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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.

Stichting

SAMENSPEL

Woont u buiten het verspreidingsgebied?
Geïnteresseerden die buiten het verspreidingsgebied wonen, maar wel het Samenspel willen
ontvangen, kunnen contact opnemen met Ben Gitzels, telefoon: 0229-262185.
Tegen een kleine vergoeding krijgen zij het Samenspel dan toegestuurd.
Vrijwillige bijdrage
Wilt u Samenspel financieel steunen door middel van een vrijwillige bijdrage, dan kunt u dit
overmaken op bankrekeningnummer: NL 17 RABO 0122 1373 96 t.n.v. Stichting Samenspel.

Kopij voor de volgende uitgave van het Samenspel op 24 mei kunt u inleveren

uiterlijk op woensdag 15 mei voor 19.00 uur ‘s avonds
via redactie@stichtingsamenspel.nl of op Benonilaan15, 1695HD Blokker
Tekst kunt u het beste aanleveren in Word of direct in uw e-mailbericht.
Foto’s in een zo hoog mogelijke resolutie, minimaal 300 dpi en illustraties zoals logo’s het liefst
als illustrator EPS en anders ook in een zo hoog mogelijke resolutie. Als u hierover vragen
heeft, kunt u ze uiteraard altijd stellen via redactie@stichtingsamenspel.nl .
De redactie behoudt zich het recht voor de kopij in te korten en te beoordelen op toepasbaarheid en correcte inhoud voor plaatsing. Voor vragen of opmerkingen kunt u zich wenden tot
de redactie via redactie@stichtingsamenspel.nl . Drukfouten voorbehouden.
Wilt u adverteren in Samenspel?
Als u een advertentie wilt plaatsen in Samenspel, kunt u contact opnemen met Zeeman reclamegroep, Witte Paal 212 – 1742 LA Schagen, tel. 0224 - 296007 of e-mail: advertentie@zrgbv.nl
Heeft u een vraag voor de redactie?
Als u vragen heeft aan de redactie van Samenspel, dan kunt u bellen naar: 0229-241249
(tussen 19.00 en 20.00 uur).
Heeft u Samenspel niet ontvangen of heeft u een vraag over de verspreiding?
Als u opmerkingen of vragen heeft over bijvoorbeeld de verspreiding, kunt u contact opnemen
met Ben Gitzels: 0229-262185.

Redactieleden Samenspel: redactie@stichtingsamenspel.nl
- Eef Smal
- Henny Schoonderwoerd
- Annemieke Ooms
- Mandy van der Laan

- Chris Baesjou
- Ivo Stork
- Corina van Willegen

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

KVG Vrouwenbeweging Zwaag sluit seizoen af
Aan het einde van een mooi seizoen met diverse bijzondere en vooral
leuke uitstapjes, afgewisseld met gezellige en interessante avonden,
vond 25 april de jaarlijkse ledenvergadering plaats. De agenda verliep
in rap tempo. De kascommissie was tevreden en de leden gaven tijdens
de rondvraag alleen maar positieve en tevreden geluiden naar het
bestuur. Aan het einde van het afsluitende woordje door de voorzitter, werd de microfoon overgenomen door de secretaris. Zij bracht de nietsvermoedende
voorzitter in totale verrassing. De functie van voorzitter KVG Zwaag bleek zij inmiddels
al 12,5 jaar uitgevoerd te hebben en werd daarvoor beloond met een enorm boeket en
een prachtige fotocollage over al die jaren. Na een toepasselijk gedicht mocht de voorzitter deze totaal onverwachte hulde en felicitaties van het bestuur en de dames in de
zaal in ontvangst nemen.
Nadat de leden een toast hadden uitgebracht met onder andere het zingen van het
Zwaagse volkslied, werd de avond voortgezet door de heer Bosman, machinist gedurende 33 jaar op enorme olietankers van Shell. Met een professionele foto- en videoreportage en leuke verhalen kregen we een inkijkje in het vakmanschap en de arbeid
van deze mensen. Zij varen over alle grote oceanen en kanalen in de wereld. We kregen
video’s te zien van de skyline van Australië, de kusten van Amerika en landopnames van
de Indonesische eilanden. Ook vertelde de heer Bosman over het feit dat zij tot twee
keer toe zijn aangevallen door piraten, een groot risico. Een vakman die zijn verhaal heel
goed gebracht heeft. De vrouwenbeweging KVG Zwaag gaat nu met zomerreces en nodigt haar leden in augustus weer uit voor het eerste uitstapje. Bent u nog geen KVG-lid,
meld u dan aan voor het nieuwe seizoen. Voor 22,50 euro kunt u ook genieten van een
uitgebreid jaarprogramma. Meer informatie: 0229-237817/238155 of 06-40011722.

Bestuur KVG Zwaag: v.r.n.l.:
Vroni van Goor (voorzitter),
Lucy Weehuizen (penningmeester), Truus v.d. Meer,
Tonny Rood en Gonny Dobbelsteen (bestuursleden).
Rina Gitzels (secretaris)
ontbreekt op de foto,
zij maakte deze foto.

