
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 18 augustus kunt u inleveren 

uiterlijk op woensdag 9 augustus 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 13 7 juli 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 12 JUlI 
 WOenSDag 26 JUlI
 WOenSDag 9 aUgUSTUS
SVP PAPIER GEBuNDELD OF IN DOOS/BAk AAN DE WEG zETTEN.

nieuws van de Zwaagse gymnastiek en TurnVereniging
zG&TV heeft het wedstrijdseizoen positief af kunnen sluiten 
met medailles! Allysia werd 5e bij de districtkampioenschap-
pen bij de pupillen 1 D1 en kreeg een bronzen medaille. Voor 
Annelien was er goud bij de jeugd 1 D1. Ook zoë en Dyani 
hadden de laatste wedstrijd en wel de toestelkampioenschap-
pen 3e divisie. zoë werd 2e op sprong, 1e op vloer en 3e op 
vloer. Dyani pakte de bronzen medaille op sprong en werd 1e op balk én vloer. Gewel-
dig gedaan meiden! Nog een paar weken en dan is het alweer zomervakantie. Onze 
vereniging houdt vakantie van donderdag 20 juli tot en met zondag 3 september. Wij 
wensen iedereen gezellige en zonnige weken toe!

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!



Het geheim van Blokker: de tijdscapsule

In Blokker gaat zondag 28 januari 2018 om 13.00 uur iets speciaals ge-
beuren. Er gaat een tijdscapsule de grond in! En met deze tijdscapsule de 
geheimen van alle deelnemers. De capsule wordt er zondag 27 januari 2043 
om 13.00 uur, na precies 25 jaar, weer uitgehaald. In de tijdscapsule zitten 
kokers. En wat er in deze kokers zit bepalen de deelnemers. Het is en blijft hun geheim.
Voor e 25,- per koker, dus voor e 1,-  per jaar, kan een deelnemer meedoen aan ‘de 
knipoog naar de toekomst’ en het verhaal uit het nu. Opa’s en oma’s, papa’s en mama’s, 
ooms en tantes kunnen de koker vullen met bijvoorbeeld een persoonlijke brief aan 
hun kleinkinderen, kinderen, nichtjes en neefjes. Met een persoonlijke herinnering uit 
het nu of een boodschap voor de verre toekomst. Het wordt vijfentwintig jaar lang een 
spannend familieverhaal. Het worden de  geheimen van Blokker.
Hoe lang het nog duurt is te vinden op www.hetgeheimvanblokker.nl.  
Er volgt binnenkort meer informatie. Via info@hetgeheimvanblokker.nl kunnen geïnte-
resseerden contact opnemen of zich aanmelden.

St. Caecilia Zwaag: Zomerconcert zondag 9 juli
Om het muzikale seizoen af te sluiten organiseert 
muziekvereniging St. Caecilia zwaag een buitenconcert 
op zondagmiddag 9 juli bij De Plataan in zwaag. Vanaf 
15.00 uur bent u van harte welkom om even langs te 
komen, plaats te nemen op ons, hopelijk, zonnige ter-
ras en te luisteren naar zomerse muziek. Beide orkesten van St. Caecilia treden op: het 
jeugdorkest zOO! en het grote orkest. De toegang is gratis en de koffie en thee staan 
klaar. De locatie is het grasveld voor De Plataan, op de hoek Dorpsstraat/Pastoor Nuijen-
straat. Bij slecht weer wordt uitgeweken naar De Plataan zelf.

Na de zomer gaat St. Caecilia weer beginnen aan een nieuw seizoen, met misschien wel 
nieuwe muzikanten? Wij kunnen namelijk versterking gebruiken op met name slagwerk 
en laag koper. Bent u muziekliefhebber en nieuwsgierig naar een uitdagend maar bo-
vendien ook gezellig orkest? kom dan vooral 9 juli een kijkje nemen.

Muziekvereniging St. Caecilia Zwaag

Keezen
kent u het spel niet, maar wilt u het graag leren? Dan is dit een mooie gelegenheid. 
Of u alleen of met meerdere mensen komt, ook dat is geen probleem. Wij keezen elke 
derde dinsdag van de maand. u bent welkom tussen 19.00 en 19.15 uur.
LET OP: Wegens sluiting van De Witte Valk wordt er in de maand augustus NIET ge-
speeld.
Wij spelen voor de rest het hele jaar door. De kosten zijn € 2,50.



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

naambord onthuld bij de voiver van Jaap Snip

Het officiële bord in de vijver aan het begin van zwaagdijk-West is onthuld. Er stond 
in de vijver altijd een kartonnen bord met de tekst ‘de voiver van Jaap Snip’. Nu heeft 
de familie Snip een officieel bord laten maken. Erik Snip heeft het bord geplaatst en 
de vlag van zwaagdijk-West eraan bevestigd. Er werd een toespraak gehouden door 
koos Snip, die nog eens benadrukte hoe men zich Jaap herinnert: de enige boer van 
zwaagdijk-West. Hij reed met een oud trekkertje door het dorp. Hij werd twee keer 
door de aanleg van de West-
frisiaweg van zijn werkplek 
weggehaald. Hij was bekend 
om de goede zorgen die hij 
had voor zijn vee. Hij sliep in 
een bedstee bij de koeien. 
zwaagdijk-West heeft er 
weer een ijkpunt bij. Naast 
de nieuwe kinderopvang en 
de bibliotheek is er nu ook de 
vijver van Jaap. zwaagdijk wil 
om de vijver heen een leuk 
wandelgebied maken van 
het oude land waar Jaap op 
boerde. Bosjes en wandelpa-
den, dat is de bedoeling.

Happy Together bedankt 
dorpsveiling 
Dankzij de dorpsveiling afgelopen na-
jaar heeft zangkoor Happy Together een 
nieuwe, elektrische, piano kunnen aanschaf-
fen.  Dank aan allen die hier een bijdrage 
aan hebben geleverd. We zijn er ontzettend 
‘happy’ mee!



Verslag van de Jeugdloop Zwaag

Ook dit jaar was het prachtig weer tijdens dé Jeugdloop op zondag 11 juni. De zwaagse 
jongens en meisjes waren er helemaal klaar voor. Het gaat uiteraard om het meedoen 
maar wie zouden er dit jaar met de prijzen naar huis gaan?
De deelnemers waren vroeg in de weer om zich warm te lopen voor de wedstrijd. Wat 
was het spannend en er werd hard gestreden. ze gingen als een speer. Dat kwam ook 
door het gejuich van het in groten getale aanwezige publiek. Bedankt dat jullie er wa-
ren en natuurlijk een veel dank aan de omwonenden, het was weer gezellig in de straat 
met al die vlaggen. En ook dank aan de vrijwilligers die ons hebben geholpen om de 
Jeugdloop veilig te laten verlopen.
Na de finish kregen alle kinderen limonade, een eierkoek en een vaantje en dat had-
den ze allemaal dik verdiend. De nummers 1, 2 en 3 uit elke categorie, voor zowel de 
jongens als de meisjes, kregen een mooie beker.
De winnaars in de categorie 1 (groep 1 en 2) waren bij de jongens 1e Roy keizer, 2e 
Tobias Breeveld en 3e Jelmer Sijm. Bij de meisjes was 1e Elin Romein, 2e Jordan Luiten 
en 3e Bente Wobben.
De winnaars uit de categorie 2 (groep 3, 4 en 5) waren bij de jongens 1e Jayden Luiten, 
2e Mats Pistoor en 3e Julian Snip. Bij de meisjes was 1e Maartje Bot, 2e Lone Schouten 
en 3e kim de Greeuw. De winnaars uit de categorie 3 (groep 6, 7 en 8) waren bij de 
jongens 1e Quinten Hageman, 2e Mees Bot en 3e Max van Leeuwen. Bij de meisjes werd 
Tara de Greeuw 1e.
De winnaars uit categorie 4 (ouder/kind loop) 1e Lone Schouten en papa, 2e Jesse van 
Diepen met papa en 3e Tara en kim de Greeuw met papa.  
Maar uiteraard waren alle deelnemers winnaars, want alle kinderen deden weer enorm 
hun best. Dus allemaal van harte gefeliciteerd!



