
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 25 mei kunt u inleveren 

uiterlijk op woensdag 16 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 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 10 11 mei 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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St icht ing



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

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

Werk aan de weg
Asfaltwerkzaamheden Dorpsstraat Zwaag, inclusief kruising met Pastoor 
Nuijensstraat tot het Unjerpad. Tot en met vrijdag 5 oktober. Omleiding: 
de weg is afgesloten voor doorgaand verkeer. De percelen blijven zo-
veel mogelijk bereikbaar. Verkeer wordt omgeleid via borden.

Meisjesteam Blokkers zoekt keeper
Bij de meiden van Blok-
kers O-15 gaan sporti-
viteit en plezier hand 
in hand. Er wordt twee 
maal per week getraind 
en op zaterdag worden 
de wedstrijden gespeeld. 
Voor komend seizoen zijn 
de meiden op zoek naar 
een nieuwe doelvrouw. 
De huidige keeper gaat 
het team verlaten omdat ze een mooie transfer heeft kunnen maken.
Ben jij of ken jij een meisje in de leeftijd van 13 tot 15 jaar die het Blokkers-doel wil 
komen verdedigen? Neem dan contact met ons op. Je bent natuurlijk van harte welkom 
om mee te komen trainen en de gezellige sfeer te proeven. Heb je interesse? Bel dan 
naar Bas Ording: 06-53358049.

Plantenactie HVBlokker groot succes

Ook dit jaar heeft HVBlokker de jaarlijkse plantenactie gelopen.  
De  handballeden van HVBlokker hebben vrijdag 21 april veel mooie 
geraniums aan de bewoners van Oosterblokker en Blokker kunnen 
verkopen.
De opbrengst komt ten goede aan de club. Wij vinden het een mooi gezicht dat 
vele tuinen ook komend jaar met geraniums worden opgesierd. Ook bedankt het 
bestuur haar leden die deze taak met veel enthousiasme hebben uitgevoerd. 

Tot volgend jaar! Bestuur HVBlokker



Clubkasactie van de Rabobank; steun paardrijden gehandicapten

Leden van de Rabobank ontvangen via post of e-mail een unieke code om te stem-
men op de verenigingen die meedoen aan de clubkasactie. Vanaf dinsdag 8 tot en met 
maandag 28 mei kan gestemd worden. Ieder lid van de Rabobank ontvangt vijf stem-
men, waarvan maximaal twee stemmen op dezelfde club mogen worden uitgebracht.
Heeft u twee stemmen gebruikt voor uw favoriete vereniging en weet u nog niet wat u 
met de andere stemmen gaat doen? Dan willen wij graag de volgende vereniging onder 
uw aandacht brengen: de Vereniging Paardrijden Gehandicapten, waar ondergeteken-
den vrijwilligers zijn. De vereniging telt ongeveer dertig leden en twintig vrijwilligers, 
die iedere vrijdagavond paardrijden aan de Langerijs.
Ieder jaar willen we graag een lang weekend op ruiterkamp met de club. Dit kost veel 
geld, en is een grote aanslag op de clubkas. Daarom proberen wij doormiddel van al-
lerlei acties dit een beetje te beperken. Dus als u stemmen overheeft: graag naar de 
Vereniging Paardrijden Gehandicapten Opmeer. Bij voorbaat hartelijk dank.

Vrijwilligers Harry Beerepoot en Kees Pronk

Koningsdag Zwaagdijk
Ook in Zwaagdijk-West werd Koningsdag weer uitbundig gevierd. De dag werd tra-
ditioneel begonnen met het hijsen van de vlag met medewerking van de fanfare uit 
Nibbixwoud. Terwijl de kinderen op hun versierde fiets of op de platte wagen achter de 
tractor een tocht door het dorp maakten, genoten de volwassenen van heerlijk zelfge-
maakt gebak met koffie en later oranjebitter. Nadat jong en oud fanatiek deelnam aan 
de niet zo standaard bingo, sloten we het programma af met patat voor iedereen. Al 
met al weer een prachtige Koningsdag voor de inwoners van Zwaagdijk-West!

Historisch Zwaag

Heb je ook een spannende hobby die je wilt laten zien of heeft de buurvrouw een 
leuke verzameling waar niemand van weet? Kent je vader nog een leuke anekdote 
die gehoord mag worden of heeft je vrouw een interessant beroep dat wel eens 
belicht mag worden? De filmclub van Historisch Zwaag komt graag bij je langs om 
dit vast te leggen voor de Zwaagse versie van ‘Man Bijt Hond’. Het doel is om, in 
navolging op de dorpsfilms van Ab Knol, een beeld te geven van Zwaag en haar 
inwoners. Dit op een zo breed mogelijke en lichtvoetige manier. Rubrieken als:  U 
was weer geweldig dit weekend, Zonder Handen, 30  Seconden, Schuurisme en Aan 
Tafel, zullen dit programma tot één geheel smeden. Dus woon je naast iemand die 
superfan is van Jan Smit of ken je iemand die altijd in zijn schuur te vinden is, tip 
ons dan op tip@historisch-zwaag.nl.



Nieuws van Swaegh Zingt 
Swaegh Zingt is op de woensdagavond  
(om de twee weken) weer druk aan het oefenen.
We gaan binnenkort beginnen aan het repertoire voor het 
PleinFestijn op 27 mei  in Wormerveer. In het volgende Samenspel meer hierover.

De Rabobank Clubkas Campagne
Belangrijk voor alle koorleden die ook lid zijn van de Rabobank: deze koorleden heb-
ben of krijgen nog via de post een brief van de Rabobank met een code om digitaal te 
kunnen stemmen. Er moet gestemd worden vóór 28 mei.
De leden kunnen dan hun stem uitbrengen op Swaegh Zingt (maximaal twee stemmen). 
De rest kunnen zij dan geven aan andere verenigingen die zij een warm hart toedragen 
(b.v. Het Samenspel). Om in aanmerking te komen voor minimaal 150 euro moeten we 
minimaal tien stemmen krijgen. Dus allemaal stemmen vergaren bij kennissen, vrienden 
en/of familie.  Met dit geld kunnen wij belangeloos optreden in verpleeg- en verzorgin-
stellingen zoals Avondlicht, Lindendeal en het Hop. Wij en de mensen uit de verpleeg- 
en zorginstellingen reken op jullie stem!
Alvast dank.

