
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 12 mei kunt u inleveren 

uiterlijk op woensdag 3 mei voor 19.00 uur ‘s avonds 

via  redactie@stichtingsamenspel.nl of op Benonilaan15, 1695HD Blokker

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

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

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

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

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

Jaargang 47, nummer 9 28 april 2017

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

Redactieleden Samenspel: redactie@stichtingsamenspel.nl
- Eef Smal - Corina van Willegen
- Henny Schoonderwoerd - Chris Baesjou
- Annemieke Ooms - Ivo Stork
- Ellen Muller - Judith Gitzels
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Volg ons ook op Facebook: www.facebook.com/Samenspel

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

Afscheid Marijke Wittenberg 
Na ruim 5 jaar actief te zijn geweest als uitvaartleidster 
van de begrafenis- en crematieverenigingen van Zwaag, 
Zwaagdijk, Schellinkhout, Westerblokker en Oosterblok-
ker, heeft Marijke Wittenberg op 1 maart afscheid van 
ons genomen. Wij hebben haar leren kennen als een zeer 
betrokken medewerkster die vele families bijstond in een 
moeilijke periode. Haar professionaliteit en haar medele-
ven waren voor de nabestaanden van een overledene een 
welkome steun en voor de besturen van de diverse vereni-
gingen een geruststellende zekerheid dat het werk onder 

hun verantwoordelijkheid in bekwame handen lag. Wij danken Marijke voor haar 
waardevolle bijdrage en wensen haar veel geluk in de ongetwijfeld wat rustigere 
toekomst. 
 
De plaats van Marijke wordt ingenomen door Lian Kroon. Na een sollicitatieproce-
dure kwam zij als meest geschikte kandidaat naar voren. Lian, afkomstig uit Nib-
bixwoud, heeft ruime ervaring als uitvaartleidster en gaat samen met Monique 
Bankras deze belangrijke taak vervullen in onze dorpen. Wij wensen haar toe dat 
ze veel voor de mensen mag betekenen en dat zij veel voldoening zal vinden bij het 
invullen van haar taak.

MAKS’ Biomarkt  
op zondag 30 april 

MAKS’ Biomarkt is een kleinschalige, maandelijkse streekmarkt met biologische en 
duurzame producten. De markt van deze maand vindt plaats op zondag 30 april van 
10.00 tot 16.00 uur. In de wisselkramen vindt u deze maand onder andere heerlijke 
olijfolie en alles voor een gezonde energiehuishouding. De invulling van de overige wis-
selkramen wordt binnenkort via de website van MAK Blokweer bekendgemaakt.  

MAKS’ Biomarkt is elke laatste zondag van de maand van 10.00 tot 16.00 uur, op het 
terrein van MAK Blokweer, Kloosterhout 1-2, Blokker. Tijdens de markt zijn het bezoe-
kerscentrum, de kijkboerderij en het natuurpark geopend. Toegang is gratis. Honden 
zijn niet toegestaan.



Bericht voor wandelliefhebbers  

Hij komt er weer aan: de 40MM sponsorwandeltocht. De 40MM - 
40.000 meter mars - is een sponsorwandeltocht door de mooie  
dorpen Venhuizen, Hem, Wijdenes, Oosterleek en Schellinkhout. De 
opbrengsten worden geheel besteed aan de verschillende projecten die de 40MM on-
dersteunt in de minder ontwikkelde landen. Daaronder vallen ook de projecten van de 
paters Piet Korse en Ben Beemster en van zuster José de Jong, allen uit Zwaag afkom-
stig. De wandeling vindt jaarlijks plaats op de zaterdag na Hemelvaartsdag. Naast de 
40 km-route is er ook een aantal korte routes. Het is de gezelligste wandeltocht van de 
hele regio West-Friesland en onderweg zijn vele stempelposten. Met veel enthousiasme 
zetten de vele vrijwilligers zich in om er een fantastische dag van te maken.  
 
De 44 editie van de 40MM vindt plaats op 27 mei. Wij hopen u dan weer te zien. 
Een prachtige tocht door West-Friesland en over de IJsselmeerdijk; een garantie voor 
een heerlijke dag. Meer informatie over de verschillende routes en voorinschrijven: 
www.40mm.nl. U wordt van harte uitgenodigd om mee te lopen en te sponsoren! Ook 
inschrijfformulieren en posters bij: Elly Klijbroek, Dorpsstraat 282, Frans Korse, Dorps-
straat 149a, Jolanda Woestenburg, Krijterslaan 16 en Herman Rood, Rozenhof 1 (het 40 
mm-comité Zwaag).

Bedankt Mart Peerdeman voor het mooie compliment dat we van jou hebben gekregen 
in het vorige Samenspel. 

Graag geven wij nu een groot compliment aan iemand die overal inzetbaar is en dit ook 
doet. Hij heeft een enorme conditie ondertussen, die Kees Pronk.
Kees komt elke vrijdag op de fiets naar de Manege Warnaar aan de Langereis 100 te 
Oude Niedorp. Hij komt mensen begeleiden met een beperking, zodat ze met plezier 
elke vrijdagavond kunnen paardrijden. Kees is daarnaast een fervent Westfriezen sup-
porter. Elke zondagochtend om 8.30 uur is hij present om de kleedkamer schoon te 
maken. Tevens is Kees drager bij begrafenissen en grafdelver, zodat de overledene goed 
kan uitrusten. Ook op het kerkhof en de tuinen rondom de RK-kerk steekt Kees met 
regelmaat zijn handen uit de mouwen. En als er mensen op vakantie zijn, maait hij bij 
hun de tuin wel even. 
Wij, Margreet en Harry, hebben hier bewondering voor.

Groeten, Margreet en Harry Beerepoot

Een complimentje!
Deze rubriek is opgezet als een doorgeefrubriek. Degene die een  
compliment krijgt mag in het volgende Samenspel een complimentje geven. 



Westfriese Lourdes Vliegreis

“Maar onze echte bewondering gaat uit naar al die  
vrijwilligers die zoveel deden voor de mensen.  
Ja dat is echte barmhartigheid tonen wat Paus Franciscus ons voorhoudt.”   
(Deelnemer Westfriese Lourdes Vliegreis 2016). 
 
