
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 7 juli kunt u inleveren 

uiterlijk op woensdag 28 juni 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 12 9 juni 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

Optredens muziekvereniging De Herleving Zwaag
Na een geslaagd concert op 7 mei zijn we alweer volop 
bezig met onze volgende optredens. Eén van die optre-
dens wordt heel bijzonder! We begeleiden de dansers van 
Danscollectief Hoorn in de historische tuin in Blokker. Vier 
dansmakers hebben op vier verschillende plaatsen in de 
tuin met hun dansers een voorstelling gemaakt op de mu-
ziek van ‘The Fields’. Een compositie van Jacob de Haan die 
door de muzikanten van de Herleving live gespeeld wordt. 
Het publiek gaat eerst de vier voorstellingen langs waar steeds een deel van De Herle-
ving speelt, bijvoorbeeld de houtblazers. De route eindigt in de historische druivenkas 
waar alle muzikanten van de Herleving ‘The Fields’ nog een keer samen uitvoeren, 
zodat het publiek het stuk nu compleet hoort.
We hebben al een keer in de druivenkas mogen oefenen en ik verzeker u: het klinkt 
heel bijzonder daar onder de druivenranken! Bovendien is dit een unieke mogelijkheid 
om nog een keer door de tuin te lopen, want de gemeente Hoorn begint voorbereidin-
gen te treffen om ook hier uit te gaan breiden en gaat in 2018 beginnen met rooien 
van de bomen en slopen van de kassen.
Een unieke voorstelling op een unieke locatie die u niet mag missen! U heeft drie keer 
de kans dit bij te wonen.
Vrijdag 30 juni aanvang 20.00 uur, zaterdag 1 juli aanvang 15.00 uur en 20.00 uur.
Kaarten hiervoor zijn te reserveren via www.pakhuishoorn.nl. Kosten zijn € 14,50.

Donderdag 15 juni speelt De Herleving bij de finish van de avond4daagse om alle lopers 
vrolijk te laten binnen komen. Dinsdag 18 juli staat een zomeravondconcert in de Pla-
taan op het programma.

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 14 JUnI 
 WOenSDag 28 JUnI
 WOenSDag 12 JUlI
SVP PAPIER GEBUNDELD OF IN DOOS/BAK AAN DE WEG zETTEN.



Help de Huiszwaluw

De KNNV afdeling Hoorn/West-Friesland telt dit jaar voor het 
26ste jaar de huiszwaluw in haar werkgebied. Daar valt behalve 
West-Friesland ook de zeevang onder. In 2016 telden wij 1343 nes-
ten die bezet waren. Dat waren 116 nesten meer dan in 2015.
Na een reis uit tropisch of zuidelijk Afrika vol ontberingen, zoals 
zandstormen in de woestijn, regen, harde tegenwind, mensen en 
dieren die proberen ze te vangen, hopen deze geweldige insec-
teneters van ongeveer 20 gram weer bij u te kunnen broeden. 

U wordt daarvoor beloond! zij eten namelijk 9000 insecten per dag weg (natuurlijke 
bestrijding), als er jongen zijn zelfs nog meer.
Huizen worden gerenoveerd en aangepast, waardoor het voor de huiszwaluw moei-
lijker wordt om een plekje te vinden om te kunnen broeden. Stenen muren worden 
bekleed met kunststof en dat biedt geen houvast. Als de muren niet bekleed zijn en er 
een stuk kaal land is, dan kunnen ze zelf met zand en klei hun nesten samenstellen en 
deze onder het overstek of onder de goot aanbrengen.
Heeft u last van de uitwerpselen? Strooi daar dan wat zand, zodat u het gemakkelijk 
weg kan vegen. Ook kunt u een plankje 2 cm van de muur en ruim 50 cm onder het 
nest ophangen, zodat daar de uitwerpselen op vallen.
U kunt ook kiezen voor een kunstnest of een heuse huiszwaluwtil. Deze zijn onder meer 
te verkrijgen bij www.despechtnestkasten.nl te Blokker.
Help mee om te voorkomen dat deze kwetsbare, vrolijk kwetterende, vogeltjes uit het 
straatbeeld verdwijnen! Heet u ze ook een warm welkom op uw erf?

Meer informatie: Douwe Greydanus, coördi-
nator Vogelwerkgroep KNNV, afdeling Hoorn/
West-Friesland, tel. 0228-720119 of 
D.Greydanus@quicknet.nl of 
kijk op de website 
www.knnvhoor.org 
onder het kopje 
huiszwaluwen.

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



Zondagmiddag Comité  ’t Stalen Paard - Oosterblokker

zondagmiddag Comité  ’t Stalen Paard  
organiseert tijdens de Oosterblokker kermis 
op zondag 25 juni tussen 14.30 en 17.00 
uur wederom het spectaculaire evenement 
‘Oosterblokkerse Strijdwagen’.
Net als vorig jaar worden de strijdwagens 

voortgetrokken door historische stalen paarden, die vakkundig ge-
mend worden door hun trotse eigenaren. Tijdens dit spectaculaire evenement houden 
zij een duizelingwekkende snelheid van ongeveer 10-15 km aan bij het trekken van de 
‘Oosterblokkerse Strijdwagens’. Van daaruit moet de ringstekerster proberen om met 
zijn of haar lans zo veel mogelijk van de vier ringen te ‘spiesen’. Net als vorig jaar kun-
nen de deelnemers zich per groep van vier personen inschrijven. De groepsscore wordt 
berekend door de behaalde ringen van de vier groepsleden bij elkaar op te tellen. 

De winnende groep mag één van de volgende prijzen kiezen:
A)  Samen met hun partners - en het organiserende comité - genieten van een geheel 

verzorgde barbecue 
B) Als groep een prijzengeldbedrag van honderd euro verdelen. 
 De tweede prijs is dan de prijs welke overblijft na de keuze van het winnende team.

