
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 8 juli kunt u inleveren 

uiterlijk op WOENSDAG 29 juni voor 19.00 uur ‘s avonds 

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

Tekst kunt u het beste aanleveren in Word of direct in uw e-mailbericht. 
Foto’s in een zo hoog mogelijke resolutie, minimaal 300 dpi en illustraties zoals logo’s het liefst 
als illustrator EPS en anders ook in een zo hoog mogelijke resolutie. Als u hierover vragen 
heeft, kunt u ze uiteraard altijd stellen via redactie@stichtingsamenspel.nl .

De redactie behoudt zich het recht voor de kopij in te korten en te beoordelen op toepasbaar-
heid en correcte inhoud voor plaatsing. Voor vragen of opmerkingen kunt u zich wenden tot 
de redactie via redactie@stichtingsamenspel.nl . Drukfouten voorbehouden.

Wilt u adverteren in Samenspel?
Als u een advertentie wilt plaatsen in Samenspel, kunt u contact opnemen met Drukkerij Gerja,
Smeetsweg 4, 1738 DK Waarland, tel. 0226-421520 of e-mail: samenspel@gerja.nl .

Heeft u een vraag voor de redactie?
Als u vragen heeft aan de redactie van Samenspel, dan kunt u bellen naar: 0229-241249
(tussen 19.00 en 20.00 uur).

Heeft u Samenspel niet ontvangen of heeft u een vraag over de verspreiding?
Als u opmerkingen of vragen heeft over bijvoorbeeld de verspreiding, kunt u contact opnemen 
met Ben Gitzels: 0229-262185.

Jaargang 46, nummer 12 10 juni 2016

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

Redactieleden Samenspel: redactie@stichtingsamenspel.nl
- Eef Smal - Corina van Willegen
- Henny Schoonderwoerd - Muriel Buis
- Annemieke Ooms - Ivo Stork
- Ellen Muller - Judith Gitzels
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Volg ons ook op Facebook: www.facebook.com/Samenspel

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

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

Verschijningsdatum Aanleverdatum kopij
vrijdag 8 juli woensdag 29 juni
vrijdag 19 augustus woensdag 10 augustus
vrijdag 16 september  woensdag 7 september*

* vanaf deze laatste datum verschijnt het Samenspel weer tweewekelijks.

Verschijning zomerperiode Samenspel

In het vorige Samenspel hebben wij u met een inlegvel 
gevraagd om een vrijwillige bijdrage over te maken. Want 
zonder uw financiële ondersteuning is het niet mogelijk om 
tot een sluitende dekking van de kosten voor dit blad te 
komen.

We hebben inmiddels van veel mensen een bijdrage ontvangen. Maar van heel veel 
lezers ook nog niet. Mogelijk hebben zij het inlegvel gemist of zijn ze nog niet in de 
gelegenheid geweest om een bijdrage te storten op onze bankrekening. Daarom doen 
we nogmaals een oproep aan alle lezers die nog geen bijdrage hebben overgemaakt om 
dit alsnog te doen. Want alleen dan houden we de financiën van Samenspel gezond.

Steun het Samenspel en maak een bedrag over naar rekening NL 17 RABO 0122 1373 96  
t.n.v. Stichting Samenspel te Zwaag. Voor een sluitende begroting hanteren wij als 
richtbedrag 15 euro per adres.

Wij danken u bij voorbaat voor uw medewerking.

Bestuur en redactie Samenspel

Vrijwillige bijdrage Samenspel
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Jawel, de inschrijvingen zijn gestart! Na een fantastische 
eerste editie hebben we dit jaar ruimte tot maximaal 250 
kinderen, dus volop plek. Alhoewel, op dit moment lopen de 
inschrijvingen al richting de 100, dus wees er snel bij:)

De Huttenbouw B&O is van maandag 22 t/m donderdag 25 augustus 2016 (laatste week 
van de schoolvakantie). Je mag meedoen in de leeftijd van 6 t/m 12 jaar en op school zit 
in de B&O of daar woonachtig bent.

Ga naar www.huttenbouwbangert.nl voor meer informatie en om je aan te melden.
We maken er weer een te gekke week van.

Huttenbouw Bangert & Oosterpolder

Kermis Oosterblokker 2016 staat alweer voor de deur! De uitbaters van café de Harmonie 
hebben in samenwerking met de lokale kermiscomités weer een feestelijk programma 
in elkaar gedraaid. Traditiegetrouw vinden er in de laatste week van juni (dit jaar 
vrijdag 24 juni tot en met dinsdag 28 juni) in café de Harmonie en het aangelegen 
veld tegenover de Harmonie diverse feestelijke activiteiten tijdens de kermis plaats. Er 
wordt dit jaar extra groot uitgepakt met de programmering, artiesten en activiteiten! 

Vrijdagmiddag wordt de kermis afgetrapt met het ‘Eerste Neutje’, vanaf 16.00 uur is 
het café geopend met live muziek en een kermis BBQ. ‘s Avonds moet het Blokkerse 
‘Beatles gevoel’ weer helemaal terugkomen met de band Memphis tijdens de ‘Beatles 
& 60’s/70’s party’. 
Zaterdagavond staat er een drive-in show op het programma. 
Zondagmiddag organiseert comité het ‘Stalen Paard’ traditiegetrouw vanaf 14.00 uur 
het ringsteken. ‘s Avonds staat de topband Melrose op de bühne. 
Maandagmiddag wordt voor de eerste keer het kermisvissen georganiseerd op het 
Drachterveld. Aansluitend is er de gelegenheid voor iedereen om gezellig langs te 
komen op de kermisborrel (vanaf 16.00 uur) in de Harmonie waar er ook de gelegenheid 
is om mee te eten. ‘s Avonds vangt dag één van de kermisspelen op het veld aan; 
‘Springuh of legguh’. Na afloop speelt de band That’s for U in de Harmonie. 
Dinsdag is de slotdag van kermis Oosterblokker. Op het veld start omstreeks 16.00 uur 
dag twee van de kermisspelen, de ‘Kamelenrace’ moet zorgen voor veel gezelligheid 
en hilariteit. Vanaf circa 19.00 uur worden de deelnemers ondersteund met live muziek 
van ‘Dou grend ünd von velsen en de nozem’. Aansluitend een feest tot in de late 
uurtjes in De Harmonie met een drive-in show en buikglijden. Kortom; een fantastisch 
mooi kermisprogramma!

Het is dus absoluut de moeite waard om gezellig langs te komen op kermis 
Oosterblokker. Hopelijk tot dan!

Kermis Oosterblokker



Zaterdag 28 mei 2016: de lancering van een boek over het 
Missiehuis te Hoorn en de Westfriese Mill Hillers. Een boek 
over Mill Hill en de Mill Hillers lanceren, en dat zomaar in 
Zwaagdijk? Dat zou een gerechtvaardigde vraag kunnen zijn. 
Had Zwaagdijk iets met Mill Hill? En had Zwaagdijk iets met de 
missie? Het antwoord is ja! Zwaagdijk heeft iets met Mill Hill 
en de derde wereldlanden. Jarenlang was Marie Rood die later 
trouwde met Henk Veldman vrijwilligster in het missiehuis in 
Hoorn. Zij hielp in de huishouding. De term vrijwilligster was nog niet uitgevonden, 
maar Marie toog met grote regelmaat naar het Missiehuis en hielp zo veel zij kon.

