
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 22 mei kunt u inleveren 

uiterlijk op WOENSDAG 13 mei 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 10 8 mei 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
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Volg ons ook op Facebook: www.facebook.com/Samenspel

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

Aankomende kermis is het feest!
Het kermiscomité bestaat namelijk 25 jaar. Om stil te kunnen staan bij deze mijlpaal 
zijn we op zoek naar foto- en filmmateriaal van de afgelopen 25 jaar. 

We zijn op zoek naar materiaal van alle activiteiten die in al die jaren georganiseerd 
zijn door het kermiscomité, ringsteek vereniging in Harmonie, het stalen paard en de 
boerengolf.

Materiaal kunt u via e-mail sturen naar: historischblokker@quicknet.nl Of contact 
opnemen met Elly Bruins via telefoonnummer 0229-262915. We ontvangen het graag 
voor 1 juni a.s. Alvast bedankt.

De organisatie van kermis Oosterblokker

25 jaar kermiscomité Oosterblokker

In een vorige editie van Samenspel kon u lezen dat Claudia 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 Claudia een complimentje:
 
Wat leuk om een complimentje van Piet en Kitty Winnubst te hebben gekregen! Nu mag 
ik er eentje geven.
Ik geef een complimentje aan Patrick Hoefman. Patrick is zeer actief voor de wijk Bangert 
en Oosterpolder. Zoals bij de Paas-vossenjacht en de carnavalsgroep De Striphelden. Hij 
is een drijvende kracht achter vele activiteiten. Patrick bedankt voor je inzet voor onze 
wijk!
 
Groetjes Claudia Diks

Een complimentje!



Op zondag 17 mei bereikt de Ronde van Italië het zuidelijkste 
punt van deze etappekoers. Het is een rit van 212 km met nogal wat heuvels en bergen 
(tot 1200m) en loopt van Benevento naar San Giorgio del Sannio. Echt een rit voor 
de avonturiers om eens voor de ritwinst te gaan. De Westfriese Toerclub uit Blokker 
is ook vrij avontuurlijk en neemt u op zondag 17 mei graag mee naar ongeveer het 
noordelijkste punt van het vasteland van Noord-Holland om daar een rit te rijden die 
globaal is gelegen tussen het Amstelmeer en het IJsselmeer. Duidelijke verschillen zijn 
er wel: de WFTC-rit is op zijn langst 120 km. En de bergen op Wieringen reiken maar tot 
12 meter NAP. Maar toch. Deze noordelijke rit kan over drie afstanden worden gereden: 
120 km, 65 km en 35 km. Helaas wordt het Amstelmeer alleen bereikt met de langste 
afstand. De start van de langste ritten is om 09.00 uur bij de handbalvereniging aan de 
Noorderdracht 42a in Oosterblokker, de kortste rit start om 09.30 uur. Alle ritten zijn 
zgn. vrije toertochten. U kunt ze rijden op eigen tempo of aansluiting zoeken bij een 
groepje. Altijd is gekozen voor de meest veilige wegen, met het meeste natuurschoon. 
 
Graag zien wij u op zondag 17 mei deelnemen aan deze mooie rit. Lukt dat niet, 
probeer dan eens de rit van zondag 31 mei: ‘Van zoet naar zout’.

Tussen Amstelmeer en IJsselmeer

Indoor Bowls B.Z.H. bedankt Dorpsveiling Zwaag 
voor het geslaagde Ooyevaar toernooi 2015!



Impressie Koningsdag 2015



Op 23 april zou Aty Leegwater een lezing geven. Door ziekte kon dit 
helaas niet doorgaan. Om de avond door te laten gaan opende Ans 
de avond en las een mooi gedicht voor over de hulpverlener. Daarna 
gaf ze het woord aan de dames van de buurtzorg. 
Wat betekent buurtzorg en waarom kies je dit? Persoonlijke begeleiders, goed opgeleide 
medewerkers, lage kosten, en zorg die is toegespitst op onze eigen situatie.
De kosten kunnen laag blijven omdat ze met een klein team werken, hun kantoor is de 
laptop, alles wordt gelijk opgeschreven en bijgehouden. Zodat ook een ander iemand 
van hun team er gelijk goed in kan springen.

Verder kan buurtzorg samen met de cliënt ook de aanvraag voor zorg bij CIZ aanvragen. 
Zij weten gewoon even beter wat mogelijk is. Voor huishoudelijke taken is er een andere 
afdeling, hierover kunnen zij je persoonlijk meer informatie geven.
Zij doen hoofdzakelijk wijkverpleging. Een heel enkel keer geven ze 24, 48 of 72 uur zorg. 
En niet onbelangrijk: ze zijn 24 uur per dag bereikbaar. Je krijg dus altijd iemand aan de 
lijn. Al met al was het een hele interessante avond.

Het bestuur wenst iedereen een fijne vakantie toe en tot 17 september met De Grijze 
Wijzen.

Nieuws van KVG St. Anna

In ons archief kwamen we een aantal foto’s tegen met een Blokkerder 
die met een bekend persoon op de gevoelige plaat was vastgelegd. We 
kregen er een mooi idee bij. Er zijn vast nog veel meer Blokkerders die 
met een bekend persoon op de foto zijn gegaan.
Voor een volgend artikel willen we graag fotomateriaal mét de nodige uitleg (naam, 
wie en wanneer en bij welke gelegenheid) van Blokkerders die met een bekend 
persoon zijn vereeuwigd. Dit mogen artiesten zijn, politici, sporters, acteurs, tv-
persoonlijkheden of zelfs misschien wel leden van het Koninklijk huis.

Gescande foto’s graag sturen naar historischblokker@quicknet.nl.
Wij kunnen de foto’s ook zelf scannen. Neem daarvoor even contact op voor een 
afspraak: 0229-262915.
 
Hoe meer foto’s, hoe completer het verhaal.
 
