
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 14 augustus kunt u inleveren 

uiterlijk op WOENSDAG 5 augustus voor 19.00 uur ‘s avonds 

via  redactie@stichtingsamenspel.nl of op Hoogewoud 31, 1689 BD Zwaag

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,
Smeetsweg 4, 1738 DK Waarland, tel. 0226-421520 of e-mail: samenspel@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 45, nummer 13 3 juli 2015

Het Samenspel is een twee-wekelijkse uitgave (oplage 5500 
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
- Marianne Timmer - Ferry Pronk
- Eef Smal - Corina van Willegen
- Henny Schoonderwoerd - Muriel Buis
- Annemieke Ooms - Ivo Stork

SAMENSPEL
St icht ing



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

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

In verband met de zomerperiode zal het Samenspel in de maanden juni, juli en augustus
minder vaak verschijnen. 

Verschijningsdatum Aanleverdatum kopij
vrijdag 14 augustus woensdag 5 augustus
vrijdag 11 september  woensdag 2 september*

* vanaf deze laatste datum verschijnt het Samenspel weer tweewekelijks.

Verschijning zomerperiode Samenspel

Hier even een berichtje van het bestuur en de redactie van dit mooie blad.
Ferry Pronk en Marianne Timmer nemen afscheid van de redactie. Zij hebben zich hiervoor 
jaren geheel belangeloos ingezet. En dat is niet zomaar wat.
Ferry is er vanaf de eerste gesprekken (10 jaar terug) over de nieuwe vorm van Samenspel 
al bij en Marianne direct bij de start. Dit houdt in dat ze er  ieder jaar voor zorgen dat 
er 22 keer een inhoud voor Samenspel komt. Hiervoor komen ze weeks voor de uitgave 
bij elkaar om dit nummer samen te stellen. Dit gebeurt ook gewoon bij een van de 
redactieleden thuis zonder enige vergoeding.
Toch mooi dat er mensen zijn met 
zo’n sociaal gevoel voor onze 
gemeenschap.
Wij van de redactie en bestuur 
willen jullie hiervoor hartelijk 
danken en een hele grote pluim 
voor jullie.
 
Ferry en Marianne nogmaals 
hartelijk dank en het ga jullie 
goed. 
 
Namens het bestuur en de redactie

Ferry en Marianne: bedankt voor jullie inzet!



Afgelopen woensdag 3 juni vierde 
Scouting Discovery de opening van haar 
nieuwe pand aan de Bangaerde 2 in 
Zwaag. Dit werd gedaan met livemuziek, 
een springkussen, spelletjes en een 
kampvuur. Na elf jaar lang een eigen 
onderkomen gezocht te hebben, wordt er 
nu samen met de Kinderkledingbank een 
ruimte bij Honky Tonk gehuurd. Het pand 
is geopend door de wethouders Ben Tap 
en Judith de Jong, die zich ingespannen 
hebben om deze huisvesting mogelijk te maken. 
 
Scouting Discovery biedt leuke en spannende activiteiten aan, waarbij meiden en jongens 
worden uitgedaagd zich persoonlijk te ontwikkelen. Door de nieuwe huisvesting zijn er 
nu voldoende mogelijkheden om het aantal leden uit te breiden en er wordt daarom een 
uitdagend programma aangeboden voor kinderen vanaf 5 jaar.
Naast de normale bijeenkomsten zijn er voor alle speltakken ook andere activiteiten zoals 
bijvoorbeeld weekendkampen (in een clubhuis of kamperen), zomerkamp (een hele week 
met je speltak op kamp), en regionale activiteiten (Scouting wedstrijden, speldagen). De 
contributie wordt zo laag mogelijk gehouden. Ook kan er betaald worden met de sport- 
en cultuurstrippenkaart van de gemeente Hoorn. 

Lijkt het je leuk om een keer te komen kijken of een keer een opkomst mee te maken, 
dan kun je contact opnemen met Sheila Sterk 0229-853400 of een mail sturen naar info@
scoutingdiscovery.nl.

Nieuw onderkomen Scouting Discovery Zwaag

Op zondag 28 juni hebben deze 
kanjers geld bij elkaar gefietst voor het 
Samenspel.

Mede dankzij dit mooie initiatief 
kunnen wij u elke twee weken weer 
een prachtig blad voorschotelen!

Bedankt!!!

Ook Samenspel reed mee met de Rabofietstocht



Het Intratuin-uitje 
Op 5 mei om half twee waren onze vrijwilligsters aanwezig in de Perelaar in Zwaag om 
onze vijf gasten te verwelkomen. Na een harde plensbui kon er toch redelijk droog in 
de auto gestapt worden. Bij het tuincentrum voegden de twee gasten en vrijwilligster 
van Zwaagdijk-West zich bij het gezelschap en ging het richting buitenplanten waar 
alle bloemen in bloei stonden. De gereserveerde rolstoelen stonden keurig klaar. Na een 
uurtje gezellig winkelen was iedereen toe aan een kopje koffie/thee met appelgebak. 
Onze gasten genoten zichtbaar van de gezelligheid en de aandacht van de vrijwilligsters. 
Na de pauze werden de binnenplanten bekeken en om vier uur verzamelde iedereen 
zich weer bepakt en bezakt met de uitgezochte plantjes bij de kassa. Het is mooi om dan 
iedereen huiswaarts te zien gaan met tevreden gezichten.
 
En dan nog even dit. In Zwaag heeft de Zonnebloem een aantal rolstoelen die voor 
iedereen beschikbaar zijn. Die rolstoelen gaan wel eens kapot en zodanig kapot dat 
repareren niet meer mogelijk is. Wat te doen? Na een telefoontje met Ko de Haan was 
dit probleem opgelost. “Ik heb er nog wel een paar staan, kom die maar halen en breng 
die oude rolstoelen maar naar de schroothoop.” Dank je wel Ko. Uit ervaring weten we 
dat er regelmatig gebruik van zal worden gemaakt. Mocht u voor een dag een van de 
rolstoelen gratis willen gebruiken? Neem dan contact met Coby van der Gulik.
 
Coby van der Gulik: afd Zwaag/Zwaagdijk-West, 0229-237781
Hilly Hania: afd. Westerblokker, 0229-243872
Tineke Reus: afd. Oosterblokker, Schellinkhout, 0229-262456

Berichten van de Zonnebloem afdeling 
Zwaag/Zwaagdijk-West

Op de Kijkboerderij van MAK Blokweer 
wonen veel verschillende dieren, die 
allemaal verzorging nodig hebben. 
Daarbij kunnen we deze zomer jouw 
hulp goed gebruiken! Zo hebben de 
muizen, konijnen, varkens, kippen, 
geiten en schapen eten nodig. Trek jij bij 
MAK Blokweer een overall aan en help je 
mee voeren? 

