
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 13 mei kunt u inleveren 

uiterlijk op WOENSDAG 4 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 46, nummer 9 29 april 2016

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

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

SAMENSPEL
St icht ing



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

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

Wat wordt nu eigenlijk het goede doel waarvoor er 
op 29 oktober 2016 een dorpsveiling in Zwaag wordt 
georganiseerd? Dat is niet één doel, met de dorpsveiling worden dit jaar namelijk maar 
liefst zestien Zwaagse verenigingen en stichtingen financieel gesteund! 
De deelnemende verenigingen en stichtingen hebben allen goed onderbouwde 
projecten aangeleverd waarvoor de opbrengst van de dorpsveiling wordt aangewend. 
Door het grote aantal aanmeldingen, hebben we ook een aantal verenigingen en 
stichtingen moeten teleurstellen. Een aantal aanvragen zijn helaas afgewezen om 
verschillende redenen. 

De volgende zestien verenigingen zullen deelnemen aan de Dorpsveiling:
• Carnavalsvereniging Het Masker
• EHBO Blokker-Zwaag
• Huttenbouw Zwaag
• KBO Zwaag 
• Musicalvereniging Zwaag
• Muziekvereniging De Herleving
• Muziekvereniging St. Caecilia
• Scouting Discovery
• Stichting Bangert en Omstreken
• S.v. Westfriezen
• Tennisvereniging Swaegh
• Volleybal Wham Wham
• Vrienden van de Wijzend
• Zangkoor Happy Together
• Zonnebloem Zwaag-Zwaagdijk
• Zwaagse Gymnastiek & Turnvereniging

Een mooi rijtje van Zwaagse clubs! Het streven is dat de financiële steun bijdraagt aan 
de kwaliteit en het behoud van de Zwaagse verenigingen en stichtingen voor ons dorp. 
Aan de diversiteit aan verenigingen en stichtingen is te zien dat van jong tot oud en 
van sportminnend tot cultureelminnend Zwaag meedoet. De volgende keer meer over 
de verschillende projecten!

Deelnemers aan de Zwaagse 
Dorpsveiling 2016 zijn bekend!



De vrijheid omarmd

Tijdens de jaarlijkse 4 mei herdenking wordt het 
verhaal verteld van de heer Nic Snaas, overlevende van 
doorgangskamp Amersfoort, één van de wreedste kampen 
van Nederland tijdens de 2e Wereldoorlog. De heer Snaas zal 
ook zelf aanwezig zijn bij de jaarlijkse herdenking. Tevens zal 
een leerling van de Sint Jozefschool uit Blokker het verhaal 
vertellen over de ervaring van het bezoek aan dit kamp, 
afgelopen maand. Daarnaast zal Burgemeester Michiel Pijl 
van de Gemeente Drechterland namens die gemeente het woord voeren. Naast deze 
indrukwekkende verhalen, zullen gedichten van leerlingen van de St. Pancratiusschool 
uit Oosterblokker worden voorgedragen. Dit wordt afgewisseld door prachtig pianospel 
met zang van Charlotte Oldenbeuving en Saskia Jillink (allebei 16 jaar en oud-leerlingen 
van De Bussel). Iedereen uit ons dorp en daarbuiten is van harte welkom!

De bijeenkomst start om: 19.00 uur. 
Locatie: R.K. Parochie Heilige Michaël
Adres: 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

Uitnodiging herdenking 4 mei Blokker

Alle ochtenden in de maand mei is de kapel open van 10.00 tot 12.00 uur, behalve op 
zon- en feestdagen. Mei is de Mariamaand en daarom dus extra openingstijden.
Op de woensdagavonden in mei zijn er kleine Mariavieringen om 19.00 uur. U kunt dan 
een kaarsje opsteken voor uw eigen intentie en voor een goede reis van de Zwaagse  
Lourdesgangers die in mei naar de echte grot in Lourdes gaan. We hopen dat ze een 
mooie herinnering aan deze reis overhouden. Misschien kunnen ze daarna ook zien 
hoe ‘onze’ Lourdesgrot een hele goede kopie is van de echte grot. Maar u kunt zich, 
hier in de kapel, ook even een Loudersganger voelen. U bent welkom in de kapel 
tegenover de kerk in Zwaag.
 
Namens de openkapelgroep, Rina Gitzels

Lourdeskapel in mei



Hanekrabbels:
Naatje!

Al in een eerdere column vroeg ik mij af of ik iets van de talenten 
van mijn opa-kleermaker geërfd zou hebben.
Nou, daar ben ik inmiddels achter: not! Hoe ik dat te weten ben 
gekomen? Dat zal ik u vertellen, maar u moet me beloven dat als u 
me tegenkomt u niet keihard in de lach schiet of op mijn rug gaat 
kijken hoeveel ik gegeten heb. 

Eén keer per maand ga ik naar mijn oudste zoon. Ik help hem een beetje door dingen 
te doen in huis die een jongen van 22 nou eenmaal niet interesseren: ramen lappen, 
keukenkastjes uitsoppen en dode-planten-die-nooit-water-krijgen weggooien. Ik maak 
dan meteen even handig gebruik van mijn kansen en houd ook altijd even een eet-je-
wel-gezond-en hoe-gaat-het-op-school-praatje. Hoewel ik altijd uitgebreid op de hoogte 
word gebracht van zijn welbevinden, heb ik daarna nooit de illusie dat ik dan alles van 
hem weet; mijn oudste is erg goed in rookgordijnen. Maar hij is de mannelijk versie van 
mij, dus ik doorzie. En begrijp. En vraag niet verder.

Deze week ging ik ook weer op pad naar mijn zoon. Na enige omwegen (ik dacht 
handig de afgesloten Velsertunnel te ontwijken, maar door mijn vreselijk slechte 
oriëntatievermogen kwam ik uiteindelijk toch vlak voor de tunnel uit) zaten we gezellig 
aan een bakje koffie. De dag zag er anders uit deze keer; we moesten naar de stad om 
zijn maatpak op te halen. Ik besloot meteen om daar een lunch op een zonnig terras aan 
te koppelen, die keukenkastjes liepen niet weg.

