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Het Samenspel is een twee-wekelijkse uitgave (oplage 5500
stuks) van Stichting Samenspel en heeft tot doel de inwoners
van Blokker, Oosterblokker, Bangert-Oosterpolder, Zwaag en
Zwaagdijk-West op de hoogte te houden van de activiteiten van
de verenigingen, stichtingen en organisaties in deze dorpen.

Stichting

SAMENSPEL

Woont u buiten het verspreidingsgebied?
Geïnteresseerden die buiten het verspreidingsgebied wonen, maar wel het Samenspel willen
ontvangen, kunnen contact opnemen met Ben Gitzels, telefoon: 0229-262185.
Tegen een kleine vergoeding krijgen zij het Samenspel dan toegestuurd.
Vrijwillige bijdrage
Wilt u Samenspel financieel steunen door middel van een vrijwillige bijdrage, dan kunt u dit
overmaken op bankrekeningnummer: NL 17 RABO 0122 1373 96
t.n.v. Stichting Samenspel.

Kopij voor de volgende uitgave van het Samenspel op 11 september kunt u inleveren

uiterlijk op WOENSDAG 2 september 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 toepasbaarheid en correcte inhoud voor plaatsing. Voor vragen of opmerkingen kunt u zich wenden tot
de redactie via redactie@stichtingsamenspel.nl . Drukfouten voorbehouden.
Wilt u adverteren in Samenspel?
Als u een advertentie wilt plaatsen in Samenspel, kunt u contact opnemen met Drukkerij Gerja,
Smeetsweg 4, 1738 DK Waarland, tel. 0226-421520 of e-mail: samenspel@gerja.nl .
Heeft u een vraag voor de redactie?
Als u vragen heeft aan de redactie van Samenspel, dan kunt u bellen naar: 0229-241249
(tussen 19.00 en 20.00 uur).
Heeft u Samenspel niet ontvangen of heeft u een vraag over de verspreiding?
Als u opmerkingen of vragen heeft over bijvoorbeeld de verspreiding, kunt u contact opnemen
met Ben Gitzels: 0229-262185.

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

- Corina van Willegen
- Muriel Buis
- Ivo Stork

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

Verschijning zomerperiode Samenspel
In verband met de zomerperiode zal het Samenspel in de maanden juni, juli en augustus
minder vaak verschijnen.
Verschijningsdatum
vrijdag 11 september 	

Aanleverdatum kopij
woensdag 2 september*

* vanaf deze laatste datum verschijnt het Samenspel weer tweewekelijks.

Afscheid groep 8 De Bussel
Groep 8 van obs De Bussel voerde onlangs z’n
eindmusical uit op de planken van het Gouden
Hoofd. In een bomvolle zaal werd een topproductie neergezet. Het was ontroerend en
overweldigend. Wat een talent bij de kinderen, wat een inzet! De musical speelde zich
deels af in Hoorn en Blokker… en wel via film ‘op locatie’. Met hulp van Miranda Kaats
(toneel en attributen) en Mandy Meierink (zang) brachten de kinderen ons in Italiaanse
sferen en lieten ons zelfs belanden bij de maffia.
Het decor was prachtig en werd nog professioneler door de Italiaanse producten, mooie
bloemstukken en de kleding. Na twee uur spelen in opperste concentratie kwamen een
daverend applaus en de ontlading
bij de kinderen met groot gejuich.
Van hun meester Andre ontvingen
de kinderen het Bussel-certificaat
en een prachtige fotolijst waarin
een verzameling ‘mooie momenten’
was te zien. De Bussel bedankt alle
kinderen en ouders van groep 8 voor
de fijne tijd die zij de school hebben
bezorgd en wenst hen veel succes en
plezier op hun volgende scholen!

EHBO-vereniging Blokker Zwaag start nieuwe opleiding
EHBO-vereniging Blokker Zwaag
start maandag 7 september weer
met een opleiding. Weet u wat u
moet doen als iemand flauwvalt,
een flinke wond of botbreuk heeft?
Of misschien heeft de peuter van de
buurvrouw wel iets gedronken uit
het gootsteenkastje of een kopje
hete thee over zich heen getrokken.
Veel leed kan beperkt worden
met goede eerste hulp. Weet wat
u moet doen in dit soort gevallen?
Leer het tijdens de EHBO-opleiding voor beginners. Iedereen vanaf 16 jaar kan aan
deze opleiding deelnemen. EHBO- vereniging Blokker Zwaag heeft de laatste jaren een
toename van ‘jonge’ leden, want ook jongeren willen graag helpen en uiteindelijk zijn
ook werkgevers vaak blij met mensen die een geldig EHBO-diploma hebben.
Tijdens de lessen wordt gewerkt volgens de richtlijnen/eindtermen van het Oranje
Kruis. De docenten zijn tevens NRR (Nederlandse Reanimatie Raad) gecertificeerd.
Daarnaast is EHBO-vereniging Blokker Zwaag Reanimatiepartner van de Hartstichting.
Tijdens de lessen leert u alles over het veiligstellen en bewaken van vitale functies,
reanimatie, brandwonden, vergiftigingen, warmte- en koude letsels, kleine ongevallen,
verbandleer, botbreuken, verstuikingen, etc. Zo kunt u iemand helpen die gevallen
is met de fiets, aangereden met de auto, op het sportveld geblesseerd is geraakt of
gewoon thuis. De meeste ongevallen vinden plaats in de thuissituatie.
De lessen worden gegeven op de maandag van 19.45 tot 21.45 uur in De Wingerd in
Zwaag. De cursus start 7 september en in december is het examen. De kosten bedragen
185 euro (all-in) en zijn veelal te declareren bij uw zorgverzekeraar. Check hiervoor uw
polisvoorwaarden.
Opgeven kan via secretariaat@ehboblokkerzwaag.nl of www.ehboblokkerzwaag.nl

Klaverjassers gezocht
Wie heeft zin om op de dinsdagavond te klaverjassen in het Sportcafé in Zwaag?
Wij zijn een groep van twintig personen, maar er kunnen er gerust nog een paar bij.
We beginnen in september weer.
Wil je iets meer weten, dan kun je bellen met A. Keizer, 0229-263136.

