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Het Samenspel is een twee-wekelijkse uitgave (oplage 6000
stuks) van Stichting Samenspel en heeft tot doel de inwoners
van Blokker, Oosterblokker, Bangert-Oosterpolder, Zwaag en
Zwaagdijk-West op de hoogte te houden van de activiteiten van
de verenigingen, stichtingen en organisaties in deze dorpen.

Stichting

SAMENSPEL

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 19 augustus kunt u inleveren

uiterlijk op WOENSDAG 10 augustus voor 19.00 uur ‘s avonds
via redactie@stichtingsamenspel.nl of op Benonilaan 15, 1695 HD Blokker
Tekst kunt u het beste aanleveren in Word of direct in uw e-mailbericht.
Foto’s in een zo hoog mogelijke resolutie, minimaal 300 dpi en illustraties zoals logo’s het liefst
als illustrator EPS en anders ook in een zo hoog mogelijke resolutie. Als u hierover vragen
heeft, kunt u ze uiteraard altijd stellen via redactie@stichtingsamenspel.nl .
De redactie behoudt zich het recht voor de kopij in te korten en te beoordelen op toepasbaarheid 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.

Redactieleden Samenspel: redactie@stichtingsamenspel.nl
- Eef Smal
- Henny Schoonderwoerd
- Annemieke Ooms
- Ellen Muller

- Corina van Willegen
- Chris Beasjou
- Ivo Stork
- Judith Gitzels

Volg ons ook op Facebook: www.facebook.com/Samenspel
Voor alle verschijningsdata en digitale edities: www.dorpspleinzwaag.nl

Verschijning zomerperiode Samenspel
In verband met de zomerperiode verschijnt het Samenspel minder vaak.
Verschijningsdatum
vrijdag 19 augustus
vrijdag 16 september 	

Aanleverdatum kopij
woensdag 10 augustus
woensdag 7 september*

* vanaf deze laatste datum verschijnt het Samenspel weer tweewekelijks.

Schrijf je in voor het
Bangerttoernooi 2016!
Van zaterdag 13 t/m zondag 21 augustus wordt op
het tennispark van L.T.C. Wings - Blokker de 40e editie
van het altijd gezellige open Bangerttoernooi gespeeld. Niet dus zomaar een editie, een
mooie jubileumeditie!
Tijdens de ‘9-daagse’ van Blokker trekken sportiviteit en gezelligheid samen op. Het
Bangerttoernooi trekt jaarlijks tussen de 350 en 400 deelnemers die meedoen in de
categorieën 4 t/m 8 (heren- en damesdubbel, gemengd dubbel en enkel).
Er wordt van alles georganiseerd zoals activiteiten voor de jeugd en op zaterdag
20 augustus de spetterende feestavond met (live) muziek en een heuse loterij met
schitterende prijzen. Zet deze datum alvast in de agenda!
De voorbereidingen zijn in volle gang. Ook de eerste inschrijvingen zijn binnen. Hopelijk
schrijven jullie ook dit jaar weer massaal in en dit kan t/m zondag 31 juli. Ga hiervoor naar
www.ltcwingsblokker.nl (onder Senioren) of www.toernooi.nl en zoek op Bangert.
Graag tot ziens in week 33 (13 t/m 21 augustus) bij “de Bangert” op het tennispark van
L.T.C. Wings - Blokker! We hebben weer zin in een geweldige toernooiweek!
Met sportieve groet,
Bangertcommissie
(Erik, Wendy, Mieke, Erica, Perry, Sandy, Mirjam, Arjan)

Liefdewerk Oud Papier Zwaag
Het oud papier wordt elke maandag in de
even weken opgehaald in Zwaag.
OPHAALDATA: MAANDAG 11 JULI
MAANDAG 25 JULI
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

Battle of Blokker: Oosterblokker versus Westerblokker
Ja beste mensen, er is een datum bekend waarop de battle tussen Ooster- en
Westerblokker gaat plaatsvinden. De organisatie (carnavalsvereniging de Blockeniers
en de O.P.A.S) heeft zaterdag 24 september vastgelegd. Dan gaat de strijd weer
losbarsten! De teams zijn bekend en daar zitten knappe koppen bij die veel kennis
hebben over Ooster- of Westerblokker.
De spanning stijgt inmiddels al: wie komt er dit jaar als winnaar uit de bus? Wordt het
het ijzersterke team uit Oosterblokker met teamcaptain Martin Rood? Of vaagt team
Westerblokker, onder leiding van Piet Koelemeijer, de equipe uit Oost weer van de mat
net als in 2015? U begrijpt: het leeft weer tussen deze twee dorpskernen. Om u alvast
een beetje op te warmen maken we hieronder de strijders bekend:
Team Oosterblokker
Martin Rood (team captain)
Marsja Reus
Ella Kieftenburg
Monique Bakker
Derek Pronk
Jorrit Wagenaar

Team Westerblokker
Piet Koelemeijer (team captain)
Nienke Dijksma
Meinte Boersma
Annemiek Jong
Mathijs de Haan
Ger Willy Steen

Deze twee ijzersterke teams staan in de startblokken om de confrontatie weer aan te
gaan. Achter ieder teamlid staat natuurlijk een back-up van vijf mannen of vrouwen
om de teamleden van informatie te voorzien. Er zullen verschillende vragen worden
voorgelegd. Denk hierbij aan: de historie van Blokker, wetenswaardigheden over de
twee dorpskernen, muziekvragen of ‘wie raad de mystery guest’?
Spanning en sensatie dus op 24 september. De arena waar dit spektakel dit jaar zal
plaatsvinden is café Het Gouden Hoofd. Noteer deze datum alvast in uw agenda! De
organisatie komt snel met meer informatie, maar dat het een spektakel wordt staat
nu al vast!

Dierentuin
De afgelopen periode hebben we in de kleutergroepen van Socrates gewerkt aan het thema “De dierentuin”
Na een bezoek aan Artis hebben we in de klassen dierentuinen nagebouwd en zijn er
heel veel dieren geknutseld. Apen, giraffen,
zebra’s maar ook krokodillen, je kwam ze door
de hele school tegen.
Het aller-leukst vonden de kinderen nog het leren
van de dierennamen in gebarentaal. Met behulp
van het computerprogramma van “Lotte en
Max” leerden ze spelenderwijs liedjes en namen
in gebarentaal. Vlak voor de vakantie hebben we
het thema afgesloten met een presentatie voor
de ouders. Vol trots hebben de kinderen hun
ouders rondgeleid en van alles verteld over wat er te zien was. In de laatste weken gaan
we alles schoonmaken en nemen wij afscheid van de oudste kleuters die na de vakantie
naar groep 3 gaan. Voor deze kinderen en hun ouders begint een nieuwe fase.
Ook nemen we afscheid van de kinderen van groep 8 die met een geweldige musical hun
schoolloopbaan op Socrates afsluiten.
Het team van Socrates wenst iedereen een fijne vakantie!

Ophaaldata oud papier Blokker
Het oud papier wordt elke woensdag in de even weken
opgehaald in Blokker. De opbrengst komt ten goede aan De Blokkers.
OPHAALDATA: WOENSDAG 13 JULI
WOENSDAG 27 JULI
SVP PAPIER GEBUNDELD OF IN DOOS/BAK AAN DE WEG ZETTEN.