Hij zag er charmant uit in zijn kostuum, daar viel niet aan te tornen. De verleiding er een 
overhemd bij cadeau te doen was groot dus we gingen nog even op zoek. Helaas liep 
mijn zoon meteen aan de overkant een van de duurste zaken in, dus na de prijzen gezien 
te hebben maakte ik me onder het mom van bijna flauw te vallen en ‘nu echt eerst te 
moeten lunchen’, uit de voeten. De verkoper riep nog: ‘Dan zie ik jullie zo wel weer!’ Ik 
mompelde iets van ‘Tot zo’, maar dacht ‘Echt niet’ en haastte me de winkel uit.

Na een zonnige lunch togen we huiswaarts om af te dalen naar de werkzaamheden die 
nog op ons lagen te wachten: ramen lappen. Terwijl ik een emmer stond te vullen hoorde ik 
mijn zoon boven -laten we zeggen- verontwaardigde kreten slaken. Woest kwam hij naar 
beneden: ze hadden hun werk niet goed gedaan: de tailleband was aan de achterkant van 
de broek niet goed gesloten! Na wat gebakkelei hoe we de klerewinkel zouden benaderen, 
won ik: ik zou ze bellen om ze ertoe bewegen de broek te komen ophalen.

Toen ik de kleermaker aan de lijn kreeg, legde ik het probleem uit. De beste jongen 
kon een glimlach niet onderdrukken, dat hoorde je gewoon door te telefoon. Met de 
allergrootste beleefdheid legde hij me minzaam het nieuwe fenomeen ‘after-diner-
split’ uit: tegenwoordig rits je je gulp niet meer open als je teveel gegeten hebt. Dat 

Lees verder op de volgende pagina >>



<< vervolg van de vorige pagina

Tijdens de afgelopen vergadering hebben we onze trouwe vrijwilliger Annie Koster 
Donker in het ‘zonnetje’ kunnen zetten. 25 jaar lang er voor mensen zijn en ook nog 
eens heel goed kunnen luisteren. Daarbij een hartelijke collega, die we niet graag willen 
missen! Met een gedichtje, bloemen en een pedicurebon,was Annie zichtbaar ontroerd.
En wat verder…..

Zonnebloemloten
De komende maanden gaan de vrijwilligers van Westerblokker en Zwaag  op pad voor 
het goede doel. Voor Oosterblokker is dat 10 mei aanstaande en of u prijs heeft, komt 
t.z.t in Samenspel. 

Rabo fietstocht
Er wordt weer gefietst op 11 juni, wat een mooi bedrag oplevert voor de activiteiten van 
de Zonnebloem.

Bioscoop
Dan gaan er als er interesse is, vrijwilligers met hun gast naar Cinema Oostereiland.
De bedoeling is een één op één uitje, zo medio mei.

Picknick
De KRO heeft vanwege het 90-jarig bestaan 2,50 euro p.p. beschikbaar gesteld voor een 
picknick voor de thuisblijvers in vakantietijd. Het activiteitenteam gaat dit onderzoeken.

Dit was het beste mensen, met groet van alle vrijwilligers.

Tineke Reus   0229 - 262456
Hilly Hania  Westerblokker   0229 - 234872
Coby v.d. Gulik          Zwaag   0229 - 237781

Jubileum Zonnebloem Oosterblokker/
Schellinkhout

was natuurlijk al not done, maar ze hebben wel een oplossing voor de gevolgen van 
overdadig schransen gevonden: ze laten de naad van de tailleband achter op de rug 
open. Heeft een heer zich dus overmatig tegoed gedaan aan de dis, dan ontstaat er op de 
rug een triomfantelijke V-vorm in tailleband. Jasjes aanhouden als je flink wilt schransen 
dus, mannen! Hoewel ik heel beleefd was geweest, bood ik toch mijn excuses aan, dat ik 
zo’n provinciaaltje was. De jongen was zo aardig om te zeggen dat hij er ook eerst was 
ingestonken. 

Vanmorgen even al mijn broeken langsgelopen om te zien of de kleermakers ook aan de 
dames hebben gedacht…
Niks, nada, naatje!



Zaterdagavond 9 april vond in de St. Martinuskerk in Zwaag een bijzondere 
herdenkingsdienst plaats met medewerking van het Jambokoor en de Stichting 
Weeskinderen Rwanda. Deze stond in het teken van ‘Rwanda, 22 jaar later, van oorlog 
naar vrede’ . Het was in alle opzichten een heel geslaagde viering. Velen hadden hun 
weg naar de kerk gevonden om dit gebeuren mee te maken. Op wat plekken helemaal 
vooraan en achteraan na, was de kerk goed gevuld. Het enthousiaste Jamkokoor onder 
leiding van Teun Steur zorgde voor de echte Afrikaanse sfeer met de liederen uit Rwanda 
en andere Afrikaanse landen en de kleurrijke kleding. De indrukwekkende verhalen 
over Rwanda in het welkomstwoord en de lezingen werden erg gewaardeerd, bleek uit 
de reacties tijdens de koffietafel na afloop. Ook het naar voren dragen van de schalen 
met tropisch fruit tijdens de offerande en het Afrikaanse dansen door leden van het 
Jambokoor maakte veel indruk op de aanwezigen, die zo een mooi beeld kregen van 
de manier waarop in Afrika kerk gevierd wordt. De voorganger, pater Piet Korse, was 
ook helemaal in zijn element. Met zijn jarenlange ervaring in Afrika als missionaris van 
Mill Hill wist hij iedereen te boeien. Alles bij elkaar opgeteld resulteerde dit ook nog 
in een overweldigende deurcollecte, die alle verwachtingen overtrof. Rond de duizend 
euro was de opbrengst voor de stichting. Hartelijk dank aan iedereen die een bijdrage 
heeft geleverd aan deze mooie avond: het Jambokoor, Piet Korse, de mensen achter de 
schermen die het mogelijk hebben gemaakt, en natuurlijk alle aanwezigen in de kerk.
 
Marie en Nico Schipper van de Stichting Weeskinderen Rwanda

Zeer geslaagde viering met het Jambokoor in Zwaag

Fietspuzzeltocht de Wildebras zondag 29 mei
Nu alvast de aankondiging, zodat u er op tijd bij kan zijn! Op 29 mei organiseren wij een 
fiets-wandel-zoektocht. Doe mee en ontdek plekjes waar je nog nooit bent geweest. 
Plekjes met een leuke flora en fauna, maar ook historisch van belang. In ieder geval 
voldoende redenen om vrienden, buren en familie ook mee te vragen.
MAAR: je kunt je opgeven tot 14 mei! Gebruik daarvoor onderstaand strookje of geef 
je op bij een van de bestuursleden. WANT: bij te weinig animo gaat het feest niet door!
 