Vriendelijke groeten, 
redactie jaarboek Historisch Blokker

Oproep: Blokkerders en bekende personen



BANGERT OOSTERPOLDER IN BEWEGING
Stichting Netwerk organiseert de volgende activiteit:

Weerbaarheidstraining
Stichting Netwerk gaat starten met een weerbaarheidstraining voor senioren in MFA de 
Kreek. Een weerbaarheidstraining kan u helpen om zekerder en met een veilig gevoel 
over straat te gaan. 
Vindt u het eng om ’s avonds over straat te gaan? Durft u in het park niet langs een groep 
jongeren? Of wilt u beter grenzen kunnen aangeven? In deze cursus van 6 lessen gaat u 
aan de slag met oefeningen om sterker in uw schoenen te staan. 

De lessen duren 1,5 uur en de cursus kost 25 euro Heeft u interesse om mee te doen? 
Neem dan contact op met Nikki Vrees: n.vrees@netwerkhoorn.nl of 06-47563941.

MFA de Kreek  |  Meetketting 1-3 Zwaag  |  0229-845130

De eerste huttenbouw in de B&O is open voor inschrijving! Dit grootse wijkevenement 
voor kinderen vanaf groep 3 van de Socrates en Roald Dahl zal worden gehouden van 
maandag 3 t/m woensdag 5 augustus.

Inschrijven kan individueel of in groepjes tot en met zes personen en de kosten zijn 15 
euro p.p. Schrijf je snel in of kijk voor meer info op www.huttenbouwbangert.nl !

Ook zoeken wij natuurlijk nog vrijwilligers, EHBO-vrijwilligers, materialen en sponsors, 
wij horen graag van u op bestuur@huttenbouwbangert.nl

Huttenbouw Bangert & Oosterpolder

Stichting Jaarmarkt Blokker is op zoek naar talenten uit Blokker en omgeving. Dus kun 
je zingen, dansen, zit je in een koor of speel je in een bandje, dan kun je tijdens de 
jaarmarkt op 29 augustus je talent laten zien aan een breed publiek.
Opgeven via: jaarmarktblokker@hotmail.com (ovv: podium).

Groeten Stichting de jaarmarkt

Talenten gezocht jaarmarkt Blokker



Familieberichten & Zoekertjes

Voor plaatsing in het Samenspel van 22 mei 
graag uiterlijk op WOENSDAG 13 mei 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?

Aan het einde van de vrijmarkt (27/04/2015) in Blokker heb ik een Digitale Samsung 
receiver (voor Ziggo) gekocht.

Echter deze werkt niet want hij is voorzien van een PIN-code.
Misschien bestaat de kans dat de verkoopster dit bericht leest en 

mij deze PIN-code wil geven.
Graag ontvang ik de code op het volgende mailadres: zonnebloem47@live.nl.

Op 13 mei 2015 gaan wij trouwen
Dirk Wildenburg en Janine Bodewes

Ons kerkelijk huwelijk is om 15.00 uur in de rooms-katholieke kerk in Blokker.

Ons adres blijft: Groenelaan 9, 1695 BE Blokker.

GEVRAAGD

HUWELIJK

Bos sleutels op de Bangert op 21 april.
Voor info: Hoogewoud 54 te Zwaag.

Op koningsdag 27 april, de vrijmarkt in Blokker ben ik mijn armband verloren.
Hij is plat geschakeld goudkleur en titanium om en om. Op de sluiting staat Boccia. 

Ik heb de armband op een speciaal moment gekregen en 
zou hem graag terugvinden. 

Heeft u hem misschien gevonden? Bel 06-44161377

GEVONDEN

GEZOCHT



Er waait een wind van activiteit door Zwaagdijk-West. De festiviteiten rond koningsdag 
waren nog niet van start gegaan, of het dorp kleurde al oranje. Hiervoor waren een 
oranje-zonnetje, maar ook de kleurrijke fietsen van de kleintjes verantwoordelijk. 
Binnenkort dan weer de activiteiten in en rond de Wildebras met de kermis als 
hoogtepunt en:... de start van de vrijwilligers-bibliotheek. De aankondiging van de 
officiële opening volgt spoedig.

Natuurlijk is het ook de eventuele bouw van die grote windmolens die de mensen 
bezighoudt. De media lust er ook wel pap van, want wie wind zaait, zal storm 
oogsten! Die wind kreeg zelfs vat op één van de spandoeken. Hij werd gelukkig later 
teruggevonden, netjes vastgebonden aan het hek van het dorpshuis in Hauwert. 
Beide daders krijgen alsnog de wind van voren. Het bekendmaken van de werkelijke 
ZOEKLOCATIES laat nog even op zich wachten.

De werkzaamheden rond de Westfrisiaweg gaan ook voor de wind. Zanddijken worden 
gestort en later weer weggehaald. Als de wind dan flink aanwakkert lijkt het op een 
zandstorm in de woestijn. De eerste omleidingen zijn al aangekondigd. In ons park is 
de situatie ook elk moment weer anders. Dijkje weg... nieuw dijkje terug. We houden 
het goed in de gaten of de gemaakte afspraken wel worden nagekomen. Het kappen 
van de bomen op het talud bij de spoorlijn was bijvoorbeeld niet helemaal de afspraak. 
Spijtig genoeg nemen ook hier gedane zaken geen keer.

Tot slot: onze volgende vergadering is gepland op maandag 11 mei. U bent om 20.00 
uur van harte welkom.

Berichten van de dorpsraad Zwaagdijk-West

Klusdag Wildebras - Topdag
Nog een bedankje aan alle vrijwilligers 
die de klusdag weer tot een succes 
maakten. Er werd hard schoongemaakt, 
gesloopt, opgeruimd, gespit, geveegd 
en weggebracht. Ook werden er diverse 
wonden verbonden, maar al met al ging 
iedereen met een goed gevoel naar huis.
 
Meer informatie over de Wildebras: 
www.de-wildebras.nl.

