
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 14 april kunt u inleveren 

uiterlijk op woensdag 5 april 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.
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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 
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Volg ons ook op Facebook: www.facebook.com/Samenspel

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

Indianen bij het MAK!

Op de doe-middag bij MAK Blokweer op zondag 9 april gaan we op zoek naar veren, 
waar we daarna een indianenhoofdtooi mee maken. En natuurlijk gaan we indiaantje 
spelen in het bos. Neem vooral ook je eigen verzameling veren mee!
Deze Maks’ doe-middag is voor kinderen van 6 t/m 12 jaar en vindt plaats 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. Aanmel-
den kan telefonisch (0229-266344) of via email naar info@mak-blokweer.nl. De kosten 
zijn €4,50 per kind, inclusief materialen.
Stichting MAK Blokweer, Kloosterhout 1-2 in Blokker, www.mak-blokweer.nl.

Keezen in De Witte Valk

Vind je het leuk om te Keezen of wil je het leren? Dan is dit bericht voor jou be-
doeld. Wij starten een Keez-avond op elke derde dinsdag van de maand in café de 
Witte Valk aan de Dorpsstraat 175 in Zwaag. Je kunt je per koppel inschrijven tus-
sen 19.00 en 19.15 uur. Het inschrijfgeld is 2,50 euro per persoon. Dat word uitge-
keerd aan het eind van de avond voor de nummers 1, 2 en 3.
Van tevoren opgeven is niet nodig, je kunt gewoon per avond meedoen. Loop dus 
gerust op 18 april binnen en schrijf je in. Wij hebben er zin in, hopelijk jullie ook.

Voor meer info: Karin Keizer, telefoonnummer 0229-237598.



Het Jeugdraad Zonnetje!

Wij zijn trots op onze vrijwilligers! Som-
mige zijn al jarenlang actief bij onze 
jeugdactiviteiten. Er zijn een aantal com-
missies iedere week in touw voor de Jeugdraad Zwaag. Deze mensen zetten wij graag 
in ons Jeugdraad Zonnetje. Dit jaar is dat de Jeugdmusical! Iedere maandag, vanaf 
september tot maart, zijn Johan Tiessing, Rowena Verlaat, Edna de Haan en Marjolein 
Karsten met ongeveer 25 kinderen, in de leeftijd van 8 tot 11 jaar, aan het repeteren, 
peentjes zweten, en natuurlijk lol maken voor de jaarlijkse uitvoering in de Witte Valk, 
met maar liefst 180 papa’s, mama’s, opa’s, oma’s, vriendjes en vriendinnetjes in de zaal! 
Op 17 en 18 maart jl. vond dit muzikale spektakel weer plaats! En jawel: prijswinnaars 
hadden een cruise gewonnen en tijdens deze cruise gebeurden er natuurlijk zeer veel 
rare dingen. De passagiers aan boord moesten zelf het schip schoonmaken! Tja, wie 
maakt dat nu mee! En de matroos, er was er maar één, wist eigenlijk helemaal niet 
hoe het schip gevaren moest worden! In de musical werden ontzettend leuke liedjes 
gezongen, er werd gedanst en hilarische woordgrapjes zorgden voor veel gelach in de 
overvolle zaal. 
Wat was het ontzettend leuk! Johan, Rowena, Edna en Marjolein, bedankt voor jullie al 
jarenlange geweldige inzet!

De Jeugdraad Zwaag,  Silvia, Paulien, Ton, Kirsten en Remko



Kermis Zwaag 2017 

Nog ‘maar’ twee maandjes en dan is het weer tijd voor 
dé kermis: Kermis Zwaag! Zwaag zal vijf dagen lang 
veranderen in een heus feestpaleis met ingrediënten 
voor jong en oud. Het kermiscomité heeft het buiten-
programma bijna rond, versiering is ingeslagen en de 
eerste ontwikkelingen zijn alweer in volle gang voor 
nog meer spektakel tijdens het kermisweekend van 2 
t/m 6 juni. 
Direct op vrijdagavond, het succesnummer van de afgelopen jaren, voetballen zonder 
techniek tijdens het zesde Swaeghse bakvoetbaltoernooi! Op de parkeerplaats achter 
café de Witte Valk zal deze hilarische activiteit plaatsvinden. Ook dit jaar is er weer een 
grote feesttent.

Zondag 4 juni zal het zon-
netje in Swaegh zeker gaan 
schijnen en lopen de tempe-
raturen hoog op wanneer de 
teams plaats nemen op het 
zandstrand achter het café. 
Tijd voor het jaarlijkse Tropical 
beachvolleybaltoernooi! Voor 
de achtste keer op rij mogen 
teams van vrienden, vriendin-
nen, bedrijven en sportclubs 
zich klaar maken om te strijden 
voor de titel Swaeghse beach-
volleybalkampioen 2017! 

Inschrijving van teams voor zowel bakvoetbal als beachvolleybal en het jeugdbakvoet-
bal kan via de website www.kermiszwaag.nl. Let op: dit jaar, anders dan andere jaren, 
houden wij een maximum aantal teams aan bij zowel het bakvoetbal (24 teams op twee 
velden) als bij het beachvolleybaltoernooi (16 teams op twee velden). Wees dus op tijd 
met aanmelden van jouw team om teleurstelling te voorkomen. De eerste teams die 
zich al hebben aangemeld vind je op de Facebookpagina van Kermis Zwaag.

Wij zullen er natuurlijk alles aan doen om er weer een kermis van te maken om nooit te 
vergeten! Er zijn al diverse topacts gecontracteerd! Kijk op de website voor het pro-
gramma.
Kortom: zet maar een heel dik kruis in je agenda door 2, 3, 4, 5  juni en zorg dat je erbij 
bent, want dit wil je niet missen! 

Het kermiscomité Zwaag



Eindelijk, de lente is begonnen en het zonnetje laat zich steeds meer zien. Op de Roald 
Dahlschool hebben ze daar extra plezier van, want sinds twee weken staat er een 
nieuwe schommelmand op het plein! De kinderen hebben deze schommelmand zelf bij 
elkaar gespaard. Mede dankzij een fantastische opbrengst van de sponsorloop afgelo-
pen november. Heeft u gesponsord? Dan namens de kinderen nogmaals hartelijk dank!

Plezier op de schommelmand!

