
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 7 juli kunt u inleveren 

uiterlijk op woensdag 30 juni 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 12 8 juni 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

Op schoolreis met Socrates 
Donderdag 24, maandag 28 mei en donder-
dag 31 mei gingen wij met de groepen 1 tot 
en met 7 op schoolreis. Alleen groep 8 ging 
niet, want zij mogen volgende maand op 
kamp naar Friesland.
Alle groepen hadden prachtig weer. Ze heb-
ben het enorm naar hun zin gehad.
De kleutergroepen zijn naar Sprookjeswon-
derland in Enkhuizen geweest. In kleine 
groepjes hebben ze het hele park verkend.
De groepen 3 en 4 gingen met drie bussen 
vol naar Linneaushof in Bennebroek. De 
kinderen hebben de hele tijd gespeeld en 
ondertussen veel water gedronken omdat 
het zo warm was!
De groepen 5, 6 en 7 gingen naar Duinrell. 
Hier hebben ze genoten van achtbanen, 
waterattracties en de rodelbaan. Hopelijk 
wordt het volgend jaar weer zo leuk!

Vrijwilliger gezocht 
Vriendelijke heer, woonachtig in Blokker omgeving Zuiderhout, met brede inte-
resse, vindt het fijn bezoek te ontvangen van een vrijwilliger die er bij redelijk weer 
even met hem op uit gaat. Hij is gebonden aan een rolstoel en heeft lichte geheu-
genproblemen. Het is fijn als de vrijwilliger een auto heeft, zodat zij ook een stukje 
kunnen rijden en natuurlijk zijn spierballen handig bij het duwen van de rolstoel. 
Op deze manier heeft zijn partner even wat tijd voor zichzelf.
Als u er meer over wilt weten, dan kunt u contact opnemen met Jan Olijve,  
ouderenconsulent bij MEE&de Wering: J.olijve@meewering.nl of 06-53283177.

Huisartsenpraktijk Julianalaan Zwaag
De praktijk is donderdag 5 juli gesloten.
Voor actuele informatie www.julianalaan.praktijkinfo.nl 



Nieuws van de Zwaagse Gymnastiek en TurnVereniging

Zaterdag 26 mei was een spannende dag voor 
onze jeugdturnster Anne-Lien, want zij had zich 
geplaatst voor het Districtskampioenschap. Het 
was een megawarme dag en vooral in de turnhal 
waar de wedstrijd was liepen de zweetdruppel-
tjes over menig voorhoofd. Maar Anne-Lien had 
er geen last van en  turnde de sterren van 
de hemel. Het resultaat was een prachtige 
gouden medaille en de titel ‘Districtskampi-
oen 2018’!
Zaterdag 16 juni is de verenigingsdag van 
ZG&TV in de gymzaal aan de Julianalaan. 
We starten de dag om 9.00 uur met een 
demonstratie van de jongste peuters en 
kleuters. Daarna gaan we verder met de 
onderlinge wedstrijd van de andere jeugd-
groepen, die gaan turnen om medailles en 
diploma’s.
Tussen de wedstrijdjes door geven de selec-
tieturnsters demontraties. Wij hopen dat 
het weer een gezellige dag wordt.

Volgt u ons al op Facebook? Voor meer info 
over ZG&TV kunt u terecht op www.zgtv.nl.

Nieuws van Swaegh Zingt 

Het optreden in Wormerveer van afgelopen zondag 27 mei was, 
zeker ook door het prachtige weer, een groot succes. Het was een geweldige middag  
met heel goede en gezellige koren en een heel aparte ontvangst met de doedelzakband 
Seandistrict pipes and drums uit Assendelft. De middag werd afgesloten door William 
and the Handjives en toen werd er volop gedanst.
Hierbij willen wij het team van koor Ontroerend Goed nogmaals bedanken voor deze 
perfecte georganiseerde middag. Onze laatste oefenavond is op 20 juni in de Witte 
Valk en wij doen na intern overleg voor het eerst  sinds jaren niet mee aan de Hoornse 
Bokaal. Dus gaan de meeste koorleden vroeg op vakantie.
Woensdag 29 augustus is weer onze eerste oefenavond. 

Ik wens iedereen een welverdiende vakantie toe met schitterend weer.
Tot ziens!



