
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 27 mei kunt u inleveren 

uiterlijk op WOENSDAG 18 mei voor 19.00 uur ‘s avonds 

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

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

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

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

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

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

Jaargang 46, nummer 10 13 mei 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
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- Henny Schoonderwoerd - Muriel Buis
- Annemieke Ooms - Ivo Stork
- Ellen Muller - Judith Gitzels

SAMENSPEL
St icht ing



Volg ons ook op Facebook: www.facebook.com/Samenspel

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

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

Verschijningsdatum Aanleverdatum kopij
vrijdag 10 juni woensdag 1 juni
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

De vrijwilligers van de bibliotheek in de Wildebras hebben op 20 april vergaderd over 
het reilen en zeilen van de bieb. In de eerste maanden van dit jaar was er een dip in het 
bezoekersaantal, maar nu trekt het weer aan. Gelukkig zien we nieuwe gezichten de 
laatste maanden. Zegt het voort! Deze (gratis) voorziening is er nu in ons dorp en dit 
willen we graag zo houden. Iedereen van jong tot oud is welkom! Ook de bewoners uit 
de Klokkeweit zijn welkom. 
De bibliotheek heeft een interessant breed aanbod van boeken, deze is echt de moeite 
waard. Naast het lezen is het ook leuk om kennis te maken met je dorpsgenoten. In juni 
zal er een boekenmarkt gehouden worden. We houden u via Samenspel op de hoogte 
wanneer dit plaatsvindt.
 
Als u boeken over heeft, dan nemen wij deze graag aan. Contactpersoon is Margreet 
Kramer, telefoon: 0229-202559. Zo kunnen wij ons eigen aanbod weer vernieuwen. De 
overbodige dubbele boeken zijn dan voor de boekenmarkt in juni. Ook stripboeken en 
oude Donald Ducken voor de kinderen zijn van harte welkom. In de vakanties zijn we 
gewoon open, voor de kinderen wordt vaak een verhaaltje voorgelezen. Wil je in de 
vakantie boeken meenemen of wil je thuis lezen, dan kun je in de Wildebras terecht! 
 
De openingstijden zijn: dinsdag van 15.30 - 16.30 uur en woensdag van 19.00 - 20.00 uur.

Bibliotheeknieuws uit Zwaagdijk-West



Wij zijn als KBO Zwaag ontzettend blij met de bijdrage die wij van het LOP hebben 
ontvangen. Wij zullen dit goed besteden. En dit dankzij het geld, dat het LOP weer 
krijgt voor de opbrengst van het oud papier wat wij als dorpsbewoners van Zwaag op 
de inzameldagen aan de weg zetten.
Daarom een oproep beste dorpsgenoten. Zet uw oud papier en karton in kartonnen 
dozen, gebundeld of in een plastic krat netjes buiten bij de plaats waar het wordt 
opgehaald op de ophaaldag. Wij als Zwaagse vereniging zijn u allen daarvoor zeer 
dankbaar. Want voor ons zijn de bijdragen eigenlijk onmisbaar, om onze activiteiten 
voor de Zwaagse ouderen te kunnen realiseren.

Namens KBO Zwaag
Jan Knijn, secretaris

KBO Zwaag bedankt het LOP!

Op 14 mei is het alweer één jaar terug dat we open zijn gegaan. De tijd gaat snel en er is 
in dit jaar veel gebeurt.
Veel klanten weten inmiddels onze winkel te vinden en als je dan binnen kom, dan word 
je gevangen door de lekkere geuren van vers gebakken koek en brood. Onze broden 
worden gebakken met eigen ontwikkelde desem, waardoor ze langer vers blijven en 
zeker ook smaakvoller zijn. Je proef de smaak van echt brood, ook op de zaterdag hebben 
we echt Frans stokbrood. Op de donderdag hebben we het tweede brood voor de helft 
van de prijs, ook deze actie weten de mensen goed te vinden. Ook voor speciale taarten 
kunt u bij ons terecht, vraag er naar bij onze banket bakker.

