
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 29 april kunt u inleveren 

uiterlijk op WOENSDAG 20 april voor 19.00 uur ‘s avonds 

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

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

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

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

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

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

Jaargang 46, nummer 8 15 april 2016

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

Redactieleden Samenspel: redactie@stichtingsamenspel.nl
- Eef Smal - Corina van Willegen
- Henny Schoonderwoerd - Muriel Buis
- Annemieke Ooms - Ivo Stork
- Ellen Muller - Judith Gitzels

SAMENSPEL
St icht ing



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

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

Voor mijn gevoel ben ik nooit weg geweest, en op het moment ben ik dichter bij 
Zwaag als ooit. Ik woon er nu zelfs. Maar dat is niet de reden om weer in de pen te 
kruipen en de redactie van het Samenspel weer van kopij te voorzien, daarvoor heb ik 
een veel leukere reden. Een muziekgroep die ontzettend graag terug wil komen naar 
Nederland.

Bekend van het Beiers Festival 2011; die Flotten Bergsteiger uit Duitsland, op Youtube 
staan nog veel leuke filmpjes van ze, en uit eigen ervaring weet ik dat ze alleen maar 
beter en gezelliger zijn geworden.
Afgelopen jaar in november was ik met zwager Frank op visite bij hun jubileum, en 
nog steeds wordt er alleen maar positief over hun ervaringen in Nederland gesproken.

In de latere uurtjes na hun optreden ontstond er bij die Flotten het idee om weer naar 
Nederland te gaan, en spontaan bombardeerde ze mij tot organisator voor dit idee.
Eerst nog twijfelachtig, maar na een paar dagen dacht ik; gewoon doen, als ze zo 
graag willen komen kan ik hier wel wat organiseren.

Er zijn nog wat gesprekken over en weer gegaan, en ook hier in de omgeving, maar 
het staat nu helemaal vast 18 en 19 juni zitten die Flotten Bergsteiger in Hoorn, in 
het gebouw van de Showband waar in die dagen drie spetterende optredens worden 
verzorgd voor de liefhebbers. En liefhebbers van deze muziek, die hebben we er meer 
dan genoeg in Zwaag, ook nog verschillende gastgezinnen die wellicht nog banden 
hebben met de mannen van de Bergsteigers. De gastgezinnen zullen overigens 
binnenkort nog een telefoontje krijgen, of inmiddels al gehad hebben, we hopen op 
hen ook weer een beroep te kunnen doen.

Dan rest voor nu nog een paar mededelingen, de verdere info komt allemaal op de site 
van de Show Band Hoorn. Kaarten bestellen kan ook, vanaf 4 april start de voorverkoop 
via een e-mail adres: Bergsteiger@showbandhoorn.nl en haast u, want vol = vol.
We hebben ook nog een flyer die in het eerste weekeind van april via de digitale 
snelweg rond gaat, en zo ook wellicht bij u komt.

En wilt u nog meer informatie, kom dan langs op de Julianalaan 29 in Zwaag.

Dick Visser

Terug van weg geweest?



BANGERT OOSTERPOLDER IN BEWEGING
Stichting Netwerk organiseert de volgende activiteit:

Meer Bewegen voor ouderen in de Kreek
Bewegen is belangrijk zeker als je ouder wordt, het houdt je langer fit en zelfredzaam. 
Bovenal is het ook leuk en gezellig, zeker als je het in groepsverband doet. Stichting 
Netwerk wil een nieuwe MBVO (Meer Bewegen Voor Ouderen) groep opstarten in MFA 
de Kreek in de Bangert en Oosterpolder. MBVO is een bewegingsactiviteit, die is gericht 
op de specifieke situatie van de ouder wordende mens. Er is geen strikte leeftijdsgrens. 
De groep is voor iedereen die wat op gevorderde leeftijd is en zijn of haar lichaam en 
geest gezond wil houden.
In april en mei worden er zes lessen georganiseerd op dinsdag van 13.30 - 14.30 uur (12, 
19 en 26 april, 10, 17 en 24 mei). Kosten zijn 15 euro, dit is inclusief een kopje thee of 
koffie in het laatste kwartier van de les. 
Aanmelden of meer informatie kersenboogerd@netwerkhoorn.nl of 
wijkcentrum Kersenboogerd 0229-21996.

MFA de Kreek  |  Meetketting 1-3 Zwaag  |  0229-845130

Aanstaande vrijdag 22 april bestaat Musicalvereniging 
Zwaag 50 jaar en dit gaat groots gevierd worden. Wat op 
22 april 1966 begon als de Gemengde Zangvereniging 
Zwaag is via de Zwaagse Operettevereniging overgegaan in de Musicalvereniging 
Zwaag. Daarom zijn alle leden, oud leden, medewerkers, sponsoren en allen die zich 
tijdens die 50 jaar hebben ingezet, uitgenodigd om dit met ons mee te vieren.
Het programma houden we nog even geheim maar dat er gezongen gaat worden 
staat vast. Ook staat vast dat de wethouder van cultuur van de gemeente Hoorn komt 
om de Eenhoornzegel uit te reiken.
Daarom leden, oud leden, alle medewerkers, sponsoren en de vele vrijwilligers die zich 
in de loop van deze vijftig jaar hebben ingezet, meldt u aan via onze website: 
www.musicalzwaag.nl via het tabblad contact.
 
Heeft u nog foto’s,  plakboeken, trofeeën? Neem ze mee! Wij hebben een aparte hoek 
ingericht om dit uit te stallen en daar kunt u met ons fijne herinneringen ophalen.
Dus vrijdag 22 april bent u vanaf 19.30 uur welkom in cafe De Witte Valk te Zwaag. Het 
programma begint om 20.15 uur. Tot dan.
 
Koos Bekker
Voorzitter Musicalvereniging Zwaag

Het 22-jarig jubileum staat voor de deur



“De vrijheid omarmd”

Nu reeds nodigen wij u uit voor het bijwonen van de herdenkingsbijeenkomst op 
maandag 4 mei in de kerk van de Protestante Gemeente Hoorn-Zwaag aan de 
Kerkelaan te Zwaag.
Deze bijeenkomst vangt aan om 19.15 uur. Na deze bijeenkomst wordt een stille tocht 
gehouden naar de gedenksteen aan het voormalig gemeentehuis aan de Dorpsstraat. 
Wij nodigen jong en oud uit om daarbij aanwezig te zijn.
In de volgende editie van Samenspel zullen wij u aan deze herdenking herinneren.