Bettine Vriesekoop bij ttv A-Merk

Het is een tijdje stil geweest rond tafeltennisvereniging A-Merk uit Oosterblokker, 
maar dat wil niet zeggen dat men ook stilgezeten heeft. Integendeel! De vereniging is 
achter de schermen zeer actief. En dan gaat het natuurlijk niet alleen om het spelen van 
competitie, waarin het eerste team op een haar na promotie naar de eerste klasse heeft 
gemist.  
Op maandag en donderdag van 10.00 tot 12.00 uur is er tafeltennis voor 55-plussers in 
clubgebouw Koetshuis aan de Oosterblokker 53 in Oosterblokker (boven tenniscentrum 
De Koedshal). Je hoeft geen lid te zijn van de vereniging en de kosten zijn 2,50 euro. 
Dat is inclusief een kop koffie of thee. Ofwel: lekker bewegen voor weinig geld. En nog 
gezellig ook! En wie mocht denken dat het niveau slecht is, volgt hier dé verrassing: 
donderdag 21 juni komt niemand minder dan Bettine Vriesekoop een clinic geven bij 
A-Merk. 
Voor diegenen die niet weten wie Bettine Vriesekoop is: zij is de beste Nederlandse 
tafeltennisster ooit. Haar imposante erelijst: 14 keer Nederlands kampioene; 2 keer 
Europees kampioene enkelspel; 1 keer Europees kampioene dubbelspel; 2 keer Europese 
top-12 gewonnen; zilver met het Nederlands team op EK; 2 keer brons op het WK; 2 
keer Sportvrouw van het Jaar en in 1999 werd zij uitgeroepen tot Nederlands tafelten-
nisster van de eeuw. Kortom: geen slecht niveau voor een clinic bij A-Merk. Belangstel-
lenden hoeven zich nergens vooraf te melden, zij kunnen gewoon langskomen bij het 
Koetshuis. 

Kijk voor meer informatie op www.ttsportamerk.nl. 

Vlooienmarkt in Cultureel Centrum  
Pancratius in Oosterblokker

Zondag 30 september organiseren wij weer een gezellige  
vlooienmarkt in Oosterblokker!
Kramen met allerlei snuisterijen, tweedehands kleding, kaarten,  
speelgoed, curiosa, sieraden en spulletjes uit grootmoeders tijd.  
Waardevol of niet, zeldzaam, bijzonder of alledaags.
Wat voor de één geen waarde meer heeft, kan voor de ander nog zeer bruikbaar zijn. 
De markt is op de boven-en benedenverdieping.

U kunt nu al een kraam reserveren vanaf 5 euro per meter.

U vindt ons in het Cultureel Centrum Pancratius, Oosterblokker 98 in Oosterblokker.

Meer informatie: www.ccp.nu of voor vragen: info@ccp.nu.
Reserveren: jangrooteman@gmail.com.



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 13 JUNI 
 WOENSDAG 27 JUNI 
SVP PAPIER GEBUNDELD OF IN DOOS/BAK AAN DE WEG ZETTEN.

Uitgave Samenspel in de vakantieperiode

Uiterlijke inleverdatum kopij:  Verschijningsdatum Samenspel:
Woensdag 27-6-2018   Vrijdag   6-7-2018
Woensdag   8-8-2018   Vrijdag 17-8-2018
Woensdag   5-9-2018   Vrijdag 14-9-2018

Schrijf je in voor het Bangert Toernooi 2018
Van 11 tot en met 19 augustus trekken sportiviteit en gezelligheid samen op tijdens het 
open Bangert Toernooi. Het is alweer de 42e editie van de ‘9-daagse’ van Blokker!
Het tennistoernooi trekt jaarlijks tussen de 350 en 400 deelnemers die meedoen in de 
categorieën 4 t/m 8 (dames- en herendubbel, gemengd dubbel en enkel). Hieromheen 
wordt van alles georganiseerd, zoals activiteiten voor de jeugd en op zaterdag 18 
augustus de altijd leuke feestavond. Tijdens de feestavond zorgen Roland & IK voor de 
muzikale omlijsting en is er weer een heuse loterij met schitterende prijzen.
De toernooiweek zal in Italiaanse vakantiesferen worden gebracht. Dus ‘reserveer tijdig 
uw campingplek’ door in te schrijven via mijnknltb.toernooi.nl (zoek op Bangert) of via 
www.ltcwingsblokker.nl (onder Senioren). Graag tot ziens in week 33 (11 tot en met 19 
augustus) bij ‘de Bangert’ op het tennispark van L.T.C. Wings - Blokker!

Met sportieve groet,

Bangertcommissie (Erik, Wendy, Mieke, Sandy, Perry,  
Erica, Mirjam, Arjan)

Maak kennis met Tennis bij tennisvereniging LTC Wings in Blokker
Startcursus voor nieuwe leden. Vier lessen en een afsluitend toer-
nooi op de vrijdagavond. Vanaf 15 juni (15, 22, 29 juni en 4 juli, 
met afsluiting op 11 juli), kosten 25 euro. 
Aanmelden voor 8 juni bij: joris@tennisschoolall-in.nl, o.v.v. naam 
en contactgegevens. Indien van toepassing, graag ook vermelden 
met wie je samen wil lessen.
Doe mee bij Wings en ervaar hoe leuk tennis kan zijn!



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

Als eerste willen wij Hans en Alie bedanken voor het compliment.
Maar nu een compliment geven, er komen zoveel mensen voor in aanmerking.
Zo vlak na de kermis willen wij een compliment geven aan diegenen die het sportieve 
spektakel rond de kermis hebben georganiseerd zoals het bakvoetbal, beachvolleybal 
en de eerste Zwaagse kermisspelen. Jong en oud hebben weer genoten.
Met name de Alcoholica’s die al jaren de aandacht van de jeugd weet te trekken met 
kleurplaten, ballonnenwedstrijden en natuurlijk het bakvoetbal voor de jeugd.
Suus, Marian, Sandra, Lenny en Gabriëlla aan jullie de eer om het volgende compliment 
uit te delen.