Opgeven Fietspuzzeltocht zondag 29 mei
 
.................................................................................................... (naam) geeft zich op om mee te doen 

met ...................... (aantal) personen.
 
Meer informatie over de Wildebras: www.de-wildebras.nl

Nieuws van de Wildebras



De zomer is in aantocht, de zon schijnt en terrasjes raken gevuld! En dan is het op 21 
mei eindelijk tijd voor het feest waar jij al het hele jaar naar hebt uit gekeken. Het 
feest met blaasmuziek, bier en veel gezelligheid. Kortom, het Beiers Bloknoten Feest 
gaat losbarsten. Voor onze trouwe fans is het geen geheim meer. Al maanden wordt 
op Facebook druk gepraat over het Beiers Bloknoten Feest versie 2.0. Het belooft een 
nog groter feest te worden dan de vorige XXL-editie. Dit jaar hebben we voor nog 
meer blaasmuziek gezorgd met optredens van het lokale toporkest ‘De Lutjebroeker 
Blaasband’. Naast original Duits repertoire zorgen zij met oerhollandse kneiters ook 
voor feest in de ‘tent’. Uiteraard zullen de Bloknoten ook hun vertrouwde sound spelen 
die hun schare fans zo graag wil horen. Om het feest tot het spectaculaire hoogtepunt 
te brengen is dit jaar een speciale gast uit Duitsland ingevlogen. DJ Otto Wunderbar 
zorgt voor puike deuntjes waardoor hossen op de dansvloer gegarandeerd wordt.
 
Uiteraard wil jij bij dit grootse feest niet ontbreken! Je kan sofort je kaarten regelen 
door een mail te sturen naar info@bloknoten.nl of door een van de leden van de 
Bloknoten op te snorren. Bijvoorbeeld bij Marco die op dinsdagavond tussen 19.30 en 
19.45 uur in De Plataan in Zwaag aanwezig is. Mogelijkheden genoeg dus om aan 
die toegangskaart van slechts 25 euro te komen. Deze kaart geeft tevens recht op 
onbeperkt drankjes en lekkere braadwurst met zuurkool. Wees er snel bij, want vol is 
vol en.... er bij zijn is uiteraard meemaken!

Beiers Bloknoten Feest 2.0

Kikker-snuffelmoment voor 
peuters en kleuters
Kikker legt haar eitjes in het water. Dat 
heet kikkerdril. Daar groeien later echte, 
grote kikkers uit. Wil je weten hoe? Kom 
dan naar Maks’ Snuffelmoment voor 
peuters en kleuters op woensdag 4 mei.
Dit Snuffelmoment wordt verzorgd door 
Rita Hooijmans van LEV! Educatie.  Zij 
vertelt het verhaal van kikker en haar 
eitjes. Daarna maken de kinderen een 
kikker-knutsel.
Maks’ Snuffelmoment vindt plaats op 4 mei tussen 10.30 en 11.30 uur, in het 
bezoekerscentrum van MAK Blokweer aan de Kloosterhout 1-2 in Blokker. Deze activiteit 
is speciaal voor kinderen van 2 tot 6 jaar. De kosten bedragen 3,50 euro per kind (inclusief 
materialen).
 
Stichting MAK Blokweer, Kloosterhout 1-2 1695 JC Blokker www.mak-blokweer.nl



Donderdag 10 maart namen alle leerlingen van Socrates  deel aan het  praktische 
lesprogramma Streetwise van de ANWB. Dit programma is speciaal ontwikkeld voor 
het basisonderwijs. Want het is belangrijk dat iedereen, ook kinderen, zich veilig in het 
verkeer kunnen begeven.. 

In groep 1/2 stond het herkennen van (gevaarlijke) verkeersgeluiden en het oefenen met 
oversteken centraal. Ook hebben de kinderen geleerd waarom het zo belangrijk is om 
een kinderzitje en de autogordel te gebruiken.
In groep 3/4 leerden de kinderen hoe je  veilig oversteekt over een zebrapad en tussen 
twee auto’s. 
Groep 5/6  heeft geleerd hoe lang de remweg van een auto is en de invloed van reactietijd 
op die remweg. De kinderen mochten een voor een plaats nemen op de bijrijderstoel 
en zelf remmen! Ook het dragen van een veiligheidsgordel en wie een autostoeltje of 
zitverhoger moet gebruiken kwam  in deze les aan bod.
Groep 7/8 heeft fietsvaardigheden geoefend. Met de eigen fiets moesten de kinderen 
over een uitdagend parcours fietsen; slalommen, over schuine stukjes fietsen en met een 
zware rugtas op rijden ter voorbereiding op het zelfstandig fietsen naar de middelbare 
school. Als afsluitend onderdeel mochten de kinderen op een elektrische step rijden.
Alle kinderen hebben veel geleerd en zijn wijzer geworden in het verkeer. 

Verkeerslessen voor leerlingen 
uit groep 1 t/m 8

Het weer werkte helaas niet altijd mee zondag, maar wat 
was het een leuke dag. Binnen was het de hele dag door 
bedrijvig met fantastische demonstraties en optredens. Het 
Junior Handelsplein buiten was een groot succes, de kinderen 
hebben de hagelbuien doorstaan en gelukkig veel verkocht.
Verder kon men lekker snuffelen bij de diverse kramen of een 
patatje, poffertjes, hamburger, ijsje of churro scoren!
De kinderen konden zich uitleven op het springkussen, de zweefmolen, de Jungle 
Express, zich laten schminken of lekker knutselen. De dag werd binnen afgesloten met 
een daverend optreden van vier zangeressen en een after-party.

We hebben deze dag veel hulp gehad van onze vrijwilligers! Ontzettend bedankt voor 
jullie geweldige inzet. Maar ook alle deelnemers, bezoekers en sponsoren hartelijk dank 
uiteraard. Tot de volgende Dag van Zwaag!

De foto’s kun je bewonderen op de website www.dagvanzwaag.nl

Dag van Zwaag zeer geslaagd!

D

AG VAN

DAG VAN

ZWAAG



Familieberichten & Zoekertjes

Voor plaatsing in het Samenspel van 13 mei 
graag uiterlijk op WOENSDAG 4 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?