Daarnaast hebben wij, stichting Dodenherdenking, ook te maken met bezuinigingen. 
Mocht u hart hebben voor onze stichting en deze levend willen houden kunt u 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

Nationale herdenking Zwaag

Op zondag 17 april speelt Nina Wagenaar op de alt-saxofoon. Niet zo vreemd als 
muzikante, maar dit jaar wel bijzonder!
Nina sluit haar HaFaBra D-examen af met ‘Harlem Nocturne’. Een mooi en stemmig 
muziekstuk dat voor tv-series en een film-soundtrack gebruikt werd. En muziekvereniging  
’De Herleving Zwaag‘  heeft de eer haar te begeleiden, o.l.v. Rolf Hoogenberg musiceren 
zij naar het hoogste diploma wat je op een muziekschool in Nederland kunt behalen.

Andere muziekstukken tijdens dit 
Koffieconcert zijn o.a. ‘Music from Apollo 
13’ en ‘The Mask of Zorro’. Leuke muziek 
op een zondagmorgen- en middag kunt 
u horen vanaf 11.30 uur in café De Witte 
Valk aan de Dorpsstraat 175 in Zwaag.                                                                                                                                        
En de toegang is gratis!

Dus voor in de agenda: Koffieconcert 
met Nina’s D-examen, op zondag 17 april 
om 11.30 uur in De Witte Valk, Zwaag. 

Nina blaast op hoog nivo!



Woensdag 23 maart hadden wij een avond over 
gezichtsgymnastiek welke werd gegeven door mevrouw Greet v.d. 
Bel. Na het drinken van een kopje koffie, opende onze voorzitster 
Riny de avond en heette mevrouw v.d. Bel een hartelijk welkom en 
feliciteerde haar, want vandaag was het haar trouwdag (32 jaar). Riny gaf haar een bos 
bloemen voor deze speciale dag en bedankte haar dat ze toch naar Blokker was gekomen.
Zij heeft de ALO gedaan en is gymlerares op een basisschool en geeft daarnaast ook nog 
gym aan diverse groepen. Daarvoor heeft ze cursussen gevolgd voor gezichtsgymnastiek, 
dit is fysio voor gezicht, nek en hals. Door diverse aanspanningen en bewegingen of 
massage krijg je een gevoel van ontspanning en gapen. Als je deze oefeningen vaak blijft 
herhalen worden je spieren van gezicht, nek en hals getraind en vervagen de rimpelzones. 
Zo lijkt het op een natuurlijke facelift. Er werd veel gelachen. Vooral als je naar elkaar 
ging kijken, dat zag er echt heel hilarisch uit. Sommige kregen er de slappe lach van. 
Mevrouw v.d. Bel werd heel hartelijk bedankt voor deze mooie avond, want iedereen had 
heel erg genoten van deze gezellige avond.

Mocht u na het lezen van dit verslag denken, wat is dit een leuke club. Daar zou ik 
meer van willen weten of zien, dan kunt u vrijblijvend komen kijken. Neem contact op 
met onze secretaresse Marian Stavenuiter 0229-232737 of mail even naar: kvgstanna@
hotmail.com

Onze volgende avond is 19 april. Dan hebben we een avond met Aty Leegwater, zij komt 
vertellen over haar overleden dochter. Dit belooft weer een interessante avond te worden.

Hartelijke groet, het bestuur K.V.G. St. Anna

Lachen tegen rimpels

Tijdens het schoolthema ‘Roald Dahl op reis’ gaan alle groepen 
op reis naar een locatie of land. De groepen 1/2 gaan bijvoorbeeld 
naar het bos of het strand, groep 3 gaat naar Engeland, groep 8 
naar Italië en groep 5/6 gaat zelfs naar de ruimte. 
‘Bes vertelt’ was vandaag op school en heeft gezorgd voor een vliegende start van 
het thema. Bij de kleuters en groep 3 vertelde hij een verhaal over een prins die een 
prinses zocht en daarvoor allemaal landen moest afreizen. Groep 4 t/m 8 gingen op een 
spannende speurtocht langs allerlei landen op zoek naar het verdwenen alfabet. 

Op donderdag 14 april is de afsluiting van het schoolthema. Ouders met kinderen van 3 
of 4 jaar oud zijn van harte welkom om een kijkje te komen nemen. Meld u zich even bij 
de directie als u langs komt. De avond begint om 17.00 uur en duurt tot 19.00 uur.

De Roald Dahl school op reis!



HV Blokker is op zoek naar...
Voor een nieuw op te zetten handbal F-team zoekt HV Blokker jongens 
en meisjes van 6 en 7 jaar jong. Spelenderwijs leren handballen, dat kan.  
Eén keer in de week op woensdag trainen onder leiding van een echte handbaltrainer, 
en op zaterdag of zondag een wedstrijd spelen.

Voor aanmelden en informatie bel, Ben van der Heul, tel 06-20950388

Plantenactie
Vrijdagmiddag 15 april vanaf 17.00 uur tot 20.00 uur komen de handballeden 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, rose, zalm, paars en 
oranje (Vancouver). 
Bent u niet thuis, dan kunt u de gewenste geraniums reserveren via de mail hvblokker@
handbal.nl of telefonisch 0229-213147. U kunt dan de geraniums vrijdag 15 april vanaf 
16.00 uur bij het handbalveld, Noorderdracht 42a, op komen halen. 
De opbrengst komt ten goede aan de vereniging.

Eerste Shoot Out Kampioenschap bij HV Blokker
Zondag 17 april wordt het eerste Shoot Out kampioenschap m/v van Blokker op het 
handbalterrein van HVBlokker aan de Noorderdracht gehouden. De deelnemers 
hebben op 7 november 2015 op de druk bezochte Dorpsveiling van Oosterblokker een 
deelnemersbewijs gekocht.

Het is een gemengd kampioenschap, waarbij zowel de vrouwelijke, als de mannelijke 
deelnemer kans heeft om de Shoot Out kampioen van Blokker te worden. Komt het 
zien, wie de uitdaging aangaat, om de ervaren keepers van HVBlokker vanaf de cirkel 
te passeren?

Aanvang van het kampioenschap is op zondag 17 april vanaf 14.15 uur.