Nieuws van de Wildebras



Verslag JB’s dart trophy
Afgelopen maand werd weer het enige echte JB Dart Trophy 
georganiseerd! Op 17 april waren er 20 darters aanwezig die 
deelnamen aan de editie van dit jaar. Na 
de bekendmaking van de poule indeling 
gingen we snel van start. Met een aantal 
spannende poules, barstte om 21.00 uur 
de strijd los. Er werden veel spannende 
partijen gespeeld maar het liep ook mooi 
vlot door dit jaar. Voor de langer durende 
p...ot was er een extra bord aanwezig 
zodat de rest geen vertraging op zou 
lopen. Nadat er van 20 spelers 8 over 
waren gebleven werd er 1 tegen 1 gestreden. Dit jaar is de finale van het JB Dart Trophy 
gewonnen, met 4 tegen 2 legs, door Lorenzo Otsen.
2e plaats: John van Leeuwen
3e plaats: Ennio de Vries
4e plaats: Erik Sijm

Alle prijswinnaars van harte gefeliciteerd. Er kan door ons als organisatie terug gekeken 
worden op een super geslaagd darttoernooi. 
Iedereen bedankt voor de aanwezigheid en wij hopen jullie ook op de volgende activiteit 
weer te begroeten.

JB Zwaagdijk • Balkweiterhoek 56 • Zwaagdijk-West

Nieuws van JB Zwaagdijk

Hierbij willen wij alle leden graag uitnodigen voor het bijwonen van onze algemene 
ledenvergadering op vrijdag 22 mei om 20.00 uur in Cultureel Centrum De Plataan, 
Pastoor Nuijenstraat 1, 1689 GM Zwaag.
 
Agendapunt is o.a. bestuursverkiezing. Aftredend zijn Peter Blank en Tineke Horstman-
Kooijman. Beiden stellen zich herkiesbaar. Eventuele andere kandidaten kunnen zich tot 
aanvang van de vergadering melden bij de voorzitter Ruud Dijksma (0229-236335).
 
Ook voor de kascommissie zijn we nog op zoek naar een nieuw lid.
 
Graag tot ziens op vrijdag 22 mei.

Bestuur van “De Laatste Eer”

Uitnodiging algemene ledenvergadering 
Uitvaartvereniging De Laatste Eer Zwaag/Blokker



Op 1 april hield biljartvereniging N.H.D. haar Algemene Ledenvergadering in het 
biljartpaleis aan de Dorpsstraat te Zwaag. Er was sprake van een grote opkomst van 
betrokken leden. Voorzitter Leo Klaver zag dat van de ruim 90 leden er 42 aanwezig 
waren. Het ledental is vorig jaar toegenomen, vooral met mensen die ontdekken dat 
biljarten een prima sport is en ook overdag beoefend kan worden op onze zes kleine 
tafels en twee grote matchtafels. Kom eens langs, proef de sfeer, en speel een paar keer 
op proef. Theo Bot, penningmeester, kreeg van de kascontrolecommissie bestaande uit 
Piet Sachs en Frans Pronk complimenten voor zijn zuinig beleid. 2014 werd afgesloten 
met een klein begroot verlies. In 2014 werd flink geïnvesteerd: een nieuw klein biljart, 
alle oude stoelen vervangen en alle biljarts voorzien van nieuwe lakens, gelakt en waar 
nodig gerepareerd. Het materiaal van N.H.D. behoort tot het beste in Westfriesland. Door 
het afhaken van de voormalige hoofdsponsor en de wens om in een moderner outfit te 
spelen, werd vorig jaar besloten het witte overhemd met gilet en strikje, te vervangen 
door een nieuw paars shirt met logo, dat inmiddels al onze KNBB-leden bij wedstrijden 
dragen. Wedstrijdleider Emile Robert kon op een geslaagd jaar terugkijken. Er werden bij 
N.H.D. 21 voorwedstrijden en vier finales afgewerkt en 18 teams speelden wedstrijden in 
competitieverband. Emile bedankte alle wedstrijdleiders voor hun inzet. Hij is bovendien 
verheugd dat hij tegenwoordig en ook de komende tijd mag rekenen op de steun van 
Wim Knol. Deze maand is het N.H.D. Open Zwaag 2015 gestart, voor driebanden-spelers, 
op kleine en grote tafels. Hieraan kon iedereen meedoen, biljartkleding was niet verplicht. 
Komende weken worden de voorrondes afgewerkt, finales zijn: op klein 30 april en 1 mei, 
op groot 12 en 13 mei. Voor de finalisten zijn er flinke geldprijzen te winnen. Voorzitter 
Leo Klaver uitte zich zeer bezorgd over het kleine aantal van drie bestuursleden, 
bijgestaan door de tijdelijk waarnemend secretaris. Voor deze laatste wordt al jaren naar 
een vervanger gezocht. De kwestie wordt dringend, daar volgend jaar de penningmeester 
en wedstrijdleider volgens het opgestelde rooster aftreden. Gelukkig bij N.H.D., zoals bij 
veel verenigingen, wordt het bestuur gesteund door een groot aantal vrijwilligers, die veel 
werk verzetten, aangestuurd door Frans Pronk. Volgens een strak rooster, zijn er leden 
die dagelijks ballen poetsen, biljartlakens en vloeren stofzuigen, toiletten schoonhouden, 
wasgoed verzorgen, het gebouw binnen en buiten onderhouden. Alle vrijwilligers werden 
door de voorzitter bedankt voor hun werk, steun en betrokkenheid. 
Zoals elk jaar vond ook de uitloting van obligaties plaats:
Twaalf obligaties van 22,70 euro, nummers: 
372 – 354 – 343 – 334 – 325 – 310  – 309 – 301 – 294 – 290 – 289 – 254 
Zes obligaties van 45,20 euro, nummers: 
216 – 189 – 187 – 85 – 25 – 2
De uitgelote obligaties kunnen worden geïncasseerd bij onze penningmeester Theo 
Bot, tel. 0229-296959. 
Om 21.15 uur sloot de voorzitter de vergadering, bedankte alle aanwezige leden voor 
hun steun en inbreng. 
 
Namens het bestuur, Theo Mensch

Verslag alg. ledenvergadering biljartvereniging N.H.D.



