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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
Zwaagdijk-West op de hoogte te houden van de activiteiten van
de verenigingen, stichtingen en organisaties in deze dorpen.

Stichting

SAMENSPEL

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 11 mei kunt u inleveren

uiterlijk op WOENSDAG 2 mei voor 19.00 uur ‘s avonds
via redactie@stichtingsamenspel.nl of op Benonilaan15, 1695HD Blokker
Tekst kunt u het beste aanleveren in Word of direct in uw e-mailbericht.
Foto’s in een zo hoog mogelijke resolutie, minimaal 300 dpi en illustraties zoals logo’s het liefst
als illustrator EPS en anders ook in een zo hoog mogelijke resolutie. Als u hierover vragen
heeft, kunt u ze uiteraard altijd stellen via redactie@stichtingsamenspel.nl .
De redactie behoudt zich het recht voor de kopij in te korten en te beoordelen op toepasbaarheid 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 reclamegroep, 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.

Redactieleden Samenspel: redactie@stichtingsamenspel.nl
- Eef Smal
- Henny Schoonderwoerd
- Annemieke Ooms
- Ellen Muller

- Corina van Willegen
- Chris Baesjou
- Ivo Stork
- Judith Gitzels

Volg ons ook op Facebook: www.facebook.com/Samenspel
Voor alle verschijningsdata en digitale edities: www.dorpspleinzwaag.nl

Intentieverklaring IKC ‘De Kreek’ ondertekend
De bestuurders van de stichtingen Penta, Talent, Netwerk, Kinderopvang Hoorn en
wethouder Bashara van de gemeente Hoorn hebben donderdag 29 maart de intentieverklaring ‘De Kreek’ ondertekend. Na een intensieve voorbereiding is een formele start
gegeven aan de realisatie van het Integraal Kind Centrum ‘De Kreek’ in Hoorn. Met
deze ondertekening wordt de intentie uitgesproken om naar beste kunnen aan het begin van 2020 de doelstellingen IKC De Kreek te realiseren In het belang van de ontwikkeling van de kinderen waarbij de partners gezamenlijk verantwoording dragen. Samen
in één wijk. Samen in één gebouw.
Een Integraal Kind Centrum (IKC) is een voorziening waarin organisaties zoals onderwijs, kinderopvang, buitenschoolse opvang, peuterspeelzaal en welzijnsactiviteiten voor
kinderen zijn samengevoegd. In IKC De Kreek bouwen de partners aan een omgeving
waar kinderen zich ononderbroken kunnen ontwikkelen. Er worden verbindingen
gelegd met ketenpartners in de wijk om zodoende de ontwikkeling van kinderen te
verbreden, verrijken en versterken. Met een breed aanbod van hoge kwaliteit denken
de partners het verschil te gaan maken. Voor kinderen én hun ouders.
Pijlers van het IKC
s EEN BREED AANBOD VOOR TIJDENS EN NA DE REGULIERE SCHOOLTIJD
s RUIMTE VOOR TALENTONTWIKKELING
s FACILITEREN ZELFSTANDIGHEID EN ONDERZOEKEND LEREN
s VERBINDENDE SCHAKEL IN DE WIJK
s LOCATIE MAAKT ONTMOETEN LEREN EN ONTWIKKELEN MOGELIJK
s OUDERS EN ANDERE GEMEENSCHAPPEN IN DE WIJK ZOEKEN BENUTTEN EN VERSTERKEN DE
samenwerking.
Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Jessica van der Bilt-Wulder, directeur-bestuurder Stichting Netwerk via 0229-212587
Marjan Terpstra, directeur-bestuurder Stichting Kinderopvang Hoorn via 0229-248770
Hans Bouwmeester, bestuurder van stichting Penta via 0229-219171
Bert Groenewoud, bestuurder van Stichting Talent via 0229-282040

C-jongens volleybalvereniging Wham Wham kampioen
Al voordat de laatste wedstrijddag aanbrak, kon de eerste plaats de
C-jongens van volleybalvereniging Wham Wham niet meer ontgaan.
Met overmacht hebben ze de teams in de Hoorn-Waterland-competitie
verslagen en zijn ze op 7 april kampioen geworden. De afgelopen
maanden zijn de jongens zo goed op elkaar ingespeeld geraakt dat
ze volgend seizoen
de overstap kunnen maken naar de
B-competitie. De leeftijdsverschillen
zijn best groot, maar dat mag de
pret niet drukken. De jongens zijn er
klaar voor en hebben er zin in!
Ze zouden het nóg leuker vinden als
er jongens zijn tussen de 12 en 15
jaar die hun team vanaf september
komen versterken! Met of zonder
ervaring, iedereen is welkom.
Ook andere teams hebben ruimte voor nieuwe jongens en meisjes. Loop gewoon eens
binnen vanaf de eerste week van september. De trainingen zijn op dinsdag- en donderdagavond in sporthal De Opgang in Zwaag. Interesse? Kom gratis een keertje meetrainen! Meer informatie: www.wham-wham.nl of neem contact op met de trainer M.
Siregar op 06-29020259 of tpm.siregar@gmail.com. Een mailtje sturen naar de jeugdsecretaris kan via margrietbentvelzen@gmail.com.

4 mei Dodenherdenking Blokker
Wat zou jij doen in tijden van oorlog?
Jaarthema 2018 van de dodenherdenking is ‘het verzet’.
Wat zouden jullie doen?
Je eigen leven en dat van je familie op het spel zetten?
Tijdens de jaarlijkse 4 meiherdenking vertelt Peter Sasburg een indrukwekkend verhaal over dit specifieke jaarthema. Naast zijn verhaal worden gedichten van leerlingen van de St. Pancratiusschool uit Oosterblokker voorgedragen. Dit wordt afgewisseld door prachtig pianospel met zang van Charlotte Oldenbeuving en Saskia Jillink
(allebei 18 jaar en oud-leerlingen van De Bussel). Iedereen uit ons dorp en daarbuiten is van harte welkom. De bijeenkomst start om 19.00 uur in de R.K. Parochie
Heilige Michaël aan de Plantage 29 in Blokker. Om ongeveer 19.40 uur wandelen
we gezamenlijk, onder begeleiding van de Vrijwillige Muzikanten Blokker, in een
stille tocht naar het oorlogsmonument aan de Westerblokker voor de twee minuten
stilte. Graag tot ziens op 4 mei.
Met vriendelijke groet, het Comité 40-45 te Blokker

