bewoners rondom de 
markt wordt vriendelijk verzocht de auto zoveel mogelijk op eigen oprit te plaatsen. Dit 
om verkeersopstoppingen te voorkomen. Bij voorbaat dank voor uw medewerking.
De Blokkerse jaarmarktcommissie  heeft alles weer tot in de puntjes georganiseerd
en rekent weer op een talrijk en zonnig publiek. u bent van harte welkom. 
zij gaan voluit voor u: hun hoofdprijs.

Indoor Bowls verenging BZH
Op maandag 4 september  start bij de Indoor 
Bowls vereniging BzH de competitie 2017-2018. Er wordt gespeeld met een ochtend-
ploeg die speelt van 9.30 tot 12.00 uur en een middagploeg die speelt van 13.00 tot 
16.00 uur.
Er is nog plaats voor mensen die geïnteresseerd zijn in de bowlssport. Het is makkelijk te 
leren en er is geen speciale kleding nodig. Alleen moeten de schoenen een blanke zool 
hebben. De contributie is in vergelijking met andere sporten betrekkelijk laag. Wie eens 
kennis wil komen nemen van de bowlssport kan komen kijken tijdens de speeldag op de 
maandagen van 10.00-12.00 uur en van 14.00-16.00 uur,in de sporthal van zwaag, Mun-
nikenwoud 1. Indien u lid wenst te worden kunt
u contact opnemen met de heer Ben Gitzels telefoonnummer 0229-262185.

Op vakantie in nederland of naar het Buitenland?
Neem dan Het Samenspel mee en maak een leuke foto met het Samenspel.
Mail uw foto naar redactie@stichtingsamenspel.nl
Voor de leukste foto is een prijs beschikbaar gesteld door karsten Travelstore.
Doe mee en win!



Heeft u een vraag of opmerking 
voor de gemeente? 
Zoals een melding over speelvoorzieningen 
of de openbare verlichting. Dan kunt u die 
via www.hoorn.nl doorgeven. 
 
Liever telefonisch? 
Belt u dan naar het algemene nummer van de 
gemeente Hoorn, telefoon 0229 252200.

Voor vragen over uw afval kunt u contact 
opnemen met HVC Inzameling, 
telefoon 0800 0700 of via de website 
www.hvcinzameling.nl.

Vragen of opmerkingen? 
Geef het door via www.hoorn.nl

Weer een stukje van de wereld gezien tijdens 
uw vakantie?
In ieder geval is er weer heel wat te zien en te 
koop uit de derde wereld landen.
Op zaterdag 26 augustus zijn wij er weer met 
souveniers uit verre landen.
kopen is tegelijkertijd helpen, doordat de ma-
kers en telers van de producten zo een inkomen 
hebben.

Graag zien wij u weer bij de verkoop of koffie!
De volgende verkoop is vijf of twaalf november.

Wereldwinkelgroep zwaagdijk-West
Angela , Jose , Judith , Carla

Wereldwinkel Zwaagdijk-West

Zonnebloem  Oosterblokker en Schellinkhout

Op 27 juni was het zover en werd de duofiets bij Dave 
Tweewielers,feestelijk in gebruik genomen. u heeft 
het misschien gezien of gelezen in het Westfries Dag-
blad dat voorzitter kees Vis van ‘t Blokkersfonds  en 
vrijwilligster Anny koster Donker een eerste ronde 
door Blokker fietsten. zoals u ziet heeft de heer Jaap Oud ook de smaak te pakken!
Wilt u gebruik maken van de fiets, graag minimaal een dag van tevoren bellen met 
Marieke: 06-11179234  of Dineke: 0229-263181
Als u geen familielid of buur heeft die mee kan fietsen, zijn er vrijwilligers beschikbaar 
om mee te fietsen. Met liefst 29 mensen hebben wij op twee augustus een “vakantie 

koppie” gedaan bij zorgbakkerij de Molenwiek. Dit 
was een heel gezellige bijeenkomst.
Op zieken zorgdag begin september gaan we weer 
met een bloemetje op pad.
Op acht oktober treden Saskia en Serge op in de 
Huesmolen, u hoort hier meer van.
Dorpsveiling: De uitgestelde spelletjesavond is op 21 
oktober bij “Reuzegoed Oosterblokker”
Tot de volgende keer en  met groet van:
Tineke Oosterblokker/ Schellinkhout 0229-262456
Coby zwaag 0229-237781
Hilly Westerblokker 0229-234872



Huisartsenpraktijk Julianalaan
Tijdens de zomervakantie (tot en met 1 september) is er op 
woensdag géén medewerker van de bloedafname in de praktijk 
aanwezig.  Op maandag en vrijdag kunt u wel gewoon komen 
voor bloedafname. Voor actuele informatie, zie de website: 
www.julianalaan.praktijkinfo.nl  

