
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 26 mei kunt u inleveren 

uiterlijk op woensdag 17 mei voor 19.00 uur ‘s avonds 

via  redactie@stichtingsamenspel.nl of op Benonilaan15, 1695HD 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 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.
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Het Samenspel is een twee-wekelijkse uitgave (oplage 6000 
stuks) van Stichting Samenspel en heeft tot doel de inwoners 
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Volg ons ook op Facebook: www.facebook.com/Samenspel

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

Robin Duson Nederlands kampioen 

Robin Duson, lid van schaakvereniging Caïssa-Eenhoorn uit Hoorn, heeft een buitenge-
woon knappe prestatie geleverd door met overmacht Nederlands jeugdschaakkampi-
oene te worden.  
Ze speelde van 23 tot en met 29 april mee met het Nederlands kampioenschap voor 
meisjes tot 16 jaar (B), dat werd gehouden in Hotel Van der Valk in Assen. In een groep 
met zeven andere meisjes uit heel Nederland was Duson als eerste geplaatst. Ondanks 
een uitgebreide voorbereiding met haar trainers kon ze desalniettemin op fikse tegen-
stand rekenen. Elke dag werd één partij geschaakt zodat alle speelsters elkaar een keer 
troffen. 
De Hoornse schaakster startte het kampioenschap 
voortvarend door in de eerste ronde haar op papier 
belangrijkste concurrente Anna Martinez uit Wage-
ningen in een mooie aanvalspartij  te verslaan. Haar 
zelfvertrouwen groeide daarmee enorm waardoor 
Duson de partijen in de tweede en derde ronde met 
veel overtuiging wist te winnen. 
De sleutelpartij voor haar succes was de partij in de 
vierde ronde tegen Marlinde Waardenburg uit Coevor-
den. Nadat ze een goede stelling had bereikt leek het 
helemaal mis te gaan in het eindspel. Waardenburg 
blunderde echter waardoor Duson met wat geluk het 
volle punt kon pakken. Hiermee kwam ze alleen aan 
de leiding te staan met een punt voorsprong. De vijfde 
en zesde partij won Duson weer met heel overtuiging. 
In theorie kon op dat moment alleen Iris Schelleman 
uit Axel nog langszij komen. Na vijf partijen had zij vier punten behaald, en zou na 
een overwinning in de zesde ronde in de slotronde nog gelijk kunnen komen door in 
een onderling duel Duson te verslaan. Schelleman kwam echter niet verder dan remise 
waardoor de voorsprong van Duson met ingaan van de laatste ronde al 1,5 punt was. 
Hierdoor wist Duson een dag voor het einde van het toernooi al dat de titel haar niet 
meer kon ontgaan omdat zij niet meer ingehaald kon worden. 
Als kers op de taart won ze ook haar laatste partij met schijnbaar gemak van Schel-
leman, waardoor Duson met een geweldige score van 7 uit 7 Nederlands kampioene is 
geworden. Een score van 100% komt niet vaak voor en is daarom extra bijzonder. Door 
deze prestatie mag Duson ook deelnemen aan het Europees kampioenschap in dezelfde 
leeftijdscategorie. Dat wordt in september in Roemenië gespeeld. 
Voor Caïssa-Eenhoorn is Duson de eerste Nederlands kampioen.



De mooiste verhalen uit het verleden op Westfriesekaart.nl 

Het Westfries Archief lanceerde 1 mei www.westfriesekaart.
nl. Het officiële startschot werd gegeven door Judith de 
Jong, wethouder van Hoorn en voorzitter van het bestuur 
van het Westfries Archief. 
Op vijf historische kaarten kunt u online de geschiedenis van 
Westfriesland bekijken. Zie hoe de steden en dorpen groei-
den en veranderden. En lees de verhalen die op de kaart 
zijn gezet. Deze verhalen komen tot leven in verschillende 
thema’s. Het eerste thema is de Tweede Wereldoorlog. Op de kaart van 1940 staan al 
meer dan 60 markeringen. Bij elke markering staan een bijzonder verhaal en een histo-
rische afbeelding. De afbeeldingen kunt u vergelijken met Google Streetview, zo komen 
heden en verleden samen. 
De verhalen zijn geschreven door drie kenners van de Westfriese historie in de oor-
logsjaren: Martin Menger, Volkert J. Nobel en Pieter Jan de Vries. De afbeeldingen zijn 
afkomstig van historische verenigingen, het Noord-Hollands Dagblad, het Westfries 
Archief en particulieren. 
In de Westfriese Kaart heeft het verleden de toekomst. De kaart is een bijzonder project 
waarin het Westfries Archief samenwerking zoekt met erfgoedpartners in de regio. 
Samen brengen zij het verleden van Westfriesland online tot leven.

Mededelingen Medisch Centrum Oost

Huisartsenpraktijk  A.E. Meijer,  www.medischcentrumoost.com

De huisartsenpraktijk is wegens nascholing, vakantie of nachtdienst gesloten op:
Vrijdag 26 mei

Met ingang van 1 mei 2017 is het wrattenspreekuur gestopt. Het aanstippen van 
wratten gaat voortaan op afspraak. Hiervoor kunt u bellen met de assistente.

Dorpsveiling Oosterblokker             

De Dorpsveiling van Oosterblokker vindt zaterdag 4 november plaats in café 
de Harmonie. Noteer deze datum alvast in uw agenda! En wellicht kunt u 
alvast nadenken over het aanbod van een leuk, gezellig, ludiek koopje. De 
opbrengst van de dorpsveiling is bedoeld als ondersteuning van de deelnemende vereni-
gingen en voor het onderhoud van ons erfgoed: het prachtige gebouw de Onze-Lieve-
Vrouw Visitatiekerk in het centrum van Oosterblokker. U bent allen van harte welkom! 

Het Veilingcomité



Kogge Klassiek zingt in Oosterblokker 

Het jaarlijks concert van Kogge Klassiek is dit keer in Cultureel Centrum 
Pancratius in Oosterblokker. Op het programma staan koorwerken uit 
prachtige opera’s. Hoogtepunten uit de imposante oeuvres van Verdi, 
Bellini, Donizetti en Rossini passeren de revue. Ook Orff’s meesterwerk Carmina Burana 
wordt aangestipt. Met de solistische bijdrage van sopraan Anke van der Kooij, een oude 
bekende van het koor, wordt het gegarandeerd een afwisselende avond. Verder is speci-
aal voor dit concert een deskundige presentatrice aangetrokken. Pianiste en musicoloog 
Annemieke Zuurbier plaatst de vocale werken in een historisch kader en beroert en pas-
sant de piano ter illustratie.  Vaste dirigent is Meeuwis Rebel en pianist Hans van Beelen 
begeleidt als vanouds deze zangvereniging uit Avenhorn.

