
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 28 april kunt u inleveren 

uiterlijk op woensdag 19 april 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.

Jaargang 47, nummer 8 14 april 2017

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

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

Groene Ruilochtend

De Groene Ruilochtend van Groei & Bloei afdeling Hoorn en omstreken vindt zaterdag 
22 april in de tuin van Ben en Bets Gitzels plaats. Het is fijn dat wij ook dit jaar weer 
gebruik mogen maken van deze mooie tuin.  

Wij nodigen u uit om met planten, stekken of zaaigoed te komen. Op deze manier kun-
nen we voor een kleine prijs planten van elkaar kopen en tevens de gebruiksaanwijzing 
erbij krijgen. Daar gaat het tenslotte om bij Groei & Bloei: het verspreiden van kennis 
over groen aan elkaar. 
Onder het genot van een kopje koffie of thee en iets lekkers kunnen we die kennis 
delen, bijvoorbeeld over hoe we de plantjes groot brengen en op de juiste plek planten. 
Vergeet niet om lege doosjes/kratjes mee te nemen voor het vervoer! Rinske de Boer uit 
Purmerend komt met een leuk assortiment, waaronder bijzondere eenjarigen. Iedereen 
is van 10.00 tot 13.00 uur welkom in de tuin van de familie Gitzels aan de Dorpsstraat 
249 in Zwaag. Tevens is er een mooie aanbieding om lid te worden van Groei & Bloei. 
Ook kunt u vrijblijvend informatie en een gratis tijdschrift ontvangen.

R.K. Begrafenis- en  Crematievereniging St. Jozef

Het bestuur van de R.K. Begrafenis- en Crematievereniging St. Jozef in Westerblok-
ker nodigt hierbij al haar leden en andere belangstellenden uit tot het bijwonen 
van haar Algemene Jaarvergadering. Deze wordt gehouden op woensdag 19 april 
om 20.00 uur in café Het Gouden Hoofd in Westerblokker. Wij verwelkomen u 
graag met een kopje koffie/thee.
  
Agenda:
1. Opening door de voorzitter
2. Bespreken notulen jaarvergadering 20 april 2016
3. Financieel verslag 2016 door de penningmeester
4. Verslag van de financiële commissie, tevens benoeming nieuw lid       
5. Vaststelling verzorgingspakket, vaststelling contributie
6. Binnengekomen stukken en eventuele mededelingen vanuit het bestuur
7. Rondvraag
8. Sluiting van de vergadering



Koningsdag Zwaag

Wanneer: Donderdag 27 april 
Waar: S.V. Westfriezen, Sportpark ’t Krijt
 
Hoe laat: 13.30 - 14.00 uur: Oranje Fietsparade
 14.00 - 17.00 uur: Sport & Spel
 14.30 - 16.30 uur: Playbackshow
 16.45 - 17.00 uur: Prijsuitreiking

Voor wie: Voor alle kinderen t/m groep 8 uit Zwaag 

Kosten: Gratis bij inschrijving tot 16 april
	 e1,- bij inschrijving van 17 t/m 26 april  (Krijterslaan 10 Zwaag)
	 e	2,50 bij inschrijving op 27 april 
 (Sport & Spelkaartje verkrijgbaar bij de limonadebar)

Inschrijven: www.koningsdagzwaag.nl 
 
Graag tot ziens op deze gezellige dag!

Paasvossenjacht

Op 17 april, tweede paasdag, houden wij weer de jaarlijkse 
vossenjacht in de B&O. De vossen en jagers staan alweer te 
trappelen. We starten om 10.00 uur op de Heemraad en heel 
fase I is het jachtgebied. Kaartjes kosten 2 euro. 
Kijk voor meer info op onze facebookpagina.



Kunt u wat ‘leie’?

Deze zomer start Stichting Stadsherstel Hoorn met de tweede restauratiefase van de 
St. Michaëlskerk in Blokker. Zowel het interieur als het leistenen dak worden gerestau-
reerd. Maar liefst 26.000 leien zijn nodig om het dak geheel te kunnen vervangen. 2.500 
leien liggen er echter zo slecht bij, dat deze in ieder geval moeten worden vervangen. 
Met het ophalen van het bedrag van e25.000,- via crowdfunding, kan Stichting Stads-
herstel Hoorn deze slechte leien vervangen en starten met de restauratie van het dak. 

Op zondag 26 maart gingen voor het eerst in ruim 40 jaar de deuren van de kerk op 
zondag weer open. Ondanks het mooie weer liep de kerk al snel vol met muzieklief-
hebbers én erfgoedliefhebbers. De band Kick Off, de Old Time String Band en Tim Knol 
trokken volop muziekliefhebbers. Maar de erfgoedliefhebbers kwamen toch echt om de 
monumentale kerk uit 1852 een warm hart toe te dragen. Vanaf e10,- per lei kon al een 
bijdrage geleverd worden. Minimaal 100 supporters van de crowdfundingsactie doneer-
den zondag totaal e2.750,- door het adopteren van leien. Het bedrag wordt gestort op 
het crowdfundingsplatform Voor je Buurt, waar de actie nog doorloopt tot begin juni. 
Iedereen die ook wil bijdragen aan de restauratie van het leistenen dak, kan vanaf nu 
een lei adopteren via dit platform: www.voorjebuurt.nl/campaigns/stmichaelskerk. 

Stadsherstel Hoorn hoopt er samen met de inwoners van Blokker en alle erfgoedliefheb-
bers in te slagen het benodigde bedrag op te halen. Zo kan samen gebouwd worden aan 
een veilig en waterdicht dak dat dit prachtige historische erfgoed meer dan verdient! 

Over Stichting Stadsherstel Hoorn
Stadsherstel is een 45 jaar oude maar vitale organisatie van vrijwilligers. Onze stichting 
telt gemiddeld acht bestuurders die zich zonder enige honorering  en zonder persoon-
lijk winstoogmerk inzetten om in Hoorn, Blokker en Zwaag historische panden op te 
knappen en in stand te houden. 
Bij ons staat behoud en herstel van het cultuur-historische karakter van de panden 
voorop.  Voorbeelden van projecten in Blokker zijn de stolpboerderij De Barmhartige 
Samaritaan uit 1659, die werd gerestaureerd in 1988-1989 en nu de St. Michaëlskerk aan 
de Westerblokker. Meer informatie: www.stadsherstelhoorn.nl



Lees verder op de volgende pagina >>

Activiteiten bij MAK Blokweer 

Tweede paasdag, maandag 17 april, kun je naar 
eieren komen speuren bij MAK Blokweer. De paas-
haas verstopt eieren in de Molshoop, de Kijkboer-
derij en het Natuurpark. Op elk ei staat een letter 
die ingevuld moet worden op je kaartje. Als je alle 
eieren gevonden en alle letters ingevuld hebt, lees 
je de oplossing op je kaartje. Alle speurneuzen die 
de juiste oplossing gevonden hebben, krijgen van 
de paashaas een verrassing! De speurtocht is be-
doeld voor kinderen van 6 tot 12 jaar, maar jongere 
kinderen kunnen natuurlijk onder begeleiding van 

hun (groot)ou-
ders of oudere 
broers of zussen 
ook meedoen. 
Je kunt starten 
met speuren 
tussen 10.00 tot 
15.30 uur. Het 
park is open tot 
17.00 uur. Deelname kost e2,- per kind. 
Behalve naar eieren zoeken kun je natuurlijk ook 
even rondkijken in onze tentoonstelling in de 
Molshoop, iets eten of drinken in het MAK Café, 
de pasgeboren paaslammetjes bewonderen in de 
Kijkboerderij of spelen in de Natuurspeeltuin.
 