In dé Westfriese Lourdes Vliegreis 2017 - 27 september tot en met 2 oktober - zijn nog 
vrije plaatsen, in het groepshotel én zorghotel. Heeft u zorg nodig en kan die door uw 
reis-/kamergenoot verleend worden, dan is hotel Croix des Bretons uw verblijfplaats. Is 
het lopen in het glooiende Lourdes te vermoeiend en beschikt u niet over een eigen rol-
stoelduwer, dan is zorghotel Padoue uw gastenverblijf. Het zorghotel is dé uitgelezen 
plek voor mensen die zorg of verpleegkundige hulp nodig hebben. Het zorghotel biedt 
maatwerk. De zorgvrijwilligers verlenen alle benodigde hulp op elk gewenst tijdstip 
(begeleiding: 1 op 1).  
In het zorghotel zijn onder andere werkzaam de Westfriese zorgvrijwilligers Monique 
Bolman, Harrie Dol, Bouke en Marijke Pitstra.  
De begeleiding van de hotelpelgrims bestaat uit pastor Co Kuin, pastor Mariet Vet, 
groepsassistent Harry Vet en hotelleider Fred van de Winkel. Alle vrijwilligers in deze 
Lourdesreis (LO1773) zijn door VNB aangesteld. Wilt u ook eens als (zorg)vrijwilliger 
naar Lourdes? Mail naar Henk Smits: henk.smits@vnb.nl 
 
De saamhorigheid in de Groep Westfriesland is ieder jaar weer heel sterk. Als indivi-
dueel deelnemer zult u zich niet alleen voelen; met het oog op het ‘na-beleven’ is een 
reis-/kamergenoot aan te bevelen. Wilt u dit jaar met dé Westfriese Lourdes Vliegreis 
mee? Bel Harry Vet: 0228-514040. Mailen kan ook: ham.vet@quicknet.nl 

Collecte Longfonds 8 tot 12 mei
Onder het motto ‘Iedereen gezonde longen’ gaan ruim 55.000 enthousiaste col-
lectanten van 8 tot 12 mei voor het Longfonds op pad om geld in te zamelen voor 
mensen met astma en COPD (chronische bronchitis en longemfyseem). Het onder-
zoek naar de oorzaak én verlichting of genezing van deze nare aandoeningen 
wordt mogelijk gemaakt door giften van particulieren, collecte, het bedrijfsleven en 
de inzet van veel vrijwilligers. Ook in Zwaag gaan ruim 20 collectanten op pad met 
de collectebus voor dit goede doel. Velen doen dit al jaren: geweldig! Een mail of 
belletje en een positief antwoord: Ja ik doe weer mee!
Als er bij u door een collectant wordt aangebeld doet u dan ook weer mee? Wij re-
kenen op u! Door die trouwe én nieuwe collectanten zijn dit jaar alle wijken bezet 
van het ‘oude’ Zwaag, fantastisch! Daar streeft de collecte-organisator van Zwaag 
elk jaar naar!  

De collecte-organisator voor het Longfonds van Zwaag



Lees verder op de volgende pagina >>

Rijtuigenloods en tuindersschoorsteen  
aangewezen als monument 

Het college heeft de rijtuigenloods van de museum-
stoomtram en de tuindersschoorsteen in Blokker aan-
gewezen als gemeentelijke monumenten. Wethouder 
Judith de Jong: “In Hoorn, Zwaag en Blokker hebben we 
meer dan 800 gemeentelijke monumenten. Elk monu-
ment vertelt een deel van onze geschiedenis. Om het 
verhaal van de gemeente Hoorn te kunnen blijven vertel-
len, willen we ons erfgoed behouden. De aanwijzing tot 
een monument draagt bij aan dit behoud.” 
 
Mede op verzoek van de Stichting Cultuurhistorische 
Route Blokker heeft het college de tuindersschoor-
steen aangewezen als gemeentelijk monument. De 
schoorsteen is van grote cultuurhistorische waarde en 
zeldzaamheidswaarde als de laatste van de vele tuinders-
schoorstenen die in Blokker en Zwaag gestaan hebben. 
Het vormt een tastbare herinnering aan de Bangert als 
belangrijk centrum van fruitteelt en glastuinbouw. Door 
de nieuwe locatie van de schoorsteen aan Koewijzend 4 
bij de historische fruittuin van de familie Balk met een 
bewaarschuur (1938) en een originele druivenserre uit 
1928/1929 (beide gemeentelijk monument) is er weer 
een compleet beeld van een vooroorlogs glastuinbouw-
bedrijf.  
 
In het huidige Zwaag en Blokker werd al in de late  
middeleeuwen fruit geteeld. De fruitbouw werd steeds 
meer uitgebreid in dit gebied door de grote vraag vanuit 
de stad, het ommeland en de havens. Tot in de 20ste 
eeuw speelde de tuinbouw in Zwaag en Blokker een 
grote rol, vooral langs de Bangert en de Koewijzend. 
Er ontstonden dorpslinten, met gebouwen met lange 
percelen grond erachter die waren omgeven door sloten. 
Met name in de jaren ‘30 van de 20ste eeuw werden veel 
kassen gebouwd voor het verbouwen van druiven. Ook 
de boomgaarden in de regio getuigen van de tuinders-
cultuur. De historie is terug te vinden in de afmijnzaal, de 
gerestaureerde schoorsteen, de kassen, de wateren en de 
structuur van de dorpslinten. 



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

OPHAALDATA: WOenSDAg 3 MeI 
 WOenSDAg 17 MeI
SVP PAPIER GEBUNDELD OF IN DOOS/BAK AAN DE WEG ZETTEN.

 
Mede op verzoek van de Museumstoomtram Hoorn - Medemblik heeft de gemeente de 
ruituigenloods aangewezen als gemeentelijk monument. De rijtuigenloods is een ken-
merkend bewaard gebleven onderdeel van het historisch spoorwegemplacement Hoorn. 
De loods is één van de weinige nog resterende industriële bedrijfsgebouwen in Hoorn 
uit het begin van de 20e eeuw waarvan de oorspronkelijke opzet nog volledig aanwezig 
of afleesbaar is. Bouwhistorisch is de loods waardevol vanwege de samenhang van het 
oorspronkelijke gebouw en de door het museum aangebrachte wijzigingen en onderde-
len. Juist deze samenhang is waardevol voor de kwaliteit en beleving van het gebouw. 
 
In 1884 werd de spoorlijn Zaandam - Hoorn geopend, in 1885 verlengd naar Enkhuizen. 
Onderdeel van de spoorlijn was station Hoorn met een ruim spoorwegemplacement. In 
1887 werd op dit emplacement een spoorlijn van Hoorn naar Medemblik aangesloten. 
In verband met de veemarkt in Hoorn was op het emplacement veel ruimte gereser-
veerd voor het laden en lossen van vee. Het emplacement werd 1929 uitgebreid met 
een rijtuigenloods als stallingsruimte voor nieuwe motorrijtuigen. Het voorste deel werd 
gebruikt voor onderhoud aan de rijtuigen en was voorzien van werkkuilen. Het achter-
ste deel van het gebouw was ingericht met werkplaatsen, magazijn en personeelsruim-
ten. Bij het gebouw behoorde een grote stookruimte. Sinds 1968 is de rijtuigenloods 
in gebruik als restauratie- en onderhoudswerkplaats van de collectie historisch rollend 
materieel van de Museumstoomtram Hoorn - Medemblik. Naast werkplaats fungeert 
het gebouw als museum en stallingsruimte voor stoomlocomotieven.