Met nog twee weken te gaan en dan barst het grote feest 
in Zwaag weer los. Het kermis programma tijdens het 
pinksterweekend staat weer vol van verschillende activiteiten 
en mooie optredens. Een programma voor zowel jong als oud!
Georganiseerd door carnavalsgroep De Lamstralen beginnen we de vrijdagavond 
vanaf 19.30 uur op ‘sportieve’ wijze met het vierde Swaeghse bakvoetbaltoernooi! 
Speel met jouw team dit levend tafelvoetbal op het terrein achter de Witte Valk. Dit 
jaar spelen we met een volle bak! Na de finalewedstrijd tegen middernacht gaan we in 
het voorcafé door met gezellige muziek van onze eigen huis-DJ!

Zaterdagavond beginnen we om 21.00 uur in de feesttent met de Feest DJ’s. Komt 
allen en beleef deze zaterdagavond een uniek avondje uit in Zwaag! 

Zondag is ondertussen al traditioneel en herkenbaar geworden in Zwaag. Vanaf 14.30 
uur zorgt carnavalsgroep De Schuimkragen dat het zandstrand bij de feesttent achter 
café De Witte Valk er weer mooi bij ligt. Hier nemen verschillende teams uit Zwaag 
en omliggende dorpen het tegen elkaar op tijdens het zesde Tropical Beach Volleybal 
toernooi met dit jaar weer topprijzen gesponsord door het Olympisch Volleybal Duo 
Meppelink en Van Iersel. 

En dan de maandag tweede pinksterdag! We beginnen de maandagochtend al om 
10.00 uur met het eerste deuntje/pyjamabal. Dit mooie feest is all inclusief tot 13.00 
in café De Witte Valk. Vergeet niet om je allermooiste pyjama aan te trekken. Kaarten 
voor het pyjama bal zijn te verkrijgen aan de bar van De Witte Valk. ‘s Middag om 15.00 
uur starten we voor het tweede keer het Jeugd bakvoetbal Toernooi voor de jeugd van 
12 tot 16 jaar georganiseerd door carnavalsgroep De Alcoholica’s. Ook het demoteam 
van Minh Zone, Pro-Motion komt een spetterende show geven. Dit team bestaat uit 
16 enthousiaste dansers van rond de 15 jaar oud. Ze zijn meervoudig Europees en 
Nederlands kampioen. Voor de jongere kinderen is er een middag vol plezier op de 
verschillende spingkussens georganiseerd door de groep van het Oranjecomité van 
Zwaag. En wat mede mogelijk is gemaakt door de Jeugdraad van Zwaag en het LOP. 
Een uniek gebaar van deze beide partijen. En 22.00 uur gaat het voorcafé open van 
Café de Witte Valk, nog ene keer lekker uit je dak met onze feest DeeJee.

Dinsdag doen we nog borreltjes toe tijdens Happy Hour van 19.00 uur tot 21.00 uur in 
Café De Witte Valk. Een gezellige afsluitende avond van Kermis Zwaag!
Kijk nu op de website www.kermiszwaag.nl, en laat je verrassen door het 
kermisprogramma, het laatste nieuws en foto’s over de historie van kermis Zwaag 
(i.s.m. Historisch Zwaag). Ook kun je hier online inschrijven voor het vierde Swaeghse 
Bakvoetbal op de vrijdagavond, als het zesde Swaeghse Beachvolleybal Toernooi en 
het tweede Jeugd Bakvoetbal maandagmiddag. Schrijf je nu in want vol = vol! Beleef 
van 22 tot 26 mei een fantastisch Kermisweekend Zwaag!

Het aftellen is begonnen!



Muziekvereniging De Herleving uit Zwaag 
houdt dinsdag 12 mei een Bring Your Friend play-in van 18.45 tot 19.45 uur in Cultureel 
Centrum De Plataan in Zwaag.
 
Op dinsdagavond 12 mei kun je je vriend, vriendin, buurmeisje of neef meenemen naar 
een Play-in van muziekvereniging De Herleving in Zwaag. Iedereen die een blaas- of 
slagwerkinstrument bespeelt (diepast in een harmonie-orkest) is van harte welkom 
om mee te doen met een leuke jamsession! Vanaf 18.30 uur is de inloop in Cultureel 
Centrum De Plataan, Past. Nuijenstraat 1 in Zwaag. Rond 18.45 uur gaan we onder 
leiding van dirigent Rolf Hoogenberg een heus orkest vormen en kun je ervaren hoe 
het is om met muzikanten samen te spelen. Tot 19.45 uur is er de mogelijkheid om op 
je eigen blaasinstrument of op orkest-slagwerk mee te doen.
 
Mocht je geen muziekinstrument hebben, geen probleem: wij doen ons best om je met 
het orkest mee te laten doen! Voor vragen kun je contact opnemen met Annie Balk (tel 
0229-263003) anniebalk@herlevingzwaag.nl
We hopen dat je naast ons komt zitten spelen. Tot gauw op 12 mei, 18.30 uur, De 
Plataan, Past. Nuijenstr 1 in Zwaag.

Bring Your Friend

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

Via deze weg willen 
wij u vertellen hoe 
blij we zijn met 
de komst van het 
Cruyff Court in onze mooie wijk, de Bangert en 
Oosterpolder. 

Een Cruyff Court is bedoeld voor sport en 
sportiviteit. Hoewel in de eerste plaats gericht 
op voetbal, beschouwt de Foundation het als 
een pre als er ook andere sporten en spelen 
plaatsvinden. Verder is het normale Cruyff Court 
uitdrukkelijk bedoeld als wijkvoorziening. 

Het Johan Cruyff Court is een prachtige 
speelgelegenheid voor onze kinderen. Laten 
we er samen zo optimaal mogelijk gebruik van 
gaan maken!

Cruyff Court



12 mei Bring Your Friend avond    Aanvang 18.45 uur

 Muziekvereniging De Herleving

 De Plataan, Zwaag

17 mei Tussen Amstel en IJsselmeer Aanvang 09.00 uur

 Westfries FietsTourclub

 Start: hanbalvereniging

 Noorderdracht 42a, Oosterblokker

22 t/m 26 mei Kermis Zwaag

Activiteitenagenda     mei 2015

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

De collecte voor het Longfonds, het vroegere Astma Fonds, gehouden van 20 tot 25 
april, heeft in Zwaag 1368,84 euro opgebracht. Een prachtig resultaat! Ruim 150 euro 
meer dan in 2014. Dank aan alle goede gevers! De Bangert-Oosterpolder en de nieuwe 
wijk tussen Zwaag en de Bangert is daar niet bij.
Uw bijdrage wordt gebruikt voor verbetering en onderzoek van de COPD ziekten.
 
