
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 27 april kunt u inleveren 

uiterlijk op woensdag 18 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 Zeeman recla-
megroep, Witte Paal 212 – 1742 LA Schagen, tel. 0224 - 296007 of e-mail: advertentie@zrgbv.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 48, nummer 8 13 april 2018

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

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

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

Bericht van de Zonnebloem afdeling Zwaag/Zwaagdijk

Onze afdeling bestaat dit jaar 50 jaar. Zondagmiddag 25 
maart werd dat gevierd in de Witte Valk in Zwaag. Vanaf 
13.30 stroomden de genodigden binnen. Gasten, vrijwilli-
gers van nu en vroeger en oud-bestuursleden. Een volle zaal 
dus. Daar stonden de koffie of thee en een toepasselijk gebakje klaar. Onze voorzitster 
opende om 14.15 uur de middag. Daarna gaf zij het woord aan wethouder Douw van 
de gemeente Hoorn. Zij had voor ons naast de felicitaties een verrassing in de vorm van 
een geldsom en de Eenhoornzegel. Aansluitend trad het koor Stuurloos op. Uit de kelen 
van 24 mannen kwamen de mooiste liedjes. Hun zang bezorgde menigeen kippenvel. 
Liedjes van vroeger en nu. In het Engels, Spaans en Nederlands. Dit koor is een genoe-
gen om naar te luisteren. 

Ook prins carnaval van het Masker, prins Cobra, kwam met zijn gevolg de afdeling feli-
citeren. Maar niet alleen dat. Een van onze vrijwilligsters, Vera Otsen, was ook nog eens 
50 jaar getrouwd. Ook zij werd verrast. Toen zij naar voren werd geroepen zei zij direct: 
‘Maar mijn Loek is er nu niet hoor’.  Nou, daar had de prins natuurlijk voor gezorgd. 
Onder valse voorwendselen was haar Loek naar de Witte Valk gelokt. Na de pauze trad 
nogmaals Stuurloos op. Het koor eindigde met een lied dat ging over mensen die ooit 
waren vertrokken maar uiteindelijk toch weer terugverlangden naar West-Friesland. 
Een mooie afsluiting van een zeer geslaagde middag.
 
Coby van der Gulik afd. Zwaag/Zwaagdijk-West  0229-237781
Hilly Hania  afd. WesterBlokker   0229-243872
Tineke Reus  afd. OosterBlokker/Schellinkhout 0229-262456



Nationale herdenking 4 mei  ‘Jaar van het verzet’

Via deze weg nodigen wij u uit voor het bijwonen van de herdenkingsbijeenkomst 
op donderdag 4 mei in de kerk van de Protestante Gemeente Hoorn-Zwaag aan de 
Kerkelaan in Zwaag. Deze bijeenkomst begint om 19.15 uur. Na deze bijeenkomst 
wordt een stille tocht gehouden naar de gedenksteen aan het voormalig gemeen-
tehuis aan de Dorpsstraat. Wij hopen jong en oud te mogen ontvangen tijdens deze 
bijeenkomst.
In de volgende editie van Samenspel herinneren wij u aan deze herdenking en gaan 
wij dieper in op het thema van dit jaar: ‘Jaar van het verzet’. Daarnaast hebben wij, 
Stichting Dodenherdenking, ook te maken met bezuinigingen. Mocht u hart heb-
ben voor onze stichting en deze levend willen houden, dan kunt u een vrijwillige 
bijdrage doneren 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

Koepel van samenwerkende ouderenorganisaties

Uitnodiging voor de themabijeenkomst ‘Gesprek in de spreekkamer’  
op 19 april in de  Plataan.

De bijeenkomst begint om 10.00 uur, zaal open om 9.30 uur. Het adres van De Plataan is 
Pastoor Nuijenstraat 1 in Zwaag. De bijeenkomst is om ongeveer 12.00 uur afgelopen.

Een goed gesprek komt van twee kanten. Zeker in de spreekkamer. Om vast te stellen 
wat er met u aan de hand is, heeft uw arts informatie van u nodig. Pas dan kan de arts 
u helpen. Op zijn beurt moet uw arts u alles vertellen over mogelijke behandelingen en 
de verwachtingen daarvan. Door hierover te praten en uw wensen en situatie te be-
spreken, kunt u samen beslissen met uw arts over uw behandeling. Het is belangrijk dat 
u uw klacht(en) goed onder woorden kunt brengen. Hoe? Beschrijf uw klachten voor 
uzelf.Bedenk van tevoren ook alvast welke vragen u heeft aan uw arts.

Bovenstaande is makkelijker gezegd dan gedaan. Je wilt wel je vragen stellen, maar 
geen overbodige en naar je eigen mening domme vragen stellen. Verder vertelt de dok-
ter veel, maar als je thuis bent, weet je de helft niet meer. Hoe dit het beste kan worden 
aangepakt vertelt dokter Bop Dijkstra, voormalig huisarts in Monnickendam. Aan hem 
kunnen ook vragen worden gesteld.

Om nog beter geïnformeerd te worden hebben we de patiëntenfederatie gevraagd 
dieper in te gaan op het belang van een goed gesprek. Hierop hebben wij nog geen 
antwoord, maar wij zullen u dit zo spoedig mogelijk laten weten.



Hoera, het is lente!

Na een lange winterperiode begint de lente langzaam 
door te breken. De uitstapjes naar het Egboetswater 

voor een lentewandeling moesten echter wel 
twee keer worden afgezegd door regen en een 
ijzige oostenwind. Gelukkig zijn inmiddels alle 
kleuters geweest en hebben zij weer kunnen 
proeven, ruiken en voelen in de natuur. De lente 
was ook duidelijk aanwezig in onze lentafette: 
een knutselcircuit waarbij de kinderen in allerlei 
klassen een lentewerkje konden maken en er in 
de school na twee uur heel veel lenteknutsels 
hingen.
Uitstapjes en andere arbeidsintensieve activiteiten 
kunnen wij niet doen zonder hulpouders, dus die 
willen wij eens een keer in het zonnetje zetten. 
Op school wordt er naast het gewone lesprogram-
ma van alles georganiseerd, maar zonder ouders 
kunnen veel van deze activiteiten niet doorgaan. 
Denkt u aan het bezoek aan de bibliotheek, 
sportdag, het versieren van de school, uitstapjes 
en knutselochtenden. Gelukkig heeft Socrates 
een actieve oudervereniging die als dat nodig is 

extra ouders kan inschakelen. Bij deze dus een zonnig compliment voor alle ouders van 
Socrates die - als dat nodig is - zelfs vrij nemen om alle extra activiteiten op school door 
te kunnen laten gaan.