Nieuws van HV Blokker

De werkgroep “Op zoek naar nieuwe vormen” heeft voor zondag 17 april een viering 
voorbereid met als thema “Geloven staat vrij…. En vragen erbij”.
Geïnteresseerden wordt uitgenodigd tot het bijwonen van de viering in de dorpskerk aan 
de Westerblokker, hoek Kolenbergstraat. Aanvang 10.00 uur en na afloop is er koffie/
thee en de gelegenheid om na te praten.

Viering thema “Geloven staat vrij... en vragen erbij”



hr. Th.E. Versteege, huisarts mw. Q.C.M. Meijer, huisarts
hr. R.F. van Ardenne, huisarts mw. T.A.M. de Weijer, huisarts

De praktijk is gesloten van woensdag 27 april t/m vrijdag 6 mei. 
De praktijk is wél geopend voor bloedafname op vrijdag 29 april, maandag 2 mei en 
vrijdag 6 mei.
Op woensdag 27 april en woensdag 4 mei is er geen bloedafname!

Voor actuele informatie, zie de website: www.julianalaan.praktijkinfo.nl

Nieuws van Huisartsenpraktijk Julianalaan Zwaag

Nieuws van de Zwaagse Gymnastiek 
en TurnVereniging

We zitten midden in het wedstrijdseizoen en onze turnsters 
presteren enorm goed. De afgelopen wedstrijd was een 
toestelkampioenschap, waarop per toestel medailles te winnen waren. En dat hebben 
we geweten! De turnsters van ZG&TV haalden maar liefst 32 medailles binnen, waarvan 
14 gouden, 7 zilveren en 11 bronzen! Goed gedaan, meiden!
 
Voor foto’s  en meer informatie kunt u kijken op onze Facebookpagina en op onze site 
www.zgtv.nl

Woensdag 27 april, aanvang 9.00 uur, wordt er ook in Zwaagdijk-West weer van alles 
georganiseerd voor Koningsdag. Zo kunnen de kinderen deelnemen aan een versierde 
fietsen-wedstrijd en zullen er, bij droog weer, allerlei activiteiten georganiseerd worden.

Zoals elk jaar begint de dag met een aubade en worden de versierde fietsen beoordeeld. 
Hierna kunnen de kinderen deelnemen aan de fietstocht door het dorp, waarbij er voor 
de allerkleinsten een platte wagen geregeld is. Voor de achterblijvers zal er koffie met 
wat lekkers en Oranjebitter zijn. Als de kinderen terug zijn kunnen zij deelnemen aan 
diverse activiteiten. Rond de lunch is de prijsuitreiking met aansluitend patat en limonade 
voor de aanwezige kinderen en ouders, waarna we rond 13.00 uur zo langzamerhand de 
dag afronden.
 
Dorpshuis De Wildebras, Balkweiterhoek 56 in Zwaagdijk-West

Koningsdag Zwaagdijk-West



Familieberichten & Zoekertjes

Voor plaatsing in het Samenspel van 29 april 
graag uiterlijk op WOENSDAG 20 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.

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

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

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

aanbieden of vragen?

TE KOOP

TE KOOP

GEZOCHT

Peavey geluidsinstallatie met versterker, echo/nagalm (500W. twee boxen) 
met standaards en twee zangmicrofoons: 500 euro

Grote koperen olie/kamerlamp antiek met kaarsen: 165 euro 
Info: 0229-237470 of a.van.berkum@quicknet.nl

Schuurverkoop
Kinderspeelgoed, tuintafel en twee stoelen, elektrisch gereedschap, 8 mm filmset, 

twee persoons tent en toebehoren, KTV Grundig 63 cm Solarium.
Telefoon 06-15207153

Groene vingers gezocht!
Op het Gerritsland 69 in Hoorn wonen 9 cliënten met een beperking onder begeleiding.

Wij zoeken een vrijwilliger die 1 keer in de week de tuin wil onderhouden. 
Diegene heeft dan ook de mogelijkheid om een deel van onze tuin als eigen 

moestuintje te gebruiken!
Heeft u interesse of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met:

 Leny Koopmans, tel: 0229-219044 of leny.koopmans@hoornbinnenstad.st-er.nl



Op vrijdag 15 april vindt in Cultureel Centrum Pancratius aan de Oosterblokker 98 
te Oosterblokker een uniek dubbelconcert plaats. De soul en ballads van het koor 
Ooker ontmoeten dan namelijk de polderchansons van Eigen Werk Eerst. Koor en trio 
proeven bovendien van elkaars repertoire. Het concert begint om 20.15 uur.
Na het overlijden van dirigent en artistiek 
leider Feico de Leeuw in september 2014 
kwam een einde aan bijna twintig jaar 
samenwerking tussen koor en dirigent. 
Met de komst van Marieke Duin is het 
voortbestaan van het koor gewaarborgd 
en voorzien van nieuw elan. De basis van 
het repertoire van Ooker bestaat nog 
altijd uit het Afro-Amerikaanse genre, 
waar reeds vele toeschouwers van hebben 
genoten en telkens terugkeren om het koor aan het werk te zien. Keer op keer zijn 
de reacties van het publiek overweldigend en enthousiast. Het concert op 15 april in 
Pancratius is een uitgelezen kans om Ooker opnieuw te ontdekken.

Eigen Werk Eerst wordt door kenners getipt als ‘the next big thing’ uit Hoorn. Met 
poëtische polderchansons voert het trio Samir Bashara, Cor Dol en Paul Luiken u langs 
de randen van het leven en de dood. Geen onderwerp blijft in hun teksten onbezongen 
en weet velen te raken. Muziek en tekst uiteraard van eigen hand, maar het klinkt 
alsof het al jaren tot u komt. Er is een vaste groep bezoekers van de concerten van 
Eigen Werk Eerst: zij weten reeds wat hen te wachten staat. Ongeveer dan, want het 
trio produceert tamelijk snel en wisselt de speellijst voortdurend.

Ooker en Eigen Werk Eerst zullen ook met mate participeren in elkaars repertoire, wat 
ongetwijfeld tot bijzondere kruisbestuivingen zal leiden. Al met al belooft het een 
bijzondere muzikale avond vol verrassingen te worden. Het dubbelconcert van Ooker en 
Eigen Werk Eerst is op vrijdag 15 april in Cultureel Centrum Pancratius in Oosterblokker. 
Kaarten zijn te reserveren via reserveren@ooker.nl. In de voorverkoop kosten kaarten 10 
euro. Aan de deur betaalt u 2 euro extra. De zaal gaat om 19.45 uur open voor het publiek.