Openlucht theatervoorstelling OER - een moderne sage
In september van dit jaar produceert Stichting MeerMAK een muziektheatervoorstelling in de openlucht met het natuurterrein van MAK
Blokweer als decor. Deze voorstelling met de titel ‘OER – een moderne
sage’ wordt een hedendaagse doorvertelling over de natuur om ons heen en de hang
naar een duurzamer, groener en schoner leven. Dit nieuw geschreven verhaal wordt
op mythische wijze verteld en uitgevoerd door circa 80 amateur- acteurs, zangers en
dansers uit de regio.
Om deze unieke voorstelling te realiseren is veel hulp en steun nodig. Zo zoekt Stichting
MeerMAK vrijwillige hulp bij decorbouw, hulp op voorstellingsdagen bij bijvoorbeeld
publieksbegeleiding en parkeerwachters, maar ook financiële steun is van harte welkom.
Woensdag 2 mei om 20.00 uur organiseert Stichting MeerMAK een informatieavond
voor directe omwonenden van MAK Blokweer in het bezoekerscentrum van het MAK.
Vorig jaar vond al eerder een informatiemoment plaats, maar met de voorstellingen in
het vooruitzicht wil MeerMAK omwonenden bijpraten over de huidige stand van zaken
en definitieve plannen van het project. Bent u een directe omwonende van MAK Blokweer en wenst u de informatieavond bij te wonen, dan kunt u zich per e-mail aanmelden via info@meermak.nl Vergeet niet uw volledige naam en adres te vermelden.
Meer informatie lezen over dit unieke cultuurproject of aanmelden om te helpen/steunen? Op onze website www.meermak.nl vindt u alle informatie.
Stichting MeerMAK, Turfhaven 9, 1621 GC Hoorn, info@meermak.nl

Nieuws van de Zwaagse Gymnastiek en TurnVereniging
Het is alweer een hele tijd geleden dat u iets van ZG&TV in het
Samenspel hebt gelezen, maar we kunnen gelukkig melden dat
het goed gaat met onze turnvereniging. Onze groepen zitten
nagenoeg vol. We kunnen nog in een beperkt aantal uren kinderen plaatsen. Mocht u uw kind willen opgeven voor proeflessen, maar zit de groep waar uw kind in geplaatst gaat worden
vol, dan is het mogelijk om op de wachtlijst gezet te worden. In de zomervakantie krijgt
u dan bericht in welk uur uw kind na de zomervakantie kan starten met de proeflessen.
De selectieturnsters hebben afgelopen maanden veel wedstrijden gehad en daarbij
hebben ze ook veel medailles gewonnen. De komende maanden zijn er nog een aantal
wedstrijden, dus de selectieturnsters mogen nog even door met het trainen op onderdelen en oefeningen.
ZG&TV heeft meivakantie van vrijdag 27 april tot en met vrijdag 11 mei. Na de meivakantie gaan we trainen voor de verenigingsdag op zaterdag 16 juni. Het programma is
nog niet bekend, maar gezellig gaat het zeker worden. We houden u op de hoogte.
Informatie over ZG&TV vindt u op www.zgtv.nl . Volgt u ons ook op onze Facebookpagina?

Succesvolle buurtsoap De Wasserette strijkt neer in Blokker
Zet de tv maar uit! Trek je jas aan en kom naar
De Wasserette. In deze live theatersoap volgen
we, zes weken lang, elke donderdag, het wel en
wee van het echtpaar Koos en Yfon, bastaardhond Tarzan en de vaste klanten van hun wasserette. In 2010 startte het eerste seizoen in de Van
der Pekbuurt in Amsterdam-Noord, maar inmiddels wordt de buurtsoap ook gespeeld in Amsterdam Molenwijk, Purmerend, Almere én
dit jaar voor het eerst in Blokker en Hoorn. Naast het grote verhaal van De Wasserette
en het leven van Koos en Yfon, heeft elke locatie een verhaallijn met eigen lokale ontwikkelingen. Actuele gebeurtenissen uit de buurt worden verweven in het verhaal en
bij elke aflevering keert de, vaak gezamenlijk gezongen, titelsong van de serie terug. Er
is ruimte en aandacht voor talent uit de buurt en lokale ondernemers kopen hun eigen
live gespeelde reclamespot.
Dit seizoen in De Wasserette
Het is een turbulent jaar geweest. Koos en Yfon combineerden de wasserette met het
runnen van een Airbnb. Ze vinden het welletjes. Ze willen meer tijd besteden aan elkaar
en hun vaste klanten. Bastaardhond Tarzan juicht dit ten zeerste toe; er zal weer plek zijn
voor hem en zijn mand achter de warme wasmachine! Maar wat komt er terecht van alle
plannen als de vader van Yfon niet meer voor zichzelf blijkt te kunnen zorgen?
Te zien op de donderdagen 3 mei, 10 mei, 17 mei, 24 mei, 31 mei en 7 juni in Het Gouden
Hoofd, Westerblokker 80 in Blokker (laatste aflevering 7 juni in Schouwburg Het Park in
Hoorn). Deuren open om 20.00 uur, aanvang om 20.30 uur. Kaarten: € 5 ,- per voorstelling. Een strippenkaart voor alle afleveringen kost € 25.- Verkrijgbaar via www.hetpark.nl.

Uitvoering Hotel op Stelten verplaatst!
Het zal u wellicht niet ontgaan zijn: in verband met persoonlijke
omstandigheden heeft Toneelvereniging Vriendenkring Zwaag
vlak voor de uitvoering van het toneelstuk Hotel op Stelten, besloten om alle uitvoeringen te verplaatsen naar het najaar. Na een
goede en leuke repetitieperiode waren we allemaal klaar voor de
uitvoering, maar door een onverwachte wending was onze cast
even niet compleet.
We waren er even stil van maar geven niet op. Daarom hebben we besloten om het fantastische toneelstuk op vrijdag 12 oktober en zaterdag 13 oktober 2018 alsnog voor u te
spelen. We hopen dan ook dat jullie in dat weekend naar ons komen kijken.
We zien u graag in oktober bij de uitvoering van de fantastische klucht Hotel op Stelten!

MAK Blokweer bruist van de activiteiten
Plant een zaadje deze meivakantie!
Een zaadje planten, het langzaam
zien groeien en er uiteindelijk van
kunnen eten is een bijzondere ervaring. Maar waar
moet je beginnen met zoiets? Bij MAK Blokweer! Je
kunt de hele meivakantie (van 28 april tot en met 6
mei) een biologisch afbreekbaar kweekbakje komen
knutselen en er een zaadje in planten om thuis te verzorgen. Dus kom gauw je groene vingers testen!
Aanmelden voor deze activiteit is niet nodig. De kosten
zijn 2 euro per kind/kweekbakje, inclusief materialen.
Wie gaat er mee op zoek naar de lentefee?
Op woensdag 2 mei verzorgt Bess Vertelt twee
keer de theatrale voorstelling ‘Een Wereld Vol
Kleuren’, een interactief
verhaal over alle grote
en kleine wonderen van
de lente. Vadertje Tijd
hoort van Koning Winter
dat de zon is gestolen.
Het is grauw en grijs op
aarde. Welk kind durft er op zoek te gaan naar de verdwenen zon en de lentefee? Help
jij mee? Tijdens het verhaal nodigt de verteller de kinderen in het publiek uit om actief
mee te doen. Bij mooi weer vindt het verteltheater buiten plaats!
Deze activiteit is voor kinderen van 4 t/m 10 jaar en vindt plaats van 14.00 tot 14.45 uur
en van 15.00 tot 15.45 uur. Aanmelden kan telefonisch: 0229-266344 of per mail:
info@mak-blokweer.nl. Geef hierbij aan voor welke tijd je reserveert.
Er is beperkt plaats, dus reserveer op tijd! De kosten zijn 3,50 euro per persoon.
Eetbare aarde, kom je proeven?
De grond is niet overal het zelfde. Tijdens de doe-middag op zondag 6 mei gaan we kijken welke grondsoorten er in natuurpark Blokweer te vinden zijn.
Elke dieren- en plantensoort heeft een grondsoort
waar hij het liefst op of in leeft. Er zijn zelfs dieren en
vogels die grond eten! Welke dieren zijn dit? Welke
grondsoort vinden ze lekker, en waarom? We gaan
Lees verder op de volgende pagina >>

