
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 1 april kunt u inleveren 

uiterlijk op WOENSDAG 23 maart 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 6 18 maart 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

SAMENSPEL
St icht ing



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

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

Na bijna tien jaar heeft ons redactielid Muriel Buis aangegeven te 
gaan stoppen. Zij verzorgde al deze jaren vrijwillig de opmaak van 
het blad.
Omdat dit vrij specialistisch werk is, zijn wij nu dringend op zoek naar iemand die het leuk 
zou vinden om Samenspel eens in de twee weken op te maken. Het zou fijn zijn als deze 
persoon een grafische achtergrond heeft, met kennis van het programma InDesign zodat 
het bestand goed aangeleverd kan worden bij de drukker. Even voor de duidelijkheid: het 
betreft een vrijwillige functie.

Eens per twee weken komt de redactie van Samenspel bij elkaar om alle binnengekomen 
kopij te bespreken en beoordelen. Het is een leuke en gezellige club!
Het is niet perse noodzakelijk om bij de vergaderingen aanwezig te zijn, maar het zou 
zeker op prijs gesteld worden, ook voor de betrokkenheid.

Lijkt het u leuk om uw steentje bij te dragen aan het voortbestaan van Samenspel?
Stuur dan een mailtje naar: redactie@stichtingsamenspel.nl

Grafisch vormgever gezocht 
voor Samenspel

SAMENSPEL
St icht ing

De Stichting B&O organiseert op 27 maart weer de jaarlijkse Paas Vossenjacht in de wijk 
Bangert & Oosterpolder. Dit jaar zal het “jachtgebied” in fase I zijn, de exacte startlocatie 
wordt nog bekendgemaakt, hou de website in de gaten!
Vanaf 10.00 uur tot 12.00 uur kan je starten en de jacht stopt om 13.00 uur.
 
De vossenjacht is voor kinderen van jong en oud. Zoek de vossen, maar pas op voor de 
jagers! Bij de finish wacht uiteraard weer een lekkere versnapering, ook aan de ouders is 
gedacht met koffie, thee en een koekje en natuurlijk zorgen we dat je je ook na de finish 
niet hoeft te vervelen.
Deelname kost 2 euro, inschrijven inclusief betalen kan vanaf heden op Paaldijk 118. 
Binnenkort maken we nog wat inschrijfmomenten bekend op de Roald Dahl, Socrates en 
ergens in Zwaag (deelname vanuit heel Zwaag is uiteraard mogelijk!).
 
Kijk voor meer info op www.stichtingbno.nl, www.facebook.com/stichtingbno of mail 
ons op bestuur@stichtingbno.nl

Vossenjacht Bangert & Oosterpolder



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

OPHAALDATA: MAANDAG 21 MAART
 MAANDAG 4 APRIL

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

Absolutely Music is een klein, maar enthousiast 
vier-stemmig koor met een vlot en gevarieerd 
repertoire. Wij willen ons door creativiteit, kwaliteit 
en originaliteit onderscheiden van andere popkoren. We zingen, o.l.v. Ingrid Schouten, 
voor-namelijk Engelstalige nummers.
Om ons koor te versterken zijn we op zoek naar bassen en tenoren. Dus mannen, houd 
je ook van zingen en heb je een goede zangstem? Kom op een maandagavond 20.00 
uur eens kijken en meezingen tijdens een repetitie in de Plataan, Past. Nuijensstraat 1, 
Zwaag. Voor meer informatie zie onze website: www.absolutelymusic.nl of bel onze 
dirigente Ingrid Schouten, 06-21567557.

Popkoor Absolutely Music 
zoekt bassen en tenoren

De zorg is in beweging!
Op zaterdag 19 maart kunt u in De Perelaar en in het St. Jozefpark terecht voor alle 
informatie over onze zorg- en dienstverlening. Medewerkers zullen u vertellen 
over alle mogelijkheden die wij bieden op het gebied van zorg zoals het wonen in 
deze locaties, huishoudelijk hulp, persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding, 
maaltijden, personenalarmering en activiteiten. Maar ook over werken bij Wilgaerden en 
vrijwilligerswerk. Wist u dat onze wijkteams 24 uur per dag klaar staan om alle ouderen 
in heel Blokker en Zwaag te ondersteunen als dat nodig is? Als u hier meer over wilt 
weten, kom dan gerust langs.
 
U bent van harte welkom op zaterdag 19 maart. De koffie staat klaar.
St. Jozefpark (Sint Josephstraat 1 in Blokker) 10.30 - 15.00 uur in de centrale hal van de 
aanleunwoningen.
De Perelaar (Sint Martinusstraat 13 in Zwaag) 14.00 - 16.30 uur in het restaurant via de 
ingang aan de Martinusstraat.

Informatiedag Jozefpark en Perelaar



Op zaterdag 2 april organiseert Tennisvereniging Swaegh weer haar 
jaarlijkse open dag.
Van 13.00 uur tot 15.00 uur kan de jeugd van 5 tot 18 jaar uit Zwaag en 
omgeving kennis maken met een van de leukste sporten die je op alle 
leeftijden kunt doen. Deze dag is bedoeld voor alle jeugd vanaf 5 jaar die is geïnteresseerd 
in de tennissport. Er zal vanaf 13.05 uur een leuke tennisclinic worden verzorgd door 
tennisschool ALL-IN. Juist voor jeugd die nog nooit heeft getennist is deze tennismiddag 
zeer geschikt. Natuurlijk zijn licht gevorderde spelers ook van harte welkom! 
De basisvaardigheden worden geoefend, er wordt les gegeven en er is een echte 
ballenmachine! Tussendoor is er een tennisdemonstratie en rond 14.30 uur krijgt iedereen 
de mogelijkheid om nog een balletje te slaan met deze “toppers”! Uiteraard is er voor 
iedereen ook iets lekkers. Naast diverse tennis oefeningen zal er dit jaar ook een grote 
survival- /springkussenbaan zijn. 
Ook zullen wij op deze dag onze Tri-Tennis ‘Tennis Wall’ in gebruik nemen. Een ideaal 
hulpmiddel om de tennisslagen goed te oefenen. Dankzij de gulle giften tijdens de 
sponsorweken van Deen is er geld opgehaald met als doel deze Tennis Wall aan te schaffen. 

Als klap op de vuurpijl kunnen pure beginners van 5 t/m 12 jaar (basisschool t/m groep 8) 
op deze dag profiteren van een speciale aanbieding. Namelijk één jaar lidmaatschap plus 
17 tennislessen van 50 min. voor maar 99 euro. Het belooft een hele gezellige middag te 
worden. Dus schrijf het in uw agenda en komt allen naar de Dorpsstraat 225A in Zwaag! 
Aanmelden is niet nodig. Voor een racket wordt gezorgd. Meer informatie op onze 
vernieuwde website: www.tvswaegh.nl

Open dag Tennisvereniging Swaegh

Ook in Blokker en Zwaag hebben we te maken met rondreizende groepen die in de 
volksmond bekend staan als “Ierse klusjesmannen”of “Irish Travellers”:
• Zij rijden vaak in busjes /auto’s met Iers of Engels kenteken
•  Zij bieden burgers, veelal ouderen en alleenstaanden, aan om klusjes in en rondom 

het huis te verrichten
•  Door houding en gedrag durven burgers de aangeboden diensten meestal niet te 

weigeren
• Werkzaamheden worden slecht of niet uitgevoerd en afgemaakt
• Er worden grote bedragen gevraagd en betaald.