Stichting ICT vanaf Morgen en de Westfriese Uitdaging 
slaan handen ineen
De Westfriese 
uitdaging ontvangt 
regelmatig aanvra-
gen van maatschap-
pelijke organisaties 
die verlegen zitten 
om ICT-apparatuur. 
Stichting ICT vanaf 
Morgen schiet te 
hulp. Samen met 
de uitdaging wil 
zij zoveel mogelijk 
organisaties helpen 
aan de benodigde 
apparatuur. En dat 
het werkt blijkt; de 
eerste hulpvragen 
zijn al beantwoord 
met mooie spullen!

aangename verrassing
Het is een behoorlijke uitdaging om in alle ICT-behoeften te voorzien, zegt Renate van 
der Laan, manager van zowel de Schager als de Westfriese uitdaging. Het was daarom 
een aangename verrassing toen ik kort geleden, tijdens een netwerkbijeenkomst, 
Laurens Overtoom van Stichting ICT vanaf Morgen ontmoette. De stichting zamelt ge-
bruikte ICT-apparatuur in en probeert die een tweede leven te geven. Is de apparatuur 
niet meer bruikbaar, dan voert de stichting deze milieuverantwoord af. In de stichting 
werken, naast vrijwilligers, vooral mensen met een beperking die via re-integratie hun 
weg naar betaald werk proberen te vinden. De stichting is gevestigd in Alkmaar en is 
actief in de hele regio. Dé ideale partner dus! Gelukkig dacht Laurens er net zo over. We 
hebben meteen de handen ineen geslagen.

eerste resultaat
In Schagen lag nog een aanvraag op de plank van Stichting Vluchteling. De stichting 
zocht twee laptops voor kinderen uit vluchtelinggezinnen. Stichting ICT vanaf Morgen 
kon deze leveren. Geweldig dat we door onze samenwerking al zo snel een partij (en in 
dit geval twee gezinnen) blij konden maken!

Meer weten of ICT-apparatuur doneren? Heeft u thuis of in uw bedrijf nog oude ICT-
apparatuur staan die u niet meer gebruikt? Gun het een tweede leven en doneer het 
aan stichting ICT vanaf Morgen! Voor meer informatie, zie: www.ictvanafmorgen.nl.

Links: Renate van der Laan, manager Schager Uitdaging en West-
friese Uitdaging Rechts: Laurens Overtoom, voorzitter Stichting 
ICT vanaf Morgen.



Historische Tuin

Is het u al opgevallen dat 
er bij de Historische Tuin nu 
ook over de schoorsteen een 
informatiebord van de ANWB 
staat? zaterdag 8 april heb-
ben Dicky Balk en Ben Bontan 
(namens de Cultuur Historische 
Route Blokker) samen het 
bord onthuld. zo wordt het 
steeds mooier en completer bij 
de Historische Tuin. En drukker 
ook, want er staan en stonden 
voor dit jaar heel wat activiteiten op het programma! Allereerst was er het optreden 
van leerlingen van Oscar Romero met hun voorstelling ‘Mahagonny’ op 23 juni in de his-
torische druivenkas. Daarna was er vrijdag 30 juni en zaterdag  1 juli de uitvoering  van 
‘kascadans’: een muziek- en dansvoorstelling van danscollectief Hoorn en De Herleving 
zwaag in de historische tuin en kas. 
zaterdag 9 september is het open monumentendag en dan maakt stichting Op Roet al 
jaren een verhalenkamer. Dit jaar vindt dat onder andere plaats in de historische drui-
venkas.
Ook gaan we weer dineren in de kas. Dit jaar hebben we 5 data waarop men kan 
komen eten in de kas. zaterdag 23 september bereidt Richard Hoogland een heerlijk 
driegangendiner. Woensdag 27 en donderdag 28 september koken leerlingen van SG 
Newton voor u en regelen zij de bediening. zondag 1 oktober kookt Hans kuin voor u 
en zaterdag 7 oktober sluiten we af met Richard Hoogland als kok. Met uw deelname 
aan deze diners steunt u de Cultuur Historische Route Blokker met hun projecten en de 
Historische Tuin. Info en reserveren voor deze diners: Annie Balk, 0229-263003 of an-
niebalk@hotmail.com.



Schrijf je in voor het Bangert Toernooi 2017

Over nog maar een maand is het weer zover: van 
12 tot en met 20 augustus komen sportiviteit en 
gezelligheid samen tijdens het open Bangert Toer-
nooi. De ‘9-daagse’ van Blokker stond vorig jaar 
in het teken van het veertigjarig jubileum; dit jaar 
maken we er een geweldige 41e editie van!
Het tennistoernooi trekt jaarlijks tussen de 350 en 
400 deelnemers die meedoen in de categorieën 4 
tot en met 8 (dames- en herendubbel, gemengd 
dubbel en enkel). Hieromheen wordt van alles 
georganiseerd zoals activiteiten voor de jeugd en 
op zaterdag 19 augustus de altijd leuke feestavond. Tijdens de feestavond zorgt Dick 
Raat - zanger, gitarist en entertainer - voor de muzikale omlijsting en is er ook weer 
een loterij met schitterende prijzen. De toernooiweek wordt in Spaanse vakantiesferen 
gebracht. Dus ‘reserveer tijdig uw campingplek’ door in te schrijven via www.toernooi.
nl (zoek op Bangert) of via www.ltcwingsblokker.nl (onder Senioren). Dit kan tot en met 
zondag 30 juli. Graag tot ziens in week 33 bij ‘de Bangert’ op het tennispark van L.T.C. 
Wings – Blokker. We hebben weer zin in een geweldige toernooiweek!