de verschillende grondsoorten namaken en zelf proeven welke we het lekkerste vinden
smaken! Deze Maks’ doe-middag is voor kinderen van 6 t/m 12 jaar en vindt plaats van
14.00 tot 15.30 uur. Aanmelden kan telefonisch: 0229-266344 of per mail: info@makblokweer.nl. De kosten zijn 4,50 euro per kind, inclusief materialen.
MAKS’ Biomarkt
Deze kleinschalige, maandelijkse
(streek)markt met biologische
en duurzame producten van
lokale ondernemers vindt plaats
op zondag 29 april van 10.00 tot
16.00 uur.
Naast de vaste kramen met
groente en fruit, kaas en brood
staan deze maand onder andere
een kraam met paardenmelk en verzorgingsproducten, een kraam met thee en magnesium voor gezonde energie, een kraam met bakpakketten en ambachtelijk lekkers en
een kraam met verantwoorde lekkernijen voor elk dieet.
Stichting MAK Blokweer, Kloosterhout 1-2, 1695 JC Blokker, www.mak-blokweer.nl
MAK Blokweer is in de meivakantie geopend op woensdag, vrijdag, zaterdag en zondag
van 10.00 tot 17.00 uur.

Bericht van de Zonnebloem Westerblokker
Half april start de landelijke, jaarlijkse verkoop van de Zonnebloemloten weer. In Westerblokker kunt u onze vrijwilligers aan
de deur verwachten om loten te verkopen voor dit goede doel. De loten kosten 2 euro
per stuk en voor de uitslag van de trekking op 8 oktober kunt u kijken op www.zonnebloem.nl, teletekst of bel de uitslagenlijn op 0900 0633 (0,35 euro per minuut). Wij
publiceren de winnende nummers die in deze regio zijn gevallen in Samenspel. Ook in
Zwaag, Oosterblokker, Zwaagdijk en Schellinkhout worden binnenkort loten verkocht.
U kunt onder andere een droomreis, een elektrische fiets, een ballonvaart, een iPad of
een E-reader winnen. We hopen u snel te zien op een gezellige Zonnebloemdag. Wie
zelf aan de slag wil als vrijwilliger, kan zich aanmelden. Wij kunnen alle hulp heel goed
gebruiken, want er is altijd wel iemand die een bezoekje nodig heeft. Ook extra handen
tijdens de uitjes of nieuwe ideeën zijn welkom.
Groet, Hilly Hania
Wil je ook eens mee als duwer, vrijwilliger of als gast? Bel dan gerust voor informatie naar:
Monique Smit
Zonnebloem Westerblokker
06-18246819
Tineke Reus-Hoebe Zonnebloem Oosterblokker en Schellinkhout
0229-262456
Coby van der Gulik Zonnebloem Zwaag
0229-237781
Vera Otsen
Zonnebloem Zwaagdijk West
0229-572707

Vrijwilliger gezocht!
De Zwaluw, een van de buitenlocaties van ODC de Carrousel, is op zoek naar een
vrijwilliger. De Carrousel biedt dagbesteding voor kinderen met een verstandelijke
of meervoudige beperking. De Zwaluw heeft een eigen lokaal binnen basisschool
de Pancratius in Oosterblokker. De kinderen op de Zwaluw zijn tussen de 4 en 12
jaar oud. We hebben ons eigen rustige lokaal waar we leren en spelen, maar we
doen ook veel samen met de kinderen van de basisschool.
Om de kinderen extra activiteiten aan te kunnen bieden zijn wij op zoek naar
vrijwilligers. We zoeken een zwemvrijwilliger en een vrijwilliger voor op de groep.
We zwemmen wekelijks met de kinderen in de Zeehoek in Wervershoof. We gaan
met z’n allen met de taxibus heen vanaf de Zwaluw. Het plezier in het water staat
hierbij voorop. We zwemmen met alle kinderen één op één. Hierdoor komen we
nog wat handen te kort. We zijn op zoek naar een vrijwilliger die het leuk vindt om
mee te zwemmen. Hieronder een oproepje van Lennard:
Hoi, ik ben Lennard en ben 5 jaar. Ik ben een rustig,
maar enthousiast jongetje en heb veel zin om te gaan
zwemmen. Ik heb al heel lang niet meer gezwommen,
dus zal eerst wel even moeten wennen aan het water.
Wil jij me daarbij helpen? Als we eenmaal gewend
zijn, wordt het zwemmen vast dolle pret.
Jack is 6 jaar en vindt het heel leuk om samen met de
andere kleuters van school te spelen. Hij mag op vrijdagochtend komen spelen in de klas. Eén van zijn juffen gaat dan mee, maar dan hebben we op de groep
wat extra hulp nodig. Lijkt het je leuk om met Lennard
te gaan zwemmen? Of op de vrijdagochtend ons te
helpen op de groep? Óf wil je ons op een ander moment of op een andere manier
helpen: spelen, wandelen, klusjes? Bel of mail dan naar de Zwaluw. Natuurlijk mag
je ook altijd even binnenlopen bij ons. Het telefoonnummer is 0229-312000. E-mail:
carrousel.zwaluw@esdege-reigersdaal.nl

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 2 MEI
WOENSDAG 16 MEI
SVP PAPIER GEBUNDELD OF IN DOOS/BAK AAN DE WEG ZETTEN.