L.O.p bedankt
Hierbij willen wij het L.O.P. heel hartelijk danken voor de bijdrage die wij weer mochten 
ontvangen. Wij als kBO  kunnen met dit geld activiteiten blijven organiseren voor onze 
ouderen. Dus inwoners van zwaag blijf u oud papier verzamelen voor het L.O.P. Wij zijn 
daar heel dankbaar zijn.
Namens de KBO Zwaag

een oproep aan leden en toekomstige leden van  
seniorenvereniging pancratius Oosterblokker.
Veel ouderen maken al gebruik van de activiteiten die er geboden 
worden,zoals biljarten, gym,kaarten,de kookgroep en bij 
voldoende belangstelling denken wij ook aan de mogelijkheid 
een inloopochtend of middag te organiseren.
Wij willen ook aandacht gaan geven aan themamiddagen waarop wij mensen 
uitnodigen,die met u een onderwerp bespreken dat uw belangstelling heeft of kan 
krijgen. Als u hierover ideeën heeft laat het dan svp weten door te mailen naar 
mvengen@hotmail.com of bellen naar 06-11179234.
Tenslotte zijn wij op zoek naar nieuwe bestuursleden die een enthousiaste bijdrage 
willen leveren aan het in stand houden van onze ouderenvereniging.

expositie tijdens Blokkerse Jaarmarkt

zoals gebruikelijk is er tijdens de Blokkerse Jaarmarkt op 26 augustus in de protestantse 
kerk Westerblokker (hoek kolenbergstraat/Westerblokker)  een tentoonstelling.
Dit jaar door de teken/schildergroep De Modder Backen o.l.v. karel Betsema.
Naast de tentoonstelling van 10.00 tot 17.00 uur kunt u de leden van deze groep ook 
aan het werk zien in en rond de kerk.



geef aan de collectant KWF-collecteweek  
3 t/m 9 september 2017
De collecteweek van kWF kanker-
bestrijding start op zondag 
3 september. In deze week gaan 
ruim   80.000 de straat op om 
zoveel mogelijk geld op te halen 
voor kankeronderzoek. Elke euro 
die onze collectanten ophalen, 
draagt bij aan onze missie: minder 
kanker, meer genezing en een 
betere kwaliteit van leven voor 
kankerpatiënten.

Feiten & cijfers
kanker raakt ons allemaal. 
Enkele feiten en cijfers over kan-
ker: 1 op de 3 mensen krijgt ooit 
kanker
Jaarlijks overlijden ongeveer 44.000 mensen aan kanker
Dankzij onderzoek is de 5-jaars overlevingskans gestegen van 25% in 1949 tot 62% nu
kWF financiert ongeveer 50% van alle onderzoeksprojecten in Nederland
Per jaar zijn er circa 400 lopende onderzoeksprojecten, waar circa 800 wetenschap-
pers fulltime mee bezig zijn
Een onderzoek duurt gemiddeld 4 jaar en kost gemiddeld 500.000 euro

Samen komen we steeds dichterbij
Samen met miljoenen mensen dromen wij van een wereld waarin kanker niet lan-
ger een dodelijke ziekte is. Wereldwijd werken wetenschappers naar die dag toe. 
zo snel als zij kunnen. zo snel als wij hen in staat stellen. Help daarom mee en geef 
tijdens de collecteweek. De collectant van kWF komt in de week van zondag 3 t/m 
9 september bij u aan de deur of u komt onze collectanten tegen in winkelcentra, 
op drukke plekken in het stadshart of bij evenementen. Elke collectant kan zich le-
gitimeren en is te herkennen aan het rood-wit-blauwe logo met de krab en aan het 
keurmerk van het Centraal Bureau Fondsenwerving. 

Collectant gemist? Dan kunt u op de volgende manieren toch een bijdrage leveren:
Doneer online via kwf.nl/collecte
Doe een eenmalige donatie via de machtigingskaart, die de collectant achterlaat als 
u niet thuis bent
Sms ‘gift’ naar 4333 en investeer eenmalig 3 euro



Het Ooievaarsnest  - Zwaag

Op een mooie woensdag in juli vierden wij de 
sportdag van de kleuters. De dag werd ge-
opend met ochtendgymnastiek. De kleuters dansten op het plein samen met hun ouders 
om lekker wakker te worden. Deze dag werden onze bovenbouw kinderen ook ingezet. 
zo waren er bovenbouwers die groepjes begeleiden en die spelleiders waren en de spel-
letjes uitlegden. 
Het onderwerp van vandaag was beroepen. zo kon je bij de boswachter kikkerdril (knik-
kers) met je tenen uit de sloot vissen. Bij de boer moest je laten zien dat je heel behen-
dig met de kruiwagen kon rijden zonder dat je de producten zou verliezen. De archeo-
loog mocht een schat opgraven. Bij de pizzabakker mocht je met een pizza (frisbee) de 
blikken omgooien. Bij de brandweer mocht je de brand blussen (pingpongballen van 
flessen afspuiten). Bij de glazenwasser moest je laten zien dat je heel snel met je volle 
spons naar de andere emmer kon rennen om hem daar leeg te knijpen. De voetballer 
moest laten zien dat hij/zij goed kon richten en de mocht met de bal de flessen omtrap-
pen. De kerstelf (ja dat is ook een beroep), moest zo snel mogelijk de kerstboom versie-
ren en de ontdekkingsreiziger moest een hindernisbaan afleggen. En als politieagent 
moesten er boeven gevangen (getikt) worden.

Leuk om te zien was dat de bovenbouwers zich ontfermden over ‘hun’ groepje en dat 
er bij de onderdelen spannende verhalen werden verteld om zo in de belevingswereld 
van de kleuters te blijven. Een ijsje hadden ze dan ook verdiend. Het was een geslaagde 
dag!  Leuk om te zien dat mensen uit de buurt ook een kijkje kwamen nemen. 

