
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 3 juli kunt u inleveren 

uiterlijk op WOENSDAG 24 juni 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 12 5 juni 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 3 juli  woensdag 24 juni
vrijdag 14 augustus woensdag 5 augustus
vrijdag 11 september  woensdag 2 september*

* vanaf deze laatste datum verschijnt het Samenspel weer tweewekelijks.

Verschijning zomerperiode Samenspel

Ik ben Lisanne Langendijk van basisschool De Bus-
sel. Ik ben van maandag 18 mei t/m woensdag 20 
mei op kamp geweest bij het Tjeukemeer in Friesland. Ik heb het heel erg naar mijn zin 
gehad, helaas is dit mijn laatste kamp op De Bussel en dat vergeet ik dus nooit meer!
 
Maandag hebben we niet heel veel gedaan, maar het was wel heel leuk! Toen we al een 
tijdje bij de bestemming waren, gingen we vlotten bouwen. Ik bouwde mijn vlot samen 
met nog vijf andere kinderen. Toen ons vlot klaar was, tilden we het in het water. Ons vlot 
was helemaal niet stevig en zakte in. Na het vlotten bouwen, gingen we barbecueën. In de 
avond gingen we nog karaoke zingen en om half 2 slapen. Dinsdag hebben we heel veel 
gedaan, eigenlijk veel te veel om te vertellen, dus ik vertel de hoogtepunten. We gingen 
in de middag kanoën, op de vlotten varen en nog wat spellen spelen. In de avond was de 
bonte avond, er waren maar drie optredens en ik deed in alle drie mee. Na de bonte avond 
gingen we een spooktocht doen. Dan moest je in het donker over de dijk lopen. Ik liep met 
mijn vriendin. Uiteindelijk kwamen we bij een gebouw, daar stond meester Tonnic op ons 
te wachten. Mijn vriendin en ik waren het eerste groepje en lieten de andere groepjes die 
nog kwamen schrikken. Woensdag gingen we inpakken en daarna een speurtocht doen. 
Toen dat klaar was stapten we in de bus en gingen we weer naar Blokker!
 
Volgens mij begrijpen jullie wel dat ik nu in groep 8 zit! Dit is dus mijn laatste jaar, ik heb 
het echt super naar mijn zin gehad en ik ga de groep super erg missen. 
 
Bedankt voor het lezen, Groetjes Lisanne

Om nooit te vergeten!



Op maandag 18 mei werd aan het einde van seizoen de traditionele slotdag gehouden 
voor de leden van de Indoor Bowlsvereniging BZH. Na de koffie, beschikbaar gesteld 
door de beheerders van de sporthal Zwaag, en koek werd er na loting begonnen met de 
wedstrijden waaraan 32 leden deelnamen. Er werd in een prettige sfeer drie sets van 8 
end afgewerkt. Na een dag van strijd was om 16.00 uur bekend wie de winnaar was.

Tijdens een gezellig samenzijn vond de prijsuitreiking plaats:
1e plaats: Jo Tilstra             6 punten met 34 overwaarde.
2e plaats: Werner Mroseck 6 punten met 16 overwaarde.
3e plaats: Tiny Ooyevaar    6 punten met 15 overwaarde.

Hierna was er een gezamenlijk diner, 
prima verzorgd door de beheerders 
van de sporthal.
Op bijgaande foto de winnaars.

Op maandag 7 september 
start het nieuwe seizoen 2015-
2016 in de sporthal van Zwaag, 
Munnikenwoud 1 te Zwaag, met 
een ochtendploeg van 09.30-12.30 
uur en een middagploeg van 13.00-16.00 uur. De contributie bedraagt 125 euro per 
seizoen. Mensen die interesse hebben of lid willen worden kunnen contact opnemen met 
de penningmeester de heer Ben Gitzels, telefoon 0229-262185.

Bestuur BZH

Slotdag Bowls

Zaterdag 20 juni na de viering is de laatste keer voor de vakantie dat u bij ons terecht 
kunt voor uw boodschappen of cadeauartikelen. 

Graag zien wij u bij de verkoop en/of koffie/thee.
Alvast een mooie zomerperiode gewenst!

Wereldwinkelgroep Zwaagdijk-West:
Angela, Jose, Judith en Carla.

Nieuws van de Wereldwinkel Zwaagdijk-West



Zondagmiddag Comité ’t Stalen Paard Organiseert tijdens de Oosterblokker kermis 
op zondag 28 juni, tussen 14.00 en 17.00 uur, wederom het spectaculaire evenement 
“Oosterblokkerse Strijdwagen”.

Net als vorig jaar zullen de strijdwagens worden voortgetrokken door Historische Stalen 
Paarden, die vakkundig gemend zullen worden door hun trotse eigenaren. Tijdens dit 
spectaculaire evenement zullen zij een duizelingwekkende snelheid van ongeveer 10 - 
15 km aanhouden bij het trekken van de “Oosterblokkerse Strijdwagens”. Van daaruit 
moet de ringsteker/ster proberen om met zijn/haar lans zoveel mogelijk van de vier 
ringen te “spiesen”. Dit jaar willen wij echter dat 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.

Groepen uit Oosterblokker en de regio, kunnen zich per vier personen inschrijven 
via ons e-mailadres zondagmiddag@oosterblokkerkermis.nl of tot 15.00 uur bij de 
jurywagen.
(Groepen krijgen bij inschrijving 4 muntjes van De Harmonie.)

*  Deelname is toegestaan voor iedereen van 12 jaar en voor alle kinderen in groep 8 van de basisschool. 
Gezien de duizelingwekkende snelheid die behaald zal worden, doen deelnemers mee voor eigen 
risico.

Wat kunt u als groep winnen
De winnende groep mag één van de volgende prijzen kiezen:
1e prijs: A)  Samen met hun partners - en het organiserende comité - genieten van 

een geheel verzorgde barbecue op vrijdag 4 september 17.00 uur, te 
Oosterblokker 87.

Of B) Als groep een prijzengeldbedrag van 100 euro verdelen.
2e prijs: De prijs welke overblijft na de keuze van het winnende team.

Evenement schema
14.00  Aanvang ringsteken voor groepen
16.00  Ouder met kind rondes
16.30  Barrage
17.00  Prijsuitreiking in De Harmonie

**  De “Ouder met kind rondes” zijn voor ouders die met hun kind (jonger dan 12 jaar) graag een 
rondje mee willen rijden/ringsteken. De “deelnemende” kinderen hebben altijd prijs, nl. een zakje 
snoep en de keuze uit een kaartje voor de draaimolen of zweef.

’t Stalen Paard organiseert: Oosterblokkerse Strijdwagen

Lees verder op de volgende pagina >>



Let op: Oosterblokker is deze middag afgesloten voor doorgaand verkeer.

Kijk naar de foto’s van vorig jaar op 
www.oosterblokkerkermis.nl

<< vervolg van de vorige pagina

Fortepianiste Mayumi Eguro 
geeft op zaterdag 6 juni in Zwaag 
twee bijzondere concerten: een 
kinderconcert en een avondconcert 
met werken van W.A. Mozart. Zij 
heeft zich gespecialiseerd op de 
historische uitvoeringspraktijk en 
zal beide concerten spelen op een 
volledig gerestaureerde Weense 
concertvleugel uit de tijd van 
Mozart.
 