Nieuws van de Westfriese toerclub (WFTC)
Zondag 19 mei organiseert WFTC de ‘Fortenroute’. Nu de profwielrenners de voorjaarsklassiekers hebben gereden en zich klaarmaken
voor de eerste grote rondes, gaat WFTC gestaag door met weer een prachtige tocht
door het mooie Noord-Hollandse landschap. De start en finish van de ‘Fortenroute’ zijn
zoals gebruikelijk bij de handbalvereniging aan de Noorderdracht 42a in Blokker. Deelnemers kunnen deze dag kiezen uit drie afstanden: 65, 75 en 130 kilometer. De start is
om 9.00 uur.
Alle ritten gaan over veilige wegen en zijn prima in eigen tempo te rijden. Doe een
helm op en laat de telefoon met rust, dan is het nog veiliger. De toercommissie biedt
u de mogelijkheid om bij de start te kiezen voor een bij u passende snelheid en groep.
Dus even opletten welke groep u kiest. WFTC zorgt voor veiligheid en laat in elke groep
minimaal één wegkapitein meefietsen.
De 65 kilometer leidt u langs forten in Zuid-Oostbeemster, Kwadijk en Edam. Bij de route van 75 kilometer fietsen we daarnaast ook nog langs fort Spijkerboor en het fort aan
Jisperweg in Westbeemster. Voor de lange tocht van 130 kilometer fietsen we langs een
nog grotere verdedigingslinie en pakken we ook nog de forten mee in Uitgeest, Heemskerk, Beverwijk en Assendelft. Natuurlijk wordt er halverwege een pauze ingelast. Drie
mooie routes en als het dan ook nog mooi weer is, is het gewoon genieten.
Graag nog weer een rondje rijden met WFTC? Zondag 2 juni rijdt WFTC de ‘Hel van de
Wieringermeer’. Kijk voor nieuws en onze fietsavonturen op www.wftc.eu.

Wandelbegeleider
Stichting Gezond
Natuur Wandelen
Elke woensdag om 10.00 uur start een
wandelgroep van Stichting Gezond Natuur
Wandelen met een wandeling vanaf het
bezoekerscentrum MAK Blokweer in Blokker. Voor het begeleiden van de wandelingen zijn wij op zoek naar vrijwilligers die het
leuk vinden om te wandelen en oog hebben
voor de natuur. Wilt u meer weten over de
wandelgroep of over de vrijwilligers? Kom
dan gewoon een keer meelopen op woensdagmorgen.
U kunt ook kijken op de website van Stichting Gezond Natuur Wandelen: www.
gezondnatuurwandelen.nl of op de website
van MAK Blokweer: mak-blokweer.nl. Meer
informatie: Paula Droog, telefoon: 0229243173 of pauladroog@gmail.com.

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.

stom!

TRUDIE GROOT UIT ZWAAGDIJK-WEST

Fietspad afsluiten voor drie weken (route naar mijn werk)

Dat er al dagen niet aan gewerkt wordt

Onkruid dat omhoog schiet als het heeft geregend

Dat de strafmaat in Nederland voor
ernstige delicten veel te laag is
Dat het loon niet stijgt en de kosten van het dagelijks leven wel

Mensen die aan hun mobiel
vastgeplakt lijken te zitten

tekort tijd om nog meer te verzinnen
Trudie Groot de rubriek door aan Roos Reus uit Blokker.
De redactie van Samenspel ontvangt haar bijdrage aan ‘Stom’ - inclusief foto - graag
vóór 15 mei via redactie@stichting samenspel.

Kom ook ‘Op voeten en fietsen naar school’
Van 13 t/m 24 mei wordt op de twee scholen in de Bangert en Oosterpolder de actie
‘Op voeten en fietsen naar school’ gehouden. Ken je het probleem? Zo tegen half
negen ’s ochtends, tussen de middag en als de kinderen ’s middags naar huis komen:
een onoverzichtelijke mengeling van voetgangers, fietsers en auto’s. Doordat veel
ouders hun kind(eren) met de auto brengen en halen, wordt het er in de omgeving
van de school en in de wijk niet verkeersveiliger op. Dit kan voor andere ouders weer
een reden zijn om de kinderen ook met de auto te brengen en te halen, waardoor een
vicieuze cirkel ontstaat.
Verkeersopvoeding
De scholen Socrates en Roald Dahl willen het belang van fietsend of lopend brengen en
halen nog eens onder de aandacht brengen. Juist om alle kinderen elke dag weer veilig
thuis te laten komen. Zo rond de leeftijd van 7 à 8 jaar gaan onze kinderen over het algemeen voor het eerst zelfstandig naar school. Dit betekent dat je als ouder vroeg moet
beginnen met de verkeersopvoeding. Het begint al bij de keuze van de route: waar kan
je kind straks het meest veilig fietsen of lopen als het alleen gaat? Het is aan jou, als
ouder, om dit uit te zoeken en de route veelvuldig met je kind te oefenen. Alleen op die
manier leert je kind waar het onderweg rekening mee moet houden en welk gedrag
het meest veilig is. Dit leert een kind niet vanaf de achterbank van de auto.
Sociale ontwikkeling
Een andere reden is de ontwikkeling van kinderen. De sociale ontwikkeling krijgt een
boost met zelf doen. Lopend of op de fiets leren kinderen hun omgeving kennen en om
te gaan met verschillende situaties. Ook kunnen zij eerder zelfstandig naar vriendjes,
sport of de speeltuin. Kinderen die vaak in de auto zitten en weinig zelfstandig buiten
zijn, hebben bovendien een slechtere conditie en vertonen een achterstand in de ontwikkeling van ruimtelijk inzicht en van de grove en fijne motoriek.
Allemaal redenen waarom wij er voor gekozen hebben om in de periode van maandag
13 t/m vrijdag 24 mei mee te doen aan de VVN-actie ‘Op voeten en fietsen naar school’.
Alle kinderen van Socrates en de groepen 3 t/m 6 van Roald Dahl doen mee. Zij sparen
gedurende twee weken samen met de klas stickers voor elke dag dat zij lopend of fietsend naar school komen. Na afloop van de actie worden alle stickerkaarten verzameld
en wordt een winnende klas uitgeroepen.