Wham Wham dankt het LOP 
Binnen onze volleybalvereniging waren we op zoek naar een stukje 
sponsoring om ook het nieuw gevormde Herenteam 4 van goede 
wedstrijdballen te voorzien. Omdat al enkele jaren geen beroep was 
gedaan op de fondsen van het LOP, hebben we een verzoekje inge-
diend en dat is zeer positief ontvangen.
Ik kreeg een mail van onze penningmeester. Hij had op de bankrekening van de club 
een bedrag ontvangen van het LOP! Omdat ik hem niet had ingelicht over ons verzoek, 
was hij zeer aangenaam verrast toen de mooie en welkome bijdrage kon worden ver-
klaard. Het toeval wil dat hij zelf deel uitmaakt van het team dat hiervoor vijf prachtige 
nieuwe wedstrijdballen heeft kunnen aanschaffen.
De ‘oude ballen’ van Heren 4 zijn heel blij met de nieuwe ballen!
Namens de pr van volleybalvereniging Wham Wham dus indirect ook dank aan al die 
mensen die hun oud papier bewaren en met enige regelmaat aanbieden aan de en-
thousiaste vrijwilligers van het LOP die het op komen halen. Het geld is goed besteed!



Speeltuinsurvival en voorleesfeest tussen de lammetjes!

Zondag 15 april kun je van 14.00 
tot 15.30 uur lekker komen 
klauteren en ravotten in de 
natuur. De speeltuinsurvival bij 
MAK Blokweer is een veelzijdige 
vorm van buitensport, waarbij 
een parcours afgelegd wordt 
met allerlei hindernissen. De 
zeer diverse hindernissen zijn 
opgebouwd uit onder andere 
touwen, balken en netten. Ook 
zijn er natuurlijke hindernissen 
zoals sloten. Kracht, conditie en 
techniek spelen een bepalende 
rol in deze activiteit. Naast de 
hindernissen die je moet over-
winnen, worden jouw creativi-
teit en uithoudingsvermogen op de proef gesteld. Hou je van de buitenlucht en spor-
tieve uitdagingen, kom dan langs en doe mee! Trek oude kleren aan. Aanmelden kan 
telefonisch: 0229-266344 of via e-mail naar info@mak-blokweer.nl. De kosten zijn 4,50 
euro per kind. Deze Maks’ doe-middag is voor kinderen van 6 tot en met 12 jaar.

Op woensdag 25 april organiseert MAK Blokweer van 14.30 tot 15.30 uur een interactief 
voorleesfeest voor peuters en kleuters. Gezeten tussen de lammetjes van onze schapen 
en geiten wordt er voorgelezen met behulp van een verteltheatertje over de jonge 
dieren op de kinderboerderij. Alle zintuigen worden geprikkeld: de kinderen mogen de 
dieren aaien, ruiken en bekijken, en we gaan samen zingen en lekker vingerverven. Na 

afloop is het voedertijd op de boerderij, 
genoeg te beleven dus!
Deze activiteit is voor peuters en kleuters 
van 2 t/m 6 jaar. Aanmelden kan tele-
fonisch: 0229-266344 of via email naar 
info@mak-blokweer.nl. De kosten zijn 
3,50 euro per kind.

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



Een complimentje!
Deze rubriek is opgezet als een doorgeefrubriek. Degene die een  
compliment krijgt mag in het volgende Samenspel een 
complimentje geven. 
Heel bijzonder Marriët, om juist van jou een compliment te mogen ontvangen, dank je 
wel! Ik ga eens aan de mannen denken en kom dan bij Jaap Bakker terecht. De lente is 
begonnen, dus binnenkort zullen we Jaap weer aantreffen achter de grasmaaier. De tuin 
bij de kapel is het visitekaartje van Jaap en vele andere mannen, die onder andere snoei-
en en schrapen. Maar alleen Jaap mag het gras maaien en dat doet hij met veel plezier. 
Hij heeft zijn eigen schema en daardoor ziet  het gras er zeer verzorgd uit. Je blik valt er 
vanzelf op als je langs fietst of wandelt en vele passanten genieten ervan. Jaap is altijd blij 
onder het maaien, als hij je ziet een groet zwaai. Jaap, ik hoop dat je het nog vele jaren 
mag en kunt blijven doen. Bij deze daarom een groot compliment voor jou!

Nel Entius

Smakelijke Wingerdtijd

In de vorige editie was te lezen dat we het grote project ‘Smak-
ken en Slikken’ waren gestart op De Wingerd in Zwaag. Het the-
ma is nu volop aan de gang. Pasen doorkruiste dit thema en bij 
Pasen hoort natuurlijk een gezellige paaslunch. Daarom hebben 
we het paasfeest op school met het thema ‘Smakken en Slikken’ gekoppeld. De kinde-
ren hebben namelijk afgelopen periode nagedacht over een passende lunch op school. 
Met een vast budget zijn de kinderen in de bovenbouw met een begroting aan de gang 

gegaan. De kinderen hebben 
in de klas de begrotingen 
gepresenteerd en de beste 
begroting is uitgevoerd. Kin-
deren zijn met hun begroting 
naar de supermarkt gegaan en 
hebben goed nagedacht over 
de voorbereidingen. Er was 
ontzettend veel enthousiasme 
en gedrevenheid tijdens het 
uitvoeren van deze activiteit.
Momenteel worden er door de 
school smakelijke workshops, 

fruitige liedjes en hongerige tripjes aangeboden. De kinderen worden op allerlei ma-
nieren geprikkeld om aan de gang te zijn met voeding en alles wat daarbij hoort. Een 
leerzame periode waarbij ‘onderzoekend leren’ uitgangspunt is.



Toneelvereniging Michaël kijkt trots terug

Het komische toneelstuk ‘Alfred en Albert’, dat werd uitgevoerd 
door Toneelvereniging Michaël, werd zeer goed ontvangen door het publiek. Twee voor-
stellingen waren bijna uitverkocht en de laatste zaterdag was helemaal uitverkocht. Dat 
is een prachtige opkomst. Dank aan iedereen die aanwezig was bij de voorstelling! Het 
toneelstuk is ook nog een keer opgevoerd voor de jeugd van de Blokkerse basisscholen. 
Toneelvereniging Michaël heeft veel positieve reacties ontvangen op het toneelstuk 
én voor het resterende deel van de avond. Daar doen wij het uiteraard voor! Dit is 
mede mogelijk gemaakt door het fantastische spel van de spelers. Daarom is een diepe 
buiging naar Kees Schunselaar, Gerard van Paassen, Carla Kolken, Meggy Chmielekwa, 
René Stroet, Annemiek van Baren, Jolanda Hoek, Raymond Karstens en Rob Doodeman 
zeer op zijn plaats!

Uiteraard stond alles weer onder leiding van de vaste regisseuse Loes Beemster die 
deze taak al 25 jaar op voortreffelijke wijze vervuld. Voor deze bewonderingswaardige 
prestatie is zij uitgebreid in het zonnetje gezet. Ook uit dit toneelstuk heeft ze weer 
het uiterste gehaald. Of zoals Loes het zelf altijd mooi kan zeggen: ‘’Een mooi resultaat 
neerzetten, dat doe je met zijn allen!’’ Gelukkig is Loes nog lang niet van plan om te 
stoppen, daar vindt zij toneel veel te leuk voor.
Met Tineke van der Gracht was er dit jaar overigens nog een jubilaris binnen de vereni-
ging. Tineke is al 35 jaar een enthousiaste, belangrijke en betrokken kracht van Toneel-
vereniging Michaël: een prestatie van formaat! 
Na afloop van de voorstellingen was er weer muziek en dat maakte het avondje uit 
compleet.