Team het Ooievaarsnest

Vlooienmarkt in Cultureel Centrum pancratius
zondag 1 oktober van 10.00 tot 16.00 uur is er weer een gezellige 
vlooienmarkt in Oosterblokker! Er zijn diverse kramen met allerlei 
snuisterijen. Tweedehands kleding, kaarten, speelgoed, curiosa, sie-
raden, spulletjes uit grootmoeders tijd. Waardevol of niet, zeldzaam, bijzonder of 
alledaags, het is steeds weer een verrassing. Wat voor de één geen waarde meer 
heeft, kan voor de ander nog zeer bruikbaar zijn. En over de prijs valt hier altijd nog 
te onderhandelen!
Tijdens de vlooienmarkt is er een bar en buffet met heerlijke zelfgemaakte soep, 
broodjes en drankjes. u kunt nu al een kraam huren voor deze markt.
 
Entree 1 euro. kinderen <12 jaar onder begeleiding gratis.
u vindt ons in het Cultureel Centrum Pancratius, Oosterblokker 98,  
1696 Bk Oosterblokker.
Meer informatie: www.ccp.nu of voor vragen info@ccp.nu



26 augustus Jaarmarkt Blokker aanvang: 10.00 uur
 Westerblokker, Blokker

26 augustus expositie De modder Backen aanvang: 10.00 uur
 Proterstantse kerk, Westerblokker 

3 september Hondenplons
 zwembad de Wijzend, zwaag

9 september Trouwen voor 1 dag aanvang: 11.00 uur
 Dorpskerk, kerkelaan 8 zwaag

Activiteitenagenda     juli/augustus 2017

als u activiteiten (als hierboven) wilt vermelden in Samenspel, kunt u uw kopij mailen 
aan: redactie@stichtingsamenspel.nl t.a.v. ellen muller.

Vakantieperiode Samenspel
uiterlijke inleverdatum kopij: Verschijningsdatum Samenspel:
Woensdag 6-9-2017  Vrijdag 15-9-2017 Vakantieperiode

popkoor eigenWijs, open repetitieavond.
Op 11 september aanstaande heeft Popkoor EigenWijs een open repetitieavond.
Wij nodigen een ieder uit die wel eens heeft gedacht “zingen is best wel leuk maar kan 
ik het wel”. Ons koor heeft 24 enthousiaste leden onder leiding van dirigente Vera van 
Tol. Wij oefenen elke maandag avond van 20.00 tot 22.00 uur in MFA De kreek.
Wij zingen engels- en nederlandstalige popnummers. u hoeft geen noten te kunnen 
lezen en geen “auditie” te doen. u bent van harte welkom.



Sportagenda      augustus/september 2017

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 (beker)

3 sep Heren De Blokkers  – Wherevogels Blokker,aanvang 14.00 uur

3 sep Heren Westfriezen  – Always Forward Derby zwaag,  aanvang 14.00 uur

TennIS

18 t/m 20 aug Bangerttoernooi 41 editie (Finale Weekend) Boekert Oosterblokker

HanDBaL

27 aug  karo Handbaltoernooi  zwaag, aanvang 10.00 uur

WIeLRennen

27 aug  kopje van Bloemendaal, WFTC      Oosterblokker, aanvang 09.00 uur

Buitenaardse vakantie

Wil jij op vakantie op aarde, of 
ga je naar de ruimte? knutsel de hele zomervakantie jouw vakantiebestemming bij het 
MAk! Op vakantie in de ruimte kan natuurlijk niet echt, maar je kunt wel eigen ruimte-
schip knutselen om mee op reis te gaan in je fantasie! Blijf je liever op aarde? Dan maak 
je een mooie knutsel van onze blauwe planeet.
Aan de balie in het bezoekerscentrum kun je 
een bakje met materialen halen waarmee jij 
een eigen zomervakantie-knutsel gaat ma-
ken. Extra leuk als je je fantasie de vrije loop 
laat! In het knutselbakje zitten alle materia-
len met een voorbeeld en een beschrijving. 
De knutsel is geschikt voor alle leeftijden.
Tot en met 3 september kun je tijdens onze 
openingstijden komen knutselen wanneer je 
wil. MAk Blokweer is de hele zomervakantie 
geopend op woensdag, vrijdag, zaterdag 
en zondag van 10.00 tot 17.:00 uur en is ge-
vestigd aan de kloosterhout 1-2 in Blokker. 
Aanmelden is niet nodig. De kosten zijn  
€ 2,- per kind/knutsel (inclusief materialen). 
Voor meer informatie: www.mak-blokweer.nl, info@mak-blokweer.nl of 0229-266344.



Familieberichten & Zoekertjes
FamILIeBeRICHTen

geZOCHT

VeRLORen

Hartelijk dank voor de vele kaarten, mooie bloemen en warme belangstelling
als blijk van medeleven na het overlijden van

atie Karsten-Besseling
“het is goed zo”

Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen

  Portemonnee verloren ter hoogte van de Fruitlaan 45.  
Alle pasjes zijn geblokkeerd, het gaat vooral om de foto’s die er in zitten.  

Gaarne terugbezorgen op het Chrysantenhof 5.
Beloning wordt voor gezorgd.

Ik ben mevrouw Laan-van der Gulik en ik ben 92 jaar en woon nog altijd zelfstan-
dig in mijn woning in zwaag. Ik ben op zoek naar iemand die er af en toe een 

ochtend of middag met mij op uit wil om bijvoorbeeld ergens koffie te drinken, 
bijvoorbeeld in Hoorn. Samen een kopje koffie bij mij thuis drinken vind ik ook 

gezellig. Mijn voorkeur gaat uit naar de maandag, dinsdag of woensdag. 
Ik gebruik een rollator.

