
Woont u buiten het verspreidingsgebied?
Geïnteresseerden die buiten het verspreidingsgebied wonen, maar wel het Samenspel willen 
ontvangen, kunnen contact opnemen met Henny Schoonderwoerd, telefoon 06-20564767.
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 1 april kunt u inleveren 

uiterlijk op woensdag 23 maart 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 1 Mb 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 Henny Schoonderwoerd, telefoon 06-20564767.

Jaargang 52, nummer 5 18 maart 2022

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, stich-
tingen en organisaties in deze dorpen.

Redactieleden Samenspel: redactie@stichtingsamenspel.nl

- Eef Smal - Annemieke Ooms - Corina Schagen-van Willegen
- Henny Schoonderwoerd - Jan Koen 
- Mandy van der Laan - Chris Baesjou
   

SAMENSPEL
St icht ing



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

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

Huis-aan-huiscollecte Oranjevereniging 
Blokker-Oosterblokker
De Oranjevereniging Blokker-Oosterblokker organiseert verschillende activiteiten 
in Blokker en Oosterblokker, voor jong en oud. Op ons programma staan elk jaar: 
Koningsdag op het Beursplein en in Het Gouden Hoofd, Dodenherdenking in Blokker, 
Huttenbouw in Oosterblokker en het Sinterklaasfeest in het Gouden Hoofd. Mede 
dankzij de jaarlijkse huis-aan huiscollecte kunnen wij alle georganiseerde activiteiten 
bijna gratis aanbieden. We hopen daarom ook dit jaar weer op uw gulle gift. Tijdens 
de collecte wordt het programma van Koningsdag uitgedeeld.

 
De collecte wordt van 21 tot en 
met 27 maart gehouden in Ooster-
blokker en van 28 maart tot en met 
3 april in Blokker, plus de aangren-
zende wijken. 
Alvast vriendelijk bedankt voor uw 
bijdrage!

Het bestuur van Oranjevereniging 
Blokker-Oosterblokker
www.oranjeverenigingblokker.nl

De Blockeniers bedankt 

Namens al onze leden danken wij de Blokkerse 
carnavalsvereniging voor de leuke attentie in 
de vorm van een ruiker tulpen die onze leden 
voorafgaande aan de carnavalsviering mochten ontvangen.

Bestuur KBO Blokker

Ophaaldata plastic HVC Zwaag
OPHAALDATA:  DONDERDAG 31 MAART



Coverstory: Hydrangea House

Op het omslag van Samenspel staan foto’s met namen 
van huizen uit ons verspreidingsgebied. De redactie 
heeft een oproep gedaan om ons deelgenoot te maken 
van het verhaal achter deze namen. Onderstaand een 
van de enthousiaste reacties van onze lezers.

Op Nieuwlicht 10 in Blokker woont Nel ter Woort met 
poes Aimee. In 1982 is Nel vanuit Amsterdam in Blokker 
beland. De kinderen Maarten en Suzanne zijn al jaren het 
huis uit en Nel is inmiddels oma van drie kleinkinderen. Ze vertelt over het ontstaan 
van de naam voor haar huis. 

“Mijn huis heet sinds jaar en dag 
Hydrangea House. Hydrangea is de 
Latijnse naam voor hortensia. Vóór 
de coronapandemie ging ik zeker 
één keer per jaar naar Engeland. 
Tijdens deze vakanties zagen we dat 
bijna alle huizen een naam hebben, 
zeker op het platteland. Meestal 
wordt de naam vermeld op een 
prachtig naambord. Het huis blijft 
die naam houden, ook al verhuist de 
bewoner. Bij een van de vakanties, 
zo’n 25 jaar geleden, hebben we dit 
bord laten maken. Omdat onze tuin 
vol staat met hortensia’s en dit mijn 
lievelingsbloemen zijn, hebben we 
voor deze naam gekozen. Mocht ik 
ooit gaan verhuizen dan neem ik het 
naambord, tegen de Engelse traditie 
in, zeker mee!”

Oproep: ook een huis met een naam?
Lezers opgelet: heb je ook een huis 
met een bijzondere naam? 
Laat het ons snel weten en deel jouw 
verhaal met ons via de mail: 
redactie@stichtingsamenspel.nl . 
Doe er ook een duidelijke foto bij 
van het naambord én een foto van 
de bewoners voor het huis!



