
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 5 juni kunt u inleveren 

uiterlijk op WOENSDAG 27 mei voor 19.00 uur ‘s avonds 

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

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

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

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

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

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

Jaargang 45, nummer 11 22 mei 2015

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

Redactieleden Samenspel: redactie@stichtingsamenspel.nl
- Marianne Timmer - Ferry Pronk
- Eef Smal - Corina van Willegen
- Henny Schoonderwoerd - Muriel Buis
- Annemieke Ooms - Ivo Stork
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Vier weken terug hebben wij u, met een kleurrijk inlegvel, gevraagd om een vrijwillige 
bijdrage over te maken. Want zonder uw financiële ondersteuning is het niet mogelijk 
om tot een sluitende dekking van de kosten van dit blad te komen. 

We hebben inmiddels van veel mensen een bijdrage ontvangen. Maar van heel veel 
lezers ook nog niet. Mogelijk hebben zij het inlegvel gemist of zijn ze nog niet in de 
gelegenheid geweest om een bijdrage te storten op onze bankrekening. Daarom doen 
wij een oproep aan alle lezers die nog geen bijdrage hebben overgemaakt, om dit 
alsnog te doen. Want alleen dan houden we de financiën van Samenspel gezond. 

Steun het Samenspel en maak een bedrag over naar bankrekeningnummer 12.21.37.396 
of IBAN: NL17RABO01221373 96 t.n.v. STICHTING SAMENPEL te Zwaag. 
Voor een sluitende begroting hanteren wij een richtbedrag van 15 euro per adres. 
Wij danken u bij voorbaat voor uw bijdrage. 

Redactie en bestuur Samenspel

Vrijwillige bijdrage Samenspel

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

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

Nieuws van de Zwaagse Gymnastiek 
en Turnvereniging

Het wedstrijdseizoen van onze selectieturnsters is bijna ten 
einde! De wedstrijden die nog komen zijn finale-wedstrijden 
waar verschillende turnsters van ZG&TV naar toe zijn 
doorgestroomd. 
Zoë en Dyani hebben zich geplaatst voor de Nederlandse kampioenschappen per toestel 
in de derde divisie en Zoë mag ook naar het NK meerkamp van deze divisie!
In de vierde divisie hebben vijf turnsters zich geplaatst voor de districtwedstrijd en nemen 
er acht turnsters plaats in het rayonteam van Rayon West-Friesland om deel te nemen aan 
de regiokampioenschappen van de rayonteams. Wij wensen onze turnsters heel veel succes!

Voor meer informatie over ZG&TV kunt u terecht op onze site www.zgtv.nl  of op onze 
facebookpagina.



Zoals u wellicht niet is ontgaan, is onze zaalvoetbalvereniging de laatste 
jaren op meerdere vlakken sterk groeiende. Met name op het gebied 
van het aantal jeugdleden. Een goede ontwikkeling met het oog op de 
toekomst en het voortbestaan van onze club. Echter betekent dit ook meer werk dat 
verzet dient te worden. Het aantal bestuursleden is echter om diverse redenen juist 
afgenomen. 

Om de vereniging goed draaiende te houden, vragen wij u als inwoner van Zwaag, 
Zwaagdijk-West en Oosterblokker om hulp bij het invullen van onderstaande, 
openstaande functies. Z.V.V. Zwaag/Hoogland Kozijnen heeft (per direct) dringend 
behoefte aan een:
• Voorzitter (te rekenen op 2 à 3 avonden p/mnd)
• Jeugdcommissie (te rekenen op 1 à 2 avonden p/mnd)
• Sponsorcommissie (vrij invulbaar, te rekenen op 1 à 2 avonden p/mnd)
• Notulist (te rekenen 1 avond p/mnd)
• Webmaster (te rekenen 1 à 2 uur p/week)
• Jeugdtrainer (evt. opleiding/ ondersteuning via de KNVB, te rekenen 1 à 2 uur p/wk)

Combinatie van functies, beschikbare tijd en inzet zijn uiteraard bespreekbaar!

Door te reageren bent u verzekerd van een leuke en zinvolle vrijetijdsbesteding. Het 
geeft u de mogelijkheid u zelf te ontwikkelen en u leert (nieuwe) mensen kennen. 
Daarnaast doet u ervaring op en u kunt tenslotte (kosteloos) iets voor een ander 
betekenen.
Indien u geïnteresseerd bent of iemand kent die geknipt lijkt voor een van de genoemde 
functies, schroom niet en reageer naar een van de ondergetekende.

Hopende op veel positieve reacties, met vriendelijke groet,
namens bestuur Z.V.V. Zwaag

Jan Greuter
Secretaris (06-24329166 / secretaris@zvvzwaag.nl)

Armando Blokker
Wedstrijdzaken (06-52095010 / wedstrijdzaken@zvvzwaag.nl)

Marcel Blom
Penningmeester (06-22352717 / penningmeester@zvvzwaag.nl)

Vrijwilligers gezocht!



Als ik dit schrijf (12 mei) zijn de meeste tulpen al gekopt. Wat 
waren ze weer mooi en kleurrijk, de soms hele grote velden, vlak bij huis. Maar ook het 
bezoek aan de “Bloeiende Zijpe” op 22 april, was een groot succes!
De reacties waren lovend, van: “een superleuk uitje,” tot: “leerzaam, met gids en allemaal 
in het boemeltje,” en: “blij, dat ik me opgegeven heb!” 
Ook lekker was de koffie 
met cake en even gezellig 
bijpraten, met aan het einde 
van de ochtend, een frisje en 
smakelijke krentenbol. Dit 
alles maakte, dat de gasten 
en vrijwilligers en zélfs een 
echtgenoot van een van de 
vrijwilligers, om 13.00 uur 
voldaan huiswaarts keerden.

Op 28 april was de 
lotenverkoop, dit keer vanaf het “Beatles monument”. We danken hierbij de kopers, 
sommigen zelfs met tien loten tegelijk! De uitslag met de winnende loten komt in 
oktober in Samenspel.

En verder…….
Op 10 juli gaan we naar de “Kruidentuin” van Trudy van Diepen, waar we koffie drinken 
en... wie weet wat nog meer! Voor opgave, graag zo snel mogelijk:
Yvonne      0229 - 262750  Oosterblokker
Annemiek  0229 - 503338  Schellinkhout

En natuurlijk staat het bezoekwerk bij de Zonnebloem op nummer één! Een beetje 
aandacht naar de wens van de gast, dat kan een wandelingetje zijn, een spelletje 
rummycub, koffie en een praatje thuis, maar ook buitenshuis. Heeft u een tip voor 
iemand?......dan graag reactie naar Tineke.