Zaterdag 13 mei, aanvang 20.00 uur in CCP Oosterblokker. 
Kaarten reserveren € 12,50, aan de kassa €15 (korting t/m 16 jr. €7,50). Reserveren via 
info@koggeklassiek.nl of telefoonnummer 0229-543446. Zie ook www.koggeklassiek.nl.

Boekjes over oorlogsslachtoffers voor groep 8 

De leerlingen van groep 8 van de basisscholen De Speelwagen en Hiëronymus in Wog-
num en de Lidwinaschool in Zwaagdijk-West kregen onlangs het boekje ‘Zij gaven hun 
leven’. Dit is een uitgave van het 4 mei-comité Wognum. De inhoud bestaat uit verhalen 
van de Wognumse slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog, en van Britse bemannings-
leden die omkwamen bij vliegtuigcrashes in dit dorp en in Wadway. Ieder jaar wordt dit 
boekje uitgereikt aan de leerlingen van de hoogste groepen. 
Dit jaar is het 75 jaar geleden dat een Britse Short Stirling neerstortte bij Wadway. Bij 
deze crash kwamen drie bemanningsleden om het leven. Hun namen staan vermeld op 
het herdenkingsmonument dat aan de weg staat dicht bij het Wadwayer kerkje. Op de 
drie scholen werd het verhaal van deze gebeurtenis verteld en in samenspraak met de 
leerlingen werd stilgestaan bij de oorlog van ’40-’45. 



Waardering voor mantelzorgers 

Inwoners van Hoorn die mantelzorg krijgen, kunnen een waar-
dering ter waarde van 100 euro aanvragen voor hun mantelzor-
ger. Ook mantelzorgers zelf kunnen dit aanvragen.  
Wethouder Theo van Eijk:  “We waarderen het zeer dat vele 
mensen zich in Hoorn als mantelzorger inzetten voor een fami-
lielid, vriend of buurtgenoot. Daarom willen wij ook dit jaar een blijk van waardering 
geven aan mensen die zich inzetten voor een ander.” Via www.mantelzorghoorn.nl kan 
de mantelzorger zelf kiezen uit verschillende mogelijkheden. Dit varieert van een gezel-
lig uitje tot een cadeaubon bij supermarkt Deen. Vierhonderd mantelzorgers die vorig 
jaar het compliment ontvingen hebben inmiddels bericht gekregen over de mogelijkhe-
den voor een uitje. In opdracht van de gemeente Hoorn regelt zorgorganisatie Omring 
de uitjes, de webwinkel en ook het directe contact met de mantelzorgers. 
 
Voorwaarden 
De mantelzorgwaardering is er voor alle mensen die aan inwoners van de gemeente 
Hoorn mantelzorg verlenen. De mantelzorger zelf mag dus ook buiten de gemeente 
Hoorn wonen. Het is een blijk van waardering voor de mensen die anderen intensief be-
geleiden of verzorgen en niet bedoeld voor wie alleen huishoudelijke klusjes doet, zoals 
stofzuigen en afwassen. Het moet gaan om minimaal acht uur per week gedurende 
minimaal drie maanden. 

Aanmelden 
U kunt uzelf of uw mantelzorger(s) aanmelden via www.hoorn.nl/mantelzorgwaarde-
ring. U stuurt het ingevulde formulier naar het antwoordnummer dat op het formulier 
staat vermeld. Een postzegel is niet nodig. U kunt ook een e-mail sturen naar welver-
diend@omring.nl. Vermeld daarin dan de gegevens die ook op het formulier staan. 
De gemeente verstrekt de gegevens alleen aan Omring. In opdracht van de gemeente 
verzorgt Omring de contacten met mantelzorgers. Omring neemt contact op met alle 
aangemelde mantelzorgers. 
Voor meer informatie over de waardering voor mantelzorgers kunt u terecht bij Om-
ring, telefoon 088-2068910. 

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 17 MeI 
 WOeNSDAg 31 MeI
SVP PAPIER GEBUNDELD OF IN DOOS/BAK AAN DE WEG ZETTEN.



Scouting hoopt op een wonder 

De toekomst van Scouting Discovery uit Zwaag ziet er somber uit. Vóór 1 mei moesten 
zij het jeugdgebouw HonkyTonk, waar zij sinds 2015 in gevestigd waren, verlaten. Er is 
hard gewerkt om de gemeente Hoorn zover te krijgen om de vereniging uit de benarde 
positie te halen en hulp te bieden zodat er weer een toekomst is voor de bijna 15 jaar 
oude scoutingvereniging. In het laatste gesprek met de beleidsmedewerkers van de ge-
meente werd medegedeeld dat de vereniging niet aan de voorwaarden voldoet van de 
gemeente om voor ondersteuning in aanmerking te komen. Het blijkt een kip-ei-verhaal 
te zijn. De scoutingvereniging is volgens de gemeente te klein, maar groeien is 
onmogelijk als je geen clubgebouw hebt. 
Helaas staan nu de 57 leden, onder wie 34 jeugdleden, op straat. Het enige advies wat 
de gemeente gaf, was samengaan met een andere scoutingvereniging. Omdat dit voor 
beide partijen geen optie bleek, hebben de drie scoutingverenigingen uit Hoorn en Scou-

ting Regio Noord-
Holland Noord zich 
verenigd. 
Samen hebben 
zij zich, onder 
de noemer Scou-
ting Hoorn, sinds 
maart ingezet 
voor een nieuwe, 
eigen locatie voor 
Scouting Discovery. 
Helaas heeft het de 
beleidsmedewer-
kers niet kunnen 
overtuigen.

 
Hopen op een wonder
De toekomst van de scoutingvereniging hangt aan een klein zijden draad. De enige 
manier om het voortbestaan te kunnen redden is als er een ruimte beschikbaar wordt 
gesteld waar alle kinderen, leiding en vrijwilligers hun wekelijkse uitdagende hobby 
kunnen uitvoeren. Het is hopen op een wonder. Misschien biedt oud-lid van Scouting 
Hildebrand Haarlem en tevens onze burgemeester Jan Nieuwenburg wel nieuwe hoop. 
Hij weet als geen ander, na 25 jaar scout te zijn geweest, wat scouting betekent voor de 
maatschappij en de jeugd in de gemeente. 
Eind april is nog hard gewerkt door vrijwilligers, leden en ouders om HonkyTonk in 
goede staat achter te laten en alle materialen tijdelijk onder te brengen. Met pijn in het 
hart is de sleutel ingeleverd en gaat de vereniging verder in een onzekere tijd. Tot de 
zomervakantie kunnen de leden tijdelijk gebruik maken van het clubgebouw van Scou-
ting Martin Luther King. Maar de kans is erg groot dat na de zomervakantie het doek 
definitief valt voor Scoutingvereniging Discovery uit Zwaag.