Berichten van de dorpsraad Zwaagdijk-West
Nog steeds in vakantiestemming? Nou, nee… Er zijn nog te veel zaken die onze aandacht
vragen en gewoon doorlopen tijdens de vakantie. Het werk aan de Westfrisiaweg
staat wel op een lager pitje, maar toch hebben wij bij de firma Heimans aandacht
gevraagd voor de onoverzichtelijke situatie bij de aansluiting van de Zwaagdijk op
de Hoornse weg. Ook de hoge snelheden van trekkers (betrokken bij het werk aan
de weg) wordt nader bekeken. De fietsbrug over de weg wordt de komende week in
gebruik genomen.
Natuurlijk zit de groenzone langs Zevenhuis veel mensen, waaronder de dorpsraad,
niet lekker. In de krant was al te lezen waar de ergernis zit. De gemeente Hoorn liet ons
weten het gedane voorstel van Zevenhuis z.s.m. aan ons ter inzage te stellen.
En dan natuurlijk eerst ‘een potje vervelend’…. Dan hebben we het over de tractoren,
met of zonder aanhanger, waarvan de chauffeurs kennelijk nog niet weten dat de
maximumsnelheid voor voertuigen zonder kentekenplaat 25 km/uur is. Kom dan maar
eens kijken op de Zwaagdijk! Kennelijk hebben veel tractor-chauffeurs van met name
tulpenboeren en koolboeren nog geen tractor-rijbewijs gehaald. Met de politie en de
gemeente is hierover contact opgenomen.
En dan is er ook nog de bibliotheek in de Wildebras die al bijna twee maanden op
dinsdag (van 15.30 tot 16.30 uur) en woensdag (van 19.00 tot 20.00 uur) open is. Elke
keer weer zijn er de nodige dorpsbewoners die er één of meer boeken weten te vinden.
Leuke gesprekken onderling zijn aan de orde van de dag. Een goed idee om ook eens
langs te komen.
En ja… Er is dan toch nog wat geld in de gemeentekas voor Zwaagdijk-West. Waar in
Wognum de Bloesem en in Nibbixwoud de Dan voor zijn en worden gebouwd, zijn er
bij ons in het dorp wellicht ook nog initiatieven op het gebied van sport-accomodaties
mogelijk. Hierover volgt in september een gesprek met de wethouder, maar heeft u
nu al een goed, leuk, effectief idee om het dorp nog leefbaarder te maken? Laat het
ons weten!
Tot maandag 14 september blijft het nog even windstil, maar dan moeten we ons als
dorp toch weer flink laten horen in de strijd tegen de windmolens. De spandoeken zijn al
drie keer verplaatst, gescheurd en binnengehaald, maar dan, op 14 september, moeten
ze er weer zijn. Statenleden van de provincie komen in de gemeente Medemblik kijken
en luisteren waar de wind vandaan komt. Hoe meer Zwaagdijk-Westers die maandag
duidelijk kunnen maken dat wij die grote turbines niet willen, hoe meer het ’s avonds
in het provinciehuis in Haarlem de stemming zal beïnvloeden. Dus overdag (de tijd
hoort u nog) bij de kerk, de statenleden in de bus laten zien en horen hoe wij erover
denken en voor ’s avonds wordt er een bus gehuurd om naar Haarlem te gaan. Laat
weten of je erbij kunt zijn.

Stichting Netwerk ondersteunt bewoners bij
organisatie Burendag
Nederland viert zaterdag 26 september voor de tiende keer Burendag. Stichting
Netwerk biedt een helpende hand aan buurtbewoners die graag iets willen organiseren
in hun buurt. Voorgaande jaren was Burendag een groot nationaal feest. Ook in de
gemeente Hoorn wordt in steeds meer buurten Burendag gevierd; zo deden in 2014
meer dan tien Hoornse buurten mee.
Burendag wordt georganiseerd met als doel om buurtbewoners dichter bij elkaar te
brengen zodat buurten leuker, socialer en veiliger worden. Tijdens Burendag zetten
buurtbewoners zich samen in voor hun buurt. Dit varieert van buurtontbijtjes tot
zeskampen en schoonmaakacties.
Voor ondersteuning bij het meedenken, uitvoeren en aanvragen van activiteiten kunt
u contact opnemen met het wijkcentrum bij u in de buurt. Ook kunt u de aanvraag bij
het Oranje Fonds laten verlopen via Stichting Netwerk.
Burendag is een initiatief van Douwe Egberts en het Oranje Fonds en wordt dit jaar
in het weekend van 25, 26 en 27 september gevierd. Het is mogelijk om geld aan te
vragen bij het Oranje Fonds wanneer u in dit weekend Burendag viert.
Aanvragen moeten uiterlijk 1 september binnen zijn.
Meer informatie is te vinden opwww.burendag.nl

Gebruikte kleding in eco-container
op park Wings
Sinds kort staat op het complex van tennisvereniging
Wings aan de Boekert een eco-container voor gebruikte
kleding.
Heb je kleding die je niet leuk vindt, niet meer aan wilt, kortom waar je gewoon op
uitgekeken bent? Gooi deze niet weg, maar neem ze mee en doe ze in de speciaal
daarvoor bestemde container. Het initiatief gaat uit van de gemeente Drechterland.
De ingebrachte kleding gaat naar het goede doel. Eens in de maand wordt de container
geleegd, mits deze voor 75 procent vol is. Naast het feit dat je er op een verantwoorde
wijze vanaf bent, doe je er ook de tennisvereniging een groot plezier mee: voor elke
gevulde container wordt de clubkas van Wings gespekt. En dat geld kunnen we weer
besteden aan iets functioneels.

Finaleweekend 39e Bangerttoernooi:
15 en 16 augustus
Tennis en gezelligheid: u komt toch ook zaterdag 15 en
zondag 16 augustus naar het finaleweekend van het
open Bangerttoernooi 2015 op het tennispark van L.T.C. Wings - Blokker?
Onlangs startte alweer de 39e editie en ook dit jaar zit het toernooi bommetje vol. Een
prachtig resultaat en het geeft aan hoe populair het Bangerttoernooi is. Met 400 spelers
en bijna 300 inschrijvingen is het een tennisweek om van te smullen, met dit weekend
de halve finales en finales. En of het smullen wordt: de barbecue staat aan! Er wordt
gespeeld in de categorieën 4 t/m 8 in de onderdelen mix, dubbel en enkel. Sportief en
recreatief, jong en oud en bovenal gezelligheid ontmoeten elkaar. Trots presenteert de
tennisvereniging dan ook: ‘Wings, daar zit muziek in’.
Wilt u naast het zien van fraaie tennispotjes een leuke avond hebben en kans maken op
schitterende prijzen? Traditioneel is op de voorlaatste avond, in dit geval zaterdag 15
augustus, de feestavond met muziek en een loterij. De muzikale omlijsting is in handen
van dj Jeroen van Brand New Party. Tijdens de loterij zijn een beertender, keukenmachine,
groot tafelvoetbalspel, scheerapparaat, stofzuiger, barbecue, overnachting inclusief
ontbijt voor twee personen bij Princess Hotels en nog vele andere prijzen te winnen.
Blijf op de hoogte van het toernooi, de wedstrijden en de dagelijkse uitslagen via de
vernieuwde website www.ltcwingsblokker.nl onder ‘Senioren’. Het tennispark van L.T.C.
Wings - Blokker is gelegen aan Boekert 5 in Oosterblokker.

Opbrengst collecte ANGO
Vragen of opmerkingen?
Geef het door via www.hoorn.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.