Bel de politie als dergelijke mensen aan de deur komen of in de wijk werkzaam zijn.

Erwin Kuiper, wijkagent Zwaag/Blokker

Let op Ierse klusjesmannen



Zij loopt al vier jaar hard, is begonnen met een start-to-
run programma van Evy en dat afgesloten met haar eerste 
5km wedstrijd in Hoorn en viel tijdens dit traject ook nog 
eens 25 kilo af. In 2015 was ze inmiddels al zover dat 
ze haar eerste halve marathon kon lopen in Amsterdam. Na het afronden van deze 
halve marathon wilde ze meer en nu is ze bezig met het trainen voor haar eerste 
hele marathon op 6 november 2016 in New York. Deze marathon gaat ze niet zomaar 
lopen, maar hieraan heeft ze een goed doel gekoppeld. Ze gaat deze “moeder-der-
marathons” lopen voor de Stichting Kinderen Kankervrij (KiKa). Om deze marathon te 
mogen meelopen moet ze echter eerst minimaal 5.750 euro aan sponsorgeld ophalen. 

Marlies probeert op tal van manieren om sponsorgeld op te halen. Behalve het direct 
benaderen van mensen in haar netwerk, gaat ze ook regelmatig collecteren bij diverse 
winkelcentra, supermarkten en op beurzen. Verder wordt er een emballage zuil 
geplaatst bij diverse supermarkten.

Het goede doel komt niet zomaar uit de lucht vallen. ,,Een van mijn drie kinderen werd 
ernstig ziek. Ik was opgelucht dat het geen kanker was, maar het zette mij toch aan het 
denken”. De stichting KiKa doet onderzoek naar kanker bij kinderen.

Om de beoogde 5.750 euro aan sponsorgeld bijeen te kunnen krijgen heeft Marlies 
sponsors nodig. Jullie kunnen haar sponsoren door op onderstaande link rechtsboven 
de “Sponsor Mij” knop te klikken.

www.runforkikamarathon.nl/marlies-driessen

Marlies, moeder van drie kinderen, 
loopt voor KiKa de marathon 
van New York

Ter voorbereiding op het Paasfeest, organiseert de Nieuw Apostolische Kerk aan de 
Westerblokker 167b te Blokker, op woensdag 23 maart een avond met liederen, muziek 
en tekst. Middels een “reis per trein” doen we verschillende stations aan door de 
Lijdensweek op weg naar Jezus’ opstanding op Paasmorgen.
Aanvang is 20.00 uur en er is zoals gebruikelijk koffie en thee na afloop. De toegang is 
gratis. Iedereen is van harte uitgenodigd om deze altijd bijzondere avond met ons “mee 
te reizen.”

Paaszangavond Nieuw Apostolische Kerk



Op maandag 7 maart werd in sporthal Zwaag 
door 16 teams gestreden om de Kees Ooyevaar 
wisselbeker. Een toernooi georganiseerd 
door Indoor Bowlsvereniging BZH. Naast de 
12 thuisteams waren er teams uit Haarlem, 
Heerhugowaard en Fijnaart. Nadat de matten 
waren uitgerold en de overige attributen 
neergezet, werd van de koffie, beschikbaar 
gesteld door de sporthalbeheerders, en de 
koek genoten en kon om 9.30 uur worden 
begonnen. Ieder team moest drie wedstrijden 
spelen van 75 minuten met een gelimiteerd 
aantal van 8 ends. Tijdens de wedstrijden was 
er ook een loterij met diverse leuke prijzen. Na een drukke en sportieve dag klonk rond 
16.30 uur het eindsignaal. Na het verwerken van alle uitslagen en het weer op orde 
maken van de sporthal kon tot de prijsuitreiking worden overgegaan. 
 
1e plaats BZH 2 Johan Grim, Hein Spil en Tiny Ooyevaar
2e plaats BZH 1 Truus van Baar, Tjits Bloedjes en Henk Bloedjes
3e plaats BZH 4 Joop Lakeman, Wopkje van de Voort en Ben Gitzels
 
Na de uitreiking van de wisselbeker aan de BZH 2-deelnemers en de bloemen voor de 
deelnemers van de eerste, tweede en derde plaats bedankte de voorzitter iedereen voor 
zijn en haar bijdrage om dit mooie toernooi in goede harmonie te spelen. Verder sprak hij 
de hoop uit dat de gastspelers volgend jaar weer meedoen en dankt hij L.O.P. Zwaag, die 
het toernooi hebben mogelijk gemaakt. Daarna was er een gezamenlijk diner verzorgd 
door de beheerders van de sporthal. De leiding van het toernooi was in handen van Ben 
Gitzels en Henk Luppens.

Kees Ooyevaar toernooi

Dat betekent dat ook de leden van onze volkstuinvereniging de 
lentekriebels krijgen en voorbereidingen gaan treffen voor het 
komende seizoen, naast het nog even oogsten van de laatste 
wintergroenten. Het spreekt voor zich dat jaarlijks enkele leden genoodzaakt zijn hun 
tuin op te zeggen. Dat betekent dat er op de complexen Westerhout en Zuiderhout 
in Blokker een tuin beschikbaar is. Dus mocht u belangstelling hebben om te gaan 
tuinierenn, schroom niet en neem contact met ons op voor verdere informatie.
 
Bestuur vv. De Bangert, secretaris R. Vierveijzer
tel. 0229 840465  |  email: de-bangert@email.com

Het voorjaar komt eraan..
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De afgelopen maand verzorgde de Stichting 
Discussiëren Kun Je Leren (DKJL)  vier discussielessen 
in onze groep 8. Aan de hand van stellingen werd 
aan de kinderen gevraagd een mening te vormen 
over het onderwerp. Zij oefenden en leerden in deze 
lessen naar elkaar te luisteren, elkaar te bevragen, 
argumenten te bedenken, uit te wisselen en een mening te vormen vanuit zichzelf. De 
kinderen werden verbaal sterker, ontwikkelden zelfvertrouwen en werden uitgedaagd 
om een mening te vormen.
Door kinderen meer kennis over een onderwerp bij te brengen, leren zij om bewust 
en weloverwogen een standpunt in te nemen. De lessen sluiten exact aan bij de visie 
en werkwijze van De Bussel waar samenwerken een belangrijk onderdeel van is. 
Kinderen leren ideeën aan te dragen, te overleggen, initiatief te nemen en keuzes te 
maken. Verantwoordelijkheid dragen voor jezelf en de ander, deel uitmaken van een 
gemeenschap en anderen met een positieve houding benaderen.
 