Nieuws van de Zwaagse gymnastiek en TurnVereniging 

Het is alweer enige tijd geleden dat u iets van onze turnvereniging hebt gelezen in het 
Samenspel, maar het gaat heel goed met ons! De recreatiegroepen hebben enige tijd 
terug de Verenigingsdag gehad. Op deze dag gaven de jongste kinderen een demo en 
de oudere kinderen turnden een wedstrijd, met voor alle kinderen een diploma. Voor 
de kinderen die op het erepodium kwamen waren er medailles, die gesponsord waren 
door het LOP. Namens de medaillewinnaars onze dank hiervoor! 
De selectie heeft ondertussen alweer veel wedstrijden geturnd, waaronder de toe-
stelkampioenschappen waar we 33 medailles gewonnen hebben. Een geweldig getal! 
Ook zijn er turnsters van de regiokampioenschappen naar de districtwedstrijd door-
gestroomd. Deze wedstrijd is in mei voor Tess en Amber en in juni voor Annelien en 
Allysia. Wij wensen deze meiden heel veel succes! Dyani en Zoë hebben deelgenomen 
aan de halve finale voor het Nederlandse Kampioenschap 3e divisie. Zij werden daar 5e 
en 7e. Dyani heeft zich met deze wedstrijd geplaatst voor het NK. Ook Dyani wensen 
wij heel veel succes. 
Wilt u meer informatie over onze vereniging dan kunt u terecht op onze vernieuwde 
site www.zgtv.nl en onze Facebook-pagina.

Vriendelijk verzoek aan alle parochianen  
en omwonenden Sint Martinuskerk Zwaag 

 Het jaarlijkse Ziekentriduüm vindt dinsdag 16, woensdag 17 en donderdag 18 mei 
plaats de Sint Martinuskerk in Zwaag. Dat betekent dat we het parkeerterrein voor 

de kerk weer nodig hebben voor het plaatsen van de kerkbanken. Daarom willen we 
alle parochianen en omwonenden van de Sint Martinuskerk vragen om het parkeer-
terrein vrij te maken en te houden na de viering van zondag 14 mei. Het parkeerter-

rein wordt weer vrij gegeven op donderdag 18 mei rond de klok van 18.00 uur.

 Het Comité van Stichting Ziekentriduüm Zwaag

Nieuws van tafeltennisvereniging B.R.Z.Z. 

24 april jl. speelden we weer de clubkampioenschappen enkelspel. De opkomst was 
prima, er werd weer moedig gestreden om de bekers. Er was een A- en een B- poule.  
Na ruim twee uur zweten kwam de volgende uitslag uit de bus: winnaar poule B werd 
Jan Buis, winnaar poule A werd Bas Kroonenberg. 
De wedstrijdleiding was in deskundige handen van Bas. Ook hadden we tussen de spe-
len door lekkere hapjes, verzorgd door Hans. Het was een topavond! Nog een avond te 
gaan, dan is het seizoen alweer voorbij.
Voor het nieuwe seizoen dat in september begint, kunnen zich nog enkele leden aan-
melden! Kijk ook eens op onze website: www.de-widebras.nl.



Kunst- en hobby-expositie in St. Michaëlskerk 

Elf creatievelingen uit onder andere Blokker en Oosterblokker houden zaterdag 20 en 
zondag 21 mei een expositie in de St. Michaëlskerk aan de Westerblokker 44 in Blokker. 
De exposanten tonen schilderijen, beeldhouwwerk, mozaïek, airbrush, foto’s, sieraden 
en poëzie. Openingstijden: 11.00 tot 17.00 uur.
Voor iedereen ook nog een leuke gelegenheid om de kerk te bezichtigen waarvan 
zowel het interieur als het leistenen dak gerestaureerd moeten worden. Men start daar 
deze zomer mee. U bent van harte welkom. De koffie staat klaar. Entree is gratis.

SV Westfriezen zoekt kantinemedewerkers (vanaf 18 jaar) 
Binnen de vereniging Westfriezen dragen veel mensen hun steentje bij om een goede 
sfeer en sportieve omgeving  te creëren.  Zou jij het leuk vinden om daar onderdeel van 
te zijn? Heb je eens per 6 weken een ochtend of een middag tijd? Dan is dat mogelijk! 
Voor achter de bar en in de keuken zoeken wij voor de zaterdagochtend (tussen on-
geveer 8.15 en 12.30 uur) of zaterdagmiddag (tussen ongeveer 12.30 en 16.30 uur) of 
zondagochtend of -middag nog een aantal enthousiaste mensen. 
Wat staat er tegenover? Je  maakt deel uit van een team (3 à 4 personen), je hoort bij 
SV Westfriezen. Als vrijwilliger waardeert iedereen je enorm, want zonder vrijwilligers 
geen club. Je hoeft geen lid te zijn van SV Westfriezen; iedereen is welkom. Eenmaal per  
jaar een gezellige medewerkersavond speciaal voor alle vrijwilligers. 
Als je denkt:  JA dat lijkt mij leuk, meld je dan aan via info@westfriezen.nl . Heb je nog 
vragen, dan kan je telefonisch contact opnemen met Jolanda Jong: 06-55933803.



Nog meer spektakel tijdens de activiteiten van de Kermis!  

Over 21 dagen gaat het los en is het weer zwieren 
en zwaaien en feest in de tent! Inmiddels hebben 
zich al 18 teams voor het bakvoetbal en 10 teams 
voor het beachvolleybaltoernooi ingeschreven. 
Meld je nu aan met jouw team om deze strijd van 
dichtbij mee te maken, dit kan je via het inschrijf-
formulier op de vernieuwde website.

Verschillende activiteiten en optredens in de feesttent voor zowel jong als oud passeren 
de revue tijdens Kermis Zwaag 2017! Op veler verzoek gaan we maandagochtend na 
het succes van vorig jaar weer terug in de ‘Jan Spil’-tijd en openen we de deuren al om 
10.00 uur met het eerste Deuntje/Pyjama Bal. Tot 13.00 uur is alles inclusief en de kaar-
ten hiervoor kan je vooraf bestellen aan de bar van De Witte Valk.
Vorig jaar werd het derde Bakvoetbal voor de jeugd georganiseerd. Dit was een groot 
succes en daarom organiseren wij 
wederom dit fantastisch jeugdtoer-
nooi met mooie prijzen! Winnen, 
winnen, winnen! Dus geef jouw 
team snel op en we maken er een 
gezellige middag van. Kinderen 
van groep 8 mogen zich hier ook 
voor inschrijven.
Tweede pinksterdag is er vanaf 
15.00 uur een fantastisch familie-
programma in de feesttent achter 
De Witte Valk in Zwaag! Er zal dit 
jaar Kids on Stage plaats vinden 
met veel optredens, Dance Acts en 
live The Voice Kids. Voor de jonge 
kinderen is er een kleurplaten-
wedstrijd, springkussen, megaglij-
baan, gratis ponyrijden, limonade, 
ijsjes en zakjes snoep en kans op 
gratis kermisattractiespuntjes! Dit evenement wordt gesponsord door het LOP en de 
Jeugdraad van Zwaag. Met de prijsuitreiking om 18.00 uur en aansluitend de feest-
avond in de tent en het café De Roze Mokum Avond!