Boerenjongens en 
Boerenmeiden 
Vakantieweken

Lees verder op de volgende pagina >>



Wanneer je de laatste schoolweken de hal bij de kleuters op 
de Wingerd binnenliep, zag je duidelijk waar we het laatste 
schoolthema van het jaar mee bezig geweest zijn. Strobalen, 
twee grote gordijnen en een kledingrek vol verkleedkleren, 
kostuums en attributen. De kleuters van 
de Wingerd waren druk aan het oefenen 
om circusartiest te worden! Tijdens de 
speel-/werktijd mochten de kinderen met 
een groepje een eigen circusvoorstelling 
voorbereiden. Wanneer de voorstelling 
geoefend was en goed in elkaar stak, 
kwamen alle andere kleuters op de tribunes 
zitten om de voorstelling te aanschouwen. 
Er waren al duidelijk een aantal talenten in 
de dop te zien. Leeuwentemmers, clowns, 
koorddanseressen en acrobaten, alles 
zagen we voorbij komen en werd aangekondigd door stoere circusdirecteuren.
Al met al was dit een prachtig fantasierijk thema, wat uiteindelijk afgesloten werd met 
het kleuterfeest eind juni! En dan op naar de vakantie.

De leerkrachten van de Wingerd wensen iedereen een fijne zomervakantie.

Circus op De Wingerd

<< vervolg van de vorige pagina

Haal je stempelkaart bij de informatiebalie van MAK Blokweer. Op deze stempelkaart 
staan zes vakjes voor de zes dieren die je kunt voeren. Lever je je volle stempelkaart in, 
dan ontvang je een oorkonde waarop staat dat jij een echte MAK’s zomerboer of -boerin 
bent. Bovendien wordt op zondag 23 augustus onder de volle stempelkaarten een prijs 
verloot: een speurtocht bij MAK Blokweer! 

Deze zomeractiviteit vindt plaats van woensdag 8 juli t/m zondag 16 augustus, op de 
woensdag- vrijdag- en zondagmiddag van 15.30 uur tot 16.15 uur, en is bedoeld voor 
kinderen van 4 t/m 12 jaar. Omdat de medewerkers alle kinderen aan bod willen laten 
komen, is er per middag plek voor maximaal 12 kinderen. Wil je zeker zijn van een plekje, 
reserveer dan bij de informatiebalie, want vol is vol! Geef bij het reserveren ook even aan 
welk dier je wilt voeren.

Stichting MAK Blokweer  |  Kloosterhout 1-2, 1695 JC Blokker  |  tel. 0229-266344
www.mak-blokweer.nl  |  info@mak-blokweer.nl



De hoogste tijd dat ik wat van me laat horen. Natuurlijk heeft u 
al in de krant gelezen dat er weer een lintjesdrager bij Pancratius 
is. Nu was de beurt aan Wim van Engen, de duizendpoot die ik zo 

vaak bezig zie binnen mijn gewelven. En of dat nou is om een bolletje in een lamp te 
draaien op 15 meter hoogte, om de vuilnis buiten te zetten, om handige wielen onder 
een kar te plaatsen, om de verlichting voor de exposities te optimaliseren, of om…. 
Wim is echt een groot cadeau. Ik denk wel eens dat hij echt alles kan. En wat ik  haast 
nog prettiger vind, hij wordt nooit kwaad. Wat heeft hij een geduld. Daar kan zelfs ik 
op mijn leeftijd nog wel een puntje aan zuigen! Ook dit lintje is weer een bewijs dat 
ze hier in Oosterblokker toch wel erg goede vrijwilligers hebben. Mensen waar je wat 
aan hebt. En dat er gelukkig vanuit de gemeente veel waardering voor is. 
Op het moment is het bij mij binnen wel een beetje saai hoor. Het is rustig. Ook de 
Seniorenbond is op zomerreces, lekker naar buiten, vakantie vieren. Genieten van het 
mooie weer hoop ik dan maar. Het zomerseizoen is altijd kalm. 
Achter de schermen zijn de vrijwilligers van het CCP natuurlijk wel bezig. Want ja, het 
programma voor het komende seizoen moet weer worden samengesteld. Exposities, 
markten, evenementen. Ik merk daar nu nog niet zo veel van. Het lijkt erop dat er een 
groepje bezig is om ook op de donderdag en de vrijdag wat meer bezigheden binnen 
mijn muren te regelen. Ik moet u zeggen, dat ik dat alleen maar toejuich! Ik geniet 
van de reuring om me heen. Maar of dat nou creatief of informatief wordt, dat weet 
ik niet. Misschien word ik toch wat dover? 
Een laatste nieuwtje nog. Er ligt een prachtig nieuw vloerkleed in de Tussenzaal, de 
koffiekamer. Wat hebben ze dat goed uitgezocht. Zo precies in de kleur, harmoniërend 
met de wanden en het buffet. Het haalt me echt op!
 
Maar, we hebben weer genoeg gepraat. U weet het: houdt de website in de gaten: 
www.ccp.nu 
 
Een warme groet van uw ijsheilige Pancratius. En graag tot de volgende keer.

Pancratius vertelt...

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

OPHAALDATA: WOENSDAG 8 JULI
 WOENSDAG 22 JULI
 WOENSDAG 5 AUGUSTUS
SVP PAPIER GEBUNDELD OF IN DOOS/BAK AAN DE WEG ZETTEN.

Ophaaldata oud papier Blokker



De collecte heeft dit jaar het mooie bedrag van 1007,43 euro opgebracht. Volgend jaar 
hoop ik ook voor de wijken Kwekerij, Brouwhuis, Nieuwlicht, Abdij, Galerij, Boekerij, 
Houtduif, Tortelduif, Koolduif, IJsvogel, Uitspanning en een stuk van de Westerblokker 
collectanten te vinden. Alle collectanten die zich hebben ingezet en de gulle gevers wil 
ik hierbij bedanken.
Met vriendelijke groet, Tineke Schoonderwoerd

Opbrengst Rode Kruis collecte Blokker

Er zijn veel mensen die wel EHBO willen leren, maar de stap niet nemen om zich 
daadwerkelijk op te geven. De avonden waarop les wordt gegeven zijn niet alleen 
nuttig, maar ook gezellig. Alleen dat is al een reden om op te geven, het nuttige met 
het aangename verenigen!

Op 7 september start EHBO vereniging Blokker Zwaag weer met een opleiding. Want weet 
u wat u moet doen als er iemand flauw valt? Een flinke wond heeft? Een botbreuk? Of 
misschien heeft de peuter van de buurvrouw wel iets gedronken uit het gootsteenkastje 
of een kopje hete thee over zich heen getrokken. Veel leed kan beperkt worden met  
goede Eerste Hulp. Weet wat u moet doen in dit soort gevallen? Leer dit tijdens de EHBO-
opleiding voor beginners. Iedereen vanaf 16 jaar kan aan deze opleiding deelnemen. 
EHBO vereniging Blokker Zwaag heeft de laatste jaren  een toename van ‘jonge’ leden, 
want ook jongeren vinden het interessant, willen graag helpen en uiteindelijk zijn ook 
werkgevers vaak blij met mensen die een geldig EHBO-diploma hebben. 

Tijdens de lessen wordt er gewerkt volgens de richtlijnen/eindtermen van het Oranje Kruis. 
De docenten zijn tevens NRR (Nederlandse Reanimatie Raad) gecertificeerd. Daarnaast 
is EHBO-vereniging Blokker Zwaag Reanimatiepartner van de Hartstichting. Tijdens de 
lessen leert u alles over het veiligstellen en bewaken van vitale functies, reanimatie, 
brandwonden, vergiftigingen, warmte-en koude letsels, kleine ongevallen, verbandleer, 
botbreuken, verstuikingen, etc. Zo kunt u iemand helpen die gevallen is met de fiets, 
aangereden met de auto, op het sportveld geblesseerd is geraakt of gewoon thuis. De 
meeste ongevallen vinden plaats in de thuissituatie. Weet u wat u moet doen??