De lessen worden tijdens de Week van het Geld feestelijk afgesloten met een debatbattle 
met een tiental andere scholen (550 leerlingen) in de schouwburg van Hoorn. Dit 
evenement biedt de kinderen van De Bussel dé gelegenheid om op te staan en hun stem 
te laten horen. Voor de wethouder van Financiën van Hoorn, mevrouw Judith de Jong, dé 
kans om te horen wat kinderen vandaag de dag beweegt.

Groep 8 van OBS De Bussel doet 
mee aan de battle week van het 
geld 2016!

Stichting Jeugd en Jongeren Oosterblokker organiseert zondag 3 april een Vossenjacht 
& Fancy Fair.

Vossenjacht
Inschrijven: 3 april tussen 14.00 en 14.30 uur in café De Harmonie
Kosten: 2,50 euro per kind
Driemaal een fantastische prijs!
Deelname op eigen risico!
 
Fancy Fair
Een middag vol spellen voor de kinderen en geweldige prijzen bij het Rad van Avontuur 
voor jong en oud! Zaal geopend vanaf 15.00 uur.

Vossenjacht & Fancy Fair Oosterblokker



Familieberichten & Zoekertjes

Voor plaatsing in het Samenspel van 1 april 
graag uiterlijk op WOENSDAG 23 maart 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?

GESTOLEN

JARIG

In de nacht van zaterdag 30 op zondag 31 maart om 02.06 uur is mijn fiets 
meegenomen bij de Witte Valk. 

Het gaat om een Altra Omafiets 28 inch. 
Kenmerken nieuwe sensor achterlicht met twee rode rondjes. 

Achterspatbord gele streep. Extra zijstandaard. Slot hangt om zadelpin! 

Heeft u hem gezien, graag een belletje naar 06-16154519 of 
anoniem terugbezorgen op Butterwoud 109 te Zwaag.

Arjen Huizinga 50 jaar 
Arjen nodigt je uit om op 9 april tussen 16.00 en 17.00 uur hem te komen feliciteren in 

Café De Witte Valk, Dorpsstraat 175 in Zwaag. Hij kijkt uit naar je komst.
 

Heb je nog een leuke foto van Arjen, van kort of langer geleden? Plak hem op een a4tje 
en schrijf er je herinnering aan hem bij. Alleen een beschrijving van een gebeurtenis met 

hem is natuurlijk ook prima. We geven hem de gebundelde a4tjes op zijn feest. 
 

Namens de feestcie: AnnePauline, Lydia, Jan, Petra.
Contact via: Lydia.h1964@gmail.com

 
PS: Arjen heeft een grote wens om een speciale treinreis te maken. Mocht je dus iets wil-
len meenemen: bij de ingang van de feestzaal zal een bus/ doos staan waar je geld in kan 

doneren.



vervolg Familieberichten & Zoekertjes
GEZOCHT

TE KOOP

Esdégé-Reigersdaal zoekt vrijwilligers voor de cliënten op de Vriendschaplaan in 
Blokker. Wie houdt van samen koken en wie houdt van creatieve middagen/-avonden 

organiseren?
Informatie kunt u inwinnen bij het team, telefoon 0229-269245

Saeco koffiemachine zgan met nieuwe melkopschuimer 100 euro
Kofferset donkerblauw (past in elkaar) i.p.s 15 euro

Fietstrainer vanuit je stoel zgan 15 euro
Lederen relaxstoel zwart i.p.s 100 euro

Tel. 0229-269973 of mob. 06-42712578 graag na 17.00 uur

Het thema van deze periode is Prehistorie, Grieken en 
Romeinen. De afgelopen weken hebben we, groep 5, 5/6 en 
6, hard gewerkt om ons museum te vullen met schitterende 
schatten. Kunstenaar Alexandra Verwoolde is op 
school geweest en heeft per klas drie creatieve 
workshops met de kinderen gedaan.  

Al deze creatieve oertijdgriezeldieren zijn nu 
gebakken en te zien in het museum. Maar er 
zijn niet alleen koppen te zien, er zijn ook heuse 
wandvullende grotschilderingen te vinden. Per klas 
hebben de kinderen samen gewerkt aan twee grote grotschilderingen. De achtergrond 
hebben ze gedaan via een echt staaltje “action painting”, prachtig om te zien en heerlijk 
om te doen! 

De week erna zijn ze gaan schilderen met “echte” prehistorische verf, gemaakt van klei, 
kleislib in verschillende kleuren. Er werd, gespat, geschilderd, getekend en afgedrukt! 
Heuse taferelen uit de prehistorie verschenen op de wanden! 
Wat is een museum zonder een link naar het nu, dus ook is heel hard gewerkt aan een 
muur van nu. “Ontwerp je eigen naam met daarbij dingen die voor jou belangrijk zijn” 
was de opdracht. Via de vragen; Wat is grafitti eigenlijk? Maakten de Romeinen dat ook? 
Hoe doen we dat nu? Wat voor soorten letters zijn er? Rond, hoekig enz. Kan dat wat 
zeggen over jou en jouw naam? En hoe kun je via een tekening laten weten wat voor jou 
belangrijk is? 
 
Mijn workshops zijn helaas alweer voorbij, het was ontzettend leuk om te doen. Wat ben 
ik trots op deze kinderen en wat zijn de kinderen terecht trots op wat ze tijdens dit thema 
weer allemaal hebben geleerd en gemaakt. Dus: Kom kijken in ons museum!

Kom kijken in ons museum!



Dinsdag 23 februari hadden we een modeshow. Het bestuur van 
het K.V.G. showde de kleding. Een week van tevoren waren de zes 
bestuursleden uitgenodigd om het een en ander te passen. Het viel 
nog niet mee om wat bij elkaar te zoeken, maar onder deskundige 
leiding van Natasja en Monique hadden zij toch al gauw ieder vijf setjes om te showen. 
Het was voor iedereen een beetje onwennig om over een rode loper te paraderen, maar 
na even oefenen ging het ze toch wel goed af. Na de show kon iedereen vrijblijvend de 
kleding bekijken en passen. Samen nog even een borreltje en het was weer geslaagde 
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 23 maart. Dan hebben we een avond over gezichtsgymnastiek. 
Dit belooft weer een hele gezellige avond te worden.
 
Hartelijke groet, het bestuur K.V.G. St. Anna

Modeshow

Als je het hele seizoen al bovenaan staat, wordt het steeds moeilijker 
om scherp te blijven tegen wat zwakkere tegenstanders. Na de winst 
op DTS (nr. 4) en de winst op de Westfriezen 
(nr. 3) moest het gebeuren op zondag 13 maart 
tegen de Spartanen. 
Deze wedstrijd had de kampioenswedstrijd 
moeten worden met veel publiek op de tribune 
in de Kreek maar het liep heel anders. 

Zonder dat de dames zelf speelden werden ze 
een week eerder kampioen. Dat kwam doordat 
DTS knap wist te winnen van Vido (nr. 2). Door 
dit resultaat zijn ze met nog twee wedstrijden 
te spelen niet meer in te halen. Na al die maanden van twee keer in de week trainen 
mag het resultaat er zijn, en dat is het kampioenschap.

Dames C1 HV Blokker kampioen



Dag lieve mensen.

Het is maart en ik zie dat er bij jullie een waterig zonnetje schijnt.