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

Indoor Bowlsvereninging BZH
Maandag 29 mei werd de traditionele slotdag 
gehouden voor de leden van Indoor Bowlsvereninging BzH om het seizoen 2016-2017 
af te sluiten. Na de koffie, beschikbaar gesteld door de sporthalbeheerders, werd na lo-
ting met 30 leden gestart met de wedstrijd. In een prima sfeer werd sportief gestreden 
en de slotdag afgewerkt.
Na een dag van spanning en strijd werd om 16.30 
uur de winnaar bekend gemaakt.
1e Fred Entius       6 punten  + 20
2e Martin Vos       6 punten  +15
3e Johan Grim      6 punten  +14 
Na de prijsuitreiking was er een borreluurtje en na 
een gezamenlijk diner, verzorgd door de sport-
halbeheerders, werd de gezellige dag besloten. 
Maandag 4 september start het seizoen 2017-
2018. Mensen die meer willen weten over bowls 
kunnen op wedstrijddagen maandag van 10.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur 
een kijkje komen nemen in de sporthal van zwaag, Munnikenwoud 1.
Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met de heer B. Gitzels: 0229-262185.



lekkers uit eigen tuin

Wist je dat veel lekkere dingen 
gewoon in je tuin kunnen groeien? 

Tijdens de kruidenproeffeest doe-middag bij MAk Blokweer op zon-
dag 9 juli kun je zelf iets lekkers maken met natuurlijke ingrediënten 
die we vers in de tuin gaan plukken: limonade en kruidenboter. Lek-
ker op een toastje of boterham! 
Deze Maks’ doe-middag voor kinderen van 6 t/m 12 jaar vindt plaats 

op zondag 9 juli van 14.00 tot 15.30 uur. De doe-middagen worden minstens twee keer 
per maand georganiseerd en staan altijd in het teken van één van onze thema’s natuur, 
boerderij en groen. Aanmelden kan telefonisch (0229-266344) of e-mail naar info@mak-
blokweer.nl. De kosten zijn 4,50 euro per kind (inclusief materialen).
Stichting MAk Blokweer, kloosterhout 1-2, 1695 JC Blokker. Meer informatie: www.mak-blokweer.nl

Mededelingen Medisch Centrum Oost

Huisartsenpraktijk  A.E. Meijer
www.medischcentrumoost.com

De huisartsenpraktijk is wegens nascholing, vakantie of nachtdienst gesloten op:
Woensdag 9 augustus, vrijdag 11 augustus en vrijdag 22 september.



Bewoners denken mee over speelplekken gemeente 

Wat voor speelplek wilt u en waar? Wanneer is een  
speeltuin veilig en hoe blijft deze toch spannend?  
Inwoners van de gemeente Hoorn kunnen komende 
weken via online discussieplatform www.argu.co/hoorn 
meedenken over nieuwe speelplekken. Inmiddels hebben tientallen bewoners ideeën 
aangeleverd en gereageerd op elkaars suggesties. 
De gemeente Hoorn werkt aan een nieuw speelplekkenbeleid. Nu zijn er tientallen 
speelplekken in de gemeente Hoorn. Voor de kleinste kinderen tot 6 jaar zijn er glijba-
nen, schommels en klimtoestellen. Voor de wat oudere kinderen hebben we natuur-
speelplekken en voetbalveldjes. Voor de 12- tot 18-jarigen zijn er skatebanen, basket-
balveldjes, ontmoetingsplekken (JOP’s) en Cruyff courts.
Met deze online discussie start de gemeente de ontwikkeling van het nieuwe speelvoor-
zieningenbeleid. Bezoekers van speeltuinen en groepen met speciale eisen en wensen, 
zoals kinderen met een beperking, worden ook betrokken. Ondertussen worden speel-
plekken gewoon aangepast. De gemeente houdt daarbij al zoveel mogelijk rekening 
met de opmerkingen die binnenkomen. 
Bewoners kunnen tot het begin van de zomervakantie, 22 juli, op www.argu.co/hoorn 
ideeën plaatsen en reageren op ideeën van anderen.

De bibliotheek van Zwaagdijk-West helpt u 
veilig de vakantieperiode in!

De bibliotheek van zwaagdijk-West 
organiseert een thema-avond over
 veiligheid. We zijn heel blij dat de nieuwe wijkagent Huub Essen zich 
voor komt stellen. Tijdens deze kennismaking is er ook gelegenheid tot het stellen van 
vragen. Verder geeft hij informatie over de incidenten en delicten van de afgelopen 
periode in de buurt. Ook Pieter koning, agent en raadslid van de gemeente Medemblik, 
die alcohol en drugs en veiligheid in zijn portefeuille heeft, vertelt iets over babbeltrucs 
en buurtpreventie. Ook tips om je huis veilig achter te laten zullen niet ontbreken. 
Iedereen is van harte welkom in de Wildebras, Balkweiterhoek 56 te zwaagdijk-West op 
10 juli om 20.00 uur.

zoals altijd kunt u weer gratis boeken lenen, zowel voor de kinderen als voor de volwas-
senen. We vinden het ook gezellig als u voor een praatje langs komt. Wist u dat u alle 
afspraken van de dorpsraad ook bij ons in kunt kijken? In de stelling ‘informatie’ vindt u 
de map met de notulen van de dorpsraad. zo blijft u op de hoogte van het dorpsgebeu-
ren. In de vakantieperiode zijn we gewoon open op dinsdagmiddag van 15.30 uur tot 
16.30 uur en op woensdagavond van 19.00 uur tot 20.00 uur. Leent u gerust een paar 
extra boeken als u lang op vakantie gaat. u mag de boeken gerust een poosje lenen, er 
is geen uitleentermijn. Graag tot ziens in de Wildebras!



8 juli Speurtocht aanvang: 13.00 uur
 De Wildebras, zwaagdijk-West

9 juli Buitenconcert St. Caecilia aanvang: 15.00 uur
 De Plataan, zwaag 

9 juli Workshop koeien schilderen aanvang: 13.00 uur
 Mak Blokweer, kloosterhout 1-2 Blokker

10 juli Thema avond Veiligheid aanvang: 20.00 uur
 De Wildebras, zwaagdijk-West

16 juli  Waterlandtocht, WFTC aanvang: 09.00 uur
 Noorderdracht 42-A, Oosterblokker

18 juli Zomeravondconcert De Herleving aanvang: 19.30 uur
 De Plataan, zwaag

6 augustus Rondje Middenmeer aanvang: 09.00 uur
 Noorderdracht 42-A, Oosterblokker

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 9-8-2017  Vrijdag 18-8-2017 Vakantieperiode
Woensdag 6-9-2017  Vrijdag 15-9-2017 Vakantieperiode

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   10 JUlI
MaanDag   24 JUlI
MaanDag   7 aUgUSTUS



Sportagenda      juli/augustus 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.

TennIS

15 t/m 23 juli Swaegh Open TV Swaegh

Dorpsstraat 225A zwaag

12 t/m 20 aug Bangerttoernooi 41 editie

Sterkte  4  tot  8   ltc wings Boekert Oosterblokker

Inschrijven tot 30 juli

Speurtocht zaterdag 8 juli 
- nieuwe kans -
Voor de jeugd van 6 t/m 12 jaar wordt ook dit jaar weer een speurtocht 
gehouden. Let op de aankondiging van de kidsclub. Het is een leuke 
avontuurlijke middag, waarbij de kinderen dingen doen die jullie als ouders ook altijd 
deden, alleen nu door de kidsclub Wildebras georganiseerd. Aanvang zaterdagmiddag 
13.00 uur. Laarzen, oude kleren en eventueel zwembroek meenemen.