Geef u op voor de opleiding van EHBO-vereniging Blokker Zwaag. De lessen worden 
gegeven op de maandagavond van 19.45 uur tot 21.45 uur in De Wingerd in Zwaag. 
Op 7 september start de cursus en in december is het examen. De kosten bedragen 
185 euro (all-in) en zijn veelal te declareren bij uw zorgverzekeraar. Check hiervoor uw 
polisvoorwaarden. 
Wilt u zich opgeven voor de EHBO-opleiding, stuur dan een e-mail naar: secretariaat@
ehboblokkerzwaag.nl of meldt u aan via de website www.ehboblokkerzwaag.nl

EHBO vereniging Blokker Zwaag start 
nieuwe opleiding in september



Op 25 juni nam Hubert Jan Hermans (Meester Huub) na een 
dienstverband van 43 jaar afscheid van de Pancratius school 
in Oosterblokker. Zijn afscheid stond geheel in het teken 
van ‘kaas’. Als vrijwilliger bij vereniging ‘Oud Hoorn’ maakt 
Huub zich regelmatig verdienstelijk als 
chauffeur van de shuttlebus bij Hoorn 
City tours en ook als kaasdrager op de 
Hoornse kaasmarkt. Alle reden dus voor 
een heus kaasfestijn!

In drieenveertig jaar tijd is er natuurlijk 
enorm veel veranderd. Denk maar eens 
aan wetgeving, normen en waarden 
en alle technologische ontwikkelingen. 
Door zijn lange dienstverband is 
Meester Huub een begrip geworden in 
Oosterblokker. Het hele dorp heeft zo ongeveer les van hem gehad. De laatste werkdag 
van de bekende meester is dus niet ongemerkt voorbij gegaan.

De kinderen zijn de afgelopen weken druk bezig geweest met het instuderen van 
diverse (afscheids-)liedjes. Verder werden er op school allerlei activiteiten rondom kaas 
georganiseerd. Naast liedjes zingen, knutselen en spelletjes spelen werd er natuurlijk 
ook kaas geproefd. Samen met de bovenbouw bezocht Meester Huub in de middag de 
kaasmarkt in Hoorn. Meester Huub werd met paard en wagen feestelijk onthaald op 
de Roode steen door kinderen, ouders,  kaasdragers en het publiek. Het werd zo een 
extra feestelijke kaasmarkt. 

Eenmaal terug op school werd het toch echt tijd om afscheid te nemen onder het genot 
van een hapje en een drankje. Uiteraard werd toen nog eenmaal het afscheidslied ten 
gehore gebracht door de leerlingen.

Heus Kaasfestijn afscheid Meester Huub

Inloopspreekuur Jozefpark
Vanaf 1 juli 2015 is er geen inloopspreekuur meer in het Jozefpark.

De huisartsenpraktijk is wegens nascholing, vakantie of nachtdienst gesloten op 
vrijdag 3 juli.

Mededelingen Medisch Centrum Oost
Huisartspraktijk A.E. Meijer
www.medischcentrumoost.com



Alhoewel we nog druk bezig zijn met het organiseren van de eerste Huttenbouw B&O 
dient het volgende project zich alweer aan: Burendag!
De gemeente Hoorn en Stichting B&O willen van burendag een gezellig evenement 
maken met veel activiteiten voor diverse doelgroepen.
Maar daar hebben wij uw hulp bij nodig! Organiseert u elk jaar al iets in uw straat? Laat 
het ons weten zodat we elkaar kunnen helpen of in ieder geval geen ruimte dubbel 
gebruiken natuurlijk.
Het zou erg leuk zijn als er muzikale wijkbewoners opstaan die wat voor de wijk kunnen 
betekenen.
Is er interesse in een rommelmarkt? Misschien ook een spelelement tussen diverse straten?
Kan en/of wil iemand hier iets in betekenen? Of heb je een ander idee? Mail het ons, we 
hebben graag input uit de wijk!
Sponsors, vrijwilligers en geïnteresseerden, neem gerust even contact op of spreek ons 
aan. We hopen in een volgend Samenspel al wat ideeën uitgewerkt te hebben.
 
Met vriendelijke groet, Stichting B&O
bestuur@stichtingbno.nl  /  www.stichtingbno.nl  /  www.facebook.com/stichtingbno  /  
Paaldijk 118

Burendag Bangert en Oosterpolder

Voor alle kinderen uit groep 3 t/m 8 en woonachtig in de wijk Bangert & Oosterpolder 
organiseren we van 3 t/m 5 augustus de allereerste Huttenbouw. Naast bouwen aan de 
hutten organiseren we elke dag activiteiten en knutsels voor de kinderen.  
 
Inschrijven kan nog! Ga naar www.huttenbouwbangert.nl en schrijf je in. Dit kan alleen 
of met een groepje vrienden. De kosten zijn slechts 15 euro per persoon. 
 
Daarnaast kunnen we elke vorm van hulp goed gebruiken. Dus:
• Ben je ouder dan 12 en vind je het leuk om te helpen? We zoeken nog vrijwilligers.
•  Heeft u nog materialen liggen die we kunnen gebruiken om te knutselen? Denk 

aan eierdozen, wc-rollen, lege doosjes, knopen, veren, verf, kwasten, lijm, oude 
tijdschriften. We kunnen het goed gebruiken.

• Wilt u ons sponsoren (in geld of met materialen)? Laat het ons weten. 
• U kunt mailen naar bestuur@huttenbouwbangert.nl
 
Daarnaast zijn we een crowdfunding actie gestart om elke dag een extra activiteit aan 
de kinderen aan te kunnen bieden. Word donateur via www.hetluktons.nl

Huttenbouw Bangert & Oosterpolder



In een vorige editie van Samenspel kon u lezen dat Jan Huisman een 
complimentje kreeg van Jeroen Swerissen. Deze rubriek is opgezet 
als een doorgeefrubriek. Degene die een compliment krijgt mag in het 
volgende Samenspel een complimentje geven. 
Deze week geeft Jan een complimentje:
 
Wat een eer, toen ik het vorige Samenspel (juni 2015) las. Een complimentje van Jeroen 
Swerissen. Leuk deze te mogen ontvangen, en Jeroen dank voor de mooie en gemeende 
woorden. Ik doe het (vrijwilligers)werk als ‘vanzelfsprekend’ hoor, en krijg er ook een 
fijne club en bestuursteam voor terug. Evenals de dankbaarheid van ‘mijn’ E8 team, 
welke ik afgelopen jaar heb mogen coachen.
 
Ik wil het complimentje graag doorgeven aan Vincent Bijl. Hij is onze voorzitter van 
het Jeugdbestuur Voetbal Westfriezen. Ookwel het JB genaamd. Zijn enthousiasme is 
aanstekelijk. Zijn inzet en uren zijn niet te tellen. Als iemand zijn bed er kan neerzetten, is 
hij het wel. Dit geldt voor meer mensen binnen de club hoor, maar ik kan maar 1 iemand 
nomineren voor deze rubriek. Ik bewonder de manier waarop hij van het JB een mooi 
team heeft weten te smeden. Je moet er toch maar de juiste mensen voor zien te vinden 
en strikken. En dit naast zijn startend bedrijf als LEAN-coach. TOP. Ik wens hem veel succes 
hiermee, en verwacht dat dit hem ook absoluut gaat lukken. Net als het leanen van het JB.