AANGEBODEN

GEVRAAGD

GEVONDEN

TE KOOP

VERLOREN

Goede zelfstandige huishoudelijke hulp aangeboden voor de maandagmorgen 
45 euro van 9-12 uur.

Tel. 06-478 38 668

Wij zoeken een zelfstandige hulp in de huishouding in Blokker. Iemand die 1x per week 
op vaste tijden 2,5 uur in de gelegenheid is om bij ons het huis schoon te maken. 

Heb je interesse, neem dan contact met mij op (06-37165769).

Bij de Sint Martinuskerk hebben wij dinsdag 15 april een dameshorloge gevonden. 
Wie is deze verloren?

U kunt contact opnemen met telefoonnummer 06-48061110.

Garageverkoop kinderspeelgoed
Door de verregende dag van Zwaag gaan wij het zo proberen: op 2, 3 en 4 mei van 

11.00 tot 16.00 uur op Dorpsstraat 183 in Zwaag.
Groetjes Yara, Linsy en Amy

Wie o wie, heeft er een sleutelbos gevonden met daaraan een auto- en huissleutel en 
een hangertje met de letter Y eraan. 

Verloren in omgeving winkelcentrum Heusmolen of Dorpstraat Zwaag.
Graag doorgeven via j.vanpoppel@quicknet.nl



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

OPHAALDATA: WOENSDAG 4 MEI
 WOENSDAG 18 MEI
SVP PAPIER GEBUNDELD OF IN DOOS/BAK AAN DE WEG ZETTEN.

Ophaaldata oud papier Blokker

Hierbij nodigen wij u uit voor de bijeenkomst voor de nationale dodenherdenking op 
woensdag 4 mei in de kerk van de Protestante Gemeente Hoorn-Zwaag aan de Kerkelaan 
te Zwaag. De aanvang is 19.15 uur. 
Met muziek, gedichten en overdenking staan wij stil bij het verleden en de weg naar de 
toekomst. De muzikale begeleiding wordt verzorgd door St. Caecilia. Na de bijeenkomst 
wordt een stille tocht gehouden naar het voormalig gemeentehuis aan de Dorpsstraat 
waar de kranslegging zal plaatsvinden. U wordt ook uitgenodigd om zelf bloemen naar 
de gedenkplaats mee te nemen.
 
‘Als de vrijheid op de proef wordt gesteld moeten we haar steviger omarmen. Dat is niet 
altijd even makkelijk.’ Al 70 jaar is dit een belangrijk aandachtspunt. Vooral deze tijd 
moeten we hierbij stilstaan, gezien de recente gebeurtenissen in de wereld. De herdenking 
van 4 mei gaat dus net zoveel over de mens van vandaag en morgen. Wij moeten tot ons 
laten komen wat wij kunnen en willen doen om in de toekomst de vrede en democratie te 
behouden. Een hoopvolle gedachte.
Tamar de Waal heeft over het thema ‘De vrijheid omarmd’ een pakkende tekst geschreven, 
die zeker de moeite waard is om te lezen. Voor deze tekst verwijzen wij u graag naar de 
website van het Nationaal Comité 4 en 5 mei: www.4en5mei.nl 
 
U kunt op 4 mei vanaf 18.00 uur tot zonsondergang de nationale driekleur halfstok laten 
hangen. Op deze wijze geeft u blijk van uw betrokkenheid bij de herdenking. De vlag 
moet na zonsondergang binnengehaald worden. Er mag geen oranje wimpel aan de vlag 
bevestigd worden. 
 
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, dan kunt u een 
vrijwillige donatie doen via bankrekeningnummer NL11 INGB 0005 2524 69 t.n.v. Stichting 
Dodenherdenking 4 mei in Zwaag. Bij voorbaat dank. 
 
Stichting Dodenherdenking 4 mei in Zwaag

Herdenking Zwaag ‘De Vrijheid omarmd’



Zwaag, 29 april 2016

Vrienden en vriendinnen van ‘t Masker,
Verrassing! Iedereen dacht even van Het 
Masker verlost te zijn, maar niets is minder 
waar. Zo duikt Het Masker het gehele jaar door 
overal onverwachts op. Op een receptie of bij 
sportievere activiteiten. Onkruid vergaat niet 
zullen we maar zeggen.
 

Het Masker is, na het succes van vorig jaar, wederom betrokken bij de organisatie van 
de vernieuwde Carnavalsavond van het Sportcafé Zwaag Zaalvoetbaltoernooi! Op 
vrijdagavond 27 mei vanaf 18.30 uur kunnen alle actieve of rustende carnavalsgroepen 
helemaal los in het zaalvoetbalpaleis van Sporthal Zwaag. Ieder dreamteam moet bestaan 
uit vier veldspelers (waarvan minimaal één dame) en een keeper (exclusief wissels). In de 
Zwaagse Arena  zal gespeeld worden in twee poules met in iedere poule vijf teams. Ieder 
team heeft zijn eigen Danny Blind, die het er waarschijnlijk beter vanaf zal brengen dan 
het Nederlands elftal. En vergeet niet voor de wedstrijd eerst een goede warming-up te 
doen in de vorm van een polonaise of de Roekie Zoekie.
Het Masker zou Het Masker niet zijn, als het allemaal net even anders dan anders gaat 
en er bijzondere spelregels, geinregels en omstandigheden van toepassing zijn. Zoals 
boarding op heel veld, verplicht dames in het team, aftrap beginnend vanaf achterlijn, 
doelpunten die dubbel tellen (tijdens feestnummers, met kopbal of als een dame scoort)… 
allemaal te veel om op te noemen! Kijk voor alle uitgebreide informatie, opzet, spelregels 
en geinregels op www.carnavalzwaag.nl of www.sportcafezwaag.nl 
Na de prijsuitreiking van de top 3 en speler & speelster van het toernooi is er een exclusief 
Rad van Avontuur met diverse serieuze carnavaleske topprijzen. En als afsluiting een 
knallende feestavond in het Sportcafé met livemuziek tot in de kleine uurtjes.
Alle opbrengsten van het toernooi zullen worden geschonken aan een goed doel! Dit 
jaar zal dat ‘Frits Farm’ van Frits en Nel Entius zijn. De kinderboerderij op de Kapberg/
Dars is niet meer weg te denken uit het Zwaagse. Al ruim 25 jaar zorgen Frits en Nel voor 
het beheer en de onderhoud van de lokale trekpleister en ze kunnen een steuntje in de 
rug goed gebruiken.
 