Dus mensen kom op zaterdag 14 mei onze molen bezoeken, we hebben op deze dag een 
speciale aanbieding, namelijk “krijgertjes van de Dracht”. Dit is een broodje gemaakt van 
volkoren meel van de molen met als decoratie tarwe van Australische tarwe.
Ook kunt u de bakkerij in bedrijf zien en tot boven in de molen kijken, en het maal proces 
aanschouwen. En als u vragen heeft dan zijn daar mensen voor die u uitleg kunnen geven 
hoe het een en ander werkt.

En als u dan na een ronde door de molen weer in de bakkerij komt, dan kunt u daar nog 
genieten van onze heerlijke appeltaart met koffie. De appeltaart kost deze deze dag 1 
euro. Kortom veel te beleven en te zien in onze mooie molen aan de Noorderdracht 61 in 
Oosterblokker, de hoogste molen van West-Friesland.

Team van de molen de Krijgsman

Bezoek molen De Krijgsman



Een kermisweekend met een
superleuk programma!
Beleef Kermis Zwaag het komende pinksterweekend van vrijdag 13 
t/m dinsdag 17 mei met een superleuk programma. Verschillende 
activiteiten en optredens voor zowel jong als oud passeren de 
revue!
 
Vrijdagavond 19.30 uur trappen we ‘letterlijk’ het kermisweekend af. Voetballen 
zonder techniek tijdens het eerste Swaeghse bakvoetbaltoernooi. In de feesttent achter 
café De Witte Valk ligt een groot speelveld met boarding klaar, waarbij we levend 
tafelvoetbal spelen. Tot in de late uurtjes zullen diverse vriendenteams, carnavalsgroepen 
en overige teams strijden om de eerste plaats. Organisatie van het eerste Swaeghse 
bakvoetbaltoernooi ligt in handen van carnavalsgroep de Lamstralen, die op deze wijze 
hun steentje bijdragen aan het kermisprogramma.

Zaterdagavond gaat het feest door: vanaf 21.00 uur in de feesttent achter het café. Op 
het podium de fantastische topper Trafassi. Een gezellige avond met muziek voor jong en 
oud! Opgelet: voor 22.00 uur is de entree gratis!

Zondag vanaf 15.00 uur gaan we traditioneel van start met het inmiddels zevende Swaeghse 
Beachvolleybal Toernooi! Carnavalsgroep de Schuimkragen maken het mogelijk dat teams 
strijden op het zandstrand van Zwaag om de titel Swaeghse Beachvolleybalkampioen 
2016! Met aansluitend in de avond feest in de tent en het café.

Maandag voor de vroege vierdes vanaf 
10.00 uur het eerste deuntje Pyjamabal met 
aansluitend om 15.00 uur de familiedag in de 
feesttent met groot buitenterras, springkussen, 
ponyrijden en een spetterend optreden van 
Dance-act Pro-Motion en live on stage The 
Voice Kids! Ook op deze dag wordt er weer 
gestreden op de cup met grote oren bij het 
Jeugd-bakvoetbaltoernooi, georganiseerd door 
de Alcoholica’s.
 
Meer kermisweetjes via de vernieuwde website 
www.kermiszwaag.nl 
Laat je verrassen door het kermisprogramma, 
laatste nieuws en foto’s over de historie 
van Kermis Zwaag (i.s.m. Historisch Zwaag). 
Beleef samen met heel Zwaag wederom een 
fantastisch kermisweekend waar nog lang over 
nagepraat zal worden!
 
Het Kermiscomité

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



Muziekquiz in de Wildebras
Zaterdagavond 23 april heeft voor het derde jaar de muziekquiz plaatsgevonden. Ruim 
zestig deelnemers hadden zich opgegeven en dat paste prima in de zaal. Vooral de 
zetels voor de VIPS waren een genoegen om te zien: op een verhoging geplaatst, op 
kunstgras, met zetels voorzien van kussens, privébediening met extra muntjes en chips 
en bittergarnituur.
Om 9.00 uur ging quizmaster Bas Manshanden van start en spoedig golfden series van 
de mooiste liedjes door de zaal. Het was dit jaar iets gemakkelijker dan vorig jaar, maar 
richting het einde kwamen de echte kenners toch weer boven drijven.
De nummer 1 dit jaar werden de Kurt Cobainbruek, tweede werd Quiztetnie en nummer 
drie was Two out of three ain’t bad. De achtervolgers zaten dicht op elkaar. Voor hen is er 
volgend jaar weer een nieuwe mogelijkheid om te stijgen op de ranglijst of…misschien 
wel om te winnen!
Na afloop werd er nog heerlijke muziek gedraaid, was het nog lang gezellig en de mensen 
achter de bar, Amando en Mariejan, nog van harte bedankt.
 