Indien u interesse heeft kunt u mij bereiken op telefoonnummer: 0229-261372

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

Voor plaatsing in het Samenspel van 15 september graag uiterlijk op  
WOenSDag 6 september voor 19.00 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.



Trouwen voor 1 Dag

Stichting Behoud Hervormde kerk zwaag heeft besloten om ook dit jaar met Open Mo-
numentendag het “Trouwen voor 1 Dag” nog een keer te herhalen.
Vorig jaar werden er met groot succes diverse huwelijken gesloten van bijv.:
-  een moeder met een zoon,
-  mensen die een al 18 jaar een LAT relatie hebben,
-  een stel met 2 kinderen al 17 jaar samen die niet echt willen trouwen 
 maar dit wel leuk vonden
-  nog een keer trouwen maar nu met de kinderen er bij
-  trouwen alleen maar om weer eens te trouwen als je 87 bent 
 (wij zorgden voor een bruid)

Ook dit jaar willen we weer koppels trouwen onder speciale leiding van BaBS voor één 
dag Frederik de groot (voorzitter SBHKZ). Het orgel zet “Daar komt de Bruid” in wat 
een prachtige binnenkomst garandeert voor de bruid.
Ook de Proostcider (E1,50) en de Trouw cupcakes (E1,- ) kunnen weer worden besteld.
Wil je deze ervaring een keer meemaken of weet je mensen die je daarvoor in aanmerking 
vindt komen,…  geef jezelf op! Of geef het aan hen door en neem contact op met mij via 
06-53923705 of zwaagdorpskerk@gmail.com

Het vindt 
natuurlijk 
weer plaats in 
de prachtige, 
eenvoudige 
Dorpskerk van 
zwaag aan de 
kerkelaan 8 
op zaterdag 9 
september van 
11.00 tot 17.00 
uur.
kosten E 20,-.   
Voor kleding 
wordt gezorgd 
maar je mag 
ook zelf mee-
nemen.
Belangrijk te 
te vermelden is 

dat alle gelden gaan naar Stichting Behoud Hervormde kerk zwaag.

Met vriendelijke groet, Marja de Groot



Op onze reis door IJsland heb-
ben wij de geiser Strokkur  be-
zocht. De Strokkur is een geiser 
in het zuidwesten van IJsland. 
Op een steenworp afstand ligt 
Geysir, de geiser waarvan de 
naam gebruikt werd om dit na-
tuurlijke fenomeen een naam 
te geven. De Strokkur heeft 
regelmatige erupties om de 4 
tot 8 minuten.
De Strokkur werd na een aard-
beving in 1789 actief en bleef 
ruim honderd jaar regelmatig 
tot uitbarstingen komen. Door 
een aardbeving in 1896 werd 
de watertoevoer van de geiser 
geblokkeerd, waardoor deze 
inactief werd. In 1963 werd 
de waterweg door de lokale 
bevolking schoongemaakt 
en sindsdien heeft de geiser 
weer regelmatig erupties. De 
geiser is 23 meter diep. Daar 
heeft het water een tempera-
tuur van 120°C, maar door de 
heersende druk gaat het water 
niet koken. Op 16 meter diepte 
is de druk laag genoeg gewor-
den, en kan het hete water 
tot dampvorm overgaan. Deze 
plotseling ontstane damp zoekt 
zich een uitweg, en sleurt de 
bovenliggende waterkolom 
met zich mee. Een eruptie is 
het gevolg en de waterpluim 
bereikt een hoogte van 20 tot 
30 meter.

Fam. Schoonderwoerd –  
Blokker

Samenspel op Reis



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 
even weken opgehaald in zwaag.

OPHAALDATA: 
maanDag   21 aUgUSTUS
maanDag   4 SepTemBeR

Kopje van Bloemendaal

zondag 27 augustus wordt de negende etappe gereden in de 
Ronde van Spanje. De rit voert van Torreviejo over 174 km naar 
Cumbre del Sol. We zijn dan in de buurt van Alicante. De rit begint met een vlakke start 
en gaat dan allengs over in een heuvelachtig parcours met tot slot een klim van 4 km 
met gemiddeld 8,8% met een steilste strook van 18%.
De Westfriese Toerclub uit Blokker heeft naarstig gezocht om u op zondag 27 augustus 
een rit met vergelijkbare omstandigheden aan te bieden en heeft voor vandaag het 
meest geaccidenteerde parcours uit de kast getrokken dat in Noord-Holland maar mo-
gelijk is: een rit naar en over de hoogst berijdbare top in Noord-Holland. Het kopje van 
Bloemendaal.
Op zondag 27 augustus biedt WFTC u keuze uit een tweetal ritten: 70 km en 130 km. 
Starttijd: 09.00 uur. De naamgeving van de rit slaat helaas alleen op de langste rit. Altijd 
geldt dat WFTC zorgt voor veilige wegen waar u prima in eigen tempo de rit kunt 
volbrengen. Als u daarbij nog een helm opzet en de telefoon met rust laat, komt het 
helemaal goed.
Gestart wordt bij de Handbalvereniging aan de Noorderdracht 42a in Oosterblokker.
Met de rit van 70 km komt u een flink stuk verder in de provincie. We sturen aan op het 
golfterrein aan de Westerweg in Purmerend. Heen via Scharwoude, Beets en Hobrede. 
Retour gaat het langs kwadijk, De Goorn en Bobeldijk. 
knaller van de dag is de 130 km heen en terug naar Het kopje van Bloemendaal. Voor 
de heenweg is een parcours gekozen langs Stompetoren, Akersloot en uitgeest om bij 
Velsen-Noord de pont te pakken. Na de koffie in het altijd mooie Duin en kruidberg 
wordt langs Overveen en Haarlemmerliede bij Buitenhuis de oversteek gemaakt naar 
Westzaan. Waarna verder langs zaandijk en Purmerend weer de Noorderdracht wordt 
bereikt.
Als u na zo´n rit als vandaag nog wat energie in de kuiten heeft, is het misschien een 
goed idee eens mee te doen aan de moordende “Dijk en Duinentocht” op zondag 24 
september.
Hoe dan ook: WFTC ziet u graag komen!



