
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 21 juni kunt u inleveren 

uiterlijk op woensdag 12 juni voor 19.00 uur ‘s avonds 

via  redactie@stichtingsamenspel.nl of op Benonilaan15, 1695HD Blokker

Tekst kunt u het beste aanleveren in Word of direct in uw e-mailbericht. 
Foto’s in een zo hoog mogelijke resolutie, minimaal 300 dpi en illustraties zoals logo’s het liefst 
als illustrator EPS en anders ook in een zo hoog mogelijke resolutie. Als u hierover vragen 
heeft, kunt u ze uiteraard altijd stellen via redactie@stichtingsamenspel.nl .

De redactie behoudt zich het recht voor de kopij in te korten en te beoordelen op toepasbaar-
heid en correcte inhoud voor plaatsing. Voor vragen of opmerkingen kunt u zich wenden tot 
de redactie via redactie@stichtingsamenspel.nl . Drukfouten voorbehouden.

Wilt u adverteren in Samenspel?
Als u een advertentie wilt plaatsen in Samenspel, kunt u contact opnemen met Zeeman recla-
megroep, Witte Paal 212 – 1742 LA Schagen, tel. 0224 - 296007 of e-mail: advertentie@zrgbv.nl

Heeft u een vraag voor de redactie?
Als u vragen heeft aan de redactie van Samenspel, dan kunt u bellen naar: 0229-241249
(tussen 19.00 en 20.00 uur).

Heeft u Samenspel niet ontvangen of heeft u een vraag over de verspreiding?
Als u opmerkingen of vragen heeft over bijvoorbeeld de verspreiding, kunt u contact opnemen 
met Ben Gitzels: 0229-262185.
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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.
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Volg ons ook op Facebook: www.facebook.com/Samenspel

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

Westfriese Lourdes Vliegreis 2019

“Bij de busreis in de Pyreneeën nog een stukje van de wandelroute Santiago de Com-
postella ervaren. Bepaald niet een makkelijke weg.” (deelnemer Westfriese Lourdes 
Vliegreis 2018)

De Westfriese Lourdes Vliegreis 2019 vindt plaats van 26 september t/m 1 oktober. Er 
zijn zestig deelnemers en daarmee is de reist volgeboekt. Woensdag 12 juni vindt de 
informatie- en kennismakingsavond plaats en woensdag 4 september is de voorberei-
dingsbijeenkomst. Beide avonden zijn in de Protestantse Kerk in Hoogkarspel. Tijdens 
deze avonden vindt (her)kennismaking plaats, wordt praktische informatie verstrekt en 
kan men met alle vragen terecht. Een recente dvd geeft indrukken over de organisatie 
en sfeer rond een Lourdesbedevaart. 
Ongeveer tien dagen vóór vertrek verstuurt VNB de reisbescheiden, vluchtnummers en 
definitieve reistijden. Voor het thuisfront zijn de vluchtnummers en vliegtijden rond de 
dag van heen- en terugreis te vinden op NOS Teletekst (pagina 768 1/7 en 2/7 Maastricht 
Airport) en op internet via www.maastrichtairport.nl. 
Bent u ook benieuwd naar de ervaringen van de Lourdesgangers? In de parochie- en 
dorpsbladen zullen we sfeerindrukken van de Lourdesreis publiceren. 

Alle vliegplaatsen in de Westfriese Lourdes Vliegreis 2020  zijn al gereserveerd. Wilt u in 
2021 (eind september) met ons mee? U kunt zich nu al aanmelden bij Harry Vet, 
e-mail: ham.vet@quicknet.nl of telefoon: 0228-514040.



Uitnodiging: Laat je uitdagen!

Doe mee met een groot spel en ontdek alles over 
de scouting. Zondag 16 juni wordt er een groot spel 
georganiseerd in de Bangert en Oosterpolder. Ieder-
een mag hier gratis aan meedoen. Het spel begint 
om 12.00 uur. Je kunt je op de dag zelf aanmelden 
bij de stand op de parkeerplaats van de oude Deen. 
Tijdens deze dag kunnen alle kinderen tot 15 jaar 
kennismaken met Scoutinggroep Martin Luther 
King uit Hoorn. Ouders zijn natuurlijk ook van harte 
welkom.
Scouting staat voor uitdaging. Je besteedt je vrije 
tijd op een actieve en uitdagende manier. Het is 
niet alleen enorm gezellig samen met je vrienden, 
je leert ook om samen te werken en het avontuur 
op te zoeken. Bij scouting doet iedereen mee. Je 
kunt vier keer vrijblijvend komen kijken en mee-
doen. Daarna beslis je of je lid wilt worden. 
Kijk op de website voor meer informatie: 
www.martin-luther-king.nl.