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 15 mei
WOENSDAG 29 mei
Svp papier gebundeld of in doos/bak aan de weg zetten.

Popkoor EigenWijs heeft een nieuwe dirigent
Goed nieuws, het is popkoor EigenWijs gelukt om een leuke nieuwe dirigent te vinden. Haar naam is Erica van der Leuv en zingen is haar grote passie. Op vijftienjarige
leeftijd begon ze haar zangcarrière en sindsdien verzorgt zij onder de naam Erica
Yong vele optredens in binnen- en buitenland. Wij zijn blij dat Erica haar ervaring
en passie voor muziek met ons wil delen en verheugen ons op de samenwerking.
De eerste weken waren in ieder geval al veelbelovend.
Wij repeteren elke maandagavond vanaf 20.00 uur in De Witte Valk.
Wilt u eens komen kijken en luisteren? Neem dan eerst even contact met ons op via
eigen1wijs@gmail.com.

Parkeerbeleid Ziekentriduüm
Vriendelijk verzoek aan alle parochianen en omwonenden van de St. Martinuskerk
in Zwaag. Dinsdag 21, woensdag 22 en donderdag 23 mei wordt het jaarlijkse Ziekentriduüm gehouden. Dat betekent dat we het parkeerterrein van de kerk weer
nodig hebben voor het plaatsen van de kerkbanken. Daarom willen we alle parochianen en omwonenden van de St. Martinuskerk vragen om het parkeerterrein vrij te
maken en te houden na de viering van zondag 19 mei. Het parkeerterrein zal weer
worden vrijgegeven op donderdag 23 mei rond de klok van 18.00 uur.
Het comité van Stichting Ziekentriduüm Zwaag

Bowlsvereniging BZH vraagt uw aandacht
Bowlsvereniging BZH (Blokker, Zwaag, Hoorn) zet zich in de schijnwerper. Bowls spelen blijkt nog steeds erg onbekend te zijn. Het is een sport die in Engeland en in haar
voormalige koloniën zeer populair is en wordt zowel binnen als buiten gespeeld. Aan
kampioenschappen wordt op de BBC veel aandacht besteed. Bent u lid van de Rabobank en kunt u vijf punten schenken aan verenigingen/clubs? Denk ook eens aan BZH
(secr. Hoorn).

Voorleesfeest
tussen de
lammetjes
Zondag 19 mei organiseert MAK Blokweer
een vrolijk voorleesfeest
voor peuters en kleuters.
In de hooiberg lezen de
kinderen samen over
het avontuurlijke schaap
Lotje. Na afloop bezoeken de kinderen de lammetjes en kleine geitjes in
de wei. Verder wordt er
samen gezongen en een
spelletje gedaan. Kortom,
er valt deze ochtend een
hoop te beleven.
Dit voorleesfeest voor
peuters en kleuters van 2
t/m 6 jaar vindt plaats op
zondag 19 mei van 10.30
tot 11.30 uur. Aanmelden
kan telefonisch: 0229266344 of via e-mail
naar info@mak-blokweer.
nl. De kosten zijn 3,50
euro per kind, inclusief
materialen.
Stichting MAK Blokweer,
Kloosterhout 1-2 in Blokker. Meer informatie:
www.mak-blokweer.nl