Collecte ziekentriduüm Zwaag 2017
Van 30 april t/m 6 mei komen de collectanten van het ziekentriduüm weer bij u 
langs. Wij bevelen deze collecte van harte bij u aan, zodat wij onze gasten op 16, 
17 en 18 mei weer een mooi programma kunnen bieden in de RK-kerk van Zwaag. 
Laat onze collectanten niet in de kou staan en geef met gulle hand.
Mocht u ook bereid zijn om een straatje te collecteren, dan kunt u zich opgeven bij 
Ada Koeman, telefoonnr.: 0229-238952.

Alvast bedankt namens Stichting Ziekentriduüm Zwaag.



Molen de Krijgsman 

Altijd al een molen van binnen willen 
zien? Kom dan zaterdag 13 mei tus-
sen 9.00 en 16.00 uur naar molen de 
Krijgsman in Oosterblokker. U kunt dit 
bijzondere monument tot helemaal in 
de top bezichtigen. U kunt zien en be-
leven hoe het is om in een malende en 
draaiende molen rond te dolen. Zeker 
voor kinderen, maar dan wel onder 
begeleiding van ouders en/of opa’s en 
oma’s is dit mooi om te beleven. 
Onze bakkerij is ook volop in bedrijf 
en u kunt de bakkers allerlei vragen 
stellen over brood en banket. Daar-
naast kunt genieten van ons lekkere 
gebak onder het genot van een kopje 
koffie.  

Als u ook wilt dat dit prachtige mo-
nument blijft bestaan, dan kunt u op 
deze dag donateur worden van de 
molen. U krijgt hier vier keer per jaar 
een digitale nieuwsbrief voor en zo 
blijft u op de hoogte van het wel en 
wee van onze molen. Dit prachtige 
monument is het behouden waard, 
dus steun onze molen voor minimaal 
€ 15,- per jaar. 

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

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

Met ingang van 1 mei stopt het wrattenspreekuur. Het aanstippen van wratten gaat 
voortaan op afspraak. Hiervoor kunt u bellen met de assistente.



Uitnodiging vergadering Dorpsraad maandag 1 mei

Hieronder vindt u de agenda voor de eerstvolgende 
vergadering van de dorpsraad Zwaagdijk-West.  
U bent bij deze van harte welkom in de Wildebras, 
Zwaagdijk-West, aanvang 20.00 uur

AgenDA:
1. Opening
2. Notulen vergadering 6 maart jl.
3. Post en mededelingen

Wilt u op de hoogte worden gehouden, bezoek dan onze website: www.dorpsraad-
zwaagdijk-west.nl of de facebookpagina: www.facebook.com/DorpsraadZwaagdijkWest

7. Pestcultuur
8. Rondvraag
9. Sluiting

4. Wijkschouw
5. Dorpswerk lidmaatschap 
6. Buurtpreventieapp

Uitdaging XL: realiseer de droom van jouw vereniging! 

De Westfriese Uitdaging gaat met jou de uitdaging 
aan, want: samen bereik je meer.
Dit najaar zet de Westfriese Uitdaging zich opnieuw in 
voor een Uitdaging XL project. Heeft jouw vereniging een droom? Laat het ons weten. 
Wellicht kunnen we samen met lokale ondernemers helpen jullie droom te realiseren.

Voor wie is Uitdaging XL?
Alle maatschappelijke organisaties zonder winstoogmerk, actief in West-Friesland mo-
gen zich melden. Een belangrijke voorwaarde is wel dat de organisatie zelf ook actief 
meehelpt bij het verwezenlijken van de droom. We nemen het project niet volledig uit 
handen, samen bereiken we meer.

Wat zoeken we?
Voor Uitdaging XL zijn wij op zoek naar een grote klus. Met gesloten beurs en tegen 
gereduceerde tarieven zorgen wij dat jullie droom werkelijkheid wordt. Heeft je or-
ganisatie een grote klus waar je hulp bij kunt gebruiken? Hebben jullie behoefte aan 
spullen, materialen, handjes én kennis? Meld je dan nu aan! Uit alle inzendingen kiest 
de matchgroep van de Westfriese Uitdaging één droom uit die we met behulp van de 
organisatie zelf en het netwerk van betrokken ondernemers, gaan realiseren in het 
najaar van 2017.

Het aanmelden van een project kan tot eind mei via  
www.westfrieseuitdaging.nl/vraag-aanbod/aanvraag-indienen. 
 
Wie weet wordt jullie droom dit jaar nog werkelijkheid!



Socrates-uitjes

De groepen 3 en 4 van basisschool Socrates hadden  
geluk met twee uitjes in korte tijd.
Eerst gingen alle groepen naar de Blauwe Schuit voor een creatieve workshop. De klas-
sen werden in twee groepen verdeeld. De groepen gingen aan de slag met het thema 
fantasie-insecten. De ene groep mocht op echte schildersezels grote schilderijen maken. 
De andere groep ging met allerlei materiaal aan het werk. Zij maakten een insect met 
takjes, veertjes, schelpjes en ander materiaal. Alle kinderen waren trots op hun resultaat.

Twee weken later gingen we naar het Zuider-
zeemuseum. Daar kregen we allemaal een 
rondleiding langs de ambachten van vroeger. 
Zo hebben de kinderen gezien hoe de touwen 
werden geslagen en mochten zij ook zelf hel-
pen met draaien van de touwen. 
De kinderen mochten ook  in de smederij 
kijken hoe de smid het ijzer heet maakte en in 
de haven hebben we gekeken hoe de netten 
gerepareerd werden. 
Het waren erg leuke en leerzame uitjes.



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

OPHAALDATA: 
MAAnDAg 1 MeI
MAAnDAg 15 MeI

Graag goed gebundeld! De opbrengst komt ten goede aan de Zwaagse verenigingen. 
Steun ook uw vereniging met oud papier voor het L.O.P.! Kijk eens op www.lopzwaag.nl

De Voorjaarstocht

Op zondag 7 mei wordt in de Ronde van Italië, met de derde etappe, 
de laatste race gereden op het eiland Sardinië. Daarna wordt de 
oversteek gemaakt naar Sicilië. Na een aantal ritten over dit eiland wordt de sprong 
gemaakt naar het vasteland van Italië. Het belooft dit jaar weer een spectaculaire 
koers te worden. Hoogtepunt vormen in letterlijke en figuurlijke zin uiteraard weer de 
Dolomieten en de Stelvio. De Ronde van Italië is echt een fantastisch schouwspel. Zoals 
wel wordt gezegd: de Ronde van Frankrijk is voor iedereen; de Ronde van Italië is voor 
liefhebbers.