Westfriese Lourdes Vliegreis
In dé Westfriese Lourdes Vliegreis 2018 - 26 september tot en met 1 oktober - zijn nog
vrije plaatsen, in het groepshotel én zorghotel. Heeft u zorg nodig en kan die door uw
reis-/kamergenoot verleend worden, dan is groepshotel Croix des Bretons uw verblijfplaats. Is het lopen in het glooiende Lourdes te vermoeiend en beschikt u niet over een
eigen rolstoelduwer, dan is zorghotel Padoue uw gastenverblijf. Het zorghotel is dé
uitgelezen plek voor mensen die zorg of verpleegkundige hulp nodig hebben. Het zorghotel biedt maatwerk. De zorgvrijwilligers verlenen alle benodigde hulp op elk gewenst
tijdstip. De begeleiding is één op één.
De begeleiding van de pelgrims in het groepshotel bestaat uit pastor Jules Post, pastor
Mariet Vet, groepsassistent Harry Vet en hotelleider Fred van de Winkel. In het zorghotel zijn ook West-Friese zorgvrijwilligers werkzaam. De vrijwilligers in deze Lourdesreis
LO1873 zijn door VNB aangesteld. Wilt u ook eens als (zorg)vrijwilliger naar Lourdes?
Mail dan naar henk.smits@vnb.nl .
De saamhorigheid in de Groep Westfriesland is ieder jaar weer heel sterk! Als individueel deelnemer zult u zich niet alleen voelen; met het oog op het ‘na-beleven’ is een
reis-/kamergenoot aan te bevelen. Wilt u dit jaar met dé Westfriese Lourdes Vliegreis
mee? Bel Harry Vet: 0228-514040 of mail: ham.vet@quicknet.nl .

De Beemster op zijn mooist
De West-Friese Toerclub uit Blokker zoekt zondag 6 mei
een bekend gebied op: het werelderfgoed De Beemster. We rijden dan dwars door dat gebied. Als het een
beetje meezit, is de Beemster dan op zijn mooist door
de bloeiende fruitbomen.
Er staan twee afstanden op het programma: 90 en 65 km. Het zijn vrije toertochten, in
eigen tempo te rijden en er is gekozen voor veilige wegen. Veiligheidverhogend is het
om een helm op te zetten en de telefoon in de achterzak te laten. Bij de start is het mogelijk een groepje te kiezen dat een voor u passende snelheid gaat rijden.
Bij de Handbalvereniging aan de Noorderdracht 42a in Oosterblokker wordt gestart om
09.00 uur. De langste rit brengt u onder meer langs de Wogmeer, Schermerhorn en Purmerend, om aan de Volgerweg bij de golfbaan een korte stop te maken. Daarna loopt
de weg langs De Rijp, Ursem, Zandwerven en Nibbik om zo de eindstreep te naderen.
De rit van 65 km kent ook een stop bij de golfbaan, maar komt daar via Scharwoude,
Beets en Zuidoost Beemster. De terugtocht gaat langs Westbeemster, Avenhorn en Bobeldijk.
Graag ziet WFTC u graag in groten getale deelnemen. Het mooie weer is al besteld!
De volgende rit van WFTC is de Voorjaarstocht op 27 mei.
Kijk voor het volledige programma op www.wftc.eu
Graag tot ziens!

Familieberichten & Zoekertjes
DANKBETUIGING
Een warmer en mooier afscheid hadden wij niet kunnen wensen
voor mijn man, vader en opa
Sjaak Grooteman
Wij willen u hartelijk bedanken voor alle blijken van belangstelling en medeleven.
Tineke Grooteman, Ronald en Antoinette, Judith en Bram en kinderen.

Nel Huisman- de Jong
Nu ook onze moeder (oma) van ons is weggegaan, is er verdriet,
maar vooral ook dankbaarheid.
Zij zocht rust en wij geloven dat ze die nu heeft gevonden, herenigd met haar man
Siemen Huisman. Het is goed zo.
Wij willen iedereen bedanken voor de aandacht, de bloemen, de kaarten,
de arm om onze schouders, het luisterend oor.
De (klein)kinderen

GEVONDEN
Op maandag 9 april op de stoep op het tussen-straatje tussen de Krijterslaan en
Fruitlaan een kinderhorloge met een zwarte ‘rubberen’ band
en een vrolijke emoji er op.
Af te halen bij Fenna Jesterhoudt, Bessegaard 17, Zwaag.

VERLOREN
Beloning voor degene die mij mijn gouden ketting, waar ik erg aan gehecht ben,
terug kan bezorgen.
Ik ben hem In het weekend van 2 april kwijt geraakt.
Reactie graag naar tel.: 06-23338257.

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.

Activiteitenagenda

april/mei

27 april

Koningsdag Blokker
Beursplein, Blokker

Aanvang: 09.00 uur

27 april

Koningsdag Zwaag
SV Westfriezen, Zwaag

Aanvang: 13.30 uur

29 april

Benefietconcert Pour Joie
Dorpskerk, Zwaag

Aanvang: 15.00 uur

29 april

Maks’ Biomarkt
Mak Blokweer, Blokker

Aanvang: 10.00 uur

3 mei

Buurtsoap de Wasserette
Het Gouden Hoofd, Blokker

Aanvang: 20.30 uur

4 mei

Jaar van verzet
Dorpskerk, Zwaag

Aanvang: 19.15 uur

4 mei

Dodenherdenking Blokker
St. Michaëlkerk, Plantage Blokker

Aanvang: 19.00 uur

4 mei

Nationale Dodenherdenking

Aanvang: 20.00 uur

5 mei

Bevrijdingsdag

6 mei

Kunst in de kas
Beatrixstraat 3-A, Zwaag

Aanvang: 11.00 uur

6 mei

De Beemster op z’n mooist, WFTC
Noorderdracht 42-A, Oosterblokker

Aanvang: 09.00 uur

10, 17, 24
+ 31 mei

Buurtsoap De Wasserette
Het Gouden Hoofd, Blokker

Aanvang: 20.30 uur

11 mei

Carnavalsavond zaalvoetbaltoernooi
Sporthal Zwaag

Aanvang: 18.30 uur

13 mei

Open Kerkendag
Blokker en Zwaag

Aanvang: 13.00 uur

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

TE KOOP
(Afvoer)droger AEG Lavatherm (2014), wasmachine (2016) BEKO WMB61431M, TVmeubel VARDE zwart glas/chroom voor tv’s van 23” - 50 (nieuw 2018
in originele ongeopende verpakking) en trouwjurk - maat 38 (decolleté en lage rug)
- niet in N-H gedragen.
Serieuze biedingen: bellen naar 06-41648929.

Heeft u iets te koop of zoekt u iets,
wilt u iets bekend maken, aanbieden of vragen?
Voor plaatsing in het Samenspel van 11 mei graag uiterlijk op
WOENSDAG 2 mei voor 19.00 uur uw berichtje inleveren.
De kosten voor het plaatsen van een bericht in deze rubriek zijn € 5,-

Dit bedrag kunt u overmaken naar rekening: NL 17 RABO 0122 1373 96
t.n.v. Stichting Samenspel
De tekst kunt u mailen naar redactie@stichtingsamenspel.nl
en mag beslist niet te lang zijn (max. 50 woorden).
Het bedrag dient uiterlijk op de inleverdatum (zie hierboven) overgemaakt te zijn.
De redactie zorgt er dan voor dat uw zoekertje wordt geplaatst.

