
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 10 mei kunt u inleveren 

uiterlijk op woensdag 1 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 49, nummer 8 26 april 2019

Het Samenspel is een twee-wekelijkse uitgave (oplage 7000 
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.
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Volg ons ook op Facebook: www.facebook.com/Samenspel

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

Verrassingsfietstocht KVG Zwaag
Met mooi weer maar wel een stevige wind vertrokken 26 dames per 
fiets, en als extra service voor de leden, ook nog twee auto’s met 6 
dames. De bestemming van deze middag werd het atelier van glaskun-
stenares Nataliya Vladychko in Hoogwoud. Dit bleek een uitstekende 
keuze. De kunstenares vertelde over het ontstaan van glas en de verwerking hiervan.  
De dames hebben genoten van haar uitleg en presentatie.
Inmiddels heeft ook de KVG-ledenvergadering plaatsgevonden. Wij willen onze leden 
graag herinneren aan de Rabo Clubkas Campagne. Al onze leden hebben een actieaan-
kondiging gekregen, tegelijk met de uitnodiging voor de ledenvergadering, om vooral 
hun stem in te vullen op de lijst van de Rabo sponsoractie waar staat : KVG Zwaag.  
U kunt twee stemmen geven aan uw eigen KVG. De andere drie stemmen (u heeft er 
vijf) geeft u aan een andere vereniging naar uw keus.
Heeft u problemen met invullen op de computer, bel even met onze penningmeester: 
06-40011722 of secretariaat: 238155 en wij helpen u. Aarzel niet, want onze vereniging 
kan uw stem heel goed gebruiken. Van uw stem kunnen we als vereniging onder an-
dere leuke uitstapjes maken met alle leden samen. Twee stemmen per KVG-lid en dan 
met z’n allen, levert weer heel veel plezier voor uzelf op!
De Rabobank heeft al haar leden vanaf 23 april  een speciale kaart toegestuurd met een 
code (om mee te doen!). Kijk er goed naar uit en stem op uw eigen KVG Zwaag of bel 
ons op. Aan het begin van het nieuwe seizoen maken we het aantal stemmen bekend.  

Dorpsveiling Oosterblokker
Wij staan in de startblokken om op zaterdag 9 november de Dorpsveiling in café De 
Harmonie te Oosterblokker te organiseren. Stichting Dorpsveiling Oosterblokker en het 
Veilingcomité zijn bijeen geweest en de bestemming van de opbrengst van de Dorpsvei-
ling zal worden verbreed! De Dorpsveiling zal met name gericht zijn op het versterken 
van de verbinding tussen de inwoners van Oosterblokker. De opbrengst van de veiling is 
bedoeld om verenigingen, stichtingen, clubs en andere activiteiten binnen Oosterblok-
ker financieel te ondersteunen. Daarnaast mag ook de parochie een verzoek indienen 
voor projecten voor onderhoud van het kerkgebouw.  Mocht u nog vragen hebben, dan 
kunt u contact met ons opnemen via info@dorpsveiling.nl. Binnenkort zullen wij de ver-
enigingen, stichtingen en clubs en andere organisaties uit Oosterblokker benaderen met 
het verzoek om actief mee te werken aan de Dorpsveiling nieuwe stijl! Zet de datum 9 
november alvast in uw agenda. Wij hebben er zin in en hopen u ook!

Met hartelijke groet, het Veilingcomité



Gratis inloopspreekuur in ontmoetingsruimte supermarkt

Misschien kent u de ontmoetingsruimte bij Deen aan de Hollandse Cirkel wel. Een fijne, 
lichte plaats waar bewoners uit de wijk elkaar ontmoeten. Waar samen een kopje koffie 
wordt gedronken, kinderen kunstwerken van kleurplaten maken en zwerfboeken van 
eigenaar wisselen. In een nieuwe wijk zoals deze, merken we dat mensen het zo nu en 
dan lastig vinden om nieuwe contacten te leggen. 
Met de opzet van deze ontmoetingsruimte hopen we de mensen uit de wijk met elkaar 
te verbinden. Tegelijkertijd kan de ruimte ook de plek zijn voor bewoners om er even 
tussenuit te zijn. Er zijn af en toe open inloopspreekuren van onder andere Stichting 
Netwerk. Er liggen plannen om producten van De Makerij (LeekerweideGroep) te ver-
kopen en ook houdt een wijkverpleegkundige van Wilgaerden elke maand een gratis 
inloopspreekuur. 

Gratis spreekuur wijkverpleegkundige 
Omdat wij in de wijk ook thuiszorg en ondersteuning leveren, kan men in de ontmoe-
tingsruimte op bepaalde tijdstippen gratis advies krijgen over de mogelijkheden van 
zorg en ondersteuning. U hoeft daar geen afspraak voor te maken. Op de informatie-
poster in de ontmoetingsruimte kunt u hier meer over lezen.  
U hoeft uiteraard niet te wachten op het inloopspreekuur. Wilt u meer weten over 
thuiszorg en ondersteuning?  Neemt u dan contact op met wijkverpleegkundige  
Marianne van der Weide: 0229-287728 of m.vdweide@wilgaerden.nl.

Lopen en je inzetten voor de medemens
De 40MM - 40.000 meter mars - is een sponsorwandeltocht 
onder andere door de mooie dorpen Venhuizen, Hem, Wijdenes, 
Oosterleek en Schellinkhout. De opbrengsten worden geheel be-
steed aan de verschillende projecten die de 40MM ondersteunt 
in de minder ontwikkelde landen. 
De wandeling vindt jaarlijks plaats op de zaterdag na Hemelvaartsdag. Naast de 40-ki-
lometerroute zijn er ook een aantal kortere routes waarvoor u kunt kiezen. Het is de 
gezelligste wandeltocht van de hele regio West-Friesland en onderweg zijn vele stem-
pelposten. Met veel enthousiasme zetten de vele vrijwilligers zich in om er een fantasti-
sche dag van te maken. 
De 46e editie van de 40MM vindt plaats op zaterdag 1 juni. Wij zien u graag bij deze 
prachtige tocht door West-Friesland en over de IJsselmeerdijk. Een garantie voor een 
heerlijke dag. Wij hopen dat er weer vele Zwagers, Zwaagdijk-Westers, Blokkerders en 
anderen meelopen. Er worden onder meer projecten van Piet Korse, Ben Beemster en 
José de Jong gesponsord. 
Meer informatie: www.40mm.nl  Daar kan ook worden ingeschreven. Tevens zijn in-
schrijfformulieren, informatie en sponsorlijsten verkrijgbaar bij de leden van de werk-
groep Zwaag: Frans Korse, Jolanda Woestenburg, Elly Klijbroek en Herman Rood, te 
herkennen aan het 40MM logo.



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   1 mEi
 WOENSDAG 15 mEi
SVP PAPIER GEBUNDELD OF IN DOOS/BAK AAN DE WEG ZETTEN.