Dit was het voor deze keer, beste mensen! Een in alle opzichten “zonnige zomer” 
toegewenst en wie weet tot 10 juli.

Met groet van 
Tineke Reus, Oosterblokker / Schellinkhout:  0229 - 262456
Hilly Hania, Westerblokker
Coby v.d. Gulik, Zwaag

Nieuws van de Zonnebloem  
Oosterblokker / Schellinkhout



BANGERT OOSTERPOLDER IN BEWEGING
Stichting Netwerk organiseert de volgende activiteit:

Succesvol ondernemen
Op woensdag 27 mei organiseert Stichting Netwerk een informatieavond voor 
ondernemers uit de Bangert en Oosterpolder. Het thema van de avond is “Succesvol 
inspelen op de eerste tekenen van herstel.” Het programma bestaat uit de volgende 
onderdelen; de eerste tekenen van herstel, de veranderende markt, waarom kiezen 
klanten voor jou?, je eigen bedrijfsformule anders bekeken en hoe kun je meer klanten 
werven? Laat u inspireren om succesvol in te spelen op de kansen die er zijn en komen! 
De avond wordt begeleid door een ondernemerscoach van Startwijzer. De bijeenkomst 
vindt plaats in MFA de Kreek en is van 19.30 - 22.30 uur. De kosten bedragen 10 euro p.p. 
Aanmelden kan via n.vrees@netwerkhoorn.nl

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

Sinds kort hebben een paar enthousiaste en actieve wijkbewoners de Stichting B&O 
opgericht. Deze stichting heeft als doel activiteiten te coördineren, stimuleren en te 
begeleiden, activiteiten zoals bijvoorbeeld de Vossenjacht met pasen en huttenbouw 
deze zomer. Wij zijn nu in gesprek met verschillende partijen, waaronder de gemeente 
en ook bestaande activiteiten en organisaties, om te kijken naar samenwerking en 
mogelijkheden in de wijk Bangert & Oosterpolder op het gebied van activiteiten en 
evenementen voor de jeugd, oudere jongere, jongere oudere en overige wijkbewoners:)
Wij zoeken nu actieve en sociale wijkbewoners die ons kunnen helpen bij de organisatie 
van nieuw op te zetten en bestaande activiteiten.
Ook zijn wij zeer geïnteresseerd in nieuwe ideeën voor activiteiten, markten, 
beurzen, feesten, evenementen, etc…, u kunt ons bereiken op bestuur@stichtingbno.nl .
Op www.stichtingbno.nl staat meer informatie en een activiteiten overzicht.

Op zaterdag 6 juni vindt het leukste evenement van deze zomer plaats in en rondom 
MFA de Kreek in de wijk Bangert en Oosterpolder. ’s Middags van 13.00 uur tot 16.00 uur 
wordt een Waterspeeldag gehouden voor de kinderen van groep 4 tot en met 8 van de 
basisscholen in Zwaag en omgeving. Zowel individuele deelname als deelname per team 
is mogelijk. Naast de spelen zijn er diverse andere activiteiten voor jong en oud. ’s Avonds 
vanaf 19.00 uur wordt  in de sporthal van MFA de Kreek een Bubbelbaltoernooi gespeeld 
waarop een gezellige afsluiting volgt. Voor meer informatie zie www.dekreekhoorn.nl  
Opgave voor de zowel de Waterspeeldag als het Bubbelbaltoernooi is nog mogelijk via de 
website van MFA de Kreek of persoonlijk bij de receptie van MFA de Kreek - Meetketting 
1,2 en 3 te Zwaag, telefoon 0229-845130.

Een actieve Bangert & Oosterpolder

Waterspeeldag en bubbelbaltoernooi



We hebben de laatste tijd veel van ons kunnen laten 
horen. Uiteraard waren wij samen met De Herleving weer 
aanwezig bij de versierde fietsenoptocht op Koningsdag in Zwaag. Maar ook heeft St. 
Caecilia de dodenherdenking in Blokker muzikaal ondersteund én waren wij aanwezig 
bij de lintjesregen in Hoorn. Alwaar St. Caeciliaan Theo Beerepoot is geridderd tot lid in 
de Orde van Oranje-Nassau! Tevens is op 10 mei tijdens het Ot en Sien Festival in Twisk 
een mooie tweede prijs gewonnen tijdens het muziekfestival. 

In de week van 25 mei komen wij bij u langs de deur voor een vrijwillige bijdrage. Wij zijn 
aan het sparen voor nieuw slagwerk en kunnen hierbij wel een financieel steuntje in de 
rug gebruiken. Als dank nodigen wij iedereen weer uit voor het jaarlijkse Familieconcert 
op zondag 21 juni:  

Een ongedwongen concert voor de hele familie bij cultureel centrum De Plataan in 
Zwaag. Qua muziek is er voor ieder wat wils. Zowel ZOO! (het ZwaagsOpleidingsOrkest!) 
als het grote orkest treden voor u op. 

In de pauze en na afloop van het concert staat de koffie klaar (en andere drankjes). De 
locatie is het grasveld voor De Plataan aan de Pastoor Nuijenstraat in Zwaag, bij slecht 
weer wordt naar de zaal van De Plataan uitgeweken. Het concert start de 21ste om 15.00 
uur en is voor iedereen gratis toegankelijk. 

Muziekvereniging St. Caecilia Zwaag

St. Caecilia laat van zich horen!

De zomer komt er aan en de wereldwinkel gaat ook weer staan! Op zaterdag 20 juni, 
na de viering van 19.00 uur.

Misschien nog iets lekkers voor vader, een kadootje of iets voor de dagelijkse 
benodigdheden. Dit is de laatste keer voor de vakantie, in juli en augustus zijn wij er 
niet. Misschien een idee om eens te gaan kijken in de Wereldwinkel aan de Kruisstraat 
20 in Hoorn.

Graag tot ziens bij de verkoop en/of koffie en thee.

Wereldwinkelgroep Zwaagdijk-West:
Jose, Angela, Judith, Carla

Nieuws van de Wereldwinkel Zwaagdijk-West



Familieberichten & Zoekertjes

Voor plaatsing in het Samenspel van 5 juni 
graag uiterlijk op WOENSDAG 27 mei voor 19.00 uur uw berichtje inleveren.