Lees verder op de volgende pagina >>

K.V.g.Zwaag

Het nieuwe seizoen gaat weer beginnen maar eerst even een bedankje aan de degene 
die voor het kVG aan de sponsorfietstocht hebben meegedaan. Dit spekte de kas en 
maakt het mede mogelijk om, naar ons idee, een goed jaarprogram in elk te zetten
Hieronder een overzicht van het jaarprogramma. 
Mocht u nog geen lid zijn en denken daar staan wel iets leuks bij die ook mijn vriendin 
en buurvrouw goed vinden, dan kunt u zich opgeven bij het bestuur via 0229- 238155 of 
per mail k.V.G.bestuur.zwaag@gmail.com. 

De inschrijving voor ons bezoek aan vliegveld Lelystad op 28 september is echt tot 
zondag 20 augustus.  En !! wanneer u geen museumjaarkaart hebt, kunt u samen met 
iemand op de zegeltjeskaartactie van Deen . 2 pers. op 1 kaart voor Aviodrome. Dit wel 
vermelden bij de inschrijving. 
Allemaal nog mooie zomerse dagen toegewenst en na de Hoornse kermis gaan we bij 
genoeg deelname naar Tuitjenhorn.

Do 24 aug.  We gaan het seizoen van start met een excursie naar koffiebranderij kaan 
in Tuitjehorn. (door vele leden aanbevolen). We vertrekken om 13.30 uur 
vanaf de kerk.

  Voor entree auto is er een eigen bijdrage van € 7,50. Graag aanmelden 
vóór 20 augustus, met vermelding of u over een auto beschikt.

Do 14 sept.  Vanavond treedt voor u op comédienne mevrouw kovács. zij heeft zeer 
goede recensies en dit wordt heel veel lachen!   Aanvang 20.00 uur in De 
Plataan.



Do 28 sept.  We gaan per touringcar naar het vliegveld in Lelystad, vanwaar u in april 
2018 kunt vertrekken naar uw vakantiebestemming. We worden ontvan-
gen met koffie/thee en wat lekkers. We krijgen een presentatie en maken 
een rondrit met een luchthavenbus over de start- en landingsbanen. We 
gebruiken de lunch in of buiten het restaurant op het terras met uitzicht 
over het complex en gaan naar het Aviodrome museum. We vertrekken 
om 9.15 uur per bus vanaf de kerk. uw eigen bijdrage is € 17,50. De lunch 
en entree Aviodrome (museumjaarkaart ) is voor eigen rekening. Graag 
aanmelden vóór 20 augustus via de aparte uitnodigingsbrief. Er komt een 
bus voor 40 personen Na 40 aanmeldingen stopt de inschrijving, want 
VOL = VOL.

Wo 18 okt.  Een actieve bezigheid, samen gaan wij een spelletje Jeu de Boules spelen.  
Aanvang 13.30 uur op het Leekerpad 8 in zwaag/Hoorn. Vertrek om 13.00 
uur per fiets vanaf de kerk. Eigen bijdrage € 3,-

Een complimentje!
Deze rubriek is opgezet als een doorgeefrubriek. Degene die een  
compliment krijgt mag in het volgende Samenspel een 
complimentje geven. 

Ik wist niet wat ik zag toen ik het Samenspel doorbladerde en de rubriek “Een com-
plimentje “ las. Ik kreeg er een kleur van. Jan wat bijzonder aardig van je om mij een 
complimentje te geven. Ik geef het complimentje door aan Jacques korse.
Jacques is al jarenlang heel actief voor de kerk op allerlei gebied. Is er lekkage, een 
storing met de verwarming enzovoort dan wordt Jacques gebeld voor een oplossing. In 
ieder geval met de vraag hoe moeten we dit oplossen. Het uurwerk boven in de toren 
heeft ook Jacques zijn aandacht en heeft er al heel veel tijd aan besteed om de klok 
goed te laten lopen. Het orgel heeft een grote opknapbeurt gehad, alhoewel al een 
tijdje geleden, waar Jacques ook uren mee bezig is geweest. En dan het kerkkoor waar 
hij niet alleen maar lekker zingt, maar had ook jarenlang de functie van secretaris en 
vanaf 2010  tot en met de fusie met het kerkkoor van Westerblokker was hij voorzit-
ter. Daarnaast is hij ook archivaris. Hij zet de verbeteringen in de computer zodat 
iedereen er van kan profiteren en maakt de muziek die ze gebruiken geschikt voor de 
twee koren. Als je onverwachts bij Jacques thuis op visite komt, zit hij boven achter zijn 
computer,  hij is dan bezig met de muziek voor het koor. Niet alleen zet hij zich in voor 
de kerk, maar door dat Jacques twee rechterhanden heeft is hij altijd bereid om je te 
helpen als je met problemen zit.