Bridgedrives met vrije inloop bridgeclub Roken Pas
Tijdens de zomermaanden zijn er bij Roken Pas bridgedrives met vrije inloop op de maandagavond en woensdagmiddag. De begindata zijn maandag 14 mei en
woensdag 2 mei. Er wordt op twee locaties bridge
gespeeld. Maandagavond in Het Gouden Hoofd in Blokker en op woensdagmiddag in De Witte Valk te Zwaag
(tegenover Deen).
Er wordt een laddercompetitie gespeeld, wat inhoudt dat er wekelijks promotie en
degradatie plaatsvindt. Aanmelding (per paar) kan op maandagavond tot 19.20 uur aan
de zaal. Voor de woensdagmiddag kan er aangemeld worden tot 13.00 uur aan de zaal.
Hebt u geen partner, belt u dan vooraf naar een van onderstaande nummers zodat wij
mogelijk een partner voor u kunnen vinden.
De kosten bedragen 2 euro per persoon of, als u besluit de hele zomer te spelen,
15 euro. Leden van Roken Pas betalen 1 euro per persoon per keer en voor het hele
seizoen 7,50 euro.
Contact maandagavond: 0229-245438 (Gert Tuin)
Contact woensdagmiddag: 0229-273465 (Greet Petiet), b.g.g. 06-50262587 (Fred Couvee)
Algemene informatie: www.nbbclubsites.nl/club/4071

Sportagenda

mei

VOETBAL
13 mei

Heren

14.00 uur

De Blokkers – Grasshoppers

Blokker

20 mei
HOCKEY

Heren

14.00 uur

Westfriezen – Hercules Zaandam

Zwaag

27 mei

Dames

12.45 uur

WFHC – Loenen

De Roskam - Zwaag

27 mei

Heren

14.30 uur

WFHC – Loenen

De Roskam - Zwaag

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

KVG St. Anna
Schrijfster Mary Schoon kwam 12 april bij ons vertellen over haar passie voor schrijven.
Als vijfjarige vertelde ze al zelfverzonnen verhaaltjes aan haar broertjes en zusjes. Later
is ze begonnen met het schrijven van toneelstukken, kinderboeken en spannende historische romans.
Na de pauze speelde we een gezellig spel over weetjes, gezegdes en gewoontes uit het
boerenland/leven. Met een PowerPoint-presentatie en met een flinke dosis humor. Wij
moesten de vragen beantwoorden door een (boeren)mutsje op te zetten of juist af te
laten. De winnaar kreeg een gesigneerd boek cadeau. Na afloop was er gelegenheid
om een boek te kopen en te laten signeren. Het was een ontzettend leuke en gezellige
avond. Dit was de laatste avond voor de vakantie onze eerste avond is weer in september. Het wordt een meezingavond ‘Zo was ut’.
Het bestuur wenst iedereen een hele fijne vakantie en tot in september.

Liefdewerk Oud Papier Zwaag
Het oud papier wordt elke maandag in de
even weken opgehaald in Zwaag.
OPHAALDATA:
MAANDAG 30 APRIL
MAANDAG 14 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

Expositie Tina Baas en muziek Erika Nannings
bij Kunst in de Kas
Zondag 6 mei exposeert beeldend kunstenaar Tina
Baas bij Kunst in de Kas in Zwaag. Marianne Wever
en Ida van der Tuin exposeren keramiek. De expositie
wordt luister bijgezet met muzikale intermezzo’s van
zangeres Erika Nannings.
Tina Baas schildert voornamelijk met acrylverf, maar
ook met olieverf. Zij haalt inspiratie uit de eeuwige
zoektocht naar harmonie in het leven. Door keuzes
te maken, door grenzen te verleggen en obstakels te
overwinnen. De kunstenares uit deze zoektocht niet
alleen in haar schilderijen, maar ook in objecten. Met
gevonden ijzeren voorwerpen zoekt zij en vormt zij
bijzondere objecten. Tijdens de expositie zijn circa 50
kunstwerken te bewonderen en ook te koop.
De expositie krijgt
een extra dimensie:
Marianne Wever
en Ida van der Tuin van atelier Lenie van der Laan uit
Zwaag exposeren keramiek.
Zangeres Erika Nannings treedt tijdens deze expositie
op. Zij wordt begeleid door Tina, die met haar accordeon/trekzak muziek en musettes speelt. Om 12.00
uur en 15.00 uur verzorgen zij een aantal muzikale
intermezzo’s. Maar ook gedurende de rest van de dag
zetten zij de expositie luister bij.
De Kas is geopend van 11.00 tot 17.00 uur. De toegang
is vrij. Kunst in de Kas is gevestigd in Zwaag aan de
Beatrixstraat 3a (achter het huis met de grijze pilaren).

Huisartsenpraktijk Julianalaan
De praktijk is vrijdag 11 mei
(de dag na hemelvaart) gesloten.
Voor actuele informatie,
www.julianalaan.praktijkinfo.nl

hr. Th.E. Versteege, huisarts
mw. Q.C.M. Meijer, huisarts
mw. A.M. Bax, huisarts
mw. M. Dijkers, huisarts
hr. S.H.O. Khachadurian, huisarts

Open Kerkendag, een pelgrimage door Hoorn
Zes monumentale kerken in de gemeente
Hoorn openen zondag 13 mei van 13.00 tot
17.00 uur hun deuren voor publiek. Met als
thema ‘Pelgrimeren’ bieden de deelnemende kerken gratis activiteiten voor kinderen
en volwassenen. Volg de rondtrekkende pelgrims en laat zien wat je op je kerfstok hebt.
Religieus erfgoed
Platform Religieus Erfgoed Hoorn maakt zich
hard voor religieus erfgoed, het bundelt de
krachten om de problematiek van religieus
erfgoed aan te pakken en organiseert voor
het eerst een gezamenlijke activiteit: Open
Kerkendag. In de zes deelnemende kerken
(Oosterkerk, Foreestenhuis, Koepelkerk, Lutherse kerk, PKN Blokker en de Martinuskerk
) is een gevarieerd aanbod aan activiteiten
voor jong en oud. Deze zijn gratis toegankelijk. Zo kunnen kinderen een glas-in-lood-raam ontwerpen, een DOE-orgel bouwen of
mee op speurtocht. Volwassenen kunnen luisteren naar
pelgrimsverhalen, mee met een rondleiding en zelf aan
de slag met het maken van een speciale kalender. Het volledige programma is te vinden op de Facebookpagina van
Platform Religieus Erfgoed Hoorn.
Volg de zingende pelgrims
Pelgrimeren is reizen naar een heilige plaats. Het is een
reis van bezinning maar ook van ontmoeting. Een gebruik
dat eeuwen geleden al bestond en nog steeds veel mensen op de been brengt. Tijdens Open Kerkendag trekken
twee middeleeuwse pelgrims van kerk naar kerk waar ze
vertellen en zingen over hun pelgrimsreizen.
Kinderen krijgen in de kerk een kerfstok. Na afloop van
een activiteit krijgen ze een kerfje op hun stok. In de middeleeuwen werd een kerfstok gebruikt om schulden op
bij te houden. Een kerfje stond dan voor het geld dat je
nog moest betalen voor de drank die je in de herberg had
genomen. Tijdens Open Kerkendag ruilen we dat gebruik
om; bij drie of meer kerfjes krijgen de kinderen limonade
of sap.