Zwemles debacle
Hoe koud is het dat Hoorn een 50-meter-buitenzwembad heeft, zich als sportstad wilt 
positioneren maar buitenzwemlessen in De Wijzend beperkt? Want ja, het is soms fris 
en er staat wind. Door twee keer per week een seizoen zwemlessen in een 50-meter-
buitenbad, ontwikkelen kinderen een sterke slag en uithoudingsvermogen. Alleen dat 
is verleden tijd: Optisport reduceert de buitenzwemlessen tot de zomervakantie. En 
dan lezen dat onderzoek aantoont dat de zwemvaardigheid van kinderen schrikbarend 
achteruit gaat.
Hoe kun je spreken over onvoldoende animo aan het start van het seizoen, terwijl voor 
de zwemlessen in De Wijzend geen reclame is geweest. Zijn ouders gewezen op de ge-
zondheidsvoordelen van buitenzwemmen (stressreductie, minder verkoudheden)? 
Mijn kind wil buitenzwemles. Ze geniet van prachtige wolkenluchten tijdens lessen, 
kwetterende vogels, zon, regen, verse zuurstof. 
Door Optisport  en de gemeente Hoorn dobbert de kwaliteit weg. Bekleedt Hoorn geen 
regiofunctie? Moeten ouders ‘de stad aan het Blauwe Hart’ verlaten om hun kind in 
Wognum, Opmeer of Venhuizen in een  buitenbad een zwemdiploma te laten behalen? 
Is de jeugd niet de basis om de ambitie van sportstad waar te maken?
Neem verantwoordelijkheid voor duurzaam zwemonderwijs. Benut mogelijkheden. Laat 
kinderen een heel seizoen buitenzwemles volgen. Dat is hartverwarmend.

Jolien Lakerveld



In Oosterblokker aan de Noorderdracht 
staat de grootste windmolen van West-
Friesland. Het bijzondere van deze molen 
is dat dit een echt werkend monument is.  
Al vanaf het bouwjaar 1602 staat op deze 
plek al een molen.
Vroeger stond hij tussen de fruitbomen, 
maar ook hier komen de huizen dichterbij. 
Dat brengt weer nieuwe mensen naar onze 
molen, maar omdat het een werkende 
molen is kunnen ze niet altijd binnen 
komen kijken. Daarom houden wij weer 
open huis op de nationale molendag op 
zaterdag 12 mei. U kunt dan onze molen 
van binnen komen bekijken en er wordt 
van alles uitgelegd over de werking van de 
molen. Bezoekers kunnen dan helemaal 
tot boven in de molen komen en zien hoe 
de molenwielen in elkaar grijpen om zo de 
kracht van de wind over te brengen naar 
de maalderijachines en molenstenen.
Ook zijn onze bakkerij en theehuis ge-
opend, voor vers gebakken brood en 
lekkere koffie met eigengemaakte gebak-
jes erbij. Daar werken onze bakkers aan 
heerlijk vers gebakken brood dat zo uit de 
stenen-vloeroven komt.  Als u vragen heeft 
over het bakken van brood thuis, kunt u bij 
onze bakkers terecht. 
Nieuwsgierig geworden? Kom dan langs op 
zaterdag 12 mei tussen 10.00 en 16.00 uur. 

Met een vriendelijke groet, 
team molen de Krijgsman Oosterblokker

Open huis 
molen de Krijgsman 
op nationale molendag

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 16 MEi 
 WOENSDAG 30 MEi 
SVP PAPIER GEBUNDELD OF IN DOOS/BAK AAN DE WEG ZETTEN.



Koningsspelen op OBS Socrates

De kinderen konden maandag 23 april genieten van 
de Koningsspelen. Het was een stralende dag. Ruim 
vierhonderd kinderen openden de dag met het lied van de Koningsspelen ‘Fitlala’ op 
het schoolplein. Vervolgens deden de kinderen van de onderbouw sportieve spelletjes 
op het schoolplein en in de gymzaal van De Kreek. De bovenbouw ging zwemmen in 
de Waterhoorn. Als afsluiting hebben de kinderen pannenkoeken gekregen van Koning 
Pannenkoek. Wat een verrassing!
Uiteraard willen wij de werkgroep en alle hulpouders bedanken die deze dag mogelijk 
hebben gemaakt! Na de meivakantie start de Socrates met het thema ‘dieren’. De kleu-
ters openen het thema met een bezoek aan dierentuin Hoenderdael.  

Huiszwaluw zoekt  (onder) dak.
In april en mei komen de huiszwaluwen  terug uit hun overwin-
teringsgebieden in Afrika. Ze zoeken hun vertrouwde nestplekjes 
onder onze dakranden weer op. Maar helaas is het aantal huiszwa-
luwen in Nederland met maar liefst 80% afgenomen sinds 1970. De 
achteruitgang hangt vermoedelijk samen met de sterke afname van 
voedsel, vliegende insecten, in de afgelopen decennia. Hetzelfde geldt voor de beschik-
baarheid van nestmateriaal en nestlocaties. Huiszwaluwen maken een nest van honder-
den klompjes modder. De nestplaats bevindt zich tegen buitenmuren direct onder een 
overstekende dakrand. Ze hebben een vrije aanvliegroute nodig en insecten. U kunt ook  
zelf een modderpoel aanleggen, bij voorkeur zo dicht mogelijk bij de (beoogde) nest-
plaats. Maak de modderpoel niet te nat en laat hem regelmatig bijna opdrogen. Niet 
iedereen is blij met huiszwaluwen aan het huis. Sommige mensen ervaren hinder van 
de uitwerpselen op vensterbank, tegen ramen, deur of gevel. Dit is te verhelpen door 
minimaal 50 centimeter. onder de nesten een plankje te bevestigen. Als u tussen het 
plankje en de muur een ruimte van drie centimeter vrijhoud, voorkomt u dat de zwalu-
wen onder het plankje gaan nestelen. U kunt eventueel kunstnesten plaatsen waar ze 
het minste overlast veroorzaken. 