Cor en Anja

Verslag van het op 28 mei gespeelde slot-toernooi in de 
sporthal Zwaag.
De leiding van dit toernooi was in handen van Ben Gitzels. 
De 24 deelnemers hebben op een sportieve en gezellige 
manier in drie partijen van acht ends om de punten gestre-
den. De meeste punten werden behaald door Hein Spil: 6 
punten +25 , tweede werd Sandra van Heus met 6 punten 
+24 en Joop Lakeman werd met 6 punten +18 derde. Deze 
spelers werden met een boeket bloemen beloond. L.O.P. 
Zwaag en de andere sponsors worden weer bedankt voor 

hun bijdrage dit seizoen.  
Na afloop hebben de meeste 
deelnemers kunnen ge-
nieten van een heerlijke 
maaltijd, die in het sportcafé 
werd geserveerd.
De voorzitter bedankte de 
deelnemers van het toer-
nooi, wenste iedereen een 
goede vakantie en een tot 
ziens op maandag 3 septem-
ber.



Orchideeën, boerenjongens en  
boerenmeiden bij Mak-Blokweer
Zondag 10 juni: Boerenjongen en boerenmeiden
Op een boerderij is altijd wel wat te 
doen. Dieren voeren, schapen tellen, 
stal vegen, hokken schoonmaken en 
nog veel meer. Heb jij een gezonde 
werklust en wil jij je ook wel eens een 
echte boerenjongen of boerenmeid 
voelen? Trek dan je werkkleren aan en 
kom langs bij MAK Blokweer op zon-
dag 10 juni!
Deze Maks’ doe-middag is voor kinde-
ren van 6 tot en met 12 jaar en vindt 
plaats op zondag 10 juni van 14.00 tot 
15.30 uur. De kosten zijn 4,50 euro per 
kind, inclusief materialen.

Zondag 17 juni: O jee, een orchidee!
Het is altijd de moeite waard om door 
natuurpark Blokweer te wandelen, 
maar in juni en juli bloeien de orchi-
deeën en dat is extra speciaal. Tijdens 
een zondagse wandeling op 17 juni 
bekijken we de mooiste en de eigenaar-
digste planten in het park. De wande-
ling wordt geleid door parkdeskundige 

Hans 
Timmerman. Aan de hand van het plantenleven in het 
park komt het ecologische beheer ter sprake, evenals 
allerlei andere zaken die natuurpark Blokweer tot een 
bijzondere plek maken. De wandeling gaat voor een 
groot deel van het pad af, daarom zijn laarzen het 
ideale schoeisel.
De wandeling begint om 13.30 en duurt tot ongeveer 
15.00. Deelname kost 3,50 euro per persoon, inclusief 
versnapering. Er kunnen maximaal twaalf mensen mee-
doen. 
Aanmelden voor bovengenoemde activiteiten kan via 
0229-266344 of info@mak-blokweer.nl. 

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



Lees verder op de volgende pagina >>

WFTC: Wielertocht tussen Amstelmeer  
en IJsselmeer en Zeeweringtocht
Zondag 10 juni: Tussen Amstelmeer en IJsselmeer
Op zondag 10 juni bereikt het Criterium du Dauphiné 2018 het laatste en misschien be-
slissende punt van deze achtdaagse etappekoers. De slotetappe finisht in Saint –Gervais 
Mont Blanc. Wat wil je nog meer als klimmer?
De Westfriese Toerclub organiseert geen klimrit op zondag 10 juni, maar neemt u graag 
mee naar het noordelijkste punt van het vasteland van Noord-Holland om daar een 
rit te rijden die globaal is gelegen tussen het Amstelmeer en het IJsselmeer. Duidelijke 

verschillen zijn er wel. Het hoogste punt op Wieringen is nauwelijks 14 meter. Het Crite-
rium eindigt tegen de Mont Blanc op 1400 meter. 
Deze noordelijke rit van WFTC kan over twee afstanden worden gereden: 120 kilometer 
en 65 kilometer. Helaas wordt het Amstelmeer alleen bereikt met de langste afstand. 
De langste rit gaat ondermeer via Wervershoof, Medemblik, Den Oever, Hippo en Ewij-
cksluis naar de koffiestop bij Hoenderdaell. Terug via Oudesluis, Schagerbrug, Dirkshorn, 
Waarland en Bobeldijk naar de finish. De rit van 65 kilometer neemt de route via West-
woud en Abbekerk naar de stop in Kolhorn en draait terug langs Winkel, Spanbroek en 
Bobeldijk.
Graag zien wij u op zondag 10 juni deelnemen aan deze mooie rit. Lukt dat niet, pro-
beer dan eens de rit van zondag 24 juni, de Zeeweringtocht.

De start van de ritten is om 9.00 uur bij de Handbalvereniging aan de Noorderdracht 
42a in Oosterblokker.