Om 15.00 uur start het 
kinderconcert. Ouders mogen gratis mee. Aan de hand van prachtige stukken, spannende 
verhalen en muzikale activiteiten leren de kinderen de fortepiano, de muziek en het 
leven van Mozart kennen. Kinderen mogen dicht bij de piano op kussens komen zitten 
en de allerkleinsten kunnen op schoot.
 
Het avondconcert vindt plaats om 20.00 uur en bevat werken van W.A. Mozart die zijn 
hele oeuvre overspannen. Het vroegste werk is zijn ‘Variaties op het thema Willem van 
Nassau’, geschreven toen hij zijn concertreis door Nederland maakte. De sonate KV331 
met de bekende Turkse mars schreef hij toen hij 27 was. Turkse invloeden waren zeer 
populair en trokken veel aandacht. De laatste sonate in D-groot KV576 is een van zijn 
meest complex geschreven werken en is de afsluiter van het programma. Het werk brengt 
zijn absolute meesterschap van het componeren ten gehore. Bovendien vraagt dit werk 
het uiterste van de pianistische mogelijkheden.
 
Zaterdag 6 juni 15.00 uur        kinderconcert
             20.00 uur        avondconcert
 
Dorpskerk, Kerkelaan 8, 1689 EA Zwaag
 
Toegang kinderconcert: 7,50 euro (ouders gratis toegang, tenminste één ouder verplicht)
Toegang avondconcert: 15,00 euro (12,50 euro bij online reserveren)
 
Informatie en reserveren: www.mayumieguro.com

Mozartconcerten met Fortepiano in Dorpskerk Zwaag



Over de oprichting onderstaand gedeelte uit een interview met één van 
de oprichters Giel Mantel (GM) en één van de eerste leden Adrie Knol 
(AK);
•	 	Hoe	 is	 het	 initiatief	 om	 een	 tennisvereniging	 op	 te	 richten,	 ooit	

ontstaan en door welke personen?
  G.M.: De namen van het allereerste uur waren Piet Houter en Jaap Kooter. En ik dan. 

Piet en ik waren bij de brandweer. We wilden meer bewegen. Laten we gaan tennissen 
zeiden wij. En zo is het gekomen. Op ons verzoek reageerden 42 personen die ieder 10 
gulden hebben ingelegd.

•		Zag	men	in	de	toenmalige	gemeente	Zwaag	het	zitten;	een	tennisverenging?
  G.M.: Wij zijn met onze plannen naar wethouder Duyvis gegaan. Die zag het zeker 

zitten, We kregen ook subsidie. Ook de (huidige) locatie was direct goed. Er ging 
ongeveer een jaar aan voorbereiding aan vooraf.

  A.K.: Het dagelijks bestuur bestond toen uit; mevr. J. Kroeze, dhr. Jan Jongejan en dhr. 
Wim Meurs.

  G.M.: Het eerste jaar waren er 80 leden. Al snel liep dat op naar 200. De contributie 
bedroeg 50 gulden. Er waren vier Matecobanen. 

 G.M.: Mensen waren eigenlijk van begin af aan enthousiast.
  A.K.: Veel Zwagers die bij de Westfriezen voetbalden werden lid. Was met mij ook zo. 

We bleven nog wel voetballen hoor. 

Ter ere van dat veertig jarige bestaan geeft de verenging een receptie op donderdag 
30 juli vanaf 20.00 uur in het verenigingsgebouw de Racket. Hierbij zijn leden, oud-
leden, ereleden, sponsoren, genodigden en buren van harte welkom. Wij hopen op 
een hoge opkomst. Een mooie gelegenheid om, onder het genot van een borrel, oude 
herinneringen op te halen. 
Tevens is er op zaterdag 22 augustus een jubileumtoernooi met feestavond, en zijn er 
activiteiten voor de jeugd.

Dank aan al die vrijwilligers die door de jaren heen, dit mogelijk hebben gemaakt.
Overigens zijn nieuwe leden van harte welkom. Kom gerust eens een keer kijken op ons 
complex.

Wist u overigens dat:
-  Tennis een balsport is voor twee spelers (enkelspel) of paren (dubbelspel), waarbij een 

bal van gemiddeld 67 mm diameter (meestal geel met witte lijn) met een racket over 
een net gespeeld moet worden.

-  Dat tennis is ontstaan in Frankrijk en in zijn hedendaagse vorm wordt gespeeld sinds 
1873. De naam is afgeleid van het Franse woord “tenez!” - in het Nederlands: “pak 
aan!! (de bal)!”.

Organisatiecomité 40 jaar tennis Swaegh

Tennisvereniging Swaegh bestaat 40 jaar



Een prachtig programma, fantastisch publiek. Kermis Zwaag 
2015 was in één woord ‘genieten!’
 
Vrijdagavond begon het spektakel met het Bakvoetbaltoernooi. De teams trokken alles 
uit de kast om te winnen. Zelfs vastzittend aan de stalen buizen probeerden deelnemers 
de bal te veroveren bij de tegenstander. Maar ook al werd er hier en daar  met grote 
klasse gespeeld, dat maakte het team ‘Dat ene team dat aldoor verliest’ niet uit. Zij 
waren de winnaar van het Bakvoetbaltoernooi en hebben als opdracht volgend jaar 
hun titel te verdedigen!
 
Op zaterdagavond zette Party Top DJ Yannick de feesttent op z’n kop. De avond werd 
vanaf middernacht doorgezet in café De Witte Valk waar de Feest DJ’s tot in de late 
uurtjes hun platen lieten spreken.
 
Zondagochtend vroeg ging de wekker voor de ‘Rijdende Kermisborrel’! Een 
vrachtwagen vol publiek maakte een drie uur durende tour door Zwaag. Lachende 
gezichten, leuke reacties van voorbijgangers en mensen die spontaan hun huis uit 
kwamen om deze pracht en praal te bewonderen. Wederom een geslaagde borrel! ‘s 
Middags was het echt beachvolleybalweer! Op het zandstrand achter het café gingen 
de teams tot het uiterste. De Lamstralen wisten de finale te winnen en zetten de 
Tropical Beachvolleybaltitel op hun naam! 
 
Maandagochtend: bij nacht de man, bij dag de man! 
Dit eerste pyjamabal waren de allersterksten alweer 
vroeg uit de veren! Melissa Bakker werd tot Miss 
Ker-miss 2015 gekozen. Het was al vroeg gezellig. 
Maandagmiddag was het opnieuw feest voor zowel 
jong als oud! De kinderen onden genieten van een 
fantastisch kinderprogramma met als hoogtepunt 
het oplaten van heel veel ballonnen en het Jeugd-Bakvoetbaltoernooi. In een hevige 
strijd wisten FC Beast Kast Tank de eerste prijs en grote beker te winnen. 
 
Het Kermiscomité wil iedereen danken die heeft bijgedragen deze kermis tot een 
succes te maken. Diverse carnavals- en vriendengroepen staan paraat als er activiteiten 
georganiseerd worden, en dat is een mooi gegeven. Speciale dank voor de Jeugdraad, 
het L.O.P. en café De Witte Valk. En op de laatste maar niet de minste plaats danken 
we het Zwaagse publiek dat op fantastische wijze de kermis heeft bezocht en beleefd. 
 
Foto’s zijn terug te vinden op www.kermiszwaag.nl
Kermis vierend Zwaag bedankt, en tot volgend jaar!
 
Het Kermiscomité

Terugblik op een fantastisch 
pinksterweekend!