Schuttersfestijn op zaterdag aanvang van de kermis
Afgelopen zaterdag was er het jaarlijks terugkerend fenomeen, het schuttersfestijn. 
Iedereen vanaf 12 jaar mag op kosten van de Wildebras twee keer 3 kogels schieten, op 
de hazen en cilinders. De beste schutters gaan door naar de halve finale, en daar weer 
de besten van naar de finale. De opkomst was met 52 deelnemers geweldig. Het aanwe-
zig zijn van het 4e team van de Westfriezen was een leuke opsteker.
Na de voorronden bleven er nog 13 halve finalisten over, en uiteindelijk nog vier echte 
finalisten. Het scheelde echt maar millimeters 
maar de uiteindelijke winnaar numero uno werd 
Hessel met een prachtige score van 30 punten, 
numero dos werd Martijn, numero tres werd 
Jasmin en numero quatro werd Jesse. zij konden 
kiezen uit een aantal fraaie hoeden, en hun naam 
gonst natuurlijk nog een heel jaar door zwaag-
dijk-West. Meer informatie over de Wildebras 
vindt u op www.de-wildebras.nl. Hierop staat 
informatie van alle verenigingen welke gebruik 
maken van de Wildebras. 



Familieberichten & Zoekertjes
FaMIlIeBeRICHTen

geZOCHT

Op 7 juli zijn Truus Spil-Jong & Hein Spil 50 jaar getrouwd!

Van harte gefeliciteerd namens de kinderen en kleinkinderen.
Wij wensen jullie nog vele gelukkige jaren samen in goede gezondheid!

Liefs,
Leön & Jasna

Wendy & Ivo, Isa & Esmée

Langs deze weg wil ik iedereen bedanken voor de vele blijken van meeleven,
in welke vorm dan ook, tijdens de ziekte en na het overlijden van

Bep Schipper

Hartelijk dank daarvoor.
Joke Vester

Scholieren of schoolverlaters 
voor het plukken van bessen. 

Aanmelden via e-mail: jkieften@xs4all.nl. 
Leeftijd 15 jaar en ouder. Periode: juli-aug.

De ontelbare kaarten, telefoontjes, bloemen en de overweldigende
belangstelling die wij mochten ontvangen na het overlijden en bij de begrafenis van

nico Onneweer

hebben ons een enorme steun gegeven om zijn verlies te verwerken.
Wij willen een ieder hier hartelijk voor bedanken.

Afra Onneweer-Vertelman
Kinderen en kleinkinderen

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



Voor plaatsing in het Samenspel van 18 agustus graag uiterlijk op  
WOenSDag 9 augustus 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.

Deze rubriek is uitsluitend bestemd voor zoekertjes en familieberichten van particulieren 
(geen onroerend goed). gevonden voorwerpen kunt u gratis plaatsen. 

Commerciële uitingen van handelaren en bedrijven worden niet geplaatst. De redactie bepaalt  
of uw inzending in deze rubriek past en hierover kan niet worden gecorrespondeerd.

Te KOOP

Tekentafel, kantelbaar, e5,-. kinderkamerbureau, grijs geverfd, e5,-.
kantoorbureau met lades, e5,-. Wit open computerbureau, e5,-.

Tel. 0229-232568

Visattributen: wegens stoppen van hobby, uitgebreid assortiment te koop:
2 hengels (vaste en werp) – stoel - 2 molens - degelijke parasol – hengelhouders – 

foudraal - goed gevuld koffertje - enz.
Alles in zeer goede staat! In één koop.e149,50. Tel: 06-21517070.

Huisartsenpraktijk Julianalaan
hr. Th.E. Versteege, huisarts, mw. Q.C.M. Meijer, huisarts,  
mw. A.M. Bax, huisarts mw. M. Dijkers, huisarts,  
hr. S.H.O. Khachadurian, huisarts

Per 7 juli is Gaby Moritz, onze praktijkondersteuner GGz, in verband met verhuizing 
niet meer bij ons werkzaam. Wij zijn druk bezig een opvolger voor haar te vinden.
Onze praktijkondersteuner Suzanne v.d. kolk is met zwangerschapsverlof tot eind ok-
tober. Haar werkzaamheden worden tot die tijd overgenomen door Nikki kooijstra.

De praktijk is de gehele zomer geopend.
Voor actuele informatie, zie de website: www.julianalaan.praktijkinfo.nl.



Lees verder op de volgende pagina >>

Swaegh zingt…pakt de bus!
Er wordt de laatste tijd heel wat afgereisd 
door het koor. zondag 18 juni ging het koor 
per bus naar Amsterdam voor enkele optre-
dens tijdens het Straatfestival in de Spuibuurt. Mooi weer, veel volk en super genieten. 
Dat kon niet meer stuk en is voor herhaling vatbaar.
Op 25 juni pakten diverse leden de bus naar Hoorn. Daar werd gestreden om De Hoorn-
se Bokaal. Iets minder mooi weer, wel veel volk en dus ook nu weer super genieten. Met 
een beker als beloning voor de 3e prijs gingen de leden van het koor ‘s avonds krui-
pend, lopend, fietsend of met de bus weer op huis aan.

“Busje komt zo (en dat 12 
keer), eventjes geduld nog 
want het busje komt zo. Er 
staan hier veel verslaafden, 
samen langs de kant, te wach-
ten op het busje, hun tasjes in 
de hand, zij gaan hun liedjes 
zingen, in het mooie Monnic-
kendam, en als ze weer op huis 
aangaan dan zijn ze tam of 
lam. Busje komt zo, enz. enz”. 

De leden van Swaegh zingt kennen deze tekst inmiddels uit het hoofd. Op zaterdag 8 
juli, zo rond half elf in de ochtend, zal dit lied over verslaafden ongetwijfeld te horen 
zijn op het plein voor de Rk-kerk in zwaag. Een grote groep ‘verslaafden’ staat dan te 
wachten op de bus die hen naar Monnickendam zal brengen. Verslaafd als ze zijn aan 
het zingen van allerlei bekende Nederlandstalige liedjes gaan de leden van Swaegh 
zingt die dag meedoen aan het Meezingfestival in Monnickendam. In die plaats treden 
veertien koren op en dat op zeven verschillende locaties. Volgens het Meezingkoor 

Waterland, dat het festival 
organiseert, maar ook ‘van 
horen zeggen’, komt daar elk 
jaar ontzettend veel publiek op 
af. De leden van Swaegh zingt 
hebben er ontzettend veel zin 
in om dat een keer mee te ma-
ken. zij gaan daar een poging 
doen om die dag als ‘Beste 
koor’ te eindigen. Swaegh 
zingt begint haar optreden om 
13.15 uur in bij café De kope-



ren Vis in de Havenstraat 1. Het tweede optreden van het koor is om 14.45 uur in de Rk 
kerk aan, dat kan natuurlijk niet anders, het kerkplein. Het derde en laatste optreden 
is dan om 16.15 uur in bij het café Het Markerveerhuis, Brugstraat 6. Vanaf 17.00 uur 
mag iedereen die dat wil met alle koren meezingen in de Rk kerk als daar alle koren bij 
elkaar komen voor een samenzang en de prijsuitreiking. Rijdt u ook achter de bus aan 
en komt u Swaegh zingt ook aanmoedigen in Monnickendam?  Het zou leuk zijn als er 
op de radio een extra melding komt van ernstig verkeersoverlast op de N247 vanwege 
een ongekende file tussen Monnickendam en de afslag Avenhorn.
Foto’s van de optredens alsmede andere leuke wetenswaardigheden over Swaegh zingt 
vindt u natuurlijk op onze facebookpagina en op onze website www.swaeghzingt.nl. 