Begin jaren negentig kwam ik te revalideren in het Mill Hill huis in Obdam. Een van 
de andere bewoners was een Ursuline zuster van Bergen. Zij heette Marian Neefjes uit 
Zwaagdijk-Oost. Een zeer bijzondere zuster. In de jaren tachtig toog zij met een vaste groep 
naar Woensdrecht om te protesteren tegen de plaatsing van kruisraketten. De slogan was: 
kernbommen de wereld uit. Weer of geen weer, Marian stond te protesteren tegen een 
overheid die maar geen krimp gaf. Marian hield dat enkele jaren vol. Ook in het Mill Hill 
huis in Obdam bood zij alle dagen huishoudelijke hulp. Father Jan Aker, geboren in 1930, 
was een echte Zwaagdijker. In 1956 is hij in Mill Hill gewijd tot priester en heeft 17 jaar lang 
in Borneo gewerkt. Jan trouwde later met onze gastvrouw, mevrouw Winnie Chai. Later 
werkte bij in Soest en stierf in 1989, slechts 59 jaar oud. Broeder Nicolaas Schuytemaker 
kwam uit Zwaagdijk. Hij leefde van 1862 tot 1908. Hij werkte in Pakistan, en werd daar 
door de andere Mill Hillers en de bevolking als een levende heilige beschouwd. Hij had 
letterlijk zijn leven voor de Derdewereld gegeven, en werd slechts 46 jaar oud. Father Jaap 
Snip leefde van 1872 tot 1906. en werd in 1901 in Mill Hill gewijd tot priester. Ondanks zijn 
kwakkelende gezondheid werd hij naar Oeganda gestuurd, en stierf daar al na vijf jaar. Ook 
Father Klaas Rood is misschien wel bekend. Zijn broer woonde aan de Zwaagdijker kant 
van de Tolweg. Toen Klaas zijn broer stierf en Klaas ontmoedigd uit Kongo thuiskwam, 
trouwde hij de weduwe. Zij gingen in Hoogkarspel wonen.

In het dorpsblad Samenspel lees ik geregeld dat er in Zwaagdijk-West na een kerkdienst 
verkoop is van derdewereld producten. Nog steeds! Zwaagdijk heeft dus in zijn lange 
geschiedenis een grote verbintenis met Mill Hill en met de Derde Wereld gehad; zij 
hadden en hebben aandacht voor mensen die om onze hulp verlegen zitten. Laten 
we het daarom uitroepen: Zwaagdijk: hiep, hiep, hiep hoera! Hiep, hiep hiep, hoera!

Als u een exemplaar van het boek Missiehuis Hoorn en de Westfriese Mill Hillers wilt 
bestellen, kunt u 49 euro (dit is inclusief portokosten) overmaken naar rekeningnummer: 
NL39 ABNA 0400236311 t.n.v. Nederlandse Regio van Mill Hill, Oosterbeek. Onder 
vermelding van “boek van Piet Korse”.

Piet Korse

Zwaagdijk en Mill Hill



In juli wordt in de haven van Hoorn het EK 
Open Water zwemmen gehouden. Om alle basisschoolkinderen te laten kennismaken 
met open water zwemmen organiseert Zwemvereniging Hoorn op zaterdag 25 juni, van 
15.00 tot 18.30 uur, een Pool Open Water Swimming evenement in Zwembad De Wijzend.  
Het 50 meter wedstrijdbad zal die dag - vanwege deze activiteit - vanaf 15.00 uur gesloten 
zijn. Het Piratenbad is wel de hele dag geopend.

Pool Open Water Swimming

In het kader van het project “Vitale Dorpen” van de gemeente Drechterland, is er 
in Oosterblokker een werkgroep actief om de verkeersveiligheid in ons dorp te 
verbeteren. Één van de situaties die door velen als gevaarlijk wordt ervaren, is het 
fietsen van schoolgaande kinderen langs de Oosterblokker. Met name als er (vracht)
auto’s langs de stoep staan geparkeerd (ondanks het parkeerverbod) brengt dat risico’s 
met zich mee. Het overige verkeer moet daar dan omheen rijden.

Route vuilniswagen
In overleg met de gemeente is contact opgenomen met HVC. De vraag is voorgelegd 
om de route van de vuilniswagen zo aan te passen dat de containers niet worden 
geleegd op die momenten dat langs deze weg veel kinderen naar school fietsen.

Snelheidsdisplay
Omdat er op het betreffende stuk ook vaak te snel wordt gereden, wordt er opnieuw 
een snelheidsdisplay geplaatst waarop automobilisten zien hoe hard zij rijden.

Politiecontrole
Bij de politie ligt het verzoek om te handhaven op de snelheidslimiet en het 
parkeerverbod.

Elkaar aanspreken op verkeersgedrag
Veiligheid zit echter niet alleen in regels en handhaving, maar ook in het menselijk 
gedrag. Daarom vinden wij het gepast een beroep te doen op de verantwoordelijkheid 
die mensen hebben voor elkaars veiligheid. Wij hopen dat mensen zich veilig gedragen 
en zo nodig elkaar aanspreken op deze verantwoordelijkheid. Soms is dat nodig, want 
mensen van buiten weten vaak niet dat er op de Oosterblokker een parkeerverbod 
geldt. Elkaar hierop wijzen kan dan gevaarlijke situaties voorkomen. Met goede 
maatregelen en veilig gedrag maken we Oosterblokker weer een stukje veiliger.

De werkgroep Verkeersveiligheid

Veilig Oosterblokker



LOEIGOED VERTELTHEATER
Zondag 12 juni
Op 12 juni verzorgt LEV Educatie bij MAK 
Blokweer een theatrale en interactieve 
voorstelling over een koe. Dit loeigoede 
verteltheater is speciaal voor kinderen van 2 
tot 6 jaar.
De voorstelling ‘Koe!’ gaat over een prijskoe 
en een heel slim lieveheersbeestje dat een 
paar boeven om de tuin leidt. De dieren 
van de Kijkboerderij doen mee! Na afloop 
knutselen alle kinderen een eigen prijskoe. 
Bij mooi weer vindt het verteltheater in de 
wei plaats. Bij minder goed weer is de activiteit binnen.
 
Deze activiteit vindt plaats op zondag 12 juni, van 14.00 tot 15.00, op het terrein van MAK 
Blokweer, Kloosterhout 1-2, 1695 JC Blokker. Deelname kost 4 euro per kind (inclusief 
materialen). Aanmelden kan telefonisch (0229 266344) of via email naar info@mak-
blokweer.nl

BLOKWEERMARKT
Zondag 19 juni
Van 10.00 tot 17.00 uur op het terrein van 
MAK Blokweer. Kom, ruik en proef, voel en 
kijk! Elk jaar organiseert MAK Blokweer in 
de zomer een grote markt met biologische 
en duurzame streekproducten. Komt u ook 
weer? Want eerlijk is heerlijk!

Op de markt vind je verantwoorde alternatieven voor alledaagse artikelen. Zo kun je 
eenvoudig je vaste boodschappen ‘groener’ maken, want veel van de aanbieders op deze 
dag kun je ook terugvinden op de wekelijkse, kleinschalige MAKS’ Biomarkt. 

Er zijn doorlopend activiteiten voor kinderen. Het knutselthema is dit jaar “kunstig 
afval”. En natuurlijk zijn er weer lammetjes (van schaap of geit) om te aaien. Ook de 
natuurspeeltuin is in de buurt. De kijkboerderij, het bezoekerscentrum en het natuurpark 
zijn geopend. In Maks’ café kun je terecht voor een kopje koffie en iets lekkers. Zo maak 
je van het boodschappen doen een leuk dagje uit voor het hele gezin. Verheug jij je ook 
al weer op dit evenement? Wij zeker wel! Toegang is gratis. Honden zijn niet toegestaan.