Toneelvereniging Michaël dankt sponsors, publiek en iedereen die een steentje heeft 
bijgedragen aan het toneelstuk!



Nationaal Kampioenschap Jeu de Boules bij de  
Bouledozers in Zwaag

Zaterdag 21 en zondag 22 april worden spannende dagen: Petanque-
vereniging de Bouledozers organiseert op verzoek van de Nederlandse 
Jeu de Boules Bond het Nationaal Kampioenschap Tête-à-tête. 
De wedstrijden beginnen zowel zaterdag als zondag om 10.00 uur. Op 
beide dagen verwachten we het einde omstreeks 18.00 uur. Dit kan wel uitlopen.
Bij de spelvorm tête-à-tête speelt men één tegen één. Er zijn drie categorieën: mannen, 
vrouwen en jeugd, die tegelijkertijd spelen. Dus één man, tegen één man, één vrouw 
tegen één vrouw, enz.
Omdat de sluitingsdatum voor het inschrijven nog niet bereikt is, zal het definitieve pro-
gramma in de week voorafgaand aan het NK  te vinden zijn op www.nlpetanque.nl. 
Alles bij elkaar zult u deze dagen kunnen genieten van de behendigheid van de spelers. 
Tactiek, techniek, een spectaculaire aanval, opperste concentratie. Allemaal mooi om te 
zien. Wilt u iets weten over de spelregels? De summiere versie daarvan vindt u op onze 
website www.bouledozers.nl onder Home>Informatie>Petanque

Sstttt! De wedstrijdleiding ziet er onder andere op toe, dat de bezoekers de spelers niet 
afleiden. U dient dus de nodige afstand tot de spelers in acht te nemen en uw stemge-
luid aan te passen.  

De hele dag staan vrijwilligers  klaar om bezoekers en spelers desgewenst van een hapje 
en een drankje te voorzien. In onze gezellige kantine en bij mooi weer op het nog ge-
zelliger terras kunt u smullen van uw soep, broodjes, of frietjes. 
De toegang is gratis, maar uw bestelling natuurlijk niet.

Het boulodrome en terrein van de Bouledozers is te vinden door afrit 9 te nemen rich-
ting ijsbaan de Westfries, langs het Van der Valk hotel naar het Keern. Linksaf het Keern 
volgen, de laatste afslag links is het Leekerpad. Vanuit de Dorpsstraat van Zwaag volgt u 
het Keern rechtsaf en dan neemt u ook de laatste afslag links.
Aan het Leekerpad is de nodige parkeergelegenheid, maar, met zoveel deelnemers 
loopt het terrein snel vol. Het beste komt u op de fiets.

Petanquevereniging de Bouledozers
Leekerpad 8
1689 VP Zwaag
Tel. 0229-230625 (kantine)



KVG Zwaag op bezoek bij VMBOschool D’Ampte

Leerlingen van de 
D’Ampte-school 
bezorgden de dames 
van het KVG Zwaag 
een leuke middag. De 
leeropdracht van de 
afdeling verzorging 
was voor de leden van 
het KVG Zwaag een 
leuke ervaring. Helaas 
was het door een mis-
verstand niet mogelijk 
alle leden van het 
KVG hierover op tijd 
te informeren, maar 
degene die er gebruik van konden maken, hebben vooral genoten. De 
leerlingen deden hun uiterste best om vooral een goed cijfer te beha-
len voor hun inzet bij verzorging van haar, handen en gezicht. Waarbij 
de ene nerveus en de ander zelfverzekerd haar opdracht uitvoerde. Er 
werd afgesloten met een gezellige high tea.

Inmiddels heeft ook de Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering plaatsgevonden en met 
een knipoog naar het nieuwe seizoen werden alvast wat hoogtepunten uit het nieuwe 
jaarprogramma verteld. Zo gaan de dames en rondvaart maken met een mooie salon-
boot in de omgeving van Nieuwe Niedorp, komt er weer een uitgebreid broodbuffet en 
een optreden van een grandioos Gospelkoor bij de kerstviering, zijn er leuke fietstoch-
ten en komt een ervaren rechercheur vertellen over wat er zoal gebeurt. Maar er staan 
nog veel meer bijzondere avonden/middagen in het nieuwe programma.

Voor dames uit Zwaag en Bangert-Oosterpolder is nu weer volop de mogelijkheid om 
zich als nieuw lid aan te melden. De contributie is slechts 22,50 euro per jaar. Bel dan 
0229-237817 of 0229-238155 of 0229-237609.

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 18 APRIL 
 WOENSDAG 2 MEI 
SVP PAPIER GEBUNDELD OF IN DOOS/BAK AAN DE WEG ZETTEN.



Familieberichten & Zoekertjes
DANKBETUIGING

GEZOCHT

Degene die gaat voelt niet de pijn van het afscheid. De achterblijver wel.
Hartverwarmend waren de troostende woorden, de bloemen, de vele lieve kaarten

en uw persoonlijke aanwezigheid, na het overlijden van mijn lieve vrouw

Tiny Schouten-Burger

Het heeft mij doen beseffen dat zij niet alleen voor mij,  
maar ook voor anderen veel heeft betekend.

Zwaag, april 2018
Theo Schouten

Wie heeft onze kat Kees gezien of 
gevonden??? 

Kees is een zeer vriendelijke kat met 
een mooi beige-bruin-grijs getekende 
vacht. Hij heeft opvallende, blauwe 

ogen. Neem a.u.b. contact met ons op 
als u iets weet: Rita/Jos 06-10563696.

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.

Wij willen een ieder heel hartelijk bedanken voor de overweldigende belangstelling 
bij het verlies van mijn lieve man, vader en opa

Theo Wijte

Het heeft ons heel veel goed gedaan.
Tevens bedanken wij het koor Marcanto voor de mooi gezongen uitvaart.

Mart Wijte-Imming,  kinderen en kleinkinderen



Voor plaatsing in het Samenspel van 27 april graag uiterlijk op  
WOENSDAG 18 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?

WoonWensWesterhout doet mee aan de Rabobank  
Clubkas Campagne
De Rabobank Clubkas Campagne is de vervanger van de Rabobank Fietstocht. De Ra-
bobank stelt een flink bedrag beschikbaar voor goede doelen en laat haar leden bepa-
len hoe dit te verdelen. Heeft u een Rabobankrekening en bent u lid, dan ontvangt u 
binnenkort via de post of mail een uitnodiging met een unieke code waarmee u kunt 
stemmen. U krijgt vijf stemmen en u kunt twee stemmen per vereniging of stichting 
uitbrengen (tussen 8 en 28 mei 2018).
Wij van de stichting WoonWensWesterhout vragen u om op ons te stemmen.
Waar willen wij dit geld aan besteden/ons doel? Het creëren van een aangekleed thee/
koffie rustpunt bij de mooiste beuk van Noord Holland, wat gelijk een dagbesteding 
kan zijn voor de bewoners van de Westerhout. Het te ontvangen geldbedrag willen we 
besteden aan nieuw tuinmeubilair, servies, thee- en koffiekannen, bestrating en een 
opbergkast. Dit allemaal om onder andere oud-Rabobankfietsers die toch hun routes 
door West-Friesland blijven maken, de gelegenheid te bieden onder de Blokkerse beuk 
even op adem te komen.  