Inschrijven met jouw team? www.kermiszwaag.nl. en laat je verassen door het kermispro-
gramma, laatste nieuws en foto’s over de historie van Kermis Zwaag (i.s.m. Historisch Zwaag). 
Hou onze facebookpagina goed in de gaten en maak kans op een gratis rondje kermis.

Het Kermis Comité Zwaag



Afgelopen week zijn zowel vrouwen 1 (2e klasse) als vrouwen 2 (4e klasse) kampioen 
geworden. Een historisch hoogtepunt voor de club. Want voor het eerst zijn twee vrou-
wenteams tegelijk kampioen geworden én gaat het 1e vrouwenelftal voor het eerst op 
landelijk niveau spelen (1e klasse). 

Het 1e vrouwenelftal van vv De Blokkers is zondagmiddag 30 april kampioen geworden 
van de 2e klasse E. De ploeg wist in de laatste thuiswedstrijd met 2-0 te winnen van 
Winkel VR1 en zet daarmee de kroon op een sterk seizoen. In negentien wedstrijden 
werd er slechts eenmaal verloren en een keer gelijk gespeeld en met nog een wedstrijd 
te gaan bij ‘t Goy bedraagt de voorsprong op nummer twee, Buitenveldert VR3, nu vijf 
punten. Ook het 2e vrouwenelftal van vv de Blokkers is kampioen geworden in de 4e 
klasse tegen VVW VR1, zij wonnen hun wedstrijd met 4-1 en kunnen niet meer inge-
haald worden door hun directe concurrenten. Een hele knappe prestatie van de gehele 
vrouwenselectie met hulp van de speelsters uit M017 & M019.

V.V. de Blokkers houdt open damestraining 
Voetballende vrouwen en meisjes opgelet: V.V. de Blokkers is naarstig op zoek naar 
versterking bij de dames. Om je de gelegenheid te geven kennis te maken met de club, 
houdt V.V. de Blokkers vrijdag 12 mei een open training voor zowel meisjes als vrouwen.  
V.V. de Blokkers is trots op haar grote damesafdeling. Er zijn teams voor onder 15, onder 
17 en onder 19 jaar. De beide vrouwenteams vanaf 18 jaar spelen succesvol op hoog 
niveau in de 1e (VR1) en 2e (VR2) klasse. Ook de jongere teams spelen vol passie en met 
veel plezier samen. Maar er is altijd ruimte voor meer fanatiekelingen! Daarom houdt 
de club vrijdag 12 mei een open training. De enige eis is dat je moet kunnen voetballen. 
Of je dat nou heel goed kunt of gewoon lekker een balletje kunt trappen; doet er niet 
toe. Hou je van het spel? Dan ben je welkom! 

Programma: 19.00 - 20.00 uur: O15 t/m O19  -      20.15 - 21.15 uur: Vrouwen

Aanmelden voor de open training kan via luc.ebbeling@gmail.com onder vermelding 
van naam, leeftijd en niveau.

Blokkers VR1 & VR2 kampioen!



Samenwerken binnen de school

De kinderen van groep 3 en 7/8 werken geregeld met 
elkaar samen, want van elkaar leren is natuurlijk nog 
veel leuker dan alleen van je juf of meester!

Een aantal keer in de week komen de 
kinderen van groep 7/8 lezen met de 
kinderen van groep 3. Heel erg span-
nend in het begin, maar de kinderen 
waren al snel gewend en lezen erg 
enthousiast met elkaar. Samen een 
boek lezen, om de beurt een stukje 
voorlezen en goed kijken of de ander 
de juiste woorden leest.  Ook geven 
de kinderen van groep 7/8 één keer 
in de week schaakles aan de kinderen 
van groep 3. Alle kinderen krijgen 
eerst uitleg over de regels, want bij 
schaken zijn een heleboel regels. Welk 
schaakstuk kan ik het beste als eerst 
verplaatsen? Welke stappen mag het 
schaakstuk doen? Wat is schaakmat en 
wat betekent schaak? Na het uitleg-
gen van de regels spelen de kinderen 
altijd nog een potje tegen elkaar. Zo 
leuk om te zien dat de kinderen el-
kaar helpen en de kinderen uit groep 
7/8 heel goed uitleg kunnen geven, 
wat een kanjers!



Familieberichten & Zoekertjes
geZOCHT

Te KOOP

wandelmaatje m/v (vr. 67 jaar jong)
Ik zou het heel leuk vinden om samen met iemand een of meerdere keren in 

de week te wandelen. Liefst in de middag ongeveer 1 tot 1,5 uur in een redelijk 
tempo. Zelf heb ik nordic walking-stokken. 

Tevens zoek ik iemand om met mooi weer fietstochtjes te maken met e-bike, 
gem. 30/40 km per tochtje. Telefoon 0229-232149.

Ik ben op zoek naar een bijbaan als huishoudelijke hulp of andere schoonmaak-
werkzaamheden. Heeft u geen tijd of geen zin dan zit u bij mij op het goeie adres. 

Ik heb nog tijd over en help u graag. Heb jaren evaring.  
Voor meer info bel 06-24730156 Woon zelf in Zwaag.

Gebr. Batavus herenfiets, derailleur, 3 versnellingen, in goede staat € 75,- en een 
Marathon ‘Stilio’ hybride sportfiets, derailleur (z.g.a. nieuw) 21 versnellingen,  

lichte schade €150,-  vaste prijzen. Tel. 0229 – 246038.

Voor plaatsing in het Samenspel van 26 mei
graag uiterlijk op WOeNSDAg 17 mei voor 19.00 uur uw berichtje inleveren.

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

t.n.v. stichting samenspel
De tekst kunt u mailen naar redactie@stichtingsamenspel.nl 

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

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

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

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.