Nesten weghalen tijdens broedtijd is 
overigens strafbaar, met flinke boetes. 
Sinds 1995 wordt door de KNNV Hoorn/ 
West-Friesland, door zo’n 30 vrijwilligers, 
de nesten geteld voor wetenschappelijk 
landelijk onderzoek. In 2017 hebben we 
1559 nesten geteld in West-Friesland en 
Zeevang. 
Mochten er achter uw huis nesten aanwe-
zig zijn die wij niet kunnen waarnemen 
kunt u die doorgeven aan D. Greydanus 
tel: 06-14734554 of www.knnvhoorn .nl



Kermis Zwaag 2018 met dit jaar veel leuke activiteiten 

Tijdens het pinksterweekend gaat het weer los en is het weer 
zwieren en zwaaien en feest in Zwaag! Inmiddels hebben zich 
al ruim vijftien teams voor het bakvoetbal en tien teams voor 
het beachvolleybal toernooi ingeschreven. Meld je nu aan met 
jouw team om deze strijd van dichtbij mee te maken, dit kan 
je via het inschrijfformulier doen op de website tot en met maandag 14 mei.
Verschillende activiteiten en optredens zijn dit jaar op twee plekken te bewonderen bij 
De Witte Valk & Sportcafe Zwaag. Voor zowel jong als oud tijdens Kermis Zwaag 2018!
Met nieuw dit jaar op zondag Sportcafe Zwaag Kermis Borrel en op maandag de Kermis 
Spelen naast De Witte Valk.
Ook de kermis word dit jaar verder uitgebreid met nog meer spectaculaire attracties 
voor jong en oud.
Zaterdagavond beloofd weer een top avond te worden in De Witte Valk Met de kermis 
DJ Berry en Feest Dj Edje  zullen zij de feest barometer tot een hoog niveau brengen. En 
niet geheel onbelangrijk de zaal is om 21.00 uur open.
Op veler verzoek gaan we maandagochtend terug in de tijd en daarom openen we de 
deuren al om 10.00 uur met het eerste deuntje/pyjama bal. Tot 13.00 uur is alles inclu-
sief en de kaarten hiervoor kun je vooraf bestellen aan de bar van Het Sportcafe Zwaag 
waar we dit jaar vroeg uit de veren gaan!
Tweede pinksterdag is er bij Het Sportcafe Zwaag vanaf 15.00 uur  ook weer een fantas-
tisch familie programma! Er zal dit jaar Kids on Stage plaats vinden met veel optredens 
onder andere Dance Acts en live The Voice Kids. Voor de jonge kinderen hebben we ook 
weer een mooi programma, kleurplaten wedstrijd, springkussen, mega glijbaan,gratis 
pony rijden, limonade, ijsjes & zakjes snoep en kans op gratis kermis attracties puntjes! 
Dit evenement wordt gesponsord door het LOP en de Jeugdraad van Zwaag. 
Met de prijsuitreiking om 18.00 uur met aansluitend de feestavond!

Inschrijven met jouw team? www.kermiszwaag.nl. en laat je verassen door het kermis 
programma, laatste nieuws en foto’s over de historie van Kermis Zwaag (i.s.m. Historisch 
Zwaag). Hou onze facebookpagina goed in de gaten en maak kans op gratis rondje kermis.

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 14 MEi
MAANDAG 28 MEi



Dé markt voor zwangere en jonge gezinnen 

Ben je in verwachting of heb je een kinderwens? Ben je benieuwd wat het Centrum 
voor geboortezorg voor jou kan betekenen? Vind je het leuk om inspiratie op te doen 
op de markt voor zwangere en jonge gezinnen? Kom dan op zaterdag 26 mei naar het 
Westfriesgasthuis in Hoorn en laat je verrassen!

Lifestyle 
Dit jaar heeft de markt als thema lifestyle, duurzaamheid en voeding. Er zijn meer dan 
50 kraampjes met kinderkleding, speelgoed, (kraam)cadeautjes, geboortekaartjes, infor-
matie over kraamzorg en kinderopvang en nog veel meer… Alles voor jou, je (ongebo-
ren) baby en/of je gezin onder één dak. En met leuke activiteiten voor kinderen. 

Rondleiding kraamsuites 
Als je niet thuis bevalt, kan je terecht in het ziekenhuis. Op eigen verzoek (poliklinisch) 
of als je een medische indicatie hebt. Graag nemen wij je mee voor een rondleiding 
langs onze kraamsuites: met warme kleuren, een moderne inrichting en alle apparatuur 
binnen handbereik. Moeder en kind blijven bij elkaar in de suite en ook je partner kan 
blijven slapen. Bijna zoals thuis.

Rondleiding couveusesuites
Baby’s die te vroeg zijn geboren of extra medische ondersteuning nodig hebben, wor-
den opgenomen in een couveusesuite. Beide ouders kunnen met hun kindje op een 
eigen suite verblijven, en ook blijven slapen.Zodat je dicht bij je kindje kan blijven.

De markt voor zwangeren en jonge gezinnen is op zaterdag 26 mei, van 9.30 tot 13.00 
uur in het Westfriesgasthuis, Maelsonstraat 3 in Hoorn. Toegang is gratis.

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

Jaap, bedankt voor het compliment. Dit kunnen we alleen doen dankzij een heel leger 
aan vrijwilligers waar we altijd op kunnen rekenen. Hans Schouten is een van die vrijwil-
ligers die een compliment verdiend. Hij zorgt er voor dat er in de kantine altijd vol-
doende voorraad is voor een natje en een droogje .Regelt de inkoop, vult de koelkasten 
en bij evenementen, zoals koningsdag, jeugd- en handbaltoernooi wordt de BBQ tent 
weer opgebouwd voor de inmiddels zeer beroemde hamburgers. Ook verzorgt Hans de 
kaartavonden bij Westfriezen en op de zaterdag middag staat hij regelmatig samen met 
zijn Alie achter de bar. Hans namens heel veel bezoekers van ‘t Krijt bedankt.

Nico en Piet.



Lichtjesavond + GOT TALENT Bangert en Oosterpolder 2018

Dit jaar barst de lichtjesavond  van het talent. De werkgroep is 
op zoek naar bewoners, organisaties, verenigingen, clubs die hun 
talenten willen laten zien op zaterdagavond 22 september.
Ben je bewoner van de Bangert en Oosterpolder en kun je goed dansen, zingen, vuur-
spuwen, bloemschikken, ballon vouwen  of andere bijzondere talenten? Heb je zin om 
dit alleen of samen te laten zien aan je buren?  Geef je dan op voor Bangert & Ooster-
polder GOT TALENT!
Verenigingen, clubs, organisaties die met hun groep hun talenten willen laten zien en 
anderen willen laten genieten van hun kunsten zijn ook van harte welkom!
Tijdens de lichtjesavond lopen er bijna 1000 mensen door de wijk om te komen kijken 
naar alle optredens. Dit jaar loopt de route door fase 1 en fase 2, misschien is dat wel bij 
jouw in de straat!  
Ook zijn er mooie prijzen te winnen met je optreden. Onder andere voor: 

• Het beste optreden
• Publieksprijs
• Aanstormend talent

Twijfel niet en meld je 
zo snel mogelijk aan 
op lichtjesavondbo@
gmail.com. 
Laat ons in de mail het 
volgende weten:

•  Welk talent je gaat 
laten zien.