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

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

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

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

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

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

Heeft u iets te koop of zoekt u iets, 
wilt u iets bekend maken, aanbieden of vragen?

TE KOOP

TE KOOP

TE KOOP

Te koop wegens verhuizing: sauna Feelgoed. Keramische infra 
cabin (www.infracabin.com) Model 147, 3 zitplaatsen, 7 stralers. 
Hoekopstelling, kan in slaapkamer of zolder geplaatst worden.
Br 200 cm. Di 160 cm. H 193 cm. 
Alleen een stopcontact nodig.
Voor meer informatie kunt u bellen naar 0229-232832.

Te koop wegens verhuizing: prachtig antiek kastje. Eikenhout en 
gefineerd, mooi koper beslag. Puntgaaf, geen houtworm. 
Hoogte 175 cm, breedte 100 cm. 

Bel voor meer informatie 0229-232832.

Te koop wegens verhuizing: Dream HP 6 persoons Spa, 
bubbelbad, 31 jets. Twee bij twee meter. Met afdekplaat 
en trapje. Goed onderhouden, heeft altijd binnen ge-
staan. En onderhoudset voor de kwaliteit van het water. 
Voor meer informatie kunt u bellen naar 0229-232832.



vervolg Familieberichten & Zoekertjes

TE KOOP

GEVONDEN

Meisjeskinderfiets 20 inches voor 5/6 jaar: 30 euro
Heren-cafefiets: 30 euro

15 Antieke zondagschoolboekjes (vanaf jaar 1900): prijs N.O.T K.
IJsvogel 18, Blokker, tel. 0229-269973 of 06-42712578

Een damesfiets, merk Gazelle sportfiets.
Met 7 versnellingen.

Gevonden bij Oosterblokker 196, tel. 0229-261309

Begin april zijn de Bloknoten gestart met de voorverkoop voor hun Beierse Feest op 
zaterdag 6 juni. Na de eerste versie vorig jaar, nu een XXL versie vanwege hun 10-jarig 
bestaan. Hoewel de Bloknoten het rustig aan wilden doen, bleek de kaartverkoop 
boven verwachting goed te gaan. De ‘tent’ is vol! Voor de echte Beierse kenners is dat 
geen verrassing. Zwaag zit namelijk vol met lederhosen-knapen en dirndl-mädchen.

De Bloknoten pakken flink uit op deze avond. Naast hun eigen Duitse repetoir hebben 
zij ook een echte Duitse act weten te regelen! Tussen het tsjoenkelen door kan iedereen 
genieten van bier uit echte halve liter pullen en is er bratwurst mit Sauerkraut. In de 
tot Festzelt omgebouwde schuur belooft het een schöne avond te worden.
 
De Bloknoten zijn al tien jaar actief in Zwaag, Blokker en omstreken. Ze zijn begonnen 
met twaalf leden en enkele optredens per jaar. Inmiddels verzorgen zij de muziek 
op meer dan dertig feesten en evenementen per jaar en is de bezetting gegroeid 
naar twintig muzikanten. Van het Amsterdamse levenslied tot jaren-80 klassiekers, de 
Bloknoten vinden alles leuk om te spelen.
 
Beiers Bloknoten Feest XXL
6 juni, aanvang 19.30 uur
Dorpsstraat 112 in Zwaag
20 euro p.p. inclusief bier/wijn/fris en braadworst

www.bloknoten.nl

Voorverkoop Beiers Bloknoten Feest XXL groot succes



Na de verkoop van de pastorie naast de kerk van Onze Lieve Vrouw Visitatie te 
Oosterblokker waren ingrijpende aanpassingen in het kerkgebouw noodzakelijk 
geworden. De verbindingen tussen kerk en pastorie werden dichtgemetseld en de 
voorzieningen waarvoor in het verleden de pastorie werd gebruikt, moesten nu 
worden aangebracht in de kerkruimte.
Op de plaats waar vroeger de kachel stond en een doorloop was naar de woning van 
de pastoor, is nu een vergaderzaaltje, een keukentje en een toilet gerealiseerd. Ook 
achter in de kerk is een toilet en een kleine keuken gemaakt. De toegang naar het koor 
is veranderd, de vloer is vernieuwd en een nieuwe kachel zorgt voor een behaaglijke 
warmte. 
Op het kerkhof is, mede met de steun van de Stichting Dorpsveiling Oosterblokker 
(SDO) een kraan aangebracht en een bankje geplaatst. Het plein voor de kerk is 
uitgebreid en opnieuw bestraat.
Naast al deze aanpassingen is ook het nodige onderhoudswerk verricht. Op enkele 
plaatsen was het stucwerk in slechte staat en moest worden opgeknapt. In de komende 
periode zal het buitenschilderwerk en het herstel van de ramen worden uitgevoerd.

Na ruim een half jaar waarin vele ver-
bouwings- en onderhoudswerkzaam-
heden hebben plaatsgevonden, is onze 
kerk weer als nieuw en krijgen we van 
velen te horen dat we trots mogen zijn 
op ons gebouw. Trots zijn we zeker, ook 
omdat dit is aangepakt in een periode 
waarin ons vele berichten bereikten 
over kerksluitingen. In Oosterblokker is 
sluiting van de kerk niet aan de orde. 
Onze kerk blijft in gebruik en is klaar 
voor de toekomst. Dat willen we graag 
tonen aan ieder die er belangstelling 
voor heeft. 

Daarom zal op 20 juni een open middag 
worden georganiseerd van 15.00 tot 
17.00 uur. Ook na de dienst van 19.00 
uur zal er gelegenheid zijn om de 
veranderingen te bekijken. We doen dit 
in samenwerking met de SDO.

Kerk Oosterblokker weer als nieuw

Lees verder op de volgende pagina >>



???

Nieuws van de Wereldwinkel Zwaagdijk-West

Nu de parochie de aanpassingen en het achterstallig onderhoud heeft laten uitvoeren 
en heeft bekostigd, neemt de SDO het stokje over en zal daartoe de dorpsveiling nieuw 
leven inblazen. 
Op 7 november is deze dorpsveiling gepland. De opbrengst zal, naast een bijdrage 
voor de deelnemende verenigingen, bestemd zijn voor het toekomstig onderhoud van 
de kerk. Op die manier hopen wij dat het gebouw dat in 1845 door de toenmalige 
dorpsgemeenschap van Oosterblokker met grote daadkracht en enorme financiële 
offers is gerealiseerd, in stand gehouden kan worden door onze generatie en een 
glanzende toekomst tegemoet gaat.