De leden van de Westfriese Toerclub zijn ook 
echte liefhebbers. Graag had de club u voor 
zondag 7 mei een geaccidenteerde rit voor-
gelegd. Maar zodra duidelijk werd dat het 
parcours van de Giro diezelfde dag ook een 
vlakke rit aan bood, kon zonder problemen 
de Voorjaarstocht in de aanbieding, met start 
en finish bij de Handbalvereniging aan de 
Noorderdracht 42a in Oosterblokker.  
Over 90 en 65 km. De start is om 09.00 uur. 
Alle ritten gaan over veilige wegen en zijn 
prima in eigen tempo te rijden. Doe een helm op en laat de telefoon met rust, dan is 
het nog veiliger.
De 90 km gaat via Schardam en Neck naar de Wormer voor de koffiestop. Terug gaat 
het over Spijkerboor naar Driehuizen en zo verder langs Spierdijk weer naar de hand-
balvereniging.
De 65 km maakt een draai langs Oosthuizen en Avenhorn naar de Walingsdijk voor de 
stop bij café Halfweg. Daarna over Oterleek en Nibbik op huis aan.

De smaak te pakken gekregen? Graag nog zo’n rondje rijden Op 28 mei rijdt WFTC  
Tussen Amstel- en IJsselmeer. Moet u zeker doen. ‘s Morgens fietsen, ’s middags finale 
van de Giro d´Italia kijken. Wat wil een fietser nog meer?



Het Drachterveld in Blokker

Zondagmiddag 30 april start om 14.00 uur een rondwandeling door het Drachterveld bij 
het Wijzenddijkje in Oosterblokker. IVN-gidsen leiden bezoekers rond door dit vijf jaar 
bestaande waterbergingsgebied tussen Oosterblokker en Westwoud. De oude vaarroute 
is hersteld met een sluisje. Vanaf het Wijzenddijkje hebben fietsers en wandelaars een 
goed zicht op dit open gebied maar wandelend rondom de plas zie je toch het meest. 
Zoals de 18 meter lange betonnen oeverzwaluwwand die dit voorjaar is gebouwd en 
waar hopelijk de eerste zwaluwen een broedplek in de nestgaten hebben uitgehold.

De gidsen vertellen over de historie 
en het beheer van dit gebied. Ook 
de hier voorkomende bloemen, 
planten en vele (water)vogels op 
dit oude zeekleilandschap zijn het 
weten waard. 
De gratis wandeling start op het 
Wijzenddijkje vanaf de kant van 
Blokker. De ontmoetingsplek is bij 
het toegangshek van het Drach-
terveld, voorbij Wijzenddijkje nr. 
9. Neem de afslag Noorderdracht 
nabij de molen van Blokker. Een 
vrijwillige bijdrage voor IVN West-
Friesland is welkom. Foto Drachterveld van boven: Gerard Jonker

Foto Oeverzwaluwwand: Tjalling James



Familieberichten & Zoekertjes
DAnKBeTUIgIng

UITnODIgIng

Langs deze weg willen wij iedereen bedanken voor uw warme medeleven,
de bloemen, lieve berichtjes en/of uw aanwezigheid bij de condoleance of uitvaart, 

na het overlijden van

Ton Cornet 

Het heeft ons goed gedaan.
Aat Cornet en kinderen

Onze ouders/opa en oma

Herre Terpstra - Ida Terpstra-Heins
 zijn 50 jaar getrouwd.

6 mei vieren wij dit. Wilt u hen feliciteren dan kan dit van 16.30 u tot 18.00 uur
in café de Harmonie te Oosterblokker

 
De (klein)kinderen

Voor plaatsing in het Samenspel van 12 mei
graag uiterlijk op WOenSDAg 3 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.

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

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.



30 april  MAKS’ biomarkt Aanvang: 10.00 uur
 Kloosterhout 1, Blokker

1 mei Dorpenoverleg Zwaagdijk-West Aanvang: 20.00 uur
 De Wildebras, Zwaagdijk-West

4 mei Dodenherdenking Aanvang: 19.15 uur
 Dorpskerk, Kerkelaan 8 Zwaag 

6 mei Pubquiz  Aanvang: 20.30 uur
 De Wildebras, Zwaagdijk-West

7 mei Lente concert De Herleving Aanvang: 11.30 uur
 De Witte Valk, Zwaag

7 mei Voorjaarstocht WFTC Aanvang: 09.00 uur
 Noorderdracht 42-A, Oosterblokker

13 mei Opendag Molen de Krijgsman Aanvang: 09.00 uur
 Noorderdracht 61, Oosterblokker

27 mei Pleinconcert St. Ceacilia Aanvang: 20.00 uur
 P. Nuyenstraat, Zwaag

Activiteitenagenda     mei 2017

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

                   Pub Quiz 

Zaterdag 6 mei is er weer een Pubquiz in de Wildebras. Aanvang 21.00 uur, zaal open 
20.30 uur. Het is de bedoeling om teams van 3 of 4 personen te formeren, dus geef je op 
met je vrienden, je vriendinnen, je buren, je broers of met je zussen!
Vanaf 20 april begint de voorverkoop. Kosten € 7,50 p.p. (Eerste drankje voor de Wil-
debras). Kaarten zijn te bestellen bij de bestuursleden Marsha, Patricia, Colinda, Theo, 
Martijn, Andre, Simon, Ton



Sportagenda     mei 2017

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

VOeTBAL

30 april Heren Aanvang 14.00 uur

 Westfriezen-SEW Zwaag

7 mei Heren Aanvang 14.00 uur

 De Blokkers-Kennemer Blokker

HAnDBAL

30 april Heren Aanvang 14.45 uur

 HV Blokker-Zaanstreek Oosterblokker

30 april Dames Aanvang 16.00 uur

 HV Blokker-Excelsior’53  2 Oosterblokker

30 april Heren Aanvang 13.15 uur

 Westfriezen-Kleine Sluis/Tonegido Zwaag

7 mei Dames Aanvang 13.00 uur

 Westfriezen-Berdos Zwaag

Vogelhuisje timmeren
Oh help, het is al bijna mei en nog niet alle 
vogels hebben een huisje gevonden. Help jij ze door een mooi vogelhuisje te timmeren? 
Aan het einde van de middag neem je jouw zelf getimmerde en gekleurde vogelhuisje 
mee naar huis. Geef het een mooi plekje in je tuin of op je balkon!
 
Deze Maks’ doe-middag is voor kinderen van 6 t/m 
12 jaar en vindt plaats op zondag 7 mei van 14.00 tot 
15.30 uur. De doe-middagen worden minstens twee 
keer per maand georganiseerd en staan altijd in het 
teken van één van onze thema’s natuur, boerderij en 
groen. Aanmelden kan telefonisch (0229-266344) of  
via email naar info@mak-blokweer.nl. De kosten zijn  

€ 7,50 per kind (inclusief materialen).