Let op: geen oud papier op 10 augustus!!
Op woensdag 10 augustus zal er géén oud papier in Blokker opgehaald worden. Zet
uw oud papier dus niet langs de weg op deze dag en waarschuw uw buren als u ziet
dat zij het wel doen. De chauffeurs van Roele de Vries zijn op vakantie, maar rijden
op 24 augustus wel weer langs. Spaar uw oud papier op of gooi het in de oud papiercontainers op het terrein van De Blokkers. Dank voor uw medewerking!

WF Handbal super trots!
Wat een geweldig eind van het handbalseizoen 2015-2016.
Kampioenen en vijf bekerfinalisten zorgden voor een gouden
rand voor onze handbal trots.
Dames 1 werd kampioen bij de
veldcompetitie. De equipe van trainer/
coach Theo Krom was de te kloppen ploeg
buiten op het asfalt. Maar Dames 1 had een
goed afweergeschut en uit tegen Meteoor,
gecoacht door Zwager Nico Rood, werd het
kampioenschap met een spannend duel
binnengesleept. Groot feest en volgend
seizoen acteert men in de hoogste klasse
van het buiten handbal. Dus dan gewoon in
het NHD te lezen!
De B1 werd uit in Spierdijk kampioen. Tegen nummer 3 van hun klasse St. George werd het
een zwaar bevochten gelijkspel, 7-7 en dat was genoeg om het “we are the champions”
uit de speakers te laten knallen.
En dan de finales van het bekerhandbal.
Met maar liefst vijf team was Westfriezen
hofleverancier op dit bekerfinalistenbal.
De E3 won van Dynamo en makkelijk ging
dat niet, maar deze kleintjes tilden het hele
zaakje op zijn kant en mochten de cup hoog
in de lucht tillen.
De Recreanten 1 wonnen met twee vingers
in de neus en geproost werd er tot diep in
de nacht. Dames 2 lootte loodzwaar tegen Tornado en Westfriezen wist tot het eind
kansrijk te zijn, maar Tornado was met 14-17 beter. Jammer, maar het was evengoed een
puike uitslag voor Dames 2.
De C1 mocht tegen SEW C1 en kwam met 4-0 voor, jammer was dat SEW daarna goed
wakker werd en deze finale evengoed terecht wist te winnen. Goed gespeeld van
Westfriezen!
Dames 1 was de vijfde finalist, zij mochten de degens kruizen met Hollandia T. Een
bloedstollend duel werd het, dat onder tropische omstandigheden werd gespeeld. Het
leek uit te draaien op een gelijkspel, 15-15 en een verlenging leek in de maak. Maar in de
allerlaatste seconde versierde Hollandia T. slim een pingel en won zo met 15-16. Wat was
dat jammer, dat zij de kers van onze handbaltaart wisten te grissen.
Wel een super geweldig eind van onze competitie! S.v. Westfriezen trots en de
hoofdsponsor ook, wat willen we nog meer! Op www.westfriezen.nl/handbal foto’s en
clippies van het zinderende slot. Handbal is fun, zeker bij Westfriezen!
Een prettige zomer, s.v. Westfriezen

Donateurs gezocht molen de Krijgsman
Kent u molen de Krijgsman in Oosterblokker al? Weten u dat dit een molen in bedrijf
is? Dit is de Molen bij ons in de buurt waar u vanaf donderdag tot en met zaterdag,
onder andere lekkere ambachtelijke broden en lekkernijen kunt halen. Ook de koffie
staat dan klaar. En niet te vergeten de lekkere oliebollen met oud en nieuw. Sinds kort
is er een nieuw bestuur. Wij zijn op zoek naar nog meer donateurs. Dit om de molen in
Blokker te kunnen behouden!
Donateurs en vrijwilligers
Gelukkig helpen er bij de restauratie van de molen en de
bouw van het bezoekerscentrum vele vrijwilligers mee.
We hebben echter ook hulp van professionele krachten
en natuurlijk materialen nodig. Via subsidies van de
overheid, de provincie, de gemeente en via giften van
diverse gulle vrienden en sponsoren van de molen
kunnen we al rekenen op een flink bedrag. Er is echter
nog steeds een tekort. Daarom blijven wij een beroep
op u doen om ons financieel te steunen zodat wij het
gehele project kunnen afmaken en onderhouden.
Zou u als particulier of bedrijf donateur willen worden
van de molen?
Voor meer informatie kunt u de website raadplegen: www.molendekrijgsman.nl
Voor minimaal 15 euro per jaar bent u al donateur. Als donateur:
- wordt u op de hoogte gehouden van de gang van zaken;
- heeft u gratis toegang tot de molen tijdens openingsuren;
- ondersteunt u de restauratie en het onderhoud van onze molen.
Mocht u nog vragen hebben, dan zijn wij uiteraard bereid om u vragen te beantwoorden.
Met vriendelijke groet,
Stichting De Krijgsmolen

Mededelingen Medisch Centrum Oost
Huisartspraktijk A.E. Meijer
www.medischcentrumoost.com
De huisartsenpraktijk is wegens nascholing, vakantie of nachtdienst gesloten op:
zomervakantie van maandag 8 augustus t/m vrijdag 26 augustus.

Swaegh Open 2016
Nog een paar weken en dan vindt in Zwaag weer het Swaegh Open plaats.
Dit jaar van 16 t/m 24 juli. Dit is altijd een hele leuke, gezellige week met
veel hoogstaand tennis.
Ook dit jaar doen er weer zo’n 300 deelnemers mee in diverse categorieën.
Hieronder veel Zwagers, maar ook mensen uit de ons omringende dorpen.
Zaterdag 23 juli is onze feestavond met niemand minder dan Bassie en Bobo! Zondag
24 juli de dag van de finales! Zeker de moeite waard om eens een paar potjes te komen
kijken. De prijsuitreiking is altijd een ware show en begint zo rond 18.00 uur.
Het park is ook dit jaar weer fantastisch aangekleed door onze hoofdsponsor.
Met sportieve groet, De Swaegh Open commissie

Cacao
In de bovenbouw van onze school hebben we
het momenteel over cacao. Cacao is één van de
bestanddelen van chocolade. Maar andere bestanddelen van die chocola zijn suiker en vet.
Stoffen die nodig zijn voor onze energie, maar die ook dikker maken als je er teveel van eet.
De kinderen hebben vandaag uitgerekend hoeveel energie (calorieën) je krijgt van het eten
van één stukje chocola (2 x 2 cm) en hoelang je
moet joggen om die energie weer te verbruiken.
Opvallend is dat energieverbranding te maken
heeft met je leeftijd, gewicht, lengte en geslacht.
Daarna werd een onderzoek in de praktijk
uitgevoerd. Kinderen gingen rennen en mochten
daarna de verbrande calorieën in de vorm
Vragen of opmerkingen?
van chocolade aanvullen. En wat werd er hard
Geef het door via www.hoorn.nl
gerend. Sommigen moesten voor drie blokjes
chocola wel een uur rennen. Maar daarna volgde
Heeft u een vraag of opmerking
voor de gemeente?
dan de beloning (zie foto).
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.