Eigen Werk Eerst en Ooker in uniek dubbelconcert

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

OPHAALDATA: WOENSDAG 20 APRIL
 WOENSDAG 4 MEI
SVP PAPIER GEBUNDELD OF IN DOOS/BAK AAN DE WEG ZETTEN.

Ophaaldata oud papier Blokker



Vorig jaar hebben we voor de eerste keer de Groene Ruilochtend in de tuin van Ben en 
Bets Gitzels gehouden. Het was een gezellige ochtend op een mooie locatie. Daarom is 
het fijn dat Groei & Bloei ook dit jaar weer gebruik van de tuin mag maken. 
Wij nodigen u uit om met planten, stekken of zaaigoed te komen. Op deze manier 
kunnen we voor een kleine prijs planten van elkaar kopen of ruilen 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 / 
thee kunnen we die kennis delen, hoe we de plantjes groot brengen en op de juiste plek 
planten. Graag zien we u in de tuin van de familie Gitzels.

Zaterdag 23 april
Dorpsstraat 249, 1689 GD Zwaag.
De tuin is open van 10.00 uur tot 13.00 uur.

Groene Ruilochtend Groei & Bloei 
in de tuin van Ben en Bets Gitzels in Zwaag

Gedurende een aantal jaren is er een groepje enthousiaste mensen bezig om de kerk 
van Westerblokker voor meer doeleinden te gebruiken dan alleen kerkdiensten en zo 
het gebouw ook dienstbaar te maken aan de hele gemeenschap.

Tijdens de jaarmarkt Blokker is er in de kerk meestal een tentoonstelling van 
verschillende disciplines. De Steenvrouwen, boekbindster Marja Wilgenkamp, keramiek 
van Anneke Rood en viltwerk van Corrie Balk e.a. om maar eens enige voorbeelden te 
noemen. Ook wordt de kerk gebruikt als oefenruimte voor koren en worden er af en 
toe concerten en lezingen gehouden.
Voor uitbreiding van deze groep zijn we op zoek naar enthousiaste vrijwilligers met 
ideeën en vaardigheden van koffiezetten tot briljante plannen.
Informatie: 0229-262209 of 0229-262349.

Jaarmarkt Blokker 2016
Voor de jaarmarkt van dit jaar zoeken we mensen met een interessante hobby/
verzameling of stille kunstenaars die één dag hun werk in de kerk willen tentoonstellen 
of misschien kent u iemand waarvan u denkt dat moeten toch meer mensen eens zien.
Opgave of informatie bij: Margreet Zwertbroek tel. 0229-212245 of Corrie Balk 0229-
262209 (e.mail: bbalk@kpnplanet.nl) voor 1 juli 2016.
N.B. er mag op deze tentoonstelling niet verkocht worden.

Werkgroep kerk Westerblokker: Bert en Corrie Balk, Wim en Mieke van Hilten, 
Margreet Zwertbroek, Martine en Gerrie Schoutsen.

Meer dan alleen een kerk



Ook dit jaar wordt er om en tegenover winkelcentrum 
De Beurs aan de Westerblokker in Blokker een gezellige 
Koningsdag gevierd. Iedereen jong en oud zijn van harte 
welkom. Op de gezellige vrijmarkt wordt door de jeugd weer van alles verkocht, 
commerciële activiteiten door handelaren is niet toegestaan. Op het beursplein worden 
voor de kinderen diverse attracties geplaatst zoals: bungeejumping, draaimolen, 
kindertrein, ballenbak, springkussen, zweefmolen, etc. Met een polsbandje kunnen 
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 in Het Gouden Hoofd een gezellige bingomiddag.
 
Programma
09.00 uur Start jeugd vrijmarkt, verkoop etenswaren is niet toegestaan 
10.00 uur  Officiële opening met Burgemeester Yvonne van Mastrigt
10.15 uur  Start activiteiten Beursplein met diverse attracties
Va. 11.00 uur  Start rondrit met Paardentram (Ad Snip)
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
Va. 16.00 uur Gezellige nazit in Het Gouden Hoofd

Informatie: www.oranjeverenigingblokker.nl

Koningsdag in Blokker

Hierbij willen we alle leden graag uitnodigen voor het bijwonen van onze algemene 
ledenvergadering. Deze vergadering zal worden gehouden op donderdag 28 april in 
Cultureel Centrum de Plataan, Pastoor Nuijenstraat 1 te Zwaag, aanvang 20.00 uur.

Agendapunten zijn o.a.:
•  De bestuursverkiezing. Aftredend is Bert Balk. Hij stelt zich herkiesbaar. Eventuele andere 

kandidaten kunnen zich tot aanvang van de vergadering melden bij de voorzitter Ruud 
Dijksma (0229-236335). Ook voor de kascommissie zijn we op zoek naar een nieuw lid.

• Een ander agendapunt is het bespreken van de voordelen van het lidmaatschap.
 
Graag tot ziens op donderdag 28 april.
 
Bestuur van De Laatste Eer

Uitnodiging algemene ledenvergadering
Uitvaart vereniging De Laatste Eer Zwaag/Blokker



De Dag van Zwaag, dat wil je toch niet missen? Onder het 
genot van een hapje en een drankje in de horeca-hoek kunt 
u de hele dag genieten van een bruisend podiumprogramma 
met optredens, shows en demonstraties. Buiten de sporthal 
kunt u lekker snuffelen bij de kraampjes en ook binnen kunt u 
kennismaken met de diverse ondernemers en verenigingen.
De kleinste bezoekers kunnen ook hun hart ophalen door zich te laten schminken, 
spelletjes te doen, te springen op de springkussens of een bezoekje te brengen aan het 
Junior Handelsplein.

We zien je graag aanstaande zondag van 11.00 tot 17.00 uur in de sporthal Zwaag.
Na 17.00 uur volgt er een knallende After-Party in het Sportcafé.

LET OP: zondag 17 april is de straat voor de sporthal en het parkeerterrein naast de kerk 
afgesloten voor verkeer. Gelieve uw auto hier niet te parkeren! Alvast hartelijk dank.

www.dagvanzwaag.nl

Kom je ook zondag?