In de week van 22 tot en met 27 juni hield
de Algemene Nederlandse Gehandicapten
Organisatie haar jaarlijkse collecte. De
opbrengst van de collecte was 715,68 euro.
De ANGO bedankt alle gulle gevers en
natuurlijk haar collectanten die een paar
uurtjes van hun tijd hebben gegeven om zich
in te zetten voor mensen met een handicap.
Wij kunnen niet zonder u en hopen ook
volgend jaar weer op u te mogen rekenen.
Groet Margret Beerepoot

Kleintje Kermis in Blokker
Het komt niet geheel onverwachts, maar nu de kermisexploitanten toch hebben
besloten Blokker niet meer aan te doen als standplaats voor vier dagen kermis, is het
dan ook een grote tegenvaller.
Zonder kermisexploitanten is een kermis van vier dagen niet haalbaar, is de conclusie
na verschillende keren overleg te hebben gehad met betrokken vrijwilligers. Er is
tekort draagvlak.
Uit de gesprekken is ook naar voren gekomen dat helemaal niets organiseren GEEN optie
is. Behoefte aan een jaarlijks terugkerend evenement is er wel degelijk. Er is daarom
besloten een feestweekend te organiseren op de huidige kermisdatum, aansluitend
aan het jaarlijkse Bakvoetbaltoernooi aan de Westerblokker. Dit succesnummer is toch
een mooi houvast voor een weekeinde met vermaak voor jong en oud.
Zondag zijn er vanaf 13.00 uur diverse attracties opgebouwd aan de Westerblokker.
Alle kinderen kunnen hier onbeperkt gebruik van maken, voor eenmalige entree van
2 euro per kind.
Beierse feestmuziek
In de feesttent bij het Gouden Hoofd waan je je op zondagmiddag op de Beierse
Oktoberfest. Inclusief bierpul, bratwurst en een live optreden van “Die original
Schluchtenkracher” uit Duitsland belooft dit een gezellige dag te worden.
Bij deze nodigen wij iedereen uit om vanaf 19 september gezellig Kleintje Kermis te
komen vieren. We mogen deze kermistraditie niet verloren laten gaan!
Voor meer informatie zie de advertentie elders in het Samenspel.
Kermiscommité Blokker

Nieuws van de Zwaagse Gymnastiek
en Turnvereniging
De trainingen van ZG&TV starten weer vanaf maandag 17
augustus.
Voor meer informatie kunt u terecht op onze site www.zgtv.nl
en op onze Facebookpagina.

Proef de sfeer van KBO Zwaag
Er bestaan diverse ouderenbonden. Voor mensen die in Zwaag en omgeving wonen,
is er de KBO Zwaag. Zij verzorgen verschillende activiteiten, met voor u interessante
informatie. U ontmoet mensen vanaf 55 jaar, er zijn vaste kaartmiddagen en er is een
fietsclubje.
Dinsdag 29 september beginnen we met ons nieuwe seizoen. U bent van harte welkom
om 10.30 uur in de Witte Valk, ook als niet-lid. U wordt ontvangen met koffie of thee
met koek. Er worden dan verschillende spelen gedaan waaronder keesen, klaverjassen,
Rummikub en het Westfrieslandspel. Er is een lunch en daarna eerst nog wat spellen,
een borreltje en als afsluiting in de middag nog een rondje bingo.
Maak kennis met de KBO Zwaag. De entree voor deze dag is vijf euro.
Agenda
Wo 9 september
			
			

Bezoek aan de molen Wervershoof
Kosten 7,50 euro
Opgeven bij Jaap Rood: 0229-237210

Di 29 september
			
			

Openingsseizoen KBO Zwaag
Kosten 5 euro
Aanvang: 10.30 uur in de Witte Valk

KBO Zwaag
Info bij Thea Knijn: 0229-230265

Mededelingen Medisch Centrum Oost
Huisartspraktijk A.E. Meijer
www.medischcentrumoost.com
Huisartsopleiding
28 augustus studeert dokter D. van het Hekke af en is zij als huisarts nog enige
tijd werkzaam bij ons in de praktijk. Gefeliciteerd!
Vanaf 1 september komt dokter C. Kahlé voor haar laatste stage van de
huisartsenopleiding bij ons werken. Welkom!
De huisartsenpraktijk is wegens nascholing, vakantie of nachtdienst gesloten tot
en met vrijdag 21 augustus en op donderdag 10 september.

Nieuws van Vrienden van de
Wijzend
RABO -Sponsorfietstocht
Ook dit jaar hebben onze vrijwilligers meegedaan aan de jaarlijkse RABO-sponsortocht
die onder leiding van Linda Braas weer uitstekend is verlopen. Wij konden 250 euro
sponsorgeld op onze rekening bijschrijven. Dank aan alle actieve vrijwilligers.
Donatie
Het bestuur van Vrienden van de Wijzend dankt het L.O.P. voor haar gulle gift, voor
aanschaf van kleding van onze vrijwilligers.
Ledenvergadering
De jaarlijkse ledenvergadering van Vrienden van de Wijzend vindt dit jaar plaats op
donderdag 24 september, aanvang 19.30 uur. Locatie: Peregaard 14, 1689 HM in Zwaag.
Sponsoring
Vrienden van de Wijzend heeft dit jaar een aantal sponsoren weten te interesseren om
wat zaken in de Wijzend te kunnen ondersteunen. Bij de ingang van het zwembad direct
links kunt u het sponsorenbord van Vrienden van de Wijzend bekijken met de logo’s van
de sponsoren.
Wachten voor de kassa
‘Dringen voor de glijbaan van de Wijzend, waar afgelopen week lange rijen voor de
kassa stonden’; dit was de tekst onder een foto in het NHD van 5 juli j.l.. De oorzaak
van die lange rijen had niet alleen met het mooie weer en de grote toeloop te maken.
Nee, het heeft te maken met het nieuwe kassasysteem. Klachten van het personeel dat
de kassa vertragend werkt bij grote drukte, werden weggewuifd als ‘ze moeten niet zo
zeuren en gewoon hun werk doen’. Het bestuur, verantwoordelijk voor deze investering,
heeft geen idee hoe deze inhoudelijk in elkaar steekt. Het algemeen management,
verantwoordelijk voor de uitvoering, schuift op zijn beurt de verantwoording weer door
naar de leverancier en die wijst dit ook van de hand. Het gevolg is dat er niets gebeurt
en de malaise voortduurt. Wie neemt zijn verantwoordelijkheid en wie gaat hierin
verandering brengen? Er is veel kritiek gekomen dat het systeem aangepast en sneller
moet worden, echter tot nu toe zonder resultaat.
Mocht u binnenkort met mooi weer toch weer wat langer moeten wachten, bedenk dan
dat het echt niet aan het personeel van de Wijzend ligt. Zij doen er alles aan om het u
naar de zin te maken. Vrienden van de Wijzend neemt contact op met de gemeente,
omdat eind 2016 de exploitatie in handen komt van een commerciële uitbater. Wij vinden
dat het probleem dan opgelost moet zijn, want hier kun je een andere partij niet mee
opzadelen.
Tot ziens, tot de volgende keer met meer nieuws van en over de Wijzend.