Speciaal voor de campagne hebben wij een filmpje gemaakt, deze kunt u bekijken op 
www.dewesterhout.nl.
Voor degene die op ons stemmen, alvast onze hartelijke dank!

TE KOOP

Voor de aanpassing van mijn verwarmingsleidingen heb ik (om niet mis te grijpen) 
te royaal knelfittingen ingeslagen. Er ligt van alles nog wat.  

Wie een klusje heeft met knelfittingen (vooral 15 en 22mm): 0229 274014.  
Kijken of het er bij zit (halve prijs).

Jac Vlaar-Blokker



15 april Indianenconcert Zwaags opleidingsorkest Aanvang: 15.00 uur
 De Kreek, Zwaag

15 april The Mordants Aanvang: 16.00 uur

 Het Gouden Hoofd, Blokker

20 april JB Dart trophy Aanvang: 20.00 uur

 De Wildebras, Zwaagdijk-West

21 april Pubquiz 

 De Wildebras, Zwaagdijk-West

20 + 21 april Hotel op stelten, De Vriendenkring Aanvang: 20.00 uur

 De Witte Valk, Zwaag

21 april Hotel op stelten, De Vriendenkring Aanvang: 14.00 uur

 De Witte Valk, Zwaag

23 april Dorpenoverleg Zwaag/Blokker Aanvang: 20.00 uur

 De Witte Valk, Zwaag

26 april Koningsnacht, We love Music Aanvang:20.00 uur

 De Witte Valk, Zwaag

26 april Workshop Levenskunst Aanvang: 10.00 uur

 Cultureel Centrum Pancratius, Oosterblokker

27 april Koningsdagviering in Blokker en Zwaag

4 mei Nationale Dodenherdenking Aanvang: 20.00 uur

5 mei  Bevrijdingsdag

6 mei Kunst in de kas Aanvang: 11.00 uur

 Beatrixstraat 3-A, Zwaag

11 mei  Carnavalsavond zaalvoetbaltoernooi Aanvang: 18.30 uur

 Sporthal Zwaag

Activiteitenagenda    april/mei

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



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

15 april Heren 14.00 uur Westfriezen – Beemster Zwaag

15 april Heren 14.00 uur De  Blokkers – VVW Blokker

22 april Heren 14.00 uur Westfriezen – Volendam Zwaag

HANDBAL

17 april Heren 19.30 uur HV Blokker – Havas Oosterblokker

22 april Heren 14.45 uur HV Blokker – Commandeur/VVW Oosterblokker

22 april Dames 12.00 uur HV Blokker – Hugo Gils 2 Oosterblokker

22 april Dames 12.30 uur Westfriezen – De Valken Zwaag  

VOLLEYBAL

13 april Dames 19.15 uur NIVO-Westvolver – Jonas 4 De Schalm

14 april Dames 15.30 uur WhamWham – Dinto 3 De Opgang

14 april Heren 13.30 uur WhamWham – De Nijs/Dinto De Opgang

20 april Heren 19.30 uur NIVO – Atalante 2 De Kers

TAFELTENNIS

20 april Heren 20.00 uur TT Sport/A Merk – Stede Broec 8 Oosterblokker 53 

HOCKEY

22 april Heren 14.30 uur WFHC – Nieuwegein De Roskam Zwaag

22 april Dames 12.45 uur WFHC – Nieuwegein De Roskam Zwaag

Sportagenda    april/mei

Plantenactie HV Blokker
Vrijdagmiddag 20 april tussen 16.00 en 20.00 uur of zaterdagmorgen tussen 
09.00 en 12.00 uur komen de handballeden van HV Blokker in Oosterblok-
ker en Blokker bij u aan de deur om mooie geraniums aan te bieden. Ze 
zijn te verkrijgen in de kleuren rood, wit, rose, zalm, paars en oranje (Vancouver). Wilt 
u geraniums reserveren? Dat kan per mail via hvblokker@handbal.nl of telefonisch via 
0229-213147, dagelijks na 13.00 uur. U kunt de geraniums vrijdag 20 april vanaf 15.00 
uur bij het handbalveld, Noorderdracht 42a, komen ophalen, of op een andere dag. Geef 
dit s.v.p. aan bij uw reservering. Kijk voor actuele informatie over de plantenactie op de 
Facebookpagina: HV Blokker. De opbrengst komt ten goede aan de vereniging.

Bestuur HV Blokker



De, op een na, laatste keer Wereldwinkelverkoop  
in Zwaagdijk-West

We zijn in 1995 begonnen met een grote jaarlijkse verkoopavond in de Wildebras en de 
verkoop van koffie en thee bij Gabrielle Roes aan huis. Vanaf 1999 staan wij, een keer in 
de maand, na de viering met onze winkel achter in de kerk.
De vrijwilligsters van toen en nu: Gabrielle Roes, Ans Wilbrink, Helma Vlaar, Annemarie 
Wever, Trudy Vriend, Carla Beerepoot, Judith Rood, Angela Pronk, Jose Rood.
De laatste jaren is het kopje koffie of thee een leuke traditie geworden. De laatste 
nieuwtjes, ziek en zeer en de plannen voor het weekend werden besproken voor of na 
het afrekenen.
Bij deze willen wij iedereen  bedanken: de vrijwilligers van de Wereldwinkel in Hoorn, 
de vrijwilligers van Zwaagdijk-West en natuurlijk u als kopers!
Graag nodigen wij u weer uit om te komen kijken en/of kopen na de viering van zater-
dag 21 april. De allerlaatste keer zal zijn op zaterdag 9 juni.

Wereldwinkelgroep Zwaagdijk-West
Angela, Jose, Judith, Carla

Een hilarisch evenement voor 
jong en oud waarbij de vragen 
u om de oren vliegen. Niet 
alleen de kennis van muziek is 
hierbij van toepassing, maar het 
gaat over allerlei zaken.
Dus test je kennis en doe mee!. 
Maak een groepje van vier 
slimmeriken, bedenk een leuke 
naam en geef je op. Kaarten 
kosten 7,50 euro per stuk. 
Kaartverkoop en opgave bij 
Marsha Kraakman.
Op www.de-wildebras.nl. staat 
informatie van alle verenigin-
gen welke gebruik maken van 
de Wildebras.

Zaterdag 21 april Pubquiz



Vrienden en vriendinnen van Het 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. Al is het op een receptie of bij spor-
tievere activiteiten. Onkruid vergaat niet zullen we maar zeggen.