D

AG VAN

DAG VAN

ZWAAG

De Agendacommissie nodigt u van harte uit voor de bijeenkomst op maandag 25 april, 
aanvang 20.00 uur, in café De Witte Valk, Dorpsstraat 175 in Zwaag.
 
Agendapunten zijn onder andere:
•  Welkom voor wethouder Theo van Eijk, benoemd op 23 maart jl. (opvolger van 

Michiel Pijl), die graag kennis wil maken met inwoners van Blokker en Zwaag.
•  Wethouder, P.W. (Nel) Douw-van Dam presenteert haar portefeuille met onder 

andere maatschappelijke opvang, volksgezondheid, jeugdzorg en grondzaken. Het 
stellen van vragen wordt op prijs gesteld omdat delen van haar portefeuille daardoor 
waarschijnlijk duidelijker worden.

•  Presentatie door Jan Olijve, ouderenadviseur van het Steunpunt MEE & De Wering 
(Hoorn).Speerpunt van zijn presentatie: ‘Zolang mogelijk prettig, zelfstandig thuis 
wonen’. Tevens is er aandacht voor onderwerpen als chauffeursdiensten, kleine 
klussen in huis, telefoonservice en een maatje (gezelschap).

•  Sluiting en de aanbieding van een drankje in het voorcafé, ter afsluiting van de 
laatste bijeenkomst van het seizoen 2015-2016. 

 
De Agendacommissie
 
Volgende bijeenkomst: vierde maandag in september in Blokker.

Dorpenoverleg Blokker/Zwaag



15 april Ooker... meets eigen werk eerst Aanvang: 20.15 uur
 Cultureel Centrum Pancratius, Oosterblokker

15 april KBO-Blokker, operamiddag Aanvang: 14.00 uur
 Het Gouden Hoofd, Blokker

17 april Koffieconcert De Herleving Aanvang: 11.30 uur
 De Witte Valk, Zwaag

17 april  Dag van Zwaag Aanvang: 11.00 uur
 Sporthal Zwaag, Zwaag

22 april Opening zwem- en recreatiecomplex Aanvang 16.00 uur
 De Wijzend in Zwaag

23 april Muziekquiz Aanvang: 21.00 uur
 De Wildebras, Zwaagdijk-West

24 april Tulpenwandeltocht Aanvang: 9.00 uur
 IJsclub Nibbixwoud en Andijk

24 april WFTC Lentetocht  Aanvang: 9.00 uur
 Noorderdracht 42-A, Oosterblokker

25 april Dorpenoverleg Zwaag/Blokker Aanvang: 20.00 uur
 De Witte Valk, Zwaag

27 april Koningsdag
 Blokker: Beursplein (t.o. Deen) Aanvang 10.00 uur
 Zwaagdijk-West: De Wildebras Aanvang: 9.00 uur
 Zwaag: Sportpark ‘t Krijt Aanvang: 13.30 uur

Activiteitenagenda      april/mei 2016

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



Sportagenda      april/mei 2016

VOETBAL
24 april Heren Aanvang 14.00 uur
 De Blokkers - Winkel Blokker 
1 mei  Heren Aanvang 14.00 uur    
 Westriezen - Texel,94 Zwaag 
ZAALVOETBAL
22 april Heren Aanvang 21.05 uur
 Zwaag/Hoogland Kozijnen - Hovocubo 2 Zwaag
22 april Dames Aanvang 20.10 uur
 Zwaag/HooglandKozijnen - Arch.b.Nieuwboer Zwaag
HANDBAL
17 april Dames Aanvang 13.00 uur
 HV Blokker - Victoria O  2 Oosterblokker
17 april Heren Aanvang 15.30 uur
 HV Blokker - Koedijk Oosterblokker
19 april Heren Aanvang 19.45 uur
 HV Blokker - Commandeur/VVW Oosterblokker
24 april Dames Aanvang 13.00 uur
 Westfriezen - St George Zwaag
24 april Heren Aanvang 14.15 uur
 Westfriezen - HV Blokker (De Kraker)  Zwaag
VOLLEYBAL
22 april Heren Aanvang 19.30 uur
 NIVO - Sportver. Kwaboems 2 De Kers
22 april Dames Aanvang 19.30 uur
 NIVO - MBSOV 3 De Kers
23 april Heren Aanvang 13.30 uur
 WhamWham - De Boemel 3 De Opgang
23 april Dames Aanvang 15.30 uur
 WhamWham - DS 2 De Opgang 
TAFELTENNIS
15 april Heren Aanvang 20.00 uur
 TT Sport/A-Merk - Disnierats 5 Oosterblokker 53
BILJART
19 april Heren tweede divise Aanvang 20.00 uur
 NHD Borden - Albert Hein Van Rijn Dorpsstr. 173A Zwaag

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



Deze periode zijn wij heel actief met het maken en luisteren 
van muziek. Na een spectaculaire opening van het thema door 
meester Jesse en meester Christian, waarbij allerlei (aangeleerde) 
liedjes werden gezongen en allerlei soorten muziekstijlen zijn 
beluisterd, zijn wij in de klas begonnen met een 
eigen muziekschool. 
De kinderen hebben hun eigen muziekinstrumenten 
meegenomen. Ze weten nu hoe elk instrument 
heet, wat voor geluid het maakt en hoe je een 
muziekinstrument bespeelt. Samen maken zij 
een orkest! Ook maken de kinderen mooie 
knutselwerkjes. Zo hebben de jongsten met 
gekleurde stroken een xylofoon gemaakt en de 
oudsten door 16 vierkantjes te vouwen een gitaar. De 
kinderen hebben les gehad van een muziekjuffrouw 
die een vrolijk liedje heeft aangeleerd. Dit gaan wij 
volgende week voor de bewoners van De Perelaar 
zingen. 

Binnenkort mogen wij met de hele school naar de Parkschouwburg, naar een voorstelling 
die in het teken staat van muziek! Allemaal leuke en leerzame dingen!

Muziek

Donderdag 28 april, van 19.45-21.00 uur, organiseert She’s Amazing in De Plataan 
te Zwaag een inspirerende, verrijkende avond voor jongeren, ouderen en alles daar 
tussen in. Iedere vrouw is welkom, om onder genot van een kopje koffie en goede live 
muziek van elkaar te genieten en als het nodig is te bemoedigen.