Heeft u de collectant gemist dan kunt u uw bijdrage nog overmaken per giro naar:
Longfonds Amersfoort, gironr: 55055
 
De 24 collectanten ook heel hartelijk bedankt voor hun inzet. Hoop dat u met 
voldoening terugkijkt op het collecteren en bedenk: vele kleintjes maken een groot! In 
dit geval een ‘groots’ gebaar naar de mensen die deze ziekte hebben. Bravo!
Mogen het Longfonds en ondergetekende óók in 2016 weer op u rekenen? 
 
De organisator in Zwaag, 
Tini Gitzels

Opbrengst collecte Longfonds Zwaag



De huisartsenpraktijk is wegens nascholing, vakantie of nachtdienst gesloten op 
woensdag 20 mei en donderdag 4 juni.

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

Zondag 17 mei is een koninklijke dag: koningin Maxima is jarig! En... de wereldwinkel is 
er weer!
Op zondag 17 mei, na de viering van 10.00 uur, kunt u weer terecht in onze ‘winkel’. 
Graag zin wij u weer bij de verkoop en/of bij de koffie/thee!
 
Wereldwinkelgroep Zwaagdijk-West: Carla, Jose, Angela en Judith

Een koninklijke dag!

Sportagenda     mei 2015

VOETBAL

10 mei                 Heren Aanvang 14.00 uur        

                            Westriezen - Spartanen Zwaag

10 mei                 Heren Aanvang 14.00 uur

                            Woudia - De Blokkers (voor de laatste punten)  Westwoud

HANDBAL

10 mei Dames Aanvang 12.30 uur

 Westfriezen - Berdos Zwaag

17 mei Dames Aanvang 13.00 uur

 Westfriezen - Vido 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.



De werkgroep ter bescherming Kromme 
Leek heeft het college van B en W en 
de secretaris ontvangen en zij hebben 
dinsdagochtend 28 april, onder een 
stralend zonnetje, een werkbezoek 
afgelegd in het Kromme Leek-gebied. De 
fruitbomen stonden prachtig in bloei op 
het land van Gerard Eeken.
De werkgroep wil het Kromme Leek-
gebied beschermen en heeft hiervoor de 
officiële aanvraag verzonden naar het college. Het Kromme Leek-gebied is 2500 jaar 
oud en door de agrariërs hier prima onderhouden, waardoor het gebied authentiek 
is gebleven. Het is een veengebied: op de ingeklonken veen kwamen kreekruggen, 
waardoor in 500 na de jaartelling Hauwert en Nibbixwoud ontstonden. De Zwaagdijk is 
aangelegd om het zeewater vanuit Bergen aan Zee tegen te houden. De Kromme Leek 
is al beschermd gebied door de ecologische hoofdstructuur. Echter de een na de andere 
projectontwikkelaar ziet hier kansen voor woningbouw, landhuizen, windmolens of 
extra waterberging. Dit gebied heeft bescherming nodig voor de agrariërs die hier 
gewoon hun werk moeten kunnen blijven doen.

De werkgroep bestaat uit afgevaardigden van alle historische verenigingen en 
dorpsraden rond de Kromme Leek. De projectleiders zijn Maria Weeber en Joke 
Admiraal vanuit de vereniging Kromme Leek en Co Vlaar vanuit de vereniging uit 
Hauwert.

Werkbezoek Kromme Leek

In de laatste week van april dit jaar gingen ruim 40.000 collectanten op pad voor het 
Longfonds (voorheen Astma Fonds). De opbrengst van de collecte in Oosterblokker 
bedroeg 601,76 euro. Hartelijk dank voor uw bijdrage! Hiermee kan het Longfonds blijven 
strijden tegen longziekten en onderzoek financieren om kapotte longen te repareren. 
Want gezonde longen zijn van levensbelang. 

In Nederland zijn ruim één miljoen mensen met een longziekte.  Het Longfonds financiert 
wetenschappelijk onderzoek: zo werken we aan een vaccin tegen astma en zetten we ons 
in voor reparatie van kapotte longen.

Collectant gemist? Sms dan ‘LONG’ naar 4333. Hiermee doneert u alsnog 1,50 euro aan 
het Longfonds. Of ga naar longfonds.nl/steun-ons

Opbrengst collecte Longfonds Oosterblokker



Soms kan iets je een verleden opnieuw in herinnering brengen. Dat was in 2004 bij mij 
het geval. Het vinden van een oud doosje met glasnegatieven bracht me een gebeuren 
uit mijn kinderjaren, dat ik met u wil delen, in herinnering. 
 
Kort voor het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog verhuisden mijn ouders van 
Lunteren naar Haarlem. Mijn vader, die technicus was, kon bij de vroegere werkgever 
terugkomen. Het gezin trok bij oma, de moeder van mijn vader, in. Oma was weduwe en 
heette naar haar meisjesnaam Corrie ten Boom. We zijn verwant aan de Ten Boom’s, die 
in de horlogerie aan de Barteljorisstraat in Haarlem woonden. De vooral in Amerika en 
door haar boeken bekende Corrie ten Boom sprak mijn oma aan met ‘tante Cor’. Oma 
was hardhorend en durfde niet alleen over straat. Ze vroeg me meerdere malen haar te 
begeleiden. Ik was toen acht, negen jaar oud. Ik ging met oma ook verschillende malen 
naar de horlogerie in de Barteljorisstraat. Daar bracht ik haar naar boven, waar ze enkele 
uren met vader Ten Boom sprak. Daar haalde ze haar koperen gehoorapparaat voor uit 
haar tas. Als kind zag ik enige malen de oude Casper ten Boom. Zelf ging ik naar beneden 
om bij Betsie en Corrie naar het horlogemaken te kijken. Mij was niet bekend, dat in het 
huis onderduikers, waaronder een aantal Joden, verborgen zaten en er vanuit dat pand 
verzetactiviteiten ondernomen werden. Een oudere broer zei er wel van op de hoogte te 
zijn geweest. Hij had de onderduikers aardappelen zien schillen en uien snijden.
 