Knutselcarrousel in de meivakantie
In de meivakantie staat van 22 t/m 30 april de 
grote tafel in de Molshoop vol met knutselspullen. 
Tijdens onze openingstijden kun je aanschuiven 
wanneer je wil! Neem je vriendje of vriendinnetje 
mee en knutsel samen de leukste dingen! 

Deelname 
kost e2,- per 
kind (inclusief 
materialen). Reserveren is niet nodig. 

Lammetjes
Op zondag 23 april, van 14.00 tot 15.30 uur, gaan 



<< vervolg van de vorige pagina

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 19 APRIL 
 WOenSDAG 3 MeI
SVP PAPIER GEBuNDELD OF IN DOOS/BAK AAN DE WEG ZETTEN.

we eerst lammetjes aaien en daarna een knu-
telswerkje maken. Voor de benodigde spullen, 
wat te drinken en iets lekkers wordt gezorgd.
Deze Maks’ doe-middag is voor kinderen van 5 
t/m 10 jaar. 
De doe-middagen worden minstens twee keer 
per maand georganiseerd en staan altijd in 
het teken van één van onze thema’s natuur, 
boerderij en groen. Aanmelden kan telefonisch: 
0229-266344 of via email naar info@mak-blok-
weer.nl. De kosten zijn e4,50 per kind (inclusief 
materialen).

Hoe draag jij het liefst je steentje bij?
Werk je graag in de frisse buitenlucht, of vind je 
het juist prettig om gezellig onder de mensen 
te zijn? Wil je je kennis en kunde inzetten voor een non-profitorganisatie en draag je 
de natuur een warm hart toe? Iedereen die benieuwd is naar het doen van vrijwilligers-
werk kan op zondag 23 april tussen 14.00 en 16.00 binnenlopen bij het MAK. Waarom 
doen mensen eigenlijk vrijwilligerswerk, wat komt daar bij kijken en kun je dat com-
bineren met een uitkering? En welke werkzaamheden kun je bij het MAK oppakken? 
Vrijwilligerscoördinator Riek Rijkers en de aanwezige vrijwilligers staan klaar om al je 
vragen te beantwoorden. Ben je geïnteresseerd, maar kun je niet komen?  
Neem gerust contact op met de vrijwilligerscoördinator: vc@mak-blokweer.nl.
De inloopmiddag voor vrijwilligers vindt plaats in het bezoekerscentrum van  
MAK Blokweer. Je kunt binnenlopen wanneer je wilt, aanmelden is niet nodig!

MAK Blokweer is eerste paasdag gesloten. Op tweede paasdag is Mak Blokweer  
geopend van 10.00 tot 16.00 uur en in de meivakantie zijn wij open op woensdag,  
vrijdag, zaterdag en zondag van 10.00 tot 17.00 uur.

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



Opening natuurspeelplaats ‘De Bussel natuurlijk!’ 

De natuurspeelplaats van OBS De Bussel werd dinsdag 28 maart 
officieel geopend. In het bijzijn van afgevaardigden van de 
fondsen die hadden bijgedragen aan het Bussel Project, zoals 
het Blokker Fonds, de stichting Koeman Leegwater, het coöperatiefonds Rabobank 
West-Friesland en de gemeente Hoorn, werd de opening verricht. De gemeente Hoorn 
was helaas verhinderd en had zijn Buitenburgemeester afgevaardigd. Wist u dat De 
Buitenburgemeester in het Boezelbos woont, in een gat onder de grond? Samen met 
Tony Terpstra lanceerde de burgemeester een water-vuurpijl die wel 30 meter hoog 
kwam! Het water in deze pijl kwam uit de waterplaats van de natuurspeelplaats en 
met behulp van een fietspomp werd dit sterke staaltje uitgevoerd. Na deze ‘knal’ trad 

dj Tjester op, een 
leerling uit groep 8 
die een groot talent 
heeft op dit gebied. 
Zijn lente-mix deed 
iedereen dansen en 
alle kinderen speel-
den in de klimtou-
wen, op de boom-
stammen en bij de 
waterplaats. Het was 
een groot feest! Op 
schooldagen staat 
de speelplaats open 
voor alle kinderen 
uit de buurt.

Bodembedekkers gevraagd
De afgelopen maanden is het schoolplein van basisschool De Bussel in Blokker ingrij-
pend veranderd. Het oude plein is veranderd in een natuurspeelplein waar geklommen, 
gespeeld en ontdekt kan worden. Er zijn bomen en struiken geplant en binnenkort 
komen er moestuinbakken waarin de kinderen van alles kunnen zaaien en planten. De 
pauze is voor de kinderen een echte belevenis geworden. Er zijn meer dan 1500 bloem-
bollen in de grond gestopt, die op dit moment in bloei komen te staan. Het ziet er wer-
kelijk fantastisch uit.  Om het geheel nog fraaier te maken, is het fijn om de ondergrond 
aan te kleden met (bloeiende) bodembedekkers. Als u binnenkort uw eigen tuin klaar 
voor het voorjaar gaat maken, houdt u wellicht (delen van) planten over die u niet meer 
kunt gebruiken. Zouden wij die dan mogen hebben? Wij zijn daar erg gelukkig mee 
en hopen dat u die bij ons op school af wilt geven. Ons adres is James Grievelaan 23a 
(achter Deen), tel.: 0229-233532.

Alvast bedankt namens de kinderen!