Jeugdloop Zwaag
Wat was het mooi weer zondag 5 juni jl. De Zwaagse kinderen waren er
helemaal klaar voor; Dé Zwaagse Jeugdloop. Wie zou er dit jaar met de
prijzen naar huis gaan? De deelnemers waren vroeg in de weer om zich
warm te lopen voor de wedstrijd. Alle kinderen waren in drie categorieën
ingedeeld. Categorie 1 waren de kinderen uit groep 1 en 2, deze groep
moest een rondje om de Perelaar lopen. Categorie 2 de kinderen uit groep
3, 4 en 5 twee rondjes om de Perelaar en de laatste categorie de kinderen
uit groep 6, 7 en 8 en die moesten vier rondjes om de Perelaar. Ook de
ouder/kind loop stond weer op het programma. Ieder liep twee rondjes
om de Perelaar als estafetteloop. Wat was het spannend en tijdens elke
wedstrijd werd er hard gestreden, ze gingen als een speer. Dat kwam ook
door het gejuich van het in groten getale aanwezige publiek. Bedankt
dat jullie er waren en natuurlijk een grote dank voor de omwonende,
het was weer gezellig in de straat met al die
vlaggen. Na de finish kregen alle kinderen
limonade, een appel en een vaantje en dat
hadden ze allemaal dik verdiend.
De nummers 1, 2 en 3 uit elke categorie, voor
zowel de jongens als de meisjes, kregen een
mooie beker.
De winnaars in de categorie 1 (groep 1 en
2) waren bij de jongens: eerste Thomas
Fabbian, tweede Jesse van Diepen en
derde Lennie Out. Bij de meisjes was: eerste
Elin Romein, tweede Jessie Dijk en derde
Bente Wobbe.
De winnaars uit de categorie 2 (groep 3,
4 en 5) waren bij de jongens: eerste Rens
Pistoor en tweede NIngmar Klarenbeek. Bij
de meisjes was: eerste Sophie le Blansch,
tweede Carice van Delft en derde Ilona
Vader.
De winnaars uit de categorie 3 (groep 6, 7 en
8) waren bij de jongens: eerste Remko Swerissen, tweede Jasper Swerissen en derde Jordy
Kluft. Bij de meisjes waren geen deelnemers.
De winnaars uit categorie 4 (ouder/kind loop): eerste Jasper Swerissen met papa, tweede
Jesse van Diepen met papa en derde Inoa Vader met papa.
Maar uiteraard waren alle deelnemers winnaars, want alle kinderen deden weer enorm
hun best. Dus allemaal van harte gefeliciteerd.
Bestuur Jeugdraad Zwaag

PLONS!
Wat zwemt en plonst daar in de modder?
Een kikker, een eend… nee, het is een
varken! Zondag 10 juli ontdekken peuters en
kleuters tijdens MAK’s Snuffelmoment wat een
varken in de modder doet.
Tijdens deze activiteit verzorgt Rita Hooijmans
van LEV Educatie interactief verteltheater,
speciaal voor kinderen van 2 t/m 6 jaar. Deze
keer gaat het over een varken dat het heel erg
warm heeft en verkoeling zoekt. Bij het verhaal
hoort een bezoek aan de varkens op de Kijkboerderij in hun modderpoel.
Dit MAK’s Snuffelmoment voor peuters en kleuters vindt plaats op zondag 10 juli van
10.30 tot 11.30 uur op het terrein van MAK Blokweer, Kloosterhout 1-2 in Blokker.
Deelname kost 3,50 euro per kind. Aanmelden kan telefonisch (0229 266344) of via email
naar info@mak-blokweer.nl.
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’ Doemiddag 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
LEKKERS UIT EIGEN TUIN
Gezond en lekker eten, dat willen we allemaal! Wist je dat veel lekkere dingen gewoon
in je tuin kunnen groeien? Tijdens de Proeffeest Doe-middag bij MAK Blokweer op
zondag 17 juli kun je zelf iets lekkers maken
met natuurlijke ingrediënten.
Doe je mee met limonade en kruidenboter
maken van vers geplukte, natuurlijke
ingrediënten? Lekker op een toastje of
boterham! Je kunt het mee naar huis nemen of
meteen opeten. We gaan eerst de tuin in om te
proeven welke kruiden je het lekkerst vindt om
voor je kruidenboter te gebruiken. En wie weet
vind je het zo lekker dat je die kruiden ook thuis in je eigen tuin wilt!
Aanmelden kan telefonisch (0229-266344) of email naar info@mak-blokweer.nl.
De kosten zijn 4,50 per kind (inclusief materialen).
Stichting MAK Blokweer | Kloosterhout 1-2, 1695 JC Blokker| www.mak-blokweer.nl

Nieuws van
Vrienden van de Wijzend
Op 28 juni werd bekend dat de gunning voor
exploitatie van de zwembaden en ijsbaan is
toegekend aan Optisport. Een uitkomst waar Vrienden van de Wijzend mee kan leven.
Hiermee is de toekomst van de Wijzend de komende tien jaar verzekerd. Graag willen wij de
lezers van Samenspel uit de doeken te doen hoe deze constructie in elkaar steekt en hoe de
Wijzend hier in staat. Om te beginnen loopt het contract met Stichting Zwembaden Hoorn
af en houdt deze op te bestaan. De Stichting Zwembaden Hoorn heeft de grond van de
Wijzend en alle daarop voorkomende gebouwen en dergelijke voor een symbolisch bedrag
van 1 euro verkocht aan de gemeente, die daarmee eigenaar is geworden van de Wijzend.
Uit een onderzoek wat al in 2010 is uitgevoerd is door adviesbureau Con Visie, is geconcludeerd
dat de huidige beheer- en exploitatievorm van de zwembaden niet de meest geschikte
vorm is als het gaat om het behalen van een optimale exploitatie en bedrijfsvoering. Na
onderzoek door de Synarchis Adviesgroep naar de verschillende bestuur- en beheersvormen,
voor onder andere de zwembaden en ijsbaan, heeft men gekozen voor het commercieel
exploiteren van de zwembaden en ijsbaan. Uit een aantal gegadigden daarvoor is de keuze
gemaakt voor Optisport. In tegenstelling tot de huidige bestuursvorm, waarbij de gemeente
het risico draagt en het exploitatietekort afdekt, zal de commerciële exploitant degene zijn
die het risico draagt. Als er winst gemaakt wordt, zijn de voordelen uiteraard ook voor de
exploitant. De gemeente is en blijft eigenaar van de Wijzend. Het contract dat eventueel
wordt afgesloten met de nieuwe exploitant geldt voor 10 jaar. Ieder jaar komt er een check
van de gemeente naar met name de technische status van de baden en ijsbaan.
Zo komt er voor de Wijzend een einde aan de fusie met de Waterhoorn die vanaf 2007
tot nu heeft geduurd. Wij hopen van harte dat de nieuwe exploitant met meer elan, meer
bezieling en meer enthousiasme aan de slag gaat in de Wijzend en zo de exploitatie tot
een succes maakt. Optisport en Vrienden van de Wijzend hebben te kennen gegeven om
met elkaar samen te werken om deze doelen te realiseren.
Dit was het weer tot de volgende keer met meer nieuws van en over de Wijzend.