U ziet, het belooft een verrassende, knotsgekke en gezellige avond te worden met een 
ludieke insteek in een gemoedelijke sfeer. Leuk om naar te kijken maar nog veel leuker 
om aan mee te doen als parels van Zwaag. Dit evenement moet je meemaken en wil 
je niet missen! Dus geef je groep snel op aan de bar van Sportcafé Zwaag of via de 
zaalvoetbalpagina op www.sportcafezwaag.nl want vol=vol!

Carnavalsavond van het Sportcafé Zwaag Zaalvoetbaltoernooi!

Vrijdag 27 mei vanaf 18.30 uur

Tot leut op www.carnavalzwaag.nl



Blokker heeft de muziekkriebels, eind mei staat de Sint Michaëlkerk namelijk in het 
teken van muziek. De kerk wordt voor een weekend omgetoverd tot muziekpodium 
en biedt ruimte voor twee hele bijzondere muziekprogramma’s! Ontroering en 
verwondering staat het publiek te wachten. 

Op 28 mei presenteert singer-songwriter Kim van Goor A Place to Belong, haar eigen 
selectie van liedjes rond het thema: ‘thuis’. Met haar prachtige, ontroerende stem 
bezingt ze de kwetsbaarheid van liefde, vriendschap, de nostalgie van de kindertijd 
en de uitersten van vreugde en verlies. Het programma is samengesteld uit origineel 
materiaal van Kim, met daarnaast muziek van Randy Newman en Neil Young.

Op 29 mei presenteert het Rafael Fraga Quartet Fado meets Bossanova. In deze muzikale 
ontmoeting combineert Rafael Fraga de lyrisch romantiek van de Portugese fado met 
de rijke harmonieën en ritmes van de Braziliaanse bossanova. Fado meets Bossanova 
voelt fris, levendig en ontroerend, vol van hunkering en verlangen. In 2015 beleefde 
dit project zijn vuurdoop. Wat resulteerde in vrijwel meteen uitverkochte zalen en 
een razend enthousiast publiek. De muziek zal volledig tot zijn recht komen op deze 
bijzondere locatie, de Sint Michaelskerk is eind mei dus The Place to Belong! Kim van 
Goor: vocals, Marko Bonarius: contrabas / vocals, Gianfranco Mascayano: gitaar / vocals. 
Rafael Fraga: vocals / gitaar / Portugese gitaar, Aki Spadaro: piano, n.t.b.: drums!

Locatie: Sint Michaëlkerk, Westerblokker 44
za 28 mei: A Place to Belong: 20.30 uur
zo 29 mei: Fado meets Bossanova: 15.00 uur
Deur open een half uur voor aanvang.
Reserveren wordt aangeraden en kan via: www.muziekhaven.nl of 
telefonisch via: 06-21868407.

Muziekweekend in Blokker!

Het kan weer…. Lekker buiten in het zonnetje op uw terras, met een glaasje wijn uit de 
wereldwinkel! Voor de wijn en natuurlijk ook al die andere lekkere, leuke, (h)eerlijke 
artikelen kunt u bij ons terecht. Wij zijn er weer op zondag 22 mei en zaterdag 18 juni 
na de vieringen van 10.00 en 19.00 uur. Graag tot ziens bij de verkoop en/of bij de koffie 
en thee.
 
Wereldwinkelgroep Zwaagdijk-West: 
Angela, Jose, Judith en Carla

Nieuws van de wereldwinkelgroep Zwaagdijk-West



Dinsdag 19 april: Lezing door mevrouw Aty Leegwater over de 
verslaving van haar dochter Elsbeth
Marian opent de avond met voorlezen van het gedicht: Problemen 
met drugs. Daarna vertelde Aty over haar dochter Elsbeth. In haar 
kinderjaren was het een lief en zorgzaam kind was. Toen ze een jaar of 16 was werd ze een 
moeilijke puber, ze kwam vaak laat thuis of helemaal niet. Dan heb je als moeder heel wat te 
verduren vooral als je omgeving je dan bestempelt als een slechte moeder. Je krijgt toch altijd 
de schuld als het niet goed gaat met je kind. Elsbeth is ook nog een jaar zoek geweest. Om geld 
te verdienen moest Elsbeth gaan stelen of haar lichaam verkopen, dat laatste deed Elsbeth. 
Als zij behoorlijk ziek was kwam ze thuis en kon Aty op haar passen en haar vertroetelen. Aty 
heeft dat vaak met heel veel liefde gedaan, het hele gezin stond achter haar. Terwijl familie 
en vrienden haar lieten vallen. Ook heeft ze zelfs eens samen met de vader van Elsbeth over 
de wallen gelopen om haar te zoeken. Iedere blondine achter een raam werd bekeken. Later 
kwam Elsbeth zelf aanlopen, zij was gebeld door een meisje die zei, “ik denk dat je ouders hier 
lopen.” Na elkaar gesproken te hebben wilde ze niet mee naar huis. Daar ga je dan weer als 
moeder zijnde. In april 1991 kwam ze thuis met haar vriend en vertelde dat ze drie maanden 
zwanger was en H.I.V. besmet. De zwangerschap verliep goed, en ze vroeg aan Aty of die voor 
de baby wilde zorgen als het geboren werd. Elsbeth stierf enkele jaren later, vredig in haar 
moeders armen. ,,Die mooie momenten die we samen hadden, ook toen ze al heel ziek was, 
koester ik. Daar hou ik me aan vast.” Na een lange periode van rouw en verwerking was Aty 
vastbesloten haar verdriet om te zetten in iets positiefs. De eerste stap was om haar verhaal 
open en eerlijk te vertellen. Hiertoe heeft Aty een stichting opgericht, Nomphilo genaamd om 
geld in te zamelen voor aids-weesjes uit Zoweto. Aty vind zich een bevoorrecht mens dat ze 
door haar dochter en met veel hulp van boven dit mag doen.
Het was een hele bijzondere avond, waarbij de leden spontaan geld inzamelden voor de 
stichting. Al met al een hele ontroerende avond. Voor een donatie of meer informatie zie 
de website: http://www.nomphilo.org/. NL39.RABO 01247.54.155 t.n.v. Stichting Nomphilo.

Het bestuur wenst iedereen een hele prettige vakantie toe. En kijkt uit tot 14 september 
als showgroep de kriek voor ons optreed. Dit belooft weer een hele gezellige avond te worden.