Meer nieuws over de dorpsveiling volgt in de lokale media, via facebook en onze 
vernieuwde website  www.dorpsveiling.nl  Noteer de datum 7 november alvast in de 
agenda want het belooft een ouderwets gezellige dorpsavond te worden.

Wij hopen u eerst nog te ontmoeten tijdens de open middag op 20 juni onder het 
genot van een kopje of een glaasje.

<< vervolg van de vorige pagina

In een vorige editie van Samenspel kon u lezen dat Patrick Hoefman een 
complimentje kreeg. Deze rubriek is opgezet als een doorgeefrubriek. 
Degene die een compliment krijgt mag in het volgende Samenspel een 
complimentje geven. 
Deze week geeft Patrick een complimentje:
 
Dank je wel Claudia Diks voor het complimentje, actief bezig zijn voor de wijk doe ik 
graag en hoop het nog zeker een tijdje vol te houden hoor!
Dan wil ik graag het complimentje doorgeven aan Jeroen Swerissen.

Jeroen heeft dezelfde symptomen als ik, hij kan niet stil zitten, en dat doet hij dan met 
verve! Altijd bereikbaar en vaak aanwezig op SV De Westfriezen, hij heeft daar zoveel 
petten op, je ziet zowat zijn hoofd niet meer :)

Leeft super mee met alle jeugdteams, zelfs vlak na een inhaalwedstrijd op woensdag belt 
hij even op om te weten of ons team kampioen is geworden.
Jeroen, jouw inzet wordt enorm gewaardeerd, ik hoop dat je nog een tijdje al die petten 
ophoudt, dan steek ik wel af en toe een helpende hand uit!

Een complimentje!



Met gepaste trots presenteert het Kermiscomité Zwaag een 
uitgebreid kermisprogramma tijdens het pinksterweekend 
2015! Verschillende activiteiten en mooie optredens. Een 
programma voor zowel jong als oud!

Georganiseerd door carnavalsgroep De Lamstralen beginnen we de vrijdagavond vanaf 
19.30 uur op ‘sportieve’ wijze met het Swaeghse bakvoetbaltoernooi! Speel met jouw 
team dit levend tafelvoetbal op het terrein achter de Witte Valk. Na de finalewedstrijd 
tegen middernacht gaan we in het voorcafé door met gezellige muziek van onze eigen 
huis-DJ!

Zaterdagavond pakt het kermiscomité op bijzondere wijze uit. In de grote feesttent 
op het terrein achter café De Witte Valk. Om 21.00 uur is het weer Party Time met 
‘Leuk dat je er weer band’ voor alle kermisvierders. Komt allen kijken en beleef deze 
zaterdagavond een uniek avondje uit in Zwaag! Na deze spectaculaire show beginnen 
Feest DJ’s binnen in het café al 
warm te draaien. We gaan nog 
lange niet naar huis…!

Zondag 24 mei is ondertussen 
al traditioneel en herkenbaar 
geworden in Zwaag. Vanaf 14.30 
uur zorgt carnavalsgroep De 
Schuimkragen dat het zandstrand 
bij de feesttent achter café De 
Witte Valk er weer mooi bij ligt. 
Hier nemen verschillende teams uit 
Zwaag en omliggende dorpen het 
tegen elkaar op tijdens het Tropical Beach Volleybal toernooi, met een bijzondere act 
als afsluiter!

En dan de maandag tweede pinksterdag! Nieuw dit jaar is het Pyjamabal/Eerste 
Deuntje. Kom gezellig een borreltje halen in je pyjama. Kaarten zijn in de voorverkoop 
bij de bar in De Witte Valk. ’s Middags hebben we weer voor alle kinderen  een middag 
vol plezier op de verschillende springkussens. Het Oranje comité heeft een leuk 
kinderprogramma samengesteld, waarbij geen kind zich zal vervelen. En wat mede 
mogelijk is gemaakt door de Jeugdraad van Zwaag en het LOP. Een uniek gebaar van 
deze beide partijen. Voor de tweede keer organiseert carnavalsgroep De Alcoholica’s 

Het complete programma is bekend!

Lees verder op de volgende pagina >>



Muziekquiz in de Wildebras
Zaterdag 18 april was de muziekquiz in de Wildebras. De opgave vooraf leek wat tegen 
te vallen, maar op de avond zelf bleek toch dat een grote groep specialisten zich had 
verzameld.
Onder leiding van Bas Manshanden, op de achtergrond vakkundig bijgestaan door 
Mathijs Woestenburg, werden vele bekende, maar ook diverse onbekende liedjes ten 
gehore gebracht, met de daarbij behorende makkelijke en ja hoor, ook diverse moeilijke 
vragen. Het “o ja” was dan ook vaak te horen na het geven van de juiste antwoorden 
door Bas.
In de pauzes werden de tussenstanden doorgegeven, en een ieder trachtte zich te 
verbeteren, wat soms wel lukte ten koste van andere teams.
De eindstand: op de derde plaats Uitgeswaffeld, tweede werden De wijzen uit het oosten 
en de hoofdprijs, een zak snoep ging met Uitgerookt naar huis. Maar zover was het nog 
niet want er werd nog lang geborreld en doorgepraat over de muziek en de muziekquiz.
Een hele geslaagde avond, die volgend jaar vast weer op het programma zal komen. Rest 
mij nog Lisette en Ramon te bedanken voor het beheren van de bar en tot volgend jaar!

Speurtocht voor de jeugd
Zaterdag 13 juni is er een speurtocht voor de jeugd van Zwaagdijk-West. Door tuinen, 
over en door sloten…
Aanvang 13.00 uur, opgeven bij Marsha.
Ouders die mee willen lopen, zwemmen en kruipen kunnen zich ook opgeven bij Marsha.
 
Meer informatie over de Wildebras: www.de-wildebras.nl.

Nieuws van de Wildebras

dit jaar het Jeugd Bakvoetbal Toernooi voor de jeugd van 12 tot 16 jaar. Kom allen 
kijken bij deze topmiddag. Met om 20.00 uur gaat het voorcafé open van café de Witte 
Valk. Nog ene keer lekker uit je dak met onze feest DeeJee.