De inschrijving voor de 40MM sponsorwandeltocht, die dit jaar zaterdag 27 mei plaats-
vindt, is weer van start gegaan. Wederom hebben we een aantal prachtige routes 
uitgezet door het West-Friese landschap en over de IJsselmeerdijk. u kunt inschrijven via 
www.40mm.nl of bij een van de vele locaties in West-Friesland waar inschrijfformulie-
ren verkrijgbaar zijn voor 2,50 euro (zie www.40mm.nl voor de verkoopadressen). Het 
doel van de 40MM is om iedereen te mobiliseren en een stapje meer te zetten voor een 
ander. Daarmee helpen we vele projecten in minder ontwikkelde landen over de hele 
wereld. Dit kunt u doen door gezellig mee te wandelen maar ook door wandelaars te 
sponsoren.
De 40MM sponsorwandeltocht vindt plaats in Venhuizen en heeft 5 afstanden met 
verschillende starttijden: een korte kinderroute van 4 km en de afstanden 9, 10, 24 en 
40 km. Het doel van de 40MM is al 44 jaar lang om zoveel mogelijk sponsorgeld in te 
zamelen voor vele projecten in de minder ontwikkelde landen. Zorg dus voor veel spon-
sors als je gaat lopen en help mee! Het sponsorgeld wordt volledig besteed aan zo’n 
150 projecten welke elk jaar via de verschillende werkgroepen uit West-Friesland een 
aanvraag doen waarin wordt aangegeven waaraan het geld wordt besteed.
De wandelaar staat naast gezelligheid en een mooi landschap, weer veel moois te wach-
ten. Op diverse plekken is een koffie/thee-voorziening samen met gezellige muziek. 
Lekkere en gezonde versnaperingen worden aangeboden door de verschillende werk-
groepen, regionale ondernemers en fruittelers. Tegen een geringe (vrijwillige) bijdrage 
zijn pannenkoeken verkrijgbaar. 
Met elkaar maken we er ook in 2017 weer een succes van! Het is jaarlijks prachtig om 
te zien hoe iedereen een stapje meer doet. Een stapje hier maakt een stapje voorwaarts 
daar, op de vele plekken in de minder ontwikkelde landen, mogelijk. Dit gebeurt door 
het collectief van wandelaars, sponsoren, vrijwilligers, de supporters en de mensen die 
de vlag uithangen om een gezellige sfeer te creëren. 

We hopen u te zien op 27 mei in Venhuizen! Voor alle info: www.40mm.nl

40MM: schrijf je nu in  
en wandel mee voor  
het goede doel



Zonnebloembericht afdeling Zwaag/Zwaagdijk-West

Allereerst wil onze afdeling het LOP bedanken voor de  
financiële bijdrage die wij weer ontvingen en waarmee wij 
weer fijne activiteiten voor onze gasten kunnen organiseren.

De zonnebloemvakantie van 13 t/m 18 maart in Luyksgestel
Maandagmorgen 13 mei vertrokken we met de bus vanuit Avondlicht Hoorn met vijf 
gasten naar ons vakantieadres. Onderweg werd geluncht in Gambora in Gameren, dat 
ons was aangeboden door regio Hoorn. Dinsdag 14 mei was de Beekse Bergen aan 
de beurt. Een prachtige rit waar giraffen, apen en olifanten te bezichtigen waren. De 
woensdag was een vrije dag en gelukkig werkte het weer mee. Lekker buiten wandelen 
of op het terras met een drankje. Donderdag ging de rit naar Heijerhof, een struisvogel-
boerderij. We moesten op onze sieraden letten, want deze langnekken zijn daar dol op. 
De vrijdag was een heuse beautydag. Voor de vrouwen welteverstaan. Zij kwamen mooi 
gekapt, met make- up en mooie nageltjes weer tevoorschijn. De mannen gingen wel 
even de kroeg in. Alle avonden was er wel iets te doen: bingo, een zanger die met rol-
stoeldansen de stemming erin kreeg of een avondje bijpraten met een glaasje. ’s Avonds 
een heerlijk afscheidsdiner en de volgende dag weer op huis aan.
Het was een geweldige vakantie en het personeel van het hotel en alle vrijwilligers van 
de Zonnebloem verdienen een pluim op hun hoed.

Coby van der Gulik, afdeling Zwaag/Zwaagdijk-West: 0229-237781
Hilly Hania, afdeling Westerblokker: 0229-243872
Tineke Reus, afdeling Oosterblokker, Schellinkhout: 0229-262456



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

OPHAALDATA: 

WEGENS PASEN nIet OP MAAnDAG 17 APRIL
MAAnDAG 1 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

Kermis Zwaag krijgt kleur 

Dat dit weer een kermis wordt om nooit te vergeten, dat 
staat nu al vast. Je merkt het aan het enthousiasme onder de 
mensen, de kriebels beginnen al weer te komen.

Zondag, eerste pinksterdag, spelen we voor de achtste maal 
het Tropical Beachvolleybal georganiseerd door vriendengroep de Schuimkragen. Let 
the sun shine! Op het witte Bountybeach omringd door palmbomen, hangmatten en 
veel gezelligheid zal door 16 teams worden gestreden om de Superbokaal 2017. Na de 
prijsuitreiking zet de band Liever Live samen met de DJ’s van Party Top de zomerse noot 
voort in de feesttent. 
Op tweede pinksterdag is er een fantastisch kids-programma! Er zal dit jaar Kids on 
Stage plaats vinden met optredens onder andere Dance Acts en live The Voice Kids. 
Voor de jonge kinderen is er een kleurplatenwedstrijd, springkussen, mega-glijbaan, 
pony rijden, limonade, ijsjes en zakjes snoep en kans op gratis kermispuntjes! Dit gratis 
evenement wordt gesponsord door het LOP en de Jeugdraad van Zwaag.
Voor de vierde maal dit jaar wordt door de carnavalsgroep de Alcoholica’s voor de jeugd 
van 12 tot 17 jaar een Bakvoetbal-jeugdtoer-
nooi georganiseerd.
Voor het Bakvoetbal en het Tropical Beach-
volleybaltoernooi kun je jouw team nog 
steeds opgeven.

In verband met de uitbreiding van de acti-
viteiten op tweede pinksterdag zijn wij op 
zoek naar vrijwilligers die van deze dag een 
succes willen maken! iets voor jou? Meld 
je dan aan met een mailtje via onze web-
site: www.kermiszwaag.nl
Hou onze website en facebook in de gaten 
voor verdere ontwikkelingen.

Het Kermiscomité Zwaag



Woood Huttenbouw B&O

Ook dit jaar organiseren wij een huttenbouw in 
de B&O en wel in de week van 28 t/m 31 augustus. 
Dan mogen 160 kinderen weer ware luchtkastelen 
bouwen, afgewisseld met allerlei leuke sporten, 
spellen en activiteiten.
Omdat we op een ander terrein zitten hebben we 
dit jaar helaas wel een maximum van 160 kinderen. 
Inschrijven kan de hele maand mei. Meer informatie hierover zal eind deze maand op 
de website en facebook staan.
Wil je betrokken worden in de organisatie? Neem dan contact op met Stichting B&O, 
bestuur@stichtingbno.nl

Fijne paasdagen!
Stichting B&O

Vogelzangexcursie

Op zaterdag 22 april houdt de KNNV vereniging voor veldbiologie 
een vroege vogelexcursie door het park Blokweer. Belangstellenden 
zijn hartelijk welkom om zo dicht bij huis eens te vogelen onder 
deskundige leiding. De start is om 6.00 uur bij de Kloostertuin 
naast manege De Eenhoorn aan de Koewijzend. Het gevarieerde 
kleinschalige parklandschap is aantrekkelijk voor allerlei typen 
zangvogels als zwartkop, 
fitis en heggenmus. Eind 
april kunnen ook tuinfluiter 
en spotvogel gearriveerd 
zijn. De vorige wandeling 
leverde als verrassing een 
blauwborst op. 
Dat maakt zo’n tochtje een 
beetje spannend: wat zullen 
we nu gaan zien/horen? 
Sowieso is het een aparte 
ervaring om op een rustige 
morgen de aandacht te rich-
ten op vogelgeluiden. 
Deze wandeling duurt 
ongeveer 2 uur en de deel-
name is gratis.
Zie ook: www.knnv.nl/hoorn