Stichting MAK Blokweer | Kloosterhout 1-2, 1695 JC Blokker|  www.mak-blokweer.nl



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

De sportzomer van 2016 is veelbelovend, met het 
EK voetbal, de Tour de France en de Olympische 
Zomerspelen. Helaas heeft Nederland zich dit jaar niet 
kunnen kwalificeren voor het EK voetbal. Waar we dit jaar wél weer op kunnen rekenen, 
is het altijd gezellige Bangerttoernooi van 13 t/m 21 augustus!

En de komende editie is er niet zomaar eentje. Het tennistoernooi bestaat dit jaar 
namelijk 40 jaar! We zijn dan ook druk bezig om ook van deze jubileumeditie van het 
Bangerttoernooi een groot succes te maken.

Sportiviteit en gezelligheid trekken samen 
op tijdens de ‘9-daagse’ van Blokker. Het 
Bangerttoernooi trekt jaarlijks tussen de 350 en 
400 deelnemers die meedoen in de categorieën 
4 t/m 8. Hier omheen wordt er van alles 
georganiseerd zoals activiteiten voor de jeugd 
en op zaterdag 20 augustus de traditionele 
feestavond met muziek en een loterij.

Inschrijven kan via www.toernooi.nl (zoek op 
Bangert) of via www.ltcwingsblokker.nl (onder 
Senioren).

Graag tot ziens in week 33 (13 t/m 21 augustus) 
bij “de Bangert” op het tennispark van L.T.C. 
Wings - Blokker!

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

Vooruitblik 40e Bangerttoernooi

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

OPHAALDATA: MAANDAG 13 JUNI
 MAANDAG 27 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



Desiree’s column
Nee
Desiree Machtel (27) is tekstschrijver en woont met haar 
gezin in Oosterblokker. Eens per maand schrijft ze een 
column voor Samenspel.

Je kent hem wel, die sticker op de brievenbus. Nee - Nee, 
staat er op of Ja - Nee. Mensen die deze sticker op de 
brievenbus hebben geplakt willen geen ongeadresseerd reclamedrukwerk en/of huis-
aan-huisbladen. Nou ben ik persoonlijk dol op foldertjes en krantjes. De een wat meer 
dan de ander, maar ik kan me echt verheugen op lekker op mijn gemak doorbladeren en 
leuke dingen zoeken. Toch heb ik wel een Nee - Nee sticker op mijn deur. Eentje die me 
enigszins gemengde gevoelens geeft.
Er staat op: ‘Nee, geen collectes, verkopers of geloofsovertuigers. Ik weet de weg.’ 
En het klopt hoor. Ik weet de weg. Wat betreft verkopers: die heb ik inderdaad liever niet 
aan de deur. En geloofsovertuigers. Tja. Ik heb mijn eigen geloof gekozen en kan niet zo 
goed begrijpen waarom geloofsovertuigers anderen zo nodig hun geloof willen opleggen. 
Als ik me tot hun geloof aangetrokken voelde, was ik zelf die kant wel opgegaan toch? Ik 
vind het eigenlijk zelfs een beetje onbeleefd om in het weekend mensen lastig te vallen 
met een heel verhaal over wat Jezus vindt. Alhoewel ik niets tegen Jezus heb hoor, als 
Rooms Katholiek. Nee, waar ik een beetje mee zit, is het collectantendeel. Ik collecteer 
namelijk zelf ook wel eens. Daar heb ik in het verleden ook eens een column aan gewijd 
als ik het me goed herinner. En dan vind ik het nogal hypocriet om bij de deur te zetten 
dat collectanten niet welkom zijn bij ons aan de deur.
Wij zijn van die moderne figuren die zo ongeveer alles doen met een pasje. We komen 
dan ook om in de plastic kaartjes voor van alles en nog wat. Wij hebben nagenoeg nooit 
contant geld in huis. En stom genoeg heb ik ook geen overzicht van alle collectes op 
mijn kalender staan. Als er dan een collectant aan de deur staat, die keihard zijn of haar 
best loopt te doen voor een goed doel, moet ik altijd ‘nee’ verkopen. En dat voelt best 
lullig. Alsof ik het doel niet goed genoeg vind ofzo. Nou zijn er natuurlijk doelen waar 
je minder gevoel bij hebt, maar je doet dat niet snel recht in iemands gezicht. Als ik echt 
geen geld in huis heb, valt er echter niet veel anders te zeggen. Doe mij maar een systeem 
waarbij je jaarlijks automatisch doneert. Zoals de Postcodeloterij doet. Of rechtstreeks, 
zoals het KWF elk jaar een bedrag mag afschrijven. Want echt: ik heb heel veel respect 
voor collectanten alleen niet zoveel kleingeld.

De huisartsenpraktijk is wegens nascholing, vakantie of nachtdienst gesloten op 
vrijdag 1 juli en donderdag 7 juli.

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



Het is een vreemde titel voor een tekst in het Samenspel 
maar toch één naar waarheid want muziekvereniging ‘De 
Herleving Zwaag’ cancelt een concert! Daarvoor in de plaats  
bieden we drie weken later een ander concert aan. Het “Tasty 
Sunday Afternoon Concert” van 26 juni a.s. verplaatsen we naar juni 2017 wegens 
omstandigheden. De repetities en organisatie zijn al in volle gang natuurlijk en eigenlijk 
gaan we deze energie niet stopzetten, maar verzetten. Dinsdagavond 12 juli is de laatste 
muzikale actie van ‘De Herleving Zwaag’ van dit seizoen en i.p.v. een repetitie vullen 
we deze avond met een ‘Zwaags Zomeravond Concert’ vanaf 20.00 uur. Hopelijk met 
zwoel weer maar c.c. De Plataan biedt ook ruimte binnen zodat we u altijd kunnen laten 
genieten van het luchtige programma en een smakelijke verrassing! Zo kunnen we samen 
het begin van de vakantieperiode inleiden!
Verder hebben de muzikanten van ‘De Herleving Zwaag’ in juni en juli nog meerdere 
activiteiten op de agenda. Zoals het begeleiden van de Avond4Daagse-wandelaars bij 
de finish in Hoorn op 9 juni, de RaboFietsSponsortocht op 11 juni. En komt ‘De Herleving 
Zwaag’ al vrolijk musicerend bij u langs tijdens de collecteavond op dinsdag 5 juli.
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 en geniet…

Géén en toch één!

Een complimentje!
In een vorige editie van Samenspel kon u lezen dat Karina Sijm 
een complimentje kreeg van Truus Laan. Deze rubriek is opgezet als 
een doorgeefrubriek. Degene die een compliment krijgt mag in het 
volgende Samenspel een complimentje geven. 
Deze week geeft Karina Sijm een complimentje:
 
Net als mijn schoonmoeder was ik zeer verrast dat ik een compliment kreeg. Het is zeker 
zo dat ik het druk heb met werk, gezin, hobby’s en vrienden. Maar probeer ook tijd en 
ruimte te maken voor mijn beide moeders. Ga graag met hen op pad, winkelen, wandelen 
en ook bezoek aan het ziekenhuis hoort daarbij. Ik zou graag vaker willen, maar ja een 
dag heeft maar 24 uur.
 