Zomerrooster voor operaties in Dijklander Ziekenhuis
Het Dijklander Ziekenhuis is de komende zomer-
maanden genoodzaakt om het OK-rooster aan te 
passen. Hierdoor zullen er minder planbare operaties 
dan normaal worden uitgevoerd. De roosteraanpassing is noodzakelijk vanwege het 
personeelstekort op de OK. Dit probleem speelt landelijk en ook het Dijklander Zieken-
huis heeft hier sinds een paar maanden mee te maken.
Tachtig procent van de geplande ingrepen zal gegarandeerd doorgaan. Het aangepaste 
OK-rooster heeft geen invloed op de spoedzorg, intensive care zorg en acute opvang 
van patiënten, deze blijft gewoon beschikbaar. Patiënten die wachten op een operatie 
kunnen met hun vragen terecht bij het patiëntenservicepunt van het Dijklander Zieken-
huis via 0229-257613.

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

De huisartsenpraktijk is wegens nascholing, vakantie of nachtdienst 
gesloten op vrijdag 7 juni. 

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



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.

 Jaloerse mensen die over anderen mopperen

         Cappuccino zonder laag schuim
     Niet doen wat je leuk vindt
             Zeuren over het weer 

Jehova’s aan je deur
             Kinderen die hun zin doordrijven    File rijden
    Je nek breken over de troep van een ander
 Als je niet van elke dag een feestje maakt
dat er nog steeds geen vrede op aarde is

stom!
KEES PELT UIT BLOKKER

Kees Pelt geeft de rubriek door aan Co Pelt uit Blokker. 
De redactie ontvangt zijn bijdrage aan ‘Stom’ - inclusief foto - graag vóór 12 juni 
via redactie@stichtingsamenspel.nl.



Vacature voor tenor - Zing gratis mee op projectbasis 

De Martinus Cantorij bestaat uit 25 ervaren liefhebbers van Engelse kathedraalmuziek 
en zoekt extra tenoren voor de volgende projecten:
- Anglicaanse vesper: 15 september in Dorpskerk Zwaag
- Anglicaanse vesper: 20 oktober in Zuiderkerk Enkhuizen
- Christmas Carols: 14 december in RK Kerk Overveen
- Christmas Carols: 15 december in Zuiderkerk Enkhuizen

De repetities vinden plaats op vrijdagavond in Dorpskerk Zwaag, Kerkelaan 8 in Zwaag.
Meer informatie vindt u op www.martinuscantorij.nl of bel 06-83646281.

Afscheid nemen doet altijd pijn
Woensdag 29 mei kregen wij het bericht dat na een lange periode van ziekte Afra 
Buis-Weel, de echtgenote van Piet Buis, is overleden.
Afra was de vrouw van onze ex-Prins Petrus. Hij was Prins van Het Masker in 1985. 
Aan zijn zijde stonden zijn eigen dochters Mariët en Tanja. Afra en Piet waren trouwe 
klanten tijdens carnavalsactiviteiten. Ze waren niet alleen aanwezig, maar brachten 
ook een gezellige sfeer mee. Toen hun dochters verkering kregen activeerden ze deze 
jongens om toch vooral mee te doen aan de verschillende carnavalsactiviteiten. Jaren-
lang hebben ze dan ook meegedaan aan de carnavalsoptocht.
Piet moest al een aantal jaren alleen naar diverse carnavals en EPC-festiviteiten we-
gens de gezondheidsproblemen van zijn Afra. Helaas moesten ze vele jaren geleden al 
te vroeg afscheid nemen van hun dochter Mariët. Dat heeft hen veel verdriet gedaan.
Wij, carnavalsvereniging Het Masker en de Ex Prinsen Club, condoleren de familie 
met het verlies van hun dierbare en wensen hen heel veel sterkte toe.



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 29 MEI
 WOENSDAG 12 jUNI
SVP PAPIER GEBUNDELD OF IN DOOS/BAK AAN DE WEG ZETTEN.

Uittip: natuurwandeling bij Naviduct Krabbersgat

Met de ingebruikname van Naviduct Krabbersgat schreef Enkhuizen in 2003 geschiede-
nis. Het aquaduct met inpandige schutsluis is de eerste in haar soort op de hele wereld, 
een technische prestatie van jewelste.
Maar wist u dat er rond dat naviduct ook bijzondere natuur is te vinden? Dat de hellin-
gen rondom de imposante ‘waterbrug’ plaats bieden aan talloze bloemen en kruiden?
Zaterdag 8 juni om 14.00 uur geeft een aantal gidsen van het IVN een speciale rondlei-
ding vlakbij het naviduct. Na een korte introductie over de totstandkoming en bouw 
van het waterbouwkundig huzarenstukje, vertellen ze van alles over de flora en fauna 
op de zandhellingen aan weerszijden van de weg. De rondleiding is gratis en begint bij 
de IVN-vlag op de oude Houtribdijk. Iedereen is van harte welkom. Meer informatie: 
www.ivn.nl/afdeling/west-friesland/activiteiten