Nieuw bij tennisvereniging LTC Wings is de mogelijkheid 
voor leden van andere sportverenigingen om voor een 
zeer aantrekkelijke prijs zomerlid te worden. Dat geldt voor de periode van 1 juni tot en 
met 31 augustus. Gedurende deze drie maanden ben je officieel lid van zowel Wings als 
van de KNLTB. Dat betekent dat je ook kan meedoen aan de clubkampioenschappen van 
Wings als het open Bangert-toernooi dat van 8 tot en met 16 augustus op de zes banen 
van het complex aan de Boekert wordt gespeeld.
 
De kosten van het zomerlidmaatschap zijn 35 euro of 30 euro, als je vier personen tegelijk 
opgeeft. Op 31 augustus stopt het lidmaatschap automatisch en de contributie wordt via 
automatische incasso geïnd. 
Ideaal voor degenen die sterk overwegen om te gaan tennissen en dit als een mooie 
gelegenheid zien om het te proberen. En ook voor sporters die te maken hebben met een 
zomerstop. Geef je dus op als zomerlid van een van de gezelligste tennisverenigingen van 
deze regio.
 
Voor een inschrijfformulier ga je naar de website www.ltcwingsblokker.nl Onder het 
kopje ledenadministratie vind je het formulier zomerlidmaatschap. 
Voor nadere informatie kun je terecht bij Nicole van Beckhoven, telefoon: 0229-503041 of 
e-mail: ledenadministratie@ltcwingsblokker.nl

Geen EK, geen WK, geen Olympische Spelen, de sportzomer van 2015 mag gerust 
magertjes genoemd worden. Een evenement waar we wél elk jaar op kunnen rekenen, is 
het altijd gezellige Bangerttoernooi! Vorig jaar zijn we als nieuwe commissie gestart met 
de organisatie van dit tennistoernooi. We kunnen niet anders zeggen dan dat we enorm 
genieten en dat we druk bezig zijn om ook van de 39e editie van het Bangerttoernooi 
een groot succes te maken.
 
Sportiviteit en gezelligheid trekken samen op tijdens de ‘9-daagse’ van Blokker. Het 
Bangerttoernooi trekt jaarlijks tussen de 350 en 400 deelnemers die meedoen in de 
categorieën 4 t/m 8. Hieromheen wordt van alles georganiseerd, zoals activiteiten voor 
de jeugd en op zaterdag 15 augustus de traditionele feestavond met muziek en een 
loterij.
Inschrijven kan via www.toernooi.nl (zoek op Bangert) of via de vernieuwde website  
www.ltcwingsblokker.nl (onder Senioren).
 
Graag tot ziens in week 33 (8 t/m 16 augustus) op het tennispark van L.T.C. Wings - Blokker!
 
Met sportieve groet,
De Bangertcommissie (Erik, Wendy, Mieke, Sandy, Perry, Erica, Mirjam, Arjan)

Word zomerlid van 
tennisvereniging Wings

Vooruitblik 39e Bangerttoernooi



Desiree’s column
Alles ziet er anders uit…
Desiree Machtel (26) is tekstschrijver en woont met haar gezin in Oos-
terblokker. Eens per maand schrijft ze een column voor Samenspel.

…als de zon schijnt! Er is weinig wat ons Nederlanders zo kan bezighouden als het weer. Gek 
eigenlijk, want we hebben er totaal geen controle over. Helemaal nul komma nul. We laten 
het onze stemming bepalen (of verwoesten), we raken er massaal van in paniek of stemmen 
onze verwachtingen erop af. Ons hele leven hangt (soms letterlijk) af van het weer. 
Nu is het voorjaar. Ik schrijf dit op de eerste zomerse dag van het jaar, zoals ze dat noemen. 
Mijn verlof begint morgen na kantoortijd (officieel), maar ik zou wel gek zijn als ik nu 
binnen ga zitten met mijn laptop. Dus dat doe ik dan ook niet. Nu de zon schijnt lijkt alles 
anders dan toen het vorige week regende. Dat klopt ook wel, want bloemen, blaadjes 
en gras schieten de grond uit onder invloed van de zon (en ja mensen, ook de regen!). 
Maar de mensen zijn ook blijer. Ze nemen het er even van om tóch in de zon te zitten, 
de barbecue gaat aan, zelfs op een doordeweekse dag, de blote benen komen weer in 
beeld…het is gewoon anders als de zon schijnt. 
Toch kan ik me er weleens over verbazen hoeveel gewicht we aan het weer hangen. Als 
er regen of bewolking voorspeld is, kunnen mensen zich er al dagen druk om maken. Ze 
voelen zich depressief, klagen over de herfst of winter die eraan komt en laten het hoofd bij 
voorbaat al hangen. Als het gaat stormen of zelfs sneeuwen, ligt het land al snel helemaal 
plat. De codes oranje schieten de grond uit, het treinverkeer gaat plat en evenementen 
worden afgelast. Om ons dan op de dag des onheils te realiseren dat het eigenlijk wel 
meevalt. De enige storm die er is woedt in een glas water. En wat doen wij dan met z’n 
allen? (ik ook) We gaan klagen dat alles wordt opgestookt voor niets. Ja, heel vervelend, 
maar soms kun je maar beter rekening houden met het ergste. Alhoewel ik het ook wel 
overdreven vindt hoe het treinverkeer uren tot dagen hinder ondervindt van iets waar ze 
in andere landen hard om lachen. Maar als er te weinig maatregelen zijn genomen? Tja, 
dan heb je de poppen aan het dansen, want daar hadden de autoriteiten rekening mee 
moeten houden. Dit laatste is natuurlijk meer in praktische zin dan in emotionele zin. 
Terwijl dat laatste mij het meest fascineert. Natuurlijk mag je blij zijn als het lekker weer 
is. Maar wat heeft het voor nu om je druk te maken om slecht weer? Het zal er niet door 
veranderen. Of misschien wel: niets is tenslotte zo veranderlijk als het weer. Of de mens.

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

OPHAALDATA: WOENSDAG 10 JUNI
 WOENSDAG 24 JUNI
SVP PAPIER GEBUNDELD OF IN DOOS/BAK AAN DE WEG ZETTEN.

Ophaaldata oud papier Blokker



In een vorige editie van Samenspel kon u lezen dat Jeroen Swerissen een 
complimentje kreeg. Deze rubriek is opgezet als een doorgeefrubriek. 
Degene die een compliment krijgt mag in het volgende Samenspel een 
complimentje geven. 
Deze week geeft Jeroen een complimentje:
 
Ten eerste wil ik Patrick Hoefman bedanken voor het complimentje. Net als hij kan ik mij 
niet indenken het anders te doen. Als iedereen iets doet in de gemeenschap, zal er altijd 
veel voor elkaar gekregen worden! Dan wil ik het complimentje graag doorgeven aan 
Jan Huisman.

Jan is zo een stille kracht binnen een vereniging en in een dorp. Ik neem dan ook graag 
één van mijn petten voor hem af, of anders wel allemaal! Hopelijk dat Jan nog lang zijn 
taken binnen het dorp kan en wil uitvoeren. Dit type mensen is zo hard nodig. 
Je kan Jan mijn inziens niet kwaad krijgen, hij is altijd aardig naar anderen en neemt zijn 
taken binnen de vereniging heel serieus. Dan traint hij ook nog een team. En dat alles 
naast een zware baan. Zeggen ze dat ik veel petten op heb! Nogmaals bedankt Jan!

Een complimentje!