Het Masker is wederom betrokken bij de organisatie van de carnavalsavond van het 
Sportcafé Zwaag Zaalvoetbaltoernooi! Op 
vrijdag 11 mei vanaf 18.30 uur kunnen 
alle actieve of rustende carnavalsgroepen 
weer helemaal los in het zaalvoetbalpa-
leis van Sporthal Zwaag. Ieder dreamteam 
moet bestaan uit vier veldspelers (waar-
van minimaal één dame) en één keeper 
(exclusief wissels). In de Zwaagse Arena 
zal er gespeeld worden in twee poules 
met in iedere poule vijf teams. Ieder team 
heeft zijn eigen Ronald Koeman, 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 niet allemaal net even anders dan anders 
zou gaan 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… te veel om op te noemen! Kijk voor uitgebreide informatie, opzet, spel-
regels en geinregels op www.carnavalzwaag.nl of www.sportcafezwaag.nl.
Na de prijsuitreiking van de top 3 en speler en speelster van het toernooi, is er een 
exclusief Rad van Avontuur met diverse serieuze carnavaleske topprijzen. Vervolgens, als 
afsluiting, een knallende feestavond in het Sportcafé met muziek tot in de kleine uur-
tjes.  Alle opbrengsten van het toernooi zullen worden geschonken aan een goed doel!
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 zaal-
voetbalpagina op www.sportcafezwaag.nl, want vol=vol! Dit kan nog tot 30 april.

Carnavalsavond van het Sportcafé Zwaag Zaalvoetbaltoernooi!
Vrijdag 11 mei vanaf 18.30 uur
Tot leut op www.carnavalzwaag.nl,  
Het Masker



KBO afd. Zwaag, jaarvergadering, activiteiten en… 

Terugblik op de jaarvergadering gehouden op  
1 maart in de Plataan.
Ondanks de snerpende kou waren toch 38 leden 
naar de Plataan gekomen. Om exact 14.00 uur 
opende voorzitter Kees Schipper de vergadering. Hij 
heette de aanwezige leden welkom en daarnaast 
Theo Koenis, voorzitter van de regioraad, Gonny de Vries namens de KBO Hoorn en 
Kees Bot namens de ouderenraad Hoorn. De voorzitter van de KBO Blokker had zich 
afgemeld.
Inhoudelijk verliep de vergadering vrij voorspoedig, al had de voorzitter wat tijd nodig 
om uit te leggen dat de KBO Zwaag, nu nog een afdeling van de KBO Noord-Holland, 
zelfstandig wordt, evenals de overige afdelingen van de KBO Noord-Holland. Ook 
vertelde hij dat het dan waarschijnlijk mogelijk is om donateur van de vereniging te 
worden en daarvoor geen afdracht meer te doen aan KBO Haarlem. Dat zou in principe 
kunnen voor ieder tweede lid uit een gezin. De contributie blijft gelijk.
De secretaris leest zijn verslag voor over 2017, waarbij hij alle memorabele zaken uit 
2017, waaronder het 60-jarig bestaan, nog eens voor het voetlicht brengt. De penning-
meester licht de financiële zaken toe aan de hand van het uitgereikte financieel verslag 
en de begroting voor 2018. Het financieel verslag is goedgekeurd door de kascommissie, 
bestaande uit Jaap Bakker en Joop Nannings.
Vervolgens kwam de bestuursverkiezing. Jaap Rood werd door de regiovoorzitter har-
telijk bedankt voor zijn inzet de afgelopen twaalf jaar en werd onderscheiden met de 
bondsspeld van de KBO voor zijn verdienste voor de vereniging. Zijn vrouw Ans kreeg 
een bos bloemen voor haar jarenlange inzet als ledenadministratrice. Ook kregen ze 
beiden een toepasselijk cadeau. 
In de vacature van penningmeester kan hopelijk op termijn voorzien worden door 
toetreding van Gerard Vlaming als penningmeester. Hij zal de komende periode mee-
draaien in het bestuur. Opvolgster van de ledenadministrateur wordt Emmie Schipper, 
de vrouw van onze voorzitter.
Na een korte pauze met een hapje en een drankje trad het duo Rok en Lol op met nog 
een korte pauze. Zij brachten een leuk programma van zeer herkenbare liedjes uit de 
jaren ‘50 en ‘60, waarbij men ook nog een dansje kon wagen. De voorzitter besloot de 
middag om half vijf, waarna iedereen weer tevreden huiswaarts keerde.

Onze activiteiten:
Jong, middelbaar, senior? ‘Ook al worden we ouder, we voelen ons jong’. Eigenlijk 
prachtig mooi als je met dat gevoel in de seniorenleeftijd zit. We moeten actief zijn om 
gezond te blijven en dat doet ieder op zijn eigen manier. Het leuke is dat de senioren-
vereniging KBO in Zwaag daar ook actief aan meedoet. Alle inwoners van zestig jaar en 
ouder zijn welkom. Kom gerust eens kennismaken.

Lees verder op de volgende pagina >>



De E-bike club maakt leuke fietstochten. Iedere eerste woensdag van de maand. Heeft u 
interesse, bel Aad van der Meer tel: 0229-235 956.
Elke donderdagmiddag kunt u biljarten in de Witte Valk vanaf 13.30 uur. U kunt in-
formatie inwinnen bij Ger Bakker tel: 0229-237432 of Co Besseling tel: 0229-236575. 
Nieuwe leden van harte welkom!
Iedere laatste dinsdagmiddag van de maand is er klaverjassen en rummikubben in de 
Witte Valk, Dorpsstraat 175. De eerstvolgende keer is dit op 24 april. Entree 4 euro, 
inclusief een kopje koffie of thee.

Nieuwe data voor in de agenda:
Zaterdag 21 april: seizoenafsluiting in de Plataan en niet bij de Witte Valk. Zanggroep 
Stuurloos treedt op. Zij staan garant voor een gezellige middag, met afwisselend reper-
toire. Zaal open: 13.30 uur, aanvang 14.00 uur. Eigen bijdrage 2,50 euro. Voor koffie en 
thee met koek en voor bier, wijn en frisdrank met hapjes wordt gezorgd. Een gezellige 
muziekmiddag.

Vrijdag 11 mei: Jeu de boules bij de bouledozers aan het Leekerpad om 13.30 uur. Hier-
voor kunt u zich aanmelden bij Thea Knijn: 0229-230265. Voor de activiteiten vragen wij 
een kleine bijdrage.

Hebt u een idee voor een activiteit? Laat het ons weten! Tel: 0229-230265 

Dan als uitsmijter:
Het bestuur zoekt een nieuwe naam voor KBO Zwaag. Heeft u een goed idee? Laat 
het ons weten. Stuur de naam naar onze secretaris Jan Knijn: Zuiderstraat 42, 1689 HE 
Zwaag of per mail jknijn1@kpnmail.nl. Het bestuur wacht in spanning op uw reactie.