She’s Amazing is een beweging van vrouwen verzorgt door vrouwen, de bedoeling 
is een warme inspirerende avond te verzorgen. Kerkelijk of niet kerkelijk? We hopen 
dat iedereen, uit wat voor situatie of cultuur dan ook, zich op deze avond bijzonder 
welkom voelt. Omdat jij als vrouw waardevol bent.

We luisteren naar een opbouwende lezing, het thema is: ”Goede gewoontes aanleren”. 
Waar vrouwen zich in kunnen vinden om vanuit Goddelijke liefde een overwinnend 
leven te gaan leiden. De avond is vrij toegankelijk. Wij vragen een vrijwillige bijdrage. 
De avond is gebaseerd op christelijke grondslag. Voor meer informatie kijk op de 
website: www.shesamazing.nl of mail naar: rinakossen@gmail.com

Ladies only



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

Nog meer spektakel tijdens kermis Zwaag!

Over 28 dagen gaat het los en is het weer zwieren en zwaaien 
en feest in de tent! Inmiddels hebben zich al 16 teams voor het 
bakvoetbal en 10 teams voor het beachvolleybaltoernooi in 
geschreven. Meld je nu aan met jouw team om 
deze strijd van dichtbij mee te maken, dit kan 
via het inschrijfformulier op de vernieuwde 
website.
 
Verschillende activiteiten en optredens in de 
feesttent voor zowel jong als oud passeren de 
revue tijdens Kermis Zwaag 2016!
Op veler verzoek gaan we maandagochtend 
na het succes van vorig jaar weer terug in de 
‘Jan Spil-tijd’ en daarom openen we de deuren 
al om 10.00 uur met het Eerste Deuntje/Pyjama 

Bal. Tot 13.00 uur is alles inclusief en de kaarten 
hiervoor kan je vooraf bestellen aan de bar van 
De Witte Valk.

Vorig jaar werd het tweede Bakvoetbal voor 
de jeugd georganiseerd. Dit was een groot 
succes en daarom organiseren wij wederom dit 
fantastisch jeugdtoernooi met mooie prijzen! 
Winnen winnen winnen, we maken er een 
gezellige middag van. Kinderen van groep 8 
mogen zich hier ook voor inschrijven.
 
Inschrijven met jouw team? Ga naar www.
kermiszwaag.nl en laat je verrassen door het 
kermisprogramma, het laatste nieuws en de 
foto’s over de historie van Kermis Zwaag (i.s.m. 
Historisch Zwaag). Hou onze Facebookpagina 
goed in de gaten en maak kans op gratis rondje 
kermis.
 
Het Kermiscomité Zwaag

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

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



Op vrijdag 1 april, en dit was geen grap, heeft Tess Aker, leerling van de Sint Lidwinaschool 
uit Zwaagdijk-West samen met haar moeder Monique en onderwijswethouder van 
Medemblik Joset Fit onder leiding van coördinator Klaas de Hart de 6 km lange route 
van het praktisch verkeersexamen in Hoorn gereden.

De Sint Lidwinaschool vroeg vorig jaar toestemming om deel te mogen nemen aan het 
examen in Hoorn omdat de leerlingen na de basisschool dagelijks naar de verschillende 
scholen voor voortgezet onderwijs in Hoorn zullen gaan fietsen. Klaas de Hart legde alle 
probleempunten en voorrangssituaties uit en wees op de voorsorteermogelijkheden 
bij de afslag Sluiswachter-Geldelozeweg en de afslag Koepoortsweg-Draafsingel na de 
spoorwegovergang en de verplichte voorsorteer-fietsstrook bij de afslag Liornestraat-
Drieboomlaan.

De Onderwijs Verkeerscommissie die het examen organiseert hoopt dat alle ouders 
van de ruim 1000 leerlingen die op 23, 24, 26 en 27 mei het praktisch examen gaan 
afleggen dit voorbeeld zullen volgen en de aankomende weken zullen benutten om 
met hun kind de route te verkennen, zodat ook hun kind straks met vertrouwen de 
route kan rijden en zich geheel kan concentreren op het verkeer. 

Voor de Zwaagdijkse Tess was het de eerste keer dat zij op deze manier een deel van 
Hoorn leerde kennen. Leerlingen die de route straks niet hebben verkend, of waarvan 
de fiets niet aan de minimumeisen voldoet, mogen helaas niet starten. Leerlingen die 
op de afrijdag door een voorrangsfout of het negeren van rood licht hun examen niet 
halen, krijgen op 1 juni nog een herkansing.

Alle informatie over de route (een kaartje, beschrijving en een power point presentatie) 
en de eisen waaraan de te gebruiken fiets moet voldoen, zijn te vinden op de website  
www.fietsexamenhoorn.nl

Aan het praktisch examen doen 28 scholen 
uit Hoorn en 5 uit de omliggende dorpen 
van de gemeente Medemblik mee, terwijl 
zo’n 180 ouders en 25 andere vrijwilligers 
op de 5 afrijdagen assisteren. 
 
Foto Riet Vis

Doet goed voorbeeld - na 1 april - goed volgen?



Als sponsor of donateur van onze stichting heb je bepaalde voorrechten. Zo hebben we, 
als dank voor de steun, eenmaal per jaar een speciaal cadeautje. Dit jaar hebben we 
gekozen voor ons Westfries. In het weekend van 12 en 13 maart hebben Jaap Meester 
en Dilly Koetsier van Creatief Westfries (een onderdeel van het Westfries Genootschap) 
ons vergast op prachtige anekdotes, rijmen en liedjes in ons streekdialect. Dit viel bij de 
aanwezigen erg goed in de smaak en het applaus was zeer verdiend voor deze twee 
kanjers. Mocht u ook donateur of sponsor worden, meldt u zich dan op ons mailadres.
 