Donateurs krijgen dagboek cadeau 

Ter gelegenheid van het 20-jarig bestaan van de Historische Stichting De Cromme Leeck 
krijgen donateurs van deze stichting het boek getiteld ‘Dagboek Pieter Groot Dz.’ ca-
deau. Op deze manier wil De Cromme Leeck hen danken voor hun steun de afgelopen 
jaren. Daarnaast doet de stichting met dit cadeau recht aan haar doelstelling: het be-
kend maken van de geschiedenis van de dorpen onder een zo breed mogelijk publiek.

Pieter Groot uit Wognum leefde van 1800 tot 1883. Vanaf 
1825 tot drie weken voor zijn dood hield hij een dagboek bij. 
Hierin meldde hij belangrijke gebeurtenissen die plaats vonden 
binnen zijn gezin, in de directe omgeving waar hij woonde 
(de Buurt in Wognum) of in Nederland. Het ‘Dagboek van 
Pieter Groot Dz.’ is een prachtige uitgave van 288 pagina’s. De 
integrale tekst van het dagboek wordt aangevuld met talloze 
afbeeldingen en veel extra informatie over families, woningen, 
politieke en maatschappelijke situaties en dergelijke. Een uit-
gebreid register vermeldt alle namen die in het boek voorko-
men en daarbij de pagina’s waar deze namen te vinden zijn.

De uitgave wordt samen met het Jaarboek 2017 op vrijdag 21 april vanaf 20.00 uur ge-
presenteerd in de Protestantse Kerk aan de Raadhuisstraat in Wognum. Bestuurslid Kees 
Veken houdt een inleiding over Wognum ten tijde van het leven van Pieter Groot en hij 
vertelt over de historie van het dagboek. Na de pauze treedt het mannenkoor Stuurloos 
uit Wognum op. Met de zang van dit koor wordt een link gelegd met de zangcultuur in 
Wognum die ontstond in de 19e eeuw.
Donateurs hebben vrij entree, belangstellenden betalen 3 euro.

Naar aanleiding van de publicatie van het dagboek wordt deze zomer in het museum 
Huis van Oud de tentoonstelling ‘Wie skroift die bloift’ gehouden. De opening daarvan 
vindt plaats op zondagmiddag 23 april om 14.00 uur en zal worden verricht door Hans 
Bleeker uit Wognum, Jaap Meester uit Nibbixwoud en Sjaak Jong uit Zwaagdijk-West, 
drie bekende schrijvers uit de dorpen van het werkgebied van De Cromme Leeck.
Op de stallen van het Huis van Oud staan allerlei attributen die te maken hebben met 
schrijven zoals poëziealbums, ansichten, dagboeken, maar ook een schoolbankje en 
boekbindersmateriaal.
Het Cunerakoor uit Nibbixwoud onder leiding van Wil Luiken omlijst de opening met 
zang. 

Het boek ‘Dagboek Pieter Groot Dz.’ en het Jaarboek 2017 zijn te koop bij het Huis van 
Oud, Grote Zomerdijk 33 in Wognum, iedere zondagmiddag geopend van 14 tot 17 uur. 
Koffie en thee met koek staan klaar, entree is 1 euro.
Groepen op afspraak, inlichtingen Bets Tool, tel. 0229-573397 of k.b.tool@outlook.com

Pieter Groot Dz.



16 april Paaseieren zoeken Aanvang: 12.00 uur
 De Wildebras, Zwaagdijk-West

17 april Promotie Blokkerder dansgroep Aanvang: 14.00 uur
 Koedshal, Oosterblokker

17 april Paaseieren zoeken Aanvang: 10.00 uur
 Mak Blokweer, Blokker

17 april Paasvossenjacht Aanvang: 10.00 uur
 Heemraad, Zwaag

18 april Keezen Aanvang: 19.00 uur
 De Witte Valk, Zwaag

20 april Algemene ledenvergadering KVG Zwaag Aanvang: 20.00 uur
 De Plataan, Zwaag

20 april Algemene ledenverg. Uitvaartver. De laatste eer Aanvang: 20.00 uur
 De Plataan, Zwaag  

21 april JB Dart trophy Aanvang: 20.00 uur
 De Wildebras, Zwaagdijk-West

22 april  Groene ruilochtend Aanvang: 10.00 uur
 Dorpsstraat 249, Zwaag

22 april Zangvogelexcursie Aanvang: 06.00 uur
 Kloostertuin naast Manege de eenhoorn, Blokker

24 april Dorpenoverleg Zwaag/Blokker Aanvang: 20.00 uur
 Het Gouden Hoofd, Blokker

23 april tourrit de Beemster, WFtC Aanvang; 09.00 uur
 noorderdracht 42A, Oosterblokker

27 april Koningsdag Zwaag Aanvang: 13.30 uur
 Het Krijt, Zwaag

27 april Koningsdag Blokker Aanvang: 09.00 uur
 WC de Beurs, Blokker

Activiteitenagenda     april 2017

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



Sportagenda     april 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

23 april Heren Aanvang 14.00 uur

 De Blokkers-West Frisia Blokker

ZAALVOetBAL

21 april Heren Aanvang 21.05 uur

 ZwaagHooglandkozijnen-Het Vennewater Zwaag

24 april Dames Aanvang  20.10 uur

 ZwaagHoogland/kozijnen-Wog.Nicols 2 Zwaag

VOLLeYBAL

22 april Dames Aanvang 13.30 uur

 WhamWham-Madjoe 2 De Opgang

22 april Heren Aanvang 15.30 uur

 WhamWham-Madjoe 2 De Opgang 

tAFeLtennIS

21 april Heren Aanvang 20.00 uur

 TT Sport/A Merk-Stede Broec 3 Oosterblokker 53

JB’s Dart trophy

Vrijdag 21 april is het weer zover, 
het jaarlijkse darttoernooi van JB 
Zwaagdijk. Wil je meedoen? Opge-
ven kan via JB.Zwaagdijk@gmail.
com en op de avond zelf tot onge-
veer 19.30 uur. Inschrijfkosten zijn e 5,- en er zijn mooie prijzen te 
winnen. Wees op tijd, vol=vol!  De zaal is om 19.00 uur geopend en 
dan kunnen de darters komen om in te gooien. Aanvang van het 
toernooi is 20.00 uur.  Wil je niet meedoen met darten, maar ge-
woon komen kijken dan ben je ook welkom en is de entree gratis.
Voor meer informatie zie onze Facebook: facebook.com/jbzwaag-
dijk

JB Zwaagdijk, Balkweiterhoek 56, Zwaagdijk-West



thema mens en dier op de Roald Dahlschool
Op de Roald Dahlschool 
wordt momenteel ge-
werkt met het thema 
mens en dier. Daardoor 
waren er laatst ineens 
allemaal dieren te bewon-
deren op school. Zo waren 
er demonstraties van 
politiehonden en blinden-
geleidehonden! Ook kwa-
men er leerlingen van het 
Clusius langs en mensen 
van Greenpeace om iets te 
vertellen over de omgang 
met dieren. Er werden be-
zoekjes gebracht aan Mak 
Blokweer, de boerderij, er 
werden uilenballen uitge-
pluisd, kinderen mochten 
hun huisdier voor even 
mee nemen naar school 
en er was zelfs een broed-
machine met eieren op 
school!