•  Of je dit alleen doet 
of met meerdere 
mensen (zo ja geef 
aan hoeveel mensen)

Aanmelden kan tot en met 18 mei a.s.



Familieberichten & Zoekertjes

TE HUUR

TE KOOP

AANGEBODEN

VERMIST

Binnenkort een trouwjubileum? Wij hebben een erepoort te huur. Tevens hebben 
we ook een Abraham te huur. Voor meer informatie. Bel 0229-238147 (Wim Smit)

Duo rolgordijnen. 1x  195 mtr hoog, 250 mtr breed.  1x  210 mtr hoog 230 mtr breed.  
1x 210 mtr hoog 75 cm breed. Slechts een half jaar oud. Gekocht bij het Huis van 
Piet. Geschikt voor de huizen in de Fruitlaan met balkon. Prijs n.o.t.k.   Tel:237631

Bijenteeltleraar geeft imkeropleiding in ruil voor enige hulp in zijn tuin.  
Tel: 0229263623.

Heeft u interesse in:
  Nederland in de 2de wereldoorlog,10 delen in 19 boeken

  O.r.v. Dr.Berkelbach  Wereldgeschiedenis van oudste tijden tot 1950.6 delen
Bel dan: 0229 -237649

Onze kat Kees is helaas nog steeds vermist.  
Wij, en zijn maatje, missen hem enorm!

Cypers getekende kop, staart en poten (grijs/
zwart), romp bruin/beige, blauwe ogen

Lijkt wat op een raskat, maar is een kruising.
Mocht je Kees zien of vinden bel ons dan  

alsjeblieft op nr. 06-10563696 (Rita).

Caravan Chateau Cantara 395 4BS de luxe met toilet. 
Bouwjaar 1997 Inclusief voortent (Isabella) en luifel. Nieuwe banden en extra elektra-

aansluitingen onder caravan. 
In prima staat, altijd binnen gestaan.  Prijs e 3.500.- 

Tel. 0229-245488



Voor plaatsing in het Samenspel van 25 mei graag uiterlijk op  
WOENSDAG 16 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.

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

GEVONDEN

DANKBETUiGiNG

Gevonden in de speeltuin aan de Benonilaan: kinderhorloge met blauwe band.  
Voor meer informatie, mail naar tanjagardner@gmail.com

Wij willen iedereen bedanken voor de mooie woorden, de prachtige bloemen  
en de vele kaarten die wij als gezin hebben mogen ontvangen na het overlijden  

van onze moeder en oma

TOOS BRANDHOFF – VAN LEEUWEN

Het was niet geheel onverwacht, maar voor ons allen veel te vroeg.  
Daarnaast onze dank voor de bezoeken, vriendschappen en liefde die moeder Toos 

de laatste jaren van iedereen heeft gekregen.  
Het was voor haar en voor ons gezin een hele grote steun.

De kinderen en kleinkinderen

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.



11 mei  Keezen Aanvang: 19.15 uur
 De Witte Valk, Zwaag

11 mei  Carnavalsavond zaalvoetbaltoernooi Aanvang: 18.30 uur

 Sporthal Zwaag

12 mei  Nationale Molendag Aanvang: 10.00 uur

 Noorderdracht, Oosterblokker

13 mei Open Kerkendag Aanvang: 13.00 uur

 Blokker en Zwaag

16 mei Brinkpark festival Aanvang: 13.30 uur

 Brinkpark, Blokker

17, 24 Buurtsoap De Wasserette Aanvang: 20.30 uur

 + 31 mei Het Gouden Hoofd, Blokker

18 t/m 22 mei Kermis Zwaag Aanvang: 19.30 uur

 Pastoor Nuyensstraat, Zwaag

3 juni Kunst in de Kas Aanvang: 11.00 uur

 Beatrixstraat 3-A, Zwaag

Activiteitenagenda    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

27 mei Heren   14.00 uur    De  Blokkers –KGB Blokker

HANDBAL

3  juni Dames  12.00 uur   HV Blokker –Vrone Oosterblokker

3  juni Heren   13.15 uur   HV Blokker –Zaanstreek Oosterblokker

3  juni Dames  13.00 uur   Westfriezen –Victoria Zwaag

HOCKEY

27 mei Heren    14.30 uur  WFHC –Loenen De Roskam Zwaag  

27 mei Dames   12.45 uur  WFHC –Loenen  De Roskam Zwaag

HONKBAL

27 mei Heren    14.30 uur   Urbanus –FlyingPetrels 2 Kerketuin  Zwaag

Sportagenda    mei

2 juni 2018: Pleinconcert St. Caecilia en De Herleving
Muziekliefhebbers opgelet: zet zaterdag 2 juni alvast in uw agen-
da. Het plein voor de Sint Martinuskerk wordt dan weer omgeto-
verd tot een concertlocatie. Vorig jaar was dit plein nog het toneel 
voor het uitwisselingsconcert van St. Caecilia met het Duitse orkest 
St. Peter und Paul uit Karlsruhe. Dit is zo goed bevallen dat er dit 
jaar wederom een pleinconcert wordt georganiseerd, nu door 
beide Zwaagse muziekverenigingen: St. Caecilia en De Herleving. Het concert is gratis 

toegankelijk en start vanaf 
20.00 uur. In het volgende 
Samenspel meer hierover!