St. Caecilia gaat naar buiten!
Nu de vakantie nadert, komt ook het zomergevoel en 
worden de dagen weer warmer. Muziekvereniging St. 
Caecilia gaat daarom in juni en juli naar buiten! Als het 
op de maandagavond - St. Caecilia’s vaste repetitie-avond - mooi weer is, wordt er niet 
binnen gerepeteerd maar buiten. U kunt ons dan vinden op locaties in Zwaag en omge-
ving. Hoe kunt u St. Caecilia vinden? Ga op het geluid af…. of kijk even op de maandag 
zelf op Facebook. U bent van harte welkom om een kijkje te nemen bij ons. Dit alles is 
uiteraard onder voorbehoud van mooi en droog weer, anders wordt er gewoon binnen 
gerepeteerd in De Plataan. Maar wij hopen op een paar mooie zomerse maandagavon-
den.
Deze repetities zijn ter voorbereiding op het Familieconcert van zondag 7 juli. Dan vindt 
inmiddels bijna traditiegetrouw de afsluiter van het seizoen plaats op het grasveld voor 
De Plataan om 15.00 uur. Het concert voor de hele familie, iedereen is hier ook weer 
welkom. Onder andere het zomerse ‘All night Long’ van Lionel Richie, een concertmars 
en een Slavische dans komen voorbij. Zowel het jeugdorkest ZOO! als het grote orkest 
treden op. Wij zien u graag tijdens een van onze repetities of bij het Familieconcert!



Activiteiten MAK Blokweer
O jee, een orchidee!
Het is altijd de moeite waard om door natuurpark Blokweer te 
wandelen, maar in juni en juli bloeien de orchideeën en dat is ex-
tra speciaal. Op een zondagse wandeling op 16 juni bekijken we 
de mooiste en de eigenaardigste planten in het park. De wande-
ling wordt geleid door parkdeskundige Hans Timmerman. Aan de 
hand van het plantenleven en de bloeiplaatsen van orchideeën 
en andere bijzondere planten in het park komt het ecologische 
beheer ter sprake, evenals allerlei andere zaken die natuurpark 
Blokweer tot een bijzondere plek maken. De wandeling gaat voor 
een groot deel van het pad af, daarom zijn laarzen het ideale 
schoeisel. De wandeling begint om 14.00 uur en duurt tot onge-
veer 15.30 uur. Deelname kost 3,50 euro per persoon, inclusief 
koffie of thee. Aanmelden: 0229-266344 of info@mak-blokweer.
nl. Er is plek voor maximaal 12 deelnemers.

Speeltuinsurvival in de natuur
Woensdag 12 juni kun je van 14.00 tot 15.30 uur lekker komen klauteren en ravotten 
in de natuur. De speeltuinsurvival bij MAK Blokweer is een veelzijdige vorm van buiten-
sport, waarbij een parcours met allerlei hindernissen afgelegd wordt. De zeer diverse 
hindernissen zijn onder andere opgebouwd uit touwen, balken en netten. Ook zijn er 
natuurlijke hindernissen zoals sloten. Kracht, conditie en techniek spelen een bepa-
lende rol in deze activiteit. Naast de hindernissen die je moet overwinnen, worden jouw 
creativiteit en uithoudingsvermogen op de proef gesteld. Hou je van de buitenlucht en 
sportieve uitdagingen, kom dan langs en doe mee! Trek oude kleren aan.

Deze Maks’ doe-middag 
is voor kinderen van 6 t/m 
12 jaar. De doe-middagen 
worden minstens twee 
keer per maand georga-
niseerd en staan altijd 
in het teken van één 
van onze thema’s na-
tuur, boerderij en groen. 
Aanmelden: 0229-266344 
of info@mak-blokweer.nl. 
De kosten zijn 4,50 euro 
per kind.
Stichting MAK Blokweer, 
Kloosterhout 1-2, 
1695 JC Blokker, 
www.mak-blokweer.nl



  Column Brechje

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 27 MEI
MAANDAG 10 jUNI GEEN OUD PAPIER

‘Kom je strakjes bij me spelen?’

Kent u het liedje van Kinderen voor Kinderen nog? Hun eerste LP 
(LangspeelPlaat) verscheen in 1980. Ik was toen zes jaar. Ik ben nog 
van de generatie die naar buiten ging als je je verveelde. Daar trof je andere kinderen 
uit de buurt die zich ook verveelden. We kregen met zijn allen briljante ideeën! Een 
mini zandkasteel maken in de openbare zandbak voor de in de bosjes gevangen spin-
nen. De boeken van bijvoorbeeld de ‘Otto’ in repen scheuren, daar lieten we de jongens 
pijltjes van rollen. Met een PVC-buisje als blaasinstrument hadden wij een heus pijltjes-
gevecht. ‘Volg de leider’ op onze fietsen. Speurtocht met stoepkrijt maken. 
Met een vergrootglas en een heleboel zon een gaatje in een blaadje, dat je uit een 
struik trok, branden. TV was er alleen op woensdagmiddag. Toen we iets ouder werden, 
stonden we met zijn allen bij het klimrek te klagen over onze ouders, hoe suf ze waren. 
Ieder kind, waarvan de ouders het zich konden veroorloven, ging in de 1e van de mid-
delbare school op stijldansles. Het hoorde bij je opvoeding, zo stom! Wat heb ik daar 
een plezier gehad, vrienden ontmoet. Toen ik twintig was (1994), werd er voor het eerst 
een Buitenspeeldag georganiseerd.
Gelukkig wordt dit initiatief van Jantje Beton en Nickelodeon nog steeds uitgevoerd. 
Het is in deze maatschappij hard nodig. Van buitenspelen leer je zo veel: samenwerken, 
voor jezelf opkomen, materiaalkennis, enzovoort. 
Het mooie is dat het niets kost. Misschien kunnen de tieners van nu iets voor de jongere 
kinderen in de straat organiseren, zijn ze ook meteen buiten. Zal school vragen of ze 
dit jaar op woensdag 12 juni na 11.00 uur uitgeroosterd kunnen worden om activiteiten 
voor te bereiden ; ) Waar kan je nog spelen? Waar heb je een plek… 
(1980, Kinderen voor Kinderen, ‘Schuilplaats’)