Vincent dank voor je enthousiasme, de jaren van samenwerking en hopelijk nog vele 
jaren hierna.

Een complimentje!

Heb je al leuke ideeën om je tuin te versieren? Gezellig samen met de buren? Laat 
de Bangert en Oosterpolder weer schitteren tijdens de lichtjesavond op vrijdag 4 
september! Er zijn weer prachtige prijzen te winnen voor de mooiste tuinen waaronder 
een midweek kamperen van Karsten Tenten. Maak dit jaar kans tevens kans op een 
fantastische straatprijs. Heeft jou straat de mooiste lichtjes? Dan komen we volgend 
jaar met de fakkeltocht bij jou door de straat!
Tijdens de fakkeltocht kun je weer genieten van allerlei mooie optredens. Zelf 
meedoen? Muzikaal, dans of theater talent? Meld je aan via wouters1@quicknet.nl

Volg onze Facebook pagina voor alle updates: 
ww.facebook.com/lichtjesavondbangertenoosterpolder

Lichtjesavond Bangert en Oosterpolder



Hanekrabbels:
Oorlog!
Vanmorgen viel ‘ie in de bus: mijn poederbrief. Dat is schrikken!, 
denkt u nu. Maar ik kan u geruststellen; ik schrok helemaal niet. 
Ik had ‘em namelijk zelf online besteld. Nu bent u natuurlijk 
helemáál niet gerustgesteld: heeft u nu biologische wapens 
in uw directe omgeving? Het antwoord maakt u misschien nog 
ongeruster, want deze luidt: ‘Ja’. Ik ben sinds kort een fervent biologisch oorlogsvoerder. 
Op aanraden van een informant. 
We hadden elkaar ontmoet op een vrij algemene plaats waar veel mensen komen; een 
groothandel. Hij zag me zoekend rondkijken en benaderde me terwijl ik twijfelend om 
me heen keek. De man raadde me fluisterend aan om het poeder te proberen, je kon het 
bestellen op internet. 
Eerst aarzelde ik nog, is dat niet een beetje rigoureus? En krijg ik dan de Amerikanen of 
de Binnenlandse Veiligheidsdienst niet op mijn dak? Ze lezen tegenwoordig toch precies 
mee waarop je googelt? ‘Neenee,’ verzekerde de man me, ‘ik heb er ervaring mee.’
Sommige schepsels moet je uitroeien. Als de zachte aanpak niet meer helpt, ga je over 
tot grotere middelen. Dus ik heb het geprobeerd en het poeder besteld. Gewoon online. 
Als je zo shopt op het internet kom je erachter dat het wel heel makkelijk is om aan 
dergelijke wapens te komen; het wereldwijde web staat er vol van. Jaja, internet maakt 
het leven veel eenvoudiger…
De uitvoering van dit soort praktijken verdragen het daglicht natuurlijk niet, ’s avonds 
is het beste tijdstip. Dus ik moet me nog even inhouden. De envelop ligt klaar in de 
koelkast. Dat kost me moeite, hoor! Het liefst trek ik meteen ten strijde. Vanmorgen 
vroeg lagen ze me nog rollend op hun rug uit te lachen, ze weten immers dat ze met 
velen zijn. Die paar zijn het lachen wel vergaan; ik spoot ze helemaal plat met gif en heb 
ze daarna verzopen. Ouderwetse middelen willen individueel nog wel eens helpen. Maar 
vanavond is de rest van het volk aan de beurt en piepen ze wel anders! Vanavond zijn ze 
de Sjaak, mijn taxuskevers.

In de komende vakantieperiode komt de dorpsraad van Zwaagdijk-West toch bij elkaar 
en wel op maandag 6 juli. Voor deze vergadering zijn de agendapunten o.a.:
• stand van zaken gymbus
• stand van zaken bibliotheek
• stand van zaken Westfrisiaweg
• stand van zaken groenzone Zevenhuis
• stand van zaken windmolens
 
Bij deze vergadering in de Wildebras (20.00 uur) bent u van harte welkom.

Bericht van de Dorpsraad Zwaagdijk-West



In de zomervakantie organiseert stichting Netwerk de Hoornse Zomer spelen 2015. De 
kinderen kunnen deelnemen aan kleinschalige activiteiten. Voor een onvergetelijke 
zomer hoef je zeker niet naar het buitenland, want wij maken er een geweldige zomer 
van en je hoeft niet eens je eigen wijk uit. De Hoornse Zomer Spelen 2015 is bedoeld 
voor kinderen van 4 tot en met 10 jaar. Elke dag staan we op twee plekken en dat twee 
weken lang!! In de ochtend zijn we er van 11.00 t/m 13.00 uur en in de middag van 15.00 
t/m 17.00 uur. Voor ieder kind is er een hoop leuks te beleven. De thema’s verschillen per 
dag maar we gaan in ieder geval happen en snappen, schminken, puzzelen, jongleren 
en natuurlijk nog veel meer. Opgave is niet nodig en de toegang is gratis.

Op woensdag 8 juli vindt je ons ‘s ochtends op de Wierdijk en ‘s middags op de 
Schouwmeester in de Bangert en Oosterpolder.  Dinsdag 14 juli kun je ons ‘s middags 
vinden op de Benonilaan in Blokker en donderdag 16 juli ‘s ochtends in Zwaag op de 
Stolphoeve. 
Benieuwd waar we alle andere dagen zitten? Kijk dan even op www.netwerkhoorn.nl 
voor meer informatie.

Themadagen
15 juli BMX Dag 8 t/m 15 jaar BMX Baan Bangert & Oosterpolder
 Voetbaltoernooi 6 t/m 9 jaar en Cruyff Court 
  10 t/m 12 jaar Bangert & Oosterpolder

Clinics
Tijdens de Mega Summer Games worden diverse clinics aangeboden. Kinderen kunnen 
deelnemen aan surfen, duiken, een TOF Clinic en Streetskills (Parcours). 
 
Datum Activiteit Tijdstip Leeftijd Locatie
10 juli Duiken 10.00-11.00 uur 10 t/m 18 jaar Zwembad De Wijzend Zwaag
17 juli Duiken 10.00-11.00 uur 10 t/m 18 jaar Zwembad De Wijzend Zwaag

Voor deze clinics is inschrijving verplicht! Let op de leeftijdscategorie!!