13 mei Open dag Molen de Krijgsman Aanvang: 09.00 uur
 Noorderdracht 61, Oosterblokker

13 mei Kogge Klassiek Aanvang: 20.00 uur
 Cultureel Centrum Pancratius, Oosterblokker

16, 17, 18 mei Ziekentriduüm Zwaag, St.Martinuskerk, Zwaag

17 mei Algemene ledenvergadering Aanvang: 20.00 uur
 St. Michaelkerk, Blokker

20-21 mei Kunst- en hobby-expositie Aanvang: 11.00 uur
 Westerblokker 44, Blokker

21 mei Schaapscheerdersfeest Aanvang: 11.00 uur
 Mak, Kloosterhout 1, Blokker

27 mei Pleinconcert St. Ceacilia Aanvang: 20.00 uur
 P. Nuyenstraat, Zwaag

28 mei Tussen Amstel en IJsselmeer, WFTC Aanvang: 09.00 uur
 Noorderdracht 42-A, Oosterblokker

28 mei Uitzwaaiconcert, St. Ceacilia Aanvang: 10.00 uur
 De Plataan, Zwaag

Activiteitenagenda     mei 2017

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

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

OPHAALDATA: 
MAANDAg 15 MeI
MAANDAg 29 MeI

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



Sportagenda     mei 2017

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.

VOeTBAL

14 mei Heren Aanvang 14.00 uur

 Westfriezen - Hauwert’65 Zwaag

 Er zijn nog nacompetitiewedstijden!!!

HANDBAL

14 mei Dames Aanvang  14.50 uur

 HV Blokker - Victoria O 2 Oosterblokker

14 mei Heren Aanvang 13.45 uur

 Westfriezen - Commandeur/VVW Zwaag

21 mei Dames Aanvang 13.30 uur

 Westfriezen - Con Zelo Zwaag

21 mei Heren Aanvang 14.45 uur

 Westfriezen - CSV/Meervogels 2 Zwaag

Mama Vita

Stichting Mama Vita is een landelijk netwerk  
voor moeders van kinderen met autisme, ASS of andere ontwikkelingsproblematiek. 
Mama Vita brengt moeders bij elkaar en biedt ondersteuning door activiteiten, bijeen-
komsten en kennisprogramma’s. Op woensdag 17 mei start er ’s avonds een pilot-bijeen-
komst in Hoorn. Regiomoeder Anita Schuit organiseert elke maand een avond met een 
thema, lezing of workshop.
Om 19.00 uur is er inloop met koffie en thee, daarna een korte introductie over Mama 
Vita en een voorstelrondje. Vanaf ongeveer 21.00 uur is er gelegenheid om vragen te 
stellen - wat zijn de behoeften of benodigdheden - en daarna met een positief gevoel 
naar huis.

De locatie is Wilhelminalaan 2A in Hoorn (aan het einde om de hoek, hekje door naast 
de fietsenstalling). Aanmelden kan bij de regiomoeder Anita Schuit: ageschuit@gmail.
com. Kijk voor meer info over Mama Vita op onze website www.mamavita.nl.

Graag tot ziens!



Schaapscheerdersfeest en fotowedstrijd bij MAK

Het is lente, de schapen worden geschoren en 
mogen zonder jas naar buiten. Bij MAK Blok-
weer vieren we dit tijdens het Schaapscheer-
dersfeest op zondag 21 mei!
Tijdens het Schaapscheerdersfeest zijn er de 
hele dag doorlopend demonstraties schapen 
scheren. De schaapscheerder laat je van dichtbij 
zien hoe de mooie schapenwol netjes wordt 
afgeschoren. Wat je na het scheren met die 

wol kunt doen, ontdek je bij de wolspinster. Met de wol knutsel je je eigen schaapje of 
fantasiedier.
Er zijn ook een hoop activi-
teiten die niet direct met wol 
van doen hebben. Je kunt 
meedoen aan een boerderij-
speurtocht voor het hele 
gezin, je laten schminken, een 
verzorgend kruidenmasker-
tje maken, als kruidenheks 
of –tovenaar op de foto in 
de bloeiende kruidentuin, of 
de lammetjes bewonderen 
in de wei. Het bezoekerscen-
trum, het natuurpark en de 
natuurspeeltuin zijn tijdens 
het Schaapscheerdersfeest 
geopend.

Dit evenement voor het hele gezin vindt plaats op zondag 21 mei van 11.00 tot 16.00 uur, 
aan de Kloosterhout 1 – 2 in Blokker. Aanmelden kan telefonisch (0229-266344) of e-mail 
naar info@mak-blokweer.nl. Entree is €4,- per persoon. Voor dit bedrag mag je deelnemen 
aan alle activiteiten en demonstraties. Kinderen tot 3 jaar mogen gratis naar binnen. Hon-
den zijn niet toegestaan. Bij slecht weer vinden alle activiteiten binnen plaats.

Fotowedstrijd ‘Bomen’
Elke zomer organiseert MAK Blokweer een fotowedstrijd voor amateurfotografen. De 

Lees verder op de volgende pagina >>



winnende fotoserie wordt een jaar lang 
geëxposeerd in het bezoekerscentrum. Ie-
dereen die het leuk lijkt zijn of haar werk 
tentoongesteld te zien, is van harte uitge-
nodigd om deel te nemen. Het thema van 
de wedstrijd is dit jaar ‘Bomen’.
De bomen in natuurpark Blokweer zijn 
nog jong, met uitzondering van de oudere 
elzen langs de hoogstamboomgaard en 
hier en daar een hoge populier uit het 
voormalige productiebos. De nieuwe aanplant is heel divers. Hoe kijk jij door de lens 
naar de bomen in het park? Deelnemen aan de fotowedstrijd kan vanaf heden. Ama-
teurfotografen kunnen hun foto’s tot 18 september 2017 inleveren. Voor meer informa-
tie over de spelregels en het inzenden van foto’s: www.mak-blokweer.nl of 0229-266344. 
Stichting MAK Blokweer, Kloosterhout 1-2, 1695 JC Blokker, www.mak-blokweer.nl

Woood Huttenbouw B&O

Eindelijk is het zover, de inschrijving gaat online! Vanaf 13 mei kunnen de kinderen 
weer ingeschreven worden voor de Huttenbouw. Het was even wat langer wachten dan 
gepland, maar dan heb je ook wat! Een prachtige nieuwe website (www.stichtingbno.
nl) met een uitgebreid digitaal inschrijfformulier inclusief ideal betaling.
We zijn de komende vier weken open voor inschrijving. Deze sluit op 11 juni, of eerder 
als we 160 inschrijvingen hebben bereikt. Let wel, de eerste twee weken kan je alleen 
inschrijven bij opgave van een vrijwilliger, de laatste twee weken is dat optioneel.
Verdere uitleg op onze site www.stichtingbno.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

excursie naar Huisvuilcentrale Alkmaar  
groep 7 en 8 OBS De Bussel

Wat is de huisvuilcentrale nu precies? Dat gaan we u nu uitleggen. Afval gooi je natuur-
lijk in de plastic-, groene-, papier- of restafvalbak, maar waar gaat dat daarna eigenlijk 
naartoe? Al het afval gaat naar de huisvuilcentrale (HVC).