Uitwisseling Indoor Bowls Vereniging B.Z.H. en Petangue 
Vereniging De Bouledozers

Na het bezoek dat leden van De Bouledozers 
vorig jaar brachten aan de Indoor Bowls Vereniging B.Z.H. in Zwaag, volgde 
nu het tegenbezoek van de leden van de Indoor Bowls Vereniging aan De 
Bouledozers.  Zaterdagmiddag 11 maart werd het Boulodrome van De Bou-
ledozers gezellig druk. Het spel werd aan de bowlers uitgelegd en daarna 
werd twee tegen twee gespeeld. In bouletaal heet dat een doublette. Ieder 
speelt met drie ballen en speelt het spel tot 13 punten. Hierdoor kan de ene partij snel-
ler klaar zijn dan de andere. 
Het enthousiasme was groot, want  vóór de pauze raakten sommige teams niet uit-
gespeeld. Achteraf bleek dat men gewoon twee partijtjes achter elkaar speelde. Voor 
hen was de pauze maar heel kort, want de andere teams stonden alweer te trappelen 
om  door te gaan. Nu mochten de winnende equipes van de eerste ronde tegen de 
verliezende. Alle technieken werden geprobeerd. Hoog spelen, rollen, schieten. De but 
(het kleine balletje) veraf of dichtbij (hij moet tussen de 6 en 10 meter liggen). Iedereen 
heeft zich lekker uitgeleefd. Het merendeel van de gasten ging na de partijtjes meteen 
naar huis, enkelen bleven nog even napraten onder het genot van een drankje. Ieder-
een was het erover eens dat zo’n middagje snel voorbijgaat als je lekker bezig bent.

Wil je je bij één van de verenigingen aansluiten? Dat kan. Voor de Indoor Bowls  
Vereniging: Ben Gitzels, tel. 0229-262185. Voor De Bouledozers: www.bouledozers.nl,  
tel. kantine 0229-230625 (op woensdag- en vrijdagavond, donderdag- en zaterdagmiddag)



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 5 APRIL 
 WOenSDAg 19 APRIL
SVP PAPIER GEBuNDELD OF IN DOOS/BAK AAN DE WEG ZETTEN.

Thema ‘Aarde, water, lucht en vuur’ op de Wingerd

Op de Wingerd zitten de groepen 3 tot en met 8 volop in het 
thema ‘Aarde, water, lucht en vuur’. Het thema werd met alle leer-
lingen van de school geopend in de aula. Daar hadden aarde, water 
en vuur ruzie gekregen over wie nu de belangrijkste was. Gelukkig 
kon een slimme professor de elementen en ons uitleggen dat alle 
elementen belangrijk zijn en dat het ene niet zonder het andere kan. Iedereen heeft 
lucht nodig om te ademen, water om drinken, vuur om warm te blijven en aarde om op 
te leven. De komende weken leren de kinderen van groep 3 tot en met 8 veel over de 
verschillende elementen en werken we toe naar een geweldige afsluiting! 

Tijdens de opening hebben we ook een metselaar aan het werk gezien. Ze was lekker 
bezig, maar toen de professor vroeg wat ze eigenlijk deed, kon ze ons vertellen waarom 
ze er was. De groepen 1/2 werken namelijk aan een eigen thema: huizen bouwen. Ze 
ontdekken de komende weken wat er allemaal komt kijken bij het bouwen van een 
huis. Van een bouwtekening tot de hoogste dakpan, alles komt langs.

Plantenactie HV Blokker

De handballeden van HV Blokker komen vrijdag 14 april tussen 16.00 
en 20.00 uur bij u langs de deur om mooie geraniums aan te bieden. 
Geraniums zijn te verkrijgen in de kleuren rood, wit, roze, zalm, paars 
en oranje (Vancouver). 

Wilt u geraniums reserveren? Dat kan per mail: hvblokker@handbal.nl, of telefonisch via 
0229-213147 (dagelijks vanaf dinsdag 11 april na 13.00 uur).  u kunt de geraniums vrij-
dag 14 april vanaf 16.00 uur bij het handbalveld aan de Noorderdracht 42a op komen 
halen, of op een ander moment. Geef dit s.v.p. aan bij uw reservering.

Voor actuele informatie over de plantenactie, bezoekt u onze Facebookpagina:  
HV Blokker. De opbrengst komt ten goede aan de vereniging.

Bestuur HV Blokker



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

OPHAALDATA: MAAnDAg 3 APRIL
 MAAnDAg 1 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

                   Paaseieren zoeken en pubquiz 

Zondag 16 april, eerste paasdag, kunnen de kinderen die op wat voor manier dan 
ook met Zwaagdijk verbonden zijn weer paaseieren zoeken. Aanvang van het zoe-
ken 12.00 uur. De Wildebras is open om 11.45 uur. Graag achter de linten blijven. 

Wees op tijd, want voor je het weet zijn alle eieren gevonden en 
vis je achter het net.

Na diverse jaren met succes een muziekquiz 
te hebben georganiseerd, doen we dit jaar 

een pubquiz. Niet alleen kennis van muziek 
is hierbij van toepassing, maar het gaat over 

allerlei zaken. Dus van nu af aan elke 
dag de krant lezen of, voor de jeug-

digen, het nieuws op social 
media volgen, want anders 
bak je er niks van. De datum, 

zaterdagavond 6 mei, even 
vrijhouden dus.

Voor alle informatie over de Wil-
debras kunt u natuurlijk altijd 
even kijken  op de site van de 
wildebras: 

www.de-wildebras.nl. 
Hierop staat informatie van alle 

verenigingen die gebruik maken 
van de Wildebras.



Zaterdag 11 maart 9.00 uur deed basis-
school het Ooievaarsnest mee met  
NL doet! De grootste vrijwilligersactie van 
Nederland. We gingen aan de klus met ouders (en 
enkele kinderen), juffen en vrijwilligers. De vrijwil-
ligers die ons dit jaar kwamen helpen, waren de 
medewerkers van het bedrijf DIGIT Elektrotech-
niek. 
Juffen en vaders hadden in de week hieraan voor-
afgaand de meeste voorbereidingen al getroffen. 
Maar ook een vrijwilliger van het bedrijf DIGIT 
Elektrotechniek kwam van tevoren al kijken wat 
er gedaan kon worden. Zo was iedereen goed 
voorbereid en kon iedereen snel aan de slag gaan. 
De vrijwilligers van DIGIT Elektrotechniek hebben 
op deze dag een kraantje voor ons aangelegd en 
er is een overkapping gebouwd voor onze tim-
mertafel.
De verschillende talenten van de ouders, kinderen, 
juffen en vrijwilligers konden vandaag worden 
ingezet. Er waren namelijk veel verschillende 
dingen te realiseren. Er werd beton gestort en 
geschilderd, en er werden vlonders getimmerd en 
rubberen tegels gelegd. De kinderen hielpen ons 
met afplakken en schilderen. Afplakken gebeurde 
soms ook op plekken waar het niet nodig was, 
maar dat kon de pret niet drukken. Met het schil-
deren waren ze uiterst serieus met hun precisie-
werk bezig. 
Na de lunch met heerlijke soep, die werd verzorgd 
door een moeder en juffen, werden de kinderen 
opgeschrikt. Want ze mochten even niet naar 
buiten. Wat zou er aan de hand zijn? Heel stiekem 
waren er al paaseieren verstopt en de kinderen 
mochten deze gaan zoeken. Ze stormden naar 
buiten en de speurneuzen gingen op jacht. 
In de middag is er nog heel veel werk verzet. Bijna 
alles is af. Wij als team zijn trots op het werk dat 
er is verzet. Daarom willen wij de medewerkers 
van DIGIT Elektrotechniek, de ouders en de kin-
deren heel erg bedanken voor hun tijd en inzet. 
Want wat zullen de kinderen hier blij mee zijn!