Dinsdag doen we er nog eentje toe. Een gezellige afsluitende avond van kermis Zwaag!

Kijk nu op de website www.kermiszwaag.nl, en laat je verrassen door het kermispro-
gramma, het laatste nieuws en foto’s over de historie van kermis Zwaag (i.s.m. Histo-
risch Zwaag). Beleef van 22 mei tot 26 mei een fantastisch kermisweekend Zwaag!
 
Het Kermiscomité

<< vervolg van de vorige pagina



BLOKWEERMARKT ZONDAG 21 JUNI
Ja, u leest het goed! Naast de biologische 
weekmarkt op vrijdag, Mak’s Biomarkt, wordt ook weer een jaarmarkt georganiseerd. Dit 
jaar voor de zevende keer.

De jaarmarkt is niet te vergelijken met de weekmarkt. Op de weekmarkt staan ongeveer 
vijf standhouders met dagelijkse levensbehoeften van de beste soort. Alles uitgesproken 
lekker en vooral gezond. Brood, groente en fruit, kaas, olijven, jams en siropen. Van 
10.00 - 17.00 uur. Op de jaarmarkt staan ruim twintig standhouders met een zeer divers 
biologisch en duurzaam aanbod. Dit jaar zelfs met zijden en wollen ondergoed. Voor de 
volledige lijst met alle standhouders kijkt u op www.mak-blokweer.nl
In de beste traditie wordt er ook voor de kinderen, speciaal op deze Vaderdag, van 
alles georganiseerd. Houdt u daarom nu al een plekje vrij in uw agenda en volg de 
berichtgeving in het volgende Samenspel.

Stichting MAK Blokweer  |  Kloosterhout 1-2, 1695 JC Blokker  |  tel. 0229-266344
www.mak-blokweer.nl  |  info@mak-blokweer.nl

22 t/m 26 mei Kermis Zwaag

31 mei Van zoet naar Zout Aanvang 09.00 uur

 Westfriese FietsTourclub

 Start: Handbalvereniging, Noorderdracht 42a, Oosterblokker

6 juni Beiers Bloknoten Feest XXL Aanvang 19.30 uur

 De Bloknoten, Dorpstraat 112, Zwaag

21 juni Blokweermarkt voor biologische en  Aanvang 10.00 uur

 duurzame streekproducten

 Mak Blokweer, Kloosterhout 1-2, Blokker

Activiteitenagenda     mei / juni 2015

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



Sportagenda     mei / juni 2015

VOETBAL

25 mei Heren Aanvang 17.05 uur        

 Tweede pinkerdag Vitesse’22 - Westriezen Castricum 

HANDBAL

31 mei Heren Aanvang 13.30 uur

 Westfriezen - Zaanstreek Zwaag

31 mei Dames Aanvang 12.30 uur

 HV Blokker - Alpha Tours/Valken 2 Oosterblokker

7 juni Heren Aanvang 13.15 uur

 Westfriezen - SC Dynamo 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.

Zondag 31 mei eindigt de Ronde van Italië met een vlakke slotrit. 
De renners zijn de dag tevoren van Sestriere gekomen, na een moordende Alpenrit.
Op zondag 31 mei biedt de Westfriese Toerclub uit Blokker u de gelegenheid om te 
doen wat fietsers uit deze regio vaak doen: fietsen van de ene kust naar de andere kust 
en weer terug. Een vlakke rit dus, maar wel een mooie rit. Ook al door het afwisselende 
Noordhollandse landschap tussen het zoete Markermeer en de zoute Noordzee.
Van zoet naar zout kan in drie ritten worden gereden: 35 km, 72 km en 105 km. Bij alle 
ritten is gekozen voor veilige wegen. Het staat iedereen vrij een eigen tempo te kiezen. 
De langste ritten starten om 09.00 uur. De 35 km een half uurtje later. Vertrekpunt is 
de Handbalvereniging aan de Noorderdracht 42a in Oosterblokker. Graag zien wij u op 
zondag 31 mei met onze club meerijden.
 
De volgende rit op zondag is veelbelovend, want dan doen we een rondje 
Alkmaardermeer. 

Van zoet naar zout



Op Socrates werken we bij de kleuters altijd in een 
thema. Zoveel mogelijk ontwikkelingsgebieden worden in dat thema aangeboden.
De afgelopen weken tot de meivakantie is er heel hard gewerkt aan het thema Bouwen 
en Wonen. 
We hebben bedacht wat er allemaal door de mens wordt gebouwd zoals: winkels, 
kazernes voor politie en brandweer en leger, ziekenhuizen, flats en scholen. We hebben 
de letter h van huis geleerd en woorden genoemd die begonnen met een h zoals hek, 
hok en helm. En allerlei themawoorden geleerd.
De kinderen hebben prachtige gebouwen gemaakt met lego, kapla, duplo en de grote 
houten bouwstenen uit de bouwhoek.

We hebben een wandeling gemaakt naar de bouwplaats achter onze school in de buurt 
van het Unjerpad. Er waren allerlei bouwmaterialen te zien. En huizen in een verschillend 
stadium van de bouw. De kinderen konden een fundament zien, het maken van de 
dakspanten. Een metselaar liet zien hoe hij een muur bouwde. Een timmerman was bezig 
met de kozijnen. De kinderen waren heel leergierig. Natuurlijk hebben we ook allerlei 
leuke prentenboeken voorgelezen en informatieboeken bekeken maar de praktijk is 
toch wel heel interessant. De kinderen weten nu dat een rioolbuis een cilinder is en een 
baksteen een balk.

De kinderen hebben een foto van hun huis laten zien en hun eigen huis getekend met 
hun familie erin. We hebben besproken welke kamers er zijn in een huis en wat je daar 
doet. De kinderen hebben allemaal in de huizenhoek gespeeld. Er zijn huizen geknutseld.
Na de meivakantie zijn we gestart met het nieuwe thema ridders, kastelen en jonkvrouwen. 
We verwachten dat dit net zo’n leuk en interessant thema zal zijn als het thema bouwen 
en wonen!
 
Met vriendelijke groet, Stéphanie de Jong - Locatiemanager
 
Lage Hoek 71 | 1689 CP Zwaag | T 0229 - 707721|
www.obsSocrates.nl | Email s.de.jong@talenthoorn.nl| www.facebook.com/OBSsocrates1

Werken in thema’s op Socrates

De huisartsenpraktijk is wegens nascholing, vakantie of nachtdienst gesloten op 
donderdag 4 juni.