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



Plantenactie HVBlokker een groot succes

Ook dit jaar heeft HVBlokker de jaarlijkse plantenactie gelopen. De hand-
balleden van HVBlokker hebben op vrijdag 14 en zaterdag 15 april veel 
mooie geraniums aan de bewoners van Oosterblokker en Blokker kunnen 
verkopen. De opbrengst komt ten goede van de club. Wij vinden het een mooi gezicht 
dat vele tuinen ook komend jaar met geraniums wordt opgesierd. Ook bedankt het 
bestuur haar leden die deze taak met veel enthousiasme hebben uitgevoerd. 

Tot volgend jaar! Bestuur HVBlokker

Wat een geweldige avond
12 april was de laatste KVG-avond voor de zomervakantie. Deze 
avond kwam toiletjuffrouw Marie Louise naar het Gouden Hoofd 
om daar de vrouwen van K.V.G st. Anna te vermaken. Nou dat heeft 
ze gedaan. We kregen zere kaken van het lachen. Je kunt het niet 
navertellen omdat er zoveel gebeurde op deze avond.
Na de toiletjuffrouw kwam ze binnen als Prinses B. Marian, Nellie en Thea werden door 
haar geridderd. Na de pauze kwam ze als gezondheidstherapeute. Ze kreeg iedereen 
zo gek om met haar mee te doen. Wat ’n mooi mens. Met een blij gevoel ging iedereen 
naar huis. Onze volgende bijeenkomst is op 13 september. Deze dag gaan we op een 
speciale manier vieren, vanwege het 70-jarig bestaan van ons K.V.G.

Fijne vakantie allemaal.

nieuwe maatjes!
Steeds vaker wordt bij stichting Netwerk gevraagd om een maatje. 
Iemand die een keer in de week langskomt voor gezelschap om de een-

zaamheid tegen te gaan of juist samen er op uit, 
bijvoorbeeld samen wandelen of naar een buurt-
maaltijd. Ook komen er steeds meer vragen van 
mensen die meer willen oefenen met de Nederlandse taal, bijvoor-
beeld als aanvulling op de inburgeringscursus of omdat er in hun 
omgeving weinig Nederlands gesproken wordt. 
Kortom, we zijn hard op zoek naar nieuwe maatjes. Het gaat om 
vrijwilligers die het leuk vinden om een keer in de week een ander 

te ondersteunen. Vrijwilligers krijgen een training aangeboden en worden hierin bege-
leid door een sociaal werker van stichting Netwerk.
Er worden vooral nieuwe maatjes gezocht in de wijken Risdam, Kersenboogerd en 
Grote Waal! 
Heeft u interesse of wilt u meer weten neemt u dan contact op met Astrid Hoogewo-
ning, wijkcentrum De Huesmolen: 0229-234390 of a.hoogewoning@netwerkhoorn.nl



Heeft u een vraag of opmerking 
voor de gemeente? 
Zoals een melding over speelvoorzieningen 
of de openbare verlichting. Dan kunt u die 
via www.hoorn.nl doorgeven. 
 
Liever telefonisch? 
Belt u dan naar het algemene nummer van de 
gemeente Hoorn, telefoon 0229 252200.

Voor vragen over uw afval kunt u contact 
opnemen met HVC Inzameling, 
telefoon 0800 0700 of via de website 
www.hvcinzameling.nl.

Vragen of opmerkingen? 
Geef het door via www.hoorn.nl

Het wordt lente!

Dat betekent volop actie voor onze vereniging. 
Donderdag 4 mei verzorgen we de muzikale om-
lijsting bij de dodenherdenking (aanvang  
19.00 uur in de Dorpskerk in Zwaag).

Zondag 7 mei heeft muziekvereniging De Her-
leving Zwaag een zeer gevarieerd Lenteconcert 
voor u ingestudeerd. Dit concert vindt plaats in 
café De Witte Valk aan de Dorpsstraat in Zwaag en begint om 11.30 uur. Het leerorkest 
opent dit Lenteconcert. We zijn heel blij dat er de laatste tijd veel volwassenen in het 
leerorkest zijn aangeschoven die op volwassen leeftijd de uitdaging aangaan om een 
muziekinstrument te leren bespelen. Samen met het harmonieorkest maken ze er een 
mooie dag van zoals Michael Bublé dat zo mooi kan zingen! Zowel het leerorkest als 
het harmonieorkest staan onder leiding van Rolf Hoogenberg.
Op het programma staat verder, naast muziek van Robbie Williams, een solo voor onze 
bassist Ton Ettema. We nemen u mee naar Italië met ‘The Godfather saga’ en laten u 
ervaren hoe componist  Jacob de Haan een Hollands landschap heeft beschreven.

Kortom, een heerlijke reis waar we u graag op willen meenemen. 
En de toegang is gratis!
Tot zondag 7 mei!

Wereldwinkel  
Zwaagdijk-West

Komt u ook weer kijken bij de Wereld- 
winkel verkoop? Wij zijn er op zaterdag 29 
april en op zaterdag 10 juni , na de viering 
van 19.00 uur. Leuk, lekkere, eerlijke,  
kleurrijke, handige en mooie artikelen!
Graag tot ziens bij de koffie/verkoop!

Wereldwinkel groep Zwaagdijk-West:  
Angela, Jose, Judith en Carla



nationale herdenking 4 mei 2017
“ De Kracht van het persoonlijke verhaal ”

Graag start ik dit stuk met een persoonlijk verhaal van Mariëlle van Uitert, oorlogsfoto-
grafe. Ze maakte foto’s in Syrië en is in Syrische vluchtelingenkampen geweest. 
In een Syrisch vluchtelingenkamp in Libanon ontmoette ik een meisje van 8 jaar. Op een 
dag brak er geweld uit, terwijl haar moeder weg was voor een boodschap. Het meisje 
werd getroffen door een schot van een geweer en raakte verlamd. Haar tante heeft 
haar toen meegenomen naar het vluchtelingenkamp. Of haar moeder nog leeft, weet 
het meisje niet. Dit is slechts één verhaal van de duizenden kinderen die in het vluchte-
lingenkamp wonen. Deze kinderen vluchten naar vrijheid. Soms met, maar vaak zonder 
ouders. Deze kinderen leven in angst. Als ik dat zie leg ik mijn fotocamera weg en knuf-
fel ik even met die kinderen. Ik probeer ze een stukje liefde te geven.
 Tijdens de bijeenkomst voor de nationale dodenherdenking op 4 mei, waarvoor u bent 
uitgenodigd, zullen wij meer van dit soort verhalen naar voren brengen. Daarnaast 
zullen wij ook met muziek en een overdenking aandacht besteden aan het thema ‘De 
kracht van het persoonlijke verhaal’. Na de bijeenkomst wordt een stille tocht gehouden 
naar het voormalig gemeentehuis aan de Dorpsstraat waar de kranslegging zal plaats-
vinden. U wordt ook uitgenodigd om zelf bloemen, gelieve zonder plastic of papier, 
naar de gedenkplaats mee te nemen.