  Wekelijkse activiteiten:

Maandag  Donderdag
Koffie drinken 10.00 – 11.00 uur Koffie drinken 10.00 – 11.00 uur
Gezamenlijk eten 12.00 – 13.00 uur Gezamenlijk eten 12.00 – 13.00 uur
Fitness 13.00 – 15.00 uur Biljarten Vanaf 14.00 uur
Spelletjesavond 19.00 – 20.30 uur Spelletjesmiddag 14.00 – 16.00 uur
  
Dinsdag  Vrijdag
Koffie drinken 10.00 – 11.00 uur Koffie drinken 10.00 – 11.00 uur
Gezamenlijk eten 12.00 – 13.00 uur Gezamenlijk eten 12.00 – 13.00 uur
Handwerken 13.30 – 15.30 uur 
  
Woensdag  Zondag
Koffie drinken 10.00 – 11.00 uur Koffie drinken 10.30 – 11.30 uur
Gezamenlijk eten 12.00 – 13.00 uur  

Overige activiteiten: 
Klaverjassen Vrijdag 31 mei en 14 juni van 14.00 tot 16.00 uur
Verrassend Tekenen Zomerstop 
Bingo Vrijdag 7 juni 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.

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.



Familieberichten & Zoekertjes

GEZOCHT

Voor het komende plukseizoen (juni, juli en augustus) zijn wij op zoek naar 
scholieren en schoolverlaters van 15 jaar en ouder voor het plukken van 
bessen en kersen. Aanmelden is mogelijk per e-mail: jkieften@xs4all.nl. 

Vermeld hierbij je naam, leeftijd, telefoonnummer.

Voor plaatsing in het Samenspel van 21 juni graag uiterlijk op  
WOENSDAG 12 juni 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.

Slottoernooi Indoor Bowls Vereniging BZH

Maandag 27 mei vond het slottoernooi van 
BZH plaats in Sporthal Zwaag. De leiding 
van dit toernooi was weer in handen van 
Ben Gitzels. De 24 deelnemers hebben op 
sportieve en gezellige wijze in drie partijen 
van acht ends om de punten gestreden. 
De spelers met de meeste punten werden 
beloond met een boeket bloemen:
1. Jan Doets 6 punten +45
2. Martin Vos 6 punten +30
3. Nico Noordermeer 6 punten +29
Wij namen bij dit toernooi afscheid van 
Tinie Ooijevaar. Zij was één van de oprich-
ters van BZH en bijna 28 jaar lid. Hoewel zij 

nog graag wat jaartjes door zou willen spelen, wordt het voor haar toch te vermoeiend. 
De uitbaters van het sportcafé trakteerden ons op koffie en thee en de club deed daar 
een koek bij. Het LOP Zwaag en de andere sponsors werden hartelijk bedankt voor hun 
bijdrage aan het afgelopen seizoen. Na afloop hebben de meeste deelnemers geno-
ten van een heerlijke maaltijd in het sportcafé. De voorzitter bedankte de deelnemers 
van het toernooi, wenste iedereen een goede vakantie en ziet iedereen graag weer op 
maandag 2 september.



Kermis Zwaag: vijf dagen lang spektakel!

Kermis Zwaag kent dit jaar veel leuke activi-
teiten bij De Witte Valk en Sportcafé Zwaag. 
Ook de kermis zelf zal dit jaar verder worden 
uitgebreid met nog meer spectaculaire attrac-
ties. Tijdens het pinksterweekend gaat het los 
en is het weer zwieren en zwaaien en feest in 
Zwaag. Inmiddels hebben zich vele teams voor het bakvoetbal en het beachvolleybal  
ingeschreven.  