IN MEMORIAM
Cor van Diepen
Groot was de verslagenheid onder de vrijwilligers en het personeel van de Wijzend,
toen wij kennis namen van het overlijden van Cor van Diepen.
Cor was bijna dagelijks te zien in de Wijzend waar hij zijn baantjes trok samen met Alie.
Het zwembad de Wijzend was zo ongeveer hun tweede huis geworden. Cor was zeer
actief vrijwilliger van Vrienden van de Wijzend en samen met nog een aantal andere
vrijwilligers altijd druk in de weer. In de koffiepauzes vertelde hij altijd sterke verhalen
uit lang vervlogen tijden samen met Jan en Kees.
Wij wensen Alie, Cees en Frank veel sterkte de komende tijd.
Een laatste groet van vrijwilligers en personeel van de Wijzend. Wij zullen Cor missen.

LIBELLENEXCURSIE
Zondag 16 augustus, 14.00 - 15.30 uur
Het ecopark bij Mak Blokweer en de
omgeving van de rietkreek zijn rijk aan
libellen. Je kent ze vast wel, die sierlijke
snelle ‘helikopters’ die boven het water
vliegen. Ze zijn er in allerlei kleuren.
Groene, rode, blauwe, bruine…
Weet je bijvoorbeeld dat een libel het
grootste deel van zijn leven onder water
doorbrengt? En weet je misschien ook dat
het echte roofinsecten zijn? Dit en nog
veel meer wordt uitgelegd tijdens de libellenexcursie op de terreinen rond het MAK
door libellenkenner Han Smit. We lopen dan een rondje langs interessante plekken bij de
rietkreek en in het ecologisch natuurpark. Onderweg laat Han van alles zien en vertelt hij
over deze boeiende insecten. Neem je verrekijker mee!
Bij slecht weer wordt de excursie verplaatst naar zondag 23 augustus. Kosten: 7,50 euro,
incl. koffie, thee en koek.
Stichting MAK Blokweer | Kloosterhout 1-2, 1695 JC Blokker, tel. 0229-266344
www.mak-blokweer.nl | info@mak-blokweer.nl

De Hoornse binnenstad stond 28 juni bol van activiteiten. Wij konden daarover helaas
geen berichtgeving vinden in onze regionale krant. Ook de lokale tv-zenders lieten
het afweten. Dat is niet alleen jammer voor de inwoners van ons mooie West-Friesland
omdat die dan onkundig zijn gebleven van die leuke activiteiten, maar zeker ook voor de
organisatoren daarvan, waaronder de mensen die het Korenfestival in Hoorn organiseren.
Het Swaeghs Smartlappenkoor neemt haar petje af voor die mensen die daar, ondanks
de afnemende steun van sponsors en het gebrek aan belangstelling van de schrijvende
pers en lokale tv- zenders, toch elk jaar weer een mooie happening van weten te maken.
Door het gebrek aan informatie via de media weet u dus misschien ook niet dat er tijdens
het Hoornse korenfestival veertien koren,
afkomstig uit heel Nederland, optraden
en dat het Swaeghs Smartlappenkoor
daar de vierde plaats behaalde. Het had
iets hoger kunnen zijn als de opkomst
van het koor bij het optreden voor de
jury, althans dat vond de jury zelf, beter
was verlopen. Voor de zang, uitvoering
en repertoirekeuze werden dikke achten
uitgedeeld en daar mag het koor best
trots op zijn.
Als u die middag het koor heeft zien optreden, is het u misschien opgevallen dat het
koor diverse nieuwe liedjes ten gehore bracht en dat die liedjes geen smartlappen waren.
Hoewel smartlappen deel blijven uitmaken van het repertoire, behoren hier inmiddels
steeds meer liedjes toe die geen smartlappen zijn. Dat is voor het koor aanleiding geweest
om eens goed over de naam van het koor na te denken.
Tijdens de jaarvergadering in maart 2015 is hierover van gedachten gewisseld en uiteindelijk
besloten om de kleuren van het koor (oranje-zwart) te handhaven maar de naam van het
koor te veranderen. Deze naamsverandering, en uiteraard ook de aanpassing van de
website www.swaehs-zingt.nl (echt de moeite van het bekijken waard), geldt met ingang
van heden.
De volgende keer dat wij u over het koor informeren, vindt u ons onder de nieuwe naam…

Activiteitenagenda
23 augustus

Kopje Bloemendaal

aug / sept 2015
Aanvang 09.00 uur

Westfriese FietsTourclub
Start: Handbalvereniging
Noorderdracht 42a, Oosterblokker
29 augustus

Jaarmarkt Blokker

Aanvang 10.00 uur

29-30 augustus

Vilt-tentoonstelling

Zat. 10.00-17.00 uur

5, 6 en 12 sept

Prot. Kerk Blokker

Zon. 13.00-17.00 uur

hoek Kolenbergstraat/Westerblokker
19-22 september

Kermis Blokker

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

Nieuws van JB Zwaagdijk
JB’s Voetbaltoernooi
Om het nieuwe seizoen goed af te trappen organiseren we
29 augustus een voetbaltoernooi.
Lijkt dit je wat? Opgeven per acht personen in een team via: jb.zwaagdijk@gmail.com  
Voor tien euro per team kan je mee-barbecueën bbqen. Let op: alleen voor deelnemers.
Geen team, maar wil je wel meedoen? Voor twee euro per persoon kan je meedoen en
mag je ook meedoen met de bbq.
Het toernooi begint rond 13.00 uur en eindigt rond 20.00 uur, waarna we verder gaan
met de Kick Off van JB Zwaagdijk in de Wildebras, waar een dj zorgt dat het dak eraf
gaat. Doe gezellig mee, want meedoen is belangrijker dan winnen. Wil je niet meedoen,
kom gezellig kijken!
JB Zwaagdijk (voor en door jongeren) • Balkweiterhoek 56 • Zwaagdijk-West

Sportagenda

aug / sept 2015

TENNIS
8-16 augustus 39e Bangert-toernooi
Sterkte van 4 tot 8 enkel HD, DD en GD
6 september Jubileummiddag jeugd TV Swaegh