Ook is er dit jaar een prijs voor de mooist versierde trekker en een prijs voor de groep 
deelnemers die het origineelst verkleed is.

goed nieuws van Zonnebloem Oosterblokker en Schellinkhout 

Dankzij een gift van Stichting Blokkers Fonds en voor het 
ontbrekende deel van Stichting Koeman- Leegwater is 
de zonnebloem in samenwerking met de Seniorenbond 
binnenkort een duofiets rijker! De fiets is besteld bij 
Dave Tweewielers, die ons ook financieel aardig tege-
moet is gekomen. De gehele doelgroep van de Blokkerse gemeenschap kan gebruikma-
ken van de fiets en de ‘berijder’ mag gerust een familielid of bijvoorbeeld goede buur 
zijn. Ten slotte zijn we heel blij met de centrale plek in Oosterblokker, waar de fiets 
veilig geparkeerd kan worden. U hoort er meer van!

Woensdag 28 juni gaan wij Enkhuizen verkennen per boot.  
Opgave kan bij Ali: 0229-217882 of Annemiek: 0229-503338  De jaarlijkse vakantie-
koffieochtend is woensdag 2 augustus bij zorgmolen de Molenwiek in Bovenkarspel. 
Hiervoor kunt u zich opgeven bij Miriam: 0229-262552 of Yvonne: 0229-262750.

Met groet van Tineke, Coby en Hilly



Swaegh Open 

zaterdag 15 juli start alweer het 37ste Swaegh Open. Dit jaar is het  
thema ‘Swaegh goes Ibiza’. Kosten nog moeite zijn gespaard om ook 
dit jaar weer een toernooi van hoog niveau neer te zetten. Inschrijven 
kan tot en met 6 juli. zorg dat je op tijd bent, want vol is vol. Ruim 200 
wedstrijden worden weer afgewerkt waarbij de spanning vaak hoog 
oploopt.  zaterdag 22 juli is onze traditionele feestavond. Vorig jaar traden Bassie en 
Bobo nog voor ons op. Wie o wie zullen ons dit jaar voorzien van een feestelijke avond? 
zondag 23 juli worden de finales gespeeld. Ook voor niet-deelnemers is het zeer de 
moeite waard hier eens een kijkje te nemen. Het toernooi wordt traditiegetrouw rond 
18.00 afgesloten met een hilarische act en aansluitend de prijsuitreiking.  Ook de barbe-
cue draait weer vele overuren. Graag tot ziens bij Swaegh goes Ibiza!  

De toernooicommissie van het Swaegh Open

Schrijf je in voor het Bangert Toernooi 2017

Van 12 tot en met 20 augustus trekken sportiviteit 
en gezelligheid samen op tijdens het open Ban-
gerttoernooi.  Het tennistoernooi trekt jaarlijks 
tussen de 350 en 400 deelnemers die meedoen in 
de categorieën 4 t/m 8 (dames- en herendubbel, 
gemengd dubbel en enkel). Verder zijn er activitei-
ten voor de jeugd en op zaterdag 19 augustus de 
altijd leuke feestavond, met loterij en met muzi-
kale omlijsting door Dick Raat, zanger, gitarist en 
entertainer. Reserveer voor deze toernooiweek in 
Spaanse vakantiesferen tijdig uw ‘campingplek’ 
door in te schrijven via www.toernooi.nl (zoek op 
Bangert) of via www.ltcwingsblokker.nl (onder Senioren).
Graag tot ziens bij ‘de Bangert’ op het tennispark van L.T.C. Wings - Blokker



activiteiten bij het MaK voor jong en oud

Workshop koeienschilderen 
Op zondag 9 juli geeft kunstschilder 
Ruud Spil een unieke schilderwork-
shop bij MAK Blokweer. De schildersezel wordt in de wei gezet, tussen de model staan-
de ossen. Het werk van Ruud Spil is een ode aan het platteland, en in het bijzonder aan 
de koe. “Want een landschap is niet af zonder een roodbont of een blaarkop erin”, 

aldus de schilder zelf. Tijdens de 
workshop laat Spil zien hoe je met 
acrylverf en schilderdoek een prach-
tige Blaarkop-os kunt portretteren.
Dus houd je van schilderen en heb 
je altijd al zo’n mooie blaarkop met 
acrylverf op doek willen zetten? 
Meld je dan aan voor deze unieke 
workshop! Er kunnen maximaal 
twaalf mensen meedoen, dus wees 
er op tijd bij.
De workshop is gericht op volwasse-
nen en vindt plaats op zondag 9 juli 

van 13.00 tot 16.30 uur (inloop vanaf 12.30 uur). De kosten bedragen € 45,- per per-
soon, inclusief materialen. Reserveren kan telefonisch: 0229-266344 of via e-mail naar 
info@mak-blokweer.nl.

Lees verder op de volgende pagina >>



O jee, een orchidee!
Het is altijd de moeite waard om door natuurpark Blokweer te 
wandelen, maar in juni en juli bloeien de orchideeën en dat is extra 
speciaal. Op een zondagse wandeling op 18 juni bekijken we de 
mooiste en de eigenaardigste planten in het park. Tijdens de wan-
deling komt het 

beheer ook ter sprake, evenals al de 
andere zaken die Blokweer tot een 
bijzonder park maken. De wande-
ling gaat voor een groot deel van 
het pad af, daarom zijn laarzen het 
ideale schoeisel.
Deze activiteit vindt plaats op 
zondag 18 juni bij MAK Blokweer, 
Kloosterhout 1-2 in Blokker. De 
wandeling begint om 13.30 uur 
en duurt tot ongeveer 15.00 uur. 
Deelname kost € 3,50 per persoon. 
Aanmelden kan telefonisch: 0229-
266344 of via e-mail naar info@
mak-blokweer.nl. Er kunnen maxi-
maal twaalf mensen meedoen.