MANNEN… (het koor kan er daarvan best een aantal bij hebben)….spreekt dit jullie aan 
en willen jullie de volgende bus niet missen? kom eens een keer meezingen of meld je 
gewoon aan bij het koor. De eerstvolgende repetitie is op 30 augustus om 20.00 uur in 
De Witte Valk in zwaag. Jullie zijn van harte welkom.

18 juli zomeravondconcert De Herleving

Tijdens dit concert willen we u laten horen waar we de laatste 
periode op gerepeteerd hebben. Na de mooie optredens met 
de dansers van danscollectief Hoorn in de Historische Tuin zijn 
we nu volop bezig met de voorbereidingen voor ons concert op 
4 november samen met onze naamgenoot uit Vierlingsbeek. Dit concert zal plaatsvin-
den in sporthal zwaag en vergt veel inspanning. We laten u op 18 juli alvast een stuk 
hiervan horen. Verder hebben we voor het zomeravondconcert een aangenaam licht 
programma ingestudeerd.
We hopen dat we de avond kunnen beginnen met een optreden van leerlingen van de 
vrije school Parcival samen met het leerorkest. Op deze school volgen de kinderen al jaren 
het programma ‘Hallo Muziek’.  Hierbij krijgen kinderen vanaf groep 1 tot en met groep 
8 muziekles in de klas. De kinderen leren noten lezen, leren verschillende ritmes en leren 
het bespelen van verschillende blaas-, snaar-, en slaginstrumenten. Muziekvereniging De 
Herleving zwaag geeft voor deze lessen al een aantal jaren diverse instrumenten in bruik-
leen. Nu hopen we dat een aantal leerlingen het aandurft om samen met het leerorkest 
van de Herleving een optreden te geven tijdens ons zomeravondconcert.
Hierna is het de beurt aan het leerorkest. We hebben de laatste tijd wat mensen mogen 
verwelkomen die op latere leeftijd het muziek maken (weer) oppakken. Momenteel 
steunt de jeugd de nieuwe leden. Daar zijn we heel blij mee! Het is echt een leerorkest. 
Het leren spelen in een orkest staat centraal. zij spelen een aantal vrolijke nummers 
voor u. zo maken we er een gezellige avond van met een hapje en een drankje  waarna 
iedereen mag genieten van zijn vakantieperiode.

komt u ook? Dinsdag 18 juli, zomeravondconcert in De Plataan, Pastoor Nuijenstraat 1 
in zwaag, aanvang 19.30 uur.



Ik was bijzonder verrast door een telefoontje, dat ik via het Samenspel een compliment-
je ontving van Afra van kleef. Ik was namelijk een weekeinde weg. Afra hiervoor mijn 
hartelijke dank.
Ik geef dit compliment graag door aan Ria Lakeman-korse. Ria is heel actief bij St. Caeci-
lia, en zeker als koffiedame . Voor uitwisselingen voor de Erika kapel en St. Caecilia was/
is hun huis beschikbaar. Voor de kerk is ze actief als Lectrice. Wijkverzorging voor kerk-
balans, en in het verleden voor de kindernevendiensten. En voor een collecte-verzorging 
is zij ook beschikbaar. Door omstandigheden is zij nu mantelverzorgster voor haar man 
Jan, die nu in het Hoge Hop woon. Heel veel sterkte hierbij. Ria dit compliment heb je 
dik verdiend!
  
Vriendelijke groet van Jan de Lange

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

Vrouwengilde Zwaag: 
jaarprogramma 2017/2018 is bekend

Een dezer dagen ontvangen alle leden van het kVG 
zwaag het nieuwe jaarprogramma.
Op dit moment genieten we nog met z’n allen van een heerlijke zomer maar de tijd 
gaat snel. We zijn al druk bezig met alle voorbereidingen voor een nieuw, vol seizoen.

Bij uw nieuwe jaarkaart vindt u ook het contributiestrookje en een inschrijfformulier 
voor onder andere de dagexcursie naar het vliegveld in Lelystad. Wij vertrekken ’s mor-
gens om 9.15 uur en zijn rond 16.30 uur weer terug in zwaag. Wilt u mee, vul dan het 
aanmeldingsformulier zo spoedig mogelijk in, doe de bijdrage van € 17,50 in dezelfde 
envelop en plak de envelop dicht! Schrijf op de buitenkant van de envelop : AANMEL-
DING. Stop dit geheel in de brievenbus bij Tonny Rood, W. Alexanderstraat 3 in zwaag. 
Doe dit zo snel mogelijk! Omdat wij dit doen met een touringcar van Alpha Tours, zijn 
wij gebonden aan een maximum aantal deelnemers.  Op de nieuwe seizoenskaart staat: 
aanmelden tot 20 augustus, maar als de bus vol is, stopt de aanmelding.
Vanzelfsprekend mogen nieuwe leden die zich een dezer dagen aanmelden, en dat kan 
via tel. 238155 of 237817, ook met deze excursie mee. Vraagt u dan naar de voorwaarden.

Voor nu nog even lekker blijven genieten van het zomerweer en de vrije tijd en we zien 
u allen graag in augustus weer.



een groene tuin, mooi en makkelijk

Groei en Bloei 
is een ver-
eniging van 
tuinliefhebbers 
die een groene 
tuin graag 
promoten, 
want zo hou-
den we onze 
dorpen en de 
stad aantrek-
kelijk. Tijdens 
de Nationale 
Tuinweek or-
ganiseerden 

we, in samenwerking met Intratuin Hoorn de actie ‘Tegel er uit, plant er in’. Iedereen 
die een tegel mee nam kreeg in ruil twee planten. Een klein begin voor de vergroening 
van de tuin. 

Iemand  die onlangs haar tuin al een stuk plant- en watervriendelijker heeft kunnen 
maken is Monique Pitstra uit Blokker. zij was de winnaar van de wedstrijd ‘Win een 
tuinmake-over’. Deze wedstrijd was onderdeel van een campagne van Hoogheemraad-
schap Hollands Noorderkwartier met als thema de watervriendelijke tuin. Meer ruimte 
voor water en groen in de tuin, zorgt voor natuur en verkoeling in ons warmer worden-
de klimaat, en voorkomt wateroverlast tijdens het toenemende aantal hoosbuien. De 
winnende tuin werd met eenvoudige middelen van een keurig betegeld stukje grond 
omgetoverd in een levendige gevarieerde plek waar het fijn toeven is. En omdat dit zo 

mooi aansluit 
op ons doel 
van onze actie 
vonden we 
het leuk om 
Monique een 
jaarlidmaat-
schap van de 
vereniging 
‘Groei en 
Bloei’ te ge-
ven.