Meer informatie over de Wildebras: www.de-wildebras.nl

Nieuws van de Wildebras

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



Bestemmingsplan bedrijventerrein Zevenhuis
Op de inloopavond (donderdag 21 april - de Kreek) liet de gemeente Hoorn zien wat 
de plannen zijn om het bestemmingsplan te veranderen. Het huidige plan, wat met 
veel vijven en zessen jaren terug is vastgelegd, wordt nu (voorstel projectontwikkelaars 
en gemeente Hoorn) op belangrijke punten veranderd. Bedrijven tonen weinig 
belangstelling, prognoses worden niet gehaald en inkomsten zijn er nauwelijks.
De gemeente Hoorn vindt dat er bij deze sigaar uit eigen doos ingegrepen moet worden 
door de gemaakte afspraken (in het bestemmingsplan) dus maar te wijzigen. En dat op 
belangrijke onderdelen:

- bebouwingshoogtes worden verruimd;
- kavels mogen groter worden dan 1,5 ha;
- op de ruimte tussen de kavels wordt beknibbeld;
- het duurzame karakter wordt nu al op de helling gezet ;
- ruimte voor recreatie, fietspaden moet nader bekeken worden;
-  de verruiming van de kavelgrootte biedt voor transport- en distributiebedrijven de 

mogelijkheid om zich eventueel op Zevenhuis te vestigen, terwijl dat eerst niet mogelijk 
was;

-  door de bouwhoogtes te verruimen wordt het zicht op de bedrijven vanaf de Zwaagdijk 
ook vergroot.

Het is niet zo vreemd dat veel omwonenden langs de Zwaagdijk zich op deze inloopavond 
lieten zien en de plannen zeker niet konden waarderen. Ook omwonenden uit een deel 
van de Bangert en Oosterpolder staken hun ergernis niet onder stoelen of banken.
Uiteindelijk zal de gemeenteraad van Hoorn zich moeten uitspreken.
Wij houden u op de hoogte.

Namens de dorpsraad van Zwaagdijk-West,
Theo Weppner (secr.)

Nieuws van de Dorpsraad Zwaagdijk-West

De afdeling Zwaag/Zwaagdijk-West van de Zonnebloem is 
op zoek naar vrijwilligers die in Zwaag, mensen die door wat 
voor oorzaak dan ook eenzaam dreigen te worden, eenmaal per vier à vijf weken een 
bezoekje willen brengen. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van een praatje maken, een 
spelletje doen of wellicht een wandeling maken.

Lijkt het u wat? Neem dan contact op met:
Coby van der Gulik, Fruitlaan 76, 1689 HL Zwaag | 0229-237781 | Coby.gulik@quicknet.nl

Vrijwilligers gezocht



Dorpsschoonheid

In plaats van Dorpsergernissen nu eens een ander onderwerp, wat vrolijker van aard. 
Een bewoner omschrijft zijn/haar mooie woonomgeving in een gedicht.
Wilt u uw buurt ook met de lezers van Samenspel delen?
Mail dat dan naar: redactie@stichtingsamenspel.nl  Deze keer:

De Kloosterhoutse Heggen

Uit meidoorn, haagbeuk, spaanse aak
Ze groeien daar nu dertig jaar
En deze groene wand laat zeggen
De Kloosterhout heeft smaak
Als ik het frisgroen blad ontwaar

De heggen honderden meters lang
Van Koewijzend tot de IJsselweg
Scheiden ze rijweg van trottoir
Niemand komt in het gedrang
Je gaat je eigen weg
De heggen leiden ons voorwaar
Gehaast of in wandelgang

Vogels, egels, slakken, mieren
Laat de heggen ze versieren
Met twee knipbeurten in’t jaar
Geeft de buurt ook geen misbaar
Nog vele jaren dit levend monument
Tegen sloop of bedreiging resistent
Die heerlijke Kloosterhoutse heggen 

Will Schaaper (wijk Kloosterhout Blokker)

De poppendokter komt weer langs!