Graag wil ik even terugblikken op de afgelopen periode, en dan voornamelijk op jullie 
25ste boekenmarkt. Door de grote bekendheid in Oosterblokker en wijde omgeving 
hebben jullie zó veel boeken gekregen, dat jullie mij zowel boven als beneden vol 
hebben gezet met boeken. Een heerlijk gevoel; ik houd van boeken.

Ik wil al die boeken natuurlijk niet voor mezelf houden. U mocht ze verkopen. En 
dát heeft u gedaan. Ik hoorde dat de opbrengst 7.000 euro bedroeg. Een geweldig 
resultaat. (Hartelijk dank; u kunt mij nu weer een hele poos van onderhoud voorzien.)

Een bijzonderheid dit jaar was ook, dat er niet alleen gebruikte boeken waren. Barbara 
Aalpol heeft een boek geschreven  (Om gestoord van te worden)  en dat mocht zij in 
mijn kerk promoten. U merkt: ik ben van álle markten thuis.

En dan nog een bijzonderheid. Ik wil het hebben over Bep Dekker – Buur. Zij heeft al 
die boekenmarkten verzorgd. Zij is ook al die 25 jaar lid van de Culturele Commissie, 
en bestuurslid van mijn Cultureel Centrum. De burgemeester van Drechterland heeft 
haar daarom, namens de Koning, benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Ik 
vind het een hele eer zo iets mee te maken. Bep, bedankt dat je al dit werk voor mij 
hebt gedaan.

In februari was er in mijn kerk ook nog een heel sfeervolle dienst om een overledene 
te gedenken. Dat gebeurt al ongeveer 500 jaar in mijn kerk. Kijkt u maar eens naar de 
grafstenen die ik in mijn vloer heb liggen. Steeds meer mensen weten mij te vinden 
voor een herdenkingsdienst. Dat geeft mij een goed gevoel; ik ben tenslotte kerk.

En wat staat er nog te gebeuren? De senioren gaan hier hun vergadering houden. En 
de begrafenisvereniging Sint Barbara ook. En in maart doen jonge mensen van NL.doet 
de voorjaarsschoonmaak bij mij. U merkt wel, ik kan niet zonder vrijwilligers, en die 
zijn er gelukkig genoeg.

In maart en april stel ik mij beschikbaar om u kunst en cultuur te bieden.
19 en 20 maart:  Expo XXL. 
15 april:  Concert van Ooker en Eigen Werk Eerst
23 en 24 april:  Expo Kunst op Zolder.

Maar we hebben weer genoeg gepraat. U weet het: Houd de website in de gaten. 
www.ccp.nu Een warme groet van uw ijsheilige Pancratius. U kent mijn naamdag? 12 
mei. En graag tot de volgende keer.

Pancratius vertelt...



Leren lezen is natuurlijk ontzettend leuk en best een 
beetje moeilijk (zoals de kinderen zeggen). Toen de kinderen in augustus groep 3 kwamen 
konden ze nog maar een klein beetje lezen. Maar nu, in maart kennen alle kinderen van 
groep 3 alle letters en kunnen ze al heel veel woorden lezen. Dat komt omdat we op 
school heel veel lezen en elke dag doen wij dat op een hele leuke manier. In de klassen 
hebben wij 5 mandjes met allemaal een verschillende kleur en in elk mandje zit ook iets 
anders wat met lezen te maken heeft. De kinderen weten elke dag in welk mandje zij 
moeten lezen, want elke dag lezen zij uit een ander mandje. Zo oefenen de kinderen met 
begrijpend lezen, op tempo lezen, voorlezen aan elkaar, informatieve boeken lezen en 
woorden zo snel mogelijk lezen. De kinderen zijn erg enthousiast en iedereen is lekker 
bezig, heel erg leuk om te zien! Mede hierdoor gaat het lezen al beter in groep 3, want 
wat hebben wij allemaal kanjers!
 
Ook maken de kinderen al zelf verhaaltjes, hieronder twee leuke voorbeelden van 
kinderen met als onderwerp de giraffe en de neushoorn. Leuk hé!
- Ik zie de girav, hij is liev en groot en ook is hij mooi, liev die girav, schatig
- De neushorn sterk is ook groot en greis, eng is hij en gevarlik, gek dier

Lezen groep 3

Op zondag 10 april organiseren wij alweer een kledingruildag op de Dorpsstraat 167 in 
Zwaag. Je kunt tot 25 maart je kleding inleveren op dit adres. Via kledingruilbeurszwaag@
gmail.com kun je laten weten wanneer je je kleding wilt inleveren. Je ontvangt 
ruilpunten waarmee je op 10 april tussen 11.00 uur en 15.00 uur leuke kleding kunt 
uitzoeken. Het is de derde keer dat wij deze leuke en milieubewuste kledingruil 
organiseren. 

Toegang en ruilen zijn gratis. Tegen een kleine vergoeding zijn er versnaperingen 
verkrijgbaar. Door te ruilen vernieuw je je garderobe en je maakt een ander blij met 
jouw kleding. 
Kom dus gezellig ruilen en vergeet niet je nette, gewassen kleding (zonder vlekken, 
scheuren of gaten) uiterlijk 25 maart in te leveren.
 
Wat: Kledingruilbeurs Zwaag
Waar: Dorpsstraat 167 in Zwaag
Wanneer: 10 april 2016 van 11.00 – 15.00 uur
E-mailadres: kledingruilbeurszwaag@gmail.com
Twitter: kledingruilzwaag

Gezellige kledingruildag



18 + 19 maart Blinde Liefde, Tobronsa Aanvang: 19.45 uur
 De Wildebras, Zwaagdijk-West

18 + 19 maart Voorjaarsconcert Coen City Stompers Aanvang: 20.30 uur
 NH Kerk, Blokker

18 + 19 maart Tante Bella’s Beautysalon Aanvang: 20.00 uur
 Toneelvereniging Michael
 Het Gouden Hoofd, Blokker

19 maart Spookie  Aanvang: 19.00 uur
 Jeugd musicalgroep Zwaag
 De Witte Valk, Zwaag

19 + 20 maart Kunst expoXXL Aanvang: 11.00 uur
 Cultureel Centrum Pancratius, Oosterblokker

20 maart Spookie  Aanvang: 14.00 uur
 Jeugd musicalgroep Zwaag 
 De Witte Valk, Zwaag

26 maart André Rieu Concert Aanvang: 20.00 uur
 St. Caecilia
 De Baron, Zwaag

Activiteitenagenda      maart/april 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      maart/april 2016

VOETBAL
20 maart Heren Aanvang 14.00 uur
 De Blokkers - SEW Blokker

ZAALVOETBAL
1 april Heren Aanvang 21.05 uur
 Zwaag/Hoogland Kozijnen - JCK/AISO Zwaag

HANDBAL
20  maart Heren Aanvang 15.30 uur
 Westfriezen - VLC 2 Zwaag
20  maart Dames Aanvang 13.00 uur
 Westfriezen - Kras/Volendam Zwaag