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 woensdag 1 mei en maandag 
6 mei. Er wordt op twee locaties bridge gespeeld: maandagavond in Het Gouden Hoofd 
in Blokker en op woensdagmiddag in De Witte Valk te Zwaag. Er wordt een ladder-
competitie 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 (per paar) aangemeld worden tot 13.00 uur aan de 
zaal. Hebt u geen partner belt u dan vooraf naar een van de onderstaande nummers 
zodat wij mogelijk een partner voor u vinden. De kosten bedragen 2 euro per persoon 
of, als u besluit de hele zomer te spelen, 15 euro (16-18 weken).
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



Wandelen
Vanaf woensdag 17 april is Ontmoeten bij Brinkpark het startpunt voor het wandelpro-
gramma vanuit de gemeente Hoorn. Een groep van minimaal 20 enthousiaste wande-
laars zal de komende 20 weken vanuit onze locatie van start gaan. 

Gezocht
Wij zijn voor het brengen en halen van bezoekers naar activiteiten, met name voor de 
koffie en het gezamenlijk eten, op zoek naar vrijwilligers die het leuk vinden om deze 
bezoekers, die niet zelfstandig naar Ontmoeten bij Brinkpark kunnen komen, op te 
halen. Dit betreft bezoekers uit de omgeving zodat het lopend kan. Bent u geïnteres-
seerd? Neemt u dan contact op met Simone Onneweer op 088-9210011 of info@ont-
moetenbijbrinkpark.nl.

Eten in Ontmoeten bij Brinkpark
Vorige keer hebben we een oproep gedaan om 
gezamenlijk eten in Ontmoeten bij Brinkpark op 
te zetten. Het verheugt ons te kunnen melden 
dat zich meteen al iemand heeft gemeld, die één, 
en als het leuk is twee, keer in de maand voor 
een groepje wil koken. Ook heeft zich al iemand 
gemeld die graag wil komen eten. En als er één 
schaap over de dam is… Dus zit u vaak alleen te eten, bedenk dan dat het veel gezel-
liger is om dat samen te doen en schroom niet om u aan te melden bij ondergetekende. 
De dag en tijd zullen we in overleg met de ‘kok’ vaststellen. Heeft u een vervoerspro-
bleem? Laat u daar niet door weerhouden. Wij zullen proberen een oplossing te vinden.
Bent u ook geïnteresseerd hoe het er aan toe gaan in Ontmoeten bij Brinkpark? Kom 
gerust langs om de sfeer te proeven. 
Tot ziens in Ontmoeten bij Brinkpark! St. Josephpark 1 te Blokker.
Marion Verhulst,  e-mail: wenmverhulst@kpnmail.nl -  tel.: 0229-275279 of 06-24963257

Wham Wham organiseert Gerrit Entius Slotmixtoernooi
Jaarlijks organiseren wij ter afsluiting van het seizoen een eindtoer-
nooi, vernoemd naar één van onze oprichters, Gerrit Entius. Dit jaar 
vindt het toernooi door omstandigheden plaats in sporthal De Kreek 
in de Bangert en Oosterpolder op zaterdag 18 mei vanaf 19.00 uur. 
Na afloop is er gelegenheid tot nazitten en napraten.
De deelname is dit jaar gratis en het lijkt ons heel leuk als ook teams 
uit Zwaag en de Bangert en Oosterpolder zich aanmelden. Opgeven 
kan in teams, maar ook individueel. Wij proberen je in een team in te delen. Opgeven 
kan bij Jan van den Bos via japvandenbos@quicknet.nl. Doe dit uiterlijk 1 mei.



Aangeboden wijnproeverij 
door Eelco en Daphne
Inmiddels heeft ons uitje, een wijnproeverij aange-
boden door Eelco en Daphne, plaatsgevonden. Dit 
hebben wij gekocht op de dorpsveiling Zwaag.
Op een zeer mooie en sfeervolle locatie werden wij ontvangen met een Prosecco. Het 
thema was Italiaans. De aangeboden wijnen hadden een Italiaanse oorsprong. Na een 
openingswoordje door Jos kregen wij het eerste wijntje aangeboden. De wijnkeuze 
verliep van licht naar zwaar en van wit naar rood. Eelco serveerde hierbij passende 
gerechten, wat een culinair hoogstandje was. Het was een mooi evenement van hoge 
kwaliteit. Eelco, Natascha, Jos en Daphne, bedankt. We hebben zeer genoten.

Ronald en Monique

Dodenherdenking Blokker
Zaterdag 4 mei wordt de jaarlijkse Dodenherdenking georganiseerd door het Co-
mité 4 & 5 mei Blokker. Dit jaar is het thema: ‘In vrijheid kiezen.’
Om 19.00 uur start de bijeenkomst in de kerk op de hoek Westerblokker/Kolen-
bergstraat. Na de bijeenkomst gaat de stille tocht lopend naar het herdenkings-
monument aan de Westerblokker, ter hoogte van het Brinkpark.

Algemene ledenvergadering uitvaartvereniging De Laatste Eer

Donderdag 2 mei houdt uitvaartvereniging De Laatste Eer Zwaag/Blokker haar alge-
mene ledenvergadering ten huize van de voorzitter Ruud Dijksma, Benonilaan 21 te 
Blokker. De aanvang is om 20.00 uur De Laatste Eer is een uitvaartvereniging zonder 
winstoogmerk. De leden van de vereniging hebben recht op een korting van 500 euro 
op de kosten van de uitvaart. De kosten van uitvaarten stijgen de laatste jaren enorm. 
Bij een uitvaartvereniging bent u voordeliger uit en heeft u een heel goede begeleiding 
door onze uitvaartverzorgsters. Ook als u nog geen lid bent, maar toch geïnteresseerd 
bent u ook welkom op deze vergadering. Neem dan even contact met Annie Balk, tel 
0229-263003 of mail: anniebalk@hotmail.com

De agenda voor deze avond is:
- Opening door de voorzitter Ruud Dijksma
- Notulen vorige vergadering
- Jaarverslag
- Financieel overzicht door penningmeester Peter Blank
-  Bestuursverkiezing: Aftredend volgens rooster Ruud Dijksma (niet herkiesbaar) en 

Bert Balk ( herkiesbaar)
- Rondvraag



Zonnebloem afdeling Westerblokker

De afdeling heeft dit jaar al twee leuke activiteiten achter de rug. Wij zijn in maart met 
zes auto’s, dertien gasten en acht vrijwilligers naar tuincentrum De Boet geweest. Het 
was een gezellig uitstapje met een lekkere lunch.
Dinsdag 16 april was er de wandeling met rolstoelen. Het weer werkte mee, al was de 
wind in het begin nog wel fris, de zon scheen lekker. Via de Bangert en Oosterpolder 
naar tuincentrum Intratuin waar een lekkere lunch voor de gasten en vrijwilligers klaar-
stond. Na een gezellige maaltijd en een rondje door het tuincentrum ging de wandeling 
weer terug naar huis.