Basisschool het Ooievaarsnest deed mee met nLdoet



Première ‘ester de musical’ door  
Oecumenische Theatergroep Sowieso
In de afgelopen maanden is intensief gerepeteerd om Ester de musical in te stude-
ren. De feestelijke première van Ester is zaterdag 8 april om 20.15 uur in de Dorps-
kerk aan de Kerkelaan in Zwaag. Kaarten voor deze avond kosten € 8 in de voor-
verkoop en €10 aan de deur op de avond zelf. De entreeprijs is inclusief een kopje 
thee of koffie voorafgaand aan de voorstelling. Na afloop van de voorstelling is er 
gelegenheid om nog even na te praten en de spelers te ontmoeten onder het genot 
van een drankje. Voor dit drankje vragen we een kleine vergoeding. 
Reserveren kan via reserveren@sowieso.nu. De gereserveerde kaarten liggen in de 
Dorpskerk voor u klaar op de première-avond en u kunt ze dan betalen. Zondag-
middag 9 april is er om 15.00 uur een matineevoorstelling in dezelfde kerk. Er wordt 
dan geen entree gevraagd, wel is er dan een collecte na afloop bij de deur.
Sowieso is een laagdrempelige groep waar, zonder contributie, eenieder die zich wil 
inzetten mee kan doen. Mocht u belangstelling hebben: spelers en productiemede-
werkers zijn altijd welkom. Wij hopen u te mogen verwelkomen op 8 of 9 april!

Namens iedereen bij Sowieso, 
Anja Huisman

Tapas-avond voor KVg-leden

Een gezellige, leerzame en lekkere avond was het 
voor de dames van het Vrouwengilde Zwaag op donderdag 9 maart. Onder leiding van 
bestuurslid Tonny Rood - die werd bijgestaan door twee andere bestuursleden, Truus 
v.d. Meer en Gonny Dobbelsteen - was het een drukte van jewelste om alle fijne kneep-
jes tot het maken van Tapas-hapjes onder de knie te krijgen. Met behulp van prachtige 
foto’s en reeds voorbewerkte ingrediënten kwam het allemaal goed en was er aan 
het einde van de avond een prachtige reeks van gevulde schotels te zien. Ondertussen 
werden de glazen gevuld en gingen de dames over tot het proeven en eten van al deze 
heerlijke hapjes. 
Inmiddels laat het KVG-programma zien dat binnenkort, donderdag 20 april, dat is de 
donderdag in de week na Pasen, de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering wordt ge-
houden. Deze begint om 20.00 uur in de Plataan. Na afloop van deze vergadering komt 
de heer Baldi Dekker ons heel veel vertellen over bijen. Ook laat hij zien wat het nut is 
en wat je allemaal kunt maken met de honing van deze beestjes. En zoals gebruikelijk 
doen we dat op deze avond onder het genot van een lekker drankje en hapje.
Ook kunt u zich deze avond opgeven voor de fiets-sponsorrit voor onze eigen vereni-
gingskas, die wordt gehouden op zaterdagochtend 10 juni.
Wij nodigen onze leden van harte uit om donderdag 20 april, aanvang 20.00 uur, naar 
de Plataan te komen.



OBS De Bussel - Blokker

Op OBS De Bussel vinden we het belangrijk dat onze leer-
lingen maatschappelijk betrokken zijn en leren. Vrijdag 10 maart deed OBS De Bussel 
mee aan NL Doet! en we kregen hulp van leerlingen van het Oscar Romero en van de 
Veiligheidsregio Noord-Holland Noord. Er werd geschilderd, er zijn fietsenrekken ge-
plaatst, 21 nestkastjes opgehangen en er is een duikelrek verplaatst. De lunch vond bui-
ten plaats, heerlijk in het zonnetje. De leerlingen van groep 8 maakten schilderwerken 
op de tegels om ons plein nog mooier te maken en om een cadeau van hen achter te 
laten als zij straks in juli De Bussel na acht jaar gaan verlaten… Het was een geweldige 
ochtend en met geweldige hulp! En wat was het leuk! Fijne leerlingen van het Oscar en 
hele aardige mensen van de Veiligheidsregio. Volgend jaar weer?



Algemene ledenvergadering uitvaartvereniging  
De Laatste eer Zwaag/Blokker
Donderdag 20 april houdt uitvaartvereniging De Laatste Eer haar algemene ledenverga-
dering in cultureel centrum De Plataan aan de Past. Nuijenstraat 1 in Zwaag. De aan-
vang is om 20.00 uur. De Laatste Eer is een uitvaartvereniging zonder winstoogmerk. De 
leden van de vereniging hebben recht op een korting van 500 euro op de kosten van de 
uitvaart. De kosten van uitvaarten zijn de laatste jaren enorm gestegen. Bij een uitvaart-
vereniging bent u voordeliger uit. u bent ook van harte welkom als u nog geen lid bent, 
maar wel interesse heeft in een eventueel lidmaatschap. Neem dan contact met Annie 
Balk: 0229-263003 of anniebalk@hotmail.com.

De agenda voor deze avond is:
-  Opening door voorzitter Ruud Dijksma
-  Voorstellen nieuwe uitvaartleidster Lian Kroon als vervangster van Marijke Wittenberg
-  Notulen vorige vergadering
-  Jaarverslag
-  Financieel overzicht door penningmeester Peter Blank
-  Bestuursverkiezing: aftredend volgens rooster Ruud Dijksma en Annie Balk, 
 beiden herkiesbaar
-  Rondvraag
-  Sluiting van de vergadering

Begrafenis-en Crematievereniging St.Barbara Zwaag 
en Zwaagdijk-West
Het bestuur nodigt de leden uit voor het bijwonen van de 60ste algemene jaarver-
gadering welke zal worden gehouden op woensdag  5 april, aanvang 20.00 uur in 
café  De Witte Valk te Zwaag.