Vriendelijke groet Ria Lakeman



Zomeractiviteiten en seizoensafsluiting Zwembad de Wijzend

De tijd is om gevlogen maar voordat de poorten van zwembad De 
Wijzend worden gesloten staan er nog een aantal leuke activiteiten 
op het programma voor 
jong en oud.
 
Op zondag 27 augustus 

worden de Blast zone Waternerf Games 
gehouden op het grasveld van het bui-
tenterrein. Rennend door het speelveld, 
met een super soaker waterpistool in je 
handen bevries je de tegenspelers. Spuit 
je tegenstander nat voordat ze jou raken. Verschuil je achter diverse obstakels maar ben 
je toch geraakt? Dan kunnen jouw teamgenoten je weer bevrijden! Mee doen aan dit 
coole evenement kan al voor €12,50 p.p. inclusief entree, onbeperkt deelname aan de 
Waternerf Games, een bakje patat met saus naar keuze en limonade. Heb je een abon-
nement van het zwembad dan krijg je €1,- korting op dit arrangement.
 
Voor de volwassenen, collega’s, vrienden en families is er op woensdagavond 30 augus-
tus vanaf 18.00 uur een volley- en voetbaltoernooi. Stel een team samen van maximaal 
5 personen, bedenk een leuke team naam en doe gezellig mee! Inschrijvingskosten zijn 
€10,- per team, inclusief entree voor het zwembad. 

Lees verder op de volgende pagina >>



 
Een ieder jaar terugkerend evenement is de Hondenplons waarbij de rollen zijn omge-
draaid en de honden de baasjes zijn. Spelen, spetteren, rennen, blaffen en gek doen. Dit 
evenement staat gepland op zondag 3 september. Maar…. indien het voor deze peri-
ode nog stralend mooi weer voorspeld is dan blijft het zwembad nog geopend voor de 
menselijke bezoekers en wordt de hondenplons uitgesteld. Houd hiervoor de website 
en facebook pagina goed in de gaten.
Deelname aan de hondenplons kost € 2,50 per hond. De baasjes mogen gratis met de 
honden mee maar houd rekening dat wij in verband met de veiligheid een minimum 
rekenen van één baasje per hond. Daarnaast zorgt het team van De Wijzend voor een 
leuk programma.
 
Voor alle bovenstaande activiteiten kun je inschrijven bij de receptie van de Wijzend. 
Neem jouw vriendjes, vriendinnetjes, kennissen, familie en honden ook gezellig mee. Bij 
De Wijzend maken ze er de laatste weken nog een feestje van.
 
Tot ziens bij de Wijzend!

Het KaRo handbaltoernooi 2017

De West-Friese handbal-armada strijkt zondag 27 augustus voor de 44e maal neer in 
zwaag. Dit is het langst lopende handbaltoernooi van Noord-Holland. Van 10.00 tot 
16.00 uur strijden bijna duizend handbalspeelster voor een mooie dag handbalvermaak. 
In de ochtend zijn de C-, B-, A-junioren en senioren actief. In de middag komt het 
kleinste handbaltalent aan de beurt. Een dag vol vermaak met springkussens, de hand-
balclown en een gezellig terras met de Westfriezen BBQ staat garant voor een dolle 
sportieve dag.
Handbal leeft in zwaag, dit jaar vieren we zelfs 60 jaar handbal in zwaag. Turnlust 
startte in 1957 het edele spel in zwaag en Sportlust speelde in het blauw tot 1973, 

waarna het op ging 
in Westfriezen. Een 
club met gezelligheid 
hoog in het vaandel, 
zonder het sportieve 
aspect uit het oog te 
verliezen.
Handbal is fun in 
zwaag! kijk op www.
westfriezen.nl voor 
foto’s en andere info 
over deze bruisende 
tak binnen de omni-
vereniging s.v West-
friezen.



Finaleweekend 19 en 20 augustus Bangerttoernooi

Als u dit leest, staan we aan de vooravond van het finaleweekend van het 41e Bangert-
toernooi op zaterdag 19 en zondag 20 augustus. Dit betekent vele spannende wedstrij-
den en volop gezelligheid op het tennispark van L.T.C. Wings - Blokker dat ook nog eens 
in Spaanse vakantiesferen is gebracht!
Wat dacht u van, naast mooi tennis kijken, de altijd leuke feestavond op zaterdag 19 
augustus. u komt toch ook? Ook bij deze editie van ‘de Bangert’ zorgt tijdens de feest-
avond niemand minder dan Dick Raat - zanger, gitarist en entertainer - voor de muzi-
kale omlijsting en is er ook weer een heuse loterij met schitterende prijzen.