En dan nog een compliment doorgeven. Daar moest ik even over na denken. Degene die  
een compliment verdiend is Klaas van Hinten. Nadat hij is gestopt met de winkel is hij 
nog steeds actief in de weer. Hij maait het gras, knipt de heggen en houd de tuintjes tip 
top in orde bij vele ouderen in Blokker. Ook verleend hij vele hand- en spandiensten bij 
voetbalvereniging de Blokkers.

Karina Sijm



Kees van Enkhuizen 80 jaar
Op 18 mei jl. werd onze gewaardeerde secretaris/
penningmeester Kees van Enkhuizen in het zonnetje gezet vanwege het bereiken van de 
memorabele leeftijd van 80 jaar. Zijn huis werd versierd en de jarige werd getrakteerd op 
een fietstochtje door Zwaag. U heeft hem vast wel gezien met die rammelende bussen achter 
zich aan slepend met in zijn kielzog louter dames. Aangekomen bij de Wijzend bleek dat 
aan de kant van de fietsenstalling met grote letters ‘Kees van Enkhuizen vandaag 80 jaar’ 
geschreven stond. Toen hij dat eenmaal had gelezen hield onze Kees het niet meer droog. Bij 
het Jan Rozendaal-pleintje had Amanda Duin nog een verrassing voor Kees in petto, namelijk 
dat besloten was het pleintje voor één dag te vernoemen naar de jarige Kees, het Kees van 
Enkhuizen-pleintje dus. Vervolgens was het tijd voor koffie en gebak. Er was een tent ingericht 
waar de mensen gelegenheid kregen om Kees te feliciteren en voor een gezellig samenzijn. 
Kees van Enkhuizen is onze oudste vrijwilliger die nog jaren mee kan en waar we heel blij mee 
zijn, daarom deze blijk van waardering voor iemand die er altijd voor de Wijzend is.
 
Dorpsveiling Zwaag
Dit jaar doet Vrienden van de Wijzend mee met de Dorpsveiling Zwaag. Wij hebben 
een zeer ambitieus project ontwikkeld voor het inrichten van een hindernisbaan c.q. 
trimbaan van zo’n 70 meter lang. Bij een gunstige dorpveiling heeft Dorpsveiling Zwaag 
een bedrag toegezegd, wij moeten zelf een deel gaan innen en een deel van de kosten 
zullen worden opgebracht door de nieuwe exploitant.
 
Sponsoren
Ons sponsorenbord is dit jaar weer helemaal vol. Met deze sponsorgelden kunnen 
wij, waar wij dat nodig achten, activiteiten die in de Wijzend georganiseerd worden, 
financieel ondersteunen. Kijkt u bij binnenkomst even naar links, dan ziet u daar ons 
sponsorbord en kunt u zien welke bedrijven ons ondersteunen.
 
Nieuwe exploitant
Bij het inzenden van de kopij voor deze editie van Samenspel was nog niet bekend welke 
exploitant de Wijzend commercieel gaat beheren: dat word 7 juni bekendgemaakt. Wij 
zijn blij dat de Wijzend, na een aantal jaren van gefuseerd zijn geweest met de Stichting 
Zwembaden Hoorn, onder een andere vorm beheerd gaat worden. Wij zij hoopvol 
gestemd dat de exploitatie op commerciële basis zijn vruchten zal afwerpen voor de 
Wijzend. Uit de gesprekken die wij met een aantal partijen hebben gehad zijn wij zeer 
hoopvol gestemd.
 
RABO Fietstocht
Op 11 juni wordt weer de jaarlijkse Rabofietstocht verreden. Ook hier doen vrijwilligers 
van Vrienden van de Wijzend aan mee om onze kas te spekken. Het geheel wordt weer 
fantastisch gecoördineerd door onze Linda Braas.
 
Dit was het weer tot de volgende keer met meer nieuws van en over de Wijzend.

Nieuws van 
Vrienden van de Wijzend



In de laatste week van mei gingen ruim 40.000 collectanten op pad voor het Longfonds 
(voorheen Astma Fonds). De opbrengst van de collecte in Oosterblokker bedroeg 
573,23 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. 
 
Het collecteteam Oosterblokker zoekt een nieuwe organisator vanaf 2017. De huidige 
organisator Marjan Schouten informeert je hierover graag verder! 
 
Collectant gemist? 
Sms dan ‘LONG’ naar 4333. Hiermee doneert u alsnog 1,50 euro aan het Longfonds. Of 
ga naar longfonds.nl/steun-ons

Nieuwe organisator gevraagd Longfonds Oosterblokker

Fortepianiste Mayumi Eguro geeft op zaterdag 11 juni twee 
bijzondere concerten. Om 14.00 uur speelt zij een Kinderconcert 
‘Verhalen van Mozart’. En ’s avonds om 20.00 uur speelt zij een 
duo concert met fluitiste Sachiyo Hayashi met de titel ‘Muzikale 
familie’. Het programma bevat werken van W.A. Mozart, 
zijn zoon F.X. Mozart en de zonen van J.S.Bach, Carl Philip 
Emanuel en Johan Christian Bach. Mayumi speelt op een recent 
gerestaureerde, originele Weense, fortepiano gebouwd in 1800.
Voor het kinderconcert heeft Mayumi muziekstukken en een 
verhaallijn over de jonge Mozart samengesteld. Kinderen 
en ouders leren aan de hand van prachtige stukken, spannende verhalen en muzikale 
activiteiten de fortepiano, de muziek en het leven van Mozart kennen. De allerkleinsten 
kunnen op schoot blijven zitten, grotere kinderen mogen dicht bij de piano op kussens 
komen luisteren. 

Het avondconcert vindt plaats om 20.00 uur. De klank van traverso (fluit) en fortepiano 
is bijzonder, warm en intiem. Werken van de muzikale families Mozart en Bach worden 
ten gehore gebracht. Er wordt onder andere gespeeld: Sonate in G groot KV 379 
(W.A.Mozart), Rondo in E klein (F.X.Mozart), Sonate in Bes groot Wq.130 (C.Ph.E.Bach) en 
Sonate in A groot (J.Ch.Bach).

Toegang kinderconcert: 7,50 euro, ouders 5 euro
Toegang avondconcert: 15 euro bij online reserveren, 18 euro aan de kassa
Dorpskerk, Kerkelaan 8, 1689 EA Zwaag

Informatie en reserveren: www.mayumieguro.com

Kinder- en avondconcert met fortepianiste Mayumi Eguro



En dan is het zomaar opeens zomer. Daar gaan we dit jaar eens volop van genieten 
en niets houdt ons tegen. Prima, maar dan moet eerst dat zeurderige gevoel uit mijn 
hoofd ‘emigreren naar een onbewoond eiland ergens in de zuidelijke ijszee’.
Zeurderig gevoel? Hoezo? Nou, de windmolens worden toch niet geplaatst tussen 
Zwaagdijk-West en Nibbixwoud…joeghee, maar Zwaagdijk-Oost staat nog steeds 
bovenaan het verlanglijstje van investeerders.
De Westfrisiaweg, waarvan het strakke keurslijf van doelstellingen toch een beetje 
benauwd begint aan te voelen. 2017 wordt al 2018 en de hoeveelheid sluipverkeer 
over de Zwaagdijk neemt almaar toe. Ondertussen is het heiwerk voor de fietstunnel 
ten westen van de Strip al afgerond.
Zevenhuis is nog lang niet van zessen klaar en volgebouwd, daarom wil Hoorn wil 
graag de vestigingsvoorwaarden voor bedrijven flink oprekken. Het bestemmingsplan 
wordt hiermee rigoureus aan de dijk gezet. Nu distriport is opgedoekt moet alles maar 
kunnen op Zevenhuis. De Hoornse gemeenteraad zal hier toch een stevig stokje voor 
moeten steken.
En misschien wordt het dan toch een mooie zomer.