Agenda:
-  Opening.
-  Notulen van de jaarvergadering van 6-04-2016, in de zaal aanwezig.
-  Ingekomen stukken en mededelingen.
-  Jaarverslag van de secretaris.
-  Financieel verslag van de penningmeester.
- Verslag van de kascommissie en verkiezing nieuwe leden kascommissie
-  Verlenen van decharge aan het bestuur.
-  Vaststelling contributie 2017/2018 op € 15,00 per betalend lid.
-  Stand van zaken ledenwerving i.s.m. Twenthe uitvaartverzekeringen.
-  Bestuursverkiezing: Ada Koeman-de Jong is aftredend en herkiesbaar.
-  Rondvraag.
-  Sluiting.

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



Honden Zoekgroep Hoorn

Wat houdt deze groep in?

Dat als er een hond vermist is in (de omgeving van) Hoorn, de 
leden van deze groep gaan zoeken naar de hond óf dat zij 
zichtmeldingen doorgeven op de Facebookpagina van Honden 
Zoekgroep Hoorn. Met als doel om door samen te werken, de 
vermiste hond zo snel mogelijk weer veilig thuis te brengen!
Wij zijn ontstaan na een vermissing van een hond in Blokker waar wij met ongeveer 
vijftien mensen naar aan het zoeken zijn geweest. Deze hond hebben wij gelukkig weer 
met zijn eigenaren kunnen herenigen. Een van de zoekers was Bianca Kemper. Zij is 
degene die de Honden Zoekgroep Hoorn heeft opgericht. 
De groep bestaat uit een vaste kern van zeven dames en drie speurhonden. Er is nog 
een achtste dame, en dat is degene die op de achtergrond alle meldingen naar ons 
doorzet. Indien nodig meldt zij ons ook van tevoren aan bij een dierenarts.

Ons zoekgebied is:  Hoorn, Bobeldijk, Wognum, Zwaagdijk West/Oost,  Bangert Oos-
terpolder,  Grootebroek, Bovenkarspel, Schellinkhout, Wijdenes, Venhuizen,  Blokker, 
Oosterblokker.
Hoorn hebben wij in wijken verdeeld. Als er een hond vermist is in een bepaalde wijk 
dan wordt de melding naar ons doorgezet via facebook en kan een ieder die zich heeft 
gemeld mee helpen met zoeken. De vaste kernleden van de groep hebben samen met 
de eigenaar de leiding van de zoektocht.

De vaste kernleden van de HZH groep



31 maart + 1 april Consumptie verplicht, De Vriendenkring Aanvang: 20.00 uur
 De Witte Valk, Zwaag

2 april erno Rijnders rit, WFTC Aanvang: 9.00 uur
 Noorderdracht 42-A, Oosterblokker

5 april Jaarvergadering St.Barbara Aanvang: 20.00 uur
 De Witte Valk, Zwaag

8 april Westfrieslanddag Aanvang: 11.00 uur
 Van der Valk hotel, Hoorn

8 april ester, Theatergroep Sowieso Aanvang: 20.15 uur
 Dorpskerk, Zwaag

9 april ester, Theatergroep Sowieso Aanvang: 15.00 uur
 Dorpskerk, Zwaag

9 april Kledingruildag Aanvang: 11.00 uur
 Dorpsstraat 167, Zwaag

8 +9 april expositie op Zolder Aanvang: 11.00 uur
 Cultureel Centrum Pancratius, Oosterblokker

16 april Paaseieren zoeken Aanvang: 12.00 uur
 De Wildebras, Zwaagdijk-West

18 april Keezen Aanvang: 19.00 uur
 De Witte Valk, Zwaag

20 april Algemene ledenvergadering KVg Zwaag Aanvang: 20.00 uur
 De Plataan, Zwaag

20 april Alg. ledenverg. Uitvaartver. De Laatste eer Aanvang: 20.00 uur
 De Plataan, Zwaag 

Activiteitenagenda     april 2017

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 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

2 april Heren Aanvang 14.00 uur

 Westfriezen - FC Den Helder Zwaag

9 april Heren Aanvang 14.00 uur

 De Blokkers - Foresters Blokker

ZAALVOeTBAL

7 april Dames Aanvang 20.10 uur

 Zwaag-Hooglandkozijnen 2 - Zwaag 1 Zwaag

7 april Dames Aanvang 19.15 uur

 BZV - Arch.b.Nieuwboer 4 Zwaag

HAnDBAL

9 april Heren Aanvang 14.30 uur

 HV Blokker - Westfriezen Derby Oosterblokker

9 april Dames Aanvang 13.05 uur

 HV Blokker- Quick 2 Oosterblokker

9 april Dames Aanvang 13.30 uur

 Westfriezen - SV De Valken Zwaag

VOLLeYBAL

31 maart Heren Aanvang 19.30 uur

 NIVO - VVM’63 De Kers

1 april Dames Aanvang 13.30 uur

 WhamWham - Dinto 2 De Opgang

1 april Heren Aanvang 15.30 uur

 WhamWham - Dinto De Opgang

7 april Heren Aanvang 19.30 uur

 NIVO - WhamWham 2 De Kers

7 april Dames Aanvang 19.30 uur

 NIVO/Westvolver - Alvoco 3 De Kers  

TAFeLTennIS

7 april Heren Aanvang 20.00 uur

 TT Sport/A Merk - TSTZ Haarlem 3 Oosterblokker 53



KBO Zwaag 60 jaar

Ruim 60 jaar geleden werd vanuit de kerk de  
gedachte gevormd dat er meer voor de senioren 
gedaan moest worden en vanuit die gedachte is de 
Katholieke Bond van Ouderen Zwaag opgericht om 
leuke en zinvolle dingen voor senioren  te organiseren. En hoewel dit aanvankelijk de 
katholieke senioren betrof is dit langzamerhand uitgebreid tot alle senioren in Zwaag, 
dus ook voor hen die niet van katholieke huize zijn.

Gelet op de situatie van toen is dit een fantastisch initiatief geweest en in de afgelopen 
60 jaar heeft de KBO haar bestaansrecht wel bewezen. Niet alleen vanwege de met 
grote regelmaat gehouden soosmiddagen om te biljarten, te kaarten of een spelletje 
rummikub te spelen, maar ook is er in de loop van de jaren met veel plezier gebruik 
gemaakt van de georganiseerde uitjes, excursies of andere evenementen en ook de 
informatieve bijeenkomsten werden graag bezocht.