Boter, kaas en… blaarkoppen?!
Bij MAK Blokweer logeren twee Blaarkop-ossen. De Blaarkop is een 
zeldzaam koeienras. Kom meer aan de weet over runderen en hun 
nut voor de mens. Hoe leven ze, wat eten ze, welk geluid maken 
ze en hoe zien ze eruit? Op zondag 18 juni gaan we de wei in en 
ontdekken van alles over deze dieren waarvan wij de melk drinken. 
Want ja, de 

boter op je broodje heb je aan dit 
dier te danken... Benieuwd hoe 
zelfgemaakte boter smaakt op een 
beschuitje? Geef je snel op en doe 
mee!
Deze Maks’ doe-middag is voor 
kinderen van 6 t/m 12 jaar en vindt 
plaats op zondag 18 juni van 14.00 
tot 15.30 uur, aan de Kloosterhout 
1-2 in Blokker. Aanmelden kan te-
lefonisch: 0229-266344 of via e-mail 
naar info@mak-blokweer.nl. De 
kosten zijn € 4,50 per kind (inclu-
sief materialen).



Bouwen met de Roald Dahlschool.

Momenteel werken de kinderen van de groepen vier van de 
Roald Dahlschool met het thema bouwen. En waar kan dat beter 
bekeken worden dan in de Bangert Oosterpolder zelf! 
Al een aantal maanden kunnen de kinderen van groep vier goed volgen hoe de bouw 
van het winkelcentrum vordert. Omdat zij nu bezig zijn met het thema ‘bouwen’, 
mochten zij mee met de uitvoerder de bouwplaats op! Met hun eigen ogen konden zij 
bekijken hoe alles gebouwd wordt en wat er allemaal bij komt kijken.



Swaegh Zingt… gaat los in Hoorn!

zondag 25 juni moet het gebeuren en gaat Swaegh 
zingt los in Hoorn. Het koor gaat dan tussen 12.00 uur 
en 18.30 uur proberen om de Cup met de Grote Oren, ‘De Hoornse Bokaal’, in de wacht 
te slepen. Natuurlijk staat die datum al dik onderstreept in uw agenda en heeft u alle 
afspraken voor die dag afgezegd omdat u die dag Swaegh zingt massaal gaat aanmoe-
digen. De leden van het koor rekenen op u.  
De strijd om de Hoornse Bokaal, waaraan dertien koren deelnemen, wordt dit jaar voor 
de tiende keer georganiseerd en dat is tevens de laatste keer dat het in de huidige 
opzet plaatsvindt. zowel voor Jaap als voor de overige koorleden reden te meer om dan 
hun uiterste best te doen om die cup in handen te krijgen. De optredens van het koor 
zijn voor zover bekend is, van 12.45 uur tot 13.15 uur op de Gouw en van 16.25 uur tot 
16.55 uur bij de Hoofdtoren. Beide locaties zijn ideaal om de optredens van het koor 
onder het genot van een koele versnapering te komen bijwonen.
Het optreden voor de jury vindt van 14.55 uur tot 15.05 uur plaats in het Huis Verloren, 
voor anderen beter bekend als het Gezellenhuis. U leest het goed, dit is een optreden 
van 10 minuten. Binnen die tijd moet het koor zich opstellen voor de jury, drie liedjes 
zingen en weer vertrekken. Overschrijding van die tijd kost het koor punten. Discipline 
is dus vereist. Het publiek dat de optredens in Het Huis Verloren wil zien, wordt ge-
vraagd stil te zijn (dat moet zelfs!) tijdens de optredens zodat de optredende koren zich 
kunnen concentreren op hun optredens. Als er iemand is die zich hier niet aan houdt, 
zal deze persoon of, als het er meer zijn, personen worden verzocht het pand te verla-
ten. De koren betreden het Huis Verloren via de ‘artiesteningang’ die uiteraard alleen 
bestemd is voor de koorleden. Het publiek kan het Huis Verloren alleen betreden via de 
achter in/uitgang. 
zowel de liedjes die gezongen worden door Swaegh zingt als het hele programma van het 
festival  kunt u vinden op onze facebookpagina en op onze website www.swaeghzingt.nl.

Westfriese lourdes Vliegreis van 27 september t/m 2 oktober 
‘De pelgrims worden tot niets verplicht, maar automatisch doe je mee met de groep. 
Het gevoel van saamhorigheid is zeer sterk aanwezig. Een gesprek hier en daar, de 
gezelligheid; ik heb het als zeer prettig ervaren. De muren om de mensen gaan weg; 
mensen durven zichzelf te laten zien. Het is niet belangrijk wat je doet of wat je bent, 
maar juist WIE je bent telt!’
(Deelnemer Westfriese Lourdes Vliegreis 2016).
Wilt u dit jaar ook mee? Er zijn nog vrije plaatsen in het groepshotel en in het zorghotel. 
Meld u aan! Opgave: Harry Vet ham.vet@quicknet.nl / 0228-514040.
Op de informatie- en kennismakingsavond van woensdag 14 juni en de voorbereidings-
bijeenkomst op woensdag 6 september, beide in de protestantse kerk in Hoogkarspel, 
vindt (her)kennismaking plaats, wordt praktische informatie verstrekt en kunt u met al 
uw vragen terecht. Een recente dvd geeft indrukken over de organisatie en sfeer rond 
een Lourdesbedevaart.



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   12 JUnI
MaanDag   26 JUnI
MaanDag   10 JUlI

Jeugdloop Zwaag zondag 11 juni

De zwaagse Jeugdloop gaat zondag  weer van start! Voor jongens en meiden van groep 
1 t/m 8 wordt een parcours uitgezet met als start en finish het grasveld aan de Pastoor 
Nuijenstraat (schuin tegenover de kerk en naast De Wingerd).
Jongens en meisjes lopen samen, maar hebben een eigen prijsuitreiking. Bij de ouder-
en-kind-loop krijgen de eerste drie een prijs en lopen jongens, meisjes, mama’s en 
papa’s tegen elkaar.
Let op! Iedereen (groep 1 t/m 8) kan zich aanmelden tussen 10.45 en 11.00 uur. Na 11.00 
uur kan je dus NIET meer inschrijven.