Berichten van de dorpsraad Zwaagdijk-West

De collecte voor het Long Fonds gehouden van 23-28 mei, heeft in Zwaag 1205,00 euro 
opgebracht! Toch waar meer iets meer dan in 2015! Een goed resultaat met slechts 18!! 
collectanten opgehaald.. Dank aan alle goede gevers! De opbrengst van de collecte wordt 
gebruikt voor onderzoek en daardoor hopelijk verbetering van de COPD klachten.
 
Helaas waren dit jaar niet alle wijken bezet, misschien lukt dat volgend jaar weer wel. 
Met ongeveer 2/3 uur in de week is de klus geklaard. Vijf mensen erbij zou SUPER zijn…
Heeft u de collectant gemist, of is er in uw wijk niet gelopen, dan kunt u uw bijdrage nog 
overmaken per giro naar: Long Fonds Amersfoort, gironr: 55055

De 18 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 elk geval een GOED gebaar naar de mensen die deze ziekte hebben. BRAVO!!
Het Long Fonds en ondergetekende rekenen óók in 2017 weer op u! 
Nog een tip voor hen die niets aan collectebussen willen geven. Er zijn stickers te koop 
waarop u dat staat aangegeven. U plakt deze sticker bij de bel en u wordt niet meer lastig 
gevallen. Bovendien staan de collectanten dan niet tevergeefs te wachten!

De organisator in Zwaag: Tini Gitzels

Opbrengst Long Fonds Zwaag



Voordat de zomervakantie 
aanbreekt en voor velen de 
grote uittocht met het heerlijke 
niets doen begint, sluiten we 
het eerste deel van 2016 af met 
een groot zomeravondconcert in 
de prachtige Pancratiuskerk in 
Oosterblokker. 

Het programma is zorgvuldig 
samengesteld. Een compilatie van 
live gezongen liederen rond het 
thema ‘Rituelen’ van de afgelopen zomer opgenomen cd en een aantal hoogtepunten 
uit het religieuze repertoire van het Hoorns Byzantijns Mannenkoor zullen het eerste 
deel van het programma te beluisteren zijn.

Daarnaast komt ook het volkse repertoire aan bod waarin veel is terug te horen 
van het wel en wee van strijders en vrijbuiters. Zij leiden een bestaan waarin grote 
hartstocht, strijd, liefde voor het paard, liefde voor het land, de kroeg en verlangen 
naar de achtergelaten geliefde een rol spelen. Vlak hierbij de rol van Moedertje Wolga 
niet uit!
 
Aanvang concert: 21 juni om 20.00 uur. De deuren gaan om 19.30 uur open.
Plaats: Cultureel Centrum Pancratius, Oosterblokker 98, Oosterblokker.
Entree: 15 euro (incl. consumptie). Kaartverkoop aan de kerk vanaf 19.30 uur.
Reservering: email: hoornsbyzantijns@gmail.com of tel. 0229 - 245 298.
Informatie: www.hoornsbyzantijnsmannenkoor.nl

Hoorns Byzantijns Mannenkoor

Zomeravondconcert in Russische sferen in Oosterblokker

Van 20 - 25 juni wordt de Rode Kruis collecte gehouden. Voor de wijken Zuiderhout en 
Kloosterhout zijn er onvoldoende collectanten. De opbrengst is voor diverse activiteiten 
en hulpvraag in de gemeente Hoorn. Voor een uurtje hulp bij het collecteren kunnen vele 
mensen worden geholpen.

Aanmelden bij Tineke Schoonderwoerd: 
tel. 0229-241249  of  bt.schoonderwoerd@quicknet.nl

Rode kruis zoekt collectanten



11 juni Speurtocht Aanvang: 13.00 uur
 De Wildebras, Zwaagdijk-West

11 juni Kinderconcert Verhalen van Mozart Aanvang: 14.00 uur
 Dorpskerk Zwaag, Zwaag

11 juni Avondconcert Musikale familie Aanvang: 20.00 uur
 Dorpskerk Zwaag, Zwaag

12 juni Kruidenfair Aanvang: 11.00 uur
 Kruidencentrum Oosterblokker, Zuiderdracht 14

21 juni Zomeravondconcert Aanvang: 20.00 uur
 Hoorns Byzantijns Mannenkoor
 Cultureel Centrum Pancratius, Oosterblokker

24 juni Big Bands Eve Aanvang: 20.00 uur
 Concert Yellow B Bigband en BiG GiG
 De Witte Valk, Zwaag

24 t/m 28 juni Kermis Oosterblokker

25 t/m 27 juni  Kermis Zwaagdijk-West

26 juni Rondje Alkmaardermeer Aanvang: 9.00 uur
 Noorderdracht 42-A, Oosterblokker

26 juni Optreden Swaegh Zingt Aanvang: 13.00 uur
 Korenfestival Hoorn

1 juli Zomerkloosterwandeling Aanvang: 19.00 uur
 Protestantse Kerk, Blokker

12 juli Zwaags Zomeravond Concert Aanvang: 20.00 uur
 De Herleving
 De Plataan, Zwaag

Activiteitenagenda      juni/juli 2016

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



Sportagenda      juni/juli 2016

HONKBAL
12 juni Heren Aanvang 14.30 uur
 Urbanus - DSS 2 Kerketuin Zwaag

TENNIS
8 - 19 juni Clubkampioenschappen Dubbel Senioren 2016
 Sterkte 4 tot 8
 LTC Wings   Boekert O.blokker

24 - 25 juni Stratentoernooi in de avonduren
 LTC Wings   Boekert O.blokker
 Info voor opgeven wedstrijdcommissie@ltcwingsblokker.nl

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

Op 19 mei gingen alle kinderen van De 
Bussel op schoolreis! Drie grote bussen reden 
voor en brachten de HELE school naar Het 
Belevenissenbos in Lelystad. Wat hadden we het 
leuk daar! We speelden met elkaar (groepen 
1 t/m 8 gemixed) sportspellen, hielden een 
picknick en speelden op de waterspeelplaatsen 
en outdoorplaatsen van het Belevenissenbos. 

’s Middags reisden de groepen 1 t/m 4 per 
bus weer naar school terug en de groepen 5 
t/m 8 bleven en hadden een overnachting. Er 
werden vlotten gebouwd, er werd kano gevaren, een speurtocht gelopen, een grote 
bbq gehouden, kampvuur gemaakt, opgetreden op de Bonte Avond en groep 8 liep een 
spannende nachtwandeling tot in de vroege uurtjes….Op 20 mei kwamen we moe en 
voldaan terug in Blokker! Volgend jaar weer!

Schoolreis



Familieberichten & Zoekertjes

Voor plaatsing in het Samenspel van 8 juli 
graag uiterlijk op WOENSDAG 29 juni voor 19.00 uur uw berichtje inleveren.

De kosten voor het plaatsen van een bericht in deze rubriek zijn € 5,-
Dit bedrag kunt u overmaken naar rekening: NL 17 RABO 0122 1373 96 

t.n.v. Stichting Samenspel
De tekst kunt u mailen naar redactie@stichtingsamenspel.nl 

en mag beslist niet te lang zijn (max. 50 woorden).
Het bedrag dient uiterlijk op de inleverdatum (zie hierboven) overgemaakt te zijn.