Lees verder op de 

volgende pagina >>



De tuin van Monique laat zien dat je tuin er aantrek-
kelijk kan uitzien zonder dat je altijd moet schof-
felen, snoeien of watergeven. Hoe kan je je tuin wat 
eenvoudiger en toch groener inrichten? Hierbij een 
paar tips.
kruipende bodembedekkende vaste planten voorko-
men dat onkruid een kans krijgt. Combineer ze met 
wat opgaande struiken en vaste planten 
Vaak zijn snelgroeiende bomen en struiken wat 
goedkoper in aanschaf dan de trager groeiende 
die kleiner blijven. Maar de snelgroeiende planten 
moeten uiteindelijk ook vaker gesnoeid worden. kijk 
op het label welk formaat de planten uiteindelijk 
krijgen.
zorg dat je het regenwater in de borders laat weg-
lopen; dat scheelt watergeven. Ook leuk: sluit een 
leuke regenton op de afvoerpijp aan.
Bedenk dat een volledig bestrate tuin minder on-
derhoudsvriendelijk is dan het lijkt. In de voegen 
ontwikkelt onkruid dat (vaak chemisch) bestreden wordt en de bestrating moet ook 
regelmatig worden gereinigd.

Geïnspireerd geraakt? 
kijk dan op www.hoorn.groei.nl, kom naar een van onze lezingen in Cultureel centrum 
De Huesmolen of kom in contact met onze leden bij een van de andere evenementen.

Oproep Vrijwilligers

Cultureel Centrum Pancratius in Oosterblokker is een multifunctio-
neel centrum waar met een grote groep vrijwilligers allerlei sociale 
en culturele evenementen georganiseerd worden, zoals markten, 
exposities en concerten. Dit alles met als doel het behoud van een 
van de oudste kerken in West-Friesland, De Pancratiuskerk in Oosterblokker.

Wij zijn dringend op zoek naar vrijwilligers die het leuk vinden om:
-   met gasten om te gaan
-   achter de bar willen staan
-   in de keuken of op welke wijze dan ook te helpen.
Al is het maar voor een paar keer per jaar. Wij heten u graag van harte welkom. De 
te verrichten werkzaamheden vinden altijd in goed overleg met u plaats.
Geïnteresseerd? Neem dan contact op met Wim Scholtens: tel. 06-51573202 of stuur 
een e-mail naar info@ccp.nu.



Creativiteit op Socrates

De kinderen uit de groepen 5 t/m 8 van onze school 
hebben de afgelopen vier weken elke vrijdagmiddag les gekregen in de vakken 

drama, muziek, creatief en techniek. Dit werd 
gegeven door vier leerkrachten van onze school. 
De kinderen konden zelf een onderdeel kiezen. Op 
deze manier komen de 
kinderen in contact met 
andere klassen. 

De leerkrachten hebben hun talenten ingezet en op deze 
manier een leuke werkvorm neerge-
zet. Wat de kinderen betreft, waren 
de lessen een groot succes. Ook de 
leerkrachten waren zeer tevreden. Deze creatieve middagen 
zullen dus vaker plaats gaan vinden!

Swaegh Open 2017

Nog een week en dan gaat ‘Het Swaegh Open’ voor de 37ste keer van 
start. Om precies te zijn gaan de eerste vedetten zaterdag 15 juli de 
baan op. Dit jaar zal ons toernooi zich afspelen in zomerse sferen. Het 
park is al super mooi aangekleed door de evenementencommissie. 
Het thema: ‘Swaegh goes Ibiza’.  zaterdag 22 juli is onze traditionele 
feestavond. Dit jaar met de ‘The Partyfillers’, een top-DJ voor jong en 
oud. zondag 23 juli worden de finales gespeeld. Ook voor niet-deelnemers is het zeer 
de moeite waard een kijkje 
te komen nemen. Het toer-
nooi zal traditiegetrouw 
rond 18.00 uur worden 
afgesloten met een hilari-
sche act en aansluitend de 
prijsuitreiking. kom maar 
langs als je durft en schuif 
aan bij onze cocktailbar. 
Graag tot ziens bij ‘Swaegh 
goes Ibiza!’

De toernooicommissie van 
het Swaegh Open



Kinderopvang Berend Botje  
‘Beste grote kinderopvangketen van nederland’
Dit jaar was de derde editie van de Opiness kinderopvang Awards. Aan deze landelijke 
verkiezing deden meer dan 800 kinderopvanglocaties mee, verdeeld over ruim 300 
organisaties. kinderopvang Berend Botje werd uitgeroepen als winnaar in de categorie 
‘Beste grote kinderopvangketen van Nederland’.

Trots!
Alle klanten van de vele Berend Botje-locaties in Noord-Holland hebben een vragen-
lijst ontvangen om hun 
eigen opvanglocatie en 
Berend Botje als orga-
nisatie te beoordelen. 
Aan de hand van deze 
klantbeoordelingen is 
kinderopvang Berend 
Botje tijdens de award-
uitreiking op 15 juni met 
een gemiddelde beoor-
deling van 8,8 uitgeroe-
pen tot de ‘Beste grote 
kinderopvangketen 
van Nederland’. Alien 
Alberts (directeur): “Het 
was al een enorme eer 
om bij de drie beste te 
horen. Dat we deze award, die wordt toegekend aan de hand van de beoordelingen van 
onze klanten, hebben gewonnen maakt mij enorm trots. Een groter compliment voor 
ons hele team is er niet!”

25-jarig bestaan
Dit jaar viert kinderopvang Berend Botje ook haar 25-jarig jubileum. Berend Botje be-
gon als een van de eerste professionele gastouderbureaus van het land. Door de jaren 
heen kwamen daar steeds meer kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en buitenschool-
se opvang bij. Nu bieden 
zij naast gastouderop-
vang ook kinderopvang 
op ongeveer 50 locaties 
in Noord-Holland. Alien: 
“Ik heb altijd gezegd: Ik 
wil niet de grootste kin-
deropvangorganisatie 
worden, wel de béste!”



Pancratius vertelt…

Dag lieve mensen. Het seizoen loopt ten einde. Heeft u ook zo 
genoten van het koor Kogge Klassiek? Er was veel belangstelling; 
het schip zat helemaal vol, en dat is op zich al een compliment 
voor de zangers, zangeressen, solist, pianist, dirigent en organi-
satie. Met ongeveer veertig koorleden kunnen zij van heel ingetogen tot heel luid 
zingen. Het klonk geweldig, maar ik heb dan ook een heel goede akoestiek. Van mij 
mag het koor nog wel een keer komen.