Zaterdagavond belooft een zomerse avond 
te worden in De Witte Valk. Met de klein-
ste dj van Europa, Timmie Tropical, bekend 
van Das Coen und Sander Fest. Samen met 
feest-dj Edje & dj Stamble brengen zij de 
feestbarometer tot een hoog niveau. De 
zaal gaat open om 21.00 uur. 
Nieuw dit jaar op zondag is ‘Feest op het 
plein’ bij Sportcafé Zwaag, met BBQ en 
liveoptredens.
Op veler verzoek gaan we maandagoch-
tend terug in de tijd en daarom opent 
Sportcafé Zwaag de deuren al om 10.00 uur 

voor het Eerste Deuntje Pyjamabal. Tot 13.00 uur is alles inclusief, kaarten hiervoor kun 
je vooraf verkrijgen aan de bar van Sportcafé Zwaag.
Vanaf 15.00 uur begint bij Sportcafé Zwaag een fantastisch familieprogramma met Kids 
on Stage met optredens van Dance Acts en live The Voice Kids. Voor de jonge kinderen 
is er ook van alles te doen zoals een kleurplatenwedstrijd, springkussen, mega glijbaan, 
gratis pony rijden, limonade, ijsjes en 
zakjes snoep én kans op gratis kermisat-
tracties-puntjes! Dit evenement wordt 
gesponsord door het LOP en Jeugdraad 
Zwaag. Om 18.00 uur is de prijsuitreiking 
met aansluitend de feestavond.
Kijk op www.kermiszwaag.nl voor het 
complete programma en het laatste 
nieuws. Laat je verder verassen door 
foto’s over de historie van Kermis Zwaag, 
in samenwerking met Stichting Historisch 
Zwaag. Hou onze facebookpagina goed 
in de gaten en maak kans op een gratis 
rondje kermis.
 
Het Kermiscomité Zwaag



8 t/m 11 juni  Kermis Zwaag www.kermiszwaag.nl

16 juni  Scoutingspel Bangert en Oosterpolder  Aanvang 12.00 uur

 Parkeerplaats van de oude Deen

18 juni  Keezen  Aanvang 19.15

 Witte Valk, Zwaag

23 juni  Zeeweringstocht Westfriese Tourclub  Aanvang 09.00 uur

 Start: Handbalvereniging, Noorderdracht 42a, Blokker

29 juni  Muziekspektakel op het Plein  13.00-20.00 uur

 Winkelcentrum De Bangert, Hollandse Cirkel, Zwaag

30 juni  Kunst in de Kas  11.00-17.00 uur

 Beatrixstraat 3A, Zwaag

7 juli  Rondje Alkmaardermeer Westfriese Tourclub  Aanvang 09.00 uur

 Start: Handbalvereniging, Noorderdracht 42a, Blokker

7 juli  Familieconcert St. Caecilia

Activiteitenagenda  juni / juli

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.

TENNIS

15-30 juni Senioren Clubkampioenschappen LTC Wings Enkel, dubbel en mix Oosterblokker

15-30 juni jeugd Clubkampioenschappen LTC Wings Enkel en mix Oosterblokker 

VOETBAL

15-16 juni jeugd Intratuin jeugdtoernooi De Blokkers   Blokker

22 juni jeugd Intratuin Meiden toernooi De Blokkers   Blokker 

Sportagenda   juni



Ziekentriduüm Zwaag

Van 21 tot en met 23 mei vond het jaarlijkse Ziekentriduüm in 
Zwaag weer plaats. Een prachtige en feestelijke driedaagse waarin 
het 80-jarig bestaan goed is gevierd en er zelfs een koninklijke 
onderscheiding mocht worden uitgereikt. 180 gasten uit Zwaag en 
omstreken hebben kunnen genieten van mooie, inspirerende en 
ingetogen momenten en van uitbundige, gezellige ontspannen momenten. Wij willen 
iedereen ontzettend bedanken die hier ook maar enigszins aan heeft bijgedragen. En 
dat zijn veel mensen... Heel veel vrijwilligers voor, tijdens en na het Ziekentriduüm die 
zorgen dat het de gasten aan niets sontbreekt en hun tijd en energie belangeloos in 
willen zetten voor alle deelnemers. Geweldig is dat.
Daarnaast zijn er nog vele mensen, bedrijven en organisaties die het Ziekentriduüm 
een warm hart toedragen en ons financieel bijstaan. Alle inwoners van Zwaag die bij 
de deur-aan-deurcollecte hun bijdrage geven. Alle trouwe sponsoren, die al vele jaren 
de ‘pot spekken’. Dit jaar werd in verband met het jubileum ook extra uitgepakt door 
onder andere de gemeente Hoorn, LOP, Zwaags Fonds, Dorpsveiling Zwaag, Partytop 
en de Rabobank. Al deze mensen bij elkaar hebben het Ziekentriduüm 2019 tot een 
zeer geslaagd evenement weten te brengen. Héél veel dank aan iedereen die dit mede 
mogelijk heeft gemaakt. Wij hopen volgend jaar wederom zo’n mooie en goede drie-
daagse te houden van 12 tot en met 14 mei.