Column
Moederdag

B rec h j e

Ik ga een extra keer naar het verzorgingstehuis waar mijn moeder,
door haar Alzheimer, woont. Het is bijna Moederdag en ik wil haar
met mijn bezoek extra verwennen. Ze hangt scheef in haar rolstoel met haar hoofd naar
beneden. Haar ogen zijn dicht. Ik leg mijn frisse hand tegen haar wang. Ze opent
haar ogen: “Mama? Ik kom even kijken hoe het met je gaat.”
Ik pak met mijn hand, haar hand en wrijf met mijn duim over haar huid. Er verschijnt
meer glans in haar ogen. Samen met de verzorgster trek ik haar jas aan. De warme
stralen van de lentezon raken haar gezicht terwijl ik haar voortduw. Vanuit haar rolstoel
prevelt ze een heel verhaal dat ik niet versta.
“Hoor je me wel, Dor?”, zegt ze net luid genoeg. Dor is de afkorting van de naam van
haar zus. “Ik kon je niet goed verstaan, wat is er?” Ik zet de rolstoel naast een bankje
op de rem. Zelf neem ik plaats op de hoek. Kunnen we toch naast elkaar zitten. Mama
probeert haar verhaal te vertellen, maar ze komt er niet meer uit. Ze draait haar hoofd
opzij en kijkt me voor mijn gevoel een tijd aan. Met mijn blik vertel ik haar blijkbaar
mijn naam. Ze knippert met haar ogen. “Hé, Brech, ben jij hier ook?” “Hmm, gezellig
hè? Genieten we saampjes van de zon.”
Ze glimlacht naar me. Ik glimlach terug. Als we terug zijn bij het tehuis drink ik nog een
kopje koffie met haar. De aanwezigheid van haar dochter en het genot van een bakkie
troost laten haar vandaag stralen. Zo maak ik elke keer als ik haar bezoek er voor háár
een Moederdag van.

Liefdewerk Oud Papier Zwaag
Het oud papier wordt elke maandag in de
even weken opgehaald in Zwaag.
Ophaaldata:
MAANdag 13 mei
MAANdag 27 mei
Graag goed gebundeld! De opbrengst komt ten goede aan de Zwaagse verenigingen.
Steun ook uw vereniging met oud papier voor het L.O.P.! Kijk eens op www.lopzwaag.nl

Onderstaand leest u de activiteiten die plaatsvinden in
‘Ontmoeten bij Brinkpark’. Komende periode bouwen wij
hier aan voort. Heeft u als inwoner van Blokker nog ideeën of
wensen voor nieuwe activiteiten, dan horen wij graag van u.
U kunt dit kenbaar maken via onderstaand mailadres.
Wekelijkse activiteiten:
Maandag		
Koffie drinken
10.00 – 11.00 uur
Gezamenlijk eten 12.00 – 13.00 uur
Fitness
13.00 – 15.00 uur
Spelletjesavond
19.00 – 20.30 uur
		
Dinsdag		
Koffie drinken
10.00 – 11.00 uur
Gezamenlijk eten 12.00 – 13.00 uur
Handwerken
13.30 – 15.30 uur
		
Woensdag		
Koffie drinken
10.00 – 11.00 uur
Gezamenlijk eten 12.00 – 13.00 uur

Donderdag
Koffie drinken
Gezamenlijk eten
Biljarten
Spelletjesmiddag

10.00 – 11.00 uur
12.00 – 13.00 uur
Vanaf 14.00 uur
14.00 – 16.00 uur

Vrijdag
Koffie drinken
Gezamenlijk eten

10.00 – 11.00 uur
12.00 – 13.00 uur

Zondag
Koffie drinken

10.30 – 11.30 uur

Overige activiteiten:
Klaverjassen
Vrijdag 17 mei van 14.00 tot 16.00 uur
Verrassend Tekenen Woensdag 15 mei van 13.30 tot 15.30 uur
Bingo
Vrijdag 10 mei van 14.00 tot 16.00 uur
Wilt u meer weten over de activiteiten, dan kunt u uw vraag stellen via de website
www.ontmoetenbijbrinkpark.nl/contact. Bellen of mailen kan natuurlijk ook op
088-9210011 of info@ontmoetenbijbrinkpark.nl. Adres: St. Josephpark 1 te Blokker

Viering Brinkpark in de maand mei
Zo langzamerhand weten veel mensen op de vierde woensdag van de maand de weg
naar Brinkpark te vinden. De RK-viering die wordt voorgegaan door Pastoor Samuel of
Kapelaan Mario, wordt goed bezocht. Ook het samen zingen van enkele liederen geeft
een fijne saamhorigheid. Na afloop nog even napraten onder het genot van een glaasje
fris en iedereen gaat weer huiswaarts. De stoelen en tafels worden weer in de juiste
formatie gezet en het is alsof er niets gebeurd is. Nou ja, er zijn toch wel enkele vrijwilligers mee bezig. Tenslotte gaat er niets vanzelf. De volgende viering valt precies tijdens
de dagen van het Ziekentriduüm in Zwaag. Daarom is besloten de viering in de maand
mei naar woensdag 29 mei door te schuiven. Een geheugensteuntje: dit is de dag vóór
Hemelvaartsdag. Graag ontmoeten we dan veel mensen om 16.00 uur in Brinkpark.
Joke Lakeman

Familieberichten & Zoekertjes
DANKBETUIGING
Voor uw blijken van belangstelling en medeleven die wij mochten ontvangen
na het overlijden van mijn lieve man, onze vader, schoonvader en opa
Jan Jong
willen wij u hartelijk bedanken.
Dit zal ons ook tot steun zijn in de komende tijd.
Zwaag
Afra Jong-Oud
kinderen en kleinkinderen
VERLOREN
Verloren tijdens het fietsen: sleutels met daarbij een blauwe sleutel.
Route: Blokker-Huesmolen-Dekamarkt (Zwaag)-Albert Heijn-Blokker.
Heeft u deze gevonden? U kunt bellen naar: 06-30809095.