De volgorde zal zijn:
Loop 1: voor de onderbouw (groep 1 en 2) 1 ronde
Loop 2: voor de middenbouw (groep 3, 4 en 5) 2 rondes
Loop 3: voor de bovenbouw (groep 6, 7 en 8 ) 4 rondes
Loop 4: (groep 1 t/m 8) + papa of mama (kind 2 rondes, ouder 2 rondes)
 
Deelname is gratis. We zien jullie graag zondag 11 juni!



10 juni Speurtocht aanvang: 13.00 uur
 De Wildebras, zwaagdijk-West

11 juni Van Zoet naar Zout, WFTC aanvang: 09.00 uur
 Noorderdracht 42-A, Oosterblokker

11 juni Jeugdloop aanvang: 10.45 uur
 Grasveld Past. Nuyensstraat, zwaag

23 juni Mahagonny Aanvang: 19.00 uur
 Historische tuin, Koewijzend 4 Blokker

23 t/m 27 juni Kermis Oosterblokker
 De Harmonie en omgeving, Oosterblokker

24 t/m 26 juni Kermis Zwaagdijk-West
 De Wildebras, zwaagdijk-West

30 juni Kascadans aanvang: 20.00 uur
 Historische tuin, Koewijzend 4 Blokker

1 juli Kascadans aanvang: 15.00 uur  
 Historische tuin, Koewijzend 4 Blokker en 20.00 uur
 
2 juli Rondje alkmaardermeer, WFTC aanvang: 09.00 uur
 Noorderdracht 42-A, Oosterblokker

Activiteitenagenda     juni / juli 2017

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

In de vakantieperiode komt Samenspel minder vaak uit. 
Zie vakantieschema.

Uiterlijke inleverdatum kopij: Verschijningsdatum Samenspel:
Woensdag28-6-2017  Vrijdag7-7-2017 Vakantieperiode
Woensdag9-8-2017  Vrijdag18-8-2017 Vakantieperiode
Woensdag6-9-2017  Vrijdag15-9-2017 Vakantieperiode



Sportagenda     juni / juli 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

14-25 juni Clubkampioenen voor mix- en enkelspel  

 bij lTC Wings Oosterblokker

15 t/m 23 juli   Swaegh Open

                     TV Swaegh, Dorpsstraat 225a Zwaag

HOnKBal
18 juni Heren aanvang 11.00 uur

 Urbanus-Red St  Vitesse Kerketuin Zwaag

Socrates zorgt voor een nette wijk!

We zijn de laatste weken bezig met 
het thema ‘Afval’. We leren van alles 
over afval, recyclen, sorteren en nog 
veel meer! We gaan door de wijk om 
zwerfafval op te ruimen, we knut-
selen met afval en maken er weer 
mooie dingen van. We keken ook 
nog naar de opruimshow van Ronald 
MC Donald, die ons op een grappige 
manier leerde over afval en recycling! 
Binnenkort ronden we dit thema af 
met een ‘recycle-je-speelgoed-markt’. 
Hier kun je speelgoed waarmee je niet 
meer speelt ruilen voor speelgoed dat 
je leuk vindt.. Een win-winsituatie: alle 
kinderen hebben ‘nieuw’ speelgoed 
en er komt minder speelgoed op de 
afvalhoop!
 
Groetjes van de kinderen van OBS 
Socrates!



Familieberichten & Zoekertjes
DanKBeTUIgIng

VeRlORen

Langs deze weg willen wij ‘n ieder bedanken voor de vele kaarten en felicitaties  
die wij op ons 50-jarig huwelijksfeest mochten ontvangen.

Groeten, Herre – Ida Terpstra

Helaas verloren op 24 mei een sleutelbos, waarschijnlijk op de route  
Anjerhof-Corantijn. Mocht iemand op deze dag een sleutelbos gevonden hebben, 

wilt u dan contact met mij opnemen? Tel. 06-50882491.

Voor plaatsing in het Samenspel van 7 juli
graag uiterlijk op WOenSDag 28 juni 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.

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

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.



Op 24, 25 en 26 juni is het kermis in zwaagdijk-West. Het dorpsfeest voor jong en oud!

Programma zaterdag 24 juni
Vanaf 13.00 uur wordt er voor kinderen tot en met 12 jaar bij De Wildebras een kinder-
kermis georganiseerd. Jij komt toch ook knutselen, schminken, springen op het lucht-
kussen en nog veel meer? Voor de kinderen van groep 1 en 2 is er een grabbelton.
Neem bij mooi weer zwemkleding mee! Alléén op zaterdag munten voor 4 keer een 
gratis rit met de zweef en 1 ijsje voor de kinderen.
Om 15.00 uur vindt het Schuttersfestijn plaats. Strijd mee om de titel ‘Beste schutter van 
zwaagdijk’. Inschrijven van 15.00 tot 15.30 uur. De buitenbar is open van 15.00 tot 18.00 uur.
Vanaf 22.00 uur is er een gezellige avond in De Wildebras met muziek op aanvraag!

Programma zondag 25 juni
Om 13.30 uur is de aanvang van de zeskamp. Voor iedereen van 13 jaar of ouder is het 
mogelijk om een team, bestaande uit tenminste zes personen, op te geven. Aanmelden 
kan tot uiterlijk donderdag 22 juni 19.00 uur via oranjecomite.zwaagdijk@gmail.com 
onder vermelding van teamnaam, coach en deelnemers. Deelname is op eigen risico!
Lijkt het jou leuk om ons te helpen bij de spellen voor de zeskamp? Stuur ons dan een mail.

Programma maandag 26 juni
Van 18.30 tot 19.30 uur ponyrijden voor de kinderen.
Van 18.30 tot 19.00 uur inschrijven ringsteken.
Om 19.00 uur aanvang ringsteken.
De gehele avond zal de bar binnen in De Wildebras open zijn.
Tijdens het ringsteken is er voor de kinderen een portie poffertjes.
Vanaf 21.30 uur is er Live-muziek in De Wildebras. En dit jaar met twee bands: ‘Moers’ 
en ‘Wishful Drinking’. In de pauze een gastoptreden van ons eigen duo Rob en Erwin!