Dan is het zo, dat wij op zoek zijn naar iemand 
die onze financiële zaken op zich wil nemen. 
Juist: we zoeken een penningmeester! Het mag 
natuurlijk ook een penningjuffrouw zijn, maar 
dat snapt u natuurlijk wel. De werkzaamheden 
bestaan uit het bijhouden van de inkomsten en 
uitgaven en het opstellen van een jaaroverzicht 
en een begroting. Onze stichting is niet zo 
vreselijk gecompliceerd. De penningmeester maakt deel uit van het bestuur en in principe 
is er eenmaal in de maand een bestuursvergadering, die meestal op de dinsdagavond 
wordt gehouden. Enige affiniteit met Historisch Zwaag is geen must. Mocht u interesse 
hebben, meldt u zich dan op een dinsdagavond bij de Dorpskerk aan de Kerkelaan in 
Zwaag. We zitten daar vanaf half acht en de koffie staat klaar! Mailen mag natuurlijk 
ook: info@historisch-zwaag.nl. 
 
We kunnen u ook melden, dat onze vernieuwde website online is. Misschien had u hem 
al gevonden, maar we waren nog niet tevreden en hebben op de achtergrond heel hard 
gewerkt om een en ander naar onze zin te maken. U zult merken dat er nog een paar 
dingetjes niet helemaal op en top zijn, maar hij is wel bezoekwaardig”. Foto’s, films, 
documenten, krantenknipsels, te veel om op te noemen. Mocht u commentaar willen 
leveren, dan mag dat natuurlijk. Ons mailadres is: info@historisch-zwaag.nl en onze 
website vindt u, zoals vanouds, op www.historisch-zwaag.nl. We wensen u veel kijkplezier.

Nieuws van 
Stichting Historisch Zwaag

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

OPHAALDATA: MAANDAG 18 APRIL
 MAANDAG 2 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



Misschien heeft u het al in de krant gelezen, maar St. 
Caecilia heeft dit jaar bijzondere jubilarissen: Cor Lakeman 
is zestig jaar (!) muzikant bij St. Caecilia. Onze ‘nestor’ (aldus het NHD) speelt al sinds 1956 
bij de vereniging, niet alleen als muzikant maar actief, onder andere als voorzitter. En 
niet alleen Cor. Ook Renske Koedooder is trouw muzikante en dit jaar alweer vijftig jaar 
lid. Als vereniging iets om trots op te zijn!
 
Tijdens het Andere Rieu Concert in De Baron werden Cor en Renske geëerd. Met veel 
plezier kijkt de vereniging terug op dit concert. In een volle zaal werd het een mooie 
maar ook gezellige avond. Het thema was goed gekozen. Dank aan iedereen die hier aan 
heeft meegeholpen, van degenen die zich bezighielden met de zaalopbouw of bloemen 
tot aan De Baron.
 
Om over vijftig of zestig jaar ook nog jubilarissen te kunnen eren, is deze maand weer 
een scholenproject gestart op De Wingerd. Want St. Caecilia kan zeker nog nieuwe 
leden gebruiken! Na een bezoek van muzikanten aan De Wingerd - en alle instrumenten 
konden worden uitgeprobeerd door de kinderen - volgen leerlingen nu proeflessen op 
hun gekozen instrument. Maandag 18 april om 19.00 uur zullen deze muzikanten in spé 
zich laten horen tijdens een presentatie in De Plataan. Benieuwd? Iedereen is welkom, de 
toegang is gratis.
 
Muziekvereniging St. Caecilia Zwaag

Jubilarissen bij St. Caecilia!

Op zondag 24 april wordt de laatste race gereden van de serie 
eendaagse Voorjaarsklassiekers van dit seizoen. De coureurs van de Worldtour rijden 
dan de bekende rit van Luik naar Bastenaken en weer terug naar Luik. Veel leden van de 
Westfriese Tourclub uit Blokker hebben al eens deelgenomen aan de toeristenversie van 
deze rit en kunnen u verzekeren dat er wel enige training nodig is om LBL tot een succes te 
maken. Van die training zou de Lentetocht van zondag 24 april een onderdeel kunnen zijn. 

De Lentetocht op 24 april, met start en finish bij de Handbalvereniging aan de 
Noorderdracht 42a in Oosterblokker. Over 90 en 65 km. De start is om 09.00 uur. Alle 
ritten gaan over veilige wegen en zijn prima in eigen tempo te rijden. Doe een helm op, 
dan is het nog veiliger.

De smaak te pakken gekregen? Graag nog zo’n rondje rijden? Op 8 mei rijdt WFTC  Dwars 
Door De Beemster. Moet u zeker doen. ‘s  morgens fietsen, ’s middags Giro d´Italia kijken.
Wat wil een fietser nog meer?

Lentetocht



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

Boerenmeiden en -jongens
Op een boerderij is altijd wel wat te 
doen. Dieren voeren, schapen tellen, 
stal vegen, hokken schoonmaken, mest kruien, 
zieke dieren verzorgen, konijnen knuffelen, kleine 
geitjes borstelen... Wil jij je ook wel eens een echte 
boerenjongen of boerenmeid voelen? Trek dan je 
werkkleren aan en kom langs! Op zondag 24 april 
mag je bij MAK Blokweer helpen met het verzorgen 
van de boerderijdieren.
 
Aanmelden kan telefonisch (0229-266344) of via 
email naar info@mak-blokweer.nl. De kosten zijn 4,50 euro per kind.
 
Stichting MAK Blokweer
Kloosterhout 1-2 1695 JC Blokker www.mak-blokweer.nl

Voor bewezen diensten kreeg ik een ginkgoboom (ginkgo biloba) cadeau. De 
ginkgoboom, ook wel Japanse tempelboom genoemd, kan zeer oud worden, is 
geneeskrachtig en heeft een bijzonder blad. 
En waar kan zo’n boom beter tot zijn recht komen dan in de Kloostertuin van Blokker? 
Deze unieke plek, ontworpen door leerlingen van het Clusius College, is aangelegd en 
tot op de dag van heden verzorgd door vrijwilligers met een groen hart. Uitgangspunt: 
‘Geen hekken! Iedereen moet van de bloemen- en kruidentuin kunnen genieten’.

Op 2 april 2016 heb ik moeten vaststellen dat een ‘hebber’ de ginkgoboom in zijn/haar 
tuin wilde hebben…

Oproep! Kan de ‘hebber’ -alstublieft- de ginkgoboom weer terug plaatsen (het mag 
stiekem gebeuren), zodat iedereen van deze bijzondere boom kan genieten?
 
Sandra de Heus

Hebberig? Pure diefstal!