Voor plaatsing in het Samenspel van 24 mei graag uiterlijk op
woensdag 15 mei voor 19.00 uur uw berichtje inleveren.
De kosten voor het plaatsen van een bericht in deze rubriek zijn € 5,-

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

Deze rubriek is uitsluitend bestemd voor zoekertjes en familieberichten van particulieren
(geen onroerend goed). Gevonden voorwerpen kunt u gratis plaatsen.
Commerciële uitingen van handelaren en bedrijven worden niet geplaatst.
De redactie bepaalt of uw inzending in deze rubriek past en hierover kan niet worden
gecorrespondeerd.

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

Happy Together zingt over en voor
heel bijzondere mensen
Happy Together zong
zaterdag 6 april in
de Oosterkerk in
Hoorn voor bijzondere mensen. Op
deze Veteranendag
stonden veteranen en
belangstellenden stil
bij alle ingrijpende
ervaringen die veelal
jonge mensen hebben moeten doorstaan. Binnen een afwisselend programma van overweging, beeld en
muziek, zong Happy Together over elkaar tot steun zijn, liefde en het leven vieren.
Zondag 7 april vond in De Stek in Grootebroek een korenfestival plaats. Op deze zonnige dag kon het publiek genieten van verschillende koren en zang. Ons vrolijke optreden
en een afwisselend repertoire werden door het publiek zeer gewaardeerd.
Dinsdag 21 mei zijn we uitgenodigd om te zingen bij het jaarlijkse Ziekentriduüm. We
vinden het fijn dat we onze bijdrage kunnen leveren aan deze mooie Zwaagse traditie.
Zaterdag 25 mei laten we op het korenfestival in Monnickendam, naast ons huidige
repertoire, een aantal nieuwe liedjes horen. Wij doen daar graag onze naam weer eer
aan: Happy Together. Graag tot ziens!

Activiteitenagenda
10 mei

mei

Bingo

14.00-16.00 uur

Brinkpark, Blokker
11 mei	Molendag

09.00-16.00 uur

Molen de Krijgsman, Blokker
t/m 14 mei

Uitbrengen stem Rabobank Clubkas Campagne

15 mei

Verrassend tekenen

13.30-15.30 uur

Brinkpark, Blokker
17 mei

Klaverjassen

14.00-16.00 uur

Brinkpark, Blokker
17 mei

Informatieavond Blokkers Kleine Groene Hart

Aanvang: 19.00 uur

Brinkpark, Blokker
18 mei

Gerrit Entius Slotmixtoernooi (volleybal)

Vanaf 19.00 uur

Sporthal de Kreek, Zwaag (organisatie: WhamWham)
19 mei

Fortenroute Westfriese Tourclub

Start: 09.00 uur

Start: Handbalvereniging, Noorderdracht 42a, Blokker
19 mei

Voorleesfeest tussen de lammetjes

10.30-11.30 uur

MAK Blokweer, Blokker
21 mei

Keezen

Aanvang: 19.15 uur

De Witte Valk, Zwaag

21 t/m 23 mei Ziekentriduüm		
St. Martinuskerk, Zwaag
Als u activiteiten (als hierboven) wilt vermelden in Samenspel, kunt u uw kopij mailen
aan: redactie@stichtingsamenspel.nl.

Sportagenda

mei

VOETBAL
12 mei

Heren

Westfriezen - VVS		

14.00 uur

Zwaag

12 mei

Dames

De Blokkers - SEP		

14.00 uur

Blokker

19 mei

Heren

De Blokkers - VIOS W

14.00 uur

Blokker

26 mei

Heren

Westfriezen - KGB		

14.00 uur

Zwaag

26 mei

Dames

De Blokkers - SDO		

14.00 uur

Blokker

12 mei

Dames

HV Blokker - Geel Zwart

15.00 uur

Oosterblokker(veld)

12 mei

Heren

HV Blokker - Tonegido

13.45 uur

Oosterblokker(veld)