Zondag 24 juni: Zeeweringtocht
Van 23 juni tot 1 juli worden de Nederlandse kampioenschappen wielrennen gehouden. 
De races worden gehouden op de Brabantse Wal, een markante verhoging in het land-



schap. Het NK eindigt op 1 juli met de wegwedstrijd voor mannen.
Op zondag 24 juni heeft de Westfriese Toerclub uit Blokker ook een markante verho-
ging in het landschap in het vizier en biedt u tevens de gelegenheid om te doen wat 
fietsers uit deze regio vaak doen: fietsen van de ene kust naar de andere kust en weer 
terug. Een vlakke rit dus, maar wel een mooie rit. Het fraaie en hoogliggende fietspad 
tussen Camperduin 
en Petten wordt niet 
voor niets drukbe-
zocht. Uiteraard 
is daar het aldoor 
afwisselende Noord-
hollandse landschap 
tussen het zoete 
Markermeer en de 
zoute Noordzee.
De Zeeweringtocht kan in twee afstanden worden gereden: 70 kilometer en 110 kilo-
meter. De langste rit gaat via Veenhuizen, Moerbeek en Sint Maarten aan Zee naar de 
koffiestop. De terugtocht voert langs Petten, Schoorldam en Oterleek naar de finish.
De tocht van 70 km gaat ondermeer langs Noordermeer, Oterleek, Sint Pancreas en Rus-
tenburg naar het startpunt. De koffiestop is nog ‘onder constructie’. Graag zien wij u op 
zondag 24 juni met onze club meerijden.
De ritten starten om 9.00 uur. Vertrekpunt is de Handbalvereniging aan de Noorder-
dracht 42a in Oosterblokker. Alle ritten zijn vrije toertochten. U kunt ze rijden in eigen 
tempo, of aansluiting zoeken bij een groepje. WFTC maakt daar werk van. Voor de start 
wordt duidelijk aangegeven wat de snelheid van een groepje zal zijn. Dus geen verras-
singen onderweg.
Altijd is gekozen voor de meest veilige wegen, met het meeste natuurschoon.
Doe een helm op en laat de telefoon in de achterzak. Is nog veiliger!
Nog niet genoeg gereden? Doe dan mee met onze volgende rit op zondag 8 juli. Dan 
doen we een rondje Alkmaardermeer.

Kijk ook eens op www.wftc.eu. Graag tot ziens!Uitnodiging bewonersavond
Wat komt er in de vrijgekomen strook langs de N23 Westfrisiaweg?
Een parkje of bedrijven? Een skatebaan of een eendenvijver? Helemaal niets of juist 
helemaal vol?  De Westfrisiaweg is een klein stukje opgeschoven. De strook grond 
die daardoor vrij komt, is aan de gemeente overgedragen. Hoe moet de gemeente 
die grond inrichten? Wat moet er komen? Waar heeft u als omwonende behoefte 
aan? 
Wij nodigen u van harte uit om mee te denken en ons te laten weten hoe u er over 
denkt. Dat kan op:
Donderdag 21 juni van 19.30 tot 21.00 uur (zaal open vanaf 19.00 uur)
In multifunctioneel centrum De Kreek, Meetketting 1-3, Zwaag



Absolutely Music uit Zwaag treedt op  
bij Hoornse Stadsfeesten 
Zondag 17 juni treedt het popkoor Absolutely Music uit 
Zwaag op in Schouwburg Het Park. Het koor, onder leiding 
van Ingrid Schouten, repeteert op maandagavond in Cultureel Centrum De Plataan. 
Het resultaat ervan is vanaf 16.20 tot 17.00 uur te beluisteren, met nummers als Valerie, 
Built to last, Every little thing en Home.
Absolutely Music is een klein koor dat nog ruimte heeft voor nieuwe leden. Meer infor-
matie vindt u op www.absolutelymusic.nl of bij onze dirigent via 06-21567557.

Graag tot ziens in Het Park.

Alzheimer Café Hoorn
Woensdag 20 juni wordt een bijeenkomst gehouden van het Alzheimer Café Hoorn. 
Het onderwerp van deze avond luidt: ‘Zó hoeft het voor mij niet meer!’ We bespre-
ken wat je nog kunt regelen als je dementie hebt. Wie heeft dat voor het zeggen? 
En wat zijn de mogelijkheden als je een euthanasiewens hebt? Als deskundige is 
uitgenodigd Cees Miedema, voormalig huisarts en SCEN-arts. De gespreksleider van 
deze avond is Jeanet Lakeman.

Plaats: Hoge Hop, Roerdomp 2 in Hoorn. Koffie en thee staan om 19.00 uur klaar. 
Het programma begint om 19.30 uur. Toegang gratis. Bezoekers hoeven zich niet 
van tevoren aan te melden. Info: Ellen Bos-Ruijer, e.ruijer@geriant.nl of 0229-741741. 

 
Alzheimer Café Hoorn is een onderdeel van Alzheimer Nederland en wordt geor-
ganiseerd in samenwerking met Omring, Warm Thuis, Geriant West-Friesland en 
Martha Flora Hoorn.