Tenoren en bassen gezocht
Hou je van de Anglicaanse koormuziek? De Martinus Cantorij is op zoek naar versterking bij de tenoren en de bassen.
De Cantorij verleent regelmatig medewerking aan Choral Evensongs - gezongen
vespers - in onder meer Enkhuizen en Alkmaar op een zondagmiddag. Om de twee jaar
organiseren we een koorreis om als ‘visiting choir’ in Engelse kathedralen te zingen. Dit
jaar juli gaan we naar Westminster Abbey in Londen. Het koor telt dertig zangers en
zangeressen. De repetities zijn op vrijdag in de Dorpskerk aan de Kerkelaan in Zwaag.
Onze dirigent is Paul Waerts. De repetitie begint om 20.00 uur. Meer informatie bij
Ariette Wind, 0228-527772. Kijk voor meer informatie op www.martinuscantorij.nl

Blingbling
Sommige mensen houden van blingbling, anderen
niet. De liefhebbers van blingbling konden een paar
weken geleden hun hart ophalen in de Beatrixstraat
in Zwaag. Jaap Bakker en Lida Rood stonden daar
met glimmende oogjes te glimmen van trots, met
een glimmende beker in hun handen. Er werd op een
regenachtige 12e juni in het Brabantse Son en Breugel
tijdens het korenfestival door veertien koren gestreden
om de felbegeerde glimmende wisselbeker. Net als bij het
concert van Guus Meeuwis moest ook het korenfestival in
Son en Breugel vanwege slecht weer worden onderbroken.
Tussen de buien door behaalde Swaegh Zingt daar echter
toch de eerste plaats. Die glimmende beker kwam voor
het derde achtereenvolgend jaar mee uit het Brabantse
Son en Breugel en mag hier nu permanent blijven.
Op een zonnige 26e juni kwam er nog een glimmende beker bij na afloop van het
korenfestival in Hoorn. In Hoorn deden eveneens veertien koren mee aan de strijd om de
Hoornse Bokaal. Ook daar eindigde Swaegh zingt in de hoogste regionen en behaalde
een eervolle tweede plaats.
Zowel in Son en Breugel als in Hoorn treden hele goede koren uit heel Nederland op
en de leden van Swaegh Zingt zijn dan ook bijzonder trots op de behaalde resultaten.
Tot eind augustus gaan zij van een welverdiende vakantie genieten en dan gaan ze
weer keihard oefenen om tijdens het eigen korenfestival in januari 2017 de sterren van
de hemel te kunnen zingen. Mochten er mannen zijn die daaraan mee willen doen, zij
zijn van harte welkom om eens een oefenavond mee te komen zingen. Het zou zomaar
kunnen bevallen.

Schuttersfestijn Zwaagdijk-West goed bezocht
Het schuttersfestijn was ook dit jaar weer goed bezocht: wel 43 scherpschutters legden
aan om 15.30 uur. Na twee ronden bleek niet iedereen echt scherp te kunnen schieten; er
bleven er dertien over. Het niveau ging omhoog en vijf man wisten zich te kwalificeren
voor de finale. Hier de winnaars: 1e Eric Snip
			2e Edwin van Leeuwen
		
3e Eric Sijm
		
4e Peter van Langen
		
5e Niek Beerepoot
De aanmoedigingsprijs ging naar Lucella Blokker, zij had de hoogste score van de dames.
Onder de tent, in verband met de regen, werden nog diverse biertjes gedronken op de
overwinning! Tot volgend jaar!

Activiteitenagenda

juli/aug 2016

10 juli

Familieconcert
St. Caecilia
De Plataan, Zwaag

Aanvang: 15.00 uur

12 juli

Zwaags Zomeravond Concert
De Herleving
De Plataan, Zwaag

Aanvang: 20.00 uur

17 juli

Waterlandtocht, WFTC Blokker
Noorderdracht 42-A, Oosterblokker

Aanvang: 09.00 uur

7 augustus

Rondje Medemblik, WFTC Blokker
Noorderdracht 42-A , Oosterblokker

Aanvang: 09.00 uur

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

Zwaags Zomeravond Concert op 12 juli!
De muzikanten van De Herleving Zwaag kwamen vrolijk
musicerend bij u langs tijdens de collecte-avond op dinsdag 5
juli en wij bedanken u van harte voor het munt- en papiergeld
in onze bussen! In ruil daarvoor bieden we het ‘Zwaags
Zomeravond Concert’ aan.
Op dinsdagavond 12 juli zullen de laatste muzikale klanken van ‘De Herleving Zwaag’ van
dit seizoen voor u te horen zijn in c.c. De Plataan. Geen ‘gewone’ repetitieavond, maar een
leuke afsluiter voordat de zomerperiode begint. De banketbakkers van muziekvereniging
‘De Herleving Zwaag’ hebben ook iets heerlijks gebakken; dus naast de koffie of thee,
is er ook een smakelijke verrassing! Om 19.45 uur is de middenzaal van De Plataan voor
u geopend, waar om 20.00 uur zomerse muzieknoten tevoorschijn komen o.l.v. dirigent
Rolf Hoogenberg!
We nodigen u uit voor het Zwaags Zomeravond Concert dat om 20.00 uur begint op
dinsdagavond 12 juli in/rond c.c. De Plataan! Kom luisteren, relax en geniet…

Sportagenda
HONKBAL
28 aug

TENNIS
16-24 juli

13-21 aug

juli/aug 2016

Heren
Urbanus - Odiz Frogg

Aanvang 14.30 uur
Kerketuin Zwaag

Swaegh Open 2016
Sterkte 4 tot 8

Dorpsstraat 225a

40e Bangerttoernooi
LTC Wings
Senioren nivo 4 tot 8 alle onderdelen
Info voor opgeven www.ltcwingsblokker.nl

Boekert O.blokker

Als u activiteiten wilt vermelden in Samenspel op het gebied van SPORT,
kunt u uw kopij mailen aan: redactie@stichtingsamenspel.nl t.a.v. Eef Smal.

Zonnebloem picknick met een knipoog
Zonnebloem Oosterblokker en Schellinkhout
Op 22 juli gaan we voor de thuisblijvers in vakantietijd, de
nieuwe stek van Fruitkwekerij ’t Keetje in Lutjebroek bezoeken.
Om 10.00 uur worden we verwacht en de kosten zijn drie euro, dankzij de bijdrage van de
KRO. Uiteraard drinken we gezellig koffie met elkaar en krijgen we een rondleiding van
de eigenaar Jan de Boer. Wij hebben er zin in en hopen van u ook natuurlijk!
Opgave vóór 15 juli kan bij: Miriam Spijkerman, tel. 262552
Yvonne Ettes, tel. 262750
Annemiek Schouten, tel. 503338
Ali Plas, tel. 217882
Verder wensen we een ieder een fijne zomer met veel “zonmomentjes!”
En als u iemand weet, die blij zal zijn met een bezoekje van een van ons, graag een tip naar:
Tineke Reus
tel. 0229-262456
Westerblokker Hilly Hania
tel. 0229-234872
Zwaag
Coby v.d. Gulik
tel. 0229-237781

Reünie oud-medewerkers Huttenbouw Zwaag
Dit jaar zal de huttenbouw voor de veertigste keer worden georganiseerd. Daarom
willen we er een extra feestelijk tintje aan geven, onder andere door een reünie op
donderdag 25 augustus van 19.00 tot 21.00 uur.
Uitgenodigd worden alle oud-bestuursleden, oud-blauwe brigades, sponsors en andere
oud-medewerkers. U bent allen welkom in Honky Tonk.
In verband met de catering vinden wij het prettig als u zich even aanmeldt, via een
briefje, bij Appelgaard 6 of Butterwoud 24 of telefonisch: 0229-242433 of via e-mail:
margamolenaar@icloud.com
Hartelijke groeten en hopelijk tot ziens,
het huidige bestuur