Larissa Buhn uit Oosterblokker hebben we bereid gevonden af en toe Samenspel te 
verrijken met een zelfgemaakte cartoon.



Zondagmiddag 21 juni nodigen wij u van harte uit 
voor ons jaarlijkse familieconcert bij cultureel centrum 
De Plataan in Zwaag. Een ongedwongen concert voor de hele familie! Voor papa en 
mama nostalgie bij muziek van The Beatles en Michael Jackson. Adreline komt vrij bij het 
spannende Villa Volta of Vogelrok van de Efteling en zwijmelen kan bij The hunchback 
of Notre Dame.
Maar ook voor de kinderen is van alles te beleven. Zoals het uitproberen van instrumenten, 
zelf een instrument knutselen en daarna de Florentiner mars meespelen met het orkest!
 
In de pauze en na afloop van het concert staan de koffie en andere drankjes klaar. De 
locatie is het grasveld voor De Plataan aan de Pastoor Nuijenstraat in Zwaag. Bij slecht 
weer wordt naar de zaal van De Plataan uitgeweken. Het concert start om 15.00 uur en is 
voor iedereen gratis toegankelijk. 
 
Muziekvereniging St. Caecilia Zwaag

Familieconcert

We wonen in een gemeenschap met gezonde mensen, maar ook mensen die om wat 
voor reden dan ook wel wat hulp kunnen gebruiken.
 
Nu heb ik de laatste jaren een stukje in het Samenspel gezet waarin ik vraag om 
collectanten die een of twee uurtjes willen collecteren voor het Rode Kruis West-
Friesland. Ik heb hier geen enkele reactie op gekregen. 
Zelf ben ik coördinator voor de collecte van Blokker maar ook in andere plaatsen zijn 
ze op zoek naar collectanten. Misschien vindt u het leuk om (samen met iemand) te 
collecteren. In overleg met u wordt gekeken naar waar u kunt gaan collecteren.
Ook zou ik het prettig vinden als er nog iemand is die mij bij het coördineren van de 
collecte van Blokker zou willen helpen.

De Rode Kruis-collecteweek is van 14 t/m 20 juni.
 
Zorgt u ervoor dat ik dit jaar toch een reactie krijg op mijn vraag naar collectanten?
Alvast bedankt!
 
Groet van Tineke Schoonderwoerd.
Telefoon: 0229-241249 ’s avonds tussen 18.00 en 19.30 uur
E-mail: bt.schoonderwoerd@quicknet.nl

Geen enkele reactie …



Op vrijdag 19 juni is er een Zomermarkt op en rond de school. 
De Zomermarkt is een feestelijke happening met als doel geld bij 
elkaar te brengen voor het aanschaffen van materiaal waar anders 
geen budget voor is, zoals geluidsversterking podium, (meer) 
chromebooks en het opknappen van het speelplein. Ook gaat een 
deel van de opbrengst naar een goed doel. Dit jaar is gekozen voor 
de Kinderkledingbank Hoorn. Van onze donatie zullen zij kinderen 
uitnodigen om een week op kinderkamp te gaan. Zij zijn ook op de 
markt aanwezig om kleding en speelgoed in te nemen.
Tijdens de Zomermarkt is er voor iedereen wat te beleven: 
schminken, een beautyhoekje voor de oudere kinderen, verkoop van tweedehands cd’s/
boeken/dvd’s, spelletjes, een 17 meter lange stormbaan, een springkussen en pony rijden. 
In het restaurant worden voor een zacht prijsje maaltijden en lekkere hapjes aangeboden, 
buiten kunt u genieten van ijs van Vivaldi en van popcorn of een suikerspin. Leerlingen 
mogen ook hun zang- en playbackkunsten vertonen op een podium.
En niet te vergeten: er zijn leuke prijzen te winnen bij het Rad van Avontuur en prachtige 
prijzen bij de grote loterij, zoals een klimarrangement bij het Streekbos, vip-arrangement 
FC Volendam en een stylingadvies op maat. Op onze website staan alle prijzen vermeld. Op 
de zomermarkt kunnen nog loten worden gekocht. Met dank aan de vele sponsors uit 
Zwaag, Hoorn en omstreken, die graag hun bijdrage aan deze markt wilden leveren.
 
Iedereen is welkom op 19 juni tussen 16.30 en 20.30 uur bij basisschool Het Ooievaarsnest, 
Kalbstraat 1 in Zwaag. 
 Meer informatie is te lezen op onze website www.obshetooievaarsnest.nl

Grote zomermarkt

Vanaf 1978 ben ik werkzaam als fysiotherapeut in Blokker en Zwaag. Dat heb ik altijd 
met veel plezier gedaan, maar nu heb ik de leeftijd bereikt om met pensioen te gaan. 
Ik wil alle cliënten van de praktijk, die bij mij in behandeling zijn geweest, bedanken 
voor het in mij gestelde vertrouwen. De praktijk wordt na 
30 juni voortgezet door mijn collega’s Arie den Blanken en 
Steven Ng-A-Tham.
 
Op vrijdag 19 juni is er gelegenheid om persoonlijk afscheid 
te nemen. De receptie is van 16.30 tot 18.30 uur in de zaal 
van het verzorgingshuis Sint Jozefpark te Blokker.
 
Harry Zwier, 
groepspraktijk voor fysiotherapie te Blokker en Zwaag

Afscheidsreceptie fysiotherapeut Harry Zwier



SPEURTOCHT
Zaterdag 13 juni om 13.00 uur verzamelen bij De Wildebras. Voor kinderen van 6 t/m 12 
jaar. Deelname is op eigen risico!!!!!!!

Opgeven

Naam :  ...........................................................................................................................................................................

Leeftijd :  ...........................................................................................................................................................................   

Telefoon :  ...........................................................................................................................................................................

Strookje voor 10 juni inleveren bij: Marsha Kraakman, Zwaagdijk 393 of via de mail mag 
natuurlijk ook: marshakraakman@quicknet.nl
 
Meer informatie over de Wildebras: www.de-wildebras.nl.

Nieuws van de Wildebras

De vakantietijd nadert en dat is merkbaar. Steeds vaker zie je ze dan ook weer de weg 
op gaan, de campers en caravans. Halverwege juni zullen er weer een paar extra de 
weg op gaan. Diverse leden van het Swaeghs Smartlappenkoor gaan dan met camper of 
sleurhut op weg naar Son en Breugel. Deze Brabantse plaats krijgt op 14 juni  voor de 
tweede keer te maken met een heuse Zwaagse invasie. Op die dag verdedigt het Swaeghs 
Smartlappenkoor tijdens het korenfestival aldaar de eerste plaats die het koor daar met 
de act “Het vissersvolk” in 2014 behaalde. Om die eerste plek veilig te stellen, wordt 
dit jaar het leger ingezet. Hoe de bewapening eruit zal zien, wordt angstvallig geheim 
gehouden. Het is inmiddels wel bekend geworden dat er een jeep zal worden ingezet om 
de manschappen snel van A naar B (waar kennen wij dat ook alweer van?) te brengen. De 
act die in Son en Breugel op het terrein van hotel restaurant La Sonnerie (dit voor degene 
die het koor op 14 juni wil komen aanmoedigen) wordt opgevoerd staat in het teken van 
de bevrijding, 70 jaar geleden. Wellicht brengt die jeep het koor na afloop ook weer snel 
terug naar Zwaag. De koorleden kunnen dan namelijk nog niet op hun lauweren gaan 
rusten.