Muziek- 
verenigingen  
St. Caecilia en  
De Herleving Zwaag



Schoolproject ‘Smakken en Slikken’

Dat was de titel van het schoolthema op basisschool De Wingerd,  
de afgelopen periode.
Het thema startte met een gezamenlijke opening in de aula.  
Daarna kon iedereen proeven aan dit thema.   
Dat natuurlijk met alles op het gebied van voeding te maken had.
Er werd door de kinderen veel onderzocht, gespeeld en daardoor geleerd. In elke klas 
was er een workshop rond eten, verzorgd door de Gezonde Dutchies. Tijdens deze 
workshop werd er een powerpoint rond gezond eten laten zien en daarna mochten de 
kinderen zelf allerlei, gezonde versnaperingen maken. Maar er werd meer gekookt en 
gebakken in de groepen door de koks in spé. De heerlijkste geuren van zelfgemaakte 
pannenkoeken, cakejes, tomatensoep, taart, enz., verspreidden zich door de school. 
Tijdens het Paasfeest verzorgde elke groep zijn eigen lunch. De hogere groepen be-
paalden zelf wat er op tafel kwam, er was 
overleg en de taken moesten worden ver-
deeld. Er was ook een budget dus moest er 
gerekend worden.  Door de goede samen-
werking konden alle groepen na afloop 
zeggen dat er een lekkere lunch op tafel 
stond. Zelf geregeld, waardoor alles extra 
lekker smaakte.
Maar er werd niet alleen gegeten. Er werd 
ook onderzocht waar het eten vandaan 
komt, bezoekjes naar boerderijen en het 
Westfries museum maakten veel duidelijk. 
Een bezoekje aan restaurant De Oude Vei-
ling waar de kinderen van de groepen 1-2 
letterlijk en figuurlijk een kijkje in de keu-
ken mochten nemen, was heel leerzaam.  
Natuurlijk wilden de kinderen zelf ook een 
eigen restaurant in de klas en in iedere 
kleutergroep werd er veel geleerd door de 
kok, de ober en de gast te zijn.
In alle klassen was er aandacht voor ge-
zond en  ongezond eten en wat bewegen 
met eten te maken heeft. In de boven-
bouw ontdekten en leerden de kinderen  over calorieën en hoe je erachter kunt komen 
hoeveel calorieën er in eten en drinken zitten. Welke voedingstoffen er in eten zitten 
en wat de afkortingen betekenen. Duidelijk werd dat dit allemaal op een etiket op de 
verpakking staat. Maar ook werd gekeken naar het spijsverteringsstelsel, welke weg 
legt het voedsel af door het lijf.
Uiteindelijk werd het project afgesloten met een gezellige afsluiting op woensdag 25 

Lees verder op de volgende pagina >>



april. Die dag werden er in de klassen de meest heerlijke hapjes gemaakt door de kinde-
ren. Deze hapjes werden aan het eind van de middag door belangstellenden geproefd. 
Daarnaast was er elk half uur een work-out  waar bezoekers, vooral de kinderen, en-
thousiast aan meededen.
De ouderraad verzorgde de hamburgers en aardbeien, er was iets te drinken en er stond 
een springkussen.
Natuurlijk kon in de groepen gekeken worden naar wat er zoal ontdekt en geleerd was 
rond het thema.
Het werd een gezellige afsluiting van een heel leerzaam project. De opbrengst van het 
eten dat verkocht is door de klassen gaat naar de voedselbank en de overige opbrengs-
ten komen ten goede aan de kinderen van de Wingerd.
Natuurlijk willen wij iedereen die geholpen heeft tijdens het project en de afsluiting 
bedanken. En ook de kinderen van de Wingerd die door hun onderzoekende houding 
zoveel hebben geleerd en dat zij dit hebben gedeeld met medeleerlingen en met alle 
belangstellenden.

Obligatietrekking mei 2018

In 2002 zijn er obligaties verkocht om de 
kosten van de restauratie van de Lourdes-
kapel te bekostigen Gelukkig hebben daar 
toen velen aan meegedaan, met als resul-
taat een fraaie kapel, waar iedereen van 
geniet. 
Hetzij als mooi gebouw in het hart van het 
dorp, hetzij als gebedsplaats en rustmo-
ment. De kapel is daarom elke vrijdagoch-
tend open van 10.00 tot 12.00 uur. Maar in 
de maand mei is de kapel elke ochtend open 
van 10.00 tot 12.00 uur, behalve op zon- en 
feestdagen. Zo kan iedereen rustig binnen-
komen en daar is al het werk voor gedaan.
Voor 1 mei moeten er elk jaar 60 obligatie-
nummers getrokken worden.
 
Hieronder de uitslag.
 113  123 156 165 168 226 248 249 271 282 297 307
 352 367 416 464 483 551 554 587 586 609 627 694
 715 744 759 761 799 800 815 826 833 861 867 870
 885 892 934 957 964 986 991 999 1005 1027 1037 1054
 1056 1063 1086 1097 1122  1123 1126 1136 1152 1154 1159 1178

Nadere vragen over de trekking bij Aad v.d. Meer. Tel. 0229 235956



Het dertigste jeugdraad schaakseizoen zit er op

In het afgelopen seizoen hebben 22 kinderen in de 
leeftijd  van zeven tot twaalf jaar meegedaan aan 
het jeugdschaken van de Jeugdraad Zwaag. Het was 
alweer het dertigste seizoen. In september zijn we 
begonnen en hebben zij, onder leiding van Gilles en Ben, het schaken onder de knie 
gekregen. Voor de jongste spelers hadden we het Opstapje en voor de anderen de Stap-
pen één  tot en met drie.
Op 17 april hebben twintig schakers meegedaan aan een examen en ja, iedereen  is 
geslaagd  met heel goede cijfers die varieerden van een acht tot een tien. 
Natuurlijk iedereen van harte gefeliciteerd met het behalen van een diploma!
Op 24 april, de laatste avond was dan de uitslag van de competitie, maar eerst kon-
den onze schakers een simultaan spelen tegen twee sterke schaaksters.  Onze sterkste 
schakers speelden tegen de Nederlands kampioen, de zestien jarige Robin Duson.  De 
anderen speelden tegen het zusje van Robin, Stella. Enkele schakers speelden remise 
tegen Robin, wat een hele prestatie was. 
Dit seizoen  hebben we de schakers in drie groepen laten spelen. We hadden namelijk 
zes meisjes, wat heel leuk was.  In deze groep kwam Nienke op de 3e plaats, Julia werd 
2e en Maaike eindigde op de 1e plaats. In de groep B werd Chris 3e, Thomas 2e en de 
eerste plaats was voor Florian. In groep A, dit waren de sterkste schakers, kwam Maurits 
op de 3e plaats, Gideon werd 2e en de winnaar was talent Brian. Iedereen ging met een 
medaille, en de winnaars ook nog met een mooie beker, naar  huis.
Allemaal van harte gefeliciteerd met de prijzen!  Wij hebben dit jaar weer genoten van 
het schaken met jullie en hopen dat jullie in september weer van de partij zullen zijn.