Stichting Nomphilo voor aids-weesjes

Volgens schema is de eerstvolgende vergadering op maandag 2 mei. Deze is nu 
verplaatst naar maandag 9 mei. Plaats: de Wildebras. Tijd: 20.00 uur.
Agendapunten zijn o.a.: vorderingen Westfrisiaweg, stand van zaken bedrijventerrein 
Zevenhuis, subsidieaanvraag, windmolens, beplanting/gebruik Meester Derrikspark, 
leefbaarheid en wat er verder nog ter tafel komt
U bent maandag 9 mei van harte welkom.

Dorpsraad Zwaagdijk-West

Eerstvolgende vergadering Dorpsraad Zwaagdijk-West



In Zwaag klonken zondag 17 april muzikale klanken van het Concert van ‘De Herleving 
Zwaag’ met een aantal verrassingen. Bijzondere muziekstukken en als klapper het 
prachtige muziekstuk ‘Harlem Nocture’ met als solist Nina Wagenaar op alt saxofoon.
Deze filmische vertolking werd het beoordeelde  werk voor Nina’s D-examen en beloond 
met een 8! Zowel voor haar als begeleidend harmonieorkest ‘De Herleving Zwaag’ met 
recht een geslaagd optreden.
Ook pakte ‘De Herleving Zwaag’ een mooi geschenk uit; componist Ben Klingeler 
heeft het werk ‘Het Kado’ geschonken 
en zondag werd de wereldpremière in 
Zwaag gespeeld.
Mocht u niet in de gelegenheid zijn 
geweest dit Concert bij te wonen, 19 
november 2016 treedt ‘De Herleving 
Zwaag’ weer op in ... Zwaag!

Karin Sijp Schutte
PR muziekvereniging De Herleving Zwaag

Nina blaast op hoog nivo!

8 mei Dwars door de Beemster, WFTC Aanvang: 9.00 uur
 Noorderdracht 42-A, Oosterblokker

13-17 mei Kermis Zwaag

22 mei Tussen Amstel- en IJsselmeer Aanvang: 9.00 uur
 Noorderdracht 42-A, Oosterblokker

24-26 mei Ziekentriduum Zwaag

27 mei Carnavalsavond  Aanvang 18.30 uur
 Sportcafé Zwaag Zaalvoetbaltoernooi

Activiteitenagenda      april/mei 2016

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



Sportagenda      april/mei 2016

VOETBAL
1 mei Heren Aanvang 14.00 uur
 Westfriezen - Texel’94 Zwaag
 8 mei Heren Aanvang 14.00 uur
 De Blokkers - Texel’94 Blokker 

HANDBAL
1mei Heren Aanvang 13.30 uur
 Westfriezen - HV Blokker (De Kraker) 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.

Verslag JB’s Dart Trophy 2016
Op 15 april werd weer de enige echte JB Dart Trophy 
georganiseerd! Met maar liefst 40 darters ging deze 14e editie 
na de verloting rond 20.00 uur van start. Uit 
deze verloting rolde een aantal spannende 
poules. Er werden veel spannende partijen 
gespeeld maar het liep wel mooi vlot door.

Dit jaar is de finale als poule met vijf finalisten 
gespeeld. Remco Wiersma heeft hierbij 
alle vier zijn tegenstanders verslagen en zo 
een overweldigende overwinning behaald. 
Tweede plaats met drie overwinningen gaat 
naar Erik Sijm. Derde plaats is dit jaar voor 
Richard Spijker. Alle prijswinnaars van harte 
gefeliciteerd! Er kan door ons als organisatie 
teruggekeken worden op een supergeslaagd darttoernooi. Iedereen bedankt voor de 
aanwezigheid en wij hopen jullie ook op de volgende activiteit weer te begroeten.
 
JB Zwaagdijk (voor en door jongeren) • Balkweiterhoek 56 • Zwaagdijk-West

Nieuws van JB Zwaagdijk



Wij, de kinderen van groep 7/8 van OBS De Bussel, 
waren uitgenodigd door het comité van 4 mei om 
op dinsdag 5 april naar kamp Amersfoort te gaan.
Om daarheen te gaan, moesten we anderhalf uur in 
de bus zitten. Dat was dan wel lang, maar het was 
het allemaal waard.
Het was niet alleen indrukwekkend om te zien maar 
ook interessant. 
Toen we daar aankwamen gingen we eerst eten 
en daarna gingen we een filmpje kijken. Daarin 
vertelden drie mensen wat zij in de oorlog hadden 
meegemaakt. Die drie mensen zaten tijdens de 
oorlog in kamp Amersfoort. Een persoon zat bij het 
Rode Kruis en zij hielp de mensen daar. Veel mensen 
die het kamp hadden overleefd, vertelden dat zij 
de beste verzorger van het kamp was. Ze was zo 
lief, vertelden ze ons. Na het filmpje werden wij in 
drie groepen verdeeld en gingen we naar buiten om te kijken wat daar te zien was. Het 
mooiste vonden wij het standbeeld die gevangenen na de oorlog gemaakt hadden. Dat 
standbeeld had aan de onderkant vijf duiven, het beeld moest alleen wel door henzelf 
worden betaald. Het standbeeld hadden ze na de oorlog gemaakt voor alle mensen 
die gestorven waren in kamp Amersfoort. Ook stond er nog een wachttoren die van de 
Duitsers was geweest en die nog in goede staat is, met echt glas. Toen de oorlog voorbij 
was mocht Frans van den Berg de klok luiden. Hij doet dat ook nog tijdens de herdenking 
op 4 mei in kamp Amersfoort.
Na de rondleiding gingen we nog even kijken naar de spullen die ze hadden gevonden 
van de oorlog. Daarna gingen we weer terug met de bus naar school.