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

Feestelijke opening  
belevingstuin Risdamhuis
Beste vrienden, sponsoren van de belevings-
tuin ’t Risdamhuis.
Na een jaar van voorbereiding en met jul-
lie grote inzet is het ons gelukt. Er is voor 
de bewoners bij het Risdamhuis (huis voor 
mensen die lijden aan dementie) een prach-
tige belevingstuin gecreëerd. En daarom 
willen wij u allen uitnodigen voor de 
feestelijke opening van deze belevingstuin. 
Wethouder Theo van Eijk zal de tuin of-
ficieel openen in aanwezigheid van locatie-
manager Tom Hoogeveen. 
u bent van harte welkom op vrijdag 21 april 
van 14.00 uur tot 15.30 uur aan de Scheer-
der 1A te Hoorn.

De Beemster op z’n mooist

Op zondag 23 april rijden de profs van de Worldtour de laatste 
Ardennen-klassieker van het voorjaar: Luik-Bastenaken-Luik. Normaal een prooi voor veel-
vraat Valverde, maar vorig jaar slaagde onze landgenoot Poels er in de overwinning in de 
wacht te slepen. Veel leden van de Westfriese Toerclub uit Blokker zijn goed bekend in dit 
gebied, want je kunt er prima trainen voor je Italiaanse- of Franse fietsvakantie.
Een ander gebied waar WFTC goed thuis is, is het werelderfgoed De Beemster. Op 23 april 
organiseert de club een rit die dwars door dat gebied gaat. Als het een beetje meezit is de 
Beemster dan op z’n mooist door de bloeiende fruitbomen. 
Er staan twee afstanden op het programma: 90 en 65 km. Het zijn vrije toertochten, in 
eigen tempo te rijden en er is gekozen voor veilige wegen. Veiligheidverhogend is het om 
een helm op te zetten en de telefoon in de achterzak te laten.
Bij de Handbalvereniging aan de Noorderdracht 42a in Oosterblokker wordt om 09.00 uur 
gestart. De langste rit brengt u ondermeer langs de Wogmeer, Schermerhorn en Purme-
rend, om aan de Volgerweg bij de golfbaan een korte stop te maken. Daarna loopt de weg 
langs De Rijp, ursem, Zandwerven en Nibbik om zo de eindstreep te naderen.
De rit van 65 km kent ook een stop bij de golfbaan, maar komt daar via Scharwoude, Beets 
en Zuidoostbeemster. De terugtocht gaat langs Westbeemster, Avenhorn en Bobeldijk.
Graag ziet WFTC u in groten getale deelnemen. Het mooie weer is al besteld.

De volgende rit van WFTC is de Voorjaarstocht op 7 mei.  
Kijk voor het volledige programma eens op www.wftc.eu.
Graag tot ziens!



Familieberichten & Zoekertjes
te KOOP

Singer naaimachine (nieuw) met veel mogelijkheden. Speciale prijs €50,-.  
Oprijgoot voor ANWB fietsendrager (z.g.a.n.) €7,50. 

Verstelbaar douche-stoeltje (i.p.st.) wit €7,50. Verwarmingsradiator gevuld met olie 
(elektrisch) hoog 65 cm, breed 28 cm. Spotprijs €15,-. 

‘Handy Table’ verstelbaar 6 hoogtes in 3 standen, 1 week gebruikt 52x40cm €7,50. 
6 nieuwe insteekfotoalbums met tekststroken. Foto’s 10x15 cm (200 stuks) 

Spotkoopje 6 voor €10,-. 

Tel.0229-269973 of mobiel 06-42712578.

Voor plaatsing in het Samenspel van 28 april
graag uiterlijk op WOenSDAG 19 APRIL 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.

Bridgedrives met vrije inloop Bridgeclub Roken Pas

Tijdens de zomermaanden zijn er bij Roken Pas bridgedrives met vrije inloop op de maan-
dagavond en woensdagmiddag. De begindata zijn maandag 1 mei en woensdag 3 mei.
Er wordt op twee locaties bridge gespeeld. Maandagavond is Het Gouden Hoofd in 
Blokker de locatie waar de kaarten worden geschud en op woensdagmiddag wordt er 
gespeeld in De Witte Valk te Zwaag (tegenover Deen). 
Er wordt een laddercompetitie gespeeld, wat inhoudt dat er wekelijks promotie en 
degradatie plaatsvindt. Aanmelding (liefst per paar) kan op maandagavond tot 19.20 uur 
aan de zaal.  Heeft u geen partner? Belt u dan vooraf naar een van onderstaande num-
mers zodat wij mogelijk een partner voor u kunnen vinden. Voor de woensdagmiddag 
kan er aangemeld worden tot 13.00 uur. 
De kosten bedragen e2,- per persoon of, als u besluit de hele zomer te spelen, e15.-.
Contact maandagavond: 0229-245438 (Gert Tuin)
Contact woensdagmiddag: 0229-273465 (Greet Petiet), bgg 06-50262587 (Fred Couvee)



nationale herdenking 4 mei  
De kracht van het persoonlijke verhaal

Via deze weg nodigen wij u uit voor het bijwonen van de herdenkingsbijeenkomst 
op donderdag 4 mei in de kerk van de Protestante Gemeente Hoorn-Zwaag aan de 
Kerkelaan te Zwaag. Deze bijeenkomst begint om 19.15 uur. Na deze bijeenkomst 
wordt een stille tocht gehouden naar de gedenksteen aan het voormalig gemeen-
tehuis aan de Dorpsstraat. Wij hopen jong en oud te mogen ontvangen tijdens 
deze bijeenkomst.
In de volgende editie van Samenspel zullen wij u aan deze herdenking herinneren 
en dieper ingaan op het thema van dit jaar: ‘De kracht van het persoonlijke ver-
haal’. 
u kunt een vrijwillige bijdrage doneren via bankrekeningnummer NL11 INGB 0005 
2524 69 t.n.v. Stichting Dodenherdenking 4 mei in Zwaag. Bij voorbaat dank.