Voorzitter C.J. Schipper  tel. 261931, e-mail: cjschipper@outlook.com
Penningmeester J. Rood tel. 237210 , e-mail: jam.rood@quicknet.nl     
Secretaris J.A.M. Knijn tel. 230265, e-mail: jknijn1@kpnmail.nl

Nieuws van Musicalvereniging Zwaag
Ja,  ja u heeft ze vast al zien hangen. De posters van het 
Koningsnacht-evenement ‘We love Music’, dat georga-
niseerd wordt door Musicalvereniging Zwaag. Nog geen 
poster gezien? Dan hierbij een reminder, dan wel informatie. 
Musicalvereniging Zwaag organiseert op 26 april in Partycentrum De Witte Valk een muzikale 
avond met de coverband ‘Take 5’ en optredens met eigentijdse muziek die door de eigen 
leden van de vereniging zullen worden geperformed.  De zaal gaat open om 20.00 uur en 
de entree is slechts 10 euro. U bent dan verzekerd van een gezellige avond met livemuziek 
die, naar wij hopen, tot een jaarlijks evenement zal uitgroeien. Een mooie warming-up voor 
Koningsdag op 27 april. Komt allen en mis het niet.



13.30 - 14.00 uur: Oranje Fietsparade
14.00 - 17.00 uur: Sport & Spel
14.30 - 16.30 uur: Playbackshow
16.45 - 17.00 uur: Prijsuitreiking
Voor wie:
Voor alle kinderen t/m groep 8 uit Zwaag en omstreken
Kosten:
Bij inschrijving t/m 18 april helemaal gratis!
Inschrijven:  Zie www.koningsdagzwaag.nl

Oranje Fietsparade
Alle kinderen van groep 1 t/m 8 kunnen meedoen aan de 
Oranje Fietsparade. Versier je fiets oranje, rood, wit en 
blauw of maak er een echte koninklijke fiets van; alles 
mag!
Ook dit jaar kun je een fantastische medaille winnen!

Sport & Spel
Iedereen t/m groep 3 kan terecht op het handbalveld. Hier 
kun je geschminkt worden, eendjes vangen, springen op 
een luchtkussen en nog veel meer! Alle kinderen vanaf 
groep 4 kunnen terecht op en rond het A-veld. Hier gaat 
de strijd om wie het langst blijft spijkerbroekhangen, wie 
het hardst kan schieten en kun je onder andere genieten van een stormbaanluchtkus-
sen!
Op vertoon van je versnaperingkaart kun je allerlei lekkers krijgen. 

Playbackshow
Ook dit jaar wordt er weer een feestje gebouwd tijdens de jaarlijkse Playbackshow! 
Kies een act, schrijf je in, oefen tot je erbij neervalt en laat op het podium het beste van 
jezelf zien! Kun jij die geweldige wisselbeker binnen slepen? 

Deelname aan al deze genoemde onderdelen is op eigen risico!

Vrijdag 27 april 2018 bij S.V. Westfriezen, Wilhelminastraat 11 te Zwaag



Nog maar een week te gaan en dan zet toneelvereniging 
Vriendenkring Zwaag de boel echt op stelten! Het komische 
toneelstuk ‘Hotel op Stelten’ wordt gespeeld op vrijdagavond 
20 april en zaterdagavond 21 april. De repetities zijn bijna 
voorbij en het belooft een hilarisch stuk te worden. Dat kan ook bijna niet anders met 
zoveel karakteristieke gasten in het nogal versleten hotel. Van een chaotische hotelma-
nager tot een trompettist met een kort lontje en van een dolverliefde secretaresse tot 
een pasgetrouwde beddenspecialist. Nu maar hopen dat de hotelmanager het overzicht 
behoudt, want anders kunnen er pijnlijke situaties ontstaan!
Kom ook kijken naar ‘Hotel op Stelten’ in de Witte Valk te Zwaag. Uiteraard is er ook 
dit jaar een speciale ouderenvoorstelling op zaterdag 21 april om 14.00 uur.
Kaarten voor de avondvoorstellingen kunt u kopen via www.vriendenkringzwaag.nl of 
bij aanvang van de voorstelling.

Vriendenkring Zwaag zet volgende week de boel op stelten!

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

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

OPHAALDATA: 
MAANDAG 16 APRIL
MAANDAG 30 APRIL



Dorpenoverleg Blokker/Zwaag

Beste dorpsbewoner/-ster van Blokker en/of Zwaag,
Graag nodigt de agendacommissie u uit voor de laatste bijeenkomst voor de zomer op:
maandag 23 april om 20.00 uur in De Witte Valk, Dorpsstraat, Zwaag.

Agenda:
1.  Opening.
2.  Ontvangen berichten/mededelingen.
3.  Verslag van 26 maart 2018.
4.   Karel Schoenmaker (Recreatieschap) en Tom Brons (Ingenieursbureau, Hoorn) praten 

u bij betreffende de ontwikkeling van de vaarroutes binnen en buiten de gemeente.
5.   Gerda Heijnen-Bakker en Gertrude van der Zee (Knitting knockers) tonen u ‘nieuwe 

borsten van breiwol’/ breiprotheses, gebreid door enthousiaste vrouwen.
6.  Loek Stam (vrijwilligerspunt): presentatie over dementie-vriendelijk Hoorn.
7.   Mogelijke ontwikkelingen binnen Hoorn/antwoorden op gestelde vragen van bur-

gers van Blokker en/of Zwaag, verzorgd door de wijkcoördinator Ron van Marle.
8.   Wensen, onder andere uw ideeën, kunnen naar voren worden gebracht (aarzel niet, 

niet bekend kan ook niet leiden tot verandering/verbetering).
9. Sluiting en een drankje in het voorcafé.

Algemene Ledenvergadering ‘De Laatste Eer’ Zwaag/Blokker
Op donderdag 26 april houdt uitvaartvereniging ‘De Laatste Eer’ haar algemene leden-
vergadering bij de heer R. Dijksma, Benonilaan 21 te Blokker. De aanvang 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 uitvaartvereniging 
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 even contact met Annie Balk, telefoon: 0229-263003, 
mail: anniebalk@hotmail.com

Agenda:
- Opening door voorzitter Ruud Dijksma
- Notulen vorige vergadering
- Jaarverslag
- Financieel overzicht penningmeester Peter Blank
- Kascontrole commissie
- Bestuursverkiezing: aftredend volgens rooster Peter Blank en Tineke Kooijman, 
 beiden herkiesbaar
- Rondvraag
- Sluiting van de vergadering



  Column Desiree
Harige kindjes

Wij zijn allebei opgegroeid met katten. Bij Ben thuis hadden 

ze zelfs raskatten en regelmatig een nestje. Niet vreemd dat 

wij ons leven samen al begonnen met een harig kind. Inmid-

dels hebben we verschillende viervoetige kinderen versleten. 