Vrijwilligers gezocht St. Jozefpark
Het is alweer enige tijd geleden dat de laatste bewoner van verzorgingshuis St. Jozefpark
is verhuisd naar een ander verzorgingshuis. In de tussentijd hebben we niet stil gestaan.
Woonzorg Nederland is druk bezig om de verbouwing zo snel mogelijk te laten starten. In
de 42 aanleunwoningen blijven de bewoners gewoon wonen omdat deze woningen niet
verbouwd worden. Dat betekent dat er nog steeds veel medewerkers van Wilgaerden
actief zijn om alle ouderen in de aanleunwoningen en in het dorp Blokker te ondersteunen
als zij dit nodig hebben.
Als u hulp nodig heeft in uw eigen woning bij huishoudelijke verzorging, persoonlijke
verzorging of verpleging kunt u dus nog steeds contact opnemen met Wilgaerden. Het
thuiszorgteam van Blokker staat nog steeds voor u klaar.
Een aantal weken terug hebben we een activiteitenruimte geopend in aanleunwoning
nummer 6. Vrijwilligers organiseren daar activiteiten zoals dagelijks koffie drinken,
gezamenlijk eten, kienen, handwerken en klaverjassen. Wij willen u laten weten dat de
ouderen die in de wijk wonen hierbij van harte welkom zijn. U kunt onder andere elke
werkdag om 10.00 in woning 6 langskomen voor een kopje koffie.
Wij willen het aanbod aan activiteiten graag uitbreiden voor de ouderen in Blokker
maar daar hebben wij wel meer vrijwilligers voor nodig. Vindt u het leuk om ouderen
te bezoeken, spelletjes te doen, wandelen met bewoners of boodschappen te doen met
ouderen? Neemt u dan contact op met Gerda Jong: 0229-282780.
Op dit moment is er een aanleunwoning per direct beschikbaar. Als u interesse heeft in
het huren van St Jozefpark 30, neemt u dan contact op met de bewonersconsulent van
Woonzorg Nederland, Simone Onneweer: 088-9210011.

Hanekrabbels:
In gesprek

Alweer een paar weken geleden kwam ik terug van mijn reis naar
Maleisië en Sumatra. Wat een indrukwekkende landen zijn dat toch!
De natuur is overweldigend; alles is groter, groener, feller gekleurd…
In de steden van Sumatra krioelt het van de auto’s, busjes, scooters,
tuk-tuks, voetgangers en alles stopt, draait, steekt over, trekt
op en keert wanneer het hen uitkomt. Hele klassen kinderen in
schooluniform dartelen daar aan beide kanten van de straten gewoon tussendoor. Maar
wat de reis compleet maakte, waren de gesprekken met de mensen die op je pad komen. En
dan heb ik het niet over de Nederlanders die altijd wel je pad kruizen. Ik haal ze er trouwens
zo uit, u ook? Kun je altijd even snel kiezen: gesprek aangaan over het slechte eten, de
waardeloze stoelen in de toerbus of de chauffeur die niet eens Engels praat, of: vluchten!
Groot, kromme schouders, de man in driekwart broek waar van die rijgtouwtjes uithangen,
vrouw in een hempie. En vaak met zo’n ongewilde lompe uitdrukking in hun ogen.
Nee, het gaat mij juist om de mensen op je pad die letterlijk en figuurlijk uit een hele
andere wereld komen: Henra, onze gids door de jungle van Bukit Lawang, dromend over
eens hotelmanager worden. Die mensen die giechelend naar mij keken toen mijn lompe
verschijning plotseling in hun golfplaten hutje opdook, terwijl ik in mijn beste Indonesisch
de weg naar het hotel vroeg. Of die jonge lerares Engels, die haar verlegen leerlingetjes van
acht jaar naar voren duwde zodat ik hen een vraag in het Engels kon stellen en ze eindelijk
eens konden oefenen.
De mooiste ontmoeting had ik met een oud vrouwtje bij een enorme waterval, voor haar
stalletje met drinken en mandarijnen zittend, wachtend op klandizie uit die glimmende auto’s
met airconditioning. Ik kocht wat water bij haar en moest even op mijn partner wachten.
Ze klopte op het kleine krukje naast haar en reikte me een mandarijn aan, schuddend met
haar andere hand: nee nee, je hoeft niet te betalen. Ja, ook zij herkende de Nederlander.
Met mijn kleine woordenschat aan Indonesisch, haar paar woordjes Engels en ons handenen voetenwerk kletsen we, rustig zittend en etend, over het weer, de waterval, hoeveel
kinderen ze had… Die hele waterval, de hoogste van Indonesië, kon me gestolen worden.
Met spijt nam ik afscheid van haar en liep ik naar onze auto en onze wereld terug.

Vrijwilligers gevraagd in de Perelaar
Waarschijnlijk zijn velen van u op de hoogte van de bezuinigingen in de zorg. Ook in
ons woon/zorg centrum De Perelaar mag en kan er helaas niet zo veel meer door het
personeel gedaan worden als voorheen. Zo is er geen dagbesteding meer en voor een
wandeling met een bewoner, al dan niet in een rolstoel, is geen geld en dus geen tijd
meer. Het gevolg is dat ouderen vereenzamen.
Wie o wie heeft tijd voor een praatje, een wandeling, een boodschap of wat dan ook
en vindt dat ook leuk?
Wilt u meer informatie? U kunt bellen met mevr. De Joode, tel. 0229-245151.

Familieberichten & Zoekertjes
DANKBETUIGING
Hartelijk dank voor de vele kaarten met bemoedigende en troostende woorden
die we hebben ontvangen na het overlijden van onze dochter
Cora
Het heeft ons goed gedaan, dat zoveel mensen in gedachten bij ons waren.
Kees en Tine Kok, Zuiderstraat 5, Zwaag

VERLOREN
Gouden heren trouwring omgeving Hooiklamp/Zuiderstraat, Zwaag.
Inscriptie: Emilie 5-06-2015.
Telefoonnummer: 06-53853617

GEVONDEN
Een gevulde grijze toilet-make-up tas (merk La prairie)
op woensdagochtend 1 juni op de parkeerplaats nabij de Basisschool de Wingerd.
Af te halen bij Sandra Jesterhoudt, Bessegaard 17, tel 0229-575221.

TE KOOP
Te koop aangeboden een electronisch orgel in goede staat.
Breedte 120, hoogte 90 en diepte 55 cm. Merk Yamaha met ritmebox.
Vraagprijs 45,00 euro
Informatie 06-40833659 (Blokker)

AANGEBODEN
Zeer ervaren hulp in de huishouding op de maandag en/of donderdagochtend,
3 uur, van 8.00 tot 11.00 uur. 15 euro per uur. 0229-262059 of 06-55815456.