Heren

WFHC - MHC Muiderberg

14.45 uur

De Roskam 6 Zwaag

HANDBAL

HOCKEY
19 mei
19 mei

Dames

WFHC - De Kieviten		

12.45 uur

De Roskam 6 Zwaag

26 mei

Heren

WFHC - HC Rijnvliet		

14.45 uur

De Roskam 6 Zwaag

26 mei

Dames

WFHC - Abcoude		

12.45 uur

De Roskam 6 Zwaag

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

Nieuws van de Zonnebloem
28 februari was onze jaarlijkse gastdag in Cultureel
Centrum Pancratius. Naast een koffieronde met gebak
en afsluitende lunch, hebben wij altijd een ‘act’ tussendoor. Dit jaar was dat een muzikale bingo. Dat betekende heerlijk meezingen met al die gouwe ouwe hits en dan maar
kijken of die ook bij jou op je lijstje staan. Het was dolle pret voor alle aanwezigen die
zich heerlijk lieten verwennen. Ook was er voor iedereen een prijsje.
Om dit soort uitstapjes mogelijk te maken voor al die mensen die mogelijk in een sociaal
isolement dreigen te raken door fysieke beperkingen als gevolg van ziekte, invaliditeit
of ouderdom, kunnen wij natuurlijk wel wat extra inkomsten gebruiken. Zo schrijven
we geregeld de bekende fondsen aan en ook de Rabobank helpt ons met de Clubkas
Campagne. Wij doen mee en hebben uw stem nodig. Iedereen die lid is van de Rabobank mag vijf stemmen uitbrengen. Van 23 april t/m 14 mei kunt u uw stem uitbrengen.
Met de opbrengst willen wij ouderen en mindervaliden meenemen naar dierenpark
Landgoed Hoenderdaell later in het jaar. Help ons helpen en alvast bedankt.
Namens de Zonnebloem afdeling Oosterblokker- Schellinkhout, Annemiek Schouten

Kapot speeltoestel?

Meld het op
www.hoorn.nl/melding

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

Stem op Samenspel!
Bent u lid van Rabobank West-Friesland? Samenspel doet mee aan de Rabobank Clubkas Campagne. En als lid van de Rabobank mag u 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: www.clubkascampagne.nl .
Let op: stemmen kan nog t/m 14 mei!

Oecumenische zondagskring in Blokker
Zondag 19 mei om 10.00 uur wordt een oecumenische kringviering gehouden in de
Dorpskerk van Blokker. Deze viering met als thema ‘Twijfel en verwarring’ is voorbereid
door de oecumenische werkgroep ‘Op zoek naar nieuwe vormen’. Samen in gesprek
gaan en van gedachten wisselen over vragen als waarover twijfelt u, wat maakt u aan
het twijfelen? Luisteren naar het verhaal uit Mattheus 14:22-33: de twijfel van Petrus. U
bent van harte welkom.
Namens de werkgroep, Bontsje Vogel-Van der Hoek

Pancratius vertelt . . .
Dag lieve mensen,
Het seizoen vordert gestaag. Het is bijna 12 mei. U weet
wel, dat is mijn naamdag. Nee, ik ben niet gebóren op
mijn naamdag, 12 mei is mijn sterfdag. Ik ben niet ouder
dan veertien jaar geworden. Als Christen weigerde ik
namelijk om aan de Romeinse goden te offeren. Hierop volgde de doodstraf. Als gevolg hiervan werden, veel later, meerdere kerken en parochies naar mij vernoemd.
Maar laat ik het over andere, aardse, zaken hebben. Na een jaar onderbreking
kwam er in maart toch weer een Kunst expoXXL. Gelukkig hebben Yvonne en Adam
hun schouders er onder gezet om deze expositie van hoge kwaliteit voort te laten
bestaan. Mijn kerk was weer twee dagen lang geheel gevuld met kunst van diverse
aard.
Omstreeks 1988 is mijn kerk grondig gerestaureerd. Daardoor kunnen tegenwoordig van die prachtige exposities worden gehouden. Ik kan daar elke keer weer van
genieten. In april hield Kunst op Zolder haar expositie. De eerste verdieping alsmede de beide transepten werden hiervoor benut. Het thema Horizon kwam duidelijk
tot uiting in de presentatie. Ik heb opgevangen dat zowel bij de expositie in maart
als bij deze expositie het bestuur van de Pancratiuskerk, de bezoekers en de exposanten tevreden waren.
En op 26 april zag ik het regenen. Geen regen waar je nat van werd, maar waar je
blij van werd. Het heeft Zijne Majesteit de Koning namelijk behaagd zeven personen uit de gemeente Drechterland te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje
Nassau. Voor het eerst werd deze bijeenkomst georganiseerd in mijn kerk. Deze
vrijdagmorgen werden vijf personen in mijn kerk onderscheiden. En hoewel er deze
keer geen personen uit Oosterblokker bij waren, was de belangstelling overweldigend. Er waren ruim tweehonderd genodigden aanwezig. Het zag er allemaal
gezellig en goed verzorgd uit. Mijn complimenten.
Maar we hebben weer genoeg gepraat. Meer informatie staat op www.ccp.nu.
Een warme groet van uw ijsheilige Pancratius

Europees podium voor Hoornse boom?
Nederland doet dit jaar voor de tweede keer mee aan de Europese verkiezing ‘Tree of
the year’. SBL Natuurfonds is samen met dagblad Trouw op zoek naar bomen met een
mooi verhaal. Deze verkiezing draait om het behoud en belang van natuur en zorgt
tevens voor sociale cohesie. Gemeente Hoorn doet dit jaar mee!
Tot 15 mei kan iedereen zijn of haar favoriete boom aanmelden. Bij deze verkeizing
gaat het vooral om het verhaal achter de boom. Het belang van de boom voor zijn omgeving, de maatschappij en zijn geschiedenis. Dat zijn de elementen die belangrijk zijn
voor de beoordeling. Het kan gaan om een boom met een historische of maatschappelijke waarde voor een buurt, dorp of stad. De boom die een natuurramp overleefde. De
boom die op het schoolplein generaties scholieren voorbij zag trekken. Bomen zijn niet
alleen mooi, maar staan in onze gemeente volop te ‘multitasken’. De bomen leveren
zuurstof op, filteren kilo’s aan luchtvervuilende stoffen uit de lucht, slaan CO2 op, zorgen voor wateropvang, koeling, biodiversiteit en de gezondheid van onze inwoners.
Zetten wij de gemeente Hoorn dit jaar op de kaart? Meld je favoriete boom met verhaal
dan snel aan via www.deboomvanhetjaar.nl.