De Zonnebloemloten zijn er weer!
Wij hopen dat u een lot wilt kopen als de vrijwilligers binnenkort bij u aan de deur 
komen. Een lot kost 2 euro. Van dit bedrag is een groot gedeelte bestemd voor onze 
afdeling en hiervan kunnen wij weer activiteiten organiseren.

muziekvereniging De Herleving Zwaag

De leden van muziekvereniging De Herleving Zwaag kijken 
terug op een zeer geslaagd lenteconcert dat zondag 14 april 
plaatsvond. Ondanks de korte voorbereidingstijd hebben we 
een gevarieerd programma weten te brengen.
En het was een bijzonder concert deze keer, want wij konden 
drie jubilarissen huldigen: Sandra Zwier is 25 jaar lid en speelt altsaxofoon, Karin Sijp 
Schutte is 40 jaar lid en Wilco Sijp zelfs al 50 jaar! Karin en Wilco zijn slagwerkers. Karin 
bespeelt de pauken en Wilco is de drummer van de band. Samen vormen ze een bijzon-
der drum’stel’, ze zijn namelijk met elkaar getrouwd. De jubilarissen werden verrast met 
speldjes, oorkondes en mooie bossen bloemen. En nu weer verder met het programma 
voor 4 mei. Dan speelt 
De Herleving tijdens de 
dodenherdenking in de 
dorpskerk van Zwaag en 
natuurlijk zijn we ook 
present tijdens de viering 
van Koningsdag in Zwaag. 
Het eerstkomende concert 
is dinsdag 9 juli. Dan slui-
ten we ons seizoen af met 
een zomeravondconcert 
in de Plataan. 
Allen een mooie Konings-
dag gewenst en tot de 
volgende keer!



  Column Annemarie
Keuzestress

Het is tegenwoordig met regelmaat het gesprek van de dag. Het nieuws, diverse consu-

mentenprogramma’s, lesprogramma’s vanuit scholen en gemeentes… Kinderen moe-

ten gezond eten en meer bewegen, want het aantal kinderen met overgewicht wordt 

almaar groter. Wat mij betreft een prima signaal, begrijp me niet verkeerd. Gezonde 

voeding is belangrijk en op sommige momenten is het fijn dat je als ouder hierin een 

beetje de weg wordt gewezen. De keuzestress begint tenslotte al in de supermarktjun-

gle. De winkels liggen vol met producten die gezond lijken maar dat niet in alle geval-

len zijn. Dan is de verpakking ook nog zo ontwikkeld dat het de kinderen bij het eerste 

aanblik doet watertanden. Slim verdienmodel zou je kunnen stellen.

Dat de tegenaanval flink is ingezet is niet te missen. Tegenwoordig word je namelijk, 

naast al het lekkers in de winkel, ook nog om de oren geslagen met allerlei keurmer-

ken. Keurmerken met betrekking tot gezonde keuzes, waarvan je je kan afvragen wat 

de criteria zijn, maar ook keurmerken die aangeven of er eerlijke handel heeft plaats-

gevonden en of het dier wat zijn bijdrage heeft geleverd goed behandeld is. De website 

van het Voedingscentrum laat zelf zien dat er inmiddels meer dan 100 keurmerken op 

de markt zijn. Ik stuit zelfs op het keurmerk ‘dolfijnvriendelijk’. Om het kiezen makkelij-

ker te maken komt de consumentenbond nu met een nutri-score op tussendoortjes. Hoe 

hoger de score, hoe gezonder het tussendoortje.

Op zich zijn het natuurlijk allemaal mooie initiatieven, allemaal ontstaan vanuit de 

gedachte om de wereld met elkaar een stukje mooier en gezonder te maken. Dat ook 

dit gepaard gaat met flinke geldbedragen is zo klaar als een klontje, uiteraard géén 

suikerklontje.

Dit allemaal in ogenschouw te hebben genomen heb ik met grote verbazing gekeken 

naar de plannen die gemaakt zijn voor het Multi Traffic Point (MTP) op het nieuwe 

bedrijventerrein Zevenhuis. Pal naast de Bangert en Oosterpolder, een wijk waar voor-

namelijk mensen met opgroeiende kinderen wonen, worden momenteel zes fastfood-

restaurants uit de grond gestampt. Over keuzestress gesproken… Waar we aan de ene 

kant zoveel mogelijk streven naar gezonde voeding voor onze kinderen, worden we 

aan de andere kant geconfronteerd met Amerikaanse taferelen. Ach, zolang ze maar 

vlees gebruiken met een Beter Leven Keurmerk en het hamburgerdoosje maar biolo-

gisch afbreekbaar is. Toch?



Nationale herdenking 4 mei: ‘in vrijheid kiezen’

Dit jaar vieren we dat het algemeen kiesrecht precies honderd jaar bestaat. We 
zijn ons bewust van de strijd die ervoor is gevoerd, met name door arbeiders en 
vrouwen. We kennen de waarden die erachter schuilgaan: een gelijke behandeling 
ongeacht geslacht, afkomst of religie, vrijheid van meningsuiting, onafhankelijke 
rechtspraak en respect voor minderheden. In vrijheid kunnen kiezen moedigt aan 
om zelfstandig te denken, om je als individu goed te informeren, je mening te 
vormen en om je kritisch te verhouden tot de zelfgekozen volksvertegenwoordi-
ging en regering. Het vraagt en stimuleert betrokkenheid, maar daarmee zijn we 
er nog niet. Democratie staat of valt met hoe wij als mensen handelen, zeker op de 
momenten dat dat nodig 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 wij dieper in op dit onderwerp. Daarbij besteden we ook 
met muziek en gedichten aandacht aan het thema: ‘In vrijheid kiezen’. We hopen 
jong en oud te treffen deze avond. Na de bijeenkomst wordt een stille tocht ge-
houden naar het voormalig gemeentehuis aan de Dorpsstraat waar de kranslegging 
plaatsvindt. U wordt 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 Hoorn-
Zwaag aan de Kerkelaan in Zwaag en de aanvang is 19.15 uur. De muzikale bege-
leiding wordt verzorgd door muziekvereniging De Herleving Zwaag. Vergeet vooral 
niet om de nationale driekleur halfstok te hangen. Vanaf 18.00 uur tot zonson-
dergang mag u dit doen. Daarna moet u de vlag binnenhalen. Er mag geen oranje 
wimpel aan de vlag bevestigd worden.

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



Familieberichten & Zoekertjes

VERLOREN

GEZOCHT

DANKBETUIGING

TE KOOP

Verloren op maandagavond 8 april tussen 20.00 en 21.00 uur: een langwerpig 
goudkleurig dames-polshorloge, omgeving Witte Valk of Dorpsstraat richting Oudijk.

Heeft u deze gevonden? Neem contact op met Daphne Bakker: 06-20678838.

Hulp voor lap- en dweilwerk. Eens per zes weken. 
Koopvaarder/Risdam. Tel: 06-18764527

Ouder echtpaar zoekt hulp in de huishouding voor enkele uren per week 
in de middag. Voor info of nadere kennismaking : 0229-237255.

Wegens omstandigheden: opvouwbare scootmobiel Kymco.  
Z.g.a.n.,  4 wielen,  max. snelheid8 km/u. Weinig gebruikt. Past in elke kofferbak. 

Reacties naar: greko2all@gmail.com of 06-25407639 of 0229-247762.

Inwoner van Bangert-Oosterpolder met beginnende geheugenklachten wil graag 
zijn hobby biljarten weer oppakken. Daarom zoekt hij een maatje, die hem één keer 
per twee weken wil ophalen met de auto om lekker te spelen. Mag ook een lid van 

een biljartvereniging zijn die hem meeneemt naar een clubavond.
Contactpersoon: Jan Olijve, 06 53283177 of j.olijve@meewering.nl

Dank aan iedereen die ons heeft gesteund na het overlijden van mijn man

Jan Lakeman

op 23 maart jl. met mooie woorden, bloemen en kaarten. 
Dank aan Sint Caecilia voor de muziek, Karin van ’t Klooster voor de inspiratie 

en Monique Bankras die ons begeleidde. 