Heeft u iets te koop of zoekt u iets,
wilt u iets bekend maken, aanbieden of vragen?
Voor plaatsing in het Samenspel van 19 augustus
graag uiterlijk op WOENSDAG 10 augustus voor 19.00 uur uw berichtje inleveren.
De kosten voor het plaatsen van een bericht in deze rubriek zijn € 5,-

Dit bedrag kunt u overmaken naar rekening: NL 17 RABO 0122 1373 96
t.n.v. Stichting Samenspel
De tekst kunt u mailen naar redactie@stichtingsamenspel.nl
en mag beslist niet te lang zijn (max. 50 woorden).
Het bedrag dient uiterlijk op de inleverdatum (zie hierboven) overgemaakt te zijn.
De redactie zorgt er dan voor dat uw zoekertje wordt geplaatst.
Deze rubriek is uitsluitend bestemd voor zoekertjes en familieberichten van particulieren
(geen onroerend goed). Gevonden voorwerpen kunt u gratis plaatsen.
Commerciële uitingen van handelaren en bedrijven worden niet geplaatst. De redactie bepaalt
of uw inzending in deze rubriek past en hierover kan niet worden gecorrespondeerd.

vervolg Familieberichten & Zoekertjes
GEVRAAGD
Scholieren/schoolverlaters gevraagd voor het plukken van bessen.
Leeftijd 15 jaar en ouder, periode: julli-augustus.
Aanmelden via email: jkieften@xs4all.nl

GEZOCHT
Gastouder/oppas gezocht
Wij zijn op zoek naar een leuke, betrouwbare gastouder/oppas die bij ons thuis (in
Zwaag) elke dinsdagmiddag van 15.00-17.30 uur wil oppassen. Het gaat om drie
kinderen van 4, 6 en 9 jaar die om 15.15 uur uit school (De Wingerd) moeten worden
opgehaald om vervolgens naar ons eigen huis te gaan. Vergoeding in overleg.
Bij interesse graag contact opnemen via familiebontekoning@gmail.com
of bellen naar 0229-841693.

GEVONDEN
Op dinsdag 28 juni heb ik een sleutelbos gevonden op de dorpsstraat. Ik hoorde er al
meerdere auto’s overheen rijden en heb ze maar van de weg gehaald. Er zitten drie
sleutels aan en twee sleutelhangers. Een grote H met MickeyMouse en een Ajaxshirtje.
Info via 06-46452401.

TE KOOP
Honda Shadow VT 750 Black Widow 2002
Km stand nu 16.600 en heeft in 2015 een onderhouds beurt gehad. Rekening hiervan
ter inzage. Alleen in de zomermaanden mee gereden en heeft in de wintermaanden
op stalling gestaan. Voor info mail: oilman@ziggo.nl

DANKBETUIGING
Wij willen iedereen bedanken voor de hartverwarmende belangstelling
En vele kaarten na het overlijden van mijn lieve vrouw, onze moeder en oma
Dina Berkhout - Alles
Het zal bij ons een dankbare herinnering blijven.
Jacob Berkhout
Kinderen en kleinkinderen

VERMIST
Karel, onze kater is sinds 14 juni niet meer thuis geweest en we
missen hem heel erg. Het is een twee jaar oude grijze ongecastreerde kater met een witte bef, witte buik, witte teentjes voor
en witte kniekousen achter. Hij heeft geen halsbandje of chip.
Hij is verdwenen vanaf de Florastraat in Blokker.
We willen graag weten wat er met Karel gebeurd is.
Als u hem gezien heeft (dood of levend), graag bellen met
0229-237120 of 06-14444052.

Hoornse Zomerspelen 2016
Vanaf maandag 18 juli tot en met vrijdag 29 juli vinden voor de negentiende keer de
Zomerspelen Hoorn plaats, voorheen de Mega Summer Games. Twee weken lang
kunnen kinderen spelen en sporten op verschillende plekken in Hoorn. De Zomerspelen
Hoorn worden georganiseerd door het Sportopbouwwerk van de gemeente Hoorn.
In zwembad de Wijzend in Zwaag wordt op 22 en 29 juli de volgende activiteit
georganiseerd:
Duiken: zie jij jezelf al onder water zitten. Onder leiding van Chris Verzeilberg geeft
Duikcentrum Atlantic je de kans om kennis te maken met het duiken. Lijkt het je wat?
Laat dan je droom vervullen en geef je snel op. Leefijd 10 t/m 18 jaar. Kosten 4,05 euro
(incl. toegang tot zwembad, dit geldt ook voor abonnementhouders).
In de Bangert & Oosterpolder worden op woensdag 27 juli de volgende activiteiten
georganiseerd:
BMX dag: op BMX baan Bangert & Oosterpolder. Kinderen van 8 tot en met 15 jaar
kunnen op de fietscrossbaan ‘Flow Trails’ in Bangert en Oosterpolder deelnemen aan
verschillende BMX-activiteiten. Tijdens diverse BMX-workshops en oefeningen, begeleid
door bekwame instructeurs van het Sportopbouwwerk, leer jij de fijne kneepjes van
het BMX-fietsen. Natuurlijk mag een wedstrijdje op de baan niet ontbreken in het
programma. Naast deze spectaculaire onderdelen, zijn er ook ‘gekke fietsen’, die jij mag
uitproberen!! Deelname is gratis. De BMX-dag bestaat uit drie blokken van 1,5 uur:
Blok 1: 11.30 tot 13.00 uur, Blok 2: 13.30 tot 15.00 uur, Blok 3: 15.30 tot 17.00 uur.
Per blok wordt de groep in drie groepen ingedeeld, waarbij zoveel mogelijk rekening wordt
gehouden met de leeftijd van de deelnemers. Het Sportopbouwwerk stelt bmx fietsen en
beschermingsmateriaal beschikbaar. Kinderen met een eigen bmx fiets mogen deze op
eigen verantwoordelijkheid meenemen. Let op: het dragen van een helm is verplicht.
Trial Bike: naast de BMX Baan Bangert & Oosterpolder 11.00-17.00uur. Kinderen vanaf 8 t/m
15 jaar kunnen zich inschrijven. Deelname is gratis. Durf jij het aan om op een trial bike te
stappen? Met een speciale Trial bike leg je een parcours af waarbij verschillende obstakels
worden getrotseerd en onderweg fraaie moves worden gemaakt. Patrick Smit, voormalig
Nederlands Kampioen) gaat de clinic begeleiden en geeft ook verschillende demo’s.
Zomerspelen Hoorn On Tour: naast de BMX Baan Bangert & Oosterpolder 11.00-17.00uur.
Kinderen vanaf 6 jaar zijn van harte welkom. Het is een instuifvorm, waarbij kinderen
kunnen komen en gaan wanneer ze willen. Er zijn geen kosten aan verbonden en
inschrijving is niet nodig.
Totaal overzicht: zie www.sportopbouwwerkhoorn.nl, info bij Sportopbouwwerk via
0229-252200.
Inschrijven via www.sportpas.nl/hoorn