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



Op zaterdag 30 mei, van 10.30 tot 14.00 uur, organiseert het nieuwe bestuur van de 
stichting een open dag in de dorpskerk van Zwaag. Donateurs en bewoners van Zwaag 
zijn uitgenodigd om onze mooie dorpskerk te komen bezichtigen. 

Onder leiding van een viertal gidsen wordt u rondgeleid en krijgt u te horen wat er 
allemaal zo bijzonder is aan dit oudste monument van de gemeente Hoorn. 

Ook is er dan gelegenheid om kennis 
te maken met het nieuwe bestuur en u 
eventueel aan te melden als donateur en/
of vrijwilliger om het stichtingsbestuur te 
ondersteunen in haar werk om deze kerk te 
behouden voor Zwaag.
Komt u ook? De koffie staat voor u klaar!
 
Met vriendelijke groet, 
het bestuur SBHKZ

Open dag Dorpskerk Zwaag

Kom met je vriendjes en vriendinnetjes naar limonade-tennis!
Wanneer:  elke vrijdag van 22 mei tot en met 26 juni
Hoe laat:  van 14.00 tot 14.50 uur
Voor wie:  alle jeugd van 5 t/m 8 jaar
Waar:  TV Swaegh, Dorpsstraat 225 in Zwaag
Onder begeleiding van de All-In tennistrainer Marco van Bavel
 
Gratis deelname, materiaal aanwezig. Opgeven hoeft niet. Kom gewoon, 
het maakt niet uit welke dag! Je hoeft geen lid te zijn van de vereniging!

Gratis Limonadetennis bij TV Swaegh

De jaarlijkse collecte ten behoeve van het Longfonds is gehouden van 20 t/m 25 mei, 
ook in Blokker. De enthousiaste vaste collectanten en de goede gevers hebben een 
totaalbedrag opgehaald van 418,77 euro. Bedankt voor uw inzet en medewerking.

Mocht u de collectant gemist hebben, kunt u uw bijdrage alsnog overmaken via: 
NL51 RABO 03305903 tbv Longfonds Amersfoort.

Namens de collecteorganisatie en collectanten bedankt!

Opbrengst Longfonds Blokker



Hanekrabbels:
uw mening telt…
Stel je voor, je gaat naar de stad want je hebt nieuwe zomerkleding 
nodig. Dat model spijkerbroek waar je al jaren zo graag in loopt 
kan nu echt niet meer en die nieuwe gympen in de etalages lachen 
je al een paar weken toe. Je leeft je lekker uit en loopt winkel in, 
winkel uit. Bij de uitgang van de winkels krijg je van een vrolijk 
lachende medewerker een A4-tje papier in je handen gedrukt. Op het A4-tje wordt je 
een kans op een cadeaubon beloofd als je ‘in maar een paar minuten tijd een aantal 
vragen beantwoordt.’ Als je thuiskomt heb je drie tassen in je handen: één met een nieuw 
model spijkerbroek, één met die kekke gympen en één tas vol met: enquêtes. Vol goede 
moed ga je in je nieuwe spijkerbroek en gympen aan de tafel zitten om hopelijk die 
cadeaubonnen, gratis toilettasjes en wat al niet meer te scoren. Na een uur ben je vier 
enquêtes verder.
Zo gaat het mij tenminste digitaal dagelijks af. Na elk bloemetje dat ik online koop, 
elke klacht die ik indien, elk telefoontje dat ik pleeg…hup: fladdert er weer zo’n rete-
irritante vragenlijst mijn inbox binnen. Of ik mijn ervaring wil delen met anderen, of het 
bloemetje goed is bevallen, of de koffie lekker was, of ik de worst of de tompouce de 
sterkste kant van het warenhuis vind, ja zelfs of ik tevreden ben met de afhandeling van 
mijn klacht. Straks gaan ze me nog vragen of ik de klachtenafhandeling kan aanbevelen 
bij mijn vrienden en kennissen. ‘Ja joh, zorg dat je daar klachten krijgt want die handelen 
het zo leuk af!’
Terwijl de instanties die wel wat feedback kunnen gebruiken, je nooit om je mening 
vragen. De gemeente vraagt me nooit hoe ik het vind dat ik 15 minuten over het traject 
van de Blauwe Berg naar de Liornelaan doe (terwijl ik in diezelfde tijd van Beverwijk naar 
Zaandam rijd) of hoe ik de afhandeling van mijn klacht over de groenvoorziening vind. 
De Belastingdienst vraagt me nooit hoe ik de afwikkeling van mijn toeslagen heb ervaren 
en ik heb nog nooit een vragenlijst van de NS gezien hoe ik het treinverkeer vanuit 
station Kersenboogerd ervaar. Maar misschien zijn dit wel te open deuren…
In ieder geval sleep ik die enquêtes tegenwoordig bij ontvangst in één vloeiende 
beweging in de prullenbak van mijn computer. Mijn mening? Beste ondernemers, stop 
ermee om er naar te vragen!

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

OPHAALDATA: MAANDAG 8 JUNI
 MAANDAG 22 JUNI

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



Heeft u ook een origineel, lekker of exclusief recept dat u graag met anderen wilt delen? 
Mail deze dan naar: redactie@stichtingsamenspel.nl

Ingrediënten

Salade
• 4  meiknollen
• zout
• 1 krop Romeinse sla
•  8 plakken Italiaanse ham
• 100 g walnoten 

Dressing
• 100 ml sherryazijn
• 3 el honing
• zout
• versgemalen peper
• 300 ml olijfolie 

EET SMAKELIJK!

Bereiding
Kook de meiknollen in de schil in water met zout gaar 
en laat ze in het vocht afkoelen. Meng de azijn met de 
honing. Breng op smaak met zout en peper en mix de 
olijfolie erdoor. Verwijder de schil van de meiknollen. Snijd 
de meiknollen in plakjes en maak ze aan met de dressing. 
Snijd de sla in repen, verdeel over borden en leg de ham 
erop. Rooster de walnoten in een droge koekenpan. 
Haal de meiknollen uit de dressing en verdeel ze over de 
salade. 
Sprenkel de 
dressing over 
de salade en 
garneer met 
de walnoten.