Wingerd-nieuws
De afgelopen weken zijn wij op de Wingerd bezig geweest met
het project ‘Smakken en Slikken’, een project over voedsel. Wat
eten we nou eigenlijk de hele dag? En is dit wel gezond? En waar
komt ons voedsel vandaan? Het ligt allemaal wel voor het pakken
bij de supermarkt maar hoe groeit het?
We hebben nieuwe dingen geproefd en dat was soms best even wennen.
Ook waren we benieuwd hoe dit voedsel nou door ons lichaam gaat. Woorden als spijsverteringskanaal, endeldarm, maag en dikke darm. We weten het nu.
En natuurlijk zijn we ook op onderzoek uit geweest. Op de boerderij, kijken waar de
melk nu echt vandaan komt. We hebben kookworkshops gevolgd en we zijn bij het
Westfries
Museum
geweest.
Daar was
van alles
te leren
over het
eten in de Gouden Eeuw. Alles
was heel leerzaam.
Woensdag 25 april was de jaarlijkse afsluitingsavond van ons grote
project. Dit stond natuurlijk in het teken van eten. Er waren hapjes, door de kinderen
zelf gemaakt: van gezonde hapjes tot taart. Ook onze ouderraad was weer present.
We hebben er samen met de kinderen en de leerkrachten een onvergetelijke avond van
gemaakt!

Koningsspelen op Socrates
Vrijdag 20 april heeft Obs Socrates meegedaan met de
zesde editie van de Koningsspelen. De Koningsspelen zijn
een idee en initiatief van Richard Krajicek als lid van het toenmalige Nationaal Comité
Inhuldiging ten behoeve van de feestelijkheden omtrent de inhuldiging van Koning
Willem Alexander op 30 april 2013. Sindsdien zijn de Koningsspelen een jaarlijks terugkerend evenement, altijd op de laatste vrijdag voorafgaand aan Koningsdag.
De invulling van de Koningssportdag is de vrije keuze van de deelnemende
scholen en gemeenten. De leerlingen van Socrates begonnen de dag met
een goede warming up: gezamenlijk dansen en zingen op het lied van
‘Fitlala’ van Kinderen voor Kinderen. Daarna deed groep 1 t/m 4 spelletjes
op school en in de Kreek. Groep 5 tot en met 8 fietste met elkaar naar het
zwembad De Waterhoorn om daar op een leuke manier met bewegen
bezig te zijn.

Afscheid nemen van een dierbare doet pijn
Helaas moeten wij opnieuw afscheid nemen van een lid van
de Ex Prinsen Club (EPC ). Wij vernamen dat Toos Brandhoff
na een vrij langdurige ernstige ziekte op dinsdag 17 april is
overleden.
Toos was getrouwd met Jan Brandhoff die in september
2014 is overleden. Jan behoorde met Toos en enkele andere
personen tot de pioniers en oprichters van carnavalsvereniging Het Masker. Naast zijn jarenlange voorzitterschap
werd hij in 1999 gekozen tot Prins. Zijn Prinsennaam was
Jan Jozef. Ook werd hij wel De Vader van Het Masker genoemd. Toos was door dik en dun zijn vertrouwelijke rechterhand. Ze ging overal mee naar toe en zorgde ervoor dat
Jan er altijd piekfijn uitzag tijdens alle carnavalsfestiviteiten. Tijdens de zomeractiviteiten en slotavonden was Toos een van de grote gangmakers. Hun bijdrage aan het
carnaval heeft er mede toe geleid dat de vereniging nog steeds floreert en bloeit.
Ook hun nakomelingen werd het carnavalsbloed meegegeven. Drie van hun dochters zijn hofdame geweest. Bovendien werd hun zoon Jos in 2017 uitverkoren om
als Prins voor te gaan onder de naam Prins Okkie d’n Eurste. Samen met zijn Prinses
Sylvia en twee kleinkinderen van Toos, Ronny en Elise, als zijn hofdames, maakten
ze er een schitterend carnaval van.
Helaas moeten wij nu afscheid nemen van onze kanjer Toos.
Wij, carnavalsvereniging Het Masker en de EPC condoleren de
familie met het verlies en wensen hen heel veel sterkte toe.

Voorjaarswandeling Egboetswater
Zondag 29 april begint om 13.00 uur een excursie bij het Egboetje,
het IVN-gebouw aan de Liederik 15 in Oostwoud, afslag Hauwert.
Kinderen, ouders en alleengaanden, weer of geen weer, even in een andere wereld;
iedereen beleeft de lente als je met een IVN-gids meewandelt. In de omgeving van het
Egboetswater staan de bollenvelden al in bloei, het bos tovert vele tinten groen en alles
wordt weerspiegeld in het water van de sloot en plas. Met zacht weer gaan de insectenhotels weer open voor de zoemende gasten. Net zoals bij de bijenkasten zijn de bewoners afhankelijk van het voedsel dat voorradig is in de omgeving. Geadviseerd wordt om
stevige schoenen of bij nat weer laarzen aan te trekken.