LTC Wings
Blokker
Aanvang 12.00 uur

HANDBAL
23 augustus

Aanvang 09.45 uur

VOETBAL
22 augustus

Karo Handbaltoernooi 2015
Westfriezen Zwaag

Beker
De Blokkers - ZOB

Aanvang 17.00 uur
Blokker

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

Een c ompli mentje!
In een vorige editie van Samenspel kon u lezen dat Vincent Bijl een
complimentje kreeg van Jan Huisman. Deze rubriek is opgezet als
een doorgeefrubriek. Degene die een compliment krijgt mag in het
volgende Samenspel een complimentje geven.
Deze week geeft Vincent een complimentje:
Veel vrijwilligers van clubs, verenigingen en stichtingen zullen het herkennen: we doen
het niet voor het complimentje maar gewoon omdat we vinden dat het erbij hoort en er
zijn altijd mensen die nog veel meer doen. Zo ook bij mij. Jan Huisman bedankt. Ik geef
het complimentje door aan mijn maat in Blokker: Barry Jonker.
Barry is er “ientje” van het dorp, woont er al zijn hele leven en is zeer betrokken in het
leefbaar houden van dat dorp. Zo helpt hij mee met het Kermis Comité Westerblokker
om het derde weekend in september voor iedereen aantrekkelijk te maken. Jullie hebben
hem vast gezien als speaker op 1 van de 4 dagen. Zo is hij spreekstalmeester op de
carnavalsavonden van de Blockeniers op de maandag en de dinsdag.
Wat mij zo aanspreekt is dat Barry echt begaan is met de activiteiten in het dorp en daar
echt iets van wil maken. Zijn natuurlijke en spontane manier van presenteren slaat enorm
aan bij het publiek. Ik weet dat daar enorm veel oefening en voorbereiding aan vast zit.
Vandaar dat ik daar Barry een enorm groot compliment voor geef.

Jeugdmusicalgroep Zwaag
Hallo jongens en meisjes,
een fijne vakantie gehad en nu weer zin in school? En heb je ook zin om samen met
je vrienden op het toneel te staan? De Jeugdmusical Zwaag gaat met ingang van 31
augustus weer van start met de repetities van een spetterende musical!
We repeteren iedere maandagavond van 19.00 tot 20.15 uur in Honky Tonk en de twee
uitvoeringen zijn in de Witte Valk.
Als het je leuk lijkt om hier aan mee te doen, geef je dan voor 26 augustus op via
j.tiessing@ziggo.nl
Als je in groep 5 tot en met 8 van de basisschool zit, kun je lid worden.
Let op: er gaan veel kinderen van vorig jaar door, dus we hebben nog enkele plaatsen vrij.
Geef je snel op, want vol=vol!
Hartelijke musicalgroet van
Edna, Rowena, Marjolein en Johan

Start competitie
Indoor Bowls Vereniging BZH start
maandag 7 september weer met de
competitie 2015-2016. Voor deze
competitie kunnen geïnteresseerden
zich nog aanmelden. Bowls is
makkelijk te leren en er is geen
speciale kleding vereist, alleen
schoenen met blanke zolen. De
contributie is in vergelijking met
andere sporten betrekkelijk laag.
Wilt u eerst eens kennismaken met
de indoor bowlssport, kom dan eens
kijken op een speeldag. De speeltijden zijn elke maandagochtend van 09.30 tot 12.30
uur en maandagmiddag van 13.00 tot 16.00 uur in de sporthal van Zwaag aan de
Munnikenwoud 1. Indien u overweegt lid te worden, neem dan contact op met de
penningmeester: Ben Gitzels, 0229-262185.
Het bestuur van BZH

32e Jaarmarkt Blokker garant voor succesvolle €uro-top
Zaterdag 29 augustus jaarmarkt Blokker: ‘Nergens is uw euro die dag meer waard’.
Deze garantie kan het vernieuwde bestuur van de jaarmarkt u nu al geven. Met de
Blokkerse trojka Dries, Ben en Jan wordt het weer bijzonder goed zoete kersen eten.
Daar kunnen de Griekse druiven van Jeroen, Christien en Mario niet tegen op. Er waren
dit jaar welhaast meer eurotoppen dan jaarmarkten. Wie meedingt naar de titel ‘Slimste
mens’ weet natuurlijk: de echte deadline voor een megadeal vindt traditiegetrouw
plaats in Blokker op de laatste zaterdag in augustus. Daar stijgt de koopkracht van
onze euro weer tot een imposante hoogte. Dankzij een grote diversiteit en kwaliteit
weten ruim 200 ambulante ondernemers uit het gehele land deze drukbezochte markt
weer volledig vlot en open te trekken. Deze zomerse Euro-top is dan ook voor een
breed publiek toegankelijk. Geen mens wil en kan het missen, want naast de zakelijke
successen zijn er ook tal van gezellige attracties te scoren.
Beursplein
Rond de klok van 10.00 uur is het vertrouwde geluid van speaker Gerard Berkhout
weer hoorbaar om de markt officieel te openen. Nieuw dit jaar: het podium voor
hem en de diverse optredens is verplaatst naar de noordzijde van het Beursplein.
Zo komt het meer centraal te liggen en kunnen er bovendien meer marktplaatsen
worden gecreëerd. Op het podium zijn er naast ander optredens onder andere een
percussieband en een show met karate-oefeningen te bewonderen. Verder zijn er voor
de jeugd weer de nodige fysieke uitdagingen, zoals de klimwand en het springkussen.
Aan de zuidkant kan ook weer gereden worden op kleine paardjes, onder deskundige
begeleiding. De ultieme uitdaging voor de jeugd met lef en pit: de ‘Bungee Jump, The
sky is the limit’. Deze is te vinden achter de rijwielzaak van Dave.
De kop van de markt
De brandweer is weer prominent aanwezig en het geld dubbel en dwars waard. Als zij
ergens serieus in actie moeten komen, is het soms maar net een dubbeltje op zijn kant.
Door de bezuinigingen moeten ook zij nog meer op de kleintjes letten. Dat doen ze
graag, maar dan vooral op de jeugdige brandweerman- of vrouw in spé. Oefenen met
de brandspuit: durf jij het aan?
Ned. Hervormde Kerk (Westerblokker/Kolenbergstraat)
Hier is een bijzondere tentoonstelling van viltwerk, de oudste textielsoort.
Felty Five is een groep van vijf vrouwen die al lange tijd vilt maken en ieder vanuit
hun eigen discipline werken met vilttechnieken. Corry Balk, Janny Koeter, Joke Maas,
Saskia Siderius en Sijtje Verdonk vertellen u graag over de vele kunstige werkstukken,
mogelijkheden van technieken en te volgen cursussen.
Lees verder op de volgende pagina >>

<< vervolg van de vorige pagina

Over de markt
Verder zijn er natuurlijk ook de nodige
eetgelegenheden. Extra plezierig en
gezellig wordt het pas als de welluidende
klanken van onze ambulante blaaskapel De
Bloknoten op de achtergrond meeklinken.
Vrolijk en lichtvoetig gaan ze de markt
over. Nog een bijzondere attractie van de
buitencategorie is de ballonkunstenaar
Simon Ballon. Geregeld leiden zijn
optredens tot spontane files op de markt
als het jeugdige publiek in de ban is van
zijn sprookjesachtige creaties. Basisschool
De Bussel is traditiegetrouw weer het
werkterrein van de jeugdige ambulante
handel. Wie op tijd komt, is snel van zijn
handel af en kan dan nog lekker met de
winst de markt op.
Speciale dank gaat uit naar alle vrijwilligers
van de markt, zoals verkeersregelaars,
brandweer en EHBO-ers. Zonder hen was veel niet mogelijk. Bewoners rondom de
markt wordt vriendelijk verzocht de auto zoveel mogelijk op de eigen oprit te plaatsen.
Dit om verkeersopstoppingen te voorkomen. Bij voorbaat dank voor uw medewerking.
Rond 17.00 uur, na afloop van de markt, is er nog een gezellig samenzijn in het Gouden
Hoofd. Het bestuur heeft zijn zaken qua organisatie, financiën en entertainment
alweer goed op de rit. Daarmee zijn de belangrijkste voorwaarden voor een succesvolle
marktdag veilig gesteld: vertrouwen, betrouwbaarheid en koopkracht.