Zoetzure MEIKNOLLEN met Romeinse sla, 
parmaham en geroosterde walnoten

De meerkoet heb ‘r bek vol takkies,
ze loit ze in ‘n hoekie neer.
Zô bouwt ze vedder an ‘n nessie,
dut jaar al voor de tweide keer.

Voor heur had ‘t niet zô nôdig hoeven,
ien nessie vindt zai mooi genog.
Maar manlief die had are planne,
dat je begroipe, ‘t beurde toch.

Dat broeden zel z’n oigen skikke,
maar kreg ‘t grut maar weer d’rs groôt.
Ja, ‘t was voor heur wel effies slikke,
toen hai ‘r nam deer in die sloôt.

Deer komt ie an met wollen dreidjes,
weer heb ie die nou weer vedaan?
Hai loit ‘t allerleste laagie,
nou ken zai oindelijk zitte gaan.

Oh, ‘t is vezelf ok wel weer pittig,
dat nuwe leven brengt ok houp.
Ze skudt ‘r vere, zoekt ‘r plekkie,
ze leit ‘t maar op z’n beloup.

Dilly Koetsier-Speets, Hoogkarspel
Zie ook: 
www.westfriesgenootschap.nl/creatief

Nuw leven



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

Wethouder Michiel Pijl overhandigt op zaterdag 9 mei een Eenhoornzegel van 500 euro 
aan de heer en mevrouw Entius van Frits Farm, de kinderboerderij aan de Dars/Kapberg 
in Zwaag. Frits Farm krijgt het Eenhoornzegel vanwege het 25-jarig bestaan. 

Al 25 jaar zorgen de heer en mevrouw Entius voor het beheer en onderhoud van 
kinderboerderij/volière Frits Farm. Het echtpaar doet het werk vrijwillig. Van de gemeente 
krijgen zij een vergoeding voor de kosten die zij maken, zoals de aankoop van voer en 
afvoer van afval.

Het in standhouden van de 
kinderboerderij vraagt het hele jaar 
de volledige inzet van de heer en 
mevrouw Entius. De dieren kunnen 
immers geen dag zonder verzorging en 
toezicht. De heer Entius heeft dit altijd 
naast zijn reguliere baan gedaan. Ook 
de kinderen van het echtpaar helpen 
soms mee bij de verzorging van de 
dieren. 

Eenhoornzegel voor Frits Farm

Hierbij doet het comité van de Stichting 
Ziekentriduum Zwaag een vriendelijk verzoek 
aan alle omwonenden van de Sint Martinuskerk 
in Zwaag om de auto na de kerkdienst van 
zondag 31 mei niet meer op het parkeerterrein 
voor de kerk te parkeren. 

Na de kerkdienst zal het parkeerterrein namelijk 
gedeeltelijk in beslag genomen worden door 
de kerkbanken.

Alvast bedankt voor uw medewerking! 

Ziekentriduum Zwaag: 
dinsdag 2 t/m donderdag 4 juni



Doe mee & Steun De JB
JB Zwaagdijk - Jongeren Beweging van Zwaagdijk-West- 
is een stichting die jongeren in de categorie 16-24 jaar met 
elkaar wil verbinden door middel van het organiseren van verschillende thema avonden 
waarbij wij DJ’s, bands en andere artiesten een plaats willen bieden om voor publiek op 
te treden. Op deze manier probeert JB Zwaagdijk een plaats te zijn die jongeren aantrekt 
en deze laat ontspannen. Bijvoorbeeld onder het genot van muziek en de optredens van 
vrienden, die zo kunnen laten zien wat ze kunnen. Zo proberen wij tevens de hangjeugd 
op straat tegen te gaan. Hiervoor willen wij onze bestaande activiteiten uitbreiden met 
het geven van muziek workshops. Om dit voor alle artiesten aan te kunnen bieden willen 
wij graag de daar voor benodigde apparatuur aanschaffen om ze zo de kans te bieden 
zich creatief te ontwikkelen en om podium ervaring op te laten doen. 
Op 10 april heeft gemeente Medemblik www.hetluktons.nl online gezet. Wij hebben op 
deze website een project staan: Stop overlast & geef talent de kans.
Op deze site kunnen particulieren en/of bedrijven een eenmalige bijdrage geven aan 
verschillende projecten. Wij zouden het leuk vinden als u ook er even op kijkt en eventueel 
een bijdrage levert. Alvast bedankt!

JB Zwaagdijk (voor en door jongeren) • Balkweiterhoek 56 • Zwaagdijk-West

Nieuws van JB Zwaagdijk

ABSOLUTELY MUSIC  is een jong, enthousiast, 
vierstemmig popkoor. Dit genre omvat een 
aantal tijdloze oude hits en lekkere vlotte nieuwe 
nummers. Onder muzikale leiding van Ingrid Schouten brengt het koor nummers 
ten gehore van Adele, Jessie J., the Corrs, Caro Emerald, maar ook recentere top 
40 nummer van Gary Jules en John Legend. Tijdens de zangavonden hangt er een 
goede en gezellige sfeer. Naast de gezelligheid wordt er vooral aan kwaliteit gewerkt 
waardoor wij ons graag willen onderscheiden.

WILT U ONS ZIEN EN HOREN?
•  Op zaterdag 30 mei van 20.15 tot 22.15 uur treden we samen met vocal group Men@

work op in de Pianokamer in Spierdijk. Kaarten zijn 7,50 euro per stuk en kunt u 
verkrijgen via: s.vanrossum@ziggo.nl  of  0229-758304.

•  Op zaterdag 29 augustus treden we op tijdens de Jaarmarkt in Blokker (zie onze 
website voor de tijd).

Bent u nieuwsgierig geworden? Bezoek onze website voor meer informatie: 
www.absolutelymusic.nl  of bel Ingrid Schouten, dirigent: 06 - 21567557

Concert: Passion for music works 
absolutely, men!



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

OPHAALDATA: WOENSDAG 27 MEI
 WOENSDAG 10 JUNI

SVP PAPIER GEBUNDELD OF IN DOOS/BAK AAN DE WEG ZETTEN.

Ophaaldata oud papier Blokker

Per abuis zijn er in het vorige Samenspel van 8 mei verkeerde data vermeld als 
ophaaldagen van oud papier in Blokker. Excuses voor het ongemak.