De redactie zorgt er dan voor dat uw zoekertje wordt geplaatst.

Deze rubriek is uitsluitend bestemd voor zoekertjes en familieberichten van particulieren 
(geen onroerend goed). Gevonden voorwerpen kunt u gratis plaatsen. 

Commerciële uitingen van handelaren en bedrijven worden niet geplaatst. De redactie bepaalt 
of uw inzending in deze rubriek past en hierover kan niet worden gecorrespondeerd.

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

GEZOCHT

GEZOCHT

GEZOCHT

Hallo, ik ben Laura Broers. Ik ben 10 jaar en zoek al 1 jaar een verzorgpony. 
Ik rijd bij de Manege de Eenhoorn. Ik rijd dresuur, in de lichtgevorderde groep. 

Het gaat mij niet alleen om het rijden maar ook om het verzorgen. 
Ik heb geen zadel en hoofdstel, maar wel poetsspullen. Ik vind springen ook leuk. 

Bent u geïnteresserd? Mail dan naar: laura538broers@gmail.com 
Het moet in de buurt zijn van Blokker en Oosterblokker.

Voetbalvrouwen gezocht! 
Voor aankomend voetbalseizoen zoeken wij nog een paar dames die graag willen voet-

ballen bij de Zwaluwen. Leeftijd tussen 16-25 jaar.
Meer info of direct aanmelden? Neem dan contact op met 0642159832 of mail naar 

shaunilexy@gmail.com

Iemand of een echtpaar die zelf geen honden heeft, maar de gezelschap van een hond 
op prijs stelt zo nu en dan. Bij voorkeur iemand die veel thuis is, overdag en weekend.
Om de zoveel tijd zijn wij voor ons werk wat langer weg, en kan de uitlaatservice of 

dagopvang niet. Op die dagen zou het fijn zijn als onze hond een extra vaste 
en bekende plek heeft om heen te gaan of dat iemand even langs gaat om haar uit 

te laten, zodat we met een gerust hart weg kunnen zijn.
Het gaat om een jonge hond, teefje, middelmaatje. Actief, speels en gek op knuffelen.

Indien u interesse heeft, maken we graag kennis om te zien of het klikt.
U kunt het beste mailen naar: biancamoscoso@hotmail.com



De Brabanders moeten de komende dagen ‘s nachts 
nog maar eens heel goed naar de hemel kijken. Na 
12 juni zal er aan de nachtelijke Brabantse hemel namelijk geen ster meer te bekennen 
zijn. Swaegh Zingt treedt die dag op in Son en Breugel en zal daar de sterren van de hemel 
gaan zingen. Onder andere Jan Silver, Piet Rood en Peter van Westen zijn al helemaal in 
de wolken. De leden van Swaegh Zingt dromen recentelijk alleen nog maar over dat 
optreden. De meeste dromen zijn bedrog”, zingt Marco Hoekstra….. Oh nee, dat doet 
Marco Borsato. Marco Hoekstra zingt echter wel over dromen en dat doet hij de laatste 
tijd veelvuldig samen de andere koorleden van Swaegh Zingt. Het koor is namelijk al vele 
repetities lang bezig met het instuderen van een act voor het optreden in Son en Breugel. 
(foto)  Die act gaat over het waarmaken van dromen. 
Komende zondag vertrekt in alle vroegte, 
als veel mensen nog in droomland zijn, een 
bus vol enthousiaste koorleden richting Son 
en Breugel waar het koor gaat proberen 
om haar dromen waar te maken. De eerste 
kilometers zullen waarschijnlijk nog wel in 
alle rust afgelegd worden maar dirigent 
Co Feld kennende, zal die er gauw voor 
zorgen dat de stembanden opgewarmd 
worden. Vanaf de afslag Avenhorn / De 
Goorn zullen de assen van de bus het dan 
zwaar te verduren gaan krijgen, zeker als 
de meezingers ingezet worden en de koorleden al hossende door de bus gaan dansen. De 
chauffeur zal op 12 juni over goede stuurmanskunsten moeten beschikken. Het schijnt dat 
de bus, net als bij vliegtuigen, een noodsysteem heeft om uit te stappen. U weet wel, zo’n 
glijbaan waarlangs de passagiers het toestel moeten verlaten. Dat is handig voor Karin 
Keijzer want op deze manier kunnen dan risicovolle valpartijen bij het uitstappen worden 
voorkomen. Of het zondag al dan niet regent, zal aan de weergoden overgelaten moeten 
worden. Komt de zon op boven de akkers, dan belooft het een mooie dag te worden om 
de Swaeghse droom waar te maken. Regent het, dan wordt het een natte d…..….ag.

Het optreden in Brabant is niet het enige optreden van het koor in juni. Zondag 26 juni 
treedt Swaegh Zingt ook op tijdens het jaarlijkse korenfestival in de binnenstad van 
Hoorn. Ook daar zal het koor haar beste beentjes (die zonder spataderen) voor zetten 
en het publiek vermaken met een aantal nieuwe liedjes. Nou ja nieuwe,….. nieuw in het 
repertoire van het koor. Publiek is daarbij van harte welkom. Hopelijk komen er veel 
Blokkerders, Zwagers en Zwaagdijkers kijken. Op welke locaties het koor zal optreden, 
is nog niet bekend. Zodra deze informatie aan het koor wordt toegezonden, staat dit 
op onze facebookpagina en op onze website www.swaeghzingt.nl. Neem daar voor alle 
zekerheid af en toe eens een kijkje op.

Swaegh Zingt droomt!!



Op 25, 26 en 27 juni vindt dit dorpsfeest 
voor jong en oud plaats.
 
Zaterdag 25 juni vanaf 13.00 uur: 
Kinderkermis
Voor kinderen tot en met 12 jaar wordt 
er bij De Wildebras een Kinderkermis 
gehouden. Jij kom toch ook? Met een 
luchtkussen, schminken, knutselen en nog 
veel meer! Voor de kinderen van groep 1 
en 2 is er ook nog een grabbelton. Neem 
zwemkleding mee bij mooi weer!
‘s Middags vier munten voor een gratis rit 
in de zweef- of draaimolen en een ijsje 
voor de kinderen.
 
Zondag 26 juni vanaf 13.30 uur: Zeskamp
Voor iedereen vanaf de middelbare 
school is het mogelijk om een team op te 
geven voor de zeskamp van de kermis van 
Zwaagdijk-West. Opgeven kan tot uiterlijk donderdag 23 juni om 19.00 uur! Teams, 
van minimaal zes personen, kunnen zich aanmelden via oranjecomite.zwaagdijk@
gmail.com onder vermelding van ploegnaam, coach en deelnemers. Deelname is op 
eigen risico!
 
Maandag 27 juni vanaf 19.00 uur: Ringsteken
Voor jong en oud wordt ook dit jaar weer het ringsteken georganiseerd.
Tussen 18.30 en 19.00 uur inschrijven, 19.00 uur aanvang ringsteken.
Tijdens het ringsteken een portie poffertjes voor de kinderen.
 
Wij zijn op zoek naar mensen die het leuk vinden om te helpen bij de spellen voor de 
Kinderkermis en de zeskamp.

Komt een van de OranjeComité leden bij u langs de deur (in de week van 12 tot 19 
juni), stel ons dan niet teleur! Geef met gulle hand, zo houdt u de kermis in stand.
 