Stichting Dodenherdenking 4 mei in Zwaag

Bericht van de Bibliotheek Zwaagdijk-West
Wij zijn alweer een jaar actief in de Wildebras met de bibliotheek. Naast de bibliotheek 
hebben wij het plan opgevat om thema-avonden te organiseren. Als eerste kwam het 
thema ‘dementie’ aan de orde. Dit bleek een enorm succes. Hierop aansluitend gaan wij 
avonden over het thema ‘veiligheid’ organiseren. Hiervoor nodigen wij de wijkagent 
uit en maken het veilig zijn, zowel thuis als in de omgeving, voor ouderen en kinderen 
bespreekbaar. Ook aan de orde komt de ‘babbeltruc’ en de buurtpreventie. Voor deze 
avonden ontvangt u een uitnodiging in de bus.

Even terug naar de bibliotheek: Weet u dat het ook een prima gelegenheid is om con-
tacten te leggen, ter plaatse tijdschriften door te lezen en gratis gebruik te maken van 
de uitleen? Openingstijden:  dinsdag 15.30-16.30 uur
 woensdag 19.00-20.00 uur

Mededelingen Medisch Centrum Oost

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

De huisartsenpraktijk is wegens nascholing, vakantie of nachtdienst gesloten op:
Woensdag 10 mei en vrijdag 26 mei.

Wrattenspreekuur: Met ingang van 1 mei stopt dit spreekuur. Het aanstippen van 
wratten gaat voortaan op afspraak. Hiervoor kunt u bellen met de assistente.



KVG Zwaag op een lente-avond

Dinsdag 28 maart, een mooie lentedag, gingen zeventien 
leden van KVG Zwaag om 19.00 uur heerlijk op de fiets 
over de befaamde brug naar Zwaagdijk-West voor de jaarlijkse spellenavond met KVG 
Zwaagdijk-West. Vele jaren stond deze spelavond op half januari gepland met veel win-
terweer en gladde wegen. Zo ook vorig jaar. De dames uit Zwaagdijk gingen na afloop 
vanuit Zwaag in de sneeuw weer naar huis. Dat hebben we samen veranderd en een 
heerlijk fietstochtje was het resultaat.
Na het welkomstwoordje van de voorzitster van KVG Zwaagdijk vertelde mevrouw 
Blokker hoe de indeling was: vijf tafels klaverjassen en twee tafels keezen  (1x 4 en 1 x 
6 personen). We zaten redelijk verdeeld en konden de praat er goed in houden. Heel 
gezellig zo’n avond met ‘de buren’.
De dames van KVG Zwaag deden met klaverjassen en het keezenspel hun best, maar de 
Zwaagdijkse Toos Buis had bij het klaverjassen de marsenprijs. Na het slotwoordje ging 
iedereen weer op de fiets richting Zwaag. 
KVG Zwaagdijk-West, hartelijk bedankt voor deze gezellige avond en, zoals we al af-
spraken, tot volgend jaar bij ons in Zwaag.

De volgende avond voor KVG Zwaag is donderdag 20 april om 20.00 uur in de Plataan. 
Dan is er eerst Jaarvergadering en na de pauze komt imker Baldi Dekker vertellen 
over bijen. We zien de eerste bijen al in de tuin, maar hoe en wat doen ze, zoeken en 
maken... Als we naar huis gaan weten we alles over de bijtjes en de ... Of weten we dat 
allemaal al? We zien u graag 20 april in de Plataan.



  Column Desiree
Allereerst: na mijn laatste column 
over de affaire die ik had met de 
politie, is er van alles gebeurd. 
Inmiddels is een en ander opgelost 
en ziet het er naar uit dat de boete 
wordt kwijtgescholden. Ik ben 
erg blij met de hulp en bemidde-
ling van Erwin Kuiper, Wijkagent 
Blokker/Zwaag en Simon Broersma, 
raadslid van de PVDA.

Wil ik ook
Het is lente, de zon schijnt en de 
kids spelen weer buiten. In ons 
doodlopende straatje wordt heel 
wat afgefietst, -geskelterd, -geskee-
lerd en -gespacescooterd. 
Kinderen hebben iets heel vervelends in zich. En eigenlijk hebben wij volwassenen dat 
net zo erg. Ze kijken teveel naar anderen. Naar wat zij hebben. 
Ik ben erg materialistisch. Daar ben ik niet trots op, maar ik kom er wel eerlijk voor 
uit. Ik kan me helemaal blind staren op wat ik aan de buitenkant zie bij andere gezin-
nen. Wat zij kunnen kopen, de auto die ze rijden, de kinderwagen waar ze hun kindje 
in zetten. Ik wil het ook. Het lijkt wel alsof zij alles kunnen, terwijl wij zo hard moeten 
werken om alleen al de normale dingen te kunnen bereiken. Ik weet heus wel dat ieder 
huisje z’n kruisje heeft. Het draait helemaal niet om geld en spullen. Maar toch blijft iets 
in mij jaloers achterom kijken. 
Kinderen hebben dat dus ook. Als iemand iets heeft, moeten zij dat ook. Dus wat zie 
je in ons buurtje gebeuren: een van de meiden besluit te gaan skeeleren en in no time 
rijdt er een hele groep meisjes op wieltjes rond. De jongens houden van het grote werk. 
Die gaan op de skelter. Dus nagenoeg elk gezin heeft zo’n enorme sta in de weg. Wij 
hadden er ook eentje. Gekregen van een kennis. We waren er superblij mee. Alleen 
trapte hij enorm zwaar. Dante kwam er niet op vooruit. Blijkt aan het tandwiel te liggen 
(nu niet mij aankijken, ik ben dan wel materialistisch, maar ook enigszins atechnisch). 
Dus Dante maakt alsnog ruzie met de buurjongens omdat hij op hun skelters wil. 
De onze gaat van het weekend naar de stort. Maar nu hebben wij er geen meer. Aan 
de ene kant denken we: prima, pakt ‘ie zijn fiets toch lekker? Ruimt ook weer op! Maar 
aan de andere kant vind je het toch wel sneu dat hij dan als enige niet mee kan racen 
met zijn grote voorbeelden. Het blijft een beetje knagen. Alhoewel ik het vertik om zo-
maar een andere skelter te kopen voor hem. Maar ik kan me voorstellen dat veel meer 
ouders hier mee worstelen of hebben geworsteld. Uiteindelijk wil je je kind alleen maar 
gelukkig zien. En zij weten nog niet dat het allemaal niet draait om spullen. Toch?



nieuws van tafeltennisvereniging B.R.Z.Z.
Maandag 27 maart hebben we weer de jaarlijkse club-dubbelkam-
pioenschappen gespeeld. Er werd fanatiek maar sportief gespeeld 
met vaste koppels.
5e plaats was voor het duo Hans en Henk
4e plaats voor Simon en Lucella
3e plaats voor Jan G. en Kees u.
2e plaats voor Jan B. en Jan N.
1e plaats en de wisselbeker voor ons nieuwe lid Martijn en Kees O.
De wedstrijdleiding was in ervaren handen van Rinus. Bedankt hier-
voor.  Het was weer een gezellige avond.
Tot 24 april, de clubkampioenschappen enkelspel.