Het was in 1944, dat mijn ouders en ik op een zondagmorgen langs de horlogerie 
liepen. Tot mijn verbazing stonden er Duitse soldaten met het geweer in aanslag voor 
het pand. De horlogerie werd zwaar bewaakt. Ik begreep er niets van. Mij werd niets 
verteld. Pas na de oorlog werd me het een en ander duidelijk. De activiteiten in de 
horlogerie waren verraden geworden en de Ten Boom’s  gevangen genomen. Casper 
ten Boom werd in Scheveningen al enige dagen daarna omgebracht. Corrie en Betsie 
werden overgebracht naar het concentratiekamp te Ravensbrück, waar Betsie vanwege 
de ontberingen is overleden.
 
Na de bevrijding keerde Corrie als enige overlevende van de Ten Boom’s terug uit het 
concentratiekamp. Ze verzocht mijn ouders naar de horlogerie te komen. Ze namen mij 
mee. Opnieuw was ik, toen tien jaar oud, in de horlogerie. Nu om te weten te komen 
wat er zich in de oorlog had afgespeeld. Corrie liet verschillende geheimen van het 
huis zien. In de trapleuning hadden papieren van de onderduikers gezeten. Achter 
een groot schilderij was een ruimte, waar hun andere bezittingen verborgen waren 
geweest. Ze bracht ons ook naar haar kamer, waar ze me vroeg de achterkant van een 
kast omhoog te duwen. Mijn vader en ik zijn daarop op de knieën onder de laagste 
plank door de ruimte binnengekropen, waar de onderduikers dagen en nachten na het 
verraad hebben doorgebracht. 

Het oude doosje met glasnegatieven

Lees verder op de volgende pagina >>



Twee keer in de maand op zondag organiseert MAK Blokweer Maks’ Doe-middag. 
Dit is een activiteitenmiddag voor kinderen van 6 t/m 12 jaar. De activiteiten staan 
altijd in het teken van één van onze thema’s: natuur, milieu en boerderij. Maks’ Doe-
middag duurt van 14.00 tot 15.30 uur. Kijk op de website voor de omschrijving van de 
programma’s en de data: www.mak-blokweer.nl

VLINDERKAST BOUWEN
zondag 17 mei
Bouw zelf iets voor de vlinders in je tuin! 
Waar verblijven vlinders in de winter? Hoe lang duurt het voordat een pop in een vlinder 
verandert? Waarom hebben vlinders eigenlijk zoveel kleuren? Tijdens deze doe-middag 
gaan we de vlindertuin in om alles over vlinders te leren, en bouwen we onze eigen 
vlinderkast. De kosten voor deze middag bedragen 7,50 euro per kind.

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

Mogelijk waren we de eersten die na de oorlog in die ruimte waren. Ook herinner ik me 
dat onder een vloerkleed in de winkel een luik was met toegang tot een ondergrondse 
ruimte. Aan mijn bezoeken als kind aan de horlogerie heb ik jaren niet gedacht. Het 
kwam me weer in herinnering toen ik op oudere leeftijd een boek van Corrie ten Boom 
las met foto´s van voor mij bekende plaatsen. Nog verschillende malen heb ik haar 
mogen ontmoeten en met haar gesproken in zowel Nederland als Zwitserland. 
 
Vanwege mijn handicap verhuisden mijn vrouw en ik in juli 2004 naar Zwaag. Omdat 
we in Medemblik in een groter huis woonden, moesten we veel weg doen. Ook van 
de boeken in mijn studeerkamer. Toen mijn bureau aan de beurt was vond ik het oude 
doosje waarvan ik dacht dat er glasnegatieven van de trouwfoto´s van mijn ouders in 
zaten. Het waren andere foto´s. Op twee ervan een oude man met baard, een horloge 
in zijn hand en een loep voor zijn oog. Ik herkende Casper ten Boom, die ik zestig jaar 
daarvoor kort voor zijn gevangenneming en ombrenging als kind nog had gezien. 
Ik was verbaasd. Ik had nooit geweten dat er tussen de oude spullen van de vorige 
generatie die negatieven zaten. Het oude doosje van Agfa met daarop ‘ISO-CHROOM’ 
bracht me het verleden uit de oorlog opnieuw in herinnering. Een herinnering aan 
mensen die grote indruk op me maakten en van invloed waren op mijn leven. Eigenlijk 
houdt mijn verhaal meer in dan ik in deze aangeef. Ik wilde echter de herinneringen 
met u delen die door het vinden van een oud doosje bij me bovenkwamen.
 
Jaap de Cock

<< vervolg van de vorige pagina



Na enige weken van bedrieglijke rust brengen wij u weer wat nieuws van het front. Het 
Swaeghs Smartlappenkoor heeft niet stil  gezeten en oefent zich elke veertien dagen met 
militaire precisie suf voor de act die, zoals bekend, 14 juni in Son en Breugel moet worden 
opgevoerd.
Zeventig jaar geleden werd Nederland bevrijd en dat feit wordt als thema gebruikt voor 
de act. De vrouwelijke koorleden zullen kleding uit de jaren veertig dragen en de mannen 
worden in militaire outfits gehesen. Vrijwel alle plunjebalen zijn in het verleden door de 
mannelijke koorleden (voor zover die onder de wapenen zijn geweest) ingeleverd en het 
blijkt niet mee te vallen om de juiste spullen bij elkaar te krijgen. Hopelijk zullen zij er een 
beetje vervaarlijker uitzien dan de mannen uit de hilarische Engelse comedyserie ‘Dad’s 
Army’ dat in Nederland op televisie kwam onder de naam ‘Daar komen de schutters’.
Helaas zijn er koorleden die door omstandigheden niet kunnen meedoen aan de 
act. Hiertoe behoort ook een aantal mannen. Hoewel het aantal mannen in het koor 
jaloersmakend is voor andere koren, is dit aantal toch niet zo groot dat er meerdere 
gemist kunnen worden als er gezongen wordt en zeker niet bij de uitvoering van de 
act. Om de act toch goed te kunnen uitvoeren is daarom een beroep gedaan op de 
reservetroepen. Sommige dames hebben hun partner zover gekregen dat ze aan de act 
mee gaan doen. De eerste repetities zijn inmiddels achter de rug en dirigent Co Feld weet 
als een echte sergeant majoor de manschappen al aardig in het gelid te krijgen. Naast 
de oefeningen voor de act, moet het koor ook nog oefenen voor enkele optredens die 
gepland zijn. Het eerste optreden zal op 8 mei plaats vinden in de Vijverhof in Avenhorn. 
Op 2 juni treedt het koor op tijdens het ziekentriduüm in Zwaag. 
Kijk voor meer nieuws, foto’s, optredens, kortom informatie op onze website 
www.swaeghs-smartlappenkoor.nl.