Inschrijven voor de activiteiten van het Sportopbouwwerk kan vanaf 10 juni 2015 via 
de website www.sportpas.nl/hoorn. Kinderen die al een account hebben, bijvoorbeeld 
vanwege deelname aan de Jeugdsportpas of de Nationale Sportweek kunnen dit 
account gebruiken.  Meer info en overige clinics: www.hoorn.nl/sportopbouwwerk

Hoornse Zomer Spelen: Stichting Netwerk

Hoornse Zomer Spelen: Sportopbouwwerk



5 juli  Waterlandtocht Aanvang 09.00 uur
 Westfriese FietsTourclub
 Start: Handbalvereniging
 Noorderdracht 42a, Oosterblokker

26 juli Rondje Medemblik Aanvang 09.00 uur
 Westfriese FietsTourclub
 Start: Handbalvereniging
 Noorderdracht 42a, Oosterblokker

23 augustus Kopje Bloemendaal Aanvang 09.00 uur
 Westfriese FietsTourclub
 Start: Handbalvereniging
 Noorderdracht 42a, Oosterblokker

Activiteitenagenda     juli / aug 2015

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

Na vier jaar is het weer zo ver. Het is traditie, om de vier jaar met mensen uit Zwaag/
Zwaagdijk-West naar Lourdes. Uiteraard mogen ook familie, vrienden, kennissen 
etc. van buiten Zwaag/Zwaagdijk mee. Van harte welkom.
U gaat met mensen waarvan u de meesten wel kent of zal leren kennen. Van tevoren 
komen we bij elkaar om zaken door te nemen en kennis te maken. Iedere keer weer 
blijkt het een indrukwekkende mooie belevenis. Er wordt gebeden, gehuild en 
gelachen. Er is begeleiding. 
De reis is van 21 tot 28 mei 2016 (met de trein). Van 22 mei tot 28 mei 2016 (met het 
vliegtuig). Kostenindicatie: rond de 900 euro.
 
Gaat u mee?
Opgave bij één van de comitéleden: 
Lida Smit Zwaagdijk-West 365 (572907), Mart Peerdeman Zwaagdijk-West 347 
(571641), Kees Vlaar Dorpsstraat 153 Zwaag (240712), Frans Korse Dorpsstraat 149a 
Zwaag (238427), Herman Rood Rozenhof 1 Zwaag (234343).

Lourdesreis 2016



Sportagenda     juli / aug 2015

TENNIS

8-16 augustus Bangert-toernooi

 LTC Wings Blokker

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.

Van zaterdag 8 t/m zondag 16 augustus wordt op het 
tennispark van L.T.C. Wings - Blokker de 39e editie van 
het altijd gezellige open Bangerttoernooi gespeeld. Tijdens de ‘9-daagse’ van Blokker 
trekken sportiviteit en gezelligheid samen op. Het Bangerttoernooi trekt jaarlijks tussen 
de 350 en 400 deelnemers die meedoen in de categorieën 4 t/m 8.

Er wordt van alles georganiseerd zoals activiteiten voor de jeugd en op zaterdag 15 
augustus een spetterende feestavond. Tijdens de feestavond zal, DJ Jeroen van Brand 
New Party, jong én oud lekker laten swingen en is er ook weer een heuse loterij met 
schitterende prijzen.

De voorbereidingen zijn in volle gang. Ook de eerste inschrijvingen zijn binnen. Hopelijk 
schrijven jullie ook dit jaar weer massaal in. Dit kan t/m zondag 26 juli. Ga hiervoor naar  
www.ltcwingsblokker.nl (onder Senioren) of www.toernooi.nl en zoek op Bangert.

Graag tot ziens in week 33 (8 t/m 16 augustus) 
en laten we er met z’n allen weer een geweldige 
toernooiweek van maken! 
We hebben er zin in!

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

Schrijf je in voor het 
Bangerttoernooi 2015!



Zwaagdijk West is een voorziening rijker. In kleine dorpen komt dat niet vaak voor.
Een bibliotheek met acht kasten vol boeken voor volwassenen en kinderen. In de 
Wildebras. Elke dinsdag van 15.30-16.30 uur en op woensdagavond van 19.00-20.00 
uur is de bibliotheek open. De vrijwilligers zitten klaar met de krant en koffie/thee. De 
uitleen is gratis.

Wethouder Jose Fit gaf in haar 
toespraak aan hoe belangrijk het 
is in deze tijd, dat er initiatieven 
vanuit de bevolking komen. 
Ook hoe belangrijk het is om 
ontmoetingspunten te hebben in 
een dorp. Theo Weppner vertelde 
hoe het is ontstaan. PWF kwam 
met het idee bij de dorpsraad 
en zorgde voor stellingen. En 
de Wildebras maakte direct een plek vrij in het dorpshuis. De opening ging ludiek: 
kinderen moesten door een welkomstdeur van papier. Doel van de bibliotheek is 
inderdaad om elkaar te ontmoeten. Dat gebeurde ook: veel mensen herkenden boeken 
en praatten  over de inhoud. Mooi was het, dat verschillende mensen zich realiseerden 
dat ze nooit meer een boek lazen, terwijl ze er vroeger van genoten. Boeken werden 
zelfs gereserveerd, kortom een echte bibliotheek. 
Zwaagdijkers: er staat koffie en thee klaar op de openingstijden. Iedereen is welkom, 
neem een alleenstaande buurman/vrouw een keertje mee. Kinderen kunnen op 
dinsdag direct uit school met ouders langs wippen en in de vakantie gaat het gewoon 
door.

Maria Weeber

Feestelijke opening Buurt-bibliotheek

Liefdewerk Oud Papier Zwaag
Het oud papier wordt elke maandag in de 
even weken opgehaald in Zwaag.

OPHAALDATA: MAANDAG 6 JULI
 MAANDAG 20 JULI
 MAANDAG 3 AUGUSTUS

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



Groep 7/8 is de laatste tijd hard aan het werk met de musical “De Lachfactor”. Een paar 
maanden geleden hebben de kinderen in het kader van ondernemend leren zelf gekozen 
voor deze musical. Onderzoek op internet naar verschillende soorten musicals, samen in 
overleg over wat ze verwachten van een leuke eindmusical en bespraken welke factoren 
zeker aan bod moesten komen (humor, swingende liedjes, veel als groep op het podium, 
eerlijke rolverdeling etc). Zo zijn ze uiteindelijk uitgekomen bij “De Lachfactor”. Toen de 
boekjes binnen waren konden de audities beginnen. Iedereen heeft een of twee rollen 
die ze vol overgave spelen. Het maken van de decorstukken en attributen hebben ze ook 
helemaal zelf gedaan. Nu zijn we druk aan het oefenen in De Kreek. Een mooie locatie 
met een echte theaterzaal met coulissen, geluidsinstallatie en podiumverlichting. Een 
locatie waar we heel blij mee zijn en dankbaar dat we daarvan gebruik mogen maken! De 
kinderen kunnen niet wachten tot het moment daar is dat ze mogen optreden! 

Tot slot voor u in het kort het verhaal van “De Lachfactor”:
Dames en heren, welkom bij: …. De Lachfactor! In dit tv-programma moeten de kandidaten 
de mooie miljonairsdochter Lola aan het lachen zien te krijgen. Maar dat is zo makkelijk 
nog niet, want Lola heeft al jaren niet gelachen. Bij een van de acts wordt Lola in een 
kietelmachine gestopt. Maar … er gaat iets mis! De kietelmachine ontploft en als Lola 
eruit komt, is ze helemaal zwart geblakerd! Boos loopt ze de set af. Iedereen schrikt. Lola 
is nodig voor het TV-programma. Gauw naar de reclame! Ondertussen wordt er gezocht. 
Maar Lola is onvindbaar. Zal Lola terug gevonden worden? Zal ze ooit weer lachen?