Blokkers Oud Papier

Robin Duson, lid van schaakvereniging Caïssa-Eenhoorn uit Hoorn, heeft afgelopen 
week een knappe prestatie geleverd. Door eerder Noord-Hollands kampioene te zijn 
geworden in de meisjes C categorie (tot 14 jaar) verdiende ze een ticket om mee te 
doen aan het Nederlands kampioenschap voor jeugdschakers. Dit kampioenschap 
werd afgelopen week (2 t/m 9 mei) gehouden in het Topsportcentrum Rotterdam, 
naast voetbalstadion De Kuip.

In een competitie van 18 speelsters was Duson aanvankelijk op ratingpunten als tiende 
geplaatst, waardoor een plaats in de middenmoot werd verwacht. In negen ronden 
werd uitgemaakt wie zich de nieuwe kampioen mocht noemen en het ticket voor het 
Europees kampioenschap in de wacht zou slepen. Na een stroeve start van een half 
punt uit twee partijen kwam de Hoornse schaakster op gang en won ze drie partijen 
achter elkaar. Nadat ze in de zesde ronde de uiteindelijke kampioene Ting-Ting Lu 
uit Capelle aan de IJsel keurig op remise wist te houden verloor ze een ronde later 
van de nummer twee Pascalle Monteny uit Spijkenisse. De laatste twee ronden wist 
Duson keurig te winnen waardoor ze op een totaal van zes punten uitkwam. Achter 
kampioene Lu en Monteny bleek dit genoeg te zijn voor een gedeelde derde plaats. 
Die plaats deelde Duson met Marlinde Waardenburg uit Coevorden. 

Een knappe prestatie voor de eerstejaars C speelster die zich in april ook al had geplaatst 
met haar C team voor het Nederlands kampioenschap.

Robin Duson gedeeld derde van Nederland



Wie Marco Cavagnaro is, weten inmiddels veel 
parochianen van de parochie H. Matteüs, waaronder de 
geloofsgemeenschappen Hoorn, Zwaag, Westwoud, Ooster- 
en Westerblokker vallen. Voor degenen die hem niet kennen 
een kleine samenvatting van zijn leven tot nu toe. 36 Jaar 
geleden is Marco in Italië geboren en liefdevol door zijn 
ouders in Rome opgevoed. Na de middelbare school volgde 
de universiteit. Hij had alles wat zijn hart begeerde, zo leek 
het. Maar na jaren van toch niet gelukkig zijn, kwam de ommekeer toen een vriend 
hem over Sint Franciscus vertelde. Na een lange zoektocht werd de roeping om priester 
te worden steeds sterker. 
Uiteindelijk, ongeveer tien jaar geleden, is Marco per loting naar Nederland gestuurd, 
waar hij in het Grootseminarie Redemtoris Mater de priesteropleiding volgde. Met 
als resultaat: drie jaar op missie in Zuid-Afrika en bij terugkomst in Nederland een 
stageplaats bij parochie H. Matteüs. 

Per 1 oktober 2014 bewoont hij samen met kapelaan Antonio Tocco de pastorie aan 
de Plantage in Blokker. Dat hij hier in onze regio voorlopig zijn bestemming heeft 
gevonden blijkt wel, want na de Diakenwijding in november, volgt nu in vol vertrouwen 
op God, zijn Priesterwijding op 30 mei in Haarlem.                                                                                                                                       

Voor zijn familie, genodigden, parochianen en allen die er bij willen zijn, zal Marco als 
pasgewijd priester zondag 31 mei om 10.00 uur voorgaan tijdens zijn plechtige eerste 
Eucharistieviering in de Sint Martinuskerk van Zwaag. Na deze feestelijke  viering is er 
gelegenheid Marco te feliciteren onder het genot van een lekker kopje koffie in de 
Plataan, naast de kerk.

Werkgroep regio vieringen

Priesterwijding

Ook dit jaar organiseert HV Blokker weer haar jaarlijkse pinkstertoernooi. Ditmaal vind 
het pinkstertoernooi plaats op zaterdag 23 mei op het veld aan de Noorderdracht.

In de ochtend en middag zal de jeugd spelen en in de avond mogen de senioren het 
toernooi voortzetten, waarna het met een feest in de kantine zal worden afgesloten. 
Wij hopen u graag op zaterdag 23 mei te zien rond de handbalvelden. Kom langs en 
proef de sfeer van de handbalsport en HV Blokker!

Vooraankondiging Pinkstertoernooi HV Blokker



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

Vieringen

za. 23 mei 19.00 uur Oosterblokker Eucharistieviering en St. Caeclia
    1e Pinksterdag 
zo. 24 mei  10.00 uur Zwaag Eucharistieviering m.m.v. Marcanto
   Westerblokker GEEN VIERING
    2e Pinksterdag
ma. 25 mei 10.00 uur Westerblokker Eucharistieviering
   Zwaag GEEN VIERING
di. 26 mei 09.00 uur Westerblokker Eucharistieviering
wo. 27 mei 09.00 uur Zwaag Eucharistieviering in de Kapel
  19.00 uur Zwaag Rozenkransgebed in de Kapel
do. 28 mei 09.00 uur Zwaag Eucharistieviering in de Kapel
vr. 29 mei 09.00 uur Westerblokker Eucharistieviering
za. 30 mei 19.00 uur Oosterblokker Eucharistieviering Samenzang
zo. 31 mei 10.00 uur Zwaag Gezamenlijke Eucharistieviering van 
    H. Matteüs parochie m.m.v. koor Marcanto
di. 2 juni 09.30 uur Zwaag Ziekentriduum
    Eucharistieviering m.m.v. koor Marcanto
wo. 3 juni 09.30 uur Zwaag Ziekentriduum
    Eucharistieviering m.m.v. Schola Cantorum
    Ziekentriduum
do. 4 juni 09.30 uur Zwaag Eucharistieviering m.m.v. Rouw- en trouwkoor
vr. 5 juni 09.00 uur Westerblokker Eucharistieviering
  19.00 uur Zwaag Woord- en Communieviering in de Kapel

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).

Kerkdiensten en zondagskring (beginnen in de regel om 10.00 uur)

Zondag 24 mei: Eerste Pinksterdag 
Blokker: ds. R.J. Kooiman

Zondag 31 mei:
Zwaag: ds. J. Meinders 



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
Hilly Hania, Bramleylaan 32, Blokker (Bezoekwerk)  0229 - 23 48 72 of 06 - 43 03 24 60
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