Oproep coverfoto’s!
Voor de volgende omslag van het Samenspel zijn 
wij op zoek naar foto’s met het thema ‘zonnebrillen’. 
Aangezien het weer de zomerperiode betreft leek het 
ons leuk om een kaft vol met zonnebrillen te maken.  
Dus heeft u een leuke foto van een stoere of 
gekke zonnebril op uw neus of op die van uw 
vrienden, stuur deze foto’s (minimaal 1 MB) dan 
voor 20 juni op naar: 
redactie@stichtingsamenspel.nl.
Let op dat, als u foto’s van anderen dan uzelf 
instuurt, u ook toestemming heeft van die 
personen om de foto’s te laten plaatsen. 
We zijn erg benieuwd naar de respons en de 
zomerse beelden.

saM
en
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Familieberichten & Zoekertjes

GEVONDEN

GEZOCHT

TE KOOP

In Huisartsenpraktijk Julianalaan:
Een roze knuffeldoekje in de vorm van een haasje.

Wie is zijn knuffeltje kwijt?

Scholieren/schoolverlaters gevraagd voor de oogst van rode bes.  
Het plukken begint ongeveer 1 juli.

Opgave via e-mail m.v.v. je leeftijd en je vak.periode naar: jkieften@xs4al.nl

Gr. Kieftenburg zacht fruit Westwoud

THanglamp voor boven eettafel met 3 witte matglazen lampen, 
70 cremekleurige dinerborden Ikea [ 22,5cm], 2 statafels, skottel CADAC,  

Dukdalf campingtafel 115-70 cm. Tel.nr. 06-34211590

Voor plaatsing in het Samenspel van 8 juni graag uiterlijk op  
WOENSDAG 30 mei voor 19.00 uur uw berichtje inleveren.

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

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

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

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

Deze rubriek is uitsluitend bestemd voor zoekertjes en familieberichten van particulieren 
(geen onroerend goed). Gevonden voorwerpen kunt u gratis plaatsen. 

Commerciële uitingen van handelaren en bedrijven worden niet geplaatst. De redactie bepaalt  
of uw inzending in deze rubriek past en hierover kan niet worden gecorrespondeerd.



Deelnemers Dorpsveiling 
Zwaag 2018

We gaan er voor! Dat is het credo van 
de deelnemende verenigingen/stichtin-
gen die dit jaar een project ingediend 
hebben voor de Dorpsveiling Zwaag. 
We gaan een prachtig traject in, met 
de Dorpsveiling op zaterdagavond 
27 oktober als groot hoogtepunt! De 
deelnemers hebben er zin in en samen 
met hen, zullen we Zwaag voorberei-
den voor dit grootse moment!

Wie doen er mee:
Zangkoor Happy Together
Indoor Bowls vereniging Blokker-Zwaag
Historisch Zwaag
Carnavalsvereniging Het Masker
Zwaagse Gym & Turnvereniging
Musicalvereniging Zwaag
Parochie St. Martinus
Muziekvereniging St. Caecilia
Muziekvereniging De Herleving
Bewonerscommissie Perelaer
S.v. Westfriezen
Stichting B.N.O.
Volleybalvereniging Wham Wham
Popkoor Eigenwijs
Tennisvereniging Swaegh
EHBO Blokker-Zwaag
ZVV Zwaag

In een volgend Samenspel meer over de 
projecten van de deelnemende verenigingen.

Dorpsveiling Zwaag

Zonnebloem  
Oosterblokker/Schellinkhout  
in de schoolbanken
Op 17 mei waren we voor even terug in de tijd! En wel naar Etersheim, waar we werden 
ontvangen met koffie, thee en een overheerlijk ‘misbaksel’ (geen grap). De ruimte waar 
we rond een grote tafel gezellig bij elkaar zaten, ademde van alle kanten Dik Trom en 
die tijd uit, door de verzamelde en veelal gekregen spullen.
En toen was het tijd voor het echte werk: kijken of we nog overweg konden met de 
kroontjespen en inkt. Nou, dat viel nog niet mee hoor! Ondertussen kregen we uitleg 
over C.J. Kieviet, die van 1883 tot 1903 onderwijzer was op dit schooltje met één klas en 
tevens de schepper van de vijftig beroemde boeken over de ondeugende Dik Trom.
Voor wie het mogelijk was, wandelden we daarna over een stukje Dik Trom-pad naar 
‘De Breek’, het bezoekerscentrum, waar we ter afsluiting genoten van de keurig ver-
zorgde lunch en allemaal blij huiswaarts gingen!

Alvast voor de agenda: de boottocht Den Ilp en omgeving is op 29 augustus.



9 juni Speurtocht   

 De Wildebras, Zwaagdijk-West

9 en 10 juni Keramiektentoonstelling  Aanvang: 11.00 uur

 Pancratiuskerk, Oosterblokker

10 juni Tussen Amstel- en IJsselmeer, WFTC  Aanvang: 09.00 uur

 Noorderdracht 42-A, Oosterblokker

19 juni Keezen  Aanvang: 19.15 uur

 De Witte Valk, Zwaag

19 juni Hallo muziek, De Herleving en Parcivalschool  Aanvang: 19.15 uur

 De Plataan, Zwaag

21 juni Bewonersavond  Aanvang: 19.30 uur

 De Kreek, Zwaag

23 juni Zeeweringtocht, WFTC  Aanvang: 09.00 uur

 Noorderdracht 42-A, Oosterblokker

Activiteitenagenda    juni

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

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 11 JUNI
MAANDAG 25 JUNI



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.