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

Laatst liep ik in Winkelcentrum de Kersenboogerd. 
Opeens hoorde ik twee vrouwen ruzie maken. De ene 
vrouw, met een peuter aan de hand, verweet de andere vrouw, met een kinderwagen, 
dat ze boos zou hebben gekeken naar de peuter. De andere vrouw riep dat ze helemaal 
niet boos had gekeken, maar de ene vrouw was niet voor rede vatbaar. Ze begon zelfs 
ordinair te schelden. Ik ben verder gelopen, want ik had er verder niets mee te maken, 
maar het zette me wel aan het denken. 
Ongeacht of de mevrouw wel of niet boos naar de peuter zou hebben gekeken; ze had 
er vast een reden voor. Als ik met mijn kids door de supermarkt loop zijn ze ook lang 
niet altijd even rustig. Of eigenlijk zijn ze dat nooit. Zeker als ik ze allemaal mee heb en 
de oudste twee bij de Jumbo allebei een eigen karretje hebben. Dat doe ik alleen als ik 
zelf geen kar heb, zodat ik achter ze aan kan als dat nodig is. Ik corrigeer mijn kinderen 
waar nodig, maar ik kan me voorstellen dat mensen ze best weleens irritant vinden. 
En sommige mensen, vaak ervaringsdeskundigen, lachen meelevend. Anderen kijken 
boos, geïrriteerd. En ik snap het best. Vroeger had ik het zelf waarschijnlijk ook gedaan. 
Uiteraard afhankelijk van mijn bui. 
Maar nu komen we bij dat punt van frustratie van de moeder van de peuter. Waarom werd 
ze zo boos? Voelde het alsof ze faalde dat iemand boos zou kijken? Of had ze het gevoel 
dat haar kind iets werd aangedaan? Heel veel ouders reageren boos wanneer anderen iets 
tegen hun kind zeggen. Maar eigenlijk is het toch juist goed als we op elkaars kinderen 
letten? Als we kinderen corrigeren als hun eigen ouders dan op dat moment niet (kunnen) 
doen? Natuurlijk hoef je dat niet te doen als de ouders er zelf overduidelijk bij zijn. Dan 
is het je ermee bemoeien. Maar kinderen moeten leren rekening te houden met hun 
omgeving. Dan is het toch goed als ze uit diezelfde omgeving signalen krijgen als reactie 
op hun eigen gedrag? Een beetje sociale controle en een beetje opvoeding. Net als vroeger. 

Het koor SchalmSmart brengt op zondagmiddag 24 april in de Schalm in Westwoud, 
in samenwerking met het Enkhuizer Shantykoor De Sjappetouwtjes, een gezellige 
meezingmiddag “Smart op zee” tot uitvoering. De aanvang is 15.00 uur en de entree 
is 3 euro. Tot ziens in De Schalm te Westwoud.   

Vereniging SchalmSmart  |  www.schalmsmart.nl

Meezingmiddag “Smart op zee”



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

Vieringen

za. 16 april 19.00 uur Oosterblokker Eucharistieviering m.m.v. St. Cacilia
 16 april 19.00 uur Zwaag Vormsel - Eucharistieviering m.m.v. Sterren & Stars
zo. 17 april 09.30 uur Zwaag Eucharistieviering m.m.v. Marcanto
   Westerblokker GEEN VIERING
di. 19 april 09.00 uur Westerblokker Eucharistieviering
wo. 20 april 09.00 uur Zwaag Eucharistieviering in de Kapel
do. 21 april 09.00 uur Zwaag Eucharistieviering in de Kapel
vr. 22 april 09.00 uur Westerblokker Eucharistieviering
za. 23 april 19.00 uur Oosterblokker Eucharistieviering m.m.v Eigen Wijs
zo. 24 april 09.30 uur Zwaag Eucharistieviering m.m.v. Marcanto
   Westerblokker GEEN VIERING
di. 26 april 09.00 uur Westerblokker Eucharistieviering
wo. 27 april 09.00 uur Zwaag Eucharistieviering in de Kapel
do. 28 april 09.00 uur Zwaag Eucharistieviering in de Kapel
vr. 29 april 09.00 uur Westerblokker Eucharistieviering
za. 30 april 19.00 uur Oosterblokker Eucharistieviering m.m.v. St. Cacilia
zo. 01 mei  Zwaag GEEN VIERING
 01 mei 09.30 uur Westerblokker Eucharistieviering met samenzang

Dorpskerk: Kerkelaan 8, Zwaag

Protestantse Gemeente Hoorn-Zwaag-Blokker

Kerkgebouw: hoek Westerblokker/Kolenbergstraat

De kerkdiensten worden afwisselend gehouden in de Dorps-
kerk 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 17 april
Zwaag:   ds. R. Kooiman: doopdienst
Blokker:   10.00 uur:  Zondagskring.

Zondag 24 april - Bloemenzondag
Blokker:  ds. L. van Loo



Alarmnummer Ambulance / Brandweer / Politie 112

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

Gemeente Hoorn  0229 - 25 22 00

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

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

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

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

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

Zonnebloem Zwaag/Zwaagdijk-West
Coby van der Gulik, Fruitlaan 76, Zwaag 0229 - 23 77 81
Vera Otsen, Balkweiterhoek 34, Zwaagdijk-West 0229 - 57 27 07
Zonnebloem Westerblokker
Monique Smit, Renoirhof 54, Hoorn (Bezoekwerk)  06 - 18 24 68 19
Karin Jong-Koen, Bandstraat 8, Blokker (Secretaris)  0229 - 24 76 27
Zonnebloem Oosterblokker
Tineke Reus-Hoebe, Oosterblokker 115, Oosterblokker 0229 - 26 24 56

Zorg en Welzijn  0229 - 27 21 96

Wijksteunpunt Ouderenzorg St. Jozefpark Blokker 0229 - 24 06 04
Wijksteunpunt Ouderenzorg Perelaar Zwaag 0229 - 21 23 23

R.K. Begrafenis- en Crematievereniging St. Barbara  Zwaag, Zwaagdijk-West
R.K. Begrafenis- en Crematievereniging St. Barbara  Oosterblokker. Inlichtingen: 0229-262710
Uitvaartvereniging De Laatste Eer  Zwaag en Blokker
Uitvaartvereniging St. Jozef  Westerblokker
Uitvaartverzorgers bovenstaande verenigingen: 
Marijke Wittenberg en Monique Bankras 06 - 11 44 44 17

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

Belangrijke gegevens en telefoonnummers