De bijeenkomst vindt plaats in de 
kerk van de Protestante Gemeente 
Hoorn-Zwaag aan de Kerkelaan te 
Zwaag en de aanvang is 19.15 uur. 
De muzikale begeleiding zal ver-
zorgd worden door De Herleving 
Zwaag.
Vergeet vooral niet om de natio-
nale driekleur halfstok te hangen. 
Vanaf 18.00 uur tot zonsondergang 
mag u dit doen. Daarna moet u 
de vlag binnenhalen. Er mag geen 
oranje wimpel aan de vlag beves-
tigd worden. Doe hieraan mee en 
geef op deze wijze blijk van uw be-
trokkenheid bij deze herdenking.

In de vorige editie van het Samenspel hebben wij u erop geattendeerd dat ook wij met 
bezuinigingen te maken hebben. Draagt u ons een warm hart toe? U kunt een vrijwil-
lige donatie doen via bankrekeningnummer NL11 INGB 0005 2524 69 t.n.v. Stichting 
Dodenherdenking 4 mei in Zwaag. Bij voorbaat dank.
In vrijheid leven, hoe doe je dat? Praten. Luisteren. Samenwerken. Schrijven. Schilderen. 
Muziek maken. Samen zorgen we ervoor dat de oorlog verdwijnt. 

Stichting Dodenherdenking 4 mei in Zwaag



Blokkersjeugd haalt € 450,- op voor de Hartstichting

De spelers van JO12-3 van de Blokkers zijn de afgelopen maanden druk bezig geweest 
voor de Hartstichting. In december speelden ze een ouder-zoon benefietwedstrijd en la-
ter collecteerden ze ook nog tijdens een wedstrijd van Blokkers 1. Het resultaat: €450,- 
voor de strijd tegen hart- en vaatziekten. 
Coach Timo de Boer licht toe: “In het najaar van 2016 werd de vader van een van de 
spelers vlak voor de wedstrijd onwel. Later bleek dat hij gedotterd moest worden. Ge-
lukkig is dit goed afgelopen. Wel zette het me aan het denken. Ik liep al tijden met het 
idee om de traditionele ouder-zoon wedstrijd meer inhoud te geven. Met deze gebeur-
tenis in het achterhoofd werd deze wedstrijd omgedoopt tot benefietwedstrijd voor 
de Hartstichting. Voor de wedstrijd, vlak voor de winterstop, doneerden alle spelers 
minimaal €1,-. Ook de toeschouwers konden geld in de collectebus doen. De spannende 
wedstrijd eindigde uiteindelijk in 5-5 gelijk. Na deze wedstrijd hebben de jongens nog 
gecollecteerd tijdens Blokkers 1-Zouaven 1.” Na alle inzet van de jongens, heeft het 
bestuur van de Blokkers het ingezamelde bedrag aangevuld tot €450,-.

In Nederland overlijden dagelijks 100 mensen aan de gevolgen van een hart- of vaat-
ziekte. Elke dag worden 125 mensen getroffen door een beroerte. Daar moeten we wat 
aan doen! In de eerste week van april was de jaarlijkse collecteweek van de Hartstich-
ting. Het bedrag dat JO12-3 heeft ingezameld, is een fantastische bijdrage aan de strijd 
tegen hart- en vaatziekten. Meer informatie vindt u op www.hartstichting.nl.

Uitnodiging herdenking 4 mei Blokker

Het thema dit jaar is:  De Kracht van het persoonlijk verhaal.

De bijeenkomst start om19.00 uur bij de R.K. Parochie Heilige Michaël Plantage 29 te 
Blokker. Om ongeveer 19.40 uur wandelen we gezamenlijk, in een stille tocht, naar het 
oorlogsmonument aan de Westerblokker voor de twee minuten stilte. 
Graag tot ziens op 4 mei.
Met vriendelijke groet, Het Comité 40-45 te Blokker



Kunstproject Kerkplein door de Roald Dahlschool
Een aantal weken geleden is door de stagiaire van groep 
5A van de Roald Dahlschool een kunstproject gestart om 
vrolijke en kleurrijke plantenbakken te maken en te plaat-
sen op het Kerkplein in Hoorn. 
Van tevoren kregen de leerlingen een les over de kunst-
stroming CoBra. Van hieruit hebben zij schetsen gemaakt 
en ideeën verzameld. Uiteindelijk werd dit vormgegeven 
op de speciekuipen. Een mooi, kleurrijk en vooral vrolijk resultaat! 
Donderdag 13 april hebben de leerlingen deze opgepimpte plantenbakken zelf mogen 
plaatsen op het Kerkplein. Uiteraard konden nieuwe plantjes niet ontbreken! Zelfs wet-
houder Sami rBashara kwam langs om het resultaat te bewonderen. 
Wilt u ze ook bewonderen? De plantenbakken zijn te zien op het Kerkplein voor een 
hopelijk zo lang mogelijke periode!

Wijziging legen plastic afval container in Blokker

De plastic-afvalcontainer wordt in verband met Koningsdag geleegd op zaterdag 29 
april in plaats van donderdag 27 april.



  Column Anja
De hele dag keek ik er al naar uit, ik maakte me al klaar om de strijd 
om de tv met mijn maatje aan te gaan. Want Ajax was er ook op.  
En als Ajax op tv komt, dan kijken we Ajax. Vind ik ook leuk, hoor. 
Ik ben net zo fanatiek. Maar deze avond was anders.  
Het was Witte Donderdag. En dat betekende: ‘The Passion’.  
 
Mijn hele leven al ben ik gebiologeerd door het paasverhaal, de lij-
densweg. Vaste traditie was de film ‘Ben Hur’ kijken. Weet u het nog? Wat een spek-
takel! De laatste jaren is The Passion daarvoor in de plaats gekomen. Niet omdat de 
Joodse prins niet meer op het scherm komt en ik toch een spektakel zoek, maar meer 
omdat ik toch ieder jaar tussen alle paaseitjes en -recepten een moment van bezinning 
zoek. Ik wil gewoon even het lijden en het verdriet voelen, alsof ik in alle drukte en hec-
tiek van alledag ‘gewoon even wil janken’, om helemaal niets.  
 