Hoewel de hiervoor genoemde invulling van de KB- activiteiten altijd goed heeft ge-
werkt, zie je toch een verschuiving plaatsvinden in wat de mensen willen. De senioren 
van nu voelen zich vaak jonger dan hun leeftijd aangeeft en zijn vaak ook vitaler dan 
voorheen en daardoor in staat meer zelf te regelen. De gedachte om toch lid te zijn van 
de KBO lijkt dan voor verschillende mensen minder voor de hand te liggen. 
Daarom is de KBO ook mee veranderd, in die zin dat naast alle eerder genoemde acti-
viteiten nu ook meer accent wordt gelegd op het behartigen van de belangen van de 
senioren, zowel op plaatselijk niveau middels deelname in de Stichting Ouderenraad 
Hoorn, als via vertegenwoordiging, ook op nationaal niveau, door zoveel mogelijk  
samenwerking met de andere ouderenbonden.

Met deze invulling hoopt de KBO ook de ‘nieuwe’ senioren (vanaf 50 jaar) aan zich 
te binden, die daarnaast ook kunnen profiteren van andere voordelen, zoals diverse 
kortingen, waaronder ziektekostenverzekering, ondersteuning door ouderen-adviseurs, 
belastingservice en de ontvangst 10X per jaar van het zeer lezenswaardige blad Nestor.
Meer uitgebreide informatie kunt u vinden op onze website www.KBOnoordholland.nl 
afdeling Zwaag, of via Google naar KBO-Zwaag.

De KBO Zwaag bestaat dit jaar 60 jaar en zal daar op gepaste wijze aandacht aan geven. 
Al die jaren heeft zij zich voor haar leden ingezet. Met het jonge en vitale gevoel van 
een zestigjarige blijft zij hier gewoon mee doorgaan en mocht u, terwijl u de leeftijd 
hiervoor wel heeft, nog geen lid zijn van de KBO, dan bent u uiteraard van harte wel-
kom.

Kees Schipper
Voorzitter KBO Zwaag



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

Stichting netwerk zoekt nieuwe Buurtkameraadjes
Het project Buurtkameraadjes verwelkomt graag nieuwe vrijwilligers. 
Het project koppelt vrijwilligers aan kinderen en tieners in gemeente 
Hoorn die wat extra hulp kunnen gebruiken. De kinderen en tieners 
zijn tussen de 9 en 16 jaar oud en hebben een leerdoel of probleem, 
waarbij ze meer, of andere steun nodig hebben dan ze thuis krijgen 
(maar waarbij geen professionele hulpverlening nodig is). 

Wat doet een buurtkameraadje?
Een buurtkameraadje: 
-  maakt elke week op een vaste tijd en plaats een afspraak met het kind/de tiener, 
 voor een periode die onderling word afgesproken.
- helpt in praktische zin; bijvoorbeeld met het maken van een weekplanning of het 
 zoeken van vrijetijdsbesteding.
- is gesprekspartner van het kind/de tiener over eventuele problemen of leerdoelen.
- houdt nauw contact met de ouder(s) en eventueel met de school of hulpverlener 
 van het kind/de tiener.

Wil je meedoen of wens je aanvullende informatie? Neem dan contact op met project-
leider Nanda Leeuw, bereikbaar in wijkcentrum De Zaagtand, Sint Eloystraat 106 in 
Hoorn, telefoon 0229-855700 of n.leeuw@netwerkhoorn.nl. Kijkt u ook eens op onze 
website www.netwerkhoorn.nl of volgt ons via twitter of facebook.



Familieberichten & Zoekertjes
DAnKBeTUIgIng

Alle lieve buren van de Florastraat

Hierbij wil ik iedereen bedanken voor de warme belangstelling gedurende  
het ziekteproces en na het overlijden van mijn man

Rob de Vries

Zoveel buren en de bloemen die hem uitgeleide deden op zijn laatste tocht langs 
ons huis, dat deed ons goed.

Corry de Vries

Wij willen langs deze weg laten weten dat uw medeleven, op welke wijze dan ook,
een kaart, een handdruk, de lieve berichtjes of uw aanwezigheid bij de uitvaart,

na het overlijden van onze vader

Cor Takken

ons goed heeft gedaan. Bedankt hiervoor.

Ellen en Joop Abdoelkariem-Takken
Anita en Frank Neefjes-Takken

Wie wil het komende seizoen mijn grasveld aan de Westerblokker  
om de 7 tot 10 dagen, uiteraard tegen vergoeding, komen maaien?  

Elektrische maaimachine beschikbaar. Info: 06-44727474

geZOCHT

Voor plaatsing in het Samenspel van 17 april
graag uiterlijk op WOenSDAg 8 APRIL voor 19.00 uur uw berichtje inleveren.

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

t.n.v. stichting samenspel
De tekst kunt u mailen naar redactie@stichtingsamenspel.nl 

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

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

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



Wegens hoge leeftijd van de eigenaar, 12 jaar oude Opel Meriva 1.6  
Easytronic, metallic grijs. Zomer- en winterbanden aanwezig.  

71.000 km gereden. Altijd garage onderhouden. In zeer
goede staat. Vraagprijs e 4.350,--.  Tel: 06-50516102, Gerard ter Velde 

Te KOOP

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.

Waar ligt Westfriesland?
Dat dit niet voor iedereen duidelijk is, blijkt wel uit het feit dat het Westfries Genoot-
schap met enige regelmaat vragen krijgt over gebeurtenissen, mensen en plaatsen in 
het westen van Friesland, soms zelfs opgesteld in het Fries! Hoog tijd dus om Westfries-
land, het gebied binnen de Westfriese Omringdijk, eens goed op de kaart te zetten. Het 
Westfries Genootschap gaat dat doen op zaterdag 8 april.
Iedereen met interesse in Westfriesland is van 11.00 tot 17.00 uur van harte welkom in 
Van der Valk in Hoorn bij de eerste echte Westfrieslanddag. Deze dag staat het West-
fries Genootschap klaar om bezoekers Westfriesland te laten beleven. Volg een lezing 
of een workshop, bezoek een optreden of kijk een film. Kinderen kunnen zelf meel ma-
ken en archeologische ontdekkingen doen. En wat dacht u ervan om met het hele gezin 
op de foto te gaan in Westfries kostuum? Het kan allemaal op de Westfrieslanddag. 
En het mooiste komt nog: de entree en alle activiteiten zijn gratis. Dus kom zaterdag 8 
april naar Van der Valk in Hoorn.
Wij verheugen ons op uw komst! Meer informatie over deze dag kunt u vinden op 
www.westfrieslanddag.nl en op facebook.

expositie van Kunst op Zolder
Wij zijn een enthousiaste groep mensen die graag schilderen en/of keramiek maken. 
Af en toe maken wij een uitstapje naar een andere techniek, zoals  bronzen en etsen. 
Schilderen doen we met aquarel-, acryl- of olieverf. Bij de keramiek proberen we allerlei 
technieken uit. Bijvoorbeeld met glas, hout of ijzer. Zie: www.kunst-op-zolder.nl
Expositie: zaterdag 8 en zondag 9 april van 11.00 uur tot 17.00 uur
Met schilderijen, keramiek en brons. Op de bovenverdieping van Cultureel Centrum 
Pancratius. Adres: Oosterblokker 98 in Oosterblokker. Entree gratis.