Ria Lakeman-Korse



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 29 APRiL
mAANDAG 13 mEi

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.

Voor plaatsing in het Samenspel van 10 mei graag uiterlijk op  
WOENSDAG 1 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.

GRATIS AANGEBODEN

Hebben uw buren of ken-
nissen een jubileum? En wilt 
u ze verrassen en de feest-

vreugde verhogen? Dat kan. 
U kunt bij mij een erepoort 
lenen. Gratis en voor niets. 
De erepoort is 3 m. breed 
en 3 m. hoog. Graag van 

tevoren even bellen om een 
afspraak te maken. Wil, 

Oosterblokker, 0229-262710.



26 april Koningsnacht Zwaag. Organisatie: musical vereniging      Aanvang: 21.00 uur

 De Witte Valk, Zwaag

27 april Koningsdagviering in Blokker, Zwaag, Zwaagdijk-West 

 (Zie kopij in Samenspel)

28 april mAKS’ Biomarkt 10.00 - 16.00  uur

 MAK - Blokweer, Kloosterhout 1-2 in Blokker 

28 april Ontdek de wereld van de Libelle 14.00 - 15.30 uur

 MAK - Blokweer, Kloosterhout 1-2 in Blokker 

29 april Dorpenoverleg Blokker - Zwaag Aanvang: 20.00 uur 

 De Witte Valk, Zwaag

01 mei Bridgeclub De Hoornse Brug Aanvang: 19.30 uur

 De Harmonie, Oosterblokker

01 mei Koninklijk meespeeltheater 14.00 - 14.30 uur

 MAK - Blokweer, Kloosterhout 1-2 in Blokker 15.00 - 15.30 uur

02 mei Alg. ledenvergadering uitvaartvereniging De Laatste Eer Aanvang: 20.00 uur

 Benonilaan 21, Blokker

04 mei  Dodenherdenking Blokker Aanvang: 19.00 uur

 Kerk Westerblokker/Kolenbergstraat

04 mei Dodenherdenking Zwaag Aanvang: 19.15 uur

 Prot. Kerk, Kerkelaan, Zwaag

08 mei Jaarlijks uitje Seniorenvereniging Zwaag Aanvang: 09.00 uur

 Pastoor Nuijenstraat, voor de kerk

18 mei Gerrit Entius Slotmixtoernooi (volleybal) Vanaf 19.00 uur

 Sporthal de Kreek (organisatie WhamWham)

21 mei     Keezen Aanvang 19.15

 De Witte Valk, Zwaag                       

Activiteitenagenda  april / mei

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



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

25 apr Heren De Blokkers - Hauwert ’65 20.00 uur Blokker 

12 mei Heren Westfriezen - VVS  14.00 uur Zwaag   

HANDBAL

12 mei Dames HV Blokker - Geel Zwart 15.00 uur Oosterblokker (veld)            

12 mei Heren HV Blokker - Tonegido 13.45 uur  Oosterblokker (veld) 

HOCKEY

5 mei Heren WFHC - HHCN  14.45 uur De Roskam 6 Zwaag                                              

5 mei Dames WFHC - mHC Purmerend 12.45 uur De Roskam 6 Zwaag

Sportagenda   april / mei

Koningsspelen op Socrates
Wat zijn de Koningsspelen? De Koningsspelen zijn een 
sportief Oranjefeest voor alle basisschoolleerlingen in 
Nederland en het Caribisch deel van het Koninkrijk. De dag bestaat uit sportieve ac-
tiviteiten die worden voorafgegaan door een gezamenlijk, feestelijk Koningsontbijt. 
Scholen bepalen zelf hoe de Koningsspelen worden vormgegeven. Natuurlijk starten de 
Koningsspelen 2019 weer zingend en dansend met het Koningsspelenlied van Kinderen 
voor Kinderen. Vrijdag 12 april stonden alle leerlingen van onze school klaar op het 
plein om te zingen en te dansen op het liedje Pasapas van Kinderen voor Kinderen. De 
Koningsspelen werden op die manier geopend. In alle klassen stond een lekker ontbijtje 
klaar en daarna kon iedereen beginnen met sport en spel. Omdat Socrates een school is 
met bijna 500 leerlingen, waren de spelen verdeeld in drie onderdelen.
De groepen 1 en 2 deden alle spelletjes op het schoolplein. De groepen 3 en 4 sportten 
naar hartelust bij de Kreek en de kinderen van de groepen 5 tot en met 8 zwommen 
met veel plezier bij de Waterhoorn. Iedereen heeft zich uitstekend vermaakt en we 
kijken weer uit naar de Koningsspelen van 2020!

Stem op Samenspel!
Bent u lid van Rabobank West-Friesland? Samenspel doet mee aan de Rabobank Club-
kas Campagne. En u als lid van de Rabobank mag vanaf 23 april stemmen. 
Stemt u op het Samenspel?  U mag vijf stemmen verdelen over clubs die u een warm 
hart toedraagt. Daar horen wij toch ook bij?
Uw stem uitbrengen kan via deze link: https://www.clubkascampagne.nl



Lees verder op de volgende pagina >>

markt, libellen en theater bij mAK Blokweer 

MAKS’ Biomarkt is een kleinschalige, maan-
delijkse (streek)markt met biologische en 
duurzame producten van lokale ondernemers. 
Zondag 28 april vindt van 10.00 tot 16.00 uur de tweede markt van dit seizoen plaats, 
bij uitstek een mooie gelegenheid om aandacht voor lichaam, geest en duurzaamheid 
te combineren met de vaste boodschappen.
Voorafgaand aan de markt geeft Mireille Struik een yogales in De Molshoop. Een mooie 
manier om je dag inspirerend te beginnen met aandacht voor lichaam en geest.
MAKS’ Biomarkt vindt van maart tot en met november plaats op de laatste zondag van 
de maand op het terrein van MAK Blokweer. Tijdens de markt zijn het bezoekerscen-
trum, de kijkboerderij en het natuurpark geopend. Toegang is gratis. Honden zijn niet 
toegestaan. 

maak je eigen zoötroop
In de voorjaarsvakantie kun je bij MAK 
Blokweer lekker creatief aan de slag. In 
de Molshoop ligt alles klaar wat je nodig 
hebt om je eigen zoötroop te knutselen 
waarmee je de transformatie van een 
libel kunt bekijken. Voor de uitvinding 
van film en tv maakten mensen op andere 
manieren bewegend beeld, bijvoorbeeld 
met een zoötroop. Dit is een van de eerste 
animatie-apparaten waarmee bewegende 
beelden konden worden bekeken. Als je hem laat draaien, smelten alle losse plaatjes 
samen tot één bewegend beeld. Van 28 april tot en met 5 mei kun je tijdens openings-
tijden komen knutselen wanneer je wil. MAK Blokweer is in de meivakantie geopend op 
woensdag, vrijdag, zaterdag en zondag van 10.00 tot 16.00. De kosten zijn twee euro 
per kind/knutsel (inclusief materialen). Aanmelden is niet nodig. 