In dagblad Trouw las ik een column van Rianne Oosterom waarin zij vaststelt dat wij 
in een ‘leukigheidscultuur’ leven en het leven één groot pretpark is: we amuseren ons 
helemaal rot met reizen, etentjes en straks weer de oneindige rij aan festivals waarvoor 
hele snelwegen worden afgesloten. Maar blijkbaar amuseren we ons té rot, want de 
psychische nood is hoog en de yogazalen zijn overvol. En toen ik op tv al die mensen 
zag, die uit het hele land naar dat plein in Leeuwarden waren gekomen, dacht ik: ‘We 
zijn eigenlijk gewoon opnieuw op zoek naar een Messias’. Sommige politici willen best, 
maar dan komt pappa-dag om de hoek kijken… 
 
Nou is uit eten gaan wel mijn ding, en reizen ook wel… Daarentegen is yoga dat niet 
echt; ik schiet er altijd van in de lach als ik hoor dat mijn achterste op een Lotus-bloem 
lijkt. En dat lijkt me niet praktisch als je in een 8-je ondersteboven hangt. En psycholo-
gen: ik zit liever in mijn tuin naar de vogeltjes te luisteren. 
 
Dus zat ik de avond van Witte Donderdag klaar voor The Passion. Maatje was zo lief om 
boven voetbal te gaan kijken, hij ‘had het al zien aankomen’. 
Het is altijd een beetje raar, het paasverhaal in de tegenwoordige tijd; Jezus die een 
selfie van zichzelf maakt. Bizar, maar het maakt het verhaal wel echter. En wat hadden 
we een mooie Maria dit jaar! Als moeder weet Maria me altijd enorm te raken. En deze 
kon nog Fries ook! 
Toen Jezus zich na zijn opstanding weer zingend aan Petrus liet zien, startte mijn pret-
detox, de tranen biggelden over mijn wangen. Wat een prachtige tekst: ‘Kan ik iets voor 
je doen?’ Heerlijk als iemand dat aan je vraagt, toch? ‘Hé, kan ik eigenlijk iets voor je 
doen?’ 
 
Na mijn heilzame detox poetste ik mijn ogen droog en liep ik naar boven om de uitslag 
van Ajax te horen, life goes on. ‘Hé, wat is de stand? Koppie thee?’



Kidsloop
Het gemeentelijk Sportopbouwwerk Hoorn organiseert dit jaar voor de achtentwintig-
ste keer de Hoornse Wijkenlopen. De wijkenlopen worden op acht achtereenvolgende 
woensdagavonden gehouden. Speciaal voor kinderen van 6 t/m 12 jaar is er vooraf-
gaand aan de Wijkenloop een Kidsloop. Voor deze doelgroep wordt een kortere route 
uitgezet. De afstand van een ronde bedraagt ongeveer 500 meter. Net als bij de Wijken-
lopen kan het parcours 1, 2, 3 of 4 keer gelopen worden, resulterend in maximaal 2 km. 

Loopnummer
De kinderen krijgen een loopnummer, waarmee zij wekelijks aan de kidsloop kunnen 
deelnemen. Tijdens het rennen worden de kinderen enthousiast aangemoedigd door de 
speakerman Bouke Pitstra.
Het startschot klinkt bij de Kidslopen om 19.00 uur. Inschrijving is mogelijk op locatie 
vanaf 18.30 uur. De kosten zijn 1,50 euro per persoon inclusief medaille of 1 euro per 
persoon exclusief medaille. Hiervoor kunnen de kinderen wekelijks met hetzelfde start-
nummer deelnemen.

Waar en wanneer

10 mei Kersenboogerd Sporthal De Kers Moerbalk 1

17 mei Risdam-Noord HSV Sport 1889 Hondsdraf 47

24 mei Binnenstad V.V. Hollandia Julianapark, Nieuwe Wal 2

31 mei Risdam A.V. Hollandia Blauwe Berg 2

7 juni Grote Waal Kanovereniging Flevo Dwaalpark 2

14 juni Risdam-Zuid Sportcentrum Vredehof Vredehofstraat 5

21 juni Zwaag/Blokker S.V. Westfriezen Wilhelminastraat 11

28 juni Hoorn-Noord Hoornse Ren- en Toerclub Holenweg 14D



Platzkonzert in Zwaag

Met Koningsdag nog in de benen en het optreden 
voor dodenherdenking in aantocht, kijkt St. Caecilia 
ook al verder naar eind mei, want tijdens het Hemelvaartweekend komt het Duitse 
orkest   naar Zwaag! De festiviteiten van dit uitwisselingsweekend zullen vooral plaats-
vinden in en rondom De Plataan. In het kort op een rij:

- donderdag 25 mei rond 16.00 uur: aankomst St. Peter und Paul bij De Plataan
- vrijdag 26 mei om 16.00 uur: concert in de Hoornse Haven (Houten Hoofd) 
  St. Peter und Paul
- zaterdag 27 mei om 20.00 uur: Platzkonzert op de Pastoor Nuyenstraat van 
  St. Peter und Paul en St. Caecilia
- zondag 28 mei rond 10.00 uur: uitzwaaiconcertje bij De Plataan door St. Caecilia

Hoogtepunt van het weekend wordt het Platzkonzert (pleinconcert) op de zaterdag-
avond. Op het plein voor de RK kerk aan de Pastoor Nuijenstraat zal dit Hollands-Duitse 
openluchtconcert plaatsvinden. De presentatie is in handen van Peter Entius, die eer-
der ook het beroemde Beiers festival van weleer presenteerde. Iedereen is welkom, 
de toegang is gratis dus komt u 
gerust even langs. Na het con-
cert is er buiten bij De Plataan 
gelegenheid voor een drankje 
(of schnaps) op het buitenterras. 
Aangezien het allemaal buiten 
plaatsvindt, hopen wij natuurlijk 
op mooi weer! Bij slecht weer zal 
het concert binnen in De Plataan 
plaatsvinden.

Muziekvereniging St. Caecilia 
Zwaag



Protestantse gemeente Hoorn-Zwaag-Blokker
De kerkdiensten in de wijkgemeente Zwaag-Blokker worden afwisselend  
gehouden in de Dorpskerk van Zwaag (Kerkelaan 8) en in de Dorpskerk  
van Blokker (Westerblokker 105).

1e, 3e en 5e zondag van de maand: ZWAAG;
2e en 4e zondag van de maand: BLOKKER.

De kerkdiensten beginnen in de regel om 10.00 uur.  
er is steeds kinderoppas en (m.u.v. de zomervakantie)  
kindernevendienst.

Zondag 30 april Bloemenzondag en Gemeentezondag 
Zwaag: ds. R. Kooiman. De kerkdienst en de activiteiten 
na de dienst zijn voorbereid en worden uitgevoerd in sa-
menwerking met een groep jongeren. Deze dag wordt 
rond 13.00 uur met een gezamenlijke lunch afgesloten. 
 