Socrates speelt musical 
“De Lachfactor”

Samen zingen voor een goed doel! 
Kevin, Roel en Mika, leerlingen 
van het Newton College Hoorn 
hebben op 10 juni samen met een 
groepje leden van het Swaeghs 
Smartlappenkoor, onder leiding 
van accordeonist Cor Koning een 
zangmiddag georganiseerd in De 
Hoge Hop. 
Het was leuk, er waren veel blijde 
gezichten van de bewoners en van de jongens die voor maaltijden op een school in 
Kenia 235 euro gedoneerd kregen. Goed gedaan jongens en dank aan de gulle gevers.

Day for Change



Op zondag 5 juli organiseert de Westfriese Toerclub uit Blokker 
de Waterlandtocht. Hopelijk bent u net bekomen van de Grand Depart uit Utrecht. Goed 
om dan even tot rust te komen met een mooi ritje naar de mooie veenweidegebieden 
van Waterland. WFTC biedt u keuze uit een drietal ritten: 35, 65 en 125 km. De start is 
om 09.00 uur. 
De kortste rit start om 09.30 uur bij de Handbalvereniging aan de Noorderdracht 42a 
in Oosterblokker. Met nadruk is gekozen voor veilige wegen, die goed in eigen tempo 
zijn te berijden.

Traditie! Op zondag 26 juli rijdt de Westfriese Toerclub uit Blokker het Rondje 
Medemblik. Al jaren valt deze rit samen met de laatste rit van de Ronde van Frankrijk.
Dat betekent: champagne. Alle Medemblikse terrassen zijn geïnformeerd rekening te 
houden met grote hoeveelheden champagne drinkende fietsers. Geintje natuurlijk, 
want WFTC is fanatiek voorstander van zoveel mogelijk veiligheid: veilige routes, 
altijd een helm op, niet telefoneren onderweg. Vanaf de Handbalvereniging aan de 
Noorderdracht 42a in Oosterblokker vertrekken drie ritten: 90, 65 en 35 km. Vertrektijd 
van de langste ritten is 09.00 uur. De korte rit vertrekt om 09.30 uur.

Graag zien wij u op zondag 26 juli bij ons starten. Mocht dat qua planning niet lukken? 
Kies dan voor 23 augustus, want dan beklimmen we het Kopje van Bloemendaal.

Waterlandtocht

Rondje Medemblik

Van 14 t/m 17 mei heeft de Herleving een 
uitwisseling gehad met Musikverein Islikon-
Kefikon uit Zwisterland.
De Zwitserse vrienden hadden voor de 
Herleving  een optreden geregeld  bij de 
Rheinfall bei Schaffhausen.

Vanaf deze plek wenst De Herleving 
iedereen een mooie zomer en een prettige 
vakantie!

Uitwisseling



Het jonge MC1 team met vier MD-pupillen, zes 
eerstejaars C-junioren en vier tweedejaars 
C-junioren hebben het Leovardia-toernooi als 
kampioenen afgesloten afgelopen weekend! 
Zaterdag wonnen zij alle poulewedstrijden, 
een mooi uitgangspunt voor de zondag. 
Zaterdagavond waren ze allemaal te vinden 
in de disco, maar zondag natuurlijk weer fit 
op het veld! Toen begonnen ze de kwartfinale 
tegen Schagen MC1 en die werd gewonnen met 4-1. Op naar de halve finale tegen de 
thuisclub Leovardia MC1 en die werd in een wervelende show met 4-0 gewonnen. Dus 
op naar de finale . De tegenstander was JVC Dedemsvaart (hoofdklasse) en het was 
een spannende wedstrijd die eindigde in 0-0, helaas zelfs een penalty gemist tijdens de 
wedstrijd! Maar na de wedstrijd moesten er na het gelijkspel penalty’s worden genomen. 
Die vielen allemaal goed deze keer: 5-3 gewonnen; alle vijf erin en keepster Esmee stopte 
één penalty! Wat een prachtige prestatie van deze talentvolle groep meiden! Coaches, 
begeleiders en speelsters van harte gefeliciteerd allemaal!!

Wat een knappe presatie van dit talentvolle 
team met twee ME-pupillen. Na zes 
wedstrijden gespeeld te hebben stonden zij 
nog steeds op een eerste plaats. Leovardia 
MD1 en Winkel MD1 waren de twee grootste 
concurrenten. Het kwam op de laatste twee 
wedstrijden aan, wat een spanning! Maar 
helaas door een blessure en een zieke 
konden ze niet meer het verschil maken. De laatste twee wedstrijden speelden ze gelijk 
en werden daardoor knap derde. Maar wat hebben de meiden hard gewerkt en derde 
is natuurlijk een prachtige prestatie. Ze hebben acht wedstrijden gespeeld daarvan zijn 
er drie gewonnen, vier keer was er een gelijkspel en maar één keer verloren! Met een 
doelsaldo van 14 voor en 2 tegen, een schitterende prestatie! Zoals de coach zegt: ‘ik 
kan niet anders zeggen dan een mooi toernooi, hulde aan de toernooi-organisatie die 
echt dag en nacht bezig waren!’ Wij zijn trots op deze meiden, begeleiders en coaches! 
Een hele knappe prestatie van jullie allemaal, heel goed gedaan!
 
Wil jij ook volgend jaar voetballen bij de Blokkers?
Wij zoeken nog enthousiaste en sportieve meiden van 8 t/m 15 jaar die volgend seizoen 
willen voetballen. We hebben nog een paar plekken vrij in de teams! Mail naar: mvc@
blokkers.nl

Blokkers MC1 kampioen bij 
Leovardia toernooi

Blokkers MD1 derde op Leovardia toernooi



Men kon hem de laatste tijd niet over het hoofd zien in de Zwaagse Beatrixstraat; 
Jaap Bakker die in militair tenue en gezeten in een jeep, een Cup met grote oren 
zat te verdedigen. Die Cup won het Swaeghs Smartlappenkoor op 14 juni tijdens het 
Smartlappenfestival in het Brabantse Son en Breugel. Als je iets verdedigt, moet je dat 
eigenlijk met een serieus gezicht doen, maar Jaap had een grijns van oor tot oor. 
Op 14 juni won het Swaeghse koor namelijk voor de tweede achtereenvolgende keer 
het Smartlappenfestival in Son en Breugel. De act “70 jaar vrijheid” (bestaande uit een 
medley van drie liedjes waarbij de vrouwen jaren 40- en de mannen militaire kleding 
droegen) die het koor in die Brabantse plaats opvoerde, was goed voor de eerste plaats 
en behaalde het hoogste aantal punten dat ooit tijdens dat jaarlijks terugkerend festival 
werd gegeven. 
De jury bestaat tijdens dit festival altijd uit vertegenwoordigers van de optredende koren 
en dan mag je er als koor best trots op zijn dat andere koren zo’n hoge waardering aan 
je toekennen. Wel, als koor zijn wij daar ook echt bijzonder trots op.