VOLLEYBAL
18 maart Heren Aanvang 19.30 uur
 NIVO - Jonas 5 De Kers
19 maart Heren Aanvang 15.30 uur
 WhamWham - Reflection De Opgang
19 maart Dames Aanvang 13.30 uur
 WhamWham - Zaanstad 3 De Opgang

TAFELTENNIS
25 maart Heren Aanvang 20.00 uur
 TT-Sport/A Merk - De Victors 5 Oosterblokker 53

TENNIS
2 april Open dag tennisvereniging Swaegh Aanvang 13.00 uur
 Jeugd open dag met gratis tennisclinic Dorpsstraat 225a

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

Nog eventjes en het is de 26ste. St. Caecilia kijkt uit naar 
het Andere Rieu Concert en hoopt u in De Baron te 
mogen verwelkomen voor een muzikale en gezellige zaterdagavond! Neem voor meer 
informatie over het concert een kijkje op www.stcaecilia.com
 
Muziekvereniging St. Caecilia 

Nog even tot het Andere Rieu concert



De Agendacommissie nodigt u van harte uit voor de bijeenkomst op maandag 21 
maart, aanvang 20.00 uur in het Gouden Hoofd, Westerblokker.

Agendapunten zijn o.a.:
•  Wethouder S.R. (Samir) Bashara, presenteert zijn portefeuille, waarin o.a. Milieu, 

afvalzorg en Regionale uitvoeringsdienst; duurzaamheidsagenda; communicatie 
voorkomen. Natuurlijk kunt u vragen stellen en wordt dit ook op prijs gesteld.

•  Buurtzorg Blokker, presenteert zich als (nieuw!) zesde team van Hoorn. Vooral de 
werkwijze staat centraal. Ook voor dit punt van de agenda kunt u vragen stellen.

• Mededeling over het Belevingshuis (hoorn).
• Sluiting en de aanbieding van een drankje in het voorcafé.

De Agendacommissie

Dorpenoverleg Blokker / Zwaag

Fietsen is de gezondste en gemakkelijkste sport voor iedereen. 
Groot en klein, jong en oud, iedereen kan het! De Westfriese Toerclub uit Blokker verzorgt 
al meer dan 50 jaar op zondagochtend fietstochten over verschillende afstanden. Met een 
duidelijke routebeschrijving of GPS bestand komt u op de mooiste plekjes met natuurlijk 
onderweg een koffiestop. De lange afstand is 90 tot 130 km, de kortere route 65 of 70 km. 
De vertrektijd vanaf de kantine van Handbal Vereniging Blokker aan de Noorderdracht 
42 a is van 9.00 tot 9.30 uur. Er wordt individueel of in groepjes gereden. Zo kan iedereen 
in eigen tempo lekker fietsen. 

Het komende zomerseizoen 2016 staan de volgende ritten op het programma: 
20 maart  Openingsrit, alleen voor leden
10 april Molentocht
24 april  Lentetocht
8 mei Dwars door de Beemster
22 mei  Tussen Amstel- en IJsselmeer
5 juni Van zoet naar zout
26 juni  Rondje Alkmaardermeer
17 juli  Waterlandtocht
7 augustus  Rondje Medemblik
21 augustus Kopje Bloemendaal
11 september Hel van de Wieringermeer
25 september Dijk en duinentocht
23 oktober Sluitingsrit, alleen voor leden

U bent van harte uitgenodigd om naar de kantine van de HV Blokker te komen. Stap op 
de fiets en rij met onze tochten mee. Meer info: www.wftc.eu

Fiets mee met WFTC



Om ons gezellige en ambitieuze koor te versterken, zijn wij op zoek naar enthousiaste 
zangers in de leeftijd van 20-65 jaar die onze bassen en tenoren kunnen versterken. 
Spiro Musica is een kamerkoor uit Hoorn, dat liederen zingt van klassiek tot modern, 
zowel religieus als niet-religieus. Ons repertoire wordt meerstemmig uitgevoerd, meestal 
a capella en soms ook begeleid door een pianiste of organist. Ons koor telt 19 leden en 
staat onder inspirerende en enthousiaste leiding van Hilda Wiarda. We treden regelmatig 
op tijdens kerkdiensten en culturele evenementen.
Momenteel studeren we op het prachtige Requiem van Gabriel Fauré. Dit zullen wij 
tijdens een concert in het najaar van 2016 ten gehore brengen.

Hou je van zingen en vind je het ook leuk om je zangtechniek te verbeteren en samen met 
ons het beste uit dit koor te halen? Neem dan contact op met Annemieke Lanjouw (tel. 06-
14032432 of per e-mail naar annemiekedreschler@hotmail.com) en hopelijk kunnen we 
je, na een verkennende stemtest met de dirigente, verwelkomen in onze gezellige groep. 
Op onze website (www.spiromusica.com) vind je, naast leuke wetenswaardigheden en 
foto’s, alle informatie die je moet weten als je lid wilt worden. Neem ook gerust eens een 
kijkje op onze Facebook-pagina. 

Wij repeteren iedere maandagavond van 20.00-22.00 uur in De Kreek (Bangert 
Oosterpolder), inclusief een kwartiertje pauze. Na de repetitie is er natuurlijk ook 
gelegenheid om in de bar van De Kreek na te praten en bij te kletsen.

Met muzikale groet!
Kamerkoor Spiro Musica

Spiro Musica zoekt mannen!

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

Paaseieren zoeken
Zondag 27 maart - eerste paasdag - kunnen de 
kinderen t/m groep 8, die op wat voor manier met 
Zwaagdijk verbonden zijn weer paaseieren zoeken. 
Aanvang van het zoeken 12.00 uur - de wildebras is 
open om 11.45 uur. Graag achter de linten blijven, 
en wees op tijd want voor je het weet zijn alle 
eieren gevonden en vis je achter het net.
 
Muziekquiz
U heeft hem toch al wel genoteerd - de 
muziekquiz - dit jaar op 23 april! In de volgend 
editie van Samenspel meer informatie.
 
Meer informatie over de Wildebras: 
www.de-wildebras.nl

Nieuws van de Wildebras



Na de informatieavond voor de Zwaagse verenigingen 
in januari, is het tijd voor de volgende stap in de 
aanloop naar Dorpsveiling 2016: de aanvragen voor een 
financiële bijdrage zijn ontvangen! Tot en met deze week kon een vereniging het 
aanvraagformulier invullen. En net als vorige keer, hebben wij weer diverse mooie 
projecten binnen zien komen. De aanvragen worden nu behandeld en volgende maand 
laten wij u weten of de aanvraag wordt gehonoreerd. In april wordt via Samenspel 
en via www.dorpsveilingzwaag.nl de lijst met deelnemende verenigingen bekend 
gemaakt.
En niet vergeten: Dorpsveiling Zwaag, zaterdag 29 oktober 2016.
 
Het bestuur Stichting Dorpsveiling Zwaag

Aanvraagformulieren zijn ingeleverd!

Op zondag 17 april gaat de derde editie van de Dag van Zwaag 
plaatsvinden in en om de Sporthal Zwaag. Een groots opgezette 
jaarmarkt, georganiseerd door de Zwaagse Ondernemers 
Vereniging in samenwerking met Sportcafé Zwaag.