Komt een van de OranjeComite-leden bij u aan de deur (in de week van 12 tot 18 juni), 
stel ons dan niet teleur! Geef met gulle hand. zo houdt u de kermis in stand.

Wij wensen iedereen een gezellige kermis toe!



Berichtje van de Zonnebloem in Westerblokker

We zijn weer begonnen met de jaarlijkse verkoop van 
onze zonnebloemloten. Al onze vrijwilligers zijn druk in 
de weer om langs de deuren te gaan om zoveel mogelijk 
loten te verkopen voor dit goede doel. De loten kosten 
€ 2,- per stuk en voor de uitslag van de trekking op 9 
oktober kunt u kijken op zonnebloem.nl, teletekst of bel de uitslagenlijn op: 0900 0633)
(€ 0,35 per minuut). Wij zullen de winnende nummers die in deze regio zijn gevallen in 
Samenspel publiceren. Achterop uw lot kunt u deze informatie ook weer terugvinden.
Er zijn al een aantal leuke zonnebloemactiviteiten geweest dit voorjaar, waarvan de dag 
in de Vlindertuin nog vers in ons geheugen ligt omdat het een groot succes was!
Verder staan er binnenkort weer een gezellige wandeling met rolstoelen door Blokker, 
een zomerse picknick en een uitje naar Paleis Soestdijk op het programma.
We hopen u snel weer eens te zien op een gezellige zonnebloemdag. Mocht u zelf aan 
de slag willen als vrijwilliger meldt u zich dan gerust aan! Wij kunnen alle hulp heel 
goed gebruiken bij onze gezellige vereniging.  Er is altijd wel iemand die eens een be-
zoekje nodig heeft, en wat extra handen tijdens de uitjes of nieuwe ideeën om eens an-
dere activiteiten te organiseren kunnen we goed gebruiken. U bent van harte welkom!

Groet, Hilly Hania

Wil je ook eens mee als duwer, vrijwilliger of als gast? Bel dan gerust voor informatie naar:
Monique Smit   zonnebloem Westerblokker, 06-18246819 
Tineke Reus-Hoebe  zonnebloem Oosterblokker en Schellinkhout, 0229-262456
Coby van der Gulik zonnebloem zwaag, 0229-237781
Vera Otsen,   zonnebloem zwaagdijk-West, 0229-572707

Bewonersavond Zwaagdijk-West
De bewonersavond op dinsdag 30 mei, voor alle inwoners van zwaagdijk-West, werd 
door meer dan honderd mensen bezocht. De wensen over de leefbaarheid en inrichting 
van zwaagdijk-West werd besproken. Belangrijke wensen waren onder andere betaal-
bare woningen voor de jeugd, seniorenwoningen voor de oudere zwaagdijkers, inrich-
ting van het Derrikspark, renovatie van de speeltuin in de Wildebras en maatregelen 
tegen het te hard rijden in de 30km=-zone. Men was faliekant tegen hoogbouw op het 
bedrijventerrein zevenhuis. De dorpsraad werkt eendrachtig samen met ambtenaren 
van de gemeente Medemblik om alle wensen op papier te zetten en deze te versprei-
den onder de inwoners van zwaagdijk-West. In juni volgt een zogenaamde Dorps-
schouw om alle knelpunten met eigen ogen te bekijken. Daarna wordt een korte- en 
langetermijnplan gemaakt, en gaat de gemeente Medemblik samen met de Dorpsraad 
bekijken hoe daar invulling aan kan worden gegeven. 
De aanwezigen waren eensluidend in hun oordeel, een prachtige avond waarin de stem 
van de zwaagdijker werd gehoord.



Bijna twee weken geleden vond het 78ste ziekentriduüm plaats in de Sint Martinus-
kerk van zwaag. Drie dagen lang konden een kleine 200 gasten uit West-Friesland Oost 
genieten van een mooi programma met als thema ‘Gekoesterd door het licht, gedragen 
door de aarde, overstelpt door de hemel’.
Op dinsdag en donderdag was er een eucharistieviering en op woensdag was er een 
oecumenische viering. Alle vieringen werden opgeluisterd met zang en muziek door 
verschillende koren. In de middagen was er een ontspanningsprogramma met onder 
andere medewerking van basisschool De Wingerd, het duo Theo en Margret Groot, ’n 
Skot in de Roos, waarvan zelfs nog een foto in het Noordhollands Dagblad verscheen en 
kunstfluiter Joop van Diepen. In de pauzes kregen onze gasten eten en drinken, klaar-
gemaakt in de Plataan en verzorgd door de dames van de keuken. In de kerk was een 
grote groep verzorgenden aanwezig met als taak een praatje maken met de gasten, 
hen naar het toilet begeleiden en tijdig voor medicatie zorgen. Ook was het voor de 
gasten mogelijk om de Mariakapel aan de overkant te bezoeken.
Maar voordat de gasten plaats kunnen nemen in de kerk, hetzij in een (rol)stoel of in 
een bed, worden eerst alle banken de kerk uit gesjouwd door de mannenploeg. En 
tijdens het triduüm zorgt een deel van deze mannen er ook voor dat grote pannen soep 
van de Plataan naar de kerk gebracht worden. 
De contactpersonen uit de verschillende dorpen en parochies van oostelijk West-Fries-
land zorgen ervoor dat de gasten bij het comité van het ziekentriduüm aangemeld 
worden. Door middel van flyers en aankondigingen in parochie- of wijkblad brengen zij 
de gasten op de hoogte.
zonder de inzet van zoveel vrijwilligers, de giften van sponsoren en de huis-aan-huis 
collecte in het dorp zwaag is het organiseren van dit evenement niet mogelijk dus een 
woord van dank vinden wij wel op z’n plaats.
In 2018 wordt het ziekentriduüm gehouden van dinsdag 29 tot en met donderdag 31 
mei. Als u belangstelling heeft, kunt u dit alvast in uw agenda noteren.