Gyury Balla bekroond met bronzen 
medaille voor hulp bij waterongeval
Burgemeester Jan Nieuwenburg heeft maandag 7 maart 
namens de Stichting Maatschappij tot Redding van Drenkelingen Gyury Balla in het 
zonnetje gezet. Gyury heeft op 13 juni 2021 een echtpaar uit het water gered aan de 
Koewijzend. Hij ontving daarom een bronzen medaille van de stichting. 

Redding
Meneer De Rooij duwde mevrouw De Rooij in haar rolstoel over de Koewijzend. Op 
een gegeven moment kwam een wieltje van de rolstoel in een gaatje in de stoep 
terecht waardoor de rolstoel omviel. Via de steile berm raakte mevrouw De Rooij te 
water. Meneer De Rooij sprong haar achterna in een poging zijn vrouw te redden, 
waardoor zij allebei te water raakten. Gyury Balla reed op dat moment langs met zijn 
auto en werd tegengehouden door omstanders die om hulp vroegen. Hij is direct uit-
gestapt en naar de plek des onheils gerend waar hij zichzelf in het water liet zakken 
om te proberen mevrouw uit het water te tillen. Met hulp van de heer De Rooij kon 
hij het hoofd van mevrouw De Rooij boven water houden. Toen er meer omstanders 
kwamen helpen, is het Gyury gelukt om het echtpaar uit het water te krijgen.

Maatschappij tot Redding van Drenkelingen
Het doel van de Maatschappij tot Redding van Drenkelingen (opgericht in 1767) is om 
zo veel mogelijk verdrinkingen te voorkomen. Daarvoor geeft de stichting voorlich-
ting, doet zij onderzoek en bekroont zij helden in Nederland. Er verdrinken jaarlijks 
nog altijd zo’n 220 mensen in ons land. Daarom blijft de maatschappij zich hard ma-
ken voor preventie en meer kennis over redding en reanimatie. Meer informatie over 
de stichting staat op www.drenkeling.nl .

V.l.n.r.: het echtpaar De Rooij, de heer Balla met zijn gezin, burgemeester Nieuwen-
burg en Ernest Briët van de Stichting Maatschappij tot Redding van Drenkelingen. 
(Foto: Marcel Rob)



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 
oneven weken opgehaald in Zwaag.

OPHAALDATA: 
MAANDAG 28 MAART
MAANDAG 11 APRIL

Vossenjacht Bangert & Oosterpolder

Op tweede paasdag, maandag 18 april, organiseert 
Stichting B&O als vanouds haar jaarlijkse Vossenjacht.Een 
leuk uitje voor het hele gezin.  Zoek de vossen en vul je 
stempelkaart in, maar pas op voor de jagers! Na afloop van 
de Vossenjacht ligt er voor iedere deelnemer een presentje 
klaar. En wees gerust: als er meer deelnemers zijn dan waar 
we van tevoren op gerekend hadden, dan worden de pre-

sentjes aan huis nageleverd. Dit jaar 
speelt de Vossenjacht zich af in Fase 
IV, tussen de Lage Hoek en de Hoge 
Weere. Vanaf 10.25 uur kun je je stem-
pelkaart ophalen bij het startpunt: de speeltuin tussen Hoge 
Weere 125 en 126. Om 10.30 uur staan de vossen op hun plek en 
kun je van start. Tot 12.30 uur staan de vossen verstopt op hun 
plek. Tot 13.00 uur kun je je presentje ophalen.
Kom je ook gezellig  meezoeken naar de vossen? 
Schrijf je dan snel in via het deelnameformulier op de website: 
www.stichtingbno.nl/vossenjacht/ . Deelname is twee euro per 
persoon.