Gemaakt door Milan & Maaike

Kamp Amersfoort

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 22 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 van dinsdag 24 t/m 
donderdag 26 mei



Goed!! Het is alweer een tijdje geleden 
dat u over de schoorsteen geïnformeerd 
bent.
Vanaf de buitenkant gezien is er nog 
weinig veranderd, maar eigenlijk is er 
super veel werk verricht!
Leerlingen van het Horizon College zijn 
19 febr. begonnen met het maken van 
de bekisting voor het ketelhuis.
Onze dank hiervoor.
Op 8 maart is de vloer van het ketelhuis 
gestort. Daarna kon begonnen worden 
met het maken van de bekisting voor 
de wanden. Dat bleek nog een hele klus! Een wand van 15 cm dik met een hoogte van 
100 cm vergt een stevige bekisting en heel wat ijzerwerk! Aangezien we materialen 
van Ooms Civiel mochten gebruiken is er voor deze werkwijze gekozen. Een leerzame 
klus voor de leerlingen van het Horizon College.
Op 31 maart konden de wanden van het ketelhuis gestort worden. Daarna nog het 
ijzerwerk voor de schoorsteen op zijn plaats, bekisting er omheen en op 15 april is 
ook de fundering voor de schoorsteen gestort. Het grondwerk is nu bijna klaar! Nog 
aanvullen met grond en dan is dat helemaal af!
Het bovenste deel van de schoorsteen moet nu opnieuw opgemetseld worden. Dit deel 
was zo slecht dat we dat bijna helemaal hebben moeten afbreken. En we gaan het 
oude ketelhuis demonteren, zodat de spanten op de nieuwe kelder geplaatst kunnen 
worden. Dan wordt het pas echt weer opbouwen! Tot de volgende keer.

Annie Balk

Hoe gaat het met de schoorsteen?

Handbal is ook iets voor jou? Kom eens meetrainen. We spelen aan de 
Noorderdracht 42A te Oosterblokker.
Wij zoeken jongens en meisjes vanaf 6 jaar tot 14 jaar
F team   7 -  8  jaar
E team   9 - 10 jaar
D team 11 - 12 jaar
C team 13 - 14 jaar

Voor informatie kun je kijken op www.hvblokker.nl of even bellen met: 
Ben van der Heul, 06-20950388
Cees van der Stel, 0229-241189

Nieuws van HV Blokker



Karsten Tenten is een middelgroot bedrijf, dat reeds jaar en dag in Zwaag gevestigd is. 
Zoals wellicht bekend maakt men sedert 1981 revolutionaire oppompbare tenten. Vanaf 
1974 worden al vakantiespullen, waaronder ook tenten, verkocht. Als je dan spreekt over 
een inmiddels historisch bedrijf in Zwaag, dan is dat zeker van toepassing. De historie 
brengt ons nu bij elkaar.

Karsten Tenten heeft ons gevraagd om mee te werken aan de metamorfose van de 
koffiehoek. Het idee was om het dorpse karakter van het bedrijf meer nadruk te geven. 
Gekozen is daarom voor een fotocollage van oud-Zwaag. 

Wij hebben een aantal foto’s ter beschikking gesteld en het resultaat mag er zijn: twee 
geweldige wanden met elk 12 foto’s uit het rijke verleden van ons mooie dorp. Deze 
samenwerking werd op 22 maart gevierd. Samen met Marie José en Maarten Takken heeft 
een afvaardiging van Historisch Zwaag de nieuwe fotowanden bekeken en nadrukkelijk 
goedgekeurd. 
Uiteraard hopen wij dat 
velen zullen genieten 
van deze oude beelden 
en daarom nodigen wij 
u allen uit om eens een 
kijkje te komen nemen 
op onze permanente 
tentoonstelling bij 
Karsten Tenten aan de 
Factorij in Zwaag.

Samenwerking Historisch 
Zwaag en Karsten Tenten

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

OPHAALDATA: MAANDAG 2 MEI
 MAANDAG 30 MEI

OP MAANDAG 16 MEI WORDT ER NIET OPGEHAALD 
IN VERBAND MET TWEEDE PINKSTERDAG!

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



Op zondag 8 mei rijden de profs van de Worldtour de eerste van de 
drie grote meerdaagse klassiekers: De Ronde van Italië. Bijzonder is dat de eerste dagen 
van deze klassieker in Nederland worden verreden, met name in Gelderland. Zo zal op 
zondag 8 mei onder meer de Posbank moeten worden bedwongen. De vraag is of de 
profs in de gaten hebben dat ze over deze voor liefhebbers toch lastige heuvel vliegen. 
Veel leden van de Westfriese Toerclub uit Blokker hebben hun hoogtestages gedaan in 
het gebied rond de Posbank, teneinde goed voor de dag te komen in hun Italiaanse 
fietsvakanties. Ander gebied waar WFTC goed thuis is, is het werelderfgoed De Beemster. 
Op 8 mei organiseert de club een rit die dwars door dat gebied gaat. Er staan twee 
afstanden op het programma: 90 en 65 km. Het zijn vrije toertochten, in eigen tempo te 
rijden en er is gekozen voor veilige wegen. Veiligheid verhogend is het om een helm op 
te zetten en de telefoon in de achterzak te houden.

Bij de Handbalvereniging aan de Noorderdracht 42a in Oosterblokker wordt gestart om 
09.00 uur.
Graag ziet WFTC u in groten getale deelnemen. Het mooie weer is al besteld!
De volgende rit van WFTC is in de kop van Noord-Holland: tussen Amstel- en IJsselmeer 
op zondag 22 mei. Graag tot ziens!

Dwars Door De Beemster

Onder het motto ‘Iedereen gezonde longen’ gaan ruim 55.000 enthousiaste collectanten 
van 23-28 mei voor het Longfonds op pad om geld in te zamelen voor mensen met astma 
en COPD (chronische bronchitis en longemfyseem). Het onderzoek 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 vele vrijwilligers. 
Ook in Zwaag gaan ruim 20 collectanten op pad met de collectebus voor dit goede 
doel! Velen doen dit al jaren: fantastisch!
 
Door afzeggingen van enkele collectanten zijn nog wel een paar collectanten nodig. 
Misschien heeft u zelf een paar uurtjes over? Met nog een paar mensen erbij, zijn echt 
álle straten ‘bezet’. Dat zou uiteraard héél mooi zijn!! 