Maar hoe wordt het eigenlijk verwerkt?
Het restafval: al het afval wat in de restafvalbak (grijs) wordt gegooid wordt bewerkt 
en daar haalt de HVC grondstoffen uit en worden er nieuwe producten van gemaakt.
De groene bak: met het afval van de groene bak wordt compost en biogas gemaakt. 
Met het biogas worden huizen opgewarmd doordat er grote buizen in de grond wor-
den neergelegd. De huizen zijn met deze buizen verbonden. Boeren en tuinders gebrui-
ken de compost om hun grond mee te verbeteren.
De papierbak: HVC maakt van de inhoud van de papierbak onder andere papier voor 
nieuwe bladen, kranten, boeken en papieren vellen. Dat lukt tot wel zes keer(!). Van 15 
kilo papier kun je 250 nieuwe Donald Ducks drukken. Oud papier dat bij het restafval 
belandt is nat en vies en dus ongeschikt voor recycling en hergebruik.
De plastic bak: van alles wat je in de plastic bak gooit worden weer nieuwe flessen, 
nieuwe blikjes, broodtrommels, pannen, delen van een dashboard voor de auto of voor 
je fiets gemaakt.
grof afval: Het grof afval zoals matrassen, tapijt, grote stukken hout, kunststof en ijzer 
legt de man met de kraan op een aparte hoop. HVC maakt van het ijzer en kunststof 

bijvoorbeeld een nieuwe auto. 
Hoe smelten ze de spullen eigenlijk, doen ze 
dit met een oven of een magnetron of mis-
schien wel het fornuis? Nee dat doet HVC met 
een hele grote oven: een verbrandingsoven. Er 
komen vrachtwagens met afval, het afval komt 
in de verbrandingsoven terecht. In de verbran-
dingsoven wordt het wel 1000€. 
Leuke weetjes: uit een mobieltje wordt goud 
gehaald, een petfles wordt een trui, papier 
wordt WC-papier en een pindakaaspot wordt 
een wijnfles! 
We vonden het een super leuke excursie! 

Groeten van Tessa en Tommy!



Tussen Amstelmeer en IJsselmeer

Op zondag 28 mei bereikt de Ronde van Italië het beslissende punt 
van deze etappekoers. Het is de individuele tijdrit die start op het 
autocircuit van Monza en eindigt in Milaan. Daarmee is de Ronde van Italië afgesloten. 
Grote kans voor Tom Dumoulin om in deze laatste rit alsnog als eindoverwinnaar naar 
voren te komen. Denk maar aan de Giro van 2012 toen Ryder Hesjedal Joaquim Rodri-
quez in de slottijdrit uit het roze reed.

De Westfriese Toerclub organiseert 
geen tijdrit op zondag 28 mei, 
maar neemt u graag mee naar 
het noordelijkste puntje van het 
vasteland van Noord-Holland, om 
daar een rit te rijden die globaal is 
gelegen tussen het Amstelmeer en 
het IJsselmeer. Duidelijke verschil-
len zijn er wel, want de WFTC-rit is 
op zijn langst 120 km. De tijdrit in 
de Giro is maar 27,6 km.
Deze noordelijke rit kan over twee 
afstanden worden gereden: 120 
km en 65 km. Helaas wordt het 
Amstelmeer alleen bereikt met de 
langste afstand. De start van de rit-
ten is om 09.00 uur bij de Handbal-
vereniging aan de Noorderdracht 
42a in Oosterblokker.
Alle ritten zijn zogenoemde vrije 
toertochten. U kunt ze rijden in ei-
gen tempo, of aansluiting zoeken 
bij een groepje. Altijd is gekozen 
voor de meest veilige wegen, met 
het meeste natuurschoon. Doe een 
helm op en laat de telefoon in de 
achterzak. Is nog veiliger!

De langste rit gaat ondermeer via: Wervershoof, Medemblik, Den Oever, Hippo en 
Ewijcksluis naar de koffiestop bij Hoenderdaell. Terug via: Oudesluis, Schagerbrug, 
Dirkshorn, Waarland en Bobeldijk naar de finish. De rit van 65 km. neemt de route via: 
Westwoud en Abbekerk naar de stop in Kolhorn en draait terug langs Winkel, Span-
broek en Bobeldijk. Graag zien wij u op zondag 28 mei deelnemen aan deze mooie rit.

Lukt het deze keer niet, probeer dan eens de rit van zondag 11 juni: ’Van zoet naar 
zout’. Ons programma vindt u op www.wftc.eu.



Dag lieve mensen.

Nee, persoonlijk kan ik daar niets aan doen; het wil nog geen 
mooi weer worden. U moet echt tot na mijn naamdag wachten.
Als martelaar ben ik omstreeks het jaar 303 gestorven.  
Ik was wat je noemt, welgesteld, maar ik hield niet van rijkdom. 
Ik heb mijn vermogen beschikbaar gesteld aan hen die tot de 
armere klasse behoorden. In die geest kunt u ook mijn kerk in Oosterblokker zien.  
Het is een prachtig groot gebouw, een éénbeukigekruiskerk, en het staat in het 
eenvoudige Oosterblokker.
Ook het gebruik ademt deze sfeer. Na de grote restauratie in 1985/1989 is de kerk 
in gebruik als cultureel centrum. De kunstexpositie XXL straalt twee keer per jaar in 
het hele gebouw pracht en praal uit, maar voor de groep jeu-de-boule-spelers ben 
ik voor hen, in de keuken, een bescherming tegen regen en wind.

Met Pasen is er in mijn kerk geen speciale activiteit, zoals bijvoorbeeld met Kerstmis 
het geval is. Een paar jaar geleden had ik een prachtig Kerstdiorama in mijn kerk. 
Met Pasen viert u de opstanding van Christus. Zou over dit onderwerp geen uit-
voering in mijn kerk kunnen worden gerealiseerd? Ik daag u uit iets te ontwerpen 
(componeren, regisseren). Ik stel mijn gebouw graag ter beschikking.

Kunst op Zolder heeft in april een expositie gehouden. Een bijzondere naam, en 
toeval of niet, de expositie vond plaats ‘op zolder’. Nou ja, op de eerste verdieping 
dan, en boven op de transepten. Een bijzonder geslaagde expositie, maar ik vind 
dat mijn kerk meer belangstelling verdiende.