Op zondag 28 juni nam het koor ook deel aan het Korenfestival in Hoorn. Het publiek 
kon daar luisteren naar en eventueel meezingen met enkele nieuw ingestudeerde liedjes. 
Ook werd in Hoorn de medley (zonder verkleedpartij) zowel voor publiek als voor de 
jury gezongen. Wat het publiek en de jury van de medley en de nieuwe liedjes vond, 
kunt u, net als een uitgebreid verslag van 
onze belevenissen in Son en Breugel, lezen op 
onze website www.swaeghs-smartlappenkoor.
nl . Daar is ook een verslag van het Hoornse 
optreden te lezen en kunnen foto’s van de 
optredens worden bekeken.

Net zoals in elke koor is er binnen het Swaeghs 
Smartlappenkoor het gebruikelijke verloop.  
Dit betekent dat de groep mannen weer 
versterking kan gebruiken, zowel bassen als 
tenoren. Je hoeft echt geen Ivan 
Rebroff of Pavarotti te zijn. 
Dus mannen, houdt je van zingen (Het 
repertoire bestaat al lang niet meer uit 
alleen maar smartlappen. Kijk maar op 
de website.) schroom niet en meld je 
aan. Jullie zijn van harte welkom.                                                                                                                                      

2005 - 2015



Zondag 31 mei jl. was het weer zover. De Zwaagse kinderen waren er 
klaar voor; Dé Jeugdloop van Zwaag. Wie zou dit jaar met de prijzen naar 
huis gaan? De spanning was om te snijden. 36 kinderen waren vroeg in 
de weer om zich warm te lopen voor de wedstrijd. Alle kinderen waren 
in drie categorieën ingedeeld. Categorie 1 waren de kinderen uit groep 
1 en 2, deze groep moest één rondje om de Perelaar lopen. Categorie 2 
de kinderen uit groep 3,4 en 5, twee rondjes om de Perelaar en de laatste 
categorie de kinderen uit groep 6, 7 en 8 en die moesten vier rondjes 
om de Perelaar. Ook de ouder/kind loop stond weer op het programma. 
Ieder liep twee rondjes om de Perelaar als estafetteloop. Wat was het 
spannend en tijdens elke wedstrijd werd er hard gestreden, ze gingen 
als een speer. Dat kwam ook door het gejuich van het in groten getale 
aanwezige publiek. Bedankt dat 
jullie er waren en natuurlijk een 
grote dank voor de omwonende, 
het was weer gezellig in de straat 
met al die vlaggen. Na de finish 
kregen alle kinderen limonade 
en een vaantje en dat hadden 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 Ingmar Klarenbeek, 
2e Sam Knol en 3e Rens Pistoor. Bij de meisjes: 1e Tess Romijn, 2e Fenne Sneek en 3e 
Sabine Breevoort.
De winnaars uit de categorie 2 (groep 3, 4 en 5) waren bij de jongens: 1e Ross Blokker, 
2e Brian Kreuk en 3e Cas Laan. Bij de meisjes: 1e Carice van Delft, 2e Inoa Vader en 3e Isa 
Haring.
De winnaars uit de categorie 3 (groep 6, 7 en 8) waren bij de jongens: 1e Marc Grim, 2e 
Lucas Chattellon en 3e Jesper Jong. Bij de meisjes: 1e Indy van Baar, 2e Mera Haring en 
3e Jamy Knol.
De winnaars uit categorie 4 (ouder/kind loop gr. 5 en 6) jongens: 1e Brian Kreuk met 
mama, 2e Marc Grim met mama en 3e Kane Olieberg met mama. Bij de meisjes: 1e Mera 
Haring met mama, 2e Tara en Kim de Greeuw met papa en 3e Fenne en Sabine Sneek en 
papa.  

Maar uiteraard waren alle deelnemers winnaars, want alle kinderen deden weer enorm 
hun best. Dus allemaal van harte gefeliciteerd. 

Bestuur Jeugdraad Zwaag

Jeugdloop Zwaag



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

In de zomervakantie is De Wijzend ‘the place to be’. Een geweldig buitenbad waar je kunt 
zwemmen, zonnen, spelen en chillen. Bovendien worden er van 4 juli tot en met 16 augustus 
elke dinsdag en donderdagmiddag leuke activiteiten georganiseerd. Wat we dit jaar voor 
jullie in petto hebben houden we nog even geheim. Maar gezellig wordt het zeker! Wel 
kunnen we jullie alvast verklappen dat op al deze dinsdagen en donderdagen tussen 14.00 
en 17.00 uur de loopmat in het wedstrijdbad ligt. Een uitdaging voor jong en oud. Heb jij 
genoeg balans om de overkant te halen? We zien je graag tijdens de zomervakantiespelen!

Ook deze zomer staat onze enige echte kampeernacht weer op de agenda! Op zaterdag 
8 augustus zijn alle kinderen uit groep 7 en 8 welkom om een tentje op te zetten op de 
ligweide van De Wijzend. Natuurlijk komen je ouders je hier bij helpen. Maar als de tent 
staat, moeten ze toch echt naar huis. Om 17.00 uur starten we met ons programma en gaan 
we samen eten en allerlei spannende spellen doen. Ook maken we een kampvuur en gaan 
we nachtzwemmen. En voor alle bezorgde ouders: ja, er is genoeg toezicht. Ook ’s nachts. 
De volgende ochtend wordt er samen ontbeten en mogen je ouders je om 9.30 uur weer 
ophalen. Zet 8 augustus alvast in je agenda en haal direct een inschrijfformulier bij de kassa 
voor deze coole Kampeernacht! De kosten voor deze toffe nacht zijn 12,85 euro p.p.

Zomervakantiespelen 
in De Wijzend

Kampeernacht

Hier een oproepje van Zwaag-TV, de Zwaagse 
internettelevisie(zender) met onderwerpen 
over en voor Zwagers.
Iedereen, bedrijven, stichtingen, sportclubs, 
particulieren scholen en noem maar op, als 
jullie denken ‘dat is leuk voor www.zwaag-
tv.nl’, stuur dan even een mailtje naar:
p.lely@ziggo.nl. 
Dan neem ik spoedig contact op om 
eventueel iets te filmen.
 
Met vriendelijke groet, 
Peter Lely uit Zwaag

Zwaag-TV: 
internettelevisie voor Zwaag



Familieberichten & Zoekertjes

Voor plaatsing in het Samenspel van 3 juli 
graag uiterlijk op WOENSDAG 24 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.

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.

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

DANKBETUIGING

Hij was over zijn leven meer dan tevreden

Wij willen iedereen bedanken voor de overweldigende belangstelling die wij mochten
ontvangen na het overlijden en bij de uitvaart van onze lieve vader, opa en vriend. 

Antoon Bakker

Wij kijken met een warm gevoel terug op zijn leven en op de dagen van afscheid.

Kinderen, kleinkinderen en Corrie Roskam-Langedijk

De kinderen uit de groepen 2 hebben kennis gemaakt met de 
groepen 3. Hoe zien de boekjes eruit? Hoe dik is een boek? 
Welke stoelen zijn er? Hoe kunnen wij leren lezen? Hoe netjes 
schrijven jullie? Hoe zien de potloden eruit? Hoe leer je rekenen? Hoe ziet de klas eruit? 
Hoe leer je de allermoeilijkste letter van het alfabet? Het kwam allemaal aan bod tijdens 
deze middag. 