Plantenactie HV Blokker
Vrijdagmiddag 14 april van 16.00 uur tot 20.00 uur komen de handbal-
leden van HVBlokker in Oosterblokker en Blokker bij u langs de deur 
om mooie geraniums aan te bieden. Geraniums zijn te verkrijgen in de 
kleuren rood, wit, roze, zalm, paars en oranje. 
Wilt u geraniums reserveren? Dat kan per mail: hvblokker@handbal.
nl, of telefonisch: 0229-213147 na 13.00 uur. u kunt de geraniums vrijdag 14 april vanaf 
16.00 uur bij het handbalveld, Noorderdracht 42a op komen halen, of op een andere 
dag/tijdstip. Geef dit s.v.p. aan bij uw reservering. Voor actuele informatie over de plan-
tenactie, bezoekt u onze Facebookpagina: HVBlokker.
De opbrengst komt ten goede aan de vereniging.

Bestuur HVBlokker

nogmaals - Paaseieren zoeken bij de Wildebras
Zondag 16 april , eerste paasdag, kunnen kinderen die op wat voor 
manier met Zwaagdijk verbonden zijn weer paaseieren zoeken. 
Aanvang van het zoeken is 12.00 uur. De Wildebras is open om 11.45 uur.

Pub Quiz in de Wildebras
Zaterdag 6 mei de Pub Quiz in de Wildebras. Aanvang 21.00 uur, zaal open 20.30 uur.
Niet alleen kennis van muziek is hierbij van toepassing, maar het gaat over allerlei 
zaken. Dus van nu af aan elke dag de krant lezen of, voor de jeugdigen, het nieuws 
op social media volgen, want anders bak je er niks van.
Vanaf 20 april begint de voorverkoop. Kosten 7,50 euro per persoon (eerste drankje 
voor de Wildebras). Kaarten zijn te bestellen bij de diverse bestuursleden: Marsha, 
Patricia, Colinda, Theo, Martijn, Andre, Simon en Ton.

Voor meer informatie Wildebras-site www.de-wildebras.nl. 



Lentafette op Socrates

Vrijdag 31 maart stond bij de kleuters in het teken van de 
lente. Deze ochtend hebben de kinderen meerdere lente-
knutsels gemaakt. Ze konden in iedere kleuterklas kiezen uit drie verschillende knut-
selwerkjes. Ze maakten bijvoorbeeld slippers, stempelden een paasei met aardappels 
of maakten een hyacint van een keukenrol en crêpe papier. De kunstwerken zijn nu 
verspreid door de school te vinden. Dit maakt het natuurlijk erg gezellig!



Donderdag 27 april, Koningsdag in Blokker

Ook dit jaar wordt er om en tegenover winkelcentrum De Beurs 
aan de Westerblokker in Blokker een gezellige Koningsdag gevierd. 
Iedereen, jong en oud, is van harte welkom. 
Op de gezellige vrijmarkt wordt door de jeugd weer van alles ver-
kocht, commerciële activiteiten door handelaren en de verkoop van etenswaren is niet 
toegestaan. Op het beursplein worden voor de kinderen diverse attracties geplaatst zo-
als bungeejumping, draaimolen, kindertrein, ballenbak, springkussen multiplay, storm-
baan, kruiptunnel, bouncing balls, zweefmolen en ponyrijden. Met een polsbandje kun-
nen de kinderen vrij gebruik maken van alle attracties op het beursplein. Tevens krijgen 
ze gratis limonade. De polsbandjes zijn te koop op het beursplein voor 1 euro per stuk. 
Ook kun je mee met de paardentram van Ad Snip. Vanaf 13.00 uur is er karaoke m.m.v. 
Adriaan Hiemstra. Vanaf 14.00 uur is in Het Gouden Hoofd een gezellige bingomiddag.
 
Programma dagindeling:
09.00 uur Start jeugd vrijmarkt, verkoop etenswaren is niet toegestaan.
 Start verkoop polsbandjes bij de kraam. 
10.00 uur  Officiële opening door burgemeester Jan Nieuwenburg.
10.15 uur  Start activiteiten beursplein met diverse attracties, gratis limonade en  
 schminken.
 Start verkoop koffie, snoep, etc. bij de kramen.
Vanaf 11.00 uur  Start rondrit met paardentram (Ad Snip).
 Ponyrijden, park achter de parkeerplaats tegenover WC De Beurs.
13.00 uur Start karaoke m.m.v. Adriaan Hiemstra.
14.00 uur  Gezellige bingomiddag in het Gouden Hoofd, zaal open 13.30 uur.
15.15 uur Einde activiteiten beursplein.
16.00 uur  Einde gezellige bingomiddag en vrijmarkt.
Vanaf 16.00 uur Gezellige nazit in het Gouden Hoofd.

Informatie: www.oranjeverenigingblokker.nl of ton Steen: 06-18957422.



Dorpenoverleg Blokker/Zwaag

u bent van harte uitgenodigd voor de bijeenkomst van het Dorpenoverleg Blokker/
Zwaag op maandag 24 april. Aanvang: 20.00 uur. Plaats: Het Gouden Hoofd, Wester-
blokker, Blokker

Agenda:
1. Opening
2. Mededelingen/ ingekomen stukken
3. Verslag d.d. 27 maart
4. Kees van Enkhuizen van Vrienden van De Wijzend praat ons bij over de 
 gebeurtenissen rond het zwembad De Wijzend.
5. Deze keer een verrassing op de agenda, omdat de spreker nog niet bekend is en 
 daarmee komen we op het volgende punt:
6. Een dringende oproep namens de agendacommissie: 
 Graag horen we van u suggesties m.b.t. onderwerpen voor ons overleg. Dit kan 
 alles zijn wat onze gemeenschap kan interesseren op het gebied van vrijwilligers-
 werk, activiteiten, zorg, gezondheid enz. Geen commerciële zaken. 
 Zonder input wellicht geen overleg.
7. Wijkcoördinator Ron van Marle komt vertellen over de laatste ontwikkelingen met 
 betrekking tot Blokker en Zwaag.
8. Wensen/nog te realiseren zaken.
9. Sluiting en aanbieding drankje in het voorcafé.

Graag tot 24 april. Dit is de laatste keer voor de zomer.
De Agendacommissie



Geslaagde uitvoeringen toneelvereniging Michaël

Toneelvereniging Michaël kan terugkijken op drie zeer ge-
slaagde uitvoeringen. Bijna drie keer was de zaal uitverkocht. 
Het concept, een heerlijk avondje onbezorgd uit met muziek na, 
werkt nog steeds zeer goed. Toneel kijken, loterij en na afloop even heerlijk los.