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

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



Eindelijk weer een concert van De Herleving

Zondag 10 april is het zover en hoopt muziekvereniging 
De Herleving Zwaag u weer eens te kunnen verblijden met 
een mooi lenteconcert in De Witte Valk in Zwaag.
Sinds februari zijn we weer volop aan het repeteren en is het 
weer een beetje als vanouds. Een hele repetitieavond met 
pauze! We zijn blij dat we tijdens de beperkingen vanwege 
corona ook konden repeteren zonder pauze. Maar nu dat 
weer vrijgegeven is, is het toch weer heel fijn om elkaar even in de pauze te kunnen 
spreken.
We kunnen ons dus weer goed voorbereiden op ons concert van 10 april. We hebben 
er allemaal weer zin om voor publiek te kunnen optreden. We maken er een mooi 
gevarieerd programma van en hopen u weer te ontmoeten!

Vriend van De Herleving
Door alle coronabeperkingen hebben we al twee jaar geen donateursgelden meer 
kunnen ophalen en hebben we al twee jaar geen rondgang meer door het dorp ge-
had. Dit heeft natuurlijk wel grote gevolgen voor onze financiën gehad. Zeker omdat 
we onze dirigent wel hebben doorbetaald omdat we ook digitaal zijn gaan repete-
ren. Nu vinden wij het donateurschap een beetje verouderd. Maar wij zijn natuurlijk 
wel heel blij met uw steun. En daarom willen we u de mogelijkheid geven Vriend van 
De Herleving Zwaag te worden. Want ook wij hebben graag veel vrienden!

Als Vriend blijft u meer betrokken bij onze vereniging en steunt u onze vereniging. U 
kunt Vriend  worden voor 10, 25 of 50 euro per jaar. En met een vriendenkaart heeft 
u gratis toegang tot een concert. De vriendenkaarten zijn nog niet helemaal klaar dus 
volgende keer meer hierover.
Nu eerst ons lenteconcert op 10 april. Aanvang 11.30 uur in De Witte Valk.

De Zonnebloem afdeling Zwaag/
Zwaagdijk-West 
Vrijwilligers gezocht!

Heb jij een uurtje per week over en vind jij het 
leuk om je in te zetten voor je medemens? Meld je dan aan bij onze afdeling van de 
Zonnebloem. Aanmelden kan via Whatsapp op telefoonnummer 06-41283057. Wij 
zoeken jonge mensen die van gezelligheid houden. Ook studenten die een zorgoplei-
ding doen zijn van harte welkom.Laat de berichtenbox ontploffen en sluit je aan. Jij 
wilt je medemens toch ook niet laten zitten?



  Column Brechje
Ontsnapt

De media overspoelt ons met berichten over pandemieën en 

oorlogen. Over wat dit voor een politieke en financiële gevolgen heeft. Soms heb ik 

het gevoel dat ik naar een poppenkastspel kijk. Regel één strookt niet met regel twee 

en regel drie is al helemaal niet te rijmen. Het komt erop neer dat de een dit zegt, en 

de ander dat. Het is altijd treurnis en verdriet wat ze te berde brengen. 

Ik kijk steeds meer bij mijzelf naar binnen. Wie ben ik, wat wil ik? 

Waar word ik gelukkig van? Waar sta ik voor? Als ik gelukkig ben straal ik dat uit en 

kan ik een licht voor een ander zijn. Op deze manier ontstaat er een ketting van licht 

in de duisternis. Het bevalt mij wel en het gevolg is dat ik nauwelijks nog journaal 

kijk. De krant lees ik al helemaal niet. Het is heerlijk om even jezelf te mogen zijn. Bo-

vendien komen de mensen die bij je passen op je pad als je in contact met jezelf staat. 

Dit schept kansen om steeds vaker aan de realiteit te ontsnappen en me op te laden 

met liefde en vreugde. 

Het is goed om te bedenken waar ik als persoon voor sta. Dan weet ik het hoofd bo-

ven water te houden, als we in Nederland met de op voet staande nieuwe regels van 

de Wereldgezondheidsorganisatie te maken krijgen. 

Inwendig weet ik wat goed voor mij is. Helaas neem ik vaak te weinig tijd om terug 

te gaan naar mijn ziel, om te kijken wie ik echt ben. Als ik vrij en ongedwongen wil 

leven, vanuit het diepste van mijn hart, dan heb ik het nodig om af en toe (geestelijk) 

te ontsnappen aan alle opgelegde regels.