Ben en Gilles

Zaterdag 21 april PUB QUiZ
De straten waren stil in Zwaagdijk-West op 21 april, maar in de Wildebras  
was het een drukte van belang. Daar was namelijk de Pub quiz geregisseerd  
door Bas Manshanden. Bijna vijftig fanatieke wijsneuzen gingen de strijd aan voor een 
heel lekker prijsje. Om 21.00 uur was de start en de spanning was te snijden.
A-B-C-D welk antwoord hoorde nu ook weer bij die vraag.
In de onderste regionen was het spannend maar bovenaan helemaal, het ging om een 
paar punten. Maar om ongeveer 24.00 uur was de winnaar bekend, de Sneue Bezems 
waren net als vorig jaar de glorieuze winnaars. Met kort daarachter Fuf op de tweede 
plaats en Burkina Faso op plek drie.
Er werd nog heel lang doorgepraat en gediscussieerd en het was een top avond.
Volgend jaar weer, voor ieder die het dit jaar gemist heeft!

Alle informatie over de Wildebras kunt u vinden op www.de-wildebras.nl. Hierop staat 
informatie van alle verenigingen welke gebruik maken van de Wildebras.



PANCRATiUS VERTELT . . . 

Dag lieve mensen.

Het lijkt een eeuwigheid geleden, dat ik u voor het laatst iets 
heb verteld.  Natuurlijk, ík ben al eeuwenoud en mijn kerk is 
ook al eeuwenoud, maar die tijdsbestekken zijn geen graad-
meter voor mijn tweemaandelijkse vertelling.
Er is weer veel gebeurd. Sommige zaken komen elk seizoen terug. De jongens en 
meisjes van de Oscar Romero school hebben mij in het kader van NL-DOET stevig 
onder handen genomen. Poetsen, zuigen en stoffen; ik zie er weer tiptop uit. En 
niet te vergeten, het uithalen van een vogelnest. Kwajongenswerk? Nee beslist niet. 
In de toren was een speciaal plekje gebouwd voor een uilennest, maar al wat er 
kwam: geen uilen. In plaats daarvan begonnen kauwen daar te nestelen en die heb-
ben er een grote bende van gemaakt. Veel takken, veel stront en veel ongedierte.  
Daar is nu -gelukkig- een einde aan gemaakt. Ik hou van een schoon gebouw.
Ook elk seizoen wordt in mijn kerk diverse keren een condoleance of een uitvaart-
dienst gehouden. Zo ook de afgelopen periode. Niet dat dat nou een onderwerp is 
wat u leuk zult vinden, maar ik merk dat mijn kerk daar heel geschikt voor is. Niet 
in het minst door belangeloze medewerking van de  vrijwilligers. Voldoening, tevre-
denheid, geslaagd, dank, zijn woorden die ik hoor na een dienst.  

Ik realiseer mij dat ik vaak vertelde over de eenmalige of jaarlijkse activiteiten. En 
dat blijf ik doen, maar de wekelijkse activiteiten verdienen ook mijn en uw aan-
dacht. Wat zou ik zijn zonder mijn vaste klanten?  Op de maandagen, dinsdagen 
en woensdagen heb ik de leden van de seniorenclub en de bridgeclub tussen mijn 
muren. Er wordt dan gegymd, gebiljart, gekaart, er vinden soosactiviteiten plaats, 
er wordt gewandeld, gefietst en er is een kookgroep actief. Ik ben blij dat er zo veel 
te doen is in mijn kerk, maar ik wil wel opmerken, dat de gemiddelde leeftijd van 
de leden steeds hoger wordt. Voor het voortbestaan (van de clubs, maar daardoor 
dus van mijn kerk) zou het mooi zijn als de jonge 65-plussers ook lid worden. 
En dan nu nog een korte blik in de toekomst.

De Keramistengroep Noord-Holland presenteert in het weekend van 9 en 10 juni 
2018  hun potterie.
In het weekend van 16 en 17 juni 2018 is er een presentatie van de Kunstroute 
Drechterland.
Maar we hebben weer genoeg gepraat. 
Zie ook de site: www.ccp.nu 

Een warme groet van uw ijsheilige Pancratius.  En graag tot de volgende keer.



Vitale dorpen, hoe staat het ermee?

Weet u het nog, ons project Vitale dorpen? Inwoners van de acht dorpen hebben samen 
gezorgd voor zes mooie dorpsplannen. Met daarin de acties, de allianties, die zij met 
elkaar willen uitvoeren.

Wat is er bereikt in Oosterblokker? 

Drachterveld
Het doel van deze alliantie is Drachterveld verder in te richten als recreatiegebied.  
Vorig jaar zijn de eerst resultaten gerealiseerd: nieuwe steigertjes en picknicktafels, 
meer maaibeurten voor de ligweide en een verbeterd schelpenpad. Nu is de gemeente 
in overleg met buurgemeente Hoorn over een inlaatplek voor bootjes.
 
Cultureel Centrum Pancratius
De alliantie heeft twee speerpunten. De alliantie wil de verbinding in het dorp verster-
ken. Het organiseren van meer activiteiten is in volle gang. Het krijgen van voldoende 
vrijwilligers blijft hierbij een aandachtspunt. De alliantie wil het programma van Pan-
cratius graag meer promoten door het plaatsen van een digitaal informatiebord langs 
de weg. Ook biedt dit mogelijkheden voor informatie van bijvoorbeeld verenigingen in 
het dorp. Voor het plaatsen van een bord kijkt de alliantie samen met de gemeente wat 
mogelijk is. Aandachtspunt hierbij zijn de welstandseisen. 

Verkeer
De alliantie Verkeer heeft samen met de gemeente gekeken welke maatregelen kun-
nen worden uitgevoerd om het dorp veiliger te maken. Zo is er bij de Harmonie een 
geleidehek geplaatst en is de oversteekplaats bij de ingang Gildenweg - Zuiderdracht 
duidelijker gemaakt. De ophaalroute voor huisvuil aangepast om de verkeersveiligheid 
bij de scholen te verbeteren. De alliantie is met de gemeente in gesprek over wegver-
smallingen bij de dertig kilometer-zone. Met buurgemeente Hoorn houdt de gemeente 
contact over maatregelen voor De Boekert en de gevolgen voor de verkeersveiligheid 
door ontwikkelingen op bedrijventerrein Gildenweg. 