Bedankt namens het bestuur van Stichting Ziekentriduüm Zwaag

Terugblik ziekentriduüm 16, 17 en 18 mei



Rondje alkmaardermeer op de fiets

Op zondag 2 juli voert het parcours in de Ronde van Frankrijk 
de renners van Düsseldorf  naar Luik. Grote vraag is natuurlijk of 
Froome erin zal slagen de Ronde voor de derde keer te winnen. 
Het is zondag 2 juli ook voor de derde keer dat het rondje Alkmaardermeer bij de West-
friese Toerclub uit Blokker op het programma staat. Bij de start aan de Noorderdracht 
42a (Handbalvereniging) in Oosterblokker kunt u kiezen uit twee afstanden: 70 en 105 
km. De starttijd voor de langste rit is 9.00 uur. De kortste start om 9.30 uur.
Voor de rit van 70 km is een rondje om het Alkmaardermeer wat ver. De keuze is 
daarom gevallen op een rit die gaat via Spierdijk en Rustenburg naar de koffiestop in 
Akersloot. Over Stompetoren en De Goorn wordt de thuisreis ingezet.
De langste rit gaat eerst naar Heerhugowaard om daarna langs Heiloo naar Akersloot te 
rijden. Na de koffie worden eerst nog Uitgeest en Krommenie aangedaan, om ten slotte 
via Wormerveer, Driehuizen en Ursem weer aan te komen op de Noorderdracht.

Wij nodigen u van harte uit op zondag 2 juli weer eens met ons mee te rijden. Daarbij 
is het goed te weten dat WFTC Blokker altijd kiest voor veilige wegen, waar u in eigen 
tempo en aan de hand van duidelijke routebeschrijvingen volop kunt genieten. 
Voor meer veiligheid raden wij aan om een helm op te zetten en de telefoon onderweg 
met rust te laten. Nog meer te genieten valt er op zondag 16 juli. Dan rijden we de 
Waterlandtocht.
 
Graag tot ziens.

Het is altijd weer leuk om te lezen wie een compliment krijgt. En nu was ik aan de 
beurt. Arie bedankt voor het compliment! Nu was het mij beurt om er over na te den-
ken aan wie ik het doorgeef Ik geef graag een compliment aan Jan de Langen. Jan doet 
heel veel werk voor de Martinusparochie. Hij zit in het parochieteam zwaag, de bouw-
commissie en doet nog vele andere activiteiten. Daarnaast was hij heel actief bij de 
begrafenisonderneming. Jan onderhoud ook vele tuinen voor mensen die dat zelf niet 
meer kunnen.
En dit is nog maar een kleine greep uit wat jij allemaal doet voor de zwaagse gemeen-
schap! Jan is altijd bezig en dat verdient een groot compliment.

Vriendelijke groet, Afra van Kleef

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



Steun Musical Vereniging Zwaag

Het lijkt al weer lang geleden dat wij vijf succesvolle en vol bezette voorstellingen van 
Blood Brothers hebben opgevoerd in de Witte Valk. Een productie die, getuige de re-
censies en reacties, wederom als het amateurniveau overstijgend werd bestempeld.
Direct na de carnaval hebben we de audities en workshops voltooid, zijn de rollen zijn 
door het artistieke team verdeeld en hebben we ons vol overgave gericht op de nieuwe 
productie ‘Hairspray’. Een vrolijke musical vol swingende 
muziek en dans. We storten ons in het tijdperk van pet-
ticoatjurken en hoog opgestoken kapsels. We durven 
rustig te stellen dat ook dat weer een knaller gaat worden, 
dankzij de bezielende artistieke leiding van Peter Groenen-
dijk, de muzikale leiding en zangcoaching van Marieke van 
Diepen en de choreografie van Marije Slippens.
Iedere productie weer is het een uitdaging voor onze de-
corbouwers. Om binnen de beschikbare ruimte de wensen 
van de regisseur te vervullen en zodoende een prachtig 
decor te realiseren. Om het geheel te completeren shopt Mireille Klein Woolthuis alle 
nodige rekwisieten bij elkaar.

Nu is het zo dat de opbrengsten uit de voorstellingen, de contributie van de leden en 
niet te vergeten de donaties van onze sponsoren, de kosten, die een kwaliteitsproductie 
met zich meebrengt, moeten dekken en dat vormt ieder jaar weer een fikse uitdaging. 
Plastisch uitgedrukt moeten we vaststellen dat we geen vlees op de botten hebben. Om 
onafhankelijk te zijn van subsidies en fondsen, waarvan de aanvragen lang niet altijd 
worden gehonoreerd, doen we daarom een oproep aan de inwoners van zwaag en 
omstreken die ons een warm hart willen toedragen.

Word Vriend van Musical Vereniging Zwaag en steun ons met een jaarlijkse bijdrage van € 30,-

Als Vriend van Musical Vereniging Zwaag bieden wij u: twee consumpties op de avond 
van de voorstelling, bent u uitgenodigd om een kijkje te komen nemen tijdens repetities 
en nodigen wij u uit om een foto te komen laten nemen vóór een van de grimespiegels.
U kunt zich aanmelden op e-mailadres sponsorzaken@mvz.nl of telefonisch bij Cor van 
der Koelen op nummer 06-42001374 en dan bezorgen wij u een aanmeldformulier.
Bent u geïnteresseerd in andere sponsormogelijkheden? Wij bieden diverse sponsorpak-
ketten die wij u op aanvraag graag toesturen. 
Met de donaties van de club Vrienden van Musicalvereniging zwaag en van de structu-
rele sponsoren, willen wij in staat blijven kwalitatief 
hoogstaande musicalproducties te brengen voor en 
door zwaag en omstreken.

Musicalvereniging Zwaag is u bij voorbaat dankbaar.



Wat gebeurt er toch in de Historische tuin?