Beursvloer
In de sporthal worden marktkramen geplaatst, gecombineerd met vrij in te vullen plaatsen 
en statafels, waar ondernemers en commerciële instellingen zich kunnen presenteren. 

Nieuw dit jaar: de Marktstraat !!!
De Dag van Zwaag wordt dit jaar nog grootser. Buiten de sporthal kunnen marktkooplui, 
particulieren, verenigingen en stichtingen zich promoten! In de straat voor de sporthal 
zullen kramen geplaatst worden om het jaarmarkt-gevoel nog meer te versterken.

Junior Handelsplein
Vorig jaar konden basisschoolleerlingen uit Zwaag op de tribunes in de sporthal hun oude 
speelgoed e.d. verkopen. Dit jaar wordt het verplaatst naar buiten en wel op het Junior 
Handelsplein. De parkeerplaatsen naast de kerk worden hiervoor speciaal ingericht.

De kleinste bezoekers kunnen zich vermaken in het kinderparadijs en op het podium in 
de sporthal zullen diverse optredens gegeven worden. Zowel jong en oud zal genieten 
op deze dag.

Er is nog ruimte voor nieuwe standhouders op de Dag van Zwaag. Voor meer informatie 
kunt u kijken op www.dagvanzwaag.nl  of een mailtje sturen naar info@dagvanzwaag.nl

Dag van Zwaag nog grootser!

D

AG VAN

DAG VAN

ZWAAG



Het bestuur van de R.K. Begrafenis- en Crematievereniging “St.Barbara”, Zwaag en 
Zwaagdijk-West nodigt hierbij zijn leden uit voor het bijwonen van de algemene 
jaarvergadering welke zal worden gehouden op woensdag  6 april, aanvang 20.00 uur, 
in café “De Witte Valk” te Zwaag. 

Agendapunten zijn o.a.:
• Verkiezing nieuwe leden kascommissie
• Verlenen van decharge aan het bestuur.
• Vaststelling contributie 2016/2017.
• Vaststelling van het vernieuwde Huishoudelijk reglement.
• Stand van zaken Ledenwerving i.s.m. Twenthe Uitvaartverzekeringen.
• Bestuursverkiezing.

Zie ook onze website: www.barbara-zwaag.nl onder het kopje actueel.

Jaarvergadering R.K. Begrafenis- en Crematievereniging 
“St. Barbara” Zwaag en Zwaagdijk-West

Het eind van het zaalseizoen nadert en dat betekent dat er weer 
diverse kampioenen gehuldigd worden bij de handbalvereniging 
waar het echt gebeurt: s.v. Westfriezen. Dames 1 eindigde in de 
eerste klasse op een keurige derde plek en mag zich hiermee 
volgend jaar tot de kanshebbers rekenen om naar 
de hoofdklasse te promoveren. De Parels van 
Westfriezen, het mannenhandbal, raast met veel 
elan door onze provincie en trekt overal volle zalen. 
Over talenten heeft Westfriezen niet te klagen, 
onze C1 werd knap kampioen na een thriller van 
een wedstrijd.
Op zondag 20 maart spelen we voor het laatst 
dit seizoen in de zaal. Dames 1 speelt om 13.00 
uur tegen Volendam. Dames 2 kan om 14.15 uur 
kampioen worden als het van Valken wint en de 
Parels spelen om 15.30 uur tegen V.L.C. Vanaf 2 april laten we onze kunsten zien buiten 
op sportpark ’t Krijt! Meer info op www.westfriezen.nl, de site die jaarlijks meer dan 
200.000 maal bezocht wordt!
 
Het handbalbestuur

Westfriezen KaRo handbal



In het eerste weekend van april speelt Toneelvereniging 
Vriendenkring het komische toneelstuk ‘Ontkoppeld’. Het 
stuk gaat over een hechte club van zes vriendinnen die 
elke vrijdagavond in een appartement in New York samen komen voor een spelletje 
Trivial Pursuit. TV-verslaggeefster Olive is een echte sloddervos en woont alleen. Maar 
wanneer vriendin Florence tijdelijk onderdak zoekt, zorgt de bijna panische drang 
voor orde en netheid van Florence voor spanningen in huis en in de vriendinnenclub. 
Vera, Renee, Micky en Sylvie proberen zowel Olive als Florence te ondersteunen en de 
Trivial Pursuit-avond in stand te houden. Maar of dat lukt is maar de vraag.
 
Het komische toneelstuk ‘Ontkoppeld’ kunt u bewonderen op vrijdagavond 1 april en 
zaterdagavond 2 april in café De Witte Valk, aanvang 20.00 uur. Uiteraard is er dit jaar 
ook een speciale ouderenvoorstelling op zaterdagmiddag om 14.00 uur.
Kaarten zijn verkrijgbaar bij Brasserie d’Oude Veiling voor maar 10 euro per stuk en aan de 
deur bij aanvang van het stuk! Kijk voor meer informatie op www.vriendenkringzwaag.nl

Toneelvereniging Vriendenkring 
neemt u mee naar New York

Verslag Jeugdschaaktoernooi

Zaterdag 5 maart was het dan zover…het 20ste Jeugdschaaktoernooi 
van de Jeugdraad Zwaag onder de bezielende leiding van Ben Takken en 
Gilles Provoost! Een bijzondere mijlpaal voor deze mannen en natuurlijk 
de schaakminnende jeugd van Zwaag en omstreken! 

In 1996 werd het eerste 
Jeugdschaaktoernooi gehouden in 
het clubgebouw Honky Tonk, de 
thuishaven van de Jeugdraad.  Maar 
al een aantal jaren is de Honky Tonk 
niet groot genoeg meer! Sindsdien 
wordt het toernooi in Cultureel 
Centrum De Plataan gehouden. 
Met dit jaar weer zo’n 50 kinderen die deze 
schaakmiddag de strijd met elkaar aangingen! 

Het toernooi werd dit jubileumjaar ook nog eens 
geopend door wethouder Michiel Pijl, die de eerste 
zet van het toernooi voor zijn rekening nam. Met 
mooie woorden van deze toekomstig burgemeester 

van Drechterland werden Ben en Gilles bedankt voor hun jarenlange inzet. Geweldig 
mannen, wij zijn er trots op! En op naar de 25 jaar!