Bewonersbijeenkomst Blokkers Kleine Groene Hart
In het Brinkpark is vrijdag 17 mei een informatieavond voor de omwonenden van het
te bebouwen gebied Bangert en Oosterpolder fase A West. Vanuit de bewonersgroep
Blokkers Kleine Groene Hart zetten we ons met inmiddels ruim veertig bewoners in om:
1. 	Meer inspraak en inzage te krijgen in de plannen voor de nieuwe wijk Bangert en
Oosterpolder fase A West;
2. Het groen dat nu bestaat in het gebied te behouden;
3. De plannen voor hoogbouw in het gebied te voorkomen.
Er zijn de afgelopen maanden veel dingen gebeurd, vooral op het gebied van onderzoekswerk en juridische stappen. Dankzij de financiële bijdragen via onder andere de
website www.blokkerskleinegroenehart.nl hebben we drie rechtszaken kunnen aanspannen voor de eerste twee punten. Eén rechtszaak is voorgekomen bij de rechter en
voor de andere twee wachten we nog op een datum.
De rechtsgang om de drie bovenstaande doelen te behalen, is een ingewikkeld proces.
We willen jullie graag op de hoogte stellen van de laatste stand van zaken én wat we
kunnen doen om Blokkers Kleine Groene Hart groen en leefbaar te houden. Dus bewoners van de Coxlaan, Refter, Koewijzend en de Kolenbergstraat: kom allen vrijdag 17
mei om 19.00 uur naar het Brinkpark, Sint Jozephpark 1 in Blokker. Dan praten we jullie
bij over de stand van zaken tot nu toe en de actiepunten.

Molendag bij De Krijgsman
Zaterdag 11 mei is het
Molendag en kunt u onze
prachtige molen weer komen
bewonderen tot stellinghoogte. Wij zullen dan met
trots vertellen over onze
nieuwe wieken en hoe deze
werken. Het heeft even
geduurd want in november
2018 is de oude molenroede
eruit gehaald en op transport gegaan naar Aalten
in Gelderland. Daar zou hij
worden opgeknapt en worden voorzien van een wiekverbetering. Maar dit liep helaas
heel anders want de molenroede was te slecht om er een nieuw wieksysteem op te zetten. Dit was voor de stichting een flinke financiële tegenvaller. Maar nu zes maanden
later is het dan toch zover. De molen kan weer draaien met vier wieken waarvan twee
met wiekverbetering. Dit zijn regelklepjes: als de wind harder gaat waaien en de molen
harder gaat draaien, dan gaan de klepjes open waardoor de molen veel gelijkmatiger
blijft draaien. Wat weer beter is voor de meelkwaliteit. Op de foto ziet u hoe de nieuwe
molenroede van 23,5 meter van de vrachtwagen wordt gehesen. Dus beste mensen,
kom kijken op zaterdag 11 mei. De molen is open van 9.00 tot 16.00 uur en in het theehuis maken onze bakkers ook nog wat lekkers om mee te nemen voor Moederdag.
Met vriendelijke groet, het team van De Krijgsman

Voorkomen en herkennen van een beroerte
Op dinsdag 14 mei is de Dag van de Beroerte. In het Dijklander Ziekenhuis in Hoorn
zijn van 10.00 tot 16.00 uur activiteiten in de centrale hal die ingaan op preventie én
herkenning van een beroerte. Met een beroerte worden herseninfarcten, hersenbloedingen en TIA’s bedoeld.
Laat gratis je cholesterol en bloeddruk meten
Voorkomen van een beroerte kan door een aangepaste leefstijl: goede voeding, voldoende bewegen, minder stress, niet roken en matig met alcohol. Op 14 mei kunt u
in het Dijklander Ziekenhuis meer informatie krijgen. Er zijn gezonde hapjes, gratis
cholesterol- en bloeddrukmetingen, tips om een beroerte tijdig te herkennen en stands
met informatie van de stichting Hersenletsel, Trombosestichting, Harteraad en de Hartstichting. Ook zijn de verpleegkundig consulenten van de afdeling Neurologie aanwezig
voor vragen of uitleg.
U bent van harte welkom. De toegang is gratis.