Wilt u tijdens het finaleweekend een happie eten op het tennispark? Dat kan, de BBQ 
staat voor u klaar! Het alweer 41e 
Bangerttoernooi is afgelopen week 
op zaterdag 12 augustus gestart en 
er wordt getennist in de categorieën 
4 t/m 8 (dames- en herendubbel, 
gemengd dubbel en enkel).
Graag tot bij het finaleweekend op 
Boekert 5 in Oosterblokker…

Met sportieve groet, Bangertcommissie 
(Erik, Wendy, Mieke, Sandy, Perry, Erica, 
Mirjam, Arjan)

Vrijwillige bijdrage Samenspel
In het vorige Samenspel  hebben wij u met een  inlegvel gevraagd om een vrijwillige 
bijdrage over te maken. Want zonder uw financiële  ondersteuning is het niet mo-
gelijk om tot een sluitende dekking van de kosten van dit blad te komen.
We hebben inmiddels van veel mensen een bijdrage ontvangen. Maar van veel 
lezers 
ook nog niet. Mogelijk hebben zij het inlegvel gemist of zijn ze nog niet in de gele-
genheid geweest om een bijdrage te storten op onze bankrekening. Daarom doen 
we nogmaals een oproep aan alle lezers die nog geen bijdrage hebben overge-
maakt om dit alsnog te doen. Want alleen dan houden we de financiën van Samen-
spel gezond.
Steun het Samenspel en maak een bedrag over naar rekening NL17 RABO 0122 1373 
96 t.n.v. Stichting Samenspel te zwaag. Voor een sluitende begroting hanteren wij 
als richtbedrag  € 15,-- per adres. Wij danken u bij voorbaat voor uw medewerking.

Bestuur  en redactie Samenspel



gongschaak bij Caïssa-eenhoorn

Schaakvereniging Caïssa-Eenhoorn begint altijd op de eerste dinsdag van september 
met het nieuwe seizoen. De club heeft zijn speelzaal in De kreek, waar de eerste club-
avond in het teken staat van gezelligheid. Vorig jaar stonden enkele aparte schaakvor-
men op het programma, op 5 september is dat gongschaak (aanvang 20.00 uur).
Ook niet-leden zijn welkom en kunnen meedoen. Bij gongschaak is een speler verplicht 
na het luiden van de gong een zet te doen: niet eerder en niet later. De bedoeling is dat 
spelers van gelijke sterkte tegenover elkaar zitten.
De clubcompetitie 
begint een week 
later op dinsdag 
12 september  met 
deelname van onder 
meer Nederlands 
kampioene Robin 
Duson. zij veroverde 
eind april de nationa-
le titel bij de meisjes 
tot en met 16 jaar en 
neemt in de eerste 
helft van september 
deel aan het Euro-
pees kampioenschap 
dat in Roemenië 
wordt gehouden.
Caïssa-Eenhoorn is 
een breedtesport-
vereniging, waar de 
ogen ook gericht zijn 
op de minder sterke 
schakers. Het plan is 
om bij voldoende interesse een beginnerscursus te houden, waarbij de cursisten één uur 
les krijgen en één uur een partij spelen. Belangstellenden kunnen contact opnemen met 
het secretariaat (zie website) of op de gongschaakavond alvast kennismaken met de 
club.
Naast de senioren besteedt de schaakvereniging veel aandacht aan het jeugdschaken en 
de jeugdopleiding. De jeugdavonden zijn in wijkcentrum kersenboogerd, elke vrijdag 
vanaf 1 september (inloopavond, ook toegankelijk voor niet-jeugdleden). kinderen krij-
gen steeds een uur les en spelen partijen voor de jeugdcompetitie. Aan het einde van 
het seizoen volgen examens.
De senioravonden in De kreek op dinsdag beginnen om 20.00 uur, de jeugdavonden in 
wijkcentrum kersenboogerd op vrijdag om 19.00 uur. 
Voor meer informatie zie de website: ‘www.caissa-eenhoorn.nl’.

Caïssa-Eenhoorn-talent en Nederlands jeugdkampioene Robin 
Duson: komend schaakseizoen actief in De Kreek.



protestantse gemeente Hoorn-Zwaag-Blokker
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. er is steeds kinderoppas en 
(m.u.v. de zomervakantie) kindernevendienst.

Zondag 20 augustus 2017

zwaag: ds. Rudolf kooiman

Zondag 27 augustus 2017

Blokker: ds. Noeme Visser uit Noord-Scharwoude

Zondag  3 september 2017

zwaag: ds. Tine van Lente-Griffioen

Zondag  10 september 2017

Blokker: ds. J.C. den Hertog uit Oudorp

Zondag 17 september  

STARTzONDAG in kerkelijk centrum Het Octaaf 

(J.D. Pollstraat in Hoorn) 

Het thema is kOM PROEVEN!  Vanaf 10.30 uur 

inloop met koffie. Om 11.00 uur gezamenlijke 

dienst in het Octaaf (GEEN DIENST IN zWAAG of 

BLOkkER!) waarin ds. Tineke van Lente-Griffioen en ds. Jacob Meinders voorgaan. Vanaf 12.00 tot 

15.00 uur uitgebreid programma incl. lunch in het Octaaf.  Tussen 15.00 en 16.00  uur afsluitende 

vesper / Choral Evensong uitgevoerd door de Martinus Cantorij.Ook in het Octaaf en dus NIET in 

zwaag, zoals eerder in Samenspel werd gemeld. 

Nadere informatie volgt in het volgende nummer van Samenspel en op de website   

http://www.pknhoornzwaagblokker.nl/

Vakantie op Texel. 
Daar heb ik een 
duosprong gedaan. 
Nog net voor mijn 65e 
verjaardag Dit was al 
jaren een  grote wens 
van mij. Ik vond het 
een leuk idee om van-
uit de lucht Het Samen-
spel mee te nemen.