Voor de allerkleinste kids van 
Zwaag organiseert de Jeugdraad 
aanstaande zaterdag 21 mei: de 
Poppendokter! Tussen 14.00 en 
15.00 uur kun je terecht in Honky 
Tonk met je misselijke pop, beer 
met hoofdpijn of slaperige knuffel. 
Een team van ‘doktoren’ zit klaar 
om de klachten te behandelen. (let 
op: geen reparaties). 
Noteer deze datum en kom gezellig 
langs!



Het is lekker bedrijvig momenteel bij basisschool 
Socrates. 
De kleuters zijn bezig met het thema Lente. Alle groepen zijn naar het Streekbos geweest 
en hebben daar het kleuterpad bewandeld. Ook zijn ze naar de Intratuin geweest, dit 
vonden ze heel erg leuk en het was ook erg leerzaam. Het weer werkt inmiddels ook 
lekker mee en ze kunnen dan ook veel buiten spelen in het zonnetje. 
De schoolfotograaf is ook langs geweest. Alle kinderen zijn weer op de foto gezet en 
wat een leuke foto’s zijn het geworden. Er werden groepsfoto’s, individuele foto’s en ook 
broertjes/zusjes foto’s gemaakt. 
Groep 8 is inmiddels druk bezig met de voorbereidingen voor de musical. De rollen zijn 
verdeeld en het ontwerp voor het decor is gemaakt. Nu gaan ze veel oefenen en het 
decor bouwen. Het wordt vast een groot succes. 

Nieuws van Socrates

Begin april heeft Toneelvereniging Vriendenkring een 
succesvol toneelweekend gehad. De enthousiaste zaal 
zorgde ervoor dat de spelers en bijhorende karakters perfect 
tot hun recht kwamen. Er werd volop genoten en veel 
gelachen. Ook de speciale zaterdagmiddagvoorstelling voor de ouderen uit het dorp 
was fantastisch. In samenwerking met de Zonnebloem beleefden vele ouderen een 
schitterende middag.

Uiteraard bedanken wij iedereen die een bijdrage heeft geleverd aan het succes 
van de uitvoeringen en alles er omheen. Een speciale dank gaat uit naar het LOP, de 
Zonnebloem en De Witte Valk. Ondertussen zijn we druk bezig met het kiezen van het 
nieuwe stuk. We zien u dan ook graag terug in het voorjaar van 2017.

Uitvoeringen ‘Ontkoppeld’ groot succes

Aankomende zomer vertrekken de Explorers van Scouting Discovery Zwaag naar België 
voor het zomerkamp. Deze mooie afsluiter van het seizoen is altijd een hoogtepunt door 
de uitdagende activiteiten en bijzondere omgeving. Echter om op zomerkamp te kunnen 
is er geld nodig. 
De Explorers halen daarom zoveel mogelijk statiegeld op in Zwaag. Zij doen dit op 
dinsdagavond 17 mei tussen 19.00 en 21.00 uur. Omdat het niet lukt om in alle straten 
langs te gaan hebben wij op 10 mei briefjes bezorgd bij de huizen waar wij aanbellen. 
Heeft u wat statiegeld over voor ons? Alle kleine beetjes helpen!

Scouting verzamelt op 17 mei statiegeld voor zomerkamp!



Onze dansgroep is actief bezig. Iedere dinsdagavond oefenen we van 20.00 tot 22.00 
uur in de Koedshal te Oosterblokker.
We dansen zowel oudhollandse dansen, maar ook nieuwere. De groep bestaat uit 13 
dansparen en we hebben vier muzikanten en een dansleidster.

De afgelopen periode hebben we veel optredens verzorgd op cruiseschepen, in 
bejaarde- en verzorgingstehuizen. Maar we gaan we ook nog naar markten en 
braderieën. Verder dansen we ook nog voor buitenlandse gasten. 
Dit jaar gaan we ook naar de Europeade in België. Hier komen ruim 200 dansgroepen 
uit heel Europa bij elkaar om te dansen en te verbroederen. Dit zijn zo’n 5000 dansers/
danseressen die allemaal ondergebracht worden in scholen of sportzalen. Een heel 
spektakel. Mede hierdoor zijn er al veel uitwisselingen geweest. 