Wij wensen iedereen een gezellige kermis toe!

Kermis Zwaagdijk-West



Op maandag 30 mei werd bij de Indoor Bowlsvereniging BZH weer de traditionele slotdag 
gehouden. Deze dag was heel bijzonder omdat de vereniging 25 jaar bestaat.
Op 29 mei 1991 werd de vereniging bij notariele akte opgericht. 36 leden hadden zich 
aangemeld om mee te doen.

Nadat de sporthal was gereed gemaakt, was er koffie beschikbaar gesteld door de 
beheerder van de sporthal en gevulde koek van de vereniging. Om 9.30 uur begonnen 
we met de strijd. In een prima sfeer werd er in drie sets gestreden om te komen tot een 
winnaar. Rond het middaguur werd er tijdens de lunch door de vereniging een broodje 
kroket aangeboden.
Om 16.00 uur werden de winnaars bekend gemaakt te weten:
1e Tiny Ooyevaar                 6 punten en 20 overwaarde
2e Jo Tilstra                          6 punten en 12 overwaarde
3e Mies Brouwer                  5 punten en 23 overwaarde
Allen kregen bloemen uitgereikt. Op bijgaande foto de winnaars.

Hierna was er een receptie waarvoor oud leden, sponsors en 
begunstigers waren uitgenodigd. Rond 16.00 uur kwam de 
wethouder van Sportzaken langs om de vereniging te feliciteren 
met haar 25-jarig bestaan en hij deed dit met bloemen en een 
Eenhoornzegel ter waarde van 500 euro. Hierna was er een 
gezamenlijk diner, prima verzorgd door de beheerders van de sporthal. Wij danken onze 
sponsors en begunstigers, met name het LOP.

Op maandag 5 september start het nieuwe seizoen 2016/2017 in de sporthal van Zwaag 
met een ochtendploeg die speelt van 9.30-12.30 uur en een middagploeg van 13.00-1600 
uur. De contributie bedraagt 125 euro per seizoen. Mensen die interesse hebben of lid 
willen worden kunnen contact opnemen met de penningmeester, de heer Ben Gitzels, 
telefoon 0229-262185.

Bestuur BZH

Slotdag seizoen 2015/2016

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

OPHAALDATA: WOENSDAG 15 JUNI
 WOENSDAG 29 JUNI
SVP PAPIER GEBUNDELD OF IN DOOS/BAK AAN DE WEG ZETTEN.

Ophaaldata oud papier Blokker



Donderdag 12 mei was het zover: We gingen op 
schoolreis! De bestemming van dit jaar, voor de kleuters, was Artis. We hadden geluk want 
het was prachtig dierentuin-weer. Met 3 bussen werden we naar Amsterdam gebracht. 
Daar aangekomen gingen de kinderen in groepjes, onder begeleiding van ouders, de 
dierentuin in. Hier mochten we de hele dag op pad om alle dieren te bewonderen, in de 
speeltuintjes te spelen, patatjes te eten. Het was 
een zeer geslaagde dag. Op één ding na. Aan 
het einde van de dag, tijdens een onschuldig 
sprongetje, viel een jongetje ongelukkig en 
brak zijn arm. Met zijn arm in het gips is hij nu 
gelukkig wel weer op school.
De dagen erna op school werd er uitgebreid 
over de ervaringen van de schoolreis 
nagepraat. De haai was wel eng, maar ook 
spannend, die witte vogels, die brengen toch 
de kinderen……..nee, dat is de ooievaar, deze 
vogels waren pelikanen. Ja, die nemen een 
grote hap water en dan zit daar een vis is! De zeehond moest een kunstje doen. Hij 
moest van de duikplank, maar hij wilde niet! Maar ook: waarom zitten de dieren niet 
allemaal bij elkaar in grote hokken? Dierentuin en wilde dieren is het thema waar we 
nu volop mee bezig zijn en veel over leren. In de klas is een dierentuin ontstaan waar 
dierverzorgers voor de dieren zorgen, en bezoekers rondleiden en informatie geven. We 
leren van alles over de verschillende dieren, vinden hier afbeeldingen en informatie over 
in boeken en op de computer, en natuurlijk worden er dieren geknutseld.

In de klas zwemmen ook al een poosje echte dieren rond: kikkervisjes. Na als kikkerdril 
in de klas te zijn gekomen, hebben ze zich ontwikkeld tot mooie dikke kikkervisjes, 
waarvan er enkele al achterpootjes hebben. Ze eten veel komkommer, en toen die niet 
voorradig was bleek dat ze ook van appel houden! We hebben ons allemaal verbaasd 
over de hoeveelheid kikkervisjes die uit de kikkerdril zijn gekomen. Van de dril die door 
één kikker wordt geproduceerd, hebben alle kleuterklassen een deel kunnen krijgen, en 
dan nóg is het erg vol in het aquarium. Al met al is het een mooie beestenboel bij ons.

Bericht van groep 1/2a

Op vrijdag 1 juli start deze wandeling om 19.00 uur vanaf de Protestanse Kerk op de hoek 
Kolenbergstraat/Westerblokker en gaat langs de kloostermonumenten. De wandeling 
duurt ongeveer 1 ½ uur - 2 uur. Trek stevige schoenen aan want de wandeling gaat ook 
een stukje dwars door het land. Na afloop is er koffie/thee in de kerk.
U kunt zich opgeven bij: Wim en Mieke van Hilten, tel. 0229-262349 of Bert en Corrie 
Balk tel. 0229-262209. Kosten: 3 euro

Zomerkloosterwandeling



Op zondag 26 juni zitten we één dag na het NK Wielrennen. Het 
NK wordt dit jaar verreden op Goeree Overflakkee. Kenmerken: veel water, veel wind.
De Westfriese Toerclub uit Blokker weet dat het goed is na een wedstrijd even “uit te 
bollen”. 
Het rondje Alkmaardermeer dat bij de Westfriese Toerclub uit Blokker voor zondag 
26 juni op het programma staat, leent zich bijzonder goed voor dat uitbolwerk. 
Omstandigheden zijn vergelijkbaar bij het Alkmaardermeer: veel water, veel wind. Bij 
de start aan de Noorderdracht 42a (Handbalvereniging) in Oosterblokker kunt u kiezen 
uit twee afstanden: 70 en 105 km. De starttijd voor de langste rit is 09.00 uur. De kortste 
start om 09.30 uur. Voor de rit van 70 km is een rondje om het Alkmaardermeer wat ver. 
De keuze is daarom gevallen op een rit die gaat via Spierdijk en Rustenburg, naar de 
koffiestop in Akersloot. Over Stompetoren en De Goorn wordt de thuisreis ingezet. De 
langste rit gaat eerst naar Heerhugowaard om daarna langs Heiloo naar Akersloot te 
rijden. Na de koffie wordt eerst nog Uitgeest en Krommenie aangedaan, om tenslotte via 
Wormerveer, Driehuizen en Ursem weer aan te komen op de Noorderdracht.
Wij nodigen u van harte uit op zondag 26 juni weer eens met ons mee te rijden. Daarbij 
is het goed te weten dat WFTC Blokker altijd kiest voor veilige wegen, waar u in eigen 
tempo en aan de hand van duidelijke routebeschrijvingen volop kunt genieten. Voor 
meer veiligheid raden wij aan om een helm op te zetten en de telefoon onderweg met 
rust te laten.
Nog meer te genieten valt er op zondag 17 juli. Dan rijden we de Waterlandtocht.
Graag tot ziens.