TENNIS

6 juni -17 juni 19.00 uur  Dubbel Heren/Dames  Boekert -

  Clubkampioenschappen senioren LTC Wings  Oosterblokker

HOCKEY

Heren 10 juni 14.30 uur WFHC – Castricum De Roskam Zwaag

Dames 10 juni 12.45 uur WFHC – Zwaluwen De Roskam Zwaag

HONKBAL

Heren 24 juni 14.30 uur Urbanus – Rooswijk Kerketuin Zwaag

Sportagenda    juni

Kapotte lantaarnpaal?
Meld het op 
www.hoorn.nl/melding

Je hebt nodig:
- 1 ui
- 1 courgette
- 1 paprika
- 2 a 3 gekookte maar nog  
   stevige aardappels
- 12 plakjes bacon
- Varkensfilet
- Stukje doorregen rookspek
- Provençaalse kruiden
- Olijfolie
- Zout en peper

•	 Pel	de	ui	en	snijd	hem	in	vier	stukken.
•	 	Was	de	paprika,	snij	door,	verwijder	de	zaadlijsten	en	snij	

in even grote stukken als de ui.
•	 Snij	het	spek	in	plakjes	van	ongeveer	een	halve	cm
•	 	Snij	de	gewassen	courgette	in	plakken	van	±	1	cm.
•	 Snij de aardappelen in even grote stukken als de courgette.
•	 Snij	ook	de	varkensfilet	in	even	grote	stukken	als	de	
 courgette.
•	 Wikkel	de	bacon	om	de	stukken	filet.
•	 Steek	alle	voorbereide	ingrediënten	op	6	spiezen.
•	 	Meng	in	een	bakje	olijfolie,	zout,	peper	en	 

provencaalse kruiden.
•	 Bestrijk de spiezen met dit mengsel en leg ze op de barbecue.

Eet smakelijk!

Recept voor zes heerlijke barbecuespiezen



Nieuws van de Sint Lidwina

De afgelopen tijd stonden weer enorm leuke activitei-
ten op het programma. Zo leren en spelen de kleuters 
rondom het thema ‘brandweer en politie’. Wie kan het 
werk van de brandweer nu beter uitleggen dan een 
echte brandweerman? Compleet in uniform, met helm 
en allerlei attributen was hij van de week bij ons op de 
Sint Lidwina op bezoek. Het bezoek maakte een enorme 
indruk op de kinderen in groep 1/2.
Voor de leerlingen van groep 3/4/5 staat een leuk uit-
stapje op het programma. Zij werken en leren momenteel 
rondom het thema ‘voeding’. Om ook het leren hierover 
extra betekenisvol te maken gaan ze op bezoek bij aard-
beienkwekerij Kok, bij ons in Zwaagdijk-West. Heel veel 
plezier alvast!
De leerlingen van groep 6/7/8 zijn recentelijk op bezoek 

geweest 
bij Espeq. Opgehaald met de bus om 
daar vervolgens kennis te maken 
met technische beroepen. Ze hebben 
onder andere gemetseld en zelf met 
hout een tafeltje gemaakt. Wat een 
leuke en leerzame ervaring! Voor ons 
als kleine school is het ontzettend fijn 
dat er zoveel ouders, buurtbewoners 
en ondernemers zijn die het leuk vin-
den om een bijdrage te leveren aan 
ons onderwijs. Bedankt!
Wordt u enthousiast van de berichten 
van deze fijne dorpsschool? Bel gerust 

om het met eigen ogen te komen bekijken. U bent altijd welkom voor een rondleiding 
en vrijblijvend kennismakingsgesprek. Wij zijn te bereiken op: 0229-573134.

 SAMENSPEL OP REIS

Op vakantie in Nederland of naar het buitenland?  
Neem dan het Samenspel mee en maak een leuke foto 
met het Samenspel. 
Mail uw foto naar redactie@stichtingsamenspel.nl  
Voor de leukste foto wordt een prijs beschikbaar gesteld. 
 
Doe mee en win!



saM
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Zomerfeest op het  
Ooievaarsnest!
Op 6 juli organiseren ouders en leerkrachten het Zomerfeest op basisschool het Ooie-
vaarsnest. De vorige succesvolle markt is alweer drie jaar geleden, dus we vonden het 
weer tijd worden! Ook deze editie belooft weer een gezellige middag/avond te worden. 
Er worden veel activiteiten georganiseerd: spelletjes, glamourfoto’s maken, grabbelen 
en springkussens. Door ouders worden heerlijke gerechten gemaakt, zoet en hartig, er 
komt een hotdogkraam, hamburgers worden gebakken en de ijswagen van Vivaldi staat 
hopelijk ook weer op het schoolplein! Binnen vindt u een markt met boeken, cd’s, dvd’s 
en games. Gedurende het feest wordt een aantal keer de loterij gehouden, waar weer 
zeer leuke prijzen zijn te winnen. Wat dacht u van een high tea bij De Tuynkamer, kaart-
jes voor het Museum van de twintigste eeuw en het Rijksmuseum, bioscoopkaartjes of 
een tochtje met de stoomtram? Lootjes zijn vooraf te koop (hierover later meer), maar 
worden ook op de dag zelf verkocht.
Het zomerfeest begin om 16.30 uur en wordt om 20.00 uur afgesloten met een specta-
culair einde! Naast familie van de leerlingen zijn natuurlijk ook alle andere belangstel-
lenden van harte welkom om de markt te bezoeken. Toegang is gratis. De opbrengst 
van de loterij en de markt komt geheel ten goede aan de bibliotheek van school, waar 
nieuwe boeken voor worden aangeschaft.
We hopen u heel graag 6 juli te zien op Kalbstraat 1 te Zwaag!!