Om dit allemaal te kunnen doen zijn we op zoek naar nieuwe dansparen/echtparen/
vriend en vriendin. Houdt u van folklore, kom dan eens kijken hoe dat bij onze 
vereniging gaat.

Tot ziens op een dinsdagavond.

Blokkerder Dansgroep zoekt nieuwe dansparen

Bovenstaande titel is een aanloopje naar een sollicitatie. 
Geen sollicitatie zoals je zou verwachten met een gesprek 
of zo, nee meer een actieve en een muzikale. Naast 45 
leden in het harmonieorkest en 15 jonge muzikanten in 
het jeugdorkest, missen we de trombone(s). Marco blaast 
in zijn eentje drie partijen en dat is toch een beetje teveel. 

Dus hierbij de open sollicitatie voor trombonespeler(s); 
man/vrouw, jong/oud, groen/geel/paars, met bril/weinig 
haar. Heb je een beetje ervaring en wil je bij een leuk 
orkest, met muzikale inhoud, komen spelen? Graag! 

Wij repeteren op dinsdagavond van 20.00 tot 22.15 uur in Cultureel Centrum De Plataan, 
Pastoor Nuijenstraat 1, Zwaag. Kom luisteren of neem alvast je trombone in de hand en 
speel mee! Tot ziens bij muziekvereniging De Herleving Zwaag.

Trom Trom … Trombone(s)!



Familieberichten & Zoekertjes

Voor plaatsing in het Samenspel van 27 mei 
graag uiterlijk op WOENSDAG 18 mei voor 19.00 uur uw berichtje inleveren.

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

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

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

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

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

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

Heeft u iets te koop of zoekt u iets, 
wilt u iets bekend maken, 

aanbieden of vragen?

TE KOOP

VERLOREN

Een zeer leuke garage/erf verkoop van brocante en mooie tweedehands dames- en 
herenkleding! Kom gezellig langs in het weekend van 21 en 22 mei van 11.00 uur t/m 

16.00 uur. Koffie en thee staan klaar.
Adres is Bobeldijk 40 in Berkhout.

Dinsdag 3 mei j.l. hebben wij op de Koewijzend, ter hoogte van Boeket,
een mobiele senioren telefoon gevonden, met aan de achterzijde het nr. 

06-55987105.  Wie heeft deze verloren? U kunt contact opnemen met tel.nr. 0229-756925.

De huisartsenpraktijk is wegens nascholing, vakantie of nachtdienst gesloten op 
vrijdag 13 mei, woensdag 18 mei en donderdag 7 juli.

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



V.V. De Blokkers organiseert deze vriendinnendag voor alle 
meiden die al op voetbal zitten of die een keer kennis willen maken. 

Ben je tussen de 6 en 12 jaar? Kom dan op woensdag 18 mei, van 16.00 tot 17.30 uur, naar 
v.v. De Blokkers en voetbal mee…

Kom jij ook? Voetbalclinic door toptrainers // gezellige middag op ons mooie complex // 
je gaat niet met lege handen naar huis!

Voetbal mee met je vriendinnen!

Deze weken heeft de Pancratius gewerkt aan het thema 
“gezond en fit”. Het thema werd sportief geopend door juf 
Linda onze gymdocent van sportservice West-Friesland. 

Op het plein werd gedanst op 
leuke muziek. De kinderen en 
leerkrachten deden allemaal 
enthousiast mee. Elke dag 
werd begonnen met een 
dansje op het plein, kinderen 
en leerkrachten verzonnen 
uitdagende bewegingen. 

In de klassen werd met dit 
thema verder gewerkt. We 
hebben smoothies gemaakt, 
lessen over gezonde voeding geleerd, dansjes gedaan en knutselwerkjes gemaakt. En 
vooral gezond gegeten! We hopen hiermee te hebben bijgedragen aan een gezonde 
en fitte levenshouding. 

De afsluiting is natuurlijk ook sportief. We gaan een wandeling maken door het 
Drachterveld en we doen leuke spellen op het plein. Wij vonden het een erg leuk en 
leerzaam thema!