Zondag 7 mei Zwaag: ds. Jacob Meinders

Mariaviering
Maria, wie kent haar niet. Zij was een echte concrete vrouw. Zij is ook een prachtig 
symbool voor hoe God, heel onverwachts, toch iets nieuws in je kan beginnen. We 
zijn allemaal een beetje Maria. Overal op de wereld wordt elke dag een klein begin 
gemaakt van liefde, vergeving, trouw en moed. 
Vrouwen van het K.V.G. en andere belangstellenden staan bij de Mariaviering stil bij 
de persoon van Maria. Het thema is: Mensen als Maria. 
De viering is op woensdag 10 mei om 19.30 uur in de H. Cunerakerk te Nibbixwoud. 
Voorganger is pastor Tiny Immen. Het Jubilate koor onder leiding van Marjo Bosch 
verzorgt de zang.

Lourdeskapel in Zwaag
Zoals elk jaar is in de maand mei de Lourdeskapel elke och-
tend open van 10.00 tot 12.00 uur. Maak dan eens een wan-
delingetje en ga even kijken in de kapel of steek eens een 
kaarsje op. Er zijn dan geen vieringen dus iedereen mag langs 
komen. Tijdens het Ziekentridiuüm, 16 tot en met 18 mei is 
de kapel zelfs open van 10.00 tot 15.00 uur. Die dagen komen 
zieken en ouderen uit Zwaag en omgeving om het Ziekentri-
diuüm mee te vieren en zij bezoeken dan ook vaak even de 
kapel. Het is dan drukker bij het oversteken van de kerk naar 
de kapel, maar misschien ook extra gezellig. Je ontmoet soms 
mensen die je van vroeger kent.
Wilt u samen met anderen bidden en zingen tot Maria, dan zijn er op de woensdag-
avonden in mei korte vieringen om 19.00 uur. U bent allen van harte welkom.



Rooms-katholieke kerkdiensten

Kerkgebouwen: Westerblokker H. Michaël, Plantage 29, Blokker
 Oosterblokker O.L.V. Visitatie, Oosterblokker 68, Oosterblokker
 Zwaag St. Martinus, Past. Nuyenstraat 3, Zwaag
  Lourdeskapel, Past. Nuyenstraat 2, Zwaag
eerst aanspreekbare pastores:
 Oosterblokker:  Kapelaan Marco Cavagnaro,  telefoon  0229 - 245621
 Westerblokker:  Kapelaan Marco Cavagnaro,  telefoon  0229 - 245621
 Zwaag:            Kapelaan Marco Cavagnaro,  telefoon  0229 - 216749
Inlichtingen: Secretariaat:  H. Matteusparochie 
 Past. Nuijenstraat 3a - 1689 GM  ZWAAG
 Geopend: elke werkdag van 09.00 tot 11.30 uur 
 E-mailadres:  secretariaat@rkmatteus.nl
Vieringen
vrij. 28 april 09.00 uur Westerblokker Eucharistieviering
  16.30 uur Perelaar Woord- en communieviering
zat. 29 april 19.00 uur Oosterblokker Eucharistieviering, met Dames- en Herenkoor
zon. 30 april  09.30 uur  Westerblokker Eucharistieviering, met samenzang
   Zwaag Geen viering
di.   2 mei 09.00 uur  Westerblokker Eucharistieviering
woe.   3 mei 08.30 uur Zwaag Stille aanbidding in de kapel
  09.00 uur Zwaag Eucharistieviering
  19.00 uur Zwaag Rozenkransgebed in de kapel
don.   4 mei 09.00 uur Zwaag Eucharistieviering in de kapel, aansluitend
    koffiedrinken in het Matteüs Huys
vrij.   5 mei 09.00 uur Westerblokker Eucharistieviering
zat.   6 mei 19.00 uur Oosterblokker Eucharistieviering, met Zingenderwijs 
zon.   7 mei 09.30 uur Zwaag Eucharistieviering, met Marcanto
   Westerblokker Geen viering
di.   9 mei 09.00 uur Westerblokker Eucharistieviering
woe. 10 mei 08.30 uur Zwaag Stille aanbidding in de kapel
  09.00 uur Zwaag Eucharistieviering in de kapel
  19.00 uur Zwaag Rozenkransgebed in de kapel
don. 11 mei 09.00 uur Zwaag Eucharistieviering in de kapel, aansluitend
    koffiedrinken in het Matteüs Huys
vrij. 12 mei 09.00 uur Westerblokker Eucharistieviering
zat. 13 mei 19.00 uur Oosterblokker Eucharistieviering, met Dames- en Herenkoor
zon. 14 mei 09.30 uur Zwaag Eucharistieviering, met samenzang
   Westerblokker Geen viering
di. 16 mei ZWAAG ZIEKENTRIDUUM
  09.00 uur Westerblokker Eucharistieviering
woe. 17 mei ZWAAG ZIEKENTRIDUUM
  19.00 uur Zwaag Rozenkransgebed in de kapel
don. 18 mei ZWAAG ZIEKENTRIDUUM

Het bestuur van de Matteüs Parochie nodigt alle parochianen uit om op woensdag 17 mei de jaarlijkse 
Algemene Parochievergadering bij te wonen. Deze start om 20.00 uur in de Sint Michaëlkerk in Wester-
blokker.



Alarmnummer Ambulance / Brandweer / Politie 112

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

Gemeente Hoorn  0229 - 25 22 00

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

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

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

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

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

Zonnebloem Zwaag/Zwaagdijk-West
Coby van der Gulik, Fruitlaan 76, Zwaag 0229 - 23 77 81
Vera Otsen, Balkweiterhoek 34, Zwaagdijk-West 0229 - 57 27 07
Zonnebloem Westerblokker
Monique Smit, Renoirhof 54, Hoorn (Bezoekwerk)  06 - 18 24 68 19
Karin Jong-Koen, Bandstraat 8, Blokker (Secretaris)  0229 - 24 76 27
Zonnebloem Oosterblokker
Tineke Reus-Hoebe, Oosterblokker 115, Oosterblokker 0229 - 26 24 56
Onafhankelijk Ouderenadviseur Mee & De Wering 088 - 6 522 522
Wijksteunpunt Ouderenzorg St. Jozefpark Blokker 0229 - 24 06 04
Wijksteunpunt Ouderenzorg Perelaar Zwaag 0229 - 21 23 23

R.K. Begrafenis- en Crematievereniging St. Barbara  Zwaag, Zwaagdijk-West
Parochiële Caritas Instelling (P.C.I) Zwaagdijk-West 0229 - 57 29 74
R.K. Begrafenis- en Crematievereniging St. Barbara  Oosterblokker.
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