Zondag 28 juni staat namelijk het Korenfestival in Hoorn op het programma. Net als in de 
afgelopen jaren treden die dag allerlei koren op in Hoorn. Op welke locaties het Swaeghs 
Smartlappenkoor mag optreden, is nog niet bekend. Zodra dat wel het geval is, zullen wij 
dit vermelden op onze website www.swaeghs-smartlappenkoor.nl.

2005 - 2015



6 juni Mozartconcerten met Fortepiano Aanvang 15.00 uur
 Pianiste Mayumi Eguro  Aanvang 20.00 uur
 Dorpskerk, Kerklaan 8 Zwaag

6 juni Beiers Bloknoten Feest XXL Aanvang 19.30 uur
 De Bloknoten, Dorpstraat 112, Zwaag

13 juni Speurtocht voor de jeugd Aanvang 13.00 uur
 De Wildebras, Zwaagdijk-West

19 juni Zomermarkt Aanvang 16.30 uur
 Het Ooievaarsnest, Zwaag

21 juni Rondje Alkmaardermeer Aanvang 09.00 uur
 Westfriese FietsTourclub
 Start: Handbalvereniging, Noorderdracht 42a, Oosterblokker

21 juni Familieconcert St. Caecilia Aanvang 15.00 uur
 Cultureel centrum de Plataan, Zwaag

23 juni Jubileumconcert Byzantijns Mannenkoor Aanvang 19.30 uur
 C.C.P. Oosterblokker

21 juni Blokweermarkt voor biologische en  Aanvang 10.00 uur
 duurzame streekproducten
 Mak Blokweer, Kloosterhout 1-2, Blokker

Activiteitenagenda     juni 2015

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

Voor de volgende cover van Samenspel zoeken we kermisfoto’s uit het verleden en 
heden, van Zwaag, Zwaagdijk-West, Blokker en Oosterblokker. Duik in uw archief en 
stuur ze voor woensdag 17 juni naar: redactie@stichtingsamenspel.nl
We zijn benieuwd! Alvast hartelijk dank!

Redactie Samenspel

Kermisfoto’s gezocht!!



Sportagenda     juni 2015

HANDBAL

7 juni Heren Aanvang 13.15 uur

 Westfriezen - SC Dynamo Zwaag

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.

Op zondag 21 juni wordt de slotrit gereden van de Ronde van 
Zwitserland. De Portugees Rui Costa won de twee vorige edities van deze ronde. 
Benieuwd of hij het voor de derde keer redt.
Het rondje Alkmaardermeer dat bij de Westfriese Toerclub uit Blokker voor zondag 21 
juni op het programma staat, kan onderhand als een klassieker worden aangeduid. 
Bij de start aan de Noorderdracht 42a (Handbalvereniging) in Oosterblokker kunt u 
kiezen uit drie afstanden: 35, 70 en 105 km. De starttijd voor de langste ritten is 09.00 
uur. De kortste start om 09.30 uur.
 
Voor de rit van 35 km is het Alkmaardermeer wat ver. Dat wordt dus: Rondje 
Egboetswater. Naar het Egboetswater rijdt u langs Zwaagdijk-Oost en Wervershoof voor 
een korte stop bij café Halfweg in Midwoud. Terug gaat de route over Benningbroek, 
Wognum en Bobeldijk naar de finish.
De rit van 70 km 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 tenslotte 
via Wormerveer, Driehuizen en Ursem weer aan te komen op de Noorderdracht.
 
Wij nodigen u van harte uit op zondag 21 juni 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.
Nog meer te genieten valt er op zondag 5 juli. Dan rijden we de Waterlandtocht.
Graag tot ziens.

Rondje Alkmaardermeer



De vrolijke meiden van de MD1 zijn zaterdag 16 mei in Hengelo vijfde geworden tijdens 
het Nederlands Kampioenschap talenten toernooi voor de D meiden.
Een aantal maanden geleden was er een toernooi als voorronde voor het NK. Daar deden 
ze het leuk, maar werden helaas net vierde die dag (de eerste drie teams gingen door naar 
het NK). Maar wat bleek aan het einde van die dag, er was een sportiviteitprijs voor het 
sportiefste team en dat won de Westfriezen, met daarbij een wildcard voor het NK.
Dus 16 mei was het zover, voor dag en dauw reden de ouders met onze kanjers naar 
Hengelo. Ze werden daar om 9.00 verwacht voor de openingsceremonie. Hierdoor moesten 
ze om kwart voor zeven al verzamelen.
Drie teams uit Noord-Holland, waaronder ook Volendam en Always Forward. We zijn 
goed vertegenwoordigd! In de poule speelden we drie wedstrijden, tegen Docos, hier 
hebben we helaas van verloren met 2-0 omdat we nog niet helemaal wakker waren. Ook 
al moesten we pas om half 11 de eerste wedstrijd spelen. 

Daarna Juventa’12. Hier hebben we 6 - 0 van gewonnen en kregen we er weer moed in. De 
laatste poulewedstrijd was tegen Terheijden. Hiervan hebben we 2 - 0 gewonnen omdat we 
nog steeds de power hadden van de vorige wedstrijd. Na deze poulewedstrijden werden 
we ingedeeld in het kampioenschap 1 t/m 8ste plaats. Er waren gelukkig kruisfinales, zodat 
we met ons team toch nog eerste zouden kunnen worden. Daar gingen we toch echt voor.
We moesten in de kwartfinales tegen Foreholte. Deze hebben we helaas verloren met  4 - 
1. Hierdoor ging het in de halve finales om de vijfde tot achtste plek.
Deze wedstrijd was tegen Xerxes DZB, hier hebben we 1 - 0 van gewonnen. Dus gingen we 
voor de vijfde of zesde plek tegen Docus waar we de eerste wedstrijd van hadden verloren 
omdat we nog moe waren van de lange reis. We speelden voor revanche dus hadden we 
extra energie om van hen te 
winnen. Dit heeft geholpen 
want we wonnen met 2 - 0.
Na nog twee spannende 
wedstrijden was uiteindelijk 
de prijsuitreiking. We 
kregen een zilveren schaal 
voor in de prijzenkast van de 
Westfriezen.
Deze gezellige dag sloten 
we af door met z’n allen een 
rondje door de McDonald’s 
te doen.

Meiden D1 vijfde op het Nederlands 
Kampioenschap voetbal talenten 
toernooi in Hengelo



Zoals bekend heeft v.v. De Blokkers sinds twee jaar 
een samenwerkingsovereenkomst met Ajax Vrouwen. 
Achter de schermen zijn wij hier druk mee bezig, maar 
ook naar buiten laten wij zien dat wij samenwerken 
met Ajax zoals tijdens ons jaarlijkse meidentoernooi!
 
Op zaterdag 6 juni zullen maar liefst vier Ajax Vrouwen 
aanwezig zijn (zie foto). ‘s Morgens zijn Chantal de 
Ridder en de uit West-Friesland afkomstige Inessa 
Kaagman (ex-Hollandia) aanwezig en ‘s middags 
zijn Kelly Zeeman en Laura du Ry. Zij zullen naar 
de wedstrijden kijken en uiteraard zullen zij ook 
handtekeningen uitdelen en met speelsters/teams 
op de foto gaan. Verder zullen de vrouwen de bekers aan alle deelnemende teams 
uitdelen tijdens de prijsuitreiking. De gehele dag worden er op de Blokkers velden 
gevoetbald (9.00 - 16.00 uur), kom jij ook even kijken, of een handtekening halen?
 