Ik hoop maar dat u mijn vertelling op tijd leest, want op zaterdagavond 13 mei 
komt het koor Kogge Klassiek een uitvoering brengen: ‘Kogge Klassiek zingt opera’. 
U weet dat ik van muziek houd, en ik hoop u dan te ontmoeten. Het koor zingt ook 
een paar delen uit de CarminaBurana van Carl Orff. 
Na de grote restauratie in 1989 is als opening van het nieuwe Cultureel Centrum 
Pancratius de gehele Carmina uitgevoerd. Dat was toen een geweldig spektakel.  
Ik verheug mij er op.

Voor in uw agenda:
13 mei   Koor Kogge Klassiek
24 september  Vrienden- en vrijwilligersmiddag

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.



  Column Desiree
Samen beter

Gisteren kreeg ik een mail van de directeur van onze basis-

school. Hij schreef over een nieuwe ontwikkeling binnen 

de brede school De Kieft. Vanaf de zomervakantie komt in 

één van de lokalen een klasje van Esdégé-Reigersdaal. Hier 

wordt een groep kinderen in de basisschoolleeftijd en met 

een beperking begeleid. Ze gaan hier dus gewoon ook naar school. Uiteraard begeleid 

door professionals. Mijn eerste reactie was een soort weerstand. De huidige, reguliere, 

situatie is toch prima? Maar toen ik verder las en erover nadacht, werd ik er vooral heel 

blij van. Ik vind het oprecht een mooi initiatief.

In onze regio werk Esdégé-Reigersdaal al langer samen met het reguliere basisonder-

wijs. In Wognum en in Enkhuizen zijn ook soortgelijke groepen. In eerste instantie zul-

len deze onderwijsvormen naast elkaar bestaan. Op termijn zullen er echter ook dingen 

samen worden gedaan. De leerlingen kunnen zo ook deelnemen aan lessen uit het 

reguliere programma. 

Wij zijn gezegend met drie gezonde kinderen. Er zijn echter ook kinderen die worden 

geboren met een beperking. Of misschien ontwikkelen ze deze later. Daar kunnen ze 

niets aan doen, ze zijn er zelf vaak wel aan gewend, maar ze hebben wel extra begelei-

ding nodig. Maar wat vooral belangrijk is, is dat ze hun eigen plek in onze samenleving 

mogen innemen. Zij mogen ook ervaren hoe leuk het is om samen te spelen met andere 

kinderen. Aan de andere kant, hoop ik ook dat de ‘gezonde’ kinderen zo vertrouwd 

raken met leeftijdsgenootjes die een beperking hebben. Ik heb het dan over sociale 

acceptatie. Ze mogen weten dat er kindjes zijn die niet alles hetzelfde kunnen als zij. En 

ze mogen vooral weten dat dat helemaal niet erg is. Dat ieder kind op zijn eigen manier 

opgroeit, maar dat je elkaar wel moet helpen. 

Uiteraard, en dat benadrukte de directeur ook, gaat het reguliere onderwijs op onze 

basisschool gewoon door zoals het hoort. De kwaliteit van het onderwijs mag hier niet 

onder lijden. Ik denk vooral dat het een mooie bonus is. Voor alle partijen. Ik ben erg 

benieuwd naar hoe dit zometeen in de praktijk zal gaan. Samen ben je uiteindelijk toch 

veel beter!



Nietsvermoedend pak je het Samenspel van de mat, begint te lezen, en tot je grote 
verbazing sta je met naam en toenaam vermeld in ons dorpsblad. In de rubriek ‘een 
complimentje’ had ik de eer een compliment te ontvangen van Margreet en Harry Bee-
repoot. Waarvoor hartelijk dank.Dan is het de bedoeling dat je het compliment weer 
doorgeeft aan een ander. Daarover nadenkend zijn er eigenlijk heel veel mensen die 
hiervoor in aanmerking komen en een compliment verdienen.
Maar mijn keus is gevallen op een man die woont op het oost eind van Zwaag, Arie Lou-
ter. Een man die misschien niet in de schijnwerper wil staan, maar dit wel verdient. Voor 
jouw inzet en betrokkenheid bij de Martinuskerk in Zwaag, bij wat voor soort dienst 
dan ook, is een compliment zeker op zijn plaats.

Vriendelijke groet, Kees Pronk

Een complimentje!
Deze rubriek is opgezet als een doorgeefrubriek. Degene die een  
compliment krijgt mag in het volgende Samenspel een 
complimentje geven. 

Zaterdag 27 mei: Platzkonzert in Zwaag

Nog even en het is alweer Hemelvaart, voor dit jaar op z’n Duits ook wel Himmelfahrt 
genoemd. Onze Duitse vrienden uit Karlsruhe komen van donderdag 25 tot en met  
zondag 28 mei naar Zwaag dus er wordt alvast Duits geoefend. In het vorige Samenspel 
heeft u het programma van dit uitwisselingsweekend kunnen lezen. De twee muzikale 
hoogtepunten vormen het concert 
door het orkest St. Peter und Paul op 
vrijdagmiddag rond 16.00 uur bij de 
Hoofdtoren in de Hoornse Haven, en 
het Platzkonzert op zaterdagavond 
vanaf 20.00 uur in Zwaag. Dit concert 
op het plein voor de Sint Martinuskerk 
aan de Pastoor Nuijenstraat wordt een 
Hollands-Duits onderonsje met optre-
dens van beide orkesten. 
Beide evenementen zijn gratis toegan-
kelijk. Dus heeft u zin in muzikaliteit 
en gezelligheid tijdens het Hemelvaart-
weekend, kom dan een kijkje nemen!

Auf Wiedersehen
Muziekvereniging St. Caecilia Zwaag



Perkplantenactie Koewijzend te Blokker

Op de Koewijzend 6 te Blokker is een plantenactie gestart. Er 
is een fraai assortiment, waaronder Begonia’s, Gerbera’s en 
Petunia’s. Te veel om op te noemen en dit alles tegen een zeer 
aantrekkelijke prijs. De opbrengst van deze actie komt geheel 
ten goede aan Stichting  
Europa Kinderhulp regio 
Noord-Holland. 
 Alle planten zijn beschik-
baar gesteld door Stichting 
Kiwanis West-Friesland welke 
als slogan heeft ‘Serving the 
World’s Children’, wat fantas-
tisch aansluit bij de doelstel-
ling van Europa Kinderhulp.
Europa Kinderhulp verleent 
bijstand aan kinderen die in 
of onder moeilijke omstan-
digheden leven, ongeacht 
nationaliteit, ras en levensbe-
schouwing en hebben al 55 
jaar als doel het verzorgen 
van een onvergetelijke vakan-
tie van ruim twee weken voor 
kansarme, kwetsbare kinderen uit diverse Europese landen, waaronder ook Nederland.
In totaal heeft Europa Kinderhulp in de afgelopen jaren zo’n 100.000 kinderen een 
vakantie kunnen aanbieden. Veel van deze kinderen zijn jaren achtereen in de zomerva-
kantie bij hun vakantieouders geweest en hebben hierdoor de mogelijkheid gekregen 
een andere, positievere kijk op het gezin en de samenleving te krijgen.
Europa Kinderhulp draait met beperkte middelen, ontvangt geen subsidie en leunt 
100% op de inzet van vrijwilligers. De stichting is in bezit van het CBF keurmerk en is 
een ANBI goed doel.
 