Namens het Ziekentriduüm Zwaag, Ruud Bennis

Wat waren het weer mooie, gezellige en warme dagen met elkaar. De vieringen met 
prachtige koren, en op de donderdag de indrukwekkende ziekenzalving. ‘s Middags een 
ontspanningsprogramma met Happy Together, Stuurloos, Zwaaghalsjes en De Wingerd 
met de bloemenhulde. Ook de kapel werd door onze gasten veel bezocht. De catering 
was goed verzorgd. Dit jaar vanwege ons jubileumjaar als extraatje een gebakje, bon-
bons en een lekker advocaatje. Als grote verrassing werd Johan Tiessing door burge-
meester Nieuwenburg benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau, onder andere 
voor 31 jaar inzet voor het Ziekentriduüm. De gasten gingen blij en voldaan naar huis. 
Alle vrijwilligers heel erg bedankt voor jullie inzet.

Een groet van de contactpersonen Rita de Boer en Afra Vriend

Nieuws van de Westfriese toerclub (WFTC)
Zondag 23 juni organiseert WFTC de Zeeweringstocht. De tourcom-
missie heeft voor deze tocht twee afstanden uitgezet: 70 en 110 
kilometer. Meer info over deze tocht kunt u lezen in het volgende 
Samenspel. Zondag 7 juli staat Rondje Alkmaardermeer gepland. WFTC rijdt dan een 
tocht over 70 en 105 kilometer. Noteer deze data alvast in de agenda en kijk voor 
nieuws en onze fietsavonturen op www.wftc.eu.



Een nieuw paspoort nodig?
Laat het thuis bezorgen.
www.hoorn.nl/paspoort

Losse stoeptegel?
Meld het op 
www.hoorn.nl/melding

Muziekspektakel op het Plein 

Stichting B&O organiseert 29 juni voor de derde keer een muziek-
spektakel. Dit evenement vindt dit jaar voor het eerst plaats bij winkelcentrum De Ban-
gert aan de Hollandse Cirkel in Zwaag. Het podium komt aan de ingang van het plein 
met een gezellig terras in het midden. Van 13.00 tot 20.00 uur is er veel muziek van en 
door wijkgenoten en andere geïnteresseerden.
Op het plein staan tafels en bankjes, schuif gezellig aan om heerlijk te genieten van 
dit evenement. Met zelf meegenomen of gekochte hapjes en drankjes maak je er een 
gezellige middag van in onze wijk. Met een knutseltafel, schminken en een luchtkussen 
is er voor de kinderen prima vermaak.
Wil je volgend jaar zelf meedoen? Dat kan. Graag zelfs! Geef je op via het contactfor-
mulier op onze website of spreek een van ons even aan. Vrijwilligers zijn ook altijd wel-
kom. Meer informatie is te vinden op www.stichtingbno.nl/muziekspektakel. We zien 
jullie graag op 29 juni op het plein.
Stichting B&O

Slootjesdagen
Voor bloeiend onderwaterleven hoef je niet persé te snorkelen 
in verre tropische oorden. Ook dichter bij huis kun je terecht. 
Wat heet: de op het oog simpele slootjes in ons eigen West-
Friesland zitten soms tjokvol met leven. In het weekend van 15 en 16 juni houdt het 
IVN, de landelijke organisatie voor natuureducatie, twee slootjesdagen. Onder begelei-
ding van gidsen kunnen kinderen van alle leeftijden met een schepnetje, zoekkaart en 
loepje ‘op safari’ in de sloot. Jonge kinderen
graag met een begeleider. Watervlooien, libellenlarven, kokerjuffers, rivierkreeftjes, 
bloedzuigers, bootsmannetjes, je kunt onder het wateroppervlak werkelijk van alles 
tegenkomen.
Zaterdag 15 juni om 13.00 uur in het Egboetswater in Oostwoud (Liederik 15, afslag 
Hauwert). Zondag 16 juni om 14.00 en om 15.00 uur in het Streekbos (verzamelen bij 
IVN in het Streekbos Paviljoen).



Wie verdient de Hoornse Vrijwilligersprijs 2019?

Ook dit jaar organiseert Vrijwilligerspunt West-Friesland in samenwerking met Gemeen-
te Hoorn de Hoornse Vrijwilligersprijs, dé waarderingsprijs voor (jonge) vrijwilligers en 
vrijwilligersorganisaties. Wie verdient de Hoornse Vrijwilligersprijs 2019? Daar hebben 
de inwoners van de gemeente Hoorn invloed op door hun favoriete vrijwilliger of vrij-
willigersorganisatie aan te melden. Het aanmelden van vrijwilligers en vrijwilligersorga-
nisaties kan via de website www.hoornsevrijwilligersprijs.nl. Er zijn drie categorieën: de 
Jonge Vrijwilliger (tot 23 jaar), de Vrijwilliger (vanaf 23 jaar) en de Vrijwilligersorganisa-
tie. Aanmelden kan tot 6 oktober 2019.
Na 6 oktober buigt de vakkundige jury zich over de aanmeldingen en kiest vervolgens 
van iedere categorie drie genomineerden. De jury bestaat dit jaar uit: Marion Winkel-
huis (directeur SG Newton), Ad Geerdink (directeur Westfries Museum), Hans Beenker 
(voorzitter Stichting Ter Rede van Hoorn), Karin Twisk (teamcoach en coördinator evene-
menten Nicolaas in Lutjebroek) en Paul Groot (directeur Bibliotheek Hoorn).
Van alle genomineerden wordt een filmpje gemaakt waarin zij zich uitgebreid kunnen 
presenteren. De filmpjes worden half november op de website geplaatst en vanaf dan 
kan er ruim twee weken door iedereen worden gestemd. Op 4 december worden de 
winnaars tijdens een besloten feest in het SG Newton bekend gemaakt.
Ook dit jaar ontvangen de prijswinnaars weer prachtige prijzen van de sponsors van de 
Hoornse Vrijwilligersprijs. Meer informatie over de sponsors en over de Vrijwilligersprijs 
op www.hoornsevrijwilligersprijs.nl.