Starterswoningen
De alliantie heeft enige tijd wat minder activiteiten uitgevoerd maar is zich nu weer 
aan het oriënteren hoe zij een doorstart kunnen maken. Het in beeld brengen van de 
woningbehoefte in Oosterblokker is hierbij het eerste doel. Er wordt gewerkt aan een 
enquête om de voorkeuren verder in beeld te brengen.

informatie
Meer informatie kunt u vinden op www.drechterland.nl/vitaledorpen. Daar leest u de 
resultaten en voortgang van de allianties in alle Drechterlandse dorpen. Ook kunt u 
daar de brochure nog eens bekijken en vindt u de contactpersonen van uw dorp. Heeft 
u vragen of wilt u ook meedoen aan een alliantie? Neem dan contact op via vitaledor-
pen@drechterland.nl.



House for sale

We gaan weg. Het dorp uit. Toen ik mijn eerste column voor 

het Samenspel schreef, had ik dat niet verwacht. Dat we dat 

zouden doen. Want het is nog steeds mijn dorp, Oosterblok-

ker. Maar goed, met drie pittige kinderen, een aanwezige 

moeder en een leidende (of lijdende) vader wordt onze star-

terswoning, want dat is dit eigenlijk, te klein. Dus we gingen in januari eens op onder-

zoek uit. Langs de hypotheekadviseur, de waarde van ons huis laten bepalen, etc. Die 

waardebepaling was best een ding. Omdat ik parttime werk coördineerde ik dat deel. 

Ik wilde het huis al piekfijn in orde hebben voor die makelaars (ik liet er vier komen). Ik 

had met allemaal een goed gesprek en hun oordeel was nagenoeg gelijk. Na afloop was 

ik geneigd ze allemaal ons huis te laten verkopen. Want het was zo lullig om het hierbij 

te laten. Punt twee was: wat als het huis binnen een week verkocht is, wat je best wel-

eens hoort tegenwoordig. We konden niet het risico nemen om op straat te staan met 

ons pittige gezin. Dus we besloten om eerst een huis te vinden. Na een bezichtiging in 

een gaaf huis van mensen die het wel te koop hebben staan, maar geen haast hebben 

eruit te gaan, was het even rustig. Tot schoonzusje van haar buurman twee deuren ver-

derop hoorde dat hun huis in de verkoop zou komen. Lang verhaal kort: we hebben het 

gekocht. Dus in oktober verhuizen we naar ons nieuwe paleisje. In Wognum. Best een 

ding: nieuwe school, nieuwe kinderopvang, nieuwe huisarts zoeken etc. Een nieuw le-

ven eigenlijk. We vinden het superleuk en doodeng tegelijk. En we vinden het heel erg 

dat we ons buurtje moeten verlaten. Heel dubbel. En dan moest ons huis toch echt in 

de verkoop. Vreselijk. Ik zag opeens elk deukje en krasje. Heb van alles staan witten en 

nog een keer schoongemaakt. Zoals het mezelf betaamt maakte ik er weer een stress-

project van. Maar aan alle voorbereiding komt een eind. Ons huis staat nu een week te 

koop en gisteren was het open huis. Terwijl ik dit schrijf wachten we op de biedingen, 

terwijl een eerste openingsbod er ligt. Eind juli gaan we voor een overbruggingsperiode 

naar Westwoud en daarna naar dat andere dorp met de W. We beginnen gewoon weer 

helemaal opnieuw

  Column Desiree



Nieuwe ontmoetingsruimte Brinkpark voor heel Blokker 

‘Samen lukt het zelf’! Dat is het motto van de nieuwe moderne, comfortabel ingerichte 
en gezellige ontmoetingsruimte van wooncomplex Brinkpark. Binnenkort kan jong en 
oud uit Blokker hier terecht voor een drankje, een hapje eten, ontspanning, sportieve 
inspanning en leuke activiteiten.
Initiatiefnemer en facilitator van deze nieuwe Blokkerse ontmoetingsplek is woningcor-
poratie Woonzorg Nederland. Op woensdag 16 mei is iedereen van 13.30 – 15.00 uur 
van harte welkom op het ‘Brinkparkfestival’ om de feestelijke ingebruikname van de 
ontmoetingsruimte te vieren.

Voor én door de wijk
De activiteiten in de ontmoetingsruimte van Brinkpark worden door vrijwilligers en 
buurtbewoners zelf geïnitieerd, georganiseerd en begeleid. Zij worden hierin geholpen 
door vier wijkverbinders, die het netwerk van vrijwilligers en de activiteiten coördine-
ren. Leuke initiatieven zijn altijd welkom!

Programmering
Nieuwsgierig geworden naar de activiteiten van de ontmoetingsruimte in Brinkpark? 
Binnenkort zetten we ze online. Houd hiervoor de komende editie van het Samenspel in 
de gaten. Daar publiceren we straks het adres van onze website.  U kunt natuurlijk ook 
altijd even binnenlopen bij Brinkpark om te kijken wat er op het programma staat. 

Gratis activiteiten
Komt u bij ons een kopje koffie of thee drinken of een hapje eten, dan zijn daar uiter-
aard kosten aan verbonden. Alle andere activiteiten zijn tot eind 2018 gratis, tenzij 
anders is aangegeven. Voor de komende jaren wordt er gewerkt aan een abonnements-
vorm voor een kleine bijdrage in de kosten. 

Vrijwilliger worden?
Vindt u  het leuk om bij een activiteit te helpen? Bel ons dan via 088 – 92 10 011.  
Of kom gewoon een keer langs bij Brinkpark om met een wijkverbinder een praatje te 
maken. Hoe meer buurtbewoners een activiteit opzetten, hoe meer mensen met elkaar 
in contact komen.

Zet 16 mei alvast in de agenda!
Dan ontmoeten we elkaar op het Brinkparkfestival!