De planten kosten € 2,- per drie stuks of € 5,- per acht stuks. Men kan grotere hoeveelheden 
planten bestellen door een e-mail te sturen aan: marjon.lakeman@europakinderhulp.nl .
 
Afhankelijk van het weer en de temperatuur bestaat het assortiment uit de volgende planten:
• Begonia semperflorens
• Gerbera jamesonii
• Petunia Hybrida
• Fuchsia Hybrid
• Calibrachoa Hybrida
•  Dahlia x Hybrida

•  Impatiens walleriana
• Lantana camara
•  Pelargonium interspecific
•  Tagetes patula nana
• Verbena Hybrida



Protestantse gemeente Hoorn-Zwaag-Blokker
De kerkdiensten in de wijkgemeente Zwaag-Blokker worden 
afwisselend gehouden in de Dorpskerk van Zwaag (Kerkel-
aan 8) en in de Dorpskerk van Blokker (Westerblokker 105).

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 14 mei  
Blokker: mw. Ina Broekhuizen-Slot uit Wognum 
Zondag 21 mei  
Zwaag: mw. ds. Tineke van Lente-Griffioen 
Blokker: Zondagskring met als thema:  
Op zoek naar nieuwe vormen 
Donderdag 25 mei Hemelvaartsdag
Gezamenlijke dienst van de protestantse gemeente  
te Hoorn, Zwaag, Blokker.
Blokker: ds. Rudolf Kooiman  

Algemene parochievergadering 2017
Aan alle parochianen van de RK parochie H. Matteüs,

Het parochiebestuur nodigt u uit tot het bijwonen van de algemene  
parochievergadering, die gehouden wordt op woensdag 17 mei om 20.00 uur  

in de St. Michaelkerk, Plantage 31, Blokker.

Obligatietrekking Lourdeskapel 1 mei 2017
De obligaties werden door velen gekocht als steun voor de restauratie van deze mooie kapel. 
Hieronder de 14de trekking. Meer informatie bij Dhr. A. v.d. Meer, tel.: 0229-235956.

 30 33 43 55 97 98 147 155 199 237 252 267
 294 305 325 326 328  377 378 451 443 465 472 530
 531 555 566 567 568 584 592 623 625 676 685 692
 693 729 741 777 798 816 834 863 903 923 928 933
 937 950 958 1003 1011 1020 1028 1090 1096 1101 1127 1166 

Twee weken geleden kwam er een mevrouw op de vrijdagochtend in de kapel en ze 
was verbaasd dat de kapel dus elke vrijdagochtend open is. Ik heb beloofd om op te 
zoeken hoe lang dit is. Even bladeren, en ik vond dat sinds 28 juli 2006 de Lourdeskapel 
op vrijdagochtend van 10 tot 12 open is voor iedereen, zonder dat er ’n viering is. Dus 
bijna 11 jaar. Het resultaat, mede door uw geld via de obligaties, is elke week zichtbaar 
en deze maand mei zelfs elke dag.

Namens de Open Kapelgroep, Rina Gitzels



Rooms-katholieke kerkdiensten

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:
 Oosterblokker:  Kapelaan Marco Cavagnaro,  telefoon  0229 - 245621
 Westerblokker:  Kapelaan Marco Cavagnaro,  telefoon  0229 - 245621
 Zwaag:            Kapelaan Marco Cavagnaro,  telefoon  0229 - 216749
Inlichtingen: Secretariaat:  H. Matteusparochie 
 Past. Nuijenstraat 3a - 1689 GM  ZWAAG
 Geopend: elke werkdag van 09.00 tot 11.30 uur 
 E-mailadres:  secretariaat@rkmatteus.nl
Vieringen

vrij. 12 mei 09.00 uur Westerblokker Eucharistieviering
zat. 13 mei 19.00 uur Oosterblokker Eucharistieviering, met Dames- en Herenkoor
zon. 14 mei 09.30 uur Zwaag Eucharistieviering
   Westerblokker Geen viering
di. 16 mei ZWAAG ZIEKENTRIDUUM
  09.00 uur Westerblokker Eucharistieviering
woe. 17 mei ZWAAG ZIEKENTRIDUUM
  19.00 uur Zwaag Rozenkransgebed in de kapel
don. 18 mei ZWAAG ZIEKENTRIDUUM
vrij. 19 mei 09.00 uur Westerblokker Eucharistieviering
zat. 20 mei 19.00 uur Zwaag Parochiële viering Vormsel, met Sterren & Stars
  19.00 uur Oosterblokker Eucharistieviering, met Dames- en Herenkoor
zon. 21 mei 09.30 uur  Zwaag Eucharistieviering
   Westerblokker Geen viering
di. 23 mei 09.00 uur  Westerblokker Eucharistieviering
woe. 24 mei 08.30 uur Zwaag Stille aanbidding in de kapel
  09.00 uur Zwaag Eucharistieviering
  19.00 uur Zwaag Rozenkransgebed in de kapel
don. 25 mei HEMELVAARTSDAG
  09.30 uur Zwaag Eucharistieviering, met Marcanto
vrij. 26 mei 09.00 uur Westerblokker Eucharistieviering
zat. 27 mei 19.00 uur Oosterblokker Eucharistieviering
zon. 28 mei 09.30 uur Zwaag Eucharistieviering
   Westerblokker Geen viering
di. 30 mei 09.00 uur Westerblokker Eucharistieviering
woe. 31 mei 08.30 uur Zwaag Stille aanbidding in de kapel
  09.00 uur Zwaag Eucharistieviering in de kapel
  19.00 uur Zwaag Rozenkransgebed in de kapel
don. 1 juni 09.00 uur Zwaag Eucharistieviering in de kapel, aansluitend
    koffiedrinken in het Matteüs Huys
Het bestuur van de Matteüs Parochie nodigt alle parochianen uit om op woensdag 17 mei de jaar-
lijkse Algemene Parochievergadering bij te wonen. Deze start om 20.00 uur in de Sint Michaëlkerk 
in Westerblokker.



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 en 08.00 uur.
- in het weekend en tijdens feestdagen tussen 08.00 uur en 17.00 uur. 

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
A. de Lange 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
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
Parochiële Caritas Instelling (P.C.I) Zwaagdijk-West 0229 - 57 29 74
R.K. Begrafenis- en Crematievereniging St. Barbara  Oosterblokker.
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