Dodenherdenking 4 mei in Zwaag
Jaar van het verzet
Het besef van verantwoordelijkheid voor de ander; dat is waar een discussie over
de actuele betekenis van het verzet mee zou kunnen beginnen. Wat zou ik doen
wanneer er een beroep op mij wordt gedaan, wanneer ik zie dat de waardigheid
van de ander in het geding is? En hoe ver strekt mijn verantwoordelijkheid, welke
middelen zijn gerechtvaardigd, welke gevolgen, voor mijzelf en voor anderen, vind
ik aanvaardbaar? En hoe kies ik een kant als mijn eigen toekomst onzeker is?
Zetten deze woorden je aan het denken? Dan is het zeker de moeite waard om de
bijeenkomst voor de nationale dodenherdenking van 4 mei te komen bijwonen. Tijdens deze dienst gaan we dieper in op dit onderwerp. Daarbij besteden we ook met
muziek en gedichten aandacht aan het thema ‘Jaar van het verzet’. We hopen jong
en oud te treffen op deze avond. U bent allemaal van harte welkom bij deze dienst.
Na de bijeenkomst wordt een stille tocht gehouden naar het voormalig gemeentehuis aan de Dorpsstraat waar de kranslegging plaatsvindt. U wordt ook uitgenodigd
om zelf bloemen, gelieve zonder plastic of papier, naar de gedenkplaats mee te
nemen.
Deze bijeenkomst vindt plaats in de kerk van de Protestante Gemeente HoornZwaag aan de Kerkelaan in Zwaag en de aanvang is 19.15 uur. De muzikale begeleiding wordt verzorgd door muziekvereniging Sint Caecilia Zwaag.
Vergeet vooral niet om de nationale driekleur halfstok te hangen. Vanaf 18.00 uur
tot zonsondergang mag u dit doen. Daarna moet u de vlag binnenhalen. Er mag
geen oranje wimpel aan de vlag bevestigd worden. Doe hieraan mee en geef op
deze wijze blijk van uw betrokkenheid bij deze herdenking.
In de vorige editie van het Samenspel hebben wij u erop geattendeerd dat ook wij
met bezuinigingen te maken hebben. Draagt u ons een warm hart toe, dan kunt
u een vrijwillige donatie doen via bankrekeningnummer NL11 INGB 0005 2524 69
t.n.v. Stichting Dodenherdenking 4 mei in Zwaag. Bij voorbaat dank.
‘Verzet begint niet met grote woorden, maar met kleine daden’
Stichting Dodenherdenking 4 mei in Zwaag

Nog meer spektakel in Zwaag tijdens de kermis!
Over 21 dagen gaat het los en is het weer zwieren en zwaaien!
Inmiddels hebben zich al ruim tien teams voor het bakvoetbal en
tien teams voor het beachvolleybaltoernooi ingeschreven. Meld
je nu aan met jouw team om deze strijd van dichtbij mee te maken. Dit kan via het inschrijfformulier op de vernieuwde website.
Verschillende activiteiten passeren de revue, met op maandag
-nieuw- De Kermis Spelen en het Jeugdbakvoetbal voor zowel jong als oud. Vorig jaar
werd het vierde Bakvoetbal voor de jeugd georganiseerd. Dit was een groot succes en
daarom organiseren wij wederom dit fantastisch jeugdtoernooi met mooie prijzen!
Winnen, winnen winnen, dus geef jouw team snel op en we maken er weer gezellige
middag van. Kinderen van groep 8 mogen zich hier ook voor inschrijven.
Op tweede pinksterdag vanaf 15.00 uur is er weer
een fantastisch familieprogramma. Er zal dit jaar
Kids on Stage plaatsvinden met optredens van
onder andere Dance Acts en live The Voice Kids.
Voor de jonge kinderen hebben we een kleurplatenwedstrijd, springkussen, mega-glijbaan, gratis
ponyrijden, limonade, ijsjes, zakjes snoep en kans
op gratis kermisattractiemuntjes! Om 18.00 uur is
de prijsuitreiking met aansluitend de feestavond!
Dit evenement wordt gesponsord door het LOP
en de Jeugdraad Zwaag.
Inschrijven kan via www.kermiszwaag.nl. Hierop staat ook het kermisprogramma, laatste nieuws en foto’s over de historie van kermis Zwaag (in samenwerking met Historisch
Zwaag). Hou onze Facebookpagina goed in de gaten en maak kans op een gratis rondje
kermis.
Het Kermis Comité Zwaag

B&O Sportdag
De B&O Sportdag beleeft dit jaar zijn primeur in de wijk Bangert
& Oosterpolder. Op zondagmiddag 27 mei zullen diverse jeugdclinics plaatsvinden,
verspreid over een zestal sportveldjes in de wijk. Het idee is om zes groepjes te vormen
die met de fiets alle veldjes bezoeken. De doelgroep is jongens en meisjes van 7 tot en
met 14 jaar. Op elk veldje krijgen de groepjes een introductie/training van ongeveer 20
minuten van steeds weer een andere sport.
Van welke sporten is er een clinic? Er zijn afspraken gemaakt voor de volgende sporten:
s 6OETBAL n DOOR $E "LOKKERS
s (OCKEY n DOOR 7&(#
s 4ENNIS n DOOR 46 3WAEGH
De andere sporten volgen binnenkort...
De inschrijving voor de sportdag loopt via www.stichtingbno.nl/sportdag/ en start op
zondag 6 mei vanaf 10.00 uur en loopt tot en met zondag 20 mei. De eigen bijdrage is 2
euro per kind en loopt via iDeal.
Wil je een van de groepen begeleiden, assisteren bij een van de veldjes of hand- en
spandiensten verrichten? Meld je dan aan als vrijwilliger - met je eventuele voorkeur via het contactformulier op de website. Deze vraag komt trouwens ook nog terug bij
het inschrijven van je kind.
In verband met deze sportdag vragen wij jullie begrip dat de beschikbare veldjes in de
wijk voor dit evenement even niet beschikbaar zijn voor andere activiteiten.
Kijk voor meer informatie over deze en andere activiteiten op www.stichtingbno.nl.

Een c ompli mentje!
Deze rubriek is opgezet als een doorgeefrubriek. Degene die een
compliment krijgt mag in het volgende Samenspel een
complimentje geven.
Wat leuk Nel dat je aan me hebt gedacht. Ja, de lente doet wat hé met het mooie weer,
er moet buiten weer veel worden gedaan.
Op het Westfriezen-terrein wordt ook heel veel gedaan en daar is Nico Bennis een ‘topscorer’ die daar veel regelt, zoals het aanstellen van verenigingscheidrechters voor de
verschillende wedstrijden. Hij regelt samen met Piet Roos het onderhoud van de velden
en alles wat verder te doen is. Hij zorgt voor de ballen. Ja, wat doet hij daar niet? Vraag
je wat aan hem en weet hij het zelf niet, dan zorgt hij toch dat het in orde komt.
Nico en Piet zijn een gouden stel voor onze vereniging de Westfriezen, zij zijn onmisbaar.
Namens vele supporters….bedankt mannen!
Jaap Bakker

Inschrijven Huttenbouw Bangert & Oosterpolder

De WOOOD Huttenbouw voor de Bangert & Oosterpolder staat
dit jaar gepland van maandag 27 augustus tot en met donderdag 30 augustus. De inschrijving is woensdag 25 april gestart. De
inschrijving loopt weliswaar door tot eind mei, maar sluit eerder als het maximum aantal inschrijvingen is bereikt. Vorig jaar zijn er naderhand nog
extra plekken bij gemaakt. Met een nieuwe indeling is dit jaar voor 240 kinderen plaats
gecreëerd. Dit zal niet worden uitgebreid. Vol is nu dus ook echt vol. Gezien het grote
aantal aanmeldingen vorig jaar en de verdere groei van de wijk is het de verwachting
dat het maximum aantal aanmeldingen binnen enkele dagen bereikt is.
Hoe schrijf je je kinderen in?
Ga naar de site van Stichting B&O en schrijf je
kind(eren) in via het webformulier. De betaling
loopt heel eenvoudig via iDeal. Wil je kind met een
maatje
laten
meedoen?
Vermeld bij de inschrijving de naam van het
maatje. Zorg er ook voor dat bij de inschrijving
van het maatje de naam van jouw kind wordt
vermeld.
Wil je eerst meer weten? Op www.stichtingbno.nl/huttenbouw vind je naast het
aanmeldformulier nadere details over de huttenbouw.