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

Het lijkt me niet makkelijk, ouder zijn in deze tijd. En dan 
bedoel ik ouder als in senioren. Allereerst gaat alles supersnel. 
Van grammofoon tot cassettebandje tot cd tot alles digitaal. Ben je opgegroeid in een 
tijd waarin nog maar enkele auto’s reden, moet je nu tijdens een fiets- of wandeltochtje 
overal op bedacht zijn. En dan de computer. Dat is een nieuwe wereld op zich, zeker als 
je niet de behoefte voelt om daarin mee te gaan. En ik kan me voorstellen dat er genoeg 
senioren zijn die het niet zien zitten, die computer. Natuurlijk weet ik als geen ander hoe 
fijn en handig het is. Ik doe alles met mijn computer of op mijn telefoon. Mijn oma van 86 
voelt die behoefte totaal niet. Ze vindt zichzelf er zelfs te oud voor. En wie mijn oma kent 
(en dat zijn genoeg mensen in Zwaag en omstreken) weet dat mijn oma niet bepaald een 
oud besje is. Maar ik kan me voorstellen dat het erg ongrijpbaar en ingewikkeld is. Toch 
lijkt het wel alsof de maatschappij het niet accepteert als je geen computer hebt. Alles 
wordt gedigitaliseerd. Het aantal brievenbussen werd gehalveerd, want we mailen toch 
allemaal. De postkantoren verdwenen en veel belangrijke zaken moeten nu via internet 
of in een kantoor verderop worden geregeld. Met als ergste, vind ik, de Belastingdienst. 
Alle belastingzaken gaan nu via de privépagina op internet. Heel veel mensen verliezen 
hierdoor wederom een stukje zelfstandigheid. Voor velen is het al een ingewikkeld iets, 
die aangifte, maar nu kunnen ze hem niet eens meer zelfstandig invullen en afhandelen. 
Ik begrijp dat instanties over moeten op een digitale manier, omdat dat goedkoper en 
sneller is, maar staat er nou niemand bij stil dat er écht mensen zijn die het niet kunnen 
volgen op deze manier? En dan hebben we nu nog een ander fenomeen dat samenhangt 
met het internet. De ene na de andere winkel sluit zijn deuren. Failliet, niet rendabel 
meer, geen opvolging, noem maar een reden. Ouderen die met plezier naar de stad 
gingen voor hun boodschapjes of kleding staan voor een dichte deur. Het Grote Noord is 
één grote gatenkaas geworden. En in die gatenkaas moeten ze op zoek naar een nieuw 
adresje voor hun kleding, hun schoenen of wat dan ook. Een zaak waar ze zich op hun 
gemak voelen, waar ze netjes worden behandeld en waar geen knalharde muziek wordt 
gedraaid. Want ja, via internet bestellen is niet echt een optie voor ze. En daar moeten ze 
dan ook maar weer mee leren om gaan. Geen nieuws meer voor hen, ben ik bang. 

De huisartsenpraktijk is wegens nascholing, vakantie of nachtdienst gesloten op 
donderdag 24 maart.

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



Kermis Zwaag 2016, dat mag je niet missen!

Terwijl de buitentemperatuur langzaam omhoog klimt en het 
carnavalsweekend nog nadreunt in de Swaeghse gelederen, kijken 
wij alvast vooruit naar een volgend hoogtepunt: Kermis Zwaag! 
 
De eerste ontwikkelingen zijn alweer in volle gang 
voor nog meer spektakel tijdens het kermisweekend 
van 13 t/m 17 mei. Direct op vrijdagavond het 
succesnummer van de afgelopen jaren, voetballen 
zonder techniek tijdens het vijfde Swaeghse 
bakvoetbaltoernooi! Op de parkeerplaats achter 
café de Witte Valk zal deze hilarische activiteit 
plaatsvinden. Er is ook dit jaar een grote feesttent 
buiten achter het café, waar het gehele weekend 
topartiesten en DJ’s hun opwachting zullen maken. 
Zondag 15 mei zal het zonnetje in Swaegh zeker gaan schijnen en lopen de temperaturen 
hoog op wanneer de teams plaatsnemen op het zandstrand achter het café. Tijd voor het 
jaarlijkse Tropical Beachvolleybaltoernooi! Voor de zevende keer op rij mogen teams van 
vrienden of vriendinnen, bedrijven en sportclubs zich klaar maken om te strijden voor de 
titel Swaeghse Beachvolleybalkampioen!
De rest van het programma blijft voorlopig nog een verrassing maar zal de komende 
weken naar buiten worden gebracht.
 
Inschrijving van teams voor zowel bakvoetbal als beachvolleybal en het jeugdbakvoetbal is 
gestart en aanmelding kan via de website www.kermiszwaag.nl. Let op: dit jaar, anders 
dan andere jaren, houden wij een maximum aantal teams aan bij zowel het bakvoetbal 
(24 teams op twee velden) als bij het beachvolleybal (16 teams op twee velden). Wees er 
dus op tijd bij met aanmelden van jouw team om teleurstelling te voorkomen. De eerste 
teams die zich hebben aangemeld vind je op de facebookpagina van kermis Zwaag. 
 
Beleef wederom samen een mooi kermisjaar tijdens het Pinksterweekend van Kermis 
Zwaag 2016!

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

OPHAALDATA: WOENSDAG 23 MAART
 WOENSDAG 6 APRIL
SVP PAPIER GEBUNDELD OF IN DOOS/BAK AAN DE WEG ZETTEN.

Ophaaldata oud papier Blokker



LEVENDE TUINEN-DAG, VOOR MEER 
NATUUR IN DE TUIN
Een levende tuin, dat is een tuin die barst van het leven in elk seizoen. Hoe bereik je dat 
zonder te ploeteren? Het antwoord op deze en al uw andere tuinvragen vindt u op de 
Levende Tuinen-dag op zondag 20 maart. Deze dag is er voor iedereen die (meer) plek wil 
maken voor de natuur in de tuin of op het balkon. Stichting MAK Blokweer organiseert 
deze dag in samenwerking met de KNNV.
Tijdens de Levende Tuinen-dag is er een markt met stands van o.a. de KNNV vereniging 
voor veldbiologie, de Vlinderwerkgroep, Stadslandbouw en Nestkasten De Specht. 
Hier kunt u ideeën opdoen en advies inwinnen om uw eigen tuin of balkon tot leven 
te brengen. U kunt ook hulp krijgen bij het ontwerp van uw tuin, presentaties over 
levende tuinen bijwonen, en met een specialist een rondje door de buurt maken langs 
verschillende inspirerende tuinen.
Er zijn ook activiteiten voor kinderen. Zij kunnen nestmateriaal voor vogels verzamelen, 
planten oppotten, of een minituintje maken. Het bezoekerscentrum, de kijkboerderij en 
het natuurpark zijn tijdens de Levende Tuinen-dag geopend.
De Levende Tuinen-dag vindt plaats op zondag 20 maart van 11.00 tot 16.00 uur. Entree, 
advies en kinderactiviteiten zijn gratis. Reserveren is niet nodig. Honden zijn niet 
toegestaan.

EIEREN ZOEKEN BIJ MAK BLOKWEER
Op Tweede Paasdag, maandag 28 maart, kun je tussen 
10:00 en 14:30 naar eieren komen speuren bij MAK 
Blokweer. De Paashaas zal eieren verstoppen in de 
Molshoop, de Kijkboerderij en het Natuurpark.
 
Op elk ei staat een letter die ingevuld moet worden 
op je kaartje. Als je alle eieren gevonden en alle letters 
ingevuld hebt, dan lees je de oplossing op je kaartje. Alle 
speurneuzen die de juiste oplossing gevonden hebben, 
krijgen van de Paashaas een verrassing! De speurtocht 
is bedoeld voor kinderen van 6 tot 12 jaar, maar jongere 
kinderen kunnen natuurlijk onder begeleiding van hun 
(groot)ouders of oudere broers of zussen ook meedoen.
 