Gezocht: nieuwe speelsters!
Ben jij tussen de 5 en 17 jaar oud? Dan zoeken wij JOU, kom sfeer proeven tijdens het 
meidentoernooi of tijdens één van onze trainingen. Twijfel je of je het echt wel leuk 
vindt? Kom dan een keer meetrainen met onze huidige meidenteams, mail naar: mvc@
blokkers.nl en je mag z.s.m. een keer sfeer  proeven in jouw leeftijdsgroep! Tot snel bij 
v.v. de Blokkers!

Blokkers meidenvoetbaltoernooi 
met vier Ajax Vrouwen!

Op zaterdag 13 juni organiseert Kinderopvang Berend Botje Hoorn-Huesmolen  een open 
dag. De open dag staat in het teken van het thema Muziek. Van 9.30 tot 12.30 uur zijn er 
allerlei leuke activiteiten voor jong en oud. Kinderen, ouders, vriendjes, vriendinnetjes, 
buren: iedereen is welkom! 

De open dag is een mooie gelegenheid om kennis te maken met de mogelijkheden voor 
dagopvang en buitenschoolse opvang bij Berend Botje Hoorn-Huesmolen. U kunt een 
kijkje nemen in de groepsruimtes, een indruk krijgen van de sfeer en vragen stellen 
aan de pedagogisch medewerkers. Zij vertellen u graag meer over de activiteiten die zij 
dagelijks met de kinderen ondernemen. Tijdens deze open dag wordt ook het vijfjarig 
jubileum van het kindercentrum gevierd!

Kijk voor meer informatie ook op www.berendbotje.nl.

Muzikale open dag bij Berend Botje Hoorn-Huesmolen



Voor het Hoorns Byzantijns Mannenkoor is 2015 een jubileumjaar. Het koor bestaat 
30 jaar! Het mannenkoor heeft daarom dit jaar een groot aantal bijzondere zaken 
op het programma staan. Er draait een project waar gelegenheidszangers aan mee 
doen, er wordt toegewerkt naar de opname van een zesde CD en in het najaar vindt 
er een koorreis plaats naar Hongarije. Daarnaast wordt er een concertserie gegeven op 
andere locaties dan gewoonlijk.
 
Het Hoorns Byzantijns Mannenkoor verzorgt zo’n 15 tot 20 keer per jaar een optreden. 
Dat komt in die 30 jaar al snel op zo’n 500 tot 600 optredens! Veel in eigen land, 
maar ook daarbuiten. In de serie concerten van dit jaar blijft het koor een paar 
keer heel dicht bij huis. Gestart met een bijzonder geslaagd nieuwjaarsconcert in de 
Oosterkerk in Hoorn, sluit het koor het eerste deel van 2015 in eigen regio af met een 
zomeravondconcert in Oosterblokker. 

Onder de inspirerende leiding van dirigent Grigori Sergei Sarolea heeft het koor met 
de Slavische muziek naam gemaakt vanwege zijn speciale koorklank. Het koor neemt 
door deze klank een unieke plaats in tussen de Nederlands koren die Byzantijnse 
kerkmuziek zingen.
 
Voor dit concert is een aantrekkelijke keuze gemaakt uit het grote repertoire van 
liturgische gezangen en Russische en Oekraïense volksliederen. Het liturgisch gedeelte 
van het programma is kenmerkend voor de zang die het koor brengt: eenstemmig 
gezongen middeleeuwse gezangen, naast 17de eeuwse meerstemmigheid en zettingen 
van componisten als Bortnianski. Ook komt het volkse repertoire aan bod waarin veel 
is terug te horen van het wel en wee van strijders en vrijbuiters. Zij leiden een bestaan 
waarin grote hartstocht, strijd, liefde voor het paard, liefde voor het land, de kroeg en 
verlangen naar de achtergelaten geliefde een rol spelen. 

Redenen genoeg om deze dinsdagzomeravond, 23 juni, het concert van het Hoorns 
Byzantijns Mannenkoor bij te wonen en u door ruim 30 mannenstemmen in Russische 
sferen te laten meevoeren. 
 
Aanvang concert: 23 juni om 20.00 uur.  De deuren gaan om 19.30 uur open. 
Plaats: Cultureel Centrum Pancratius, Oosterblokker 98, Oosterblokker. 
Entree:              15,00 euro (incl. consumptie). 
 Kaartverkoop aan de kerk vanaf 19.30 uur. 
Reservering: hoornsbyzantijns@gmail.com of tel. 0229 - 240 636.
Informatie: www.hoornsbyzantijnsmannenkoor.nl

Zomeravondconcert in Russische sferen in Oosterblokker



Het was leuk dat ik bovenin de bus zat en dat ik helemaal voorin 
zat. Het was een dubbeldekker. Toen we aankwamen gingen we 
naar de ingang van Artis. Toen zagen we lama’s, stieren, en een 
rendier. Ook olifanten, die gingen poepen. Toen gingen we een 
koekje eten en kregen we Wicky. Het leukste van het schoolreisje was dat we naar de vlinders 
gingen. Jenthe had een bloemenjas aan en toen ging er een vlinder op haar jas zitten. Toen 
had m’n mama er een foto van gemaakt. Ik heb geleerd dat vlinders van warmte houden.
Thijmen, groep 3a.

Ik was bij de leeuwen geweest en toen zag ik soms ook weer hele grote en soms ook 
weer hele kleine leeuwen. En we waren bij de krokodillen geweest: we hoorden ook echt 
helemaal die brul. Dat was best leuk, omdat ik dat wel eens wilde horen. We waren ook een 
keer met het groepje bij de gorilla’s geweest. Toen deden we zwaaien en we wisten niet 
dat hij achter glas zat. Toen kwam hij op ons af en bonkte op de ramen. Hij wou gewoon 
gedag zeggen, maar dat wisten wij niet. Wij waren weggerend. We waren geschrokken. 
We waren ook bij de dolfijnen geweest. Ze gingen echt om de beurt omhoog springen. 
De dolfijnen waren het leukste.  Ik heb geleerd dat konijnen maar twee tanden hebben. 
Een konijn deed opeens z’n bek open en toen wist ik nog niet dat een konijn twee tanden 
heeft. Ook weet ik van een boekje dat een konijn twee tanden heeft. Wie gaat er eerder 
naar bed? Een vos of een konijn? Het konijn, want die hoeft maar twee tanden te poetsen.
Thijmen, groep 3b.

Het schoolreisje was leuk. Er was een hele grote speeltuin en er waren veel dieren. We 
zagen bizons, we zagen giraffen, ook baby zebra’s en gewone zebra’s. En olifanten. We 
hebben een speurtocht gedaan. We moesten bepaalde dingen zoeken die verstopt lagen. 
En we hebben in een soort van ruimteschip gezeten, waar je de sterren kan zien en de 
zon en de maan. En we hebben Jupiter gezien. Jupiter is de grootste planeet. We hebben 
Venus gezien. Venus is de warmste plek. De dieren waren het leukste. Ik heb geleerd dat 
je heel goed voor de dieren moet zorgen.
Eline, groep 4a.