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 29 april
Dorpskerk Blokker: ds. R. Kooiman.
GEMEENTE ZONDAG
Zondag 6 mei
Dorpskerk Zwaag, Kerkelaan 8. Ds, J. Meinders,
Dienst van Schrift en Tafel
Donderdag 10 mei (Hemelvaartsdag)
Dorpskerk Blokker, ds. T.W. van Lente/Griffioen,
gezamenlijke dienst

Benefietconcert mannenkwartet
Pour Joie voor Hospice Dignitas
Op zondag 29 april geeft het mannenkwartet Pour Joie een benefietconcert, waarvan
de netto opbrengst ten goede kom aan Hospice Dignitas in Hoorn. Aan het concert
wordt medewerking verleend door het blokfluitkwintet Soethout uit Alkmaar.
Het mannenkwartet zingt a capella diverse vierstemmige composities, onder andere van
Di Lasso (waaronder sibyllen, voorspellingen, uit de Carmina Chromatico) Elgar, Mozart,
Grieg en Tallis. Het blokfluitkwintet brengt werken van Holborne, Brade, Challinger,
Poglietti, Vitali en J. Chr. Bach ten gehore.
Het concert begint om 15.00 uur in de Nederlands Hervormde Kerk aan de Kerkelaan 1
te Zwaag. Entree: 15 euro. Reserveren kan via 06-28616765.

Rooms-katholieke kerkdiensten
Kerkgebouwen:

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.

28 april

19.00 uur

Westwoud

Oecumenische viering m.m.v. koor Eigenwijs

zo.

29 april

09.30 uur

Zwaag

Eucharistieviering m.m.v. koor Marcanto

14.00 uur

Vietnamese Eucharistieviering in de kerk
(in de Vietnamese taal)

19.00 uur

Rozenkrans bidden in de Lourdeskapel

di.

01 mei

09.00 uur

Zwaag

Eucharistieviering in de Lourdeskapel

wo.

02 mei

08.30 uur

Zwaag

Stille aanbidding in de Lourdeskapel

09.00 uur
do.

03 mei

09.00 uur

Eucharistieviering in de Lourdeskapel
Zwaag

Eucharistieviering in de Lourdeskapel
Na afloop koffiedrinken in Matteüs Huys

za.

05 mei

19.00 uur

Westwoud

Eucharistieviering m.m.v. koor Zingerderwijs

zo.

06 mei

09.30 uur

Zwaag

Eucharistieviering m.m.v. Cantor

19.00 uur

Rozenkrans bidden in de Lourdeskapel

13.00 uur

Doopviering in de Lourdeskapel van Lily Proper

di.

08 mei

09.00 uur

Zwaag

Eucharistieviering in de Lourdeskapel

wo.

09 mei

08.30 uur

Zwaag

Stille aanbidding in de Lourdeskapel

09.00 uur

Eucharistieviering in de Lourdeskapel

do.

10 mei

09.30 uur

Zwaag

Hemelvaartsdag - eucharistieviering Samenzang

vr.

11 mei

09.00 uur

Zwaag

Eucharistieviering in de Lourdeskapel

19.00 uur

Hoorn

Stiltecentrum - Pinksterpelgrimage

19.00 uur

Hoorn

Stiltecentrum - Pinksterpelgrimage

Westwoud

Eucharistieviering m.m.v. Gez. Dames- en Herenkoor

Zwaag

Moederdag-Eucharistieviering m.m.v. koor Marcanto

za.

zo.

12 mei

13 mei

09.30 uur
19.00 uur

Rozenkrans bidden in de Lourdeskapel

Belangrijke gegevens en telefoonnummers
Alarmnummer Ambulance / Brandweer / Politie
In niet-levensbedreigende situaties
Ambulance of Brandweer
Politie
Erwin Kuiper, wijkagent Zwaag / Blokker
Storingsnummers
Elektriciteit / Gas
Kabel
Water
Gemeente Hoorn

112
072 - 564 44 44
0900 - 88 44
0900 - 88 44
erwin.kuiper@politie.nl
Twitter: @_erwinkuiper
0800 - 90 09
(24 uur per dag)
0900 - 1884
(lokaal tarief)
0800 - 023 23 55
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
A.E. Meijer
Pennekamplaan 57-59
Huisartsenpraktijk Bangaerde
Krommewoud 46
Th.E. Versteege en
Q.C.M. Meijer
Julianalaan 9
Huisartsenpraktijk Scheer
Nieuwe Steen 10
Spoeddienst tandheelkundige zorg voor West-Friesland
Steunpunt Zorg voor Welzijn
Dierenambulance
Zonnebloem Zwaag/Zwaagdijk-West
Coby van der Gulik, Fruitlaan 76, Zwaag
Vera Otsen, Balkweiterhoek 34, Zwaagdijk-West
Zonnebloem Westerblokker
Monique Smit, Renoirhof 54, Hoorn (Bezoekwerk)
Karin Jong-Koen, Bandstraat 8, Blokker (Secretaris)
Zonnebloem Oosterblokker
Tineke Reus-‐Hoebe, Oosterblokker 115, Oosterblokker
Onafhankelijk Ouderenadviseur MEE & De Wering
Wijksteunpunt Ouderenzorg St. Jozefpark Blokker
Wijksteunpunt Ouderenzorg Perelaar Zwaag
R.K. Begrafenis- en Crematievereniging St. Barbara
Parochiële Caritas Instelling (P.C.I) Zwaagdijk-West
R.K. Begrafenis- en Crematievereniging St. Barbara
Uitvaartvereniging De Laatste Eer
Uitvaartvereniging St. Jozef
Uitvaartverzorgers bovenstaande verenigingen:
Lian Kroon en Monique Bankras

1695 HX Blokker
0229 - 23 21 30
1696 CB Oosterblokker 0229 - 26 16 66
1689 JP Zwaag
0229 - 26 15 22
1689 EG Zwaag
1625 HV Hoorn
0226 - 36 02 29
0229 - 27 21 96
0229 - 24 53 53
0229 - 23 77 81
0229 - 57 27 07
06 - 18 24 68 19
0229 - 24 76 27
0229 - 26 24 56
088 - 00 75 000
0229 - 24 06 04
0229 - 21 23 23
Zwaag, Zwaagdijk-West

0229 - 57 29 74
Oosterblokker.
Zwaag en Blokker
Westerblokker

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.

0229 - 21 22 22
0229 - 27 82 68