Team Pancratius

Verslagje thema “gezond en fit”



SHOOT-OUT KAMPIOENEN
Wij willen de deelnemers van de Shoot-Out kampioenschappen bedanken 
voor hun sportieve deelname op 17 april. Het was voor onze vereniging een groot succes. 
Het weer was goed, de sfeer zat er goed in en de deelnemers hebben genoten! Het 
is voor onze vereniging een mooie kans om een vervolg te geven aan de Shoot-Out 
kampioenschappen, voor zowel jong als oud en man als vrouw. Wij willen de winnaars 
bedanken voor hun inzet en passie!
 
PINKSTERTOERNOOI EN FEESTAVOND
Op 14 en 15 mei is het dan weer zover: het pinkstertoernooi, met jeugdteams in de 
leeftijd van 7 tot 17 jaar. Schroomt u niet om even een kijkje te nemen voor hele 
mooie wedstrijden. Ook hebben wij een aantal activiteiten op de zaterdag zoals een 
springkussen, schmink, muziek, lootjes trekken en een te gekke feestavond!
We hebben een fantasticsche line-up voor de feestavond, namelijk:

• 19.30 - 20.30            DJ JP
• 20.30 - 21.30            DJ ANGHE
• 21.30 - 00.30            DJ Gio 

Deze dj’s hebben bekendheid in Hoorn en omstreken en maken er altijd een te gek feestje 
van! Op vertoon van uw ID-kaart krijgt u een bandje. De minimale leeftijd voor het feest 
is 14 jaar!

Dus als je zegt “dit wil ik niet missen”: het feest begint op 14 mei om 19.30 uur! U kunt op 
onze Facebookpagina kijken voor meer informatie zoals de tijden van de spelende teams 
en updates over het programma.
Op de zondag worden er hele spannende dames- en herenwedstrijden gespeeld. Sterke 
teams. Veel kijkplezier. 
Dus schroom niet om een kijkje te nemen!

Nieuws van HV Blokker

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

OPHAALDATA: WOENSDAG 18 MEI
 WOENSDAG 1 JUNI
SVP PAPIER GEBUNDELD OF IN DOOS/BAK AAN DE WEG ZETTEN.

Ophaaldata oud papier Blokker



13-17 mei Kermis Zwaag

14 mei  Molen de Krijgsman Aanvang: 9.00 uur
 Noorderdracht 61, Oosterblokker

20 mei Avond van Arjen Aanvang: 20.30 uur
 De Wildebras, Zwaagdijk-West

21 mei Poppendokter Aanvang: 14.00 uur
 Jeugdraad Zwaag
 De Honky Tonk, Zwaag

22 mei Tussen Amstel- en IJsselmeer Aanvang: 9.00 uur
 Noorderdracht 42-A, Oosterblokker

24-26 mei Ziekentriduum Zwaag

27 mei Carnavalsavond  Aanvang 18.30 uur
 Sportcafé Zwaag Zaalvoetbaltoernooi

Activiteitenagenda      mei 2016

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 30 MEI
 MAANDAG 13 JUNI

OP MAANDAG 16 MEI WORDT ER NIET OPGEHAALD 
IN VERBAND MET TWEEDE PINKSTERDAG!

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 2016

HANDBAL

22 mei Heren Aanvang 14.30 uur

 HV Blokker - DSO Oosterblokker

22 mei Dames Aanvang 12.00 uur

 HV Blokker - Westfriesland/SEW 4 Oosterblokker

29 mei Heren Aanvang 15.30 uur

 Westfriezen - Kleine Sluis Zwaag

29 mei Dames Aanvang 13.00 uur

 Westfriezen - Victoria Zwaag

HONKBAL

15 mei Heren Aanvang 14.30 uur

 Urbanus - Amsterdam North Stars Kerketuin Zwaag

29 mei Heren Aanvang 14.30 uur

 Urbanus - Alcmaria Victrix 2 Kerketuin Zwaag

INDOOR BOWLS

30 mei 25-jarig bestaan Indoor Bowls Vereniging BZH

 Onderling toernooi Sporthal Zwaag

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

Nog twee keer zijn wij er met artikelen uit de Wereldwinkel. In de maanden juli en 
augustus zijn wij er niet. Daarna gaan wij natuurlijk weer door, een keer per maand na 
de viering in de kerk. We zullen u op de hoogte houden wanneer dat gaat worden.