Pancratius vertelt...
Dag lieve mensen.
Zo, de meeste drukte van dit seizoen is voorbij. U en ik hebben een
paar weken vrij. Ik wens u een plezierige vakantie. Ik blijf gewoon thuis.
Ik zit een beetje voor mij uit te kijken en laat mijn gedachten gaan. Tja, we hebben
wel een goed seizoen achter de rug. Maar niet álles verloopt naar wens. De beheerder
van de kerk moet het momenteel in zijn eentje doen. Wil heeft het er maar druk mee.
Op zich vindt hij dat niet erg, maar er hoort eigenlijk ook een beheerster bij. Met zijn
tweeën heb je meer ideeën en werk je lichter. Als u nu denkt, nou dat lijkt mij wel wat,
of, ik weet er wel iemand voor, neem dan maar contact op.
Dan iets op het gebied van computers. U snapt wel dat ik daar persoonlijk niets van af
weet, maar ik heb een site. Ik meen dat Adam die heeft gebouwd. Daar kunt u alles
lezen over mijn gebouw, over wat er allemaal mogelijk is, de agenda, hoe u mij kunt
boeken enzovoort. Er is ook een gastenboek waar u kunt lezen / schrijven wat u er van
vindt. U moet beslist eens kijken.
Denkt u ook wel eens, gôh wat zien die muren er uit, in Pancratius! Tja, ik kan me dat
wel voorstellen. Hier en daar bladdert de verf, ergens anders valt het stuukwerk er af
en zie je de kale stenen. Dat schijnt te komen door het zout in de muren, ook al zijn
die 500 jaar oud. Maar niet getreurd, ook hier is een oplossing voor. In de aanstaande
vakantieperiode gaan gespecialiseerde mensen het verval te lijf. Ze gaan nieuw
stuukwerk aanbrengen, ze gaan verven en ze gaan de ventilatie verbeteren, zodat ik
er straks weer tiptop uit zie.
In juni werd ik nog een keer verblijd met een concert van het Hoorns Byzantijns
Mannenkoor. Geweldig, hoe mooi die mannen kunnen zingen. Hoger dan hoog, en
lager dan laag. Met een dirigent die niet alleen goed dirigeert, maar ook op een
plezierige manier alles aan elkaar praat. Muziek die echt in mijn kerk past; ik kan daar
erg van genieten.
Als afsluiting van het seizoen werd er in mijn kerk, let op, les gegeven, in en over
vissen. De les werd gegeven door de Nederlandse Visfederatie. Bijna twintig kinderen
bezochten deze (vrijwillige) lesdag, en ‘s middags konden ze allemaal het geleerde in
praktijk brengen.
Maar we hebben weer genoeg gepraat.
U weet het: Houd de website in de gaten. www.ccp.nu
Een warme groet van uw ijsheilige Pancratius.
En graag tot de volgende keer.

Waterlandtocht
Op zondag 17 juli wordt in de Ronde van Frankrijk een heerlijke rit
gereden door het middengebergte, met als hoogste top (1501 m.) de beklimming van de
Col du Grand Colombier.
De Westfriese Toerclub uit Blokker gaat precies de andere kant uit en organiseert de
Waterlandtocht. Met deze rit door delen van Laag Holland is het goed om even tot rust
te komen met een leuk ritje naar de mooie veenweidegebieden van Waterland.
WFTC biedt u keuze uit een tweetal ritten: 65 en 125 km. De ritten starten van 09.00 tot
09.30 uur bij de Handbalvereniging aan de Noorderdracht 42a in Oosterblokker.
Voor de rit van 65 km is de koffiestop gevonden in het strandbad aan de Zeevangsdijk
in Edam. De heenweg voert via Berkhout, Beets en Middelie. Terug rijdt u langs Warder,
Schardam en Schellinkhout.
De langste afstand is zeer geschikt voor coureurs met enig zitvlees, want 125 km doe je
niet elke dag (hoewel?). Op naar de koffiestop in de Driesprong in Landsmeer wordt een
groot aantal plaatsen aangedaan: Ursem, Zuidschermer, Oostknollendam en Engewormer.
Retour gaat het via: Broek, Purmer. Warder en Schardam.
Met nadruk is gekozen voor veilige wegen, die goed in eigen tempo zijn te berijden. De
veiligheid wordt in de vereniging benadrukt door het advies een helm op te zetten en de
telefoon in de achterzak te laten.
Graag zien wij u op zondag 17 juli deelnemen aan een van onze ritten. Zo niet, dan graag
welkom op 7 augustus. Dan doen we het Rondje Medemblik.

Rondje Medemblik
Op zondag 7 augustus rijden de vrouwen de Olympische wegrit in Copacabana. De
mannen hebben dan al op 6 augustus om de medailles gereden. Misschien is er wel een
Nederlandse kampioen, we hebben immers uitstekende coureurs.
De Westfriese Toerclub uit Blokker organiseert zondag 7 augustus het Rondje Medemblik.
Al jaren viel deze rit samen met de laatste rit van de Ronde van Frankrijk. Dit jaar valt de
nadruk op de Olympische wegritten en de grote Nederlandse kansen op een overwinning.
Dat betekent: champagne. Alle Medemblikse terrassen zijn op voorhand geïnformeerd
rekening te houden met grote hoeveelheden champagne drinkende fietsers.
Geintje natuurlijk, want WFTC is fanatiek voorstander van zoveel mogelijk veiligheid:
veilige routes, altijd een helm op, niet telefoneren onderweg.
Vanaf de Handbalvereniging aan de Noorderdracht 42a in Oosterblokker vertrekken
twee ritten: 90 en 65 km. Vertrektijd van de ritten is van 09.00 tot 09.30 uur.
De rit van 90 km brengt u met een mooi rondje West-Friesland langs Venhuizen en
Wervershoof op een Medembliks terras naar keuze. Daarna koerst u over Middenmeer,
Aartswoud en Sijbekarspel naar de finish.
Met de toer van 65 km gaat het uiteraard wat beknopter door West-Friesland: Oostwoud
en Opperdoes op de heenweg. Terug langs Andijk en Westwoud. Graag zien wij u op
zondag 7 augustus bij ons starten. Mocht dat qua planning niet lukken? Kies dan voor 21
augustus, want dan beklimmen we het Kopje van Bloemendaal.

Familieconcert St. Caecilia Zwaag
Inmiddels een traditie: zondag 10 juli sluit St. Caecilia het
seizoen af met het Familieconcert. Een ongedwongen
buitenconcert voor de hele familie bij Cultureel centrum De Plataan in Zwaag. Qua
muziek is er voor ieder wat wils, van Glenn Miller en Caro Emerald tot de 3 J’s. Zowel
‘ZOO!’ als het grote orkest treden voor u op.
In de pauze en na afloop van het concert kunt u genieten van een warm of koud
drankje. 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

Nieuws van de Zwaagse Gymnastiek
en TurnVereniging
Wat hebben onze selectieturnsters de laatste wedstrijden
van het seizoen goed geturnd!
Dyani en Zoë hebben meegedaan aan het NK van de derde divisie en hebben daar met
enorm veel plezier en vol overgave geturnd. Helaas was iedereen heel goed en zat een
medaille er deze keer niet in voor onze meiden.
Veel van onze vierde divisie-turnsters hebben ook in een aantal finale wedstrijden
mogen mee turnen en hebben daar prima plaatsen gehaald.
We kunnen terug kijken op een goed wedstrijdseizoen voor de turnsters van ZG&TV
met bijzondere prestaties.
Onze hele vereniging gaat nu genieten van een heerlijke zomervakantie! De laatste
trainingen zijn op maandag 11 juli en woensdag 13 juli. We beginnen weer, uitgerust
en met heel veel energie, in de week van 29 augustus.
Voor meer informatie kunt u terecht op onze site www.zgtv.nl en op facebook.

Gezellige kledingruildag in Zwaag
Op zondag 4 oktober organiseren wij weer een gezellige kledingruilbeurs op
de Dorpsstraat 167 in Zwaag. Je kunt tot 7 september je kleding inleveren op
bovengenoemd adres.
Via e-mailadres kledingruilbeurszwaag@gmail.com kun je laten weten wanneer je je
kleding wilt inleveren. Je ontvangt ruilpunten waarmee je op 4 oktober tussen 11.00
uur en 15.00 uur leuke kleding kunt uitzoeken. Het is de tweede keer dat wij deze
leuke en milieubewuste kledingruil organiseren.
Toegang en ruilen zijn gratis. Tegen een kleine vergoeding zijn er versnaperingen
verkrijgbaar. Door te ruilen vernieuw je je garderobe en je maakt een ander blij met
jouw kleding. Kom dus gezellig ruilen en vergeet niet je nette, gewassen kleding
(zonder vlekken, scheuren of gaten) in te leveren tot 7 september.