M’n zusje is familie van de aap. Ze kan heel goed klimmen. Ze klimt zelfs (soms) op daken van 
het buurmeisje. Ik had ook een speurtocht gedaan en met die speurtocht moest ik allemaal 
dingen maken en allemaal dingen oplossen van: hoe lang kan jij je ogen openhouden? We 
hebben ook nog les gekregen van een mevrouw. Dat ging een beetje over dieren en hoe 
babyvogelspinnen worden geboren. Die worden geboren als er een mannetje bij het vrouwtje 
staat. Dan zegt het vrouwtje: ik heb het eten niet nodig. Ik ga je opeten. Dan gaat het vrouwtje 
dat doen en dan is het mannetje weg. Dan komt het babytje uiteindelijk. We hebben ook 
les gekregen van de familie van de wandelende takken. Die kunnen zich vermommen als 
schorpioenen. Als een kameleon of hagedis hun op wil eten, dan lukt het niet. Dan vermomt 
hij zich als een schorpioen. Daar zijn ze familie van. Bij het gatje van het kont bij de meisjes, 
komen eitjes uit. Dat doen ze bij een boom waar mieren zijn. En dan pakken de mieren ze en 
dan is het vrouwtje dood. Dan worden ze eerst mieren en daarna familie van de wandelende 
tak en schorpioen. Ze eten bladeren. De les was het leukste van het schoolreisje.
Arjan, groep 4b.

Schoolreisje naar Artis, groep 3 en 4



Dorpsergernissen

In elk dorp zijn ze wel te vinden: dorpsergernissen. Een stoep met loszittende tegels, 
een weg waar altijd te hard wordt gereden, mensen die rommel achterlaten op straat 
of een grasveldje vol hondenpoep. Waar ergert u zich aan? 
Heeft u ook een ergernis die u met de lezers van Samenspel wilt delen?
Mail dat dan naar: redactie@stichtingsamenspel.nl  Deze keer:

Grondstort

Het gebeurt regelmatig, dat mensen hun tuin opnieuw willen aanleggen of willen 
veranderen. Daar is zeker niets mis mee, en het is ook nog eens goed voor de economie 
én bij zelf doen goed voor de gezondheid. In veel van deze gevallen resulteert de 
verandering in een overschot van tuingrond. Ook dat is niet erg, want er zijn genoeg 
mogelijkheden om dit teveel aan aarde op een reguliere wijze af te (laten) voeren.
Dat dat laatste niet altijd even secuur gebeurt, blijkt uit de bijgevoegde foto’s: het 
teveel aan aarde in eigen tuin verdwijnt ergens tussen het gemeentegroen. De 
gedachtengang daarachter is misschien “mijn tuinaarde is ook natuur, dus dit mag”.

Nou hebben wij de pech, dat wij aan de andere kant van de schutting wonen waar 
regelmatig dit teveel aan aarde gestort wordt. Het resultaat van dat storten is, dat de 
grond naast onze tuin steeds hoger komt te liggen. En het resultaat daarvan is weer, 
dat bij hevige of langdurige regenval het water vanuit de gemeentegrond onze tuin 
inloopt en wij dus binnen de kortste keren vanuit ons huis uitzicht hebben op een 
zwembad. Op zich misschien leuk, ware het niet, dat we niet echt ver van zwembad De 
Wijzend wonen. Dus wordt het een beetje “overdone”.

Wij zouden het zeer op 
prijs stellen als degene, die 
z’n aarde op genoemde 
plek is kwijt geraakt, er 
voor wil zorgen, dat deze 
aarde verhuist naar een 
daartoe geëigende plek. 
Wij zullen die persoon hier 
zeer dankbaar voor zijn.

Fam. de Jong
Bessegaard 22



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

Op zaterdag 6 juni organiseert de gemeente Hoorn een open dag op de nieuwe 
begraafplaats Zuiderveld. De begraafplaats is voor publiek geopend van 12.00 tot 16.00 
uur. De open dag vindt plaats in het kader van de Week van de Begraafplaats.
Zuiderveld is met de auto bereikbaar vanaf de Zuiderdracht. Fietsers en wandelaars kunnen 
er komen via de Zuiderdracht en vanuit de Kersenboogerd via het John Raedekerhof.
 
Programma
Rond het thema ‘Reis langs begraven’ is een gevarieerd programma samengesteld.
De hele middag is er:
Informatie over de geschiedenis van de begraafplaatsen in Hoorn.
Informatie over de administratie, het onderhoud en de huisregels op de begraafplaatsen.
Informatie over de keuzemogelijkheden bij begraving op Zuiderveld.
Informatie over dienstverlening van uitvaartondernemers.
Informatie over praktische zaken zoals rouwvervoer, thuisopbaring, kisten, rouwkaarten 
en -advertenties, bloemstukken en grafmonumenten.
Uitleg over balseming door een thanatopracteur.
 
Zuiderveld
De firma Schadenberg heeft de nieuwe begraafplaats in 2014 aangelegd. De opening 
vond plaats op 4 december 2014. Er is capaciteit voor ongeveer 5.000 begravingen. De 
eerste fase is inmiddels in gebruik, de tweede fase volgt later. Het ontwerp van Zuiderveld 
is tot stand gekomen met inbreng van omwonenden. Dit ontwerp was de basis van het 

bestemmingsplan voor deze locatie, dat op 
25 juni 2012 is vastgesteld door de Hoornse 
gemeenteraad. Er is een algemeen gedeelte, 
een gedeelte voor particuliere familiegraven, 
waarvan een deel geschikt is voor islamitische 
graven en een vak voor kindergraven. Ook kan 
as bijgezet worden in urnenkeldertjes. 
 
Andere begraafplaatsen
De gemeente Hoorn beheert nog drie andere 
begraafplaatsen: aan de Berkhouterweg, het 
Keern en bij de hervormde kerk in Zwaag. Deze 
begraafplaatsen zijn nu al of binnen afzienbare 
tijd vol.
Naast de openbare begraafplaatsen zijn er 
in Hoorn bijzondere begraafplaatsen, in 
beheer van kerken: de rooms-katholieke 
begraafplaatsen aan de Drieboomlaan en 
in Zwaag en Blokker en de protestantse 
begraafplaats in Blokker.

Zaterdag 6 juni open dag 
begraafplaats Zuiderveld



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

OPHAALDATA: MAANDAG 8 JUNI
 MAANDAG 22 JUNI

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

Windmolens of niet, duidelijkheid daarover is er (nog) niet. Over de plaatsing van 
molens langs de Westfrisiaweg tegenover Zwaagdijk-Oost worden gesprekken met 
de provincie gevoerd. Het plan daarvoor is al van eerdere datum. Het draagvlak bij 
de bevolking voor deze molens is, evenals in de rest van de regio, niet aanwezig. Op 
spandoeken wordt dit duidelijk gemaakt. 
Eén van onze spandoeken was na Koningsdag even weg. Twee knapen dachten dat het 
tegen het hek van het dorpshuis in Hauwert beter in beeld was. We hebben het toch 
maar weer langs de Zwaagdijk opgehangen.

Verder is de weg van en naar ons dorp regelmatig de weg kwijt. Van de een op de 
andere dag kan het veranderen. Het blijft voorlopig opletten geblazen. Ook bij de 
Rijweg krijgt de tom-tom een update te verwerken. Wel de kans om het enige bedrijf 
op Zevenhuis beter te bekijken. Over smaak valt niet te twisten, maar een grauw 
blok blijft het wel. Het aanleggen, zoals met de ontwikkelaar is afgesproken, van een 
robuuste groene buffer, is vooruit geschoven naar het komende najaar. Wij werken 
eraan om de plannen hiervoor zo snel mogelijk in ons bezit te hebben.