Liefdewerk Oud Papier Zwaag
Het oud papier wordt elke maandag in de
even weken opgehaald in Zwaag.
OPHAALDATA: MAANDAG 17 AUGUSTUS
MAANDAG 31 AUGUSTUS
MAANDAG 14 SEPTEMBER
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

Nieuwe seizoen begint met
dagje Urk
Het vrouwengilde Zwaag heeft weer een gevarieerd
programma samengesteld waarin voor haar leden vooral veel te genieten valt.
We beginnen met een volledige dag uit naar Urk. We vertrekken in Hoorn met de
trein van 10.14 uur naar Enkhuizen en nemen de veerboot naar Urk. Kijk goed naar de
aanmeldingsbrief die alle leden in de bus hebben gekregen.
Ook vieren we dit nieuwe seizoen het 65-jarig bestaan van ons KVG. We vragen daarvoor
nog wel de medewerking van bijvoorbeeld oud-leden en oud-bestuursleden. Kijk eens in
de plakboeken voor leuke of andere herinneringen uit de afgelopen jaren. Neem hierover
contact op met ons bestuur. We gaan dit jubileum zeker feestelijk vieren. Natuurlijk staat
ook weer een fietsexcursie en creatieve avond in het nieuwe jaarprogramma.
Dames van Zwaag: bent u nog geen lid van onze gezellige vrouwenvereniging, meld u
aan bij de penningmeester, 0229-237609 of secretariaat, 504752. Voor 22,50 euro kunt u
aan alle onderdelen meedoen. Onze vaste avonden zijn op woensdag of donderdag in
de Plataan in Zwaag.
Voor nu geldt: heeft u zich nog niet aangemeld voor de dagtocht naar Urk? Dit kan nog
tot en met aanstaande zondag. De ingevulde aanmelding kan in de brievenbus bij Tonny
Rood, W. Alexanderstraat 3 in Zwaag. Heeft u geen aanmeldingsformulier of bent u een
nieuw lid (want dan kunt u natuurlijk ook mee), bel dan voor info 237817 of 504752.
Het bestuur heeft er zin in en zien graag vele leden weer op haar programma-onderdelen
tegemoet.

KWF-collecteweek: geef aan de collectant
Zwaag, Bangert, Oosterpolder, Oosterblokker, Westerblokker, Kloosterhout,
Zuiderhout, Zwaagdijk-West
De collecteweek van KWF Kankerbestrijding start maandag 7 september. In deze week
zetten ruim 100.000 vrijwilligers zich in om zoveel mogelijk geld op te halen voor
kankeronderzoek. Elke euro die onze collectanten ophalen, draagt bij aan onze missie:
minder kanker, meer genezing en een betere kwaliteit van leven voor kankerpatiënten.
Collectant gemist? Dan kunt u op de volgende manieren toch een bijdrage leveren:
• Doneer online via kwf.nl/doneren
• Doe een eenmalige donatie via de machtigingskaart, die de collectant achterlaat als
u niet thuis bent
• Sms ‘gift’ naar 4333 en investeer eenmalig 2 euro

Uitnodiging voor alle jeugdige inwoners van
Zwaag
Dit jaar bestaat tennisvereniging Swaegh 40 jaar en dat willen we
natuurlijk niet ongemerkt voorbij laten gaan. Daarom nodigen we alle
jeugd van Zwaag uit om dit zondagmiddag 6 september samen met
ons te komen vieren. Van 12.00 tot 17.00 uur zijn er diverse activiteiten
waaronder diverse tennisspelletjes. Verder is er o.a. een ballenkanon, springkussen,
suikerspinmachine, staat er een BBQ, kun je worden geschminkt en is er een dj om je
favoriete plaatjes te draaien! Allemaal komen dus naar de Dorpsstraat 225a (t.o. 254,
ingang naast Coffeng TV service)).
Groetjes van de jeugdcommissie van tv Swaegh.
Mail: jc@tvswaegh.nl

Toneelspelers voor nieuw
toneelseizoen gezocht
Altijd al eens op de planken willen staan? Een verborgen
talent voor toneelspelen? Dit is je kans! Toneelvereniging
Vriendenkring Zwaag is voor het nieuwe toneelseizoen op zoek naar nieuwe
toneelspelers.
Al jarenlang speelt Vriendenkring Zwaag in café de Witte Valk een uiteenlopende
reeks aan komedies en kluchten. Van herkenbaar hedendaags tot de chique jaren 60.
Geen toneelspeler, maar wel handig? Wij zoeken ook nog extra handjes voor de
toneelopbouw en -aankleding. Iets voor jou?
Wacht niet langer en meld je aan op www.vriendenkringzwaag.nl/nieuweleden.

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 AUGUSTUS
WOENSDAG 2 SEPTEMBER
WOENSDAG 16 SEPTEMBER
SVP PAPIER GEBUNDELD OF IN DOOS/BAK AAN DE WEG ZETTEN.

Berichten Zonnebloem
afdeling Oosterblokker/Schellinkhout
De Zonnebloem afdeling Oosterblokker/Schellinkhout bracht vrijdag 17 juli een bezoek
aan de Kruidentuin van Trudy van Diepen aan de Zuiderdracht. Na een hartelijk welkom
in de gezellig ingerichte ruimte, genoten we van de uitleg en koffie met appeltaart van
Zorgboerderij de Oostertuin. Het mengsel voor ‘Calendula Officinalis’, gemaakt van de
goudsbloem, stond lekker te pruttelen in een pannetje voor ons op tafel.
Ook kregen we de gelegenheid om door de rijke tuin te wandelen, waar Trudy op leuke
wijze antwoord gaf op vele vragen. Aan het einde van de ochtend kregen we nog een
‘proefje’ van de heerlijk gekruide Ambrosiuswijn. Met een potje Goudsbloemzalf keerde
iedereen blij huiswaarts.
Agenda
Vrijdag 21 augustus: 	SAIL Amsterdam - met de Rode Kruis-boot varen over het IJ, langs
de vele Tallships.
Zondag 13 september: 	Nationale Ziekendag. Op de kalender staat het volgende: “Er is
niets dat moeilijker is, dan de dingen nemen voor wat ze zijn.”
(Goethe) Misschien weet u iemand, waar een bloemetje vast
welkom is?
Zondag 11 oktober: 	Theatermiddag m.m.v. KA BE. Voor opgave: Yvonne Ettes, 0229262750
Vrijdag 16 oktober:
Lichtjesrondvaart door de grachten van Amsterdam.