Nieuws van De Bussel

Reünie op De Bussel
Vrijdag 10 mei vond ter gelegenheid van het 40-jarige ju-
bileum van de school een reünie plaats op De Bussel. De avond bestond uit twee delen: 
van 18.00 tot 20.00 uur werd buiten op het schoolplein een gezellige barbecue georga-
niseerd. Ongeveer 80 mensen waren hierbij aanwezig en de sfeer was geweldig. De zon 
scheen, iedereen zat heerlijk te eten en te drinken en ondertussen werd er gezellig bij 
gekletst.
Vanaf 20.00 uur kwamen er nog eens 220 mensen bij voor de feestavond. Onder het 
genot van een hapje en een drankje werd er flink bijgepraat en werden allerlei herin-
neringen opgehaald met oud-klasgenoten en leerkrachten. De muziek werd verzorgd 
door dj Dylan.
In de school hingen allemaal klassenfoto’s en veel mensen hadden zelf ook foto’s mee-
genomen. Op de digiborden en op laptops waren foto’s, musicals en andere filmpjes van 
vroeger te zien. In de klas van juf Carla, ook al 40 jaar op De Bussel, werd regelmatig 
het HVO-lied gezongen onder leiding van meester Dick Troost. In de gymzaal kon je met 
je klas van vroeger op de foto.
Rond 23.00 uur was het feest op school afgelopen, maar veel mensen zetten de avond 
voort in Het Gouden Hoofd. Het was een fantastische en onvergetelijke avond.



Drie Bannen-fietstocht
Lees het landschap van Zuidelijk West-Friesland per fiets. Zondag 16 

juni start om 10.00 uur vanaf het clubhuis van de Vrolijke visser aan de Kolk in Broeker-
haven (Bovenkarspel) een gratis fietsexcursie voor volwassenen. Op de pedalen voor de 
Bannen Venhuizen, Hem en Wijdenes.
IVN-gids Tjalling James vertelt op markante afstappunten onderweg over kunst, de 
ontginning, het landschap en de natuur. De vogelrijkdom van deze streek is opvallend. 
Onderweg is er aandacht voor de natuur aan beide zijden van de Zuiderdijk. Een vrijwil-
lige bijdrage voor IVN is uiteraard welkom.
Neem drinken en eten mee voor deze twee uur durende fietstocht van 21 kilometer. Er 
is plaats voor maximaal 30 deelnemers Digitaal reserveren via t.h.james@ivn-westfries-
land.nl of bel 0228-542129.
Een banne was vroeger de term voor een rechtsgebied dat werd gemarkeerd door ban-
palen. Iemand die ‘verbannen’ werd, mocht zich niet meer binnen de banne begeven. 
Hij was dan uit de gemeenschap verwijderd. Het woord bandiet betekent eigenlijk ‘ie-
mand die verbannen is’. Een nog zichtbaar bewijs uit die tijd is de banpaal op de grens 
Venhuizen-Hem.

Uittip

Het oude gemaal Grootslag Bovenkarspel. (foto: Toos Brink)



GEVONDEN VOORWERPEN

MARCEL SWERISSEN IS ZIJN STEM KWIJT

HET KAN NOG 
WEL EVEN DUREN, 

ER STAAT EEN 
ZANGER VOOR MIJ!

www.jansencartoons.nl

Zwerfafvalproject met MAK Blokweer

Van 27 t/m 29 mei deden de leerlingen van groep 1 t/m 7 mee 
met het Zwerfafvalproject in samenwerking met MAK Blokweer. 
Elke groep startte met een gastles over zwerfafval door Charlotte Hohmann van MAK 
Blokweer. Kinderen werden 
tijdens deze les bewust van 
de oorzaken en gevolgen van 
rondslingerend afval en van 
hun eigen rol hierin. Op het 
schoolplein stond een speciale 
bakfiets met materialen zoals 
hesjes, handschoenen en een 
prikker voor elk kind. Ie-
dere groep ging na de gastles 
zwerfafval opruimen op het 
schoolplein en/of in de buurt. 
Er werden heel veel zakken 
met afval gevuld.