Allemaal met een eigen verhaal. Onze voorlaatste twee katten hebben we maar half 

gehad, omdat twee buurvrouwen het normaal vonden om onze katten in huis te nemen 

en eten te geven. Te asociaal voor woorden, maar het is blijkbaar niet strafbaar om 

iemands dier af te pakken. Katnapsters, noemen we dit soort figuren.

Vorig jaar januari zag ik een berichtje op Facebook. Via de dierenarts werd naarstig 

gezocht naar een nieuw mandje voor Misti. Ze was totaal niet happy in haar toenma-

lige huis en kon slecht overweg met de andere katten ter plaatse. Omdat wij onze Elmo 

toch maar heel af en toe zagen, durfden we het aan om haar in huis te nemen. En Misti 

paste perfect in ons gezin. Ik heb zelden gezien dat een poes zo veel accepteerde van 

haar gezinsleden. Met name van de kinderen. Die drie apen kunnen werkelijk alles met 

haar doen. Ze zoekt ze gewoon op. Ligt in poppenbedjes of op het autokleed, ze post 

voor hun slaapkamerdeuren en wacht voor het raam tot ze thuiskomen. Ze lopen met 

haar te sjouwen door het huis en dekken haar toe met dekentjes. Ze vangt alles wat los 

en vast zit in onze tuin. Geen muis die het waagt zijn kop om het hoekje van de poort 

te steken.

Het is een vredige situatie. Zolang Elmo geen poot op haar grondgebied zet. Zodra 

ze een andere kat ziet of zelfs maar ruikt verandert ze van een lieve gezinskat in een 

hondsdolle heks. Ze springt tegen het raam op, blaast complete sonates en gromt en 

krijst alsof ze hele buurt het moet horen. NIEMAND komt in haar territorium. Behalve 

drie onberekenbare kinderen. Het is tricky. De planten worden er ook niet blij van als 

ze door ze heen danst in haar verdedigingsdrift. En waarom ze het doet? Wij weten het 

niet. En getuige Elmo’s verbijsterde gezicht; hij ook niet. We zouden er heel graag een 

kitten bij willen, maar we twijfelen erg. Misschien gaat het goed omdat een jong dier 

ondergeschikt is. Misschien wordt het een drama. Zo gebeurt het dat de kat ons soms 

net zoveel bezig houdt als onze kinderen. Is er een kattenfluisteraar in de zaal?



De voorbereidingen zijn in volle gang en het  
Zwaags Opleidingsorkest heeft hard gewerkt om 
alle puntjes op de i te zetten voor het concert op 
15 april. Als thema hebben wij gekozen voor india-
nen. Nog een paar nachtjes en dan is het zover. Wij 
hebben er zin in, komen jullie ook? We bouwen 
De Kreek om tot een waar indianenkamp, waar we 
allen zullen worden toegesproken door de legen-
darische Chief Seattle. 
Dit unieke concert  wordt  geheel georganiseerd 
door de leden van ZOO, het leerlingorkest van muziekvereniging St. Caecilia Zwaag. De 
muziek wordt afgewisseld met het verhaal van opperhoofd Seattle en er zullen bijzon-
dere instrumenten te horen zijn, zoals een sjamaandrum en een gamalan! 

Vanaf 13.45 uur zijn jullie welkom en liggen er allerlei instrumenten klaar die je uit mag 
proberen. Dus heb je altijd al eens op een trompet of saxofoon willen spelen, kom dan 
vooral! Ook kunnen kinderen zich vanaf 13.45 uur laten schminken door medewerkers 
van Berend Botje.  

Chief Seattle’s Speech vindt plaats op zondag 15 april in de theaterzaal van De Kreek, 
Meetketting 1, 2 en 3 te Zwaag. De entree is 2,50 euro. Kinderen verkleed als indiaan 
mogen gratis naar binnen!

Vanaf 13.45 
uur zijn jullie al 
welkom, want 
er is dan al van 
alles te doen. 
Het concert zelf 
begint om 15.00 
uur.

Met muzikale 
groet, ZOO!

Indianenverhalen bij optreden Zwaags  
Opleidingsorkest op 15 april



Koningsdagviering Blokker
Oranjevereniging Blokker-Oosterblokker viert dit jaar haar 40-jarig jubileumfeest met 
een groots programma, vrijdag 27 april op het Beursplein in Blokker (tegenover Deen).

Programma Jubileumfeest 27 april
08.30 uur Hangt u allen de vlag uit!
09.00 uur  Start vrijmarkt, start verkoop polsbandjes, start fiets versiertocht bij de Boe-

kert. Met het polsbandje (kosten 1 euro) kunnen de kinderen vrij gebruik 
maken van alle attracties op het Beursplein. Tevens krijgen ze gratis limo-
nade.

  De vrijmarkt is bedoeld voor de jeugd en beslist niet voor commerciële 
doeleinden. De verkoop van etenswaren is in verband met de warenwet niet 
toegestaan!

  Verkopers worden dringend verzocht de overgebleven spullen mee te ne-
men en de plek schoon achter te laten.

10.00 uur  Officiële opening met burgemeester Jan Nieuwenburg; oplaten van ballonnen. 
  Wedstrijdkaartje haal je op bij de kraam van de Oranjevereniging.
 Prijsuitreiking kleurwedstrijd.
10.15 uur  Start activiteiten; klimtoren, springkussen, kindertrein, zweefmolen, bun-

geetrampolines en  draaimolen.
  Terras open; bij de kraam van de oranjevereniging kun je drinken halen en 

je laten schminken.
10.30 uur  Spellenparcours (leeftijd 7 tot en met 12 jaar) met onder andere een storm-

Lees verder op de volgende pagina >>



baan, blikgooien, kop van jut, bibberspiraal. Beste score per leeftijdscatego-
rie wint een prijs! (deelname mogelijk tot 14.00 uur).

11.00 uur  Start ponyrijden, poppenkastvoorstellingen, knutselen, paardenkoets van Ad 
en Emmy Snip (in- uitstappen bij hoek Kolenbergstraat).

13.00 uur Start Playbackshow op Beursplein m.m.v. Adriaan Hiemstra.
13.30 uur Paarden en pony’s weer op stal.
14.00 uur  Bingomiddag in het Gouden Hoofd (zaal open 13.30 uur) Iedereen is van 

harte welkom! De eerste consumptie wordt u aangeboden door de Oranje-
vereniging. Einde 16.00 uur.

15.00 uur Prijsuitreiking Playbackshow.
15.15 uur Einde activiteiten Beursplein.
 Prijsuitreiking winnaars spellencircuit.
16.00 uur Einde gezellige middag en vrijmarkt. 