  Column Anja
Buikspierkwartier

Er moet een diploma gehaald worden: fitnessinstructeur. Daar komt 
best nog wat bij kijken. Onder andere tientallen spierpartijen, spier-
soorten en spierwerkingen moeten ‘gestampt’ worden. 
Maar dat is natuurlijk niet alles. Lesmateriaal en introductieprogramma’s moeten wor-
den geschreven, voor verschillende doelgroepen met of zonder motorische vaardighe-
den, blessures of ziektebeelden. En ook moet er geoefend worden. Veel geoefend. Zo 
moest er een buikspierkwartiertje geleverd worden voor de sportschool. En daar kwam 
ik in beeld. Ik zei nog: ‘Een buikspierkwartiertje? Kan ik je niet bij helpen, ik heb geen 
buikspieren.’ Maar dat werd totaal verkeerd begrepen; gek genoeg was ik ineens het 
ideale proefkonijn.
Dus na een korte notuleerklus toog ik met mijn sportspullen naar mijn zoon, klaar om 
gedrild te worden. 

Na zo’n vier koppen koffie genuttigd te hebben - als het moet drink ik alles voor uitstel 
van executie - werd toch echt de cd met muziek aangezet. Meteen gingen mijn gedach-
ten naar mijn meest favoriete reclame, waarbij een bijziende fitnessinstructrice in de 
verkeerde zaal terechtkomt en een ruimte vol bejaarden aan het swingen krijgt op de 
muziek van ‘I’m sexy and I know it’. Geweldig, ik schiet er steeds weer van in de lach 
alsof ik ‘m voor het eerst zie.
Maar nu voelde het alsof ik zelf middenin die verkeerde commercial zat, alleen mijn 
zoon is niet bijziend, hij had zijn proefkonijn goed gespot. Hij kwam, hij zag, hij ging 
meteen aan de slag.

De oefeningen moesten op het ritme van de muziek uitgevoerd worden. Zoonlief moest 
namelijk weten of elke maat, halve maat en kwartmaat, klopte met mijn bewegingen. 
Ik had de avond tevoren zelf al nagedacht over mijn ritme en welke muziek daarbij zou 
passen en de cd van Adèle in mijn tas gestoken. Met name het nummer ‘Nightfall’, dat 
begint met ‘This is the end…’ leek mij heel toepasselijk voor het einde van de middag. 
Helaas bleek bij aankomst dat de muziek al bepaald was en daarmee ook het ritme van 
de oefeningen.

We hebben geoefend van 13.00 tot 16.30 uur. Weliswaar met tussenpozen van pakweg 
een kwartier. Mijn zoon had een prima gevoel voor ritme kan ik u zeggen, daar ontbrak 
het die middag niet aan. Wel heb ik hem geadviseerd om zijn klas af en toe aan te moe-
digen door ‘Hou vol!’ of ‘Je bent er bijna!’ te roepen. Persoonlijk had ik dat hard nodig.

Dus u begrijpt… als u mij toevallig de komende dagen ziet lopen…



Sportdag kleuters obs Socrates

Dinsdag 21 maart hebben de kleuters kennisgemaakt met de 
grote sportzaal in de Kreek. Normaal gesproken gymmen wij altijd in onze eigen gymzaal 
op school. De kinderen waren onder de indruk van de grote zaal en de spelletjes die voor 
hun klaarstonden. Papa’s, mama’s, opa’s en oma’s en zelfs bovenbouwkinderen hebben 
meegeholpen door een groepje kinderen te begeleiden of bij een spelletje te helpen. Fijn 
deze hulp. De spelletjes waren heel divers en bestonden onder andere uit: mandje mik-
ken, verspringen, blinddoekbaan, hardlopen, blik gooien, deurmatrace, verkleed-estafette 
en aardappelrace. De kinderen hebben genoten van een sportieve ochtend.
Bent u benieuwd naar onze school? u bent welkom voor een rondleiding. u kunt een 
afspraak maken met Liesbeth Bruin 0229-707721.

Martinus Cantorij zoekt bassen en tenoren
Vanuit Zwaag en heel Noord-Holland komen leden elke vrijdag naar de Martinus Canto-
rij in Zwaag om Anglicaanse muziek te zingen. De Martinus Cantorij zingt als gemengd 
koor werken die in Engeland al eeuwen door jongens en mannen tot klinken worden 
gebracht. De cantorij zoekt versterking, met name tenoren en bassen.
De Martinus Cantorij telt 30 zangers en zangeressen. Het koor zingt in kerkdiensten, dat 
wil zeggen de gezongen vespers, ofwel choral 
evensongs, zoals die in Engelse kathedralen 
ten gehore worden gebracht. Veel koorzang 
en weinig gesproken woord. De cantorij 
treedt regelmatig op in de Zuiderkerk in 
Enkhuizen en in de RK-kerk in Overveen.
Wie geïnteresseerd is kan gerust eens binnen-
lopen in de Dorpskerk van Zwaag, Kerkelaan 
8 in Zwaag. De repetitie begint om 20.00 uur. 
Informatie is verkrijgbaar via 0228-527772. 
Zie ook www.martinuscantorij.nl



Kom dit weekend genieten van Toneelvereniging Zwaag!

Na maanden repeteren is Toneelvereniging Vriendenkring 
Zwaag er klaar voor! Dit weekend spelen zij voor u de komedie 
‘Consumptie Verplicht’ van Cees Heijdel en Arnold Fickweiler. 
Het is een echte komedie waarbij u een avond kunt genieten 
van vele uiteenlopende karakters. Van een Amsterdamse kok 
tot een intimiderende kroeg-exploitant en van een landelijke 
huismus tot een callgirl. Het kan nog wel eens druk worden in de stationsrestauratie van 
Wouter, waar het zich allemaal afspeelt.
Het komische toneelstuk ‘Consumptie verplicht’ kunt u bewonderen op vrijdagavond 31 
maart en zaterdagavond 1 april in café de Witte Valk te Zwaag, aanvang 20.00 uur (zaal 
gaat om 19.30 uur open). Kaarten zijn te koop aan de deur voor maar € 10,- per stuk 
(inclusief lotnummer). uiteraard is er ook dit jaar een speciale ouderenvoorstelling op 
zaterdagmiddag 1 april om 14.30 uur.