Het toneelstuk ‘De verkeerde hulp op de eerste hulp’ een komisch stuk in drie bedrijven 
van Henk Roede, speelt zich af in de wachtkamer van een regionaal ziekenhuis, oftewel 
medisch centrum Blokker. Een klucht eist snelheid en dat zat zeker in het toneelstuk. 
Dokter Hogebaum, een wat oudere, verstrooide dokter werd voortreffelijk gespeeld 
door René Stroet, die de eerste avond bij zijn opkomst gelijk al applaus kreeg.
Een schoonmaker, gespeeld door Gerard van Paassen, wordt voor dokter aangezien. Er 
komen heel wat patiënten voorbij in de wachtkamer. Zoals patiënt Geeltjes (Armando 
Barbui) die alles wel heel letterlijk neemt wat de dokter zegt. Zo neemt hij medicijnen 
in met glas en al. 

Ziekenhuisdirecteur Raymond Karsten geniet een relaxed leventje op de golfbaan en 
heeft hierdoor niet in de gaten wat er in het ziekenhuis allemaal mis gaat. Dat komt 
hem duur te staan als Roelien binnenkomt met een gekneusde duim. Roelien, gespeeld 
door Marga Verschuren, blijkt later inspecteur van de gezondheidszorg te zijn. Rebecca, 
die het op hogere salarissen heeft gemunt, komt bedrogen uit als blijkt dat de dokter 
schoonmaker is. Deze rol werd mooi neergezet door Jolanda Hoek. 

Degenen die het hoofd nog enigszins koel houden zijn hoofdzuster Joke, gespeeld door 
Annemiek van Baren, en zuster Annie, Meggy Rinkel. Al gingen deze dames ook wel 
over de schreef door hun fietsen en kattenbak te parkeren in de operatiekamer. Denise 
Koorn zette een voortreffelijke rol neer als Nella Duinoord. Zij mankeerde alles wat een 
ander ook had. Denise speelde geweldig met de zaal. De kokhalzende scène bleek het 
goed te doen, in de zaal werden de magen ook wat onrustig.

Het toneelstuk stond onder regie van Loes Beemster die er voor heeft gezorgd dat alles 
uit de cast gehaald werd voor een voortreffelijk toneelstuk. Ook complimenten voor de 
rekwisieten van Elly Zwaal en de soufflage door Grada Lakeman en Gre Dekker.
Hannie de Roode werd de laatste zaterdag nog in het zonnetje gezet, omdat zij al tien 
jaar lid is van de vereniging.
Toneelvereniging Michaël dankt iedereen die heeft bijgedragen aan de totstandkoming 
van dit toneelstuk. Van decorploeg tot de ploeg van licht en geluid en van support tot 
alle sponsoren.



Protestantse Gemeente Hoorn-Zwaag-Blokker
De kerkdiensten in de wijkgemeente Zwaag-Blokker worden afwisselend  
gehouden in de Dorpskerk van Zwaag (Kerkelaan 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.

Vrijdag 14 april Goede Vrijdag
Hoorn (het Octaaf): gezamenlijke dienst van de  
protestantse gemeente te Hoorn, Zwaag, Blokker
19.30 uur: ds. Rudolf Kooiman

Zaterdag 15 april Stille Zaterdag
Hoorn (het Octaaf): gezamenlijke dienst van de  
protestantse gemeente te Hoorn, Zwaag, Blokker
22.00 uur: ds. Jacob Meinders

Zondag 16 april Pasen
Hoorn (Oosterkerk) 06.30 uur: Oecumenische Dageraads-
viering, ds. Tineke van Lente-Griffioen en ds. Bert Dicou
Zwaag, 10.00 uur: ds. Jacob Meinders m.m.v. het koor 
Glorious

Zondag 23 april
Blokker: ds. Peter van Ankeren uit Vuren

99 Lifestyle ‘Special Beauty event’  
gratis voor vrouwen met kanker

Een gezichts- en lichaamsbehandeling, een massage en voetbehandeling. Lekker 
high teaën om vervolgens opgemaakt en met gestyled haar, in een mooie jurk te 
worden gehesen en aangekleed met een prachtig sieraad op de foto te worden ge-
zet. Het staat allemaal op de planning tijdens het 99 Lifestyle Special Beauty Event, 
de gratis verwen dag op Hemelvaartsdag voor vrouwen met de diagnose kanker, in 
beautysalon 99 Lifestyle te Zwaag. 

Vrouwen die lijden aan de ziekte kanker kunnen zich opgeven voor de verwendag 
op 25 mei, of familie of vrienden kunnen vrouwen uit hun omgeving met de diag-
nose kanker opgeven! Het programma duurt van 13.00 tot 18.00 uur.  
Opgeven kan via het e-mailadres info@99lifestyle.nl.



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
zon.  16 april eeRSte PAASDAG
  09.30 uur Oosterblokker Eucharistieviering, met koren Oosterblokker en Westwoud
  09.30 uur Zwaag Eucharistieviering, met Marcanto
   Westerblokker Geen viering
ma. 17 april tWeeDe PAASDAG
  10.00 uur Westerblokker Parochiële eucharistieviering voor alle kerken
  10.00 uur  Perelaar Woord- en communieviering o.l.v. mw. Van Kleef
di. 18 april 09.00 uur Westerblokker Eucharistieviering
woe. 19 april 08.30 uur Zwaag Stille aanbidding in de kapel
  09.00 uur Zwaag Eucharistieviering in de kapel
don.  20 april 09.00 uur Zwaag Eucharistieviering in de kapel, aansluitend koffie 
    drinken in het Matteüs Huys
vrij. 21 april 09.00 uur Westerblokker Eucharistieviering
zat. 22 april 19.00 uur Oosterblokker Eucharistieviering met samenzang
zon. 23 april 09.30 uur Westerblokker Eucharistieviering met samenzang
   Zwaag Geen viering
di. 25 april 09.00 uur Westerblokker Eucharistieviering
woe. 26 april 08.30 uur Zwaag Stille aanbidding in de kapel
  09.00 uur Zwaag Eucharistieviering in de kapel
don. 27 april 09.00 uur Zwaag Eucharistieviering in de kapel, aansluitend koffie 
    drinken in het Matteüs Huys
vrij. 28 april 09.00 uur Westerblokker Eucharistieviering
  16.30 uur Perelaar Woord- en communieviering o.l.v. mw. Molenkamp
zat. 29 april 19.00 uur Oosterblokker Eucharistieviering, met dames- en herenkoor
zon. 30 april 09.30 uur Westerblokker Eucharistieviering met samenzang
   Zwaag Geen viering
di. 2 mei 09.00 uur Westerblokker Eucharistieviering
woe. 3 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. 4 mei 09.00 uur Zwaag Eucharistieviering in de kapel, aansluitend koffie 
    drinken in het Matteüs Huys
vrij. 5 mei 09.00 uur Westerblokker Eucharistieviering
zat.  6 mei 19.00 uur Oosterblokker Eucharistieviering, met Zingenderwijs



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. 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