Heeft u ook al wat zien bewegen in de tuin achter Koewij-
zend 4 of bij de schoorsteen? Hoort u af en toe muziek in 
de tuin? Dat kan kloppen, want de dansmakers en dansers 
van het danscollectief Hoorn zijn al heel druk bezig met het 
voorbereiden van de voorstelling ‘Kascadans’.
Kascadans is een voorstelling waarvoor vier dansmakers en 
hun amateurdansers samenwerken met  muziekvereniging 
De Herleving zwaag. De muzikanten zullen de dansers live 
begeleiden bij hun voorstellingen ergens in de Historische 
Tuin.  Er zijn vier plekken uitgezocht waar de dansers en 
muzikanten zullen optreden. De voorstelling eindigt in de 
historische druivenkas waar het harmonieorkest onder de 
druivenranken het muziekstuk ‘The Fields’ zal spelen.

Een unieke locatie en een heel bijzonder evenement! Mede 
omdat er volgend jaar toch wel veranderingen aan zitten te 
komen. Hoorn wil gaan beginnen met het ontwikkelen van 
dit gebied ten behoeve van de woningbouw. Dit vormde de 
inspiratie voor Kascadans.
De voorstellingen vinden plaats op: vrijdag 30 juni aanvang 
20.00 uur, zaterdag 1 juli aanvang 15.00 uur en zaterdag 1 
juli aanvang 20.00 uur. Kaarten zijn te reserveren via www.
pakhuishoorn.nl en kosten € 14,50.

Maar dit is nog niet alles , want er komt nog een voorstel-
ling in de kas! Op vrijdagavond 23 juni, 19.00 uur is het zo 
ver! Dan spelen twaalf derdejaars mavo-havo-vwo leerlin-
gen van de Oscar Romero hun locatie-voorstelling ‘Maha-
gonny’, geïnspireerd op het stuk van de Duitse toneelschrij-

ver Bertolt Brecht. Onder begeleiding van hun kunstvakdocenten en theatermaakster 
Cyrelle Failé hebben de leerlingen een voorstelling gemaakt vanuit het thema ‘de ideale 
stad’. ze schreven eigenhandig alle teksten, maakten zelf het decor, de kostuums en de 
muziek. De voorstelling wordt uitgevoerd in de idyllische monumentale druivenkas van 
de familie Balk, in Blokker. 

‘Mahagonny’ vertelt het verhaal van de opkomst en de ondergang van Mahagonny: de 
droom van een ideale wereld. Wanneer jij een Utopia zou mogen creëren; hoe zou deze 
er dan uitzien? Kunnen we in een stad leven waarin iedereen gelijk is? Wanneer gaat 
het mis? Is een ideale wereld überhaupt wel mogelijk? 

‘Mahagonny’ is een besloten voorstelling. Wilt u toch graag komen kijken?  
Stuur een mailtje naar info@cyrellefaile.nl dan kijken we wat er mogelijk is.



St. Caecilia: geslaagd uitwisselingsweekend

Wat hebben we het enorm getroffen met het mooie 
weer tijdens het Hemelvaartweekend! Samen met 
onze Duitse gasten van muziekvereniging St. Peter 
und Paul uit Karlsruhe hebben we genoten van de zon, mooie muziek en de gezamenlij-
ke activiteiten. Het feestelijke hoogtepunt vond plaats in de tuin bij Jan en Ria Lakeman 
aan de Koewijzend. Tijdens dit Gartenfest was zelfs het AOz (Agrarisch Orkest zwaag) 
weer even terug na jarenlange afwezigheid! Muzikaal hoogtepunt werd het dubbel-
concert op het plein voor de Sint Martinuskerk, voor de gelegenheid het Platzkonzert 
genoemd. In het avondzonnetje stroomde het plein vol voor de Nederlands-Duitse 
optredens. St. Peter und Paul haalde alles uit de kast met mooie muziek en met ludieke 
acts. Een grote alpenhoorn maar ook een aambeeld annex trom kwamen voorbij. St. 
Caecilia gooide haar geheime wapen Inge Olijve in de strijd. Bugeliste én zangeres, dat 
werd een mooi optreden. 
Een dergelijke uitwisseling maak je niet vaak mee. De laatste keer was alweer elf jaar 
geleden. Deze editie zal zeker in onze geheugens gegrift blijven.
St. Caecilia bedankt alle vrijwilligers die dit weekend hebben meegeholpen. Speciale 
dank aan het organiserende comité: Demelza, Dianne, Pascal en Rinus. Maar ook een 
groot applaus voor Jan en Ria Lakeman, de Bloknoten, de sterke handen tijdens het 
opbouwen en afbouwen en supercateraar Jan Bennis.
St. Caecilia’s volgende concert is zondagmiddag 9 juli, het zomerconcert bij De Plataan. 
Tot dan!
Muziekvereniging St. Caecilia Zwaag, www.stcaecilia.com



  Column Desiree
Wie zijn toch die kinderen?

Ik weet niet waardoor het komt, maar voor ik kinderen 

kreeg, had ik altijd zo’n idyllisch beeld in mijn hoofd. Ik 

zag mezelf aan tafel zitten met een schattig meisje dat in 

de kinderstoel zat. Vol interesse keek ze naar mij en haar 

bordje en als ik haar een hapje eten voerde, deed ze haar 

mond open. En ze at het daadwerkelijk op! We zouden 

samen spelen met haar speelgoed. Rondfietsen door het 

Westfriese land. Spelen in bad. Ik zou haar voorlezen en ze zou vol bewondering kijken 

en luisteren. Ik zou haar de wereld laten zien. 

Maar dat is dus niet hoe het werkt. Dat had u vast al gedacht. Mijn kinderen eten niet 

zonder meer alles. En als ze wel eten, dan eet de hele kamer én hun kleding mee. Wat 

een smeerkezen. Samen spelen is niet aan de orde. Ruzie maken wel. Fietsen gaat nog 

wel, als ze zin hebben. Spelen in bad is vooral het waterballet beperken. En voorlezen? 