Je kunt starten met speuren tussen 10.00 tot 14.30 uur. Het park is open tot 16.00 
uur.  Deelname kost 2 euro per kind.
 
Behalve naar eieren zoeken kun je natuurlijk ook even rondkijken in onze tentoonstelling 
in de Molshoop, iets eten of drinken in het MAK Café, onze muisjes, ratjes en konijntjes 
knuffelen in de Kijkboerderij of spelen in de Natuurspeeltuin.
 
MAK Blokweer is Tweede Paasdag geopend van 10.00 tot 16.00 uur.
Eerste Paasdag is MAK Blokweer gesloten.
Stichting MAK Blokweer, Kloosterhout 1-2 1695 JC Blokker www.mak-blokweer.nl



De lente is weer in aantocht......... ook voor de Zonnebloem Westerblokker!
We hebben dan ook weer een heleboel nieuwe plannen voor het nieuwe seizoen. We gaan  
uiteraard weer wandelen! Dit voorjaar misschien wel naar de molen of naar het tuincentrum. 
Verderop in het jaar zal er vast weer een gezellige picknick worden georganiseerd. En we 
gaan zelfs tweemaal naar het museum van de 20ste eeuw! Ook willen we dit jaar eens 
gaan kijken naar de zandsculpturen in Garderen, natuurlijk is dat een daguitje waar we 
met de bus naar toe zullen gaan. De aloude gezellige middagen in het cultureel centrum 
de Huesmolen gaan ook weer door, net als een dagje winkelen in Schagen. Nieuw dit jaar 
zal een leuke bingo-middag zijn waar we u nog nader over zullen informeren.
Wilt u ook eens met ons mee of zou u graag door ons bezocht willen worden of kent u 
iemand die dit zou willen neem dan gerust eens contact met ons op.
Wij hopen u snel weer te zien.

Groet, Hilly Hania

Zonnebloem Westerblokker, Monique Smit
Zonnebloem Zwaag/Zwaagdijk, Coby van der Gulik
Zonnebloem Oosterblokker/Schellinkhout, Tineke Reus

Berichten van de Zonnebloem 
afdeling Westerblokker

Op vrijdag 1 april is er een lezing van dr. Christiaan Schrickx over het klooster Bethlehem 
in de Bangert. Aanvang 20.00 uur. Kosten 4 euro (incl. koffie/thee).
En op vrijdag 1 juli is er een zomerkloosterwandeling, aanvang 19.00 uur. Vanaf de kerk 
zal onder leiding van een gids langs de kloostermonumenten van Blokker gewandeld 
worden. Kosten 3 euro (incl. koffie/thee).
Voor meer informatie: 0229 26 22 09/ 0229 262349

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

Lezing en wandeling klooster Bethlehem

In het vorige Samenspel stond een stuk over het Special Beauty Event bij 99 Lifestyle. Hier 
stond helaas geen datum bij vermeld: 5 mei (Hemelvaartsdag). 

Weet jij iemand die deze kosteloze dag zou willen? Geef haar dan op bij Beautycoach 
Tanja Pronk-Buis.
Aanmelden kan via een persoonlijk bericht via Facebook of via info@99lifestyle.nl

Verwenmiddag voor vrouwen met diagnose kanker



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 20 maart Palmpasen
Zwaag:  11.00 uur  ds. S. Bernhard en ds. J. Mein-
ders gezamenlijke dienst met de Ev. Broederge-
meente m.m.v. het  koor Glorious
Blokker: GEEN Zondagskring

Donderdag 24 maart Witte Donderdag
Blokker: 19.30 uur ds. R. Kooiman: viering van 
het Heilig Avondmaal

Zondag 27 maart Eerste Paasdag
Zwaag: ds. J. Meinders

Wij hebben twee jubilarissen: Elly Smit en Vronie 
de Lange zetten zich al 25 jaar lang in voor de  
Zonnebloem.
Elly heeft in al die tijd veel gedaan op allerlei 
gebied. Zo was zij gedurende een aantal jaren 
onze penningmeester. Ze bezocht en bezoekt, 
namens de Zonnebloem, mensen voor het 
maken van een praatje of wandeling, gaat mee 
met activiteiten, brengt een bloemetje aan 
zieke dorpsgenoten, verkoopt loten, denkt aan 
de nabestaanden van overledenen en is al 25 
keer meegegaan met de zonnebloemvakanties. Kortom, iemand die zich ingezet heeft 
(en dat nog steeds doet) voor dorpsgenoten die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. 
Vronie is al net zo’n bezige bij. Zij heeft naast alle “gewone” werkzaamheden zich een 
tijd lang ingezet als voorzitster en later zat zij in het bestuur als bestuurslid bezoekwerk.  
Vronie is bekend in het hele dorp en is bij wijze van spreken “onze ogen en oren”. Wie is 
er ziek, wie is er eenzaam, wie wil mee op vakantie voor mensen met een beperking, wie 
wil graag een bezoekje? Kortom, voor wie kan de Zonnebloem iets betekenen. 
Elly en Vronie, namens ons en de dorpsgenoten hartelijk dank voor jullie jarenlange inzet.

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

Berichten van de Zonnebloem 
afdeling Zwaag/Zwaagdijk-West



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. 19 mrt. 19.00 uur Oosterblokker Voorstellen Vormelingen - Eucharistieviering
zo. 20 mrt. 09.30 uur Westerblokker Gezinsviering m.m.v. Sterren & Stars
    Eucharistieviering
   Zwaag GEEN VIERING
di. 22 mrt. 09.00 uur Westerblokker Eucharistieviering
wo. 23 mrt. 09.00 uur Zwaag Eucharistieviering
do. 24 mrt. 19.00 uur Westerblokker Paastriduum - Witte Donderdag
   Oosterblokker GEEN VIERING
   Zwaag GEEN VIERING
vr. 25 mrt. 14.30 uur Oosterblokker Goede Vrijdag
    Kinderkruisweg m.m.v. Sterren & Stars
   Zwaag Goede Vrijdag - Kruisweg
  19.00 uur Westerblokker Goede Vrijdag - Kruisweg m.m.v. Herenkoor
za. 26 mrt. 19.00 uur Oosterblokker Kinderpaaswake m.m.v. Sterren & Stars
   Westerblokker Paaswake - Eucharistieviering m.m.v. Marcanto
   Zwaag GEEN VIERING
zo. 27 mrt.  Oosterblokker GEEN VIERING
  09.30 uur Westerblokker Eerste Paasdag
    Eucharistieviering m.m.v. Marcanto
  10.00 uur Zwaag Eucharistieviering Samenzang met Cantor
ma. 28 mrt. 10.00 uur Westerblokker Eucharistieviering Samenzang
  10.00 uur Zwaag Woord- en Communieviering in de Perelaar

Zondag 27 maart (eerste paasdag) is er om 10.00 uur een eucharistieviering in de St. 
Martinuskerk in Zwaag. Voorganger is pastor G. Koning, met samenzang en een cantor.
U bent van harte uitgenodigd.

Namens parochieteam, locatie Zwaag

Eucharistieviering eerste paasdag Zwaag



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