Nu de vakantieperiode aanbreekt is het een mooie 
gelegenheid om de muren van de kerk eens op 
te knappen. Vorig jaar zijn ze daar al mee begon-
nen, en nu maken ze het af. De muren in het schip 
en de transepten zien er na een jaar nog uit als 
nieuw. De rest van de muren wordt nu ook gebikt, 
gestuukt en geverfd, zodat de hele kerk er straks 
weer uitziet als nieuw. Ja, ik weet wel, vroeger 
zag je gewoon de stenen in de muur zitten en dat 
had ook zijn bekoring, maar ik ga toch ook met mijn tijd mee en kies nu voor mooie 
strakke wanden.

Ik wil een keer stil staan bij alles en iedereen die zo goed voor mij zorgt. Dat zijn, 
ik noem ze willekeurig, de vrijwilligers, bestuursleden, commissieleden, organi-
satoren, de verschillende eigenaren van de kerk/parkeerplaats/tuin/kerkhof, de 
brand(middelen)preventie, monumentenzorg, de onderhoudsmensen van gas/
water/licht/verwarming/gebouw en noem maar op. Zij werken, soms op de achter-
grond, allemaal mee om het de gebruikers van de kerk aangenaam te maken, en 
om mijn kerk in stand te houden. Allemaal hartelijk dank.

Voor in uw agenda:
De (culturele) activiteiten in de kerk beginnen op dinsdag 29 augustus,  
maar noteert u ook vast:

24 september vrienden- en vrijwilligersmiddag
1 oktober  vlooienmarkt
29 oktober antiek- en brocante markt
15 oktober meezingmiddag Bassie & Bobo
12 november werelds festijn

Tot slot wens ik u een fijne vakantie. Houd de website in de gaten: www.ccp.nu.  
Een warme groet van uw ijsheilige Pancratius en graag tot de volgende keer



Wijkoverleg Bangert en Oosterpolder

Op 28 juni heeft er weer een wijkoverleg plaatsgevonden.  
De projectleider van de N23 heeft ons meegenomen in de planning van de realisatie van 
de nieuwe Westfrisiaweg. De weg zal eind 2018 klaar voor gebruik zijn. Specifiek voor 
onze wijk is het van belang dat september/oktober van dit jaar het verkeer al over het 
nieuwe viaduct en de nieuwe op- en afritten zal gaan. Het viaduct van de Rijweg zal in 
februari 2019 gereed zijn.
Na de Westfrisiaweg heeft de projectleider Bangert en Oosterpolder de laatste stand van 
zaken rond de ontwikkelingen in de wijk verteld. De nieuwe supermarkt en de andere 
winkels zullen naar verwachting in april 2018 open gaan. Het is inmiddels duidelijk dat er 
een drogisterij, een kapper, een snackbar, een vishandel en een bakker zullen komen.
Wat betreft de woningbouw is het de verwachting dat eind 2018 het stuk tussen Lage 
Hoek en de Hoge Weere gereed zal zijn. Daarnaast zijn er inmiddels alweer nieuwe 
ontwikkelingen in het gebied tussen de Bangert en Westerblokker in procedure. De 
planning is om ongeveer 120 woningen per jaar te gaan opleveren. kortom de wijk is 
nog volop in ontwikkeling.
Naar aanleiding van een binnengekomen vraag over het plaatsen van extra bakken voor 
hondenpoep hebben wij een aantal locaties aangegeven waar die bakken het beste 
geplaatst kunnen worden. Dit zal door de gemeente verder worden uitgewerkt worden.

Wil je hier een bijdrage aan leveren? Meld je aan bij het wijkoverleg. Wij zijn naarstig 
op zoek naar enthousiaste mensen. Meer informatie of aanmelding stuur een mail naar 
olbo@stichtingbno.nl.

Uitnodiging bijeenkomst inzake verkeer in de wijk
Op 19 juli van 20.00 tot 22.00 uur vindt het eerste overleg van de Verkeerscommissie plaats.

De agenda is in concept als volgt:
1. Voorstellen
2. Eigen speerpunten
3. Reeds ondernomen acties (van allen)
4. Contacten/overleggen/vertegenwoordiging
5. Shortlist voor komende acties met actiehouder
6. Longlist/aandachtspunten

uiteraard staat deze bijeenkomst open voor belangstellenden dus deel deze uitnodiging 
vooral. Graag wel van te voren aanmelden via verkeer.bobo@gmail.com
Eventuele input mag ook van te voren worden doorgestuurd zodat we dit op een 
scherm kunnen laten zien.



Waterlandtocht

Op zondag 16 juli wordt in de Ronde van Frankrijk een heerlijke rit 
gereden door het Centraal Massief. Het parcours gaat constant op en 
af, met de finale in dalende lijn.
De Westfriese Toerclub uit Blokker gaat die dag naar een gebied met alleen maar 
dalende lijnen. De club organiseert de Waterlandtocht. Deze rit gaat naar de mooie 
veenweidegebieden van Waterland.

WFTC biedt u keuze uit een tweetal ritten: 65 en 100 km. De ritten starten tussen 9.00 
en 9.30 uur bij de Handbalvereniging aan de Noorderdracht 42a in Oosterblokker.
Voor de rit van 65 km is de koffiestop gevonden in het strandbad aan de zeevangsdijk 
in Edam. De heenweg voert via Berkhout, Beets en Middelie. Terug rijdt u langs Warder, 
Schardam en Schellinkhout.
De langste afstand is zeer geschikt voor coureurs met enig zitvlees, want 100 km doe je 
niet elke dag (hoewel?). Onderweg naar de koffiestop in de Driesprong in Landsmeer 
wordt een groot aantal plaatsen aangedaan: ursem, zuidschermer, Oostknollendam en 
Engewormer. Retour gaat het via Broek, Purmer, Warder en Schardam.
Graag zien wij u op zondag 16 juli deelnemen aan een van onze ritten. zo niet, dan 
graag welkom op 6 augustus. Dan doen we het Rondje Middenmeer.

Rondje Middenmeer
De Westfriese Toerclub uit Blokker organiseert zondag 6 augustus het Rondje Midden-
meer. Al jaren viel deze rit, onder de naam Rondje Medemblik, samen met de laatste rit 
van de Ronde van Frankrijk. Dit jaar zijn de data enigszins verschoven. Daarbij komt dat 
de te organiseren rit nu een andere pauzeplek heeft gevonden die maar gelijk de naam-
gever van de rit wordt: het vliegveld(je) bij Middenmeer in de Wieringermeerpolder.  
Als de A7 in noordelijke richting wordt gereden dan valt bij Middenmeer op dat daar 
een aantal kleine vliegtuigen geparkeerd staan.

Vanaf de Handbalvereniging aan de Noorderdracht 42a in Oosterblokker vertrekken 
twee ritten: 95 en 65 km. Vertrektijd van de ritten is tussen  9.00 en 09.30 uur.

De rit van 95 km brengt u met een mooi rondje West-Friesland langs Hauwert, De Weere 
(met het beruchte Blôte Bienepad) en kolhorn naar Middenmeer om bij het vliegveld even 
op te steken. Daarna koerst u over Medemblik en Onderdijk via het Streekbos naar de finish.
Met de toer van 65 km gaat het uiteraard wat beknopter door West-Friesland: Oostwoud 
en Opperdoes op de heenweg. Terug langs Medemblik, Onderdijk en Wervershoof.
Graag zien wij u op zondag 6 augustus bij ons starten. Mocht dat qua planning niet luk-
ken? kies dan voor 27 augustus, want dan beklimmen we het kopje van Bloemendaal.