Protestantse Gemeente Hoorn-Zwaag-Blokker
De kerkdiensten in de wijkgemeente Zwaag-Blokker worden
afwisselend gehouden in de Dorpskerk 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.
De kerkdiensten beginnen in de regel om 10.00 uur.
Er is steeds kinderoppas en (m.u.v. de zomervakantie) kindernevendienst.
Zondag 10 juli
Blokker: ds. J. Meinders
Zondag 17 juli
Zwaag: dhr. A.C. Heijboer uit Hoorn
Zondag 24 juli WIJKGEMEENTEZONDAG
Blokker: ds. J. Meinders
De kerkdienst en de overige activiteiten staan in het kader van de herdenking van de eerste hagepreek door Jan Arentsz in de zomer van 1566 bij het toenmalige klooster NIeuwlicht.
We sluiten af met een lunch rond 13.00 uur.
Zondag 31 juli
Zwaag: ds. R. Kooiman
Zondag 7 augustus
Zwaag: ds. R. Kooiman

Rooms-katholieke parochies in onze regio
Kerkgebouwen:

Westerblokker
Oosterblokker
Zwaag
		
Eerst aanspreekbare pastores:
Blokker
Zwaag
Inlichtingen:		
		
		

H. Michaël, Plantage 29, Blokker
O.L.V. Visitatie, Oosterblokker 68, Oosterblokker
St. Martinus, Past. Nuyenstraat 3, Zwaag
Lourdeskapel, Past. Nuyenstraat 2, Zwaag
Kapelaan Marco Cavagnaro, tel. 245621
Kapelaan Marco Cavagnaro, tel. 237157
Secretariaat St. Martinus, tel. 237157
Geopend: vrijdagmorgen 09.30 - 11.30 uur
E-mailadres: sintmartinus@quicknet.nl

Vieringen
vr.
08 juli 09.00 uur Westerblokker
za.
09 juli 19.00 uur Oosterblokker
zo.
10 juli 09.30 uur Westerblokker
				
			
Zwaag
di.
12 juli 09.00 uur Westerblokker
wo. 13 juli 09.00 uur Zwaag
		
14.00 uur Zwaag
do. 14 juli 09.00 uur Zwaag
vr.
15 juli 09.00 uur Westerblokker
za.
16 juli 09.00 uur Oosterblokker
zo.
17 juli 09.00 uur Westerblokker
			
Zwaag
di.
19 juli 09.00 uur Westerblokker
wo. 20 juli 09.00 uur Zwaag
do. 21 juli 09.00 uur Zwaag
vr.
22 juli 09.00 uur Westerblokker
za.
23 juli 19.00 uur Oosterblokker
zo.
24 juli 09.30 uur Westerblokker
			
Zwaag
di.
26 juli 09.00 uur Westerblokker
wo. 27 juli 09.00 uur Zwaag
do. 28 juli 09.00 uur Zwaag
vr.
29 juli 09.00 uur Westerblokker
za.
30 juli 19.00 uur Zwaag
zo.
31 juli 09.30 uur Westerblokker
			
Zwaag
di.
02 aug. 09.00 uur Westerblokker
wo. 03 aug. 09.00 uur Zwaag
do. 04 aug. 09.00 uur Zwaag
vr.
05 aug. 09.00 uur Westerblokker
		
19.00 uur Zwaag
za.
06 aug. 19.00 uur Oosterblokker
zo.
07 aug. 09.30 uur Westerblokker
			
Zwaag
di.
09 aug. 09.00 uur Westerblokker
wo. 10 aug. 09.00 uur Zwaag
		
14.00 uur Zwaag
do. 11 aug. 09.00 uur Zwaag
vr.
12 aug. 09.00 uur Westerblokker
za.
13 aug. 19.00 uur Oosterblokker
zo.
14 aug. 09.30 uur Westerblokker
			
Zwaag
ma. 15 aug. 19.00 uur Zwaag
				

Eucharistieviering
Eucharistieviering Samenzang
Eucharistieviering - Gezinsviering
m.m.v. Sterren& Stars
GEEN VIERING
Eucharistieviering
Eucharistieviering in de Kapel
Cenakel in de Kapel
Eucharistieviering in de Kapel
Eucharistieviering
Eucharistieviering Samenzang
Eucharistieviering Samenzang
GEEN VIERING
Eucharistieviering
Eucharistieviering in de Kapel
Eucharistieviering in de Kapel
Eucharistieviering
Eucharistieviering Samenzang
Eucharistieviering Samenzang
GEEN VIERING
Eucharistieviering
Eucharistieviering in de Kapel
Eucharistieviering in de Kapel
Eucharistieviering
Eucharistieviering Samenzang
Eucharistieviering Samenzang
GEEN VIERING
Eucharistieviering
Eucharistieviering in de Kapel
Eucharistieviering in de Kapel
Eucharistieviering
Woord- en Communieviering in de Kapel
Eucharistieviering Samenzang
Eucharistieviering Samenzang
GEEN VIERING
Eucharistieviering
Eucharistieviering in de Kapel
Cenakel in de Kapel
Eucharistieviering in de Kapel
Eucharistieviering
Eucharistieviering Samenzang
Eucharistieviering Samenzang
GEEN VIERING
Maria ten Hemelopneming
Regio - Eucharistieviering Samenzang

Belangrijke gegevens en telefoonnummers
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
A.E. Meijer
Pennekamplaan 57-59
Huisartsenpraktijk Bangaerde
Krommewoud 46
Th.E. Versteege en
Q.C.M. Meijer
Julianalaan 9
Huisartsenpraktijk Scheer
Nieuwe Steen 10

1695 HX Blokker
0229 - 23 21 30
1696 CB Oosterblokker 0229 - 26 16 66
1689 JP Zwaag
0229 - 26 15 22
1689 EG Zwaag
1625 HV Hoorn

0229 - 21 22 22
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
Vera Otsen, Balkweiterhoek 34, Zwaagdijk-West
Zonnebloem Westerblokker
Monique Smit, Renoirhof 54, Hoorn (Bezoekwerk)
Karin Jong-Koen, Bandstraat 8, Blokker (Secretaris)
Zonnebloem Oosterblokker
Tineke Reus-Hoebe, Oosterblokker 115, Oosterblokker
Zorg en Welzijn
Onafhankelijk Ouderenadviseur MEE & De Wering
Wijksteunpunt Ouderenzorg St. Jozefpark Blokker
Wijksteunpunt Ouderenzorg Perelaar Zwaag
R.K. Begrafenis- en Crematievereniging St. Barbara
R.K. Begrafenis- en Crematievereniging St. Barbara
Uitvaartvereniging De Laatste Eer		
Uitvaartvereniging St. Jozef		
Uitvaartverzorgers bovenstaande verenigingen:
Marijke Wittenberg en Monique Bankras

0229 - 23 77 81
0229 - 57 27 07
06 - 18 24 68 19
0229 - 24 76 27
0229 - 26 24 56
0229 - 27 21 96
088 - 6 522 522
0229 - 24 06 04
0229 - 21 23 23
Zwaag, Zwaagdijk-West
Oosterblokker. Inlichtingen: 0229-262710
Zwaag en Blokker
Westerblokker

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.