Ontdek de wereld van de libel
Zoef! Daar scheerde een libel over het wa-
ter. Dat heb je vast wel eens gezien. Wist je 
dat libellen voor hun voortplanting afhan-
kelijk zijn van water? En dat ze de beste 
vliegers van het insectenrijk zijn, met snel-
heden tot wel 60 kilometer per uur? Dat 
het ook grote rovers zijn? En hoe zit het 
met de transformatie van larve tot libel? 
Dat kun je allemaal onderzoeken op de 
doe-middag van zondag 28 april bij MAK 



Blokweer. Geef je snel op en doe mee! Deze Maks’ doe-middag is voor kinderen van 6 
tot en met 12 jaar en vindt plaats op zondag 28 april van 14.00 tot 15.30 uur.  Aanmel-
den kan telefonisch (0229-266344) of via email naar info@mak-blokweer.nl. De kosten 
zijn 4,50 euro per kind (inclusief materialen).

Koninklijk meespeeltheater
In een land hier niet ver vandaan woont een koning die van de kou houdt. Schaatsen, 
erwtensoep eten en sneeuwballen gooien, daar vult hij het liefst zijn dagen mee. Maar 
de lakei van het kasteel houdt veel meer van de lente. De zon, de bloemen, de lamme-
tjes en het lekker buiten zijn. Lukt het de lakei om de koning te overtuigen dat de lente 
ook heel fijn is? Woensdag 1 mei beleef je het verhaal mee in het kindertheater van 
Theatralala bij MAK Blokweer. De koning en de lakei verwelkomen je!
Theatralala geeft twee voorstellingen van 14.00 tot 14.30 en van 15.00 tot 15.30 uur. 
De voorstellingen zijn interactief, in sommige scènes mogen kinderen meespelen in het 
verhaal. Alleen kijken mag ook, en is net zo leuk!
De voorstellingen zijn voor gezinnen met kinderen vanaf 4 jaar. 
Aanmelden: 0229-266344 of info@mak-blokweer.nl. Geef hierbij aan welke tijd de voor-
keur heeft. De kosten zijn 6,50 euro per persoon.

Stichting MAK Blokweer, Kloosterhout 1-2 in Blokker. 
Meer informatie: www.mak-blokweer.nl

Koningsdagviering Zwaagdijk-West
Zaterdag 27 april wordt ook in Zwaagdijk-West van alles georganiseerd voor Konings-
dag. Zo kunnen kinderen meedoen aan het versieren van de fietsen en bij droog weer 
vinden allerlei activiteiten plaats.
Zoals elk jaar begint de dag met een aubade en worden de versierde fietsen beoor-
deeld. Na afloop van de aubade kunnen kinderen deelnemen aan de fietstocht door het 
dorp, waarbij voor de allerkleinsten een platte wagen geregeld is. Terwijl de kinderen 
weg zijn, is er voor de achterblijvers koffie met wat lekkers en oranjebitter. Bij terug-
komst zijn er allerlei activiteiten georganiseerd voor de kinderen. 
Ook aan de volwassenen is gedacht. Voor dit jaar hebben we weer 
een verrassend Koningsdagspel voor jong en oud voorbereid. 
Zorg dat u hiervoor uw smartphone meeneemt. Rond de lunch is de 
prijsuitreiking met aansluitend patat en limonade voor de aanwezige 
kinderen en ouders. 
Om 13.00 uur is het einde van de georganiseerde activiteiten. 
Iedereen is vrij is om te gaan of om nog even te blijven plakken.
Aanvang 9.00 uur bij Dorpshuis De Wildebras, 
Balkweiterhoek 56 in Zwaagdijk-West



Drie uitverkochte zalen voor Toneelvereniging michaël 

De uitvoeringen van toneelvereniging Michaël zijn zeer goed 
bezocht. De cast mocht drie keer spelen voor een volle zaal. 
Het toneelstuk ‘Huis te Koop’ werd goed ontvangen. De 
eerste uitvoering was gelijk een bijzondere. Het podium was 
omgebouwd tot een gedateerde huiskamer waar de cast zich prima thuis voelde. In de 
drie uitvoeringen werd het maximale uit het toneelstuk gehaald. De eerste avond werd 
het toneelstuk opgedragen aan Willem Bakker sr. die helaas niet meer in ons midden is. 
In gedachten stond Willem nog één keer op het podium. Zijn familie was hier getuige 
van en herkende Willem in een van de rollen.

Jubilarissen
Deze avond stond ook - hoe tegenstrijdig misschien ook - in het teken van het jubi-
leum van de voorzitter van toneelvereniging Michaël, Dick Bransen. Maar liefst 50 jaar 
is hij lid en al 45 jaar voorzitter. Wat een tijd! Dan moet je er plezier in hebben en dat 
heeft Dick, die iedere keer weer geniet van het enthousiasme van zowel de cast als het 
publiek. Hij werd onderscheiden met de titel ‘voorzitter met een Gouden Randje’. Hij 
kreeg een mooi cadeau voor al zijn werk voor de vereniging. Er was nog een jubilaris: 
Gré Dekker. Zij is 25 jaar lid, ook een mooie mijlpaal. Veel mooie rollen heeft Gré al 
mogen neerzetten. Ze werd ook onderscheiden met een oorkonde, lid met een Zilveren 
Randje. De eerste avond werd fantastisch afgesloten met livemuziek na.

Enthousiast
Vrijdag 12 april werd de tweede voorstelling gegeven. Wederom een volle zaal met een 
heel ander publiek dan de eerste avond. Er werd genoten en de goed verzorgde loterij 
had deze avond weer volop de aandacht. Zaterdag 13 april was alweer de laatste voor-
stelling. Een uitverkochte zaal met wederom enthousiast publiek. Wat een weelde om 
daarvoor te mogen spelen.

Het toneelstuk ging over een stel dat hun woning aan vier verschillende mensen had 
verkocht. Dit wisten ze niet van elkaar totdat ze op een goed moment elkaar tegenko-
men in de huiskamer. Hier komt het besef dat ze allen opgelicht zijn. De slotenmaker 
deed goede zaken want die mocht iedere keer een ander slot in dezelfde deur zetten. 
Grappig was ook de papegaai die duidelijk aanwezig was. Knap was het hoe René 
Stroet weer op voortreffelijke wijze zijn rol neerzette, ondanks dat dit hem veel energie 
kostte dit jaar. Diep respect heeft de vereniging hiervoor.
Alles stond weer onder de bezielende leiding van regisseuse Loes Beemster. De laatste 
avond werd Sam Beemster ook nog in het zonnetje gezet omdat hij al zo’n 35 jaar de 
vaste man is bij de kassa. Kortom; toneelvereniging Michaël kijkt trots terug op een 
geweldig seizoen en dankt iedereen die aan dit mooie resultaat heeft bijgedragen.

Heb je interesse om bij deze mooie vereniging te komen spelen? Vooral heren zijn 
welkom. Neem contact op met de secretaris Rob Doodeman: 06-22805772.