De maatjes uit groep drie namen een leerling uit groep 2 onder hun hoede: een 
rondleiding door de groep, het laten zien van de materialen, het doen van een spelletje 
en vooral ook even sfeer proeven. De kinderen uit groep drie hebben heel goed hun 
verantwoordelijkheid genomen voor de kinderen uit groep twee, echt Dalton!

Kennismaken in de groepen 3 op de 
Roald Dahl school! 



Dorpskerk: Kerkelaan 8, Zwaag

Protestantse Gemeente Hoorn-Zwaag-Blokker

Kerkgebouw: hoek Westerblokker/Kolenbergstraat

De kerkdiensten worden afwisselend gehouden in de Dorps-
kerk van Zwaag (Kerkelaan 8 in Zwaag) en in de Dorpskerk 
van Blokker (hoek Westerblokker/Kolenbergstraat):
1e, 3e en 5e zondag van de maand: ZWAAG;
2e en 4e zondag van de maand: BLOKKER (en elke 3e zondag de zondagskring).
Geen Zondagskring in juli en augustus.

Kerkdiensten en Zondagskring beginnen in de regel om 10.00 uur
Er is steeds kinderoppas en (m.u.v. de zomervakantie)  kindernevendienst.

Zondag 5 juli
Zwaag: mw. ds. T. van Lente m.m.v. de Martinu-
scantorij
 
Zondag 12 juli
Blokker: ds. J. Meinders 

Zondag 19 juli
Zwaag: dhr. R. de Lange
Blokker: GEEN Zondagskring

Zondag 26 juli
Blokker: mw. ds. T. van Lente

Zondag 2 augustus
Zwaag: ds. R. Kooiman

Zondag 9 augustus
Blokker: mw. I. Broekhuizen-Slot

hr. Th.E. Versteege, huisarts mw. Q.C.M. Meijer, huisarts
hr. R.F. van Ardenne, huisarts mw. T.A.M. de Weijer, huisarts

Mededelingen:
•  met ingang van 1 juni 2015 is een nieuwe huisarts ons team komen versterken. Haar 

naam is drs. T.A.M. de Weijer.
•  tevens is er per 1 juni een nieuwe huisarts in opleiding gestart. Haar naam is drs. D. 

Ulfman.
•  dokter van Ardenne is afwezig t/m vrijdag 31 juli.
•  de praktijk is wegens vakantie gesloten van maandag 27 juli t/m vrijdag 31 juli. 
•  let op: tijdens de zomervakantie (van 6 juli t/m 14 augustus) is er op woensdag géén 

medewerker van de bloedafname aanwezig. Op maandag en vrijdag kunt u wel 
gewoon komen voor bloedafname. 

  In de week dat de praktijk gesloten is, is er op maandag en vrijdag wel een 
medewerker voor de bloedafname aanwezig. 

Voor actuele informatie, zie de website: www.julianalaan.praktijkinfo.nl
 
Julianalaan 9, 1689 EG Zwaag  |  Tel. 0229-212222  |  Spoedlijn: 0229-274004

Nieuws van Huisartsenpraktijk Julianalaan



Rooms-katholieke parochies in onze regio
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 Pastor Antonio Tocco, tel. 245621
 Oosterblokker Pastor Antonio Tocco, tel. 245621
 Zwaag Pastor Antonio Tocco, tel. 237157
Inlichtingen:  Secretariaat St. Martinus, tel. 237157 
  Geopend: dinsdagmiddag 13.00 - 15.00 uur
                    vrijdagmorgen  09.30 - 11.30 uur 
  E-mailadres: sintmartinus@quicknet.nl

Vieringen

vr. 03 juli 09.00 uur Westerblokker Eucharistieviering
za. 04 juli 19.00 uur Oosterblokker Eucharistieviering Samenzang
zo 05 juli 10.00 uur Westerblokker Eucharistieviering m.m.v. Marcanto
   Zwaag GEEN VIERING
di. 07 juli 09.00 uur Westerblokker Eucharistieviering
wo. 08 juli 09.00 uur Zwaag Eucharistieviering in de Kapel
  14.00 uur Zwaag Cenakel in de Kapel
do. 09 juli 09.00 uur Zwaag Eucharistieviering in de Kapel
vr. 10 juli 09.00 uur Westerblokker Eucharistieviering
za. 11 juli 19.00 uur Oosterblokker Eucharistieviering Samenzang
zo. 12 juli 10.00 uur Zwaag Eucharistieviering Samenzang
   Westerblokker GEEN VIERING
di. 14 juli 09.00 uur Westerblokker Eucharistieviering
wo. 15 juli 09.00 uur Zwaag Eucharistieviering in de Kapel
do. 16 juli 09.00 uur Zwaag Eucharistieviering in de Kapel
vr. 17 juli 09.00 uur Westerblokker Eucharistieviering
za. 18 juli 19.00 uur Oosterblokker Eucharistieviering Samenzang
zo. 19 juli 10.00 uur Zwaag Eucharistieviering Samenzang
   Westerblokker GEEN VIERING
di. 21 juli 09.00 uur Westerblokker Eucharistieviering
wo. 22 juli 09.00 uur Zwaag Eucharistieviering in de Kapel
do. 23 juli 09.00 uur Zwaag Eucharistieviering in de Kapel
vr. 24 juli 09.00 uur Westerblokker Eucharistieviering
za. 25 juli 19.00 uur Oosterblokker Eucharistieviering Samenzang
zo. 26 juli 10.00 uur Zwaag Eucharistieviering Samenzang
   Westerblokker GEEN VIERING 
di. 28 juli 09.00 uur Westerblokker Eucharistieviering
wo. 29 juli 09.00 uur Zwaag Eucharistieviering in de Kapel
do. 30 juli 09.00 uur Zwaag Eucharistieviering in de Kapel
vr. 31 juli 09.00 uur Westerblokker Eucharistieviering
  16.30 uur Zwaag Viering in de Perelaar
za. 01 aug. 19.00 uur Oosterblokker Eucharistieviering Samenzang
zo. 02 aug. 10.00 uur Zwaag Eucharistieviering Samenzang
   Westerblokker GEEN VIERING
di. 04 aug. 09.00 uur Westerblokker Eucharistieviering
wo. 05 aug. 09.00 uur Zwaag Eucharistieviering in de Kapel
do. 06 aug. 09.00 uur Zwaag Eucharistieviering in de Kapel
vr. 07 aug. 09.00 uur Westerblokker Eucharistieviering
  19.00 uur Zwaag Woord- en Communieviering in de Kapel



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 ‘s middags en 08.00 uur ‘s morgens
- in het weekend en tijdens feestdagen tussen 08.00 uur ‘s morgens en 17.00 uur ‘s avonds

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
S.J. Jong Tjien Fa 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
Hilly Hania, Bramleylaan 32, Blokker (Bezoekwerk)  0229 - 23 48 72 of 06 - 43 03 24 60
Karin Jong-Koen, Bandstraat 8, Blokker (Secretaris)  0229 - 24 76 27
Zonnebloem Oosterblokker
Tineke Reus-Hoebe, Oosterblokker 115, Oosterblokker 0229 - 26 24 56

Zorg en Welzijn  0229 - 27 21 96

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
R.K. Begrafenis- en Crematievereniging St. Barbara  Oosterblokker. Inlichtingen: 0229-262710
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