Nieuws van de bibliotheek in Zwaagdijk-West
De warme meimaand is helaas alweer voorbij. Met het lome weer is het heerlijk relaxen 
met een boek in de tuin! U kunt in de bibliotheek gratis boeken lenen, ook als u uit een 
ander dorp komt. De boeken worden regelmatig vervangen omdat we van heel veel 
aardige mensen steeds gratis boeken ontvangen. De uitleen is gratis voor iedereen. Ook 
bent u niet verplicht om voor een bepaalde tijd de boeken terug te brengen. Zeker met 
de vakantie in het vooruitzicht is dit fijn.
Wel sluit de Wildebras gedurende de zomervakantie haar deuren, dus van 21 juli tot en 
met 2 september is de bibliotheek gesloten. U bent van harte welkom om voor die tijd 
nog wat extra boeken te lenen, zodat u genoeg leeswerk heeft voor de vakantie. 

Nieuwste aanwinsten:
‘Pogingen iets van het leven te maken, het geheime dagboek van Hendrik Groen’. In 
rake bewoordingen beschrijft hij het bestaan in een verzorgingshuis. Geestig, tragisch 
en soms aangrijpend geschreven. 
‘In tweestrijd’ van Jenna Blum, roman. Een treffend portret van een tweeling en een 
zorgvuldig portret van een bipolaire stoornis en de hartverscheurende schade die deze 
veroorzaakt.

Openingstijden bibliotheek:  dinsdag van 15.30 tot 16.30 uur
    woensdag van 19.00 tot 20.00 uur



Groep 1 tot en met 8  
van De Bussel naar  
Het Belevenissenbos
Op donderdag 17 en vrijdag 18 mei was basis-
school De Bussel gesloten. We vertrokken don-
derdagochtend in twee grote bussen naar Het 
Belevenissenbos in Lelystad voor onze jaarlijkse 
schoolreis.
Groep 1 tot en met 4 ging op Piratenreis: op zoek 
naar de sleutel van de schatkist van Piet en Aad 
Piraat. Op het programma stonden een speurtocht, 
het spons-water-en-vuur-spel, waterbeestjes van-
gen onder leiding van het IVN, vrij spelen bij het 
strandje met de waterpompen, spelen in het bos, 
piratenspelletjes (onder andere een piraat scheren) 
en spelletjes met de grote parachute. Tussen de 
middag kregen we een heerlijk broodje gezond 
van de keukenploeg. Aan het eind van de middag, 
na het verzamelen van alle sleutels, probeerden 
we welke sleutel in het slot van de schatkist paste. 
En ja hoor, we vonden hem: Er zat een verrassing 
in voor ons allemaal!
Groep 5 tot en met 8 heeft, naast het vrij spelen 
met groep 1 tot en met 4, andere activiteiten ge-
daan zoals het douanespel, spons-water-en -vuur, 
levend stratego en allerlei spellen waarbij onder-
delen werden verzameld om te gaan barbecueën. 
Zo kon elk groepje zijn eigen eten gaan klaarma-
ken. Een superervaring!
Om 16.30 uur namen we afscheid van elkaar. 
Groep 1 tot en met 4 ging terug naar Blokker. 
Groep 5 tot en met 8 bleef in Het Belevenissenbos 
want zij bleven een nachtje slapen. ‘s Avonds na 
de barbecue hebben ze nog genoten van de bonte 
avond met een echte presentator en er werden 
marshmallows geroosterd. Groep 8 deed nog als 
afsluiting het spannende moordspel. De volgende 
dag stonden een BMX-clinic, kanoën en een mu-
drace op het programma. Aan het einde van de 
middag ging iedereen weer voldaan de bus in op 
weg naar huis. 
Het waren twee geweldige dagen in Het Beleve-
nissenbos.



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 10 juni

Blokker: ds. R. Kooiman

Zondag 17 juni

10.30 uur, Oecumenische viering op de Rode 
Steen. Voorganger ds. T. van Lente- Griffioen.

Zondag 24 juni

10.00 uur, gezamenlijke dienst in het Octaaf 
in verband met 50 jaar Octaaf.

Zondag 1 juli

Zwaag: ds. T. van Lente-Griffioen, viering HA.

Zondag 8 juli

Blokker: ds. J. Meinders.