Seizoensafsluiting seniorenvereniging Zwaag

Wij kunnen als seniorenvereniging Zwaag terugkijken op een zeer geslaagde middag in 
de Plataan. Ongeveer 55 personen hebben 13 april de seizoensafsluiting bezocht. 
We werden bij de entree al verwelkomd door de toilet-Thea’s die in een zeer origi-
nele outfit onze jassen aannamen en gelijk een praatje maakten. Daarna was er koffie 
of thee met koek en heette de voorzitter, Kees Schipper, ons welkom. Ook kondigde 
hij het schlagerkoor uit Schagen aan: dames en een viertal heren in Tiroler kledij. Ze 
brachten een gevarieerd Duitstalig programma en zowel voor als na de pauze werden 
we uitgenodigd om een polonaise te dansen. Dit lukte door de inzet van een lid van de 
zanggroep en na de pauze ook door Jaap Bakker, die spontaan het initiatief nam. Ook 

de toilet-Thea’s zongen voor en na de pauze een liedje in het Nederlands. In de pauze 
was er een drankje en een hapje en kon iedereen gezellig bijkletsen.
De secretaris, Jan Knijn, bedankte het schlagerkoor en de toilet-Thea’s voor hun aanwe-
zigheid. Ook bedankte hij de dames van de activiteitencommissie voor de voorbereiding 
en het mede verzorgen van de middag. Iedereen kon weer tevreden huiswaarts keren. 
Tevens maakte hij in het slotpraatje bekend dat er voor ons jaarlijks uitje op 8 mei nog 
plaatsen beschikbaar zijn.

Het programma hiervoor is als volgt:
09.00 uur  - Vertrek vanaf de Past. Nuijenstraat (voor de kerk) naar Fruitkwekerij ‘t 
Keetje in Lutjebroek. Ontvangst met koffie of thee met appeltaart
10.30 - 11.15 uur - West-Friese praatjes door Jaap Meester
11.15 uur - bekijken zorgboerderij en activiteiten
12.15 uur - vertrek naar Oude Niedorp
13.00 uur - twee uur varen met de Koperen Hoorn, met een lunch 
15.15 uur - vertrek naar huis 
16.00 uur - aankomst op de Pastoor Nuijenstraat

Kosten: 45 euro. Iedereen (dus ook niet leden) mag mee. Opgeven bij Ria Spil (0229-
239576) of Thea Knijn (0229-230265). Betalen via de bank op rekeningnummer NL18 
RABO 0376 8588 93 t.n.v. Seniorenvereniging Zwaag.



Westfriese Lourdes Vliegreis 2019

Van 26 september tot en met 1 oktober vindt de Westfriese Lourdes Vliegreis weer 
plaats. En er zijn nog wat vrije plaatsen, in 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 de uitgelezen 
plek voor mensen die zorg of 
verpleegkundige hulp nodig 
hebben.
De begeleiding van de pel-
grims in het groepshotel 
bestaat uit pastor Jules Post, 
pastor Mariet Vet, groepsas-
sistent Harry Vet en hotelleider 
Fred van de Winkel. In het 
zorghotel zijn ook Westfriese 
zorgvrijwilligers werkzaam. De vrijwilligers in deze Lourdesreis zijn door VNB aange-
steld. Wilt u in de toekomst 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 individu-
eel deelnemer zult u zich niet alleen voelen. Maar met het oog op het ‘na-beleven’ is 
een reis-/kamergenoot aan te bevelen! Wilt u dit jaar met de Westfriese Lourdes Vlieg-
reis mee? Bel Harry Vet 0228-514040 of mail ham.vet@quicknet.nl.
Voor 2020 zijn alle plaatsen voor de Westfriese Lourdes Vliegreis al gereserveerd. Be-
langstellenden kunnen na dit jaar (weer) in 2021 terecht.

Openstelling Lourdeskapel Zwaag
Heerlijk die meimaand: al het groen komt weer aan de bomen en in de tuinen. Het is 
ook Maria-maand, zoals u misschien wel weet. De Lourdeskapel is deze maand elke dag 
open, behalve op zon- en feestdagen. Een mooi doel voor een wandeling! 
Dan is er 21, 22 en 23 mei ook het ziekentriduüm aan de overkant van de kapel in de St. 
Martinuskerk. De kapel is die drie dagen tot 15.00 uur open. Wij nodigen u uit ook even 
te komen. Het hele jaar door is de kapel alleen op de vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur 
open, maar in mei dus zes ochtenden in de week. Tot ziens in de Lourdekapel!

De open kapelgroep

De  Zonnebloem bedankt het LOP Zwaag
De Zonnebloem bedankt het LOP Zwaag voor de bijdrage die ze weer mocht ontvan-
gen. Wij gaan er weer leuke dingen van organiseren.
Coby van der Gulik, afd. Zwaag/Zwaagdijk-West



Onder het mom van ‘beter goed gejat dan slecht bedacht’ hebben wij een nieuwe  
rubriek in het leven geroepen. Stom! Uiteraard wel stom met een knipoog, we willen 
het graag gezellig houden. Ieder nummer wordt het stokje doorgegeven.

Langer doorwerken, terwijl het lichaam niet meer wil

       Afschaffen zomer- en/of wintertijd
    Dat Koningsdag en Bevrijdingsdag in het weekend vallen
       Geen rookruimtes meer in cafés 
       Veel te lange Brexit.  Het zit haar ook niet May 

Dat Jezus geboren is op een vaste datum, en zijn sterfdag niet. RAAAR...
             Gefriemel met het openen van  
                 plastic verpakkingen
      Mailbox vol met pulp
   Dat lekkere dingen vaak slecht zijn...
  Dat Ben de Haan mij heeft opgegeven voor deze rubriek

stom!
mAARTEN KEiZER UiT ZWAAG

Maarten Keizer geeft de rubriek door aan Trudy Groot uit Zwaagdijk. 
De redactie van Samenspel ontvangt haar bijdrage aan ‘Stom’ graag vóór 1 mei 
via redactie@stichtingsamenspel.nl . 



Dorpenoverleg Blokker - Zwaag

Beste dorpsbewoner/-ster van Blokker en/of Zwaag,
Van harte nodigt de agendacommissie u uit voor de laatste bijeenkomst van het  
Dorpenoverleg Blokker-Zwaag voor de zomermaanden en wel op maandag 29 april in 
De Witte Valk aan de Dorpsstraat in Zwaag. Aanvang 20.00 uur. 

Agenda:
1.  Opening
2.  Mededelingen / ingekomen stukken
3.  Verslag d.d. 25 maart
4.  Humanitas: wat kan de organisatie voor u doen? Presentatie door Martin Vis.
5.   Historisch Zwaag: Peter van Westen over de (voormalige) veiling Bangert en Omstre-

ken, Ben Kalb over hun nieuwste boek.  
6.   Uitslag van de gehouden enquête door de werkgroep, bestaande uit: Hans Blaauw, 

Jacques Dekker, Sandra de Heus, Tjebbe Verdonk en Rina Zwiers.
7.   Erwin Kuiper, wijkagent is aanwezig voor het beantwoorden van vragen (eventueel 

naar aanleiding van de enquête, maar ook andere vragen stellen is mogelijk).
8.  (mogelijk) nieuws vanuit de gemeente: wijkcoördinator Anouk Groot.
9.  Sluiting en een aangeboden drankje in het voorcafé.  

De agendacommissie wenst iedereen een heel prettige en zonnige vakantie. 