Dat bewegingsonderwijs op de basisschool erg belangrijk is, zal niemand tegenspreken. 
Ook voor de kinderen van de St. Lidwina dus. De gymbus moet blijven rijden! Tot er 
een goede andere oplossing gevonden is. De dorpsraad maakt zich hiervoor sterk.

En dan nog dit: de bibliotheek gaat open!
Er is veel werk verzet door een groepje mensen en het resultaat mag er zijn. Op 
vrijdagmiddag 19 juni om 16.00 uur gaat de deur van de Wildebras open en kunt u 
zien hoe het geworden is. Iedereen is bij deze uitgenodigd. 

De openingstijden zijn: dinsdagmiddag van 15.30 tot 16.30 uur en woensdagavond van 
19.00 tot 20.00 uur. Wij hopen op veel belangstelling.

Berichten van de Dorpsraad Zwaagdijk-West



Het is alweer tien jaar geleden dat HAIRDESIGN Blokker haar deuren opende in Blokker. 
Dit jaar heeft de kapsalon een ware make-over gekregen en zijn de klanten afgelopen 
februari in het zonnetje gezet. Collega van het eerste uur is Marjolein en zij werkt nog 
steeds met veel plezier als bedrijfsleidster in de kapsalon.

Stukje geschiedenis
Onder leiding van Martin de Haan is de kapsalon op 28 maart 2005 (tweede paasdag) 
feestelijk geopend. Destijds had Martin de Haan een kapsalon in Edam en hij vond het 
tijd worden om een tweede zaak te openen in Blokker. Samen met Marjolein en Iris 
is de afgelopen jaren hard gewerkt om van de salon een begrip te maken in blokker 
en omgeving. De verbouwing van afgelopen januari heeft ook echt weer nieuw elan 
gegeven aan de sfeer en uitstraling van de salon en het team. Niet voor niets werken 
Iris en Marjolein al weer heel wat jaartjes samen en vormen zij samen met Laura een 
goed op elkaar ingespeeld team.

HAIRDESIGN Blokker team
Marjolein, Iris en Laura

Tienjarig bestaan HAIRDESIGN Blokker

De groepen 1 t/m 6/7 zijn op schoolreis geweest. 
De kleuters gingen naar Sprookjeswonderland en de andere kinderen gingen naar 
Dolfinarium. Het was een groot feest. We gingen met de bus, aten patatjes en ijsjes en 
gelukkig liet de zon zich ook nog zien! Een dag om niet te vergeten. 

Voor de kleuters is het laatste thema van dit schooljaar aangebroken: ridders en kastelen. 
In iedere kleuterklas staat een kasteel op mee te spelen en kunnen de kinderen zich 
verkleden als ridder of prinses. De kinderen vinden het heerlijk en leven zich er helemaal 
in uit. 

Tijdens onze jaarlijkse Socratesdag op 29 
mei waren op het schoolplein verschillende 
spelletjes te doen en was er een barbecue!
 
Bent u nieuwsgierig geworden naar onze 
school? Belt u dan voor een rondleiding 
naar: 0229-707721. Tot ziens!

Socrates op schoolreis



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).

Kerkdiensten en zondagskring (beginnen in de regel om 10.00 uur)

Zondag 7 juni
Zwaag: ds. R.J. Kooiman m.m.v. Spiro Musica

Zondag 14 juni
Blokker: ds. T. van Lente

De meteorologische zomer kan niet be-
ter beginnen dan met de jaarlijkse Blokweermarkt: dé 
markt voor biologische en duurzame streekproduc-
ten. U bent van harte welkom van 10.00 - 17.00 uur.  
Toegang gratis. Honden zijn niet toegestaan.

Bekende standhouders met jam, brood, 
speltproducten, kaas, honing, olijfolie, olijven, wijn, 
kefir, geneeskrachtige kruiden, verzorgingsproducten, 
planten en zaden, diervoeder, enz. Verrassend: wollen 
en zijden ondergoed, wierook, etherische oliën, biologische catering, huisverzorging, een 
kunstenaar met beeldend werk uit rest- en natuurmateriaal. En we zijn heel blij dat er 
dit jaar ook weer een kraam is met biologische aardappelen en groenten is. Voor de 
volledige lijst kijkt u op www.mak-blokweer.nl

Ook op deze zevende editie van de Blokweermarkt worden er weer allerlei activiteiten 
voor de kinderen georganiseerd. Deze staan dit keer in het teken van Vaderdag, want dát 
is het namelijk ook op 21 juni. Wat is er nu leuker dan met een geschminkt gezicht samen 
met je pa uilenballen uit te pluizen. 
Ook de kijkboerderij, waar de lammetjes geknuffeld kunnen worden is open. Net als het 
theater van het landschap en de natuurspeelplaats (vlak bij het terrein). En tot besluit 
samen even iets drinken met wat lekkers in Mak’s café.
Zo maakt u van het boodschappen doen een leuk dagje uit voor het hele gezin.
Kom, ruik en proef, voel en kijk!

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

Blokweermarkt



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. 05 juni 09.00 uur Westerblokker Eucharistieviering
  19.00 uur Zwaag Woord- en Communieviering in de Kapel
za. 06 juni 19.00 uur Oosterblokker Eucharistieviering m.m.v. Zingerderwijs
zo. 07 juni 10.00 uur Westerblokker Eucharistieviering m.m.v. Marcanto
   Zwaag GEEN VIERING
di. 09 juni 09.00 uur Westerblokker Eucharistieviering
wo.  10 juni 09.00 uur Zwaag Eucharistieviering in de Kapel
do. 11 juni 09.00 uur Zwaag Eucharistieviering in de Kapel
vr. 12 juni 09.00 uur Westerblokker Eucharistieviering
za. 13 juni 19.00 uur Oosterblokker Eucharistieviering m.m.v. Dames- en Herenkoor
zo. 14 juni 10.00 uur Westerblokker Eucharistieviering Samenzang
   Zwaag GEEN VIERING
di. 16 juni 09.00 uur Westerblokker Eucharistieviering
wo. 17 juni 09.00 uur Zwaag Eucharistieviering in de Kapel
do. 18 juni 09.00 uur Zwaag Eucharistieviering in de Kapel
vr. 19 juni 09.00 uur Westerblokker Eucharistieviering
za. 20 juni 19.00 uur Oosterblokker Eucharistieviering Samenzang
zo. 21 juni 10.00 uur Westerblokker Eucharistieviering m.m.v. Marcanto
   Zwaag GEEN VIERING
di. 23 juni 09.00 uur Westerblokker Eucharistieviering
wo. 24 juni 09.00 uur Zwaag Eucharistieviering in de Kapel
do. 25 juni 09.00 uur Zwaag Eucharistieviering in de Kapel
vr. 26 juni 09.00 uur Westerblokker Eucharistieviering
  16.30 uur Zwaag Viering in de Perelaar
za. 27 juni 19.00 uur Oosterblokker Eucharistieviering m.m.v. Zingerderwijs
zo. 28 juni 10.00 uur Westerblokker Eucharistieviering Samenzang
   Zwaag GEEN VIERING
di. 30 juni 09.00 uur Westerblokker Eucharistieviering
wo. 01 juli 09.00 uur Zwaag Eucharistieviering in de Kapel
do. 02 juli 09.00 uur Zwaag Eucharistieviering in de Kapel
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



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