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 9 juni Blokker
ds. J. Meinders, Pinksteren

Zondag 16 juni Octaaf
ds. T. van Lente-Griffioen, gezamenlijke dienst 
Hoorn-Zwaag-Blokker

Zondag 23 juni Blokker
ds. R. Kooiman

Gesprek over kersverse Groenvisie 

De Groenvisie voor Hoorn is bijna gereed. Sinds maandag 
3 juni is de visie op het groen in Hoorn (online) beschikbaar. 
Inwoners van de gemeente Hoorn kunnen zaterdag 22 juni tijdens de Groenmiddag 
met elkaar in gesprek over de kersverse Groenvisie. Afgelopen jaar hebben inwoners, 
gemeenteraad en college van B en W samen gewerkt aan een groenvisie voor de stad. 
Eind 2018 dachten tweeduizend inwoners via enquêtes (op straat en online) mee over 
het groen in Hoorn. Na interviews met maatschappelijke organisaties vond in december 
een Groenmiddag voor inwoners plaats. De visie die de afgelopen maanden tot stand is 
gekomen, steunt op vijf pijlers:

 - Samen met de Stad - Identiteit en beleving
 - Biodiversiteit - Klimaatbestendig en duurzaam
 - Gebruik openbaar groen

Naast de visie op het groen, hebben we ook verkend hoe we deze thema’s in de praktijk 
kunnen realiseren. Verbinding staat in de nieuwe visie centraal. Omdat verschillen par-
tijen samen aan de visie hebben gewerkt, maar ook omdat het verbinden van groen zelf 
een uitgangspunt is. Ook bij de keuzes en beheer van het groen wordt samenwerking 
van groot belang. In aanloop naar de Groenvisie is hier al werk van gemaakt en ook 
tijdens de Groenmiddag is het verbinden van organisaties en mensen een doel.
Op zaterdag 22 juni organiseert de gemeente tussen 13.00 en 17.00 uur een tweede 
Groenmiddag. Dan lichten we de Groenvisie toe en kunnen inwoners reageren op het 
concept. Daarnaast organiseren we op de Groenmiddag een Groenmarkt. Hier kunnen 
de groene organisaties, waaronder Clusius, zich presenteren.
De Groenvisie is online beschikbaar via www.hoorn.nl/groenvisie. De gemeenteraad van 
Hoorn stelt de visie in het najaar vast. De visie geldt voor de komende tien jaar.



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

Vr. 07 juni 09.00 uur Zwaag Eucharistieviering in de Lourdeskapel
Za. 08 juni 19.00 uur Oosterblokker GEEN VIERING
  19.00 uur Westwoud Eucharistieviering m.m.v. koor Eigenwijs
Zo. 09 juni 09.30 uur Zwaag 1e Pinksterdag
    Eucharistieviering m.m.v. koor Marcanto
  19.00 uur  Rozenkransgebed in de Lourdeskapel
Ma. 10 juni 10.00 uur Hoorn 2e  Pinksterdag Centrale viering
    Eucharistieviering m.m.v. Cantor
   Zwaag GEEN VIERING
Di. 11 juni 09.00 uur Zwaag Eucharistieviering in de Lourdeskapel
Wo. 12 juni 08.30 uur Zwaag Stille Aanbidding 
  09.00 uur  Eucharistieviering in de Lourdeskapel
Do. 13 juni 09.00 uur Zwaag Eucharistieviering in de Lourdeskapel
Vr. 14 juni 09.00 uur Zwaag Eucharistieviering in de Lourdeskapel
Za. 15 juni 11.00-13.00 uur Hoorn Roode Steen - Feest van de ontmoeting en kleur
  19.00 uur Oosterblokker Eucharistieviering met Samenzang
  Westwoud  GEEN VIERING
Zo. 16 juni 09.30 uur Zwaag Eucharistieviering m.m.v. koor Schola Cantorum
  14.30 uur  Filipijnse viering, Engelstalig in de Lourdeskapel
  19.00 uur  Rozenkransgebed in de Lourdeskapel
Di. 18 juni 09.00 uur Zwaag Eucharistieviering in de Lourdeskapel
Wo. 19 juni  08.30 uur Zwaag Stille Aanbidding in de Lourdeskapel
  09.00 uur  Eucharistieviering  
Do. 20 juni 09.00 uur Zwaag Eucharistieviering in de Lourdeskapel
Vr. 21 juni 09.00 uur Zwaag Eucharistieviering in de Lourdeskapel
Za. 22 juni 19.00 uur Oosterblokker Eucharistieviering m.m.v. koor Zingerderwijs
   Westwoud GEEN VIERING
Zo. 23 juni 09.30 uur Zwaag Eucharistieviering  m.m.v. koor Marcanto
  19.00 uur  Rozenkrans bidden in de Lourdeskapel



Alarmnummer Ambulance / Brandweer / Politie 112

In niet-levensbedreigende situaties
Ambulance of Brandweer  072 - 564 44 44
Politie  0900 - 88 44
Erwin Kuiper, wijkagent Zwaag / Blokker 0900 - 88 44
  erwin.kuiper@politie.nl
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