Oproep: Wie wil het secretariaat van het Dorpenoverleg op zich nemen?  
Als niemand zich meldt, zal het Dorpenoverleg geen vervolg krijgen!

Bridgen tijdens de zomer

Voor de leden van Bridgeclub De Hoornse Brug staat gezelligheid 
hoog in het vaandel. Daarom is er een pauze na de eerste drie 
rondes en spelen we in totaal zes rondes. 
We spelen in de Harmonie in Oosterblokker.
De zomercompetitie start op woensdag 1 mei om 19.30 
uur en duurt tot september. Deelname voor de hele 
periode kost 14 euro. Voor een losse avond wordt 2,50 
euro in rekening gebracht. U kiest dan zelf hoe vaak u 
wilt meespelen. 
Wilt u lid worden van de club? Graag! Maar het 
hoeft niet. Op onze  website www.bridgeclubde-
hoornsebrug.nl vindt u meer informatie. Bellen naar 
06-30345301 of e-mailen naar hoornsebrug@gmail.
nl kan natuurlijk ook.

Thea Zaal, secretaris Bridgeclub De Hoornse Brug



Berichtje van de Zonnebloem Westerblokker

We hopen u snel weer eens te zien op een gezellige 
Zonnebloemdag. Mocht u zelf aan de slag willen als 
vrijwilliger meldt u zich dan gerust aan! Wij kunnen 
alle hulp heel goed gebruiken bij onze gezellige ver-
eniging. Er is altijd wel iemand die eens een bezoekje 
nodig heeft en wat extra handen tijdens de uitjes of nieuwe ideeën om eens andere 
activiteiten te organiseren zijn van harte welkom!

Vooruitblik
In mei staat er een gezellige wandeling met rolstoelen door Blokker gepland en in juni 
een boottochtje over de mooie Vecht. Uiteraard mag in augustus de jaarlijkse picknick 
niet ontbreken en in september brengen we een bezoekje aan een geweldige tentoon-
stelling van Marius van Dokkum in Andijk waar iedereen met een glimlach vandaan 
komt, want zijn tekeningen zijn echt heel leuk!
Ook start de landelijke, jaarlijkse verkoop van de Zonnebloemloten binnenkort weer. 
In Blokker kunt u daarom onze vrijwilligers weer 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 in oktober kunt u kijken op Zonnebloem.nl, teletekst of bel de uitslagenlijn 
op 0900-0633 (€ 0,35 per minuut). Wij zullen de winnende nummers die in deze regio 
zijn gevallen in Samenspel publiceren. Achterop uw lot kunt u alle informatie terugvin-
den. Ook in Zwaag, Oosterblokker, Zwaagdijk en Schellinkhout zullen binnenkort loten 
worden verkocht.
Monique Smit, bestuurslid bezoekwerk bij Zonnebloem Westerblokker, is gestopt en 
heeft haar taak overgedragen aan Susan Langenberg. Hartelijk dank Monique voor 
jouw geweldige inzet om vrijwilligers en gasten bij elkaar te brengen. Welkom Susan, 
wij wensen jou een prettige tijd bij ons en heel veel plezier bij het uitvoeren van deze 
leuke taak!

Groet, Hilly Hania

Wilt u ook eens mee als duwer, vrijwilliger of als gast, 
bel of mail dan gerust voor informatie naar:
Susan Langenberg, Zonnebloem Westerblokker, 06-24729060 
Lia Korse, Zonnebloem Oosterblokker en Schellinkhout, liakorse@live.nl
Coby van der Gulik, Zonnebloem Zwaag, 0229-237781
Vera Otsen, Zonnebloem Zwaagdijk-West, 0229-572707



 Een vraag van een wijkbewoner aan de wijkagent

Vraag
Ik zou wel eens willen weten of het parkeren langs de doorgaande wegen in de wijk 
Bangert en Oosterpolder geoorloofd is. Op en bij de brug tussen Vredemaker en Heem-
raad staan altijd veel auto’s geparkeerd wat voor irritatie en ook gevaarlijke situaties 
leidt. Vaak ook dicht bij de hoek van de Vredemaker, waardoor je zomaar op een tegen-
liggende auto kan stuiten als je rechtsaf wil slaan. Er staat geen parkeerverbodsbord 
dus het zal wel mogen, maar het is niet wenselijk.Kan daar eens goed naar gekeken 
worden? Er is genoeg parkeerplek op de plaatsen tussen de huizen.

Groet, een bewoner van de Vredemaker

Antwoord wijkagent

Beste wijkbewoner,

Parkeren is volgens de wet het doen of laten staan van voertuigen, anders dan gedu-
rende de tijd die nodig is voor en gebruikt wordt tot het onmiddellijk in- of uitstappen 
van personen of voor het onmiddellijk laden of lossen van goederen.
Het is inderdaad toegestaan om te parkeren op de doorgaande wegen in de Bangert en 
Oosterpolder, met uitzondering van de Strip. Het betreft hier dan ook wegen gelegen 
in 30-kilometerzones. Er geldt geen parkeerverbod dus mag er geparkeerd worden. Na-
tuurlijk zijn hier uitzonderingen op. Parkeren mag niet binnen vijf meter van een hoek 
of een kruising, evenals parkeren op de stoep of in groenstrook.
Een parkeerverbod instellen is geen middel om onveilig verkeersgedrag van bestuurders 
te beïnvloeden. Een voordeel van het parkeren aldaar is dat het de snelheid van het 
verkeer afremt. De parkeernorm (aantal parkeerplaatsen in een wijk) in de Bangert en 
Oosterpolder is bij de bouw krap berekend waardoor er in sommige straten te weinig 
parkeerplaatsen zijn. In het verkeer en zeker in je eigen wijk geldt: geef elkaar de tijd 
en gelegenheid. Ga op tijd van huis, dan rij je met meer ontspanning. Een opgestoken 
duim doet het veel beter dan een opgestoken vinger. 

Vriendelijke groet,
Erwin Kuiper, wijkagent Zwaag/Blokker

Heeft u ook een vraag voor de wijkagent?  Stuur een mail naar: erwin.kuiper@politie.nl

mededelingen medisch Centrum Oost
Huisartsenpraktijk  A.E. Meijer - www.medischcentrumoost.com

De huisartsenpraktijk is wegens nascholing, vakantie of nachtdienst gesloten op:
Woensdag 8 mei en vrijdag 7 juni. 