Vrijwilligers gezocht
Wie wil ons helpen op Koningsdag? We zoeken vrijwilligers om te helpen bij de verkoop 
van koek en snoep, het schminken van kinderen en het rondbrengen van koffie en thee.
Wij zoeken vrijwilligers die mee willen helpen bij het organiseren van koningsdag in de 
komende jaren. Contactpersoon:  Ton Steen, 06-18957422



Oproep Vrijwilligers Cultureel Centrum Pancratius

Cultureel Centrum Pancratius (CCP) in Oosterblokker is een mul-
tifunctioneel centrum waar met een grote groep vrijwilligers al-
lerlei sociale en culturele evenementen georganiseerd worden, 
zoals markten, exposities en concerten. Dit alles met als doel 
het behoud van een van de oudste kerken in West-Friesland, de 
Pancratiuskerk in Oosterblokker. Wij zijn dringend op zoek naar 
een:

Organisatietalent (m/v)
Vind je het leuk om eens wat anders te doen en je in te zetten voor het goede doel, 
kom dan bij de culturele commissie van ons Cultureel Centrum. Je werkt samen 
met een enthousiast team van vrijwilligers aan diverse projecten om het centrum 
in stand te houden. Markten, concerten, exposities of … vul het maar in. Je kunt 
gaandeweg je eigen koers varen, terwijl andere vrijwilligers je ondersteunen. Weet 
je een beetje van aanpakken, kom! 
Gevraagde beschikbaarheid: afhankelijk van het te organiseren evenement  (sep-
tember t/m juni). Ben je geïnteresseerd of je wil meer informatie over deze functie, 
neem dan contact op met Yvonne Kuipers, telefoon: 

Beheerder (m/v) 
Ben je gastvrij en vind je het leuk om met mensen om te gaan, en je woont bij voor-
keur in Oosterblokker, Blokker of Westwoud dan zijn we naar je op zoek. Wekelijks 
van september tot en met juni (ca. 25/30 uur per maand). Een vrijwilligersvergoe-
ding van maximaal 1.500 euro is beschikbaar. Je werkt samen met een enthousiaste 
collega-beheerder. Ervaring is mooi meegenomen, maar niet strikt noodzakelijk. Je 
werktijden zijn wisselend en ook vaak naar eigen inzicht in te delen.
Ben je geïnteresseerd of ken je iemand die hiervoor geschikt is?  
Neem dan contact op met Wim Scholtens, telefoon: 0651-573 202 of stuur een mail 
naar wim@scholtens.nu.

Kijk voor meer informatie op ccp.nu/vacatures



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 kindernevendienst.

Zondag  15 april  10.00 uur 

Dorpskerk Zwaag: ds. J. Meinders

Zondag 22 april  10.00 uur, Bloemenzondag.

Dorpskerk Blokker: ds  B. Olde

Zondag 29 april  10.00 uur, Gemeente Zondag

Dorpskerk Zwaag: ds. R. Kooiman. 

Oecumenische viering in hervormde kerk Blokker
De oecumenische werkgroep ‘Op zoek naar nieuwe vormen’ heeft voor de viering op 
zondag 15 april een dienst voorbereid met als thema ‘Verzoening’. Dat dit geen een-
voudig thema is, willen we graag met anderen delen. De dienst begint om 10.00 uur in 
de oude hervormde kerk aan de Westerblokker, hoek Kolenbergstraat. Na afloop is er 
koffie/thee en gelegenheid om bij te praten. Iedereen is van harte welkom.

Namens de werkgroep, S. I. Arnoldus-Hemsing

Levenskunst, dingen waar je gelukkig van wordt!

Op zoek naar sprankel in je leven? Eens iets nieuws proberen, maar weet je niet waar je 
kunt beginnen? Kom dan naar onze inspirerende workshop voor 50-plussers vol dingen 
waar je blij van wordt. Deze workshop kan een eerste aanzet zijn om weer nieuwe mo-
gelijkheden te verkennen. 
Een nieuwe uitdaging aan te gaan. Dit doen we gezamenlijk door middel van leuke 
activiteiten, verrassende ideeën en praktische tips. Wij, de vrijwilligers Els, Nellie en 
Elisabeth, nodigen jullie uit en de koffie/thee staan klaar op:

Donderdag 26 april van 10.00 tot 12.00 uur in het Pancratius te Oosterblokker 98 in Oos-
terblokker. De kosten zijn 2,50 euro per persoon. Maximaal 10 deelnemers.
Aanmelden kan tot 20 april bij de sociaal werker: Suzanne.helder@meewering.nl.



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, Westerblokker en Zwaag
 Pastoor Samuel Marcantognini telefoon 0229-703042
 Kapelaan Mario Agius,   telefoon 0229-703042
Inlichtingen: Secretariaat Heilige Matteüs parochie 
 Pastoor Nuijenstraat 3a, 1689 GM  Zwaag
 Telefoon: 0229 - 216749
 Geopend: maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 11.30 uur 
 E-mail: secretariaat@rkmatteus.nl

Vieringen

za. 14 april 19.00 uur Zwaag Regionale Vormselviering

    Eucharistieviering m.m.v. Jongerenkoor

zo. 15 april 09.30 uur Zwaag Eucharistieviering met Samenzang

di. 17 april 09.00 uur Zwaag Eucharistieviering in de Lourdeskapel

wo. 18 april 08.30 uur Zwaag Stille Aanbidding in de Lourdeskapel

  09.00 uur Zwaag Eucharistieviering in de Lourdeskapel

do. 19 april 09.00 uur Zwaag Eucharistieviering in de Lourdeskapel.

    Na de viering koffiedrinken in het Matteüs Huys

vr. 20 april 09.00 uur Zwaag Eucharistieviering in de Lourdeskapel

za. 21 april 19.00 uur Westwoud Eucharistieviering m.m.v. Vrienden v/h Gregoriaans

zo. 22 april 09.30 uur Zwaag Eucharistieviering

  11.00 uur Hoorn Parochiële Eerste Heilige Communie viering

    Eucharistieviering

di. 24 april 09.00 uur Zwaag Eucharistieviering in de Lourdeskapel

wo. 25 april 08.30 uur Zwaag Stille Aanbidding in de Lourdeskapel

  09.00 uur Zwaag Eucharistieviering in de Lourdeskapel

do. 26 april 09.00 uur Zwaag Eucharistieviering in de Lourdeskapel

    Na de viering koffiedrinken in het Matteüs Huys

vr. 27 april  09.00 uur Zwaag Eucharistieviering in de Lourdeskapel 

 

za. 28 april 19.00 uur Westwoud Oecumenische viering m.m.v. koor Eigenwijs

zo. 29 april 09.30 uur Blokker Eucharistieviering m.m.v. koor Marcanto



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 - 00 75 000
Wijksteunpunt Ouderenzorg St. Jozefpark Blokker 0229 - 24 06 04
Wijksteunpunt Ouderenzorg Perelaar Zwaag 0229 - 21 23 23

R.K. Begrafenis- en Crematievereniging St. Barbara  Zwaag, Zwaagdijk-West
Parochiële Caritas Instelling (P.C.I) Zwaagdijk-West 0229 - 57 29 74
R.K. Begrafenis- en Crematievereniging St. Barbara  Oosterblokker.
Uitvaartvereniging De Laatste Eer  Zwaag en Blokker
Uitvaartvereniging St. Jozef  Westerblokker
Uitvaartverzorgers bovenstaande verenigingen: 
Lian Kroon 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