Tja, ik had laatst een boekje van Dribbel met van die leuke flapjes. Die er een dag later 

structureel allemaal uit waren gescheurd. Wie bedenkt zulke boekjes toch? 

Ik laat mijn kinderen ook graag dingen zien uit de natuur. Zo ben ik dol op verse bloe-

men in huis. Maar als die dan aarzelend hun knoppen openen, hebben ze mazzel als ze 

niet meteen worden geruïneerd door kinderhandjes. Van het weekend was ik in de tuin 

aan het werk, toen ik een pop tegen kwam in de aarde. Zo’n ingepakte rups die een 

vlinder wordt, bedoel ik. Gewone poppen hebben we ook hoor, met pen erop gekrast 

enzo. Maar ik zag dus die pop en liet hem zien aan de kinderen. ‘Zullen we hem in een 

bakje onder de planten zetten?’ vroeg ik. ‘Dan kunnen we kijken wanneer ‘ie uit komt.’ 

Vonden ze een goed idee. Dus we legden de pop voorzichtig in een open bakje onder 

de hortensia. Veilig beschermd tegen dieren, de zon en eventueel de regen. Maar niet 

veilig voor de kinderen, ontdekte ik later. Het bakje stond namelijk vol water uit het 

zwembadje. Ik weet niet wie het deed, maar over het algemeen worden vlinderpoppen 

daar niet beter van. Tot zover mijn natuureducatie voor deze week. Misschien moet ik 

wachten tot ze wat groter zijn. Of zijn mijn kinderen gewoon niet geschikt voor al die 

idyllische plaatjes. Zullen ze er überhaupt zijn? Die kinderen uit de reclame voor het 

ouderschap? Ik beschouw die van mij meer als anticonceptie af en toe. Multifunctioneel 

zijn ze! Dat dan weer wel.



Protestantse gemeente Hoorn-Zwaag-Blokker
De kerkdiensten in de wijkgemeente zwaag-Blokker worden afwis-
selend 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 11 juni GEEN DIENST in BLOKKER en zWAAG. Gezamen-
lijke dienst in de Noorderkerk in Hoorn (10.00 uur). Ds. Tineke 
van Lente-Griffioen en ds. Rudolf Kooiman gaan voor in deze 
dienst die in het teken staat van de overgang van vieringen in de 
Noorderkerk naar het Octaaf. De  Martinus Cantorij verleent haar 
medewerking aan deze dienst.

Zondag 18 juni GEEN DIENST in BLOKKER en zWAAG. Dienst in 
Hoorn (Roode Steen of, bij slecht weer, Cyriacuskerk) 10.30 uur 
Oecumenische viering: Ds. Rudolf Kooiman en ds. Klaas Huizinga 
met medewerking van de Hoornse Brassband, het oecumenisch 
kinderkoor Hoorn en zangeres Monique de Meza.

Zondag 25 juni Blokker: ds. Jacob Meinders

Zondag 2 juli Zwaag: Greet Bijl uit Heemskerk

Choral evensong in Dorpskerk Zwaag

De Martinus Cantorij zingt zondag 17 september, startzondag, om 17.00 uur een Choral  
Evensong in de Dorpskerk (PKN) in zwaag. Het dertig leden tellende anglicaanse koor 
uit zwaag zingt deze zondag muziek die ook te horen is in Engelse kathedralen. Een 
Choral Evensong is een gezongen avondgebed, dat  in de anglicaanse kerk in Engeland 
doorgaans wordt uitgevoerd door jongens-
koren .
Er wordt steeds nieuwe muziek voor de 
Choral Evensong gecomponeerd, muziek 
die ook door de Martinus Cantorij op het 
repertoire wordt genomen.
Dirigent is Paul Waerts, organist is Edwin 
Hinfelaar. Voorganger is dominee Jacob 
Meinders. Met de startzondag luidt de 
Protestantse Kerk Nederland haar nieuwe 
kerkelijke seizoen in.
De Martinus Cantorij is op zoek naar teno-
ren en bassen.



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. 09 juni 09.00 uur Westerblokker Eucharistieviering

zat. 10 juni 19.00 uur Oosterblokker Eucharistieviering

zon. 11 juni 09.30 uur  Westerblokker Eucharistieviering

   zwaag Geen viering

di. 13 juni 09.00 uur  Westerblokker Eucharistieviering

woe. 14 juni 08.30 uur zwaag Stille aanbidding in de kapel

  09.00 uur zwaag Eucharistieviering

don. 15 juni 09.00 uur zwaag Eucharistieviering in de kapel, 

    aansluitend koffiedrinken in het Matteüs Huys

vrij. 16 juni 09.00 uur Westerblokker Eucharistieviering

zat. 17 juni 19.00 uur Oosterblokker Eucharistieviering, met zingenderwijs

zon. 18 juni 09.30 uur Westerblokker Eucharistieviering

   zwaag Geen viering

di. 20 juni 09.00 uur Westerblokker Eucharistieviering

woe. 21 juni 08.30 uur zwaag Stille aanbidding in de kapel

  09.00 uur zwaag Eucharistieviering in de kapel

don. 22 juni 09.00 uur zwaag Eucharistieviering in de kapel, aansluitend

    koffiedrinken in het Matteüs Huys

vrij. 23 juni 09.00 uur Westerblokker Eucharistieviering

zat. 24 juni 19.00 uur Oosterblokker Eucharistieviering, met Dames- en Herenkoor

zon. 25 juni 09.30 uur Westerblokker Eucharistieviering, met Marcanto

   zwaag Geen viering

di. 27 juni 09.00 uur Westerblokker Eucharistieviering

woe. 28 juni 08.30 uur zwaag Stille aanbidding in de kapel

  09.00 uur zwaag Eucharistieviering

don. 29 juni 09.00 uur zwaag Eucharistieviering in de kapel, aansluitend

    koffiedrinken in het Matteüs Huys

vrij. 30 juni 09.00 uur Westerblokker Eucharistieviering 

  16.30 uur Perelaar Woord- en communieviering



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