Obligatietrekking Lourdeskapel
Elk jaar vóór 1 mei moeten de obligaties getrokken worden. Hieronder de uitslag van de 16e
trekking. Voor vragen kunt u contact opnemen met A. v.d. Meer, telefoon: 0229-235956.
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De kapel kan elke vrijdag worden bezocht van 10.00 tot 12.00 uur. Tijdens het Ziekentriduüm is de kapel open tot 13.30 uur. In de maand mei is de kapel alle ochtenden open
tussen 10.00 en 12.00 uur, behalve op zon- en feestdagen. U kunt met eigen ogen zien
hoe goed de vele vrijwilligers alles netjes houden in en rondom de kapel. Zie de snoeiwerkzaamheden op de foto.
Namens de openkapelgroep, Rina Gitzels

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 12 mei
ds. J. Meinders, HA

Blokker

Zondag 19 mei
ds. N.W. Visser

Zwaag

Zondag 26 mei
Blokker
ds. T. van Lente-Griffioen

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. 18 mei
19.00 uur
Zwaag
			
Oosterblokker
			
Westwoud
Zo. 19 mei
09.30 uur
Zwaag
		
14.30 uur		
		
19.00 uur		
		
19.00 uur
Westwoud
Di. 21 mei
09.00 uur
Zwaag
				
Wo. 22 mei
08.30 uur
Zwaag
		
09.00 uur		
				
Do. 23 mei
09.00 uur
Zwaag
				
Vr. 24 mei
09.00 uur
Zwaag
Za. 25 mei
17.00 uur
Zwaag
			
Oosterblokker
			
Westwoud
Zo. 26 mei
09.30 uur
Zwaag
		
19.00 uur		
Di. 28 mei
09.00 uur
Zwaag
Wo. 29 mei
08.30 uur
Zwaag
		
09.00 uur		
		
16.00 uur
Blokker
Do. 30 mei
09.30 uur
Zwaag
				
Vr. 31 mei
09.00 uur
Zwaag
Za. 01 juni
19.00 uur
Oosterblokker
			
Westwoud
Zo. 02 juni
09.30 uur
Zwaag
		
19.00 uur		

Woord- en Gebedsdienst m.m.v. Grote Waalkoor
GEEN VIERING
GEEN VIERING
Eucharistieviering met Samenzang
Filipijnse viering - Engelstalig in de Lourdeskapel
Rozenkransgebed in de Lourdeskapel
Viering m.m.v. jubileumkoor EigenWijs 50-jarig bestaan
Geen Kapelviering
Ziekentriduüm
Stille Aanbidding in de Lourdeskapel
Eucharistieviering in de Lourdeskapel
Ziekentriduüm
Geen Kapelviering
Ziekentriduüm
Eucharistieviering in de Lourdeskapel
Regionale Vormselviering m.m.v. Jongerenkoor Arrival
GEEN VIERING
GEEN VIERING
Eucharistieviering met Samenzang
Rozenkransgebed in de Lourdeskapel
Eucharistieviering in de Lourdeskapel
Stille Aanbidding in de Lourdeskapel
Eucharistieviering in de Lourdeskapel
Eucharistieviering in Brinkpark
Hemelvaart
Eucharistieviering m.m.v. koor Marcanto
Eucharistieviering in de Lourdeskapel
Eucharistieviering Dames- en Herenkoor
GEEN VIERING
Eucharistieviering met Cantor
Rozenkransgebed in de Lourdeskapel.

Belangrijke gegevens en telefoonnummers
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
A.E. Meijer
Pennekamplaan 57-59
Huisartsenpraktijk Bangaerde
Krommewoud 46
Th.E. Versteege en
Q.C.M. Meijer
Julianalaan 9
Huisartsenpraktijk Scheer
Nieuwe Steen 10

1695 HX Blokker
0229 - 23 21 30
1696 CB Oosterblokker 0229 - 26 16 66
1689 JP Zwaag
0229 - 26 15 22
1689 EG Zwaag
1625 HV Hoorn

0229 - 21 22 22
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
Mariejan Spil, Zwaagdijk 367, (oud) Zwaag/Zwaagdijk-West.
Zonnebloem Westerblokker
Susan Langenberg, Plantage 19, Blokker (Bezoekwerk)
Karin Jong-Koen, Bandstraat 8, Blokker (Secretaris)
Zonnebloem Oosterblokker /Schellinkhout
Jacqueline Weening, Oosterblokker (Secretaris)  	
Onafhankelijk Ouderenadviseur MEE & De Wering
Wijksteunpunt Ouderenzorg St. Jozefpark Blokker
Wijksteunpunt Ouderenzorg Perelaar Zwaag
Parochiële Caritas Instelling (P.C.I) Zwaagdijk-West
R.K. Begrafenis- en Crematievereniging St. Barbara
R.K. Begrafenis- en Crematievereniging St. Barbara
Uitvaartvereniging De Laatste Eer		
Uitvaartvereniging St. Jozef		
Uitvaartverzorgers bovenstaande verenigingen:
Lian Kroon en Monique Bankras		

0229 - 23 77 81
0229 - 5729 74
06-24729060
0229 - 24 76 27
06 - 41 16 5711l
088 - 00 75 000
0229 - 24 06 04
0229 - 21 23 23
0229 - 57 29 74

jweening@gmail.com

Zwaag, Zwaagdijk-West
Oosterblokker.
Zwaag en Blokker
Westerblokker

06 - 11 44 44 17

Hulpverlening vanuit de westfriese kerken voor iedereen 0229 - 27 16 84

Dagelijks tel. spreekuur op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 13.15 tot 14.15 uur.