Rondje Alkmaardermeer

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 Westerblok-
ker/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 12 juni 
Blokker: ds. P.A. van Ankeren uit Vuren

Zondag 19 juni
Dienst in Hoorn (Rode Steen of Koepelkerk): 
10.30 uur Oecumenische viering o.l.v. ds. S. Bern-
hard en pastor P. Evers m.m.v. de Hoornse Brass-
band en The Young Spirit Singers o.l.v. Chris de 
Kroon

Zondag 26 juni 
Blokker: ds. R. Kooiman

Zondag 3 juli
Zwaag; mw. ds. T. Van Lente



Rooms-katholieke parochies in onze regio
Kerkgebouwen: Westerblokker H. Michaël, Plantage 29, Blokker
 Oosterblokker O.L.V. Visitatie, Oosterblokker 68, Oosterblokker
 Zwaag St. Martinus, Past. Nuyenstraat 3, Zwaag
  Lourdeskapel, Past. Nuyenstraat 2, Zwaag
Eerst aanspreekbare pastores:
 Blokker Kapelaan Marco Cavagnaro, tel. 245621
 Zwaag Kapelaan Marco Cavagnaro, tel. 237157
Inlichtingen:  Secretariaat St. Martinus, tel. 237157 
  Geopend: vrijdagmorgen 09.30 - 11.30 uur 
  E-mailadres: sintmartinus@quicknet.nl

Vieringen

vr. 10 juni  09.00 uur Westerblokker Eucharistieviering

zo. 12 juni 10.00 uur Zwaag Regionaal - Jubileumviering Pastoor Jongerden

    Eucharistieviering m.m.v. Voces Cyriaci en

    Zingerderwijs

di. 14 juni 09.00 uur Westerblokker Eucharistieviering

wo. 15 juni 09.00 uur Zwaag Eucharistieviering in de Kapel

do. 16 juni 09.00 uur Zwaag Eucharistieviering in de Kapel

vr. 17 juni 09.00 uur Westerblokker Eucharistieviering

za. 18 juni 19.00 uur Oosterblokker Eucharistieviering m.m.v. Zingerderwijs

zo. 19 juni 09.30 uur Zwaag Eucharistieviering Samenzang

   Westerblokker GEEN VIERING

di. 21 juni 09.00 uur Westerblokker Eucharistieviering

wo. 22 juni 09.00 uur Zwaag Eucharistieviering in de Kapel

do. 23 juni 09.00 uur Zwaag Eucharistieviering in de Kapel

vr. 24 juni 09.00 uur Westerblokker Eucharistieviering

  16.30 uur Zwaag Woord- en Communieviering in de Perelaar

za. 25 juni 19.00 uur Oosterblokker Eucharistieviering m.m.v. Dames- en Herenkoor

zo. 26 juni 09.30 uur Zwaag Eucharistieviering m.m.v. Marcanto

   Westerblokker GEEN VIERING

di. 28 juni 09.00 uur Westerblokker Eucharistieviering

wo. 29 juni 09.00 uur Zwaag Eucharistieviering in de Kapel

do. 30 juni 09.00 uur Zwaag Eucharistieviering in de Kapel

vr. 01 juli 09.00 uur Westerblokker Eucharistieviering

za. 02 juli 19.00 uur Oosterblokker Eucharistieviering met Samenzang

zo. 03 juli 09.30 uur Westerblokker Eucharistieviering met Samenzang

   Zwaag GEEN VIERING

di. 05 juli 09.00 uur Westerblokker Eucharistieviering

wo. 06 juli 09.00 uur Zwaag Eucharistieviering in de kapel

do. 07 juli 09.00 uur Zwaag Eucharistieviering in de kapel

vr. 08 juli 09.00 uur Westerblokker Eucharistieviering 

za. 09 juli 19.00 uur Oosterblokker Eucharistieviering met Samenzang

zo. 10 juli 09.30 uur Westerblokker Eucharistieviering met Samenzang

   Zwaag GEEN VIERING



Alarmnummer Ambulance / Brandweer / Politie 112

In niet-levensbedreigende situaties
Ambulance of Brandweer  072 - 564 44 44
Politie  0900 - 88 44
Erwin Kuiper, wijkagent Zwaag / Blokker 0900 - 88 44
  erwin.kuiper@politie.nl
  Twitter: @_erwinkuiper
Storingsnummers
Elektriciteit / Gas  0800 - 90 09 (24 uur per dag)
Kabel  0900 - 1884 (lokaal tarief)
Water  0800 - 023 23 55

Gemeente Hoorn  0229 - 25 22 00

Centrale Huisartsenpost West-Friesland
Maelsonstraat 5 (voor parkeergarage Westfries Gasthuis) 0229 - 29 78 00
- avond-, nacht- en weekenddiensten voor spoedgevallen
- dagelijks tussen 17.00 uur ‘s middags en 08.00 uur ‘s morgens
- in het weekend en tijdens feestdagen tussen 08.00 uur ‘s morgens en 17.00 uur ‘s avonds

Bezoekuren alg. verpleegafdelingen Westfries Gasthuis Hoorn (zie ook www.westfriesgasthuis.nl)
Dagelijks van 11.00 tot 12.00 uur, van 15.30 tot 17.00 uur en van 19.00 tot 20.30 uur.

Maelson Apotheek Westfries Gasthuis
Maelsonstraat 3 (naast hoofdingang Westfries Gasthuis) 0229 - 20 80 01
Verstrekking medicijnen van 17.30 tot 08.30 uur op werkdagen en in de weekeinden.

Huisartsen Zwaag, Blokker en Oosterblokker
S.J. Jong Tjien Fa James Grievelaan 2 1695 HX Blokker 0229 - 23 21 30
A.E. Meijer Pennekamplaan 57-59  1696 CB Oosterblokker 0229 - 26 16 66
Huisartsenpraktijk Bangaerde Krommewoud 46 1689 JP Zwaag 0229 - 26 15 22
Th.E. Versteege en 
Q.C.M. Meijer Julianalaan 9 1689 EG Zwaag 0229 - 21 22 22
Huisartsenpraktijk Scheer Nieuwe Steen 10 1625 HV Hoorn 0229 - 27 82 68

Spoeddienst tandheelkundige zorg voor West-Friesland 0226 - 36 02 29
Steunpunt Zorg voor Welzijn  0229 - 27 21 96
Dierenambulance  0229 - 24 53 53

Zonnebloem Zwaag/Zwaagdijk-West
Coby van der Gulik, Fruitlaan 76, Zwaag 0229 - 23 77 81
Vera Otsen, Balkweiterhoek 34, Zwaagdijk-West 0229 - 57 27 07
Zonnebloem Westerblokker
Monique Smit, Renoirhof 54, Hoorn (Bezoekwerk)  06 - 18 24 68 19
Karin Jong-Koen, Bandstraat 8, Blokker (Secretaris)  0229 - 24 76 27
Zonnebloem Oosterblokker
Tineke Reus-Hoebe, Oosterblokker 115, Oosterblokker 0229 - 26 24 56
Zorg en Welzijn  0229 - 27 21 96
Onafhankelijk Ouderenadviseur MEE & De Wering 088 - 6 522 522
Wijksteunpunt Ouderenzorg St. Jozefpark Blokker 0229 - 24 06 04
Wijksteunpunt Ouderenzorg Perelaar Zwaag 0229 - 21 23 23

R.K. Begrafenis- en Crematievereniging St. Barbara  Zwaag, Zwaagdijk-West
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