2005 - 2015

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

OPHAALDATA: MAANDAG 11 MEI
 MAANDAG 8 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

Per abuis is in het vorige Samenspel 27 april vermeld als ophaaldag van oud papier in 
Zwaag. Deze datum kwam te vervallen. Excuses voor het ongemak.

Redactie Samenspel en LOP



Nieuws van Vrienden van de 
Wijzend
De kop is er af! Met een geweldige open dag 
werd de Wijzend geopend door wethouder Ben Tap van Sportzaken van de gemeente 
Hoorn. De wethouder gaf het goede voorbeeld door meteen een abonnement te kopen. 
Goed voorbeeld doet goed volgen, u weet dus wat u te doen staat. 

De schoolkinderen vermaakten zich kostelijk in de verschillende baden, het was 
gratis zwemmen en het weer was stralend. Er waren een aantal verenigingen die hun 
specialisme toonden zoals het waterskiën dat veel belangstelling had van de in groten 
getale aanwezige kinderen. 

Op zaterdag werd de 10 km van Zwaag georganiseerd. Het weer was deze dag wat 
minder uitbundig maar dat mocht de pret niet drukken.
 
Nieuwe bestuur- en beheersvorm
De Wijzend gaat de komende periode tot aan eind volgend jaar een zeer interessant 
traject in. Vanuit de gemeente uit wordt geregeld dat bestuurlijke verantwoordelijkheden 
gewijzigd gaan worden. Het bestuur dat nu de baden Waterhoorn en Wijzend beheert als 
Stichting Zwembaden Hoorn zal gaan verdwijnen. Uit diverse onderzoeken is gebleken 
dat deze bestuur- en beheersvorm niet de meest geschikte is om een optimale exploitatie 
en bedrijfsvoering te kunnen realiseren. Met name de kleinschaligheid en kwetsbaarheid 
van deze organisatie staan ontwikkeling in de weg op aspecten als continuïteit, 
doelmatigheid, innovatie, professionaliteit en maatschappelijk ondernemerschap. Welke 
bestuursvorm daar dan wel voor in de plaats komt daar wordt nog over gepraat. 

Vrienden van de Wijzend is een van die groepen die meepraat over hoe het er straks in 
de Wijzend uit moet gaan zien. Er is bij de gemeente een voorkeur om de baden en de 
ijsbaan commercieel te gaan exploiteren.
 
Compliment
Een compliment dienen wij nog te maken voor onze tuinman Nico Mak die dit keer echt 
zijn best heeft gedaan om de Wijzend er fantastisch en stralend uit te laten zien. Het 
zelfde geldt voor de vrijwilligers die alles uit de kast hebben gehaald voor een optimaal 
resultaat, ook al misten zij node Walter en Cor van Diepen die de vrijwilligers nog wel van 
advies kwam voorzien. 
En als laatste Jan Ruiter die zijn vrouw moest verzorgen die terugkwam uit het ziekenhuis 
en nu rust moet houden. Sterkte en beterschap vanaf deze kant.
 
Dit was het weer tot de volgende keer met meer nieuws van en over de Wijzend.



Op De Wingerd stonden de afgelopen weken volledig 
in het teken van kunst. Wekenlang hebben de 
kinderen zich verdiept in verschillende kunstenaars 
en kunststromingen en gewerkt met schilderkunst en 
beeldende kunst. Cobra, De Stijl, Hollandse Meesters: 
alle klassiekers kwamen aan bod bij het maken van 
werkstukken en presentaties. Diverse groepen zijn 
op pad gegaan of kregen bezoek van een heuse 
kunstenaar. Na dit project kunnen we stellen dat er 
heel wat kunstkenners op De Wingerd rondlopen! 
Zo kon het zijn dat op de wervelende slotavond 
van dit prachtige project kinderen met uitspraken 
kwamen als: “O, kijk oma, het meisje met de parel!” 
en: “Dit is een werk van Keith Haring”, wat zorgde 
voor verblufte gezichten bij trotse familieleden. Onze 
galerie De Wingerd werd druk bezocht. Er was dan 
ook ontzettend veel prachtige kunst te zien in alle klaslokalen en ook zelfs buiten! Ook 
aan de inwendige mens was gedacht: alle gasten konden genieten van een Herman 
Broodje, Karel Appeltje of heerlijke Mondriaancake. Met de opbrengst van de catering en 
het rad van avontuur gaan we nieuwe boeken aanschaffen voor in de schoolbibliotheek. 
Wij willen iedereen die een steentje heeft bijgedragen op welke manier dan ook, hartelijk 
bedanken!

Uit de Kunst!

Ook dit jaar organiseert HV Blokker weer haar jaarlijkse pinkstertoernooi. Ditmaal vind 
het pinkstertoernooi plaats op zaterdag 23 mei op het veld aan de Noorderdracht.
In de ochtend en middag zal de jeugd spelen en in de avond mogen de senioren het 
toernooi voortzetten, waarna het met een feest in de kantine zal worden afgesloten. 
Wij hopen u graag op zaterdag 23 mei te zien rond de handbalvelden! Kom langs en 
proef de sfeer van de handbalsport en HV Blokker.