TV Swaegh ‘Street and Friends’ tennistoernooi 2018

Heb je altijd al met je buren, carnavalsgroep of vriendengroep wat sportiefs en gezelligs 
willen doen? Meld je dan snel aan voor het Street and Friends tennistoernooi bij ten-
nisvereniging Swaegh aan de Dorpsstraat 225A in Zwaag.
Je speelt als team meerdere (gemengd) dubbelpartijen tegen diverse straten of vrien-
dengroepen. Er wordt daarbij rekening gehouden met de verschillende speelsterktes.

Ook al heb je nog nooit een tennisracket in 
handen gehad, kun je gewoon meedoen! 
Er wordt namelijk de mogelijkheid aan-
geboden om te oefenen in de vorm van 
een  gratis tennisles van Tennisschool All-

In.  Deze gratis les is op zaterdag 8 
juni 2018 op het tenniscom-

plex. van tv Swaegh. Het 
toernooi zelf vindt plaats 
op zaterdag 16 juni van 
14.00 uur tot +/-23.00 uur. 
De aanvangstijden zijn nog onder voorbehoud.

Je schrijft je in met een team van 4 personen, leeftijd vanaf 18 jaar.
Alle speelsterktes kunnen meedoen en samen een team vormen.
Wij zorgen voor rackets, ballen en veel gezelligheid.
Rond etenstijd zullen we ook voor een heerlijke BBQ zorgen.
Aan dit toernooi zijn GEEN kosten verbonden.
Dus nodig je buren of je vrienden uit om mee te doen!

Je kunt je opgeven via het inschrijfformulier op de website van T.V. Swaegh.
Inschrijven kan tot en met zondag 2 juni 2018.

Na deze datum zal de teamcaptain op de hoogte worden gebracht van speeltijden en 
overige nuttige informatie krijgen.
Voor vragen kan je mailen naar wtc@tvswaegh.nl of bellen naar onze voorzitter  
Guido Mantel op telefoonnummer 06-12141213.

Sportieve groet,
tennisvereniging Swaegh



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  13 mei  2018.

Blokker: ds. H. van Olst.

Zondag 20 mei  2018.

Blokker: PINKSTEREN, ds. R. Kooiman.

Zondag 27 mei  2018.

Blokker: ds. J. Meinders.

Stichting Dodenherdenking Zwaag  4 mei 2018
Namens Stichting Dodenherdenking 4 mei willen wij alle personen, die bij de her-
denkingsdienst aanwezig zijn geweest, bedanken voor hun belangstelling. Het was 
een waardevol samenzijn waarbij wij aandacht hebben besteed aan alle slachtoffers 
die zijn gevallen tijdens de oorlogen die zijn geweest en nog steeds gaande zijn. 
Tijdens de dienst las Ed Hoorenman een door hemzelf geschreven overdenking voor. 
Een zeer indrukwekkend verhaal, die ons allen waarschijnlijk heeft geraakt en aan 
het denken heeft gezet. Mocht u dit stuk nogmaals in alle rust willen nalezen, kunt 
u een mail sturen naar de voorzitter van het 4 mei comité. Zij zal u de tekst dan 
digitaal toesturen. 
Wij willen graag alle vrijwilligers die betrokken zijn geweest bij deze dienst bedan-
ken voor hun inzet.  Mede dankzij jullie is de dienst weer op een rustige manier 
verlopen. We hopen volgend jaar weer op jullie te kunnen rekenen. Daarbij bedan-
ken wij ook de Sint Caecilia voor hun muzikale ondersteuning. 
We hopen u volgend jaar weer te treffen bij deze herdenkingsdienst.
Stichting Dodenherdenking 4 mei in Zwaag.

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

De huisartsenpraktijk is wegens nascholing, vakantie of nachtdienst  
gesloten op vrijdag 18 mei.



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

In de maand mei is de Lourdeskapel open elke dag van 10.00 tot 12.00 uur. Alleen niet op zondag.

vr. 11 mei 19.00 uur Hoorn Aanvang Pinksterpelgrimage

    Stiltecentrum in de Koepelkerk, Hoorn

za. 12 mei 19.00 uur Hoorn Pinksterpelgrimage in de Stiltecentrum in de 

    Koepelkerk, Hoorn

  19.00 uur Westwoud Eucharistieviering met Gez. Dames- en Herenkoor

zo. 13 mei 09.30 uur Zwaag Moederdag - Eucharistieviering  m.m.v. Marcanto

  13.00 uur Zwaag Pelgrimsreis in de St. Martinuskerk

  19.00 uur  Rozenkrans bidden in de Lourdeskapel

  19.00 uur Zwaag Pinksterpelgrimage in de Dorpskerk, Zwaag

ma. 14 mei 19.00 uur Zwaag Pinksterpelgrimage in de Lourdeskapel, Zwaag

di. 15 mei 09.00 uur Zwaag Eucharistieviering in de Lourdeskapel

  19.00 uur Hoorn Pinksterpelgrimage in de Ev. Lutherse kerk, Hoorn

wo. 16 mei 08.30 uur Zwaag Stille Aanbidding in de Lourdeskapel

  09.00 uur  Eucharistieviering in de Lourdeskapel

  19.00 uur Westerblokker Pinksterpelgrimage PKN-kerk, Westerblokker 

do. 17 mei 09.00 uur Zwaag Eucharistieviering in de Lourdeskapel

  19.00 uur Hoorn Pinksterpelgrimage Het Octaaf, Hoorn

vr. 18 mei 09.00 uur Zwaag Eucharistieviering in de Lourdeskapel

  19.00 uur Hoorn Pinksterpelgrimage Foreestenhuis, Hoorn

za. 19 mei 19.00 uur Westwoud Eucharistieviering met Gez. Dames- en Herenkoor

zo. 20 mei 09.30 uur Zwaag Eucharistieviering

  19.00 uur  Rozenkransbidden in de Lourdeskapel

di. 22 mei 09.00 uur Zwaag Eucharistieviering in de Lourdeskapel

wo. 23 mei 08.30 uur Zwaag Stille Aanbidding in de Lourdeskapel

  09.00 uur Zwaag Eucharistieviering in de Lourdeskapel

do.  24 mei 09.00 uur Zwaag Eucharistieviering in de Lourdeskapel

vr.  25 mei 09.00 uur Zwaag  Eucharistieviering in de Lourdeskapel

za. 26 mei 19.00 uur Westwoud Eucharistieviering 

zo. 27 mei 09.30 uur Zwaag Eucharistieviering Marcanto Koffie na afloop

  19.00 uur  Rozenkrans bidden in de Lourdeskapel.



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