Met vriendelijke groet, A.E. Meijer en A. Bos, huisartsen



Projectweek Tweede Wereldoorlog

Vorige week heeft groep 8 een projectweek Tweede 
Wereldoorlog gevolgd. Hierbij het verslag van Luca 
Spekking Gaspar en Rico Jong. Groep 8 van De Bussel heeft begin april een project-
week over de Tweede Wereldoorlog gehad. De eerste dag gingen we eerst een beetje 
rondkijken in de klas, die zag eruit als een tentoonstelling. Daarna gingen we wat 
opdrachten doen, zoals een Anne Frank huis-bouwpakket maken. 
Rond 13.00 uur kwam Max Degen zijn verhaal vertellen. Max is geboren in de oorlog 
en toen Max een baby was ging hij naar zijn tante en oom, omdat zijn ouders werden 
vermoord in Sobibor. (Een bekend vernietigingskamp). In die periode moest hij ont-
snappen. Hij werd in een koffertje gestopt en over een 3 meter hoge heg gegooid.
De volgende dag gingen we eigenlijk alleen maar opdrachten doen en keken we 
een stuk van de film 
‘Oorlogsgeheimen’. Dat 
was heel interessant. 
Woensdag gingen we 
naar een museum in 
Medemblik. Daar zagen 
we hoe de oorlog in 
die stad was. En je kon 
ook zien waar de joden 
ondergedoken zaten, en 
hoe het daar toen ging. 
Vervolgens keken we het 
restant van de film af. 
Donderdag gingen we het 
over concentratiekampen 
hebben en dat was erg 
schokkend. Daarnaast hadden we ook nog opdrachten gedaan. Vrijdag gingen we het 
bijna de hele dag over de Joden hebben, en keken we de serie ‘13 in de oorlog’. Wij 
vonden de projectweek erg interessant en we hebben er erg veel van geleerd. 4 mei slui-
ten we het project af door bloemen te leggen tijdens de dodenherdenking in Blokker.

Dit schrijft Sanne van Hinte:
Het is belangrijk om de doden uit de Tweede Wereldoorlog te herdenken, omdat 
Nederland meedeed aan de oorlog en er heel veel mensen zijn overleden. Als de 
familie Hitler nu nog zou bestaan, was er misschien nog steeds oorlog in Europa. De 
dappere mannen die hebben gevochten in de oorlog bedanken wij omdat zij ervoor 
gezorgd hebben dat Nederland nu weer een vrij land is. En nu het zo goed gaat 
is er weinig kans dat er nog een oorlog komt. Hiervoor moeten wij ons best doen 
want het mag niet nog eens gebeuren!



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  28 april 
Blokker: ds. L. van Loo, bloemenzondag.

Zondag 5 mei  
Zwaag: ds. R. Kooiman

Zondag 12 mei  
Blokker: ds. J. Meinders, HA.

Koningsdag in Zwaag

De voorbereidingen op ‘t Krijt zijn al in volle gang. 
Morgen barst het feest los met om 13.30 uur het 
startsein voor de fantastische Oranje Fietsparade! 
Een bontgekleurde stoet van prachtig versierde 
fietsen trekt dan door Zwaag.
Om 14.00 uur beginnen de sport- en spelactiviteiten 
en een half uur later de playbackshow op het po-
dium op het veld. Ben je vergeten je in te schrijven 
en heb je dus nog geen consumptiekaart? Dan kun je deze morgen nog kopen voor 2,50 
euro. We zien jullie graag massaal op ‘t Krijt en dan maken we er een mooi feest van!

Huisartsenpraktijk Julianalaan
hr. Th.E. Versteege, huisarts hr. M.S. Bennis, huisarts   
mw. Q.C.M. Meijer, huisarts mw. R.A.M. Ooteman, huisarts
hr. S.H.O. Khachadurian, huisarts
    
Vanaf heden is er dagelijks bloedafname in de praktijk. Iedere werkdag van 08.20 
tot 08.50 uur is er een medewerker voor bloedafname aanwezig. Hiervoor hoeft 
u geen afspraak te maken.  Alleen tijdens (school)vakanties en vrije dagen van de 
praktijk kan dit prikpunt gesloten of beperkt geopend zijn. Raadpleeg hiervoor 
onze website. Op maandag 29 april is er geen bloedafname. U kunt op deze dag 
voor bloedafname terecht op poli 7 in het Dijklander Ziekenhuis in Hoorn. 
Voor actuele informatie, zie de website: www.julianalaan.praktijkinfo.nl



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, 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. 27 apr. 19.00 uur Westwoud Eucharistieviering m.m.v. Dames- en Herenkoor
Zo. 28 apr. 09.30 uur Zwaag Eucharistieviering m.m.v. Cantor  
 
  19.00 uur  Rozenkransgebed in de Lourdeskapel
Di. 30 apr. 09.00 uur Zwaag Eucharistieviering in de Lourdeskapel
Wo. 01 mei 08.30 uur Zwaag Stille Aanbidding
  09.00 uur  Eucharistieviering in de Lourdeskapel
Do. 02 mei 09.00 uur Zwaag Eucharistieviering in de Lourdeskapel
Vr. 03 mei 09.00 uur Zwaag Eucharistieviering in de Lourdeskapel
Za. 04 mei 19.00 uur Oosterblokker GEEN VIERING
   Westwoud GEEN VIERING
Zo. 05 mei 09.30 uur Zwaag Eucharistieviering  met Samenzang
  19.00 uur  Rozenkransgebed in de Lourdeskapel
Di. 07 mei 09.00 uur Zwaag Eucharistieviering in de Lourdeskapel
Wo. 08 mei 08.30 uur Zwaag Stille Aanbidding
  09.00 uur  Eucharistieviering in de Lourdeskapel
Do. 09 mei 09.00 uur Zwaag Eucharistieviering in de Lourdeskapel
Vr. 10 mei 09.00 uur Zwaag Eucharistieviering in de Lourdeskapel
Za. 11 mei 19.00 uur Oosterblokker Eucharistieviering m.m.v. Koor Zingerderwijs
Zo. 12 mei 09.30 uur Zwaag Moederdag 
    Eucharistieviering m.m.v. Koor Marcanto
  19.00 uur  Rozenkransgebed in de Lourdeskapel
Di. 14 mei 09.00 uur Zwaag Eucharistieviering
Wo. 15 mei 08.30 uur Zwaag Stille Aanbidding in de Lourdeskapel
  09.00 uur Zwaag Eucharistieviering in de Lourdeskapel
Do. 16 mei 09.00 uur Zwaag Eucharistieviering in de Lourdeskapel
Vr.  17 mei 09.00 uur Zwaag Eucharistieviering in de Lourdeskapel
Za. 18 mei 19.00 uur Zwaag Woord – en Gebedsdienst m.m.v. Grote Waalkoor
   Oosterblokker GEEN VIERING
   Westwoud GEEN VIERING
Zo. 19 mei 09.30 uur Zwaag Eucharistieviering met Samenzang
  14.30 uur  Filipijnse viering – Engelstalig in de Lourdeskapel
  19.00 uur  Rozenkransgebed in de Lourdeskapel
  19.00 uur Westwoud Viering - Jubileum koor Eigenwijs 50-jaar bestaan



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
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 (oud) Zwaag/Zwaagdijk-West
Coby van der Gulik, Fruitlaan 76, Zwaag 0229 - 23 77 81
Mariejan Spil, Zwaagdijk 367,  (oud) Zwaag/Zwaagdijk-West.   0229 - 5729 74
Zonnebloem Westerblokker
Susan Langenberg, Plantage 19, Blokker (Bezoekwerk)  06-24729060
Karin Jong-Koen, Bandstraat 8, Blokker (Secretaris)  0229 - 24 76 27
Zonnebloem Oosterblokker /Schellinkhout
Jacqueline Weening, Oosterblokker (Secretaris)   06 - 41 16 5711l    jweening@gmail.com
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
Parochiële Caritas instelling (P.C.i) Zwaagdijk-West 0229 - 57 29 74

R.K. Begrafenis- en Crematievereniging St. Barbara  Zwaag, Zwaagdijk-West
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