Niet alleen voor de spelers zijn het bijzondere uitvoeringen, ook voor onze regisseuse 
Veronica van Heeswijk is het speciaal. Na zes fantastische toneelstukken te hebben 
geregisseerd, gaat ze ons helaas verlaten. We bedanken haar enorm voor haar inzet, 
enthousiasme en vele leermomenten de afgelopen jaren. Ook tijdens de aankomende 
uitvoeringen zullen we haar weer trots maken op het resultaat van het harde werken. 
Veronica, bedankt!
Wilt u meer informatie over de komende uitvoeringen? Kijk dan op www.vrienden-
kringzwaag.nl/consumptie-verplicht.



nieuwe wedstrijdballen en tassen voor Wham-Wham 

Het stond al heel lang op het verlanglijstje van Wham-Wham, de volleybalvereniging 
uit Zwaag: nieuwe wedstrijdballen en ballentassen voor alle teams. Omdat de senioren-
teams vaak op diverse  doordeweekse dagen hun wedstrijden spelen en daarvoor een 
setje inspeelballen meenemen, zijn er op de vaste trainingdagen vaak onvoldoende bal-
len beschikbaar voor een lekkere training. Met tien seniorenteams en zes jeugdteams 
een pittige investering voor de vereniging. Het actieplan van de PR-commissie om dit 
geld bij elkaar te brengen had twee pijlers: meedoen met de Dorpsveiling van Zwaag en 
de Deen Jeugdsponsoractie.

Na een succesvolle Dorpsveiling Zwaag waarin Wham-Wham met een mooi bedrag naar 
huis mocht gaan, volgde de deelname aan de Jeugdsponsoractie bij Deen in Bangert-
Oosterpolder waarmee eveneens een riant bedrag is opgehaald. Toch lukte het uitein-
delijk net niet. Er was een tekort voor één team en dat was balen. Een sponsorbijdrage 
van Sportcafé De Opgang en een kleine bijdrage uit de verenigingskas hebben het 
plaatje uiteindelijk wel compleet gemaakt. 
Dat we mooie bedragen hadden opgehaald was natuurlijk bekend bij de leden, maar 
dat we in februari tassen en ballen hebben besteld, is niet bekend gemaakt. De verras-
sing voor onze leden was groot toen op zaterdag 11 maart in het bijzijn van de sponso-
ren aan alle teams een hagelnieuwe tas met wedstrijdballen werd uitgereikt. Een mooi 
resultaat. Hiermee kunnen wij weer jaren vooruit!
Langs deze weg een dankjewel voor de organisatie van de Dorpsveiling, Deen Bangert-
Oosterpolder en Sportcafé De Opgang. Ook een dankjewel voor iedereen die tijdens 
de Dorpsveiling heeft geboden, en diegene die z’n Jeugdsponsormuntjes in de buis van 
Wham-Wham heeft laten vallen. Zonder jullie was ons doel zeker niet gehaald.

Mogelijk gemaakt door dorpsveiling Zwaag, 
Deen Sponsoractie en Sportcafé de Opgang



Pancratius vertelt...

Dag lieve mensen.

Ja, ik ben wat laat met mijn vertelling. Dat komt door de 
voorjaarsvakantie. U vindt dat misschien vreemd, maar ook de 
oude Pancratius heeft daar mee te maken.

In februari is voor de 26ste keer de grote boekenmarkt gehouden. Je zou zeggen 
dat de boeken toch een keer op raken. Tegenwoordig leest u, zoals u dat noemt, 
e-books, maar het aanbod van papieren boeken blijft groeien. Ik had wéér meer 
boeken op mijn planken. Ik kreeg zelfs een boek uit het jaar 1765. Een juweeltje. De 
gezellige en goed bezochte markt bracht ruim € 6.000 op. Een heel mooi resultaat.

Ook in februari was er een uitvaartdienst. Op zich is dat niet bijzonder. Ik ben ten-
slotte een kerk, en daar is ook een mortuarium in. Deze overledene krijgt nu wat 
meer aandacht. Het zit zo: Het orgel in mijn kerk was niet volledig. Veel orgelpijpen 
ontbraken, en dat was een lelijk gezicht. Een paar jaar geleden heeft Bert pijpen 
nagemaakt en geplaatst. (In afwachting van de echte restauratie?) Sindsdien ziet 
het orgel er weer prachtig uit. Nog bedankt Bert.

En nu wat anders. U weet, ik kom (bijna) overal, en ik hoor (bijna) alles. Jeugdprins 
Tijmen heeft mijn hart gestolen. Hij had het in zijn toespraak over de Pancratius-
kerk, over mijn kerk, of daar muziek in kon worden gemaakt, muziekles. Nou, mijn 
toestemming heb je. Stuur maar eens een plan in naar info@ccp.nu of ga een keer 
met het bestuur praten.

Tenslotte wil ik iets zeggen over de tiende expoXXL. Ik zie dat veel kunstenaars, uit 
de wijde omgeving,  graag naar Oosterblokker komen. Ik hoor dat publiek en kun-
stenaars vol lof zijn over mijn kerk, over de sfeer en over de expositie. Geloof mij, 
dat doet mij goed. Ik dank Antoinet voor de organisatie van de expoXXL. Omdat 
het de tiende keer was, werd de expositie zaterdag geopend door de burgemeester 
van Drechterland. Ik mag zeggen dat hij aantrekkingskracht heeft. Gedurende zijn 
aanwezigheid was het meer dan druk in mijn kerk.

Voor in uw agenda:
8 en 9 april Expositie Kunst op Zolder
13 mei  Koor Kogge Klassiek

Maar we hebben weer genoeg gepraat. u weet het, houd de website in de gaten: 
www.ccp.nu 
Een warme groet van uw ijsheilige Pancratius en graag tot de volgende keer.



Kort verslag Wijkoverleg Bangert en Oosterpolder

Woensdag 22 maart was er weer een bijeenkomst van het wijk-
overleg Bangert en Oosterpolder. In deze bijeenkomst heeft de 
projectleider van het bedrijventerrein Zevenhuis een toelichting 
gegeven op mogelijke wijzigingen in het bestemmingsplan voor dit gebied. De belang-
rijkste wijzigingen zijn een verhoging van de toegestane bebouwing van 10 meter naar 
20 meter voor het middengebied. Het wegprofiel wordt aangepast, wat als gevolg kan 
hebben dat het bedrijventerrein minder groen zal worden dat oorspronkelijk de bedoe-
ling was. Daarnaast vervalt het gasvulpunt met de daarbij behorende effectcirkel. Als 
laatste grote wijziging wordt voorgesteld om het ‘uilengebied’ nu alsnog te bestemmen 
tot bedrijventerrein. Hiervoor is een nieuw foerageergebied aangelegd. Er zijn gesprek-
ken met geïnteresseerde bedrijven maar concreet kon er helaas nog niets aangegeven 
worden. De planning voor het nieuwe ontwerpbestemmingsplan is ook aan de orde ge-
weest. Het is de verwachting dat rond de zomervakantie het ontwerpbestemmingsplan 
in de gemeenteraad zal worden behandeld. Daarna wordt het voor het indienen van 
zienswijzen ter inzage gelegd. Dit zal op de gebruikelijke wijze worden gepubliceerd.