Wil Hogema  - Zwaag

Samenspel op Reis



Rooms-katholieke kerkdiensten

Kerkgebouwen: Westerblokker H. Michaël, Plantage 29, Blokker
 Oosterblokker O.L.V. Visitatie, Oosterblokker 68, Oosterblokker
 zwaag St. Martinus, Past. Nuyenstraat 3, zwaag
  Lourdeskapel, Past. Nuyenstraat 2, zwaag
eerst aanspreekbare pastores:
 Westerblokker:  kapelaan Marco Cavagnaro,  telefoon  0229 - 245621
 zwaag:            kapelaan Marco Cavagnaro,  telefoon  0229 - 216749
Inlichtingen: Secretariaat Heilige Matteüs parochie 
 Pastoor Nuijenstraat 3a, 1689 GM  zwaag
 Telefoon: 0229 - 216749
 Geopend: maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 11.45 uur 
 E-mail: secretariaat@rkmatteus.nl
Vieringen

vrij. 18 aug. 09.00 uur Westerblokker Eucharistieviering
zat. 19 aug. 19.00 uur Oosterblokker Eucharistieviering
zon. 20 aug. 09.30 uur  zwaag Eucharistieviering
di. 22 aug. 09.00 uur  Westerblokker Eucharistieviering
woe. 23 aug. 08.30 uur zwaag Stille aanbidding in de kapel
  09.00 uur zwaag Eucharistieviering
don. 24 aug. 09.00 uur zwaag Eucharistieviering in de kapel, aansluitend
    koffiedrinken in het Matteüs Huys
vrij. 25 aug. 09.00 uur Westerblokker Eucharistieviering
zat. 26 aug. 19.00 uur Oosterblokker Eucharistieviering
zon. 27 aug. 09.30 uur zwaag Eucharistieviering
di. 29 aug. 09.00 uur Westerblokker Eucharistieviering
woe. 30 aug. 08.30 uur zwaag Stille aanbidding in de kapel
  09.00 uur zwaag Eucharistieviering in de kapel
don. 31 aug. 09.00 uur zwaag Eucharistieviering in de kapel, aansluitend
    koffiedrinken in het Matteüs Huys
vrij. 1 sept. 09.00 uur Westerblokker Eucharistieviering
zat. 2 sept. 19.00 uur Oosterblokker Eucharistieviering, m.m.v. zingenderwijs
zon. 3 sept. 09.30 uur zwaag Eucharistieviering, m.v.v. Marcanto
di. 5 sept. 09.00 uur Westerblokker Eucharistieviering
woe. 6 sept. 08.30 uur zwaag Stille aanbidding in de kapel
  09.00 uur zwaag Eucharistieviering
don. 7 sept. 09.00 uur zwaag Eucharistieviering in de kapel, aansluitend
    koffiedrinken in het Matteüs Huys
vrij. 8 sept. 09.00 uur Westerblokker Eucharistieviering 
zat. 9 sept. 19.00 uur Oosterblokker Eucharistieviering
zon. 10 sept. 09.30 uur zwaag Gezinsviering met eucharistie
di. 12 sept. 09.00 uur Westerblokker Eucharistieviering
woe. 13 sept. 08.30 uur zwaag Stille aanbidding in de kapel
  09.00 uur zwaag Eucharistieviering
don. 14 sept. 09.00 uur zwaag Eucharistieviering in de kapel, aansluitend
    koffiedrinken in het Matteüs Huys



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
  Twitter: @_erwinkuiper
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 Westfries Gasthuis) 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 Westfries gasthuis Hoorn (zie ook www.westfriesgasthuis.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 Westfries gasthuis
Maelsonstraat 3 (naast hoofdingang Westfries Gasthuis) 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 James Grievelaan 2 1695 HX 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
Th.E. Versteege en 
Q.C.M. Meijer Julianalaan 9 1689 EG zwaag 0229 - 21 22 22
Huisartsenpraktijk Scheer Nieuwe Steen 10 1625 HV Hoorn 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
Coby van der Gulik, Fruitlaan 76, zwaag 0229 - 23 77 81
Vera Otsen, Balkweiterhoek 34, zwaagdijk-West 0229 - 57 27 07
Zonnebloem Westerblokker
Monique Smit, Renoirhof 54, Hoorn (Bezoekwerk)  06 - 18 24 68 19
karin Jong-koen, Bandstraat 8, Blokker (Secretaris)  0229 - 24 76 27
Zonnebloem Oosterblokker
Tineke Reus-Hoebe, Oosterblokker 115, Oosterblokker 0229 - 26 24 56
Onafhankelijk Ouderenadviseur mee & De Wering 088 - 6 522 522
Wijksteunpunt Ouderenzorg St. Jozefpark Blokker 0229 - 24 06 04
Wijksteunpunt Ouderenzorg perelaar Zwaag 0229 - 21 23 23

R.K. Begrafenis- en Crematievereniging St. Barbara  zwaag, zwaagdijk-West
parochiële Caritas Instelling (p.C.I) Zwaagdijk-West 0229 - 57 29 74
R.K. Begrafenis- en Crematievereniging St. Barbara  Oosterblokker.
Uitvaartvereniging De Laatste eer  zwaag en Blokker
Uitvaartvereniging St. Jozef  Westerblokker
uitvaartverzorgers bovenstaande verenigingen: 
Marijke Wittenberg en Monique Bankras 06 - 11 44 44 17

Hulpverlening vanuit de westfriese kerken voor iedereen 0229 - 27 16 84
Dagelijks tel. spreekuur op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 13.15 tot 14.15 uur.

Belangrijke gegevens en telefoonnummers