Komt u ook luisteren?
Dinsdag 19 juni houden we een speciale repetitie. Kinderen van 
de Parcivalschool schuiven aan om te ervaren hoe het is om in 
een orkest te spelen. Op de Parcivalschool volgen de leerlingen 
gedurende hun schoolloopbaan het programma ‘Hallo muziek’, 
waarbij ze les krijgen in allerlei soorten slag-, snaar-, en blaasin-
strumenten.
Wij stellen als muziekvereniging De Herleving Zwaag al jaren een aantal muziekinstru-
menten beschikbaar voor dit project. Dinsdag zullen de leerlingen van de koperklas 
en de fluitklas bij het leerorkest van De Herleving aanschuiven om samen een aantal 
muziekstukken te repeteren. Hierbij moet u wel weten dat de kinderen van de Parcival-
school nog maar heel weinig les hebben gehad, zij zijn namelijk pas in maart begonnen. 
Maar het is leuk om te ervaren wat er allemaal bij komt kijken om samen in een orkest 
muziek te maken.

U kunt allemaal komen luisteren wat deze gezamenlijke repetitie heeft opgeleverd!
De kinderen zullen gedurende een half uurtje laten horen wat ze al kunnen.
 Vanaf 19.15 uur bent u welkom in De Plataan, Pastoor Nuijenstraat 1 in Zwaag.



Rooms-katholieke kerkdiensten

Kerkgebouwen: Oosterblokker O.L.V. Visitatiekerk, Oosterblokker 68, 1696 BJ  Oosterblokker
 Westwoud St. Martinuskerk, Dr. Nuijensstraat 78, 1617 KD  Westwoud
 Zwaag  St. Martinuskerk, Pastoor Nuijenstraat 3a, 1689 GM  Zwaag
 Lourdeskapel,  Pastoor Nuijenstraat 2, 1689 GN  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. 09 juni 19.00 uur Westwoud Eucharistieviering met Samenzang
zo. 10 juni 09.30 uur Zwaag Eucharistieviering m.m.v. Marcanto. Koffie na afloop.
  19.00 uur  Rozenkrans bidden in de Lourdeskapel
di. 12 juni 09.00 uur Zwaag Eucharistieviering in de Lourdeskapel
wo. 13 juni 08.30 uur Zwaag Stille aanbidding in de Lourdeskapel
  09.00 uur  Eucharistieviering in de Lourdeskapel
do. 14 juni 09.00 uur Zwaag Eucharistieviering in de Lourdeskapel. Koffie na afloop.
vr. 15 juni 09.00 uur Zwaag Eucharistieviering in de Lourdeskapel
za. 16 juni 19.00 uur Westwoud Eucharistieviering met Gez. Dames- en Herenkoor.
zo. 17 juni 09.30 uur Zwaag Eucharistieviering met Samenzang
  10.30 uur Hoorn Openluchtviering op de Roode Steen met Zingerderwijs.
  14.30 uur Zwaag Engelstalige kerkdienst en Rozenkransgebed in de kapel
  19.00 uur  Rozenkransbidden in de Lourdeskapel
di. 19 juni 09.00 uur Zwaag Eucharistieviering in de Lourdeskapel
wo. 20 juni 08.30 uur Zwaag Stille aanbidding in de Lourdeskapel
  09.00 uur  Eucharistieviering in de Lourdeskapel
do. 21 juni 09.00 uur Zwaag Eucharistieviering in de Lourdeskapel. Koffie na afloop
vr. 22 juni 09.00 uur Zwaag Eucharistieviering in de Lourdeskapel
za. 23 juni 19.00 uur Westwoud Eucharistieviering met Gelegenheidskoor
zo. 24 juni 09.00 uur Zwaag Eucharistieviering m.m.v. Marcanto. Koffie na afloop.
  14.00 uur Zwaag Vietnamees-talige eucharistieviering in de kerk
di. 26 juni 09.00 uur Zwaag Eucharistieviering in de Lourdeskapel
wo. 27 juni 08.30 uur Zwaag Stille aanbidding in de Lourdeskapel
  09.00 uur  Eucharistieviering in de Lourdeskapel
do. 28 juni 09.00 uur Zwaag Eucharistieviering in de Lourdeskapel. Koffie na afloop.
vr. 29 juni 09.00 uur Zwaag Eucharistieviering in de Lourdeskapel
  16.30 uur  Viering in de Perelaar
za. 30 juni 19.00 uur Westwoud Eucharistieviering met Samenzang
zo. 01 juni 09.30 uur Zwaag Eucharistieviering met Samenzang. Koffie na afloop.
di. 03 juli 09.00 uur Zwaag Eucharistieviering in de Lourdeskapel
wo. 04 juli 08.30 uur Zwaag Stille aanbidding in de Lourdeskapel
  09.00 uur  Eucharistieviering in de Lourdeskapel
do. 05 juli 09.00 uur Zwaag Eucharistieviering in de Lourdeskapel. Koffie na afloop.
vr. 06 juli 09.00 uur Zwaag Eucharistieviering in de Lourdeskapel
  19.00 uur Zwaag Rozenkransgebed  in de Lourdeskapel van de 
    Goddelijke Barmhartigheid.



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