Daar streeft de collecte organisator van Zwaag naar! U kunt mij daarbij helpen door u 
aan te melden bij: 
Tini Gitzels, organisator longfonds collecte Zwaag
tel. 0229-264732
mail: l.gitzels@kpnplanet.nl

Collecte Longfonds 23-28 mei



Achter de schermen werkt een geweldig team samen bestaande uit 
Stichting Dorpsveiling Oosterblokker (SDO) en het Veilingcomité. 
Samen bieden zij een uitstekende kwaliteit door de combinatie van 
jarenlange ervaring en de inbreng van nieuwe mensen. Graag willen 
wij Kees Vis en Marco Lieshout, die beide vanaf de oprichting van Stichting Dorpsveiling 
Oosterblokker (SDO) in 2009 actief zijn geweest, hartelijk danken voor hun geweldige 
inzet. Een bijzonder woord van dank aan Bert Mellema. Hij is sinds 2008 een geweldige 
voorzitter geweest van het Veilingcomité en zal nu de nieuwe voorzitter worden van 
de SDO. Daarnaast zal Ed Meerevoort namens de dorpsgemeenschap zitting nemen 
in de SDO. Het afgelopen jaar heeft Loes Sijm de taak van voorzitter Veilingcomité 
van Bert Mellema overgenomen en al met verve vervuld. Het komende jaar komt ook 
Sandra Duin het Veilingcomité versterken. 
Hartelijk dank voor alle inzet en welkom aan de nieuwkomers!

De Dorpsveiling in november 2015 was een groot succes: “een klein dorp met een 
grote opbrengst!”
Vijfhonderd kavels kwamen voor het voetlicht van een goed gevulde zaal. Afslagers 
Frans Bervoets en Hans Bregman hielden de vaart er goed in. Maar liefst 23.461 
euro bracht de Dorpsveiling in café de Harmonie in Oosterblokker zaterdagavond 7 
november 2015 op.  

Het totale bedrag (na aftrek van het bedrag wat wordt uitgekeerd aan de verenigingen) 
blijft in beheer van de Stichting Dorpsveiling Oosterblokker en dit bedrag zal in goed 
overleg met het parochiebestuur besteed worden aan diverse projecten t.b.v. het 
onderhoud van de kerk.

Neem ook eens een kijkje op de website www.dorpsveiling.nl Hierop staan o.a. de 
foto’s van de Dorpsveiling 2015 en ook van de diverse aangeboden evenementen.  
Zaterdag 5 november 2016: Dorpsveiling van Oosterblokker in Café de Harmonie! 

Het bestuur van de Stichting Dorpsveiling Oosterblokker en het Veilingcomité

Veilingnieuws Oosterblokker 

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

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



Kermis Zwaag: Vijf dagen lang spektakel!

Na maanden van voorbereiden is het dan bijna zover. Van 13 tot 
en met 17 mei vieren we weer kermis in Zwaag. Dit jaar gaat 
de feesttent op zaterdagavond een uurtje eerder open voor de 
exotische, swingende, tropische happening, bekend van de hits 
Pum-Sexy Body, Waka Waka en de nummer 1-hit waar je een bedrijfszekere (was)machine 
voor moet hebben: de Caribische feesttopper Trafassi! 
Samen met feest-DJ Yannick zullen zij de feestbarometer tot een hoog niveau brengen. 
Niet geheel onbelangrijk: de feesttent is om 21.00 uur open en tot 22.00 uur is de entree 
gratis, inclusief verrassing van het 
kermiscomité?! Het belooft een 
topavond te worden in de feesttent.
 
Op veler verzoek gaan we 
maandagochtend terug in de tijd en 
openen we de deuren al om 10.00 
uur met het eerste deuntje/pyjama 
bal. Tot 13.00 uur is alles inclusief en 
de kaarten hiervoor  kan je vooraf 
bestellen aan de bar van De Witte 
Valk.

Inschrijven voor het Bakvoetbal, Tropical 
Beachvolleybal en het Jeugd-Bakvoetbal is nog 
mogelijk tot 9 mei! Dus schrijf jullie team snel in 
en wie weet winnen jullie de cup met de grote 
oren!

Ook de kermis zelf zal dit jaar groter worden 
met een extra attractie in de hoogte: het 
Reuzenrad.

Kijk op onze facebookpagina en maak kans op 
een gratis rondje kermisvieren!
 
www.kermiszwaag.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



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

Vieringen

za. 30 april 19.00 uur Oosterblokker Eucharistieviering m.m.v. St. Cacilia
zo. 01 mei  Zwaag GEEN VIERING
 01 mei 09.30 uur Westerblokker Eucharistieviering met samenzang
di. 03 mei 09.00 uur  Westerblokker Eucharistieviering
wo. 04 mei 09.00 uur Zwaag Eucharistieviering in de Kapel
  19.00 uur Zwaag Rozenkransgebed in de kapel
do. 05 mei  09.30 uur Westerblokker Hemelvaart - Eucharistieviering m.m.v. Marcanto
vr. 06 mei 09.00 uur Westerblokker Eucharistieviering
za. 07 mei 19.00 uur Oosterblokker Eucharistieviering m.m.v. Zingerderwijs
zo. 08 mei 09.30 uur Westerblokker Eucharistieviering m.m.v. Zingerderwijs
   Zwaag GEEN VIERING
di. 10 mei 09.00 uur Westerblokker Eucharistieviering
wo. 11 mei 09.00 uur Zwaag Eucharistieviering in de Kapel
  14.00 uur Zwaag Cenakel in de Kapel
  19.00 uur Zwaag Rozenkransgebed in de kapel
do. 12 mei 09.00 uur Zwaag Eucharistieviering in de Kapel
vr. 13 mei 09.00 uur Westerblokker Eucharistieviering

Dorpskerk: Kerkelaan 8, Zwaag

Protestantse Gemeente Hoorn-Zwaag-Blokker

Kerkgebouw: hoek Westerblokker/Kolenbergstraat

De kerkdiensten worden afwisselend gehouden in de Dorps-
kerk van Zwaag (Kerkelaan 8 in Zwaag) en in de Dorpskerk 
van Blokker (hoek Westerblokker/Kolenbergstraat):
1e, 3e en 5e zondag van de maand: ZWAAG;
2e en 4e zondag van de maand: BLOKKER (en elke 3e zondag de zondagskring).
Geen Zondagskring in juli en augustus.

Kerkdiensten en Zondagskring beginnen in de regel om 10.00 uur
Er is steeds kinderoppas en (m.u.v. de zomervakantie) kindernevendienst.

Zondag 1 mei 2016
Zwaag:  ds. J. Meinders

Donderdag 5 mei 2016: Hemelvaartsdag
Hoorn (Het Octaaf): ds. J. Meinders

Zondag 8 mei  
Blokker: ds. R. Kooiman



Alarmnummer Ambulance / Brandweer / Politie 112

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

Gemeente Hoorn  0229 - 25 22 00

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

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

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

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

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

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

Zorg en Welzijn  0229 - 27 21 96

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

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

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

Belangrijke gegevens en telefoonnummers