In de bijeenkomst heeft Puur Hoorn in samenwerking met het Hoogheemraadschap een 
presentatie verzorgd over de campagne ‘Meer ruimte voor water in je tuin’. Na inzicht 
te hebben gekregen in de verloop van de geschiedenis betreffende de klimaat- en de 
weersveranderingen werd stil gestaan bij het belang van waterberging. Om het water 
na heftige regenbuien en eventuele overstromingen op te kunnen vangen, is waterber-
ging noodzakelijk. Hiervoor ligt een taak voor de overheid om dat op grotere schaal te 
organiseren. Echter als particulier kun je ook een steentje bijdragen. Hoe? Kijk daarvoor 
op http://www.veiligschoonvoldoende.nl

Als laatste heeft de wijkcoördinator nog de stand van zaken gegeven van een aantal 
onderwerpen die in de vorige vergadering aan de orde waren gekomen.

De volgende bijeenkomst van het wijkoverleg staat gepland op 24 mei. Noteer deze 
datum in je agenda.

Het Bewonersoverleg Bangert en Oosterpolder is er voor alle bewoners van de wijk. Sa-
men willen we er voor zorgen dat het fijn wonen is in de wijk  Door de korte lijn met de 
gemeente kunnen bepaalde zaken snel opgepakt en uitgevoerd worden. Voor andere 
zaken is een langere adem nodig.
Wil je je bijdrage hier aan leveren, neem dan contact met ons op. Wij zijn namelijk op 
zoek naar mensen zoals jij. Met name zijn wij op zoek naar een spin in het web, een 
nieuwe secretaris.
Contact opnemen kan via olbo@stichtingbno.nl.

BOBO: Voor en door bewoners!



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 2 april Zwaag: ds. Rudolf Kooiman 

Zondag 9 april Palmpasen  Blokker: ds. Jacob Meinders

Donderdag 13 april 2017 Blokker:  gezamenlijke dienst van de protestantse gemeente te  
Witte Donderdag Hoorn, Zwaag, Blokker 19.30 uur: 
 ds. Tineke van Lente-Griffioen; viering Heilig Avondmaal
 
Vrijdag 14 april 2017 Hoorn (het Octaaf): gezamenlijke dienst van de protestantse  
Goede Vrijdag gemeente te Hoorn, Zwaag, Blokker. 19.30 uur: ds. Rudolf Kooiman

Zaterdag 15 april 2017 Hoorn (het Octaaf): gezamenlijke dienst van de protestantse 
Stille Zaterdag gemeente te Hoorn, Zwaag, Blokker 22.00 uur: ds. Jacob Meinder

Palmpasen en 1e communie Zwaagdijk-West
Graag nodigen wij u uit om naar de Palmpasenviering te komen op zondag 9 april 
om 10.00 uur. Een gezellige viering  voor kinderen, papa’s, mama’s, opa’s, oma’s , 
ooms , tantes, buren en alle andere geïnteresseerden.
In deze viering zullen de kinderen die op zondag 28 mei hun 1e communie doen 
zich voorstellen. Het zijn Maud Kok, Jeroen Rood, Maaike Vriend, Nathalie Otsen, 
Tristan Otsen en Rens Ophof. Kinderen die op school een palmpasenstok hebben 
gemaakt, zullen deze in de kerk aan iemand weggeven.

Graag tot ziens!  Gezinsvieringsgroep Zwaagdijk-West



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
za. 1 april 19.00 uur Oosterblokker Eucharistieviering m.m.v. Zingenderwijs
zo. 2 april VIJFDe ZOnDAg VAn De VeeRTIgDAgenTIJD
   09.30 uur Westerblokker Eucharistieviering met samenzang
    Zwaag Geen viering
di. 4 april 09.00 uur Westerblokker Eucharistieviering
woe. 5 april 08.30 uur Zwaag Stille aanbidding in de kapel
   09.00 uur Zwaag Eucharistieviering in de kapel
don. 6 april 09.00 uur Zwaag Eucharistieviering in de kapel, aansluitend
    koffiedrinken in het Matteüs Huys
vrij. 7 april 09.00 uur Westerblokker Eucharistieviering
   19.00 uur Zwaag WoCo viering o.l.v. parochianen in de kapel
zat. 8 april 19.00 uur Oosterblokker Eucharistieviering, met Dames- en Herenkoor
zon. 9 april PALMZOnDAg
   09.30 uur Westerblokker Eucharistieviering / gezinsviering Palmpasen
    Zwaag Geen viering
di. 11 april 09.00 uur Westerblokker Eucharistieviering
woe. 12 april 08.30 uur Zwaag  Stille aanbidding in de kapel
   09.00 uur Zwaag Eucharistieviering in de kapel
don. 13 april WITTe DOnDeRDAg
   09.00 uur Zwaag Eucharistieviering in de kapel, aansluitend
     koffiedrinken in het Matteüs Huys
   19.00 uur Westerblokker Paastriduüm, met Marcanto
vrij. 14 april WITTe VRIJDAg
   09.00 uur Westerblokker Eucharistieviering
   14.30 uur Zwaag Kruisweg, door mw. Kleijn en mw. Van Kleef
   14.30 uur Oosterblokker Kinderkruisweg, voorgegaan door werkgroep EHC
   19.00 uur Westerblokker Paastriduüm, met Herenkoor van Marcanto
zat. 15 april PAASWAKe
   19.00 uur Oosterblokker Eucharistieviering / kinderpaaswake, met Sterren & Stars
   21.00 uur Westerblokker Paastriduüm, met Marcanto
zon. 16 april eeRSTe PAASDAg
   09.30 uur Oosterblokker Eucharistieviering, met koren Oosterblokker en Westwoud
   09.30 uur Zwaag Eucharistieviering, met Marcanto
    Westerblokker Geen viering
ma. 17 april TWeeDe PAASDAg
   10.00 uur Westerblokker Parochiële eucharistieviering voor alle kerken
   10.00 uur  Perelaar Woord- en communieviering o.l.v. mw. Van Kleef



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. 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