WFTC kiest altijd voor veilige en rustige wegen waarop eenieder zijn eigen tempo kan 
vinden. Voor meer veiligheid wordt geadviseerd een helm op te zetten en de telefoon 
met rust te laten.



  Column Anja
Wie dan leeft…

‘Het is maar dat je het weet, ik ga later in het buitenland wonen.  
En dan bedoel Ik niet België. Ik hou van Azië. En trouwens ook van 
Aziatische vrouwen, dus reken er maar alvast op dat je me niet veel 
zult zien later’.

Slik. Mijn hersens maken overuren terwijl hij maar doorratelt: hoe ga ik reageren? 
Zal ik net als Brigitte Kaandorp reageren, in haar afscheidsscène op Schiphol: zich 
vastklemmend aan haar kind, onder de streng glimmende hekken die de reizigers en 
achterblijvers onverbiddelijk scheidt, doorkruipend, al ‘Neeeeee!!’ jammerend?
Zal ik in huilen uitbarsten en hem vragen waar ik dit aan verdiend heb, na al die jaren 
pleisters plakken, bij klimrekken staan wachten tot meneer eindelijk naar beneden 
komt waarbij ik smakelijk werd uitgelachen door vriendinnen die met hun brave peu-
ters op hun badlakentje konden blijven liggen? Na uren in het ziekenhuis wachten op 
de gipsdokter die hem al bij zijn voornaam kent? Na op ‘het voortgezet’ de strijd aan-
gegaan te zijn omdat leraren hem een niet erg ambitieus advies gaven? (Jullie zouden 
hem nu eens moeten zien, oh zo voorzichtige en prestatiegerichte instelling!) Na keer 
op keer naar Schiphol brengen en weer ophalen… 

en dan stoppen mijn gedachten.

Want dan realiseer ik me dat het signaal er al was: ik ken Schiphol op mijn duimpje! 
Vraag me waar de Etos is, en ik vertel het u. Vraag me waarom die barst in de draaideur 
tegenover de KLM-balies zit, en ik doe u verslag van de geboeide verwarde man, die 
ze niet zoals wij de Marechaussee nog adviseerden in zo’n handig bagage-kooikarretje 
afvoerden, waardoor hij net nog kans zag om zijn benen te gebruiken. Vraag me waar 
je lekker kunt eten op Schiphol en ik zeg u: Nergens! 
Ik weet alles van Schiphol. En dan niet omdat ik zo vaak op vakantie ga, nee…omdat ik 
daar keer op keer mijn kinderen inlever aan de zuigende werking van de douanepoort-
jes en weken later weer onder een groot bord nr. 3 of 4 sta, om ze weer op te halen en 
naar huis te brengen.

‘Mam?’
‘Huh? Oh ja, natuurlijk schat, dat snap ik toch?! Dacht je dat ik op mijn negentiende 
aan mijn moeder dacht? Ik wilde en ging ook de wijde wereld in. Moet jij ook doen, dat 
snap ik, je hebt het van niemand vreemd, hoor!’
‘Nee’, denk ik nog stiekem, ‘what you give is what you get, stomme trut!’

Opgelucht geeft mijn kind me en kus en ik denk: ’Wie dan leeft, die dan zorgt’. En zet 
hem af bij zijn voordeur. Hij is weer thuis.



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.

9 juli: Muzikale fietstocht langs vier kerken

Deelnemers zijn:
O.L.V. Visitatie, Oosterblokker 68, Oosterblokker.
Goli en familie, muziek uit Bulgarije.

PkN Westwoud, Dr. Nuijensstraat 24 Westwoud.
kiambefamily uit Congo.

kapel van het Behouden Huys, Tuinstraat 18 Hoogkarspel.
Buvana, spirituele muziek uit India.

Theresiakapel, Hemmerbuurt 142 Hem.
Wout Oosterkamp met klankschalen.

De concerten starten om 13.00, 14.00, 15.00 en 16.00 uur en duren 20 minuten.

u hebt voldoende tijd om naar de volgende kerk te fietsen.
u start waar u wilt en u bepaalt zelf de volgorde.
Passe-partout € 5,- per persoon, kinderen tot 12 jaar gratis.

Zondag 9 juli 
Viering van het Heilig Avondmaal
Blokker: ds. Jacob Meinders

Zondag 16 juli 
zwaag: ds. Henk van Olst uit De Rijp

Zondag 23 juli 
Blokker: ds. Jacob Meinders

Zondag 30 juli 
zwaag: ds. Rudolf kooiman

Zondag 6 augustus 
zwaag: ds. Jacob Meinders

Zondag 13 augustus 
dienst met doven
Blokker: ds. F. van Dijke  
uit Woerden

Zondag 20 augustus 
zwaag: ds. Rudolf kooiman



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. 07 juli 09.00 uur Westerblokker Eucharistieviering
zat. 08 juli 19.00 uur Oosterblokker Eucharistieviering
zon. 09 juli 09.30 uur  zwaag Eucharistieviering
di. 11 juli 09.00 uur  Westerblokker Eucharistieviering
woe. 12 juli 08.30 uur zwaag Stille aanbidding in de kapel
  09.00 uur zwaag Eucharistieviering
don. 13 juli 09.00 uur zwaag Eucharistieviering in de kapel, aansluitend
    koffiedrinken in het Matteüs Huys

vrij. 14 juli 09.00 uur Westerblokker Eucharistieviering
zat. 15 juli 19.00 uur Oosterblokker Eucharistieviering
zon. 16 juli 09.30 uur zwaag Eucharistieviering
di. 18 juli 09.00 uur Westerblokker Eucharistieviering
woe. 19 juli 08.30 uur zwaag Stille aanbidding in de kapel
  09.00 uur zwaag Eucharistieviering in de kapel
don. 20 juli 09.00 uur zwaag Eucharistieviering in de kapel, aansluitend
    koffiedrinken in het Matteüs Huys

vrij. 21 juli 09.00 uur Westerblokker Eucharistieviering
zat. 22 juli 19.00 uur Oosterblokker Eucharistieviering
zon. 23 juli 09.30 uur zwaag Regionale eucharistieviering
di. 25 juli 09.00 uur Westerblokker Eucharistieviering
woe. 26 juli 08.30 uur zwaag Stille aanbidding in de kapel
  09.00 uur zwaag Eucharistieviering
don. 27 juli 09.00 uur zwaag Eucharistieviering in de kapel, aansluitend
    koffiedrinken in het Matteüs Huys

vrij. 28 juli 09.00 uur Westerblokker Eucharistieviering 
zat. 29 juli 19.00 uur Oosterblokker Eucharistieviering
zon. 30 juli 09.30 uur zwaag Eucharistieviering
di. 01 aug. 09.00 uur Westerblokker Eucharistieviering
woe. 02 aug. 08.30 uur zwaag Stille aanbidding in de kapel
  09.00 uur zwaag Eucharistieviering
don. 03 aug. 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