Op vrijdag 17 april zijn de leden langs de deuren gegaan voor de jaarlijkse plantenactie. 
Met een goed humeur, mooi weer en bakken met mooie geraniums. Er is goed verkocht 
en daarmee is de actie geslaagd!
Diegene die geraniums gekocht hebben: bedankt namens de club en haar leden!
De datum voor volgend jaar is alweer bekend: vrijdag 15 april 2016. 

Vooraankondiging Pinkstertoernooi HV Blokker

Jaarlijkse plantenactie HV Blokker is geslaagd!



Desiree’s column
Daar staan ze dan
Desiree Machtel (26) is tekstschrijver en woont met haar gezin in Oos-
terblokker. Eens per maand schrijft ze een column voor Samenspel.

Ik rij door Hoogkarspel en zie ze staan. Een paar aan de linkerkant en een paar aan 
de rechterkant. Leeggehaald. Ramen en deuren dichtgespijkerd. De tuin vertrapt door 
bouwvakkers. Er staan al paaltjes, containers en andere spullen die het er niet gezelliger 
op maken.
 
Maanden geleden woonden er nog mensen. Gezinnen, een vrijgezel, een ouder echtpaar? 
Zelf weten ze het natuurlijk wel. Sommige van hen stonden er al jaren. Wat hebben 
ze veel meegemaakt. Mensen kwamen er samen. Relaties werden gebroken. Er werden 
kindjes geboren die vervolgens opgroeiden. Er zijn vast ook mensen overleden. Er werd 
afscheid genomen. Gelachen. Gehuild. Er werden feesten gevierd: sinterklaas met vol 
verwachting kloppende harten, gezellige kerstfeesten. Paaseieren zoeken. Hun muren 
werden geschilderd en behangen. Soms wel tientallen keren. Hoeveel lagen tegels zullen 
de badkamers en de wc’s hebben gezien? Er werden spijkers in de muren geslagen en 
er na jaren weer uitgetrokken. Er werden muren geplaatst of omgegooid, er kwam een 
dakkapel of een serre. En al die tijd stonden de muren trouw overeind en deed het dak 
zijn best de regen en kou buiten te houden. Tot nu.
 
Nu worden ze platgegooid. Door machines en happers. Het puin wordt afgevoerd. Door 
mensen die er vast niet bij stilstaan wat ze slopen. Het is tenslotte hun werk. Waarom 
zouden ze sentimenteel doen? Dan komt er nooit iets af. Waar de huizen stonden ligt 
straks asfalt. Om het verkeer veilig en soepel door de regio te kunnen leiden is het nodig 
dat er een weg komt. Precies waar ze stonden, de pechvogels. Waar levens werden 
geleefd rijden straks auto’s. Het is de realiteit. We kunnen blijkbaar niet anders. 
 
Aan de Bangert en de Dorpsstraat in Zwaag gebeurde hetzelfde om plaats te maken voor 
de Strip (die volgens mij nog breder had gemoeten ook, maar dat terzijde). Waarschijnlijk 
rij ik straks zelf ook over die weg. Over de grond waar de huizen trouw hun werk deden. 
Het zij zo. Maar een naargeestig gezicht is het wel. 
 
Update Drachterveld
Nog even wat anders. Ik heb het zelf nog niet kunnen uitproberen, want zwangerschap 
nummer 3 houdt me aan huis gekluisterd, maar het tunneltje naar het Drachterveld is 
aangepast! Ik heb me laten vertellen dat er nu een borstelbaan is die het veel gemakkelijker 
maakt om met de fiets het gebied in en uit te gaan! Super toch? Ik zeg: allemaal even 
uitproberen!



Gezien in een wildrooster bij het Drachterveld: 
moedereend luid kwakend op de kant, haar jongen, 
10 stuks, waren door het wildrooster gevallen.

Ze zijn later met een klein schepnetje uit het 
wildrooster gehaald door medewerkers van de 
dierenambulance.

De loop- en fietstunnel onder het spoor 
in het Drachterveld heeft sinds kort een 
fietslift.

Een prachtige uitvinding. Voor zowel 
naar beneden als naar boven.

Eendjes vast in wildrooster

Fietslift Drachterveld

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

OPHAALDATA: WOENSDAG 20 MEI
 WOENSDAG 3 JUNI

SVP PAPIER GEBUNDELD OF IN DOOS/BAK AAN DE WEG ZETTEN.

Ophaaldata oud papier Blokker



Rooms-katholieke parochies in onze regio
Kerkgebouwen: Westerblokker H. Michaël, Plantage 29, Blokker
 Oosterblokker O.L.V. Visitatie, Oosterblokker 66, 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

za. 09 mei 19.00 uur Oosterblokker Eucharistieviering m.m.v. St. Caecillia
zo. 10 mei 10.00 uur Zwaag Eucharistieviering Samenzang
   Westerblokker GEEN VIERING
di. 12 mei 09.00 uur Westerblokker Eucharistieviering
wo. 13 mei 09.00 uur Zwaag Eucharistieviering in de Kapel
  14.00 uur Zwaag Cenakel in de kapel  
  19.00 uur Zwaag Rozenkransgebed in de Kapel
    Hemelvaartsdag
do. 14 mei 10.00 uur Zwaag Eucharistieviering m.m.v. koor Marcanto
vr. 15 mei 09.00 uur Westerblokker Eucharistieviering
za. 16 mei 19.00 uur Oosterblokker Eucharistieviering m.m.v. Zingenderwijs
zo. 17 mei 10.00 uur Zwaag Eucharistieviering met samenzang 
   Westerblokker GEEN VIERING
di. 19 mei 09.00 uur Westerblokker Eucharistieviering
wo. 20 mei 09.00 uur Zwaag Eucharistieviering in de Kapel
  19.00 uur Zwaag Rozenkransgebed in de Kapel
do. 21 mei 09.00 uur Zwaag Eucharistieviering in de Kapel
vr. 22 mei 09.00 uur Westerblokker Eucharistieviering

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 10 mei: 
Blokker: ds. J. Meinders 

Donderdag 14 mei: Hemelvaartsdag
Dienst in het Octaaf: 10.00 uur ds. J. Meinders

Zondag 17 mei: 
Zwaag: ds. P.A. van Ankeren 
m.m.v. de Martinuscantorij
Blokker: Zondagskring



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