Tineke Reus
Hilly Hania
Coby van der Gulik

0229-262456
0229-243872
0229-237781

Oosterblokker / Schellinkhout
Westerblokker
Zwaag / Zwaagdijk-West

Vilt-tentoonstelling in de protestantse kerk Blokker
FELTY FIVE, een groepje van vijf vrouwen (Sijtje Verdonk, Joke Maas, Janny Koeter,
Saskia Siderius en Corrie Balk), werkt al geruime tijd samen in het vervilten van wol
met verschillende uitganspunten. Deze tentoonstelling geeft een beeld van de vele
mogelijkheden in deze techniek.
Openingstijden: 29 en 30 augustus / 5, 6 en 12 september (Open Monumentendag),
zaterdag 10.00-17.00 uur, zondag 13.00-17.00 uur. Protestantse kerk Blokker, hoek
Kolenbergstraat/Westerblokker.

Karo Handbaltoernooi 2015
De West-Friese handbal-armada strijkt zondag 23 augustus
voor de 23e maal neer in Zwaag. Dit is het langst lopende
handbaltoernooi van Noord-Holland. Van 9.45 tot 16.00 uur
strijden ruim duizend handbalspeelster voor een
mooie dag handbalvermaak. In de ochtend zijn
de C-, B-, A-junioren en senioren actief. In de
middag komt het kleinste handbaltalent aan de
beurt. Een dag vol vermaak met springkussens,
de handbalclown en een gezellig terras met de
WF BBQ staat garant voor een dolle sportieve
dag.
Handbal leeft in Zwaag; met meer dan 265 leden
blijven we sportief stappen voorwaarts maken.
Met de nieuwe trainer/coach Theo Krom voor
Dames 1 zijn de verwachtingen hoog gespannen
en zullen de klinkende uitslagen snel volgen.
Handbal is fun in Zwaag! Kijk op www.westfriezen.nl/handbal voor foto’s en andere info
over deze bruisende tak binnen de omni-vereniging s.v Westfriezen.

Kopje van Bloemendaal
Zaterdag 22 augustus begint de Ronde van Spanje met een
ploegentijdrit. Die dag staat een heuvelrit ten noorden van Malaga op het programma.
De Westfriese Toerclub uit Blokker heeft ook een geaccidenteerd parcours uitgezocht.
Daarbij is maar meteen het beste uit de kast getrokken: een rit naar en over de hoogst
berijdbare top in Noord-Holland: het Kopje van Bloemendaal.
Zondag 23 augustus biedt WFTC u keuze uit een drietal ritten: 25, 70 en 130
km. Starttijden: 09.00 uur voor de langste ritten. De 35 km start om 09.30 uur. De
naamgeving van de rit slaat helaas alleen op de langste rit.
Altijd geldt dat WFTC zorgt voor veilige wegen waar u prima in eigen tempo de rit
kunt volbrengen. Gestart wordt bij de handbalvereniging aan de Noorderdracht 42a
in Oosterblokker.
Als u na zo’n rit als vandaag nog wat energie in de kuiten heeft, is het misschien een
goed idee eens mee te doen aan de moordende ‘Hel van de Wieringermeer’ op zondag
6 september. Hoe dan ook: WFTC ziet u graag komen!

Familieberichten & Zoekertjes
ZWAAG SPANJE ZWAAG
Vrijdag 2 oktober vertrekt sixtiesband De Stoel voor 10 dagen naar Malgrat de Mar.
Daar verzorgt de band een aantal optredens in Hotel Reymar. Wilt u ook mee?
De kosten zijn 262 euro p.p.
Voor 1-persoonskamer 340 euro p.p. incl. reiskosten en vol pension.
Info/opgave bij familie Vlaar. Tel. 0229-219518 of mail: nvlaarsch@kpn.nl

GEVRAAGD
Mijn dochter en haar man komen na 20 jaar Amerika terug naar Nederland.
Ik zoek voor hun tijdelijke betaalbare woonruimte, bijvoorbeeld een tuinhuis,
oppashuis, koophuis, etage enz. Medio september/oktober.
Wie wil en kan mij helpen?
Thea van Delden, 0229-231647

DANKBETUIGING
Leeg is de plaats, maar mooi zijn de herinneringen aan
Dick Rood
De vele kaarten, bloemen en uw medeleven hebben ons zeer gesteund en doen
beseffen dat hij niet alleen voor mij, maar ook voor anderen veel heeft betekend.
Voor uw belangstelling betuigen wij onze oprechte dank.
Ingrid Feld
Fam. Rood - Fam. Feld

Heeft u iets te koop of zoekt u iets,
wilt u iets bekend maken,
aanbieden of vragen?
Voor plaatsing in het Samenspel van 11 september
graag uiterlijk op WOENSDAG 2 september voor 19.00 uur uw berichtje inleveren.
De kosten voor het plaatsen van een bericht in deze rubriek zijn € 5,-

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

vervolg Familieberichten & Zoekertjes
DANKBETUIGING
Mijn Lida, onze Lida is niet meer,
wat een pijn, wat doet dat zeer.
ze heeft alles aan ons gegeven,
wij waren haar leven.
Wat hadden we het mooi, zo met elkaar,
zonder jou te moeten is heel zwaar.
Mijn mooie lieve Lida, mijn trots,
nu staan we in de branding zonder rots.
Lida zo uit ons leven weggerukt.
Wat hebben wij haar een prachtig en warm afscheid kunnen geven in onze kerk en in
het crematorium, mede dankzij jullie allen die zo massaal blijk van medeleven hebben
getoond. Het was indrukwekkend zo’n volle kerk te zien en het medeleven te voelen
van iedereen. Het verdriet delen steunt ons allemaal.
Lieve mensen bedankt dat jullie er voor ons waren en zijn.
Ook danken wij jullie voor de honderden kaarten die we hebben mogen ontvangen.
Ondanks het verdriet gaan we hoopvol de toekomst in.
Peter Keizer, kinderen en kleinkinderen.