Graag tot ziens bij de verkoop en/of de koffie of thee op zondag 22 mei en zaterdag 18 
juni!
 
Wereldwinkel groep Zwaagdijk-West: Angela, Jose, Judith en Carla

Nieuws van de Wereldwinkelgroep Zwaagdijk-West



Op zondag 22 mei bereikt de Ronde van Italië het beslissende punt 
van deze etappekoers. Het is de loodzware tijdrit van 9 kilometer van Castelrotto naar 
Alpe di Siusi of, zoals de Zuid-Tirolers zeggen: van Kastelruth naar de Seiseralm. Gemiddeld 
stijgingspercentage van goed 8%. Benieuwd wat Tom Dumoulin hier klaarmaakt.
De Westfriese Toerclub neemt u ook graag mee omhoog op zondag 22 mei, maar dan naar 
het noordelijkste punt van het vasteland van Noord-Holland, om daar een rit te rijden die 
globaal is gelegen tussen het Amstelmeer en het IJsselmeer. Duidelijke verschillen zijn er 
wel: de WFTC rit is op zijn langst 120 km. En de bergen op Wieringen reiken maar tot 12 
m. NAP. Maar toch. 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 ritten is om 09.00 uur bij de Handbalvereniging aan de Noorderdracht 42a 
in Oosterblokker.
Alle ritten zijn vrije toertochten. U kunt ze rijden op eigen tempo, of aansluiting 
zoeken bij een groepje. Altijd is gekozen voor de meest veilige wegen, met het meeste 
natuurschoon. Doe een helm op en laat de telefoon in de achterzak. Is nog veiliger!
Graag zien wij u op zondag 22 mei deelnemen aan deze mooie rit. Lukt dat niet, probeer 
dan eens de rit van zondag 5 juni: Van zoet naar zout.

Tussen Amstelmeer en IJsselmeer

En dat gaat voor onze Dames 1 gebeuren op zondag 22 mei 
om 12.15 uur uit bij Meteoor/Hoogwoud. Bij winst zal de 
kurk hoog boven Zwaag gaan knallen en verdiend!
Komt dus allen en beleef de promotie live mee, naar de 
hoogste klasse veldhandbal. Ook in de beker strijden onze Dames 1 volop mee. Dat 
worden dus nog een paar krenten-in-de-pap-wedstrijden voor de handbaltrots van 
Zwaag.
 
Recreanten 1 werd ook kampioen. Vedetten van weleer maakten er met hun kroost 
een mooie avond van. Want handbal is Zwaag is fun, ook voor de recreanten!
Foto’s en verslagen kunt u vinden op onze veel bezochte site: www.westfriezen.nl/
handbal
Een woord van dank aan iedereen die onze club heeft gesteund met de appelactie! 
Een gezonde actie voor een gezonde club! Wie wel daar niet lid van zijn? 
Voor handbal en voetbal op goed niveau en een prachtige accommodatie is Westfriezen 
uw club! Een club om trots op te zijn!
 
s.v. Westfriezen

Westfriezen Handbal Kampioen



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

Vlinderkasten bouwen
Nu het voorjaar wordt zie je buiten af en 
toe weer een vlinder. Maar waar zijn die 
de hele winter eigenlijk geweest? Tijdens 
de Maks’ Doe-middag op 16 mei ontdek 
je het antwoord op deze en vele andere 
vragen. We gaan de vlindertuin in en 
bouwen onze eigen vlinderkast.
 
Deze activiteit vindt plaats op 16 mei van 
14.00 tot 15.30 uur bij MAK Blokweer. 
Aanmelden kan telefonisch (0229-266344) 
of via email naar info@mak-blokweer.nl. 
De kosten bedragen 12,50 euro per kind 
(inclusief materialen).

Schaapscheerdersfeest
Het is lente en onze schapen mogen zonder jas naar buiten. Dat gaan we vieren tijdens 
het Schaapscheerdersfeest op zondag 22 mei, een evenement voor het hele gezin!
Die schapenjas, hun lekkere wollen vacht, kunnen de schapen natuurlijk niet zo 
maar uittrekken. Dat doet de schaapscheerder. Bij MAK Blokweer is dierverzorger 
Roy de schaapscheerder. Tijdens het Schaapscheerdersfeest geeft hij demonstraties 
schapenscheren. Je kunt van dichtbij zien hoe hun mooie vacht netjes wordt afgeschoren. 
De demonstraties schapenscheren worden doorlopend gegeven.
Onze wolspinster leert je de kunst van het wol spinnen. Vervolgens kun je aan de slag in 
het wolatelier. Hier kun je kennis maken met allerlei textiele werkvormen met wol. Ook 
is er doorlopend een workshop handcrème maken van wolvet en kruidenolie. Verder is 
er een boerderijquiz voor het hele gezin met leuke weetjes over onze schapen. Kinderen 
kunnen zich laten schminken en natuurlijk kun je onze lammetjes bewonderen of heerlijk 
avonturieren in de natuurspeeltuin of het natuurpark. Tenslotte kun je als aandenken 
een originele ‘stoere boeren’-foto met onze schapen laten maken. Kortom, er is genoeg 
te zien en te ontdekken tijdens ons Schaapscheerdersfeest! Kom je ook?
Het Schaapscheerdersfeest vindt plaats op zondag 22 mei van 11.00-16.00 uur. 
Toegangsprijs: 4 euro per persoon. Voor dit bedrag mag je deelnemen aan alle activiteiten 
en demonstraties.  Kinderen t/m 3 jaar zijn gratis. Bij slecht weer worden de activiteiten 
naar binnen verplaatst.

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



Rooms-katholieke parochies in onze regio
Kerkgebouwen: Westerblokker H. Michaël, Plantage 29, Blokker
 Oosterblokker O.L.V. Visitatie, Oosterblokker 68, Oosterblokker
 Zwaag St. Martinus, Past. Nuyenstraat 3, Zwaag
  Lourdeskapel, Past. Nuyenstraat 2, Zwaag
Eerst aanspreekbare pastores:
 Westerblokker Pastor Marco Cavagnaro, tel. 245621
 Oosterblokker Pastor Marco Cavagnaro, tel. 245621
 Zwaag Pastor Marco Cavagnaro, tel. 237157
Inlichtingen:  Secretariaat St. Martinus, tel. 237157 
  Geopend: dinsdagmiddag 13.00 - 15.00 uur
                    vrijdagmorgen  09.30 - 11.30 uur 
  E-mailadres: sintmartinus@quicknet.nl

Vieringen

za. 14 mei 19.00 uur Oosterblokker Eucharistieviering m.m.v. St. Caecilia
zo. 15 mei  Zwaag  GEEN VIERINGEN met Pinksteren
zo. 15 mei 09.30 uur Westerblokker 1e Pinksterdag - Eucharistieviering m.m.v. Marcanto
ma. 16 mei 09.30 uur Westerblokker 2e Pinksterdag - Eucharistieviering Samenzang
ma. 16 mei   Oosterblokker 2e Pinksterdag GEEN VIERING 
di. 17 mei 09.00 uur Westerblokker Eucharistieviering
wo. 18 mei 09.00 uur Zwaag Eucharistieviering in de Kapel
  19.00 uur Zwaag Rozenkransgebed in de kapel
do. 19 mei  09.30 uur Zwaag Eucharistieviering in de kapel
vr. 20 mei 09.00 uur Westerblokker Eucharistieviering
za. 21 mei 19.00 uur Oosterblokker Eucharistieviering m.m.v. samenzang
zo. 22 mei  Zwaag  GEEN VIERING
zo. 22 mei 09.30 uur Westerblokker Eucharistieviering met samenzang
di. 24 mei 09.00 uur Westerblokker Eucharistieviering
di. 24 mei   Zwaag  ZIEKENTRIDUUM
wo. 25 mei   Zwaag  ZIEKENTRIDUUM
  19.00 uur Zwaag  Rozenkransgebed in de kapel
do. 26 mei   Zwaag ZIEKENTRIDUUM
vr. 27 mei 09.00 uur Westerblokker Eucharistieviering
za. 28 mei 19.00 uur Oosterblokker Eucharistieviering m.m.v. St. Caecilia

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 15 mei, 1e pinksterdag
Let op! 
Blokker  ds. J. Meinders m.m.v. de Martinus 

Cantorij

Zondag 22 mei
Blokker:  mw. ds. T. Van Lente



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