UITNODIGING
U kunt het Boulevard-spel niet meer spelen?
Kom bij ons www.Minilot.nl
Dit is een uitnodiging; speel mee met StaatsloterijClub Minilot.nl
Speel met 100 staatsloten, betaal slechts 8,90 euro i.p.v. 15 euro.
Ook Euro-Jackpot spelen wij samen om de Jackpot te verdelen
Gem Doodeman - 06-51920595 - 1695 HG 54 - Minilot@ziggo.nl

Protestantse Gemeente Hoorn-Zwaag-Blokker
Dorpskerk:
Kerkelaan 8, Zwaag
Kerkgebouw: hoek Westerblokker/Kolenbergstraat
De kerkdiensten worden afwisselend gehouden in de Dorpskerk van Zwaag (Kerkelaan 8 in Zwaag) en in de Dorpskerk
van Blokker (hoek Westerblokker/Kolenbergstraat):
1e, 3e en 5e zondag van de maand: ZWAAG;
2e en 4e zondag van de maand: BLOKKER (en elke 3e zondag de zondagskring).
Geen Zondagskring in juli en augustus.
Kerkdiensten en Zondagskring beginnen in de regel om 10.00 uur
Er is steeds kinderoppas en (m.u.v. de zomervakantie) kindernevendienst.
Zondag 16 augustus:
Zwaag: ds. R. Kooiman
Blokker: GEEN Zondagskring

Zondag 23 augustus:
Blokker: ds. N.W. Visser

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 Antonio Tocco, tel. 245621
Oosterblokker Pastor Antonio Tocco, tel. 245621
Zwaag
Pastor Antonio Tocco, 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
vr.

14 aug 09.00 uur

Westerblokker

Eucharistieviering

za.

15 aug 19.00 uur

Oosterblokker

Eucharistieviering m.m.v. Dames- en Herenkoor

zo

16 aug		

Westerblokker

GEEN VIERING

		

Zwaag

Eucharistieviering met samenzang

di.

18 aug. 09.00 uur

Westerblokker

Eucharistieviering

wo.

19 aug 09.00 uur

Zwaag

Eucharistieviering in de Kapel

do.

20 aug 09.00 uur

Zwaag

Eucharistieviering in de Kapel

vr

21 aug 09.00 uur

Westerblokker

Eucharistieviering

za.

22 aug. 19.00 uur

Oosterblokker

Eucharistieviering Samenzang

zo.

23 aug.		

Westerblokker

GEEN VIERING

Zwaag

Eucharistieviering Samenzang

		

10.00 uur

10.00 uur

di.

25 aug. 09.00 uur

Westerblokker

Eucharistieviering

wo.

26 aug. 09.00 uur

Zwaag

Eucharistieviering in de Kapel

do.

27 aug. 09.00 uur

Zwaag

Eucharistieviering in de Kapel

vr.

28 aug. 09.00 uur

Westerblokker

Eucharistieviering

		

Zwaag

Eucharistieviering in de Perelaar

za.

29 aug. 19.00 uur

Oosterblokker

Eucharistieviering Samenzang

zo.

30 aug.		

Westerblokker

GEEN VIERING

Zwaag

Eucharistieviering Samenzang

		

16.30 uur

10.00 uur

di.

01 sept. 09.00 uur

Westerblokker

Eucharistieviering

wo.

02 sept. 09.00 uur

Zwaag

Eucharistieviering in de Kapel

do.

03 sept. 09.00 uur

Zwaag

Eucharistieviering in de Kapel

vr.

04 sept 09.00 uur

Westerblokker

Eucharistieviering

za

05 sept 19.00 uur

Oosterblokker

Eucharistieviering

zo

06 sept 10.00 uur

Westerblokker

Eucharistieviering

			

Zwaag

GEEN VIERING

di.

08 sept. 09.00 uur

Westerblokker

Eucharistieviering

wo.

09 sept. 09.00 uur

Zwaag

Eucharistieviering in de Kapel

14.00 uur

Zwaag

Cenakel in de Kapel

do.

10 sept. 09.00 uur

Zwaag

Eucharistieviering in de Kapel

vr.

11 sept 09.00 uur

Westerblokker

Eucharistieviering

		

Belangrijke gegevens en telefoonnummers
Alarmnummer Ambulance / Brandweer / Politie

112

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

0229 - 25 22 00

Centrale Huisartsenpost West-Friesland
Maelsonstraat 5 (voor parkeergarage Westfries Gasthuis) 0229 - 29 78 00
- avond-, nacht- en weekenddiensten voor spoedgevallen
- dagelijks tussen 17.00 uur ‘s middags en 08.00 uur ‘s morgens
- in het weekend en tijdens feestdagen tussen 08.00 uur ‘s morgens en 17.00 uur ‘s avonds
Bezoekuren alg. verpleegafdelingen Westfries Gasthuis Hoorn (zie ook www.westfriesgasthuis.nl)
Dagelijks van 11.00 tot 12.00 uur, van 15.30 tot 17.00 uur en van 19.00 tot 20.30 uur.
Maelson Apotheek Westfries Gasthuis
Maelsonstraat 3 (naast hoofdingang Westfries Gasthuis) 0229 - 20 80 01
Verstrekking medicijnen van 17.30 tot 08.30 uur op werkdagen en in de weekeinden.
Huisartsen Zwaag, Blokker en Oosterblokker
S.J. Jong Tjien Fa
James Grievelaan 2
A.E. Meijer
Pennekamplaan 57-59
Huisartsenpraktijk Bangaerde
Krommewoud 46
Th.E. Versteege en
Q.C.M. Meijer
Julianalaan 9
Huisartsenpraktijk Scheer
Nieuwe Steen 10

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

0229 - 21 22 22
0229 - 27 82 68

Spoeddienst tandheelkundige zorg voor West-Friesland 0226 - 36 02 29
Steunpunt Zorg voor Welzijn		
0229 - 27 21 96
Dierenambulance		
0229 - 24 53 53
Zonnebloem Zwaag/Zwaagdijk-West
Coby van der Gulik, Fruitlaan 76, Zwaag
Vera Otsen, Balkweiterhoek 34, Zwaagdijk-West
Zonnebloem Westerblokker
Hilly Hania, Bramleylaan 32, Blokker (Bezoekwerk)
Karin Jong-Koen, Bandstraat 8, Blokker (Secretaris)
Zonnebloem Oosterblokker
Tineke Reus-Hoebe, Oosterblokker 115, Oosterblokker

0229 - 23 77 81
0229 - 57 27 07
0229 - 23 48 72 of 06 - 43 03 24 60
0229 - 24 76 27
0229 - 26 24 56

Zorg en Welzijn

0229 - 27 21 96

Wijksteunpunt Ouderenzorg St. Jozefpark Blokker
Wijksteunpunt Ouderenzorg Perelaar Zwaag

0229 - 24 06 04
0229 - 21 23 23

R.K. Begrafenis- en Crematievereniging St. Barbara
R.K. Begrafenis- en Crematievereniging St. Barbara
Uitvaartvereniging De Laatste Eer		
Uitvaartvereniging St. Jozef		
Uitvaartverzorgers bovenstaande verenigingen:
Marijke Wittenberg en Monique Bankras

Zwaag, Zwaagdijk-West
Oosterblokker. Inlichtingen: 0229-262710
Zwaag en Blokker
Westerblokker

06 - 11 44 44 17

Hulpverlening vanuit de westfriese kerken voor iedereen 0229 - 27 16 84
Dagelijks tel. spreekuur op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 13.15 tot 14.15 uur.