Ophaaldata oud papier Blokker
Het oud papier wordt elke woensdag in de oneven 
weken opgehaald in Blokker. De opbrengst komt 
ten goede aan De Blokkers.

OPHAALDATA:  WOENSDAG 30 MAART
  WOENSDAG 13 APRIL
SVP PAPIER GEBUNDELD OF IN DOOS/BAK AAN DE WEG ZETTEN.



Wij willen iedereen bedanken voor de onvoorstelbaar vele en 
hartverwarmende reacties tijdens het ziekbed en het overlijden van mijn man, 

vader, schoonvader en opa

Arie  van der Gulik

Coby, Ellen en Peter, Marc en Chantal en kleinkinderen

Wij willen graag iedereen bedanken voor de warme belangstelling, bloemen en 
kaarten die wij mochten ontvangen na het overlijden van mijn lieve vrouw, onze 

moeder, schoonmoeder en trotse oma

Rie Feller-Koning

Wim Feller
Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen

Blokker, maart 2022

Tuinman heeft  nog tijd  over voor het onderhoud van uw tuin. Voor onder andere 
planten van planten, spitten, onkruid wieden, snoeien et cetera.

Telefoonnummer: 06-12568309.

Familieberichten & Zoekertjes
AANGEBODEN

DANKBETUIGING

Voor plaatsing in het Samenspel van 1 april maart graag uiterlijk op  
WOENSDAG 23 maart voor 19.00 uur uw berichtje inleveren.

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

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

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

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

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



Lees verder op de volgende pagina >>

  Wekelijkse activiteiten:

Maandag  Donderdag
Koffie drinken 10.00 - 11.00 uur Koffie drinken 10.00 - 11.00 uur
Gezamenlijk eten 12.15 - 13.15 uur Gezamenlijk eten 12.15 - 13.15 uur
Fitness 13.00 - 16.00 uur Biljarten  Vanaf 14.00 uur
Spelletjesavond 19.00 - 20.30 uur Spelletjesmiddag 13.30 - 15.30 uur
  Gezamenlijk eten*  17.30 - 19.30 uur
Dinsdag  opgeven bij mevr. Van Wegen, 0229-245683
Koffie drinken 10.00 - 11.00 uur 
Gezamenlijk eten 12.15 - 13.15 uur Vrijdag
Biljarten  Vanaf 14.00 uur Koffie drinken  10.00 - 11.00 uur
Gezamenlijk eten* 17.30 - 19.30 uur Gezamenlijk eten 12.15 - 13.15 uur
Alleen in de even weken. Opgeven
bij mevr. Van Wegen, 0229-245683  Zondag
Woensdag  Koffie drinken  10.30 - 11.30 uur
Koffie drinken 10.00 - 11.00 uur 
Gezamenlijk eten 12.15 - 13.15 uur

We zijn weer geopend!

De deuren van Ontmoeten bij Brink-
park zijn weer open! Alle activiteiten 
zijn inmiddels weer gestart en wat is 
iedereen blij elkaar te kunnen ontmoe-
ten bij de activiteiten. 

Gezamenlijk eten
Het gezamenlijke eten op donderdagavond is zo’n succes, dat er een extra avond bij 
komt! Nu kunnen nog meer mensen genieten van de kookkunsten van onze verschil-
lende koks. Vanaf 22 maart kan om de week (in de even weken) ook op dinsdagavond 
in het Ontmoetingscentrum worden gegeten. U kunt zich hiervoor aanmelden bij 
Vera van Wegen. Maak een afspraak met haar via telefoonnummer 0229-45683. De 
kosten zijn 7,50 euro per persoon. 

Klaverjassen
Het klaverjassen is iedere oneven week op vrijdag van 14.00 tot 16.00 uur. Dit werd 
gecombineerd met bridgen, maar hier was te weinig animo voor. Om deze reden zal 
er alleen geklaverjast worden. 

Koffiebonnen
Er is een wijziging bij de verkoop van de koffiebonnen. Iedere woensdag en vrijdag 
kan men tussen 10.00 en 11.00 uur koffiebonnen kopen bij Ontmoeten bij Brinkpark. 
De bonnen kunnen uitsluitend per pin worden betaald. U kunt 10 bonnen voor 3 euro 
kopen bij onze gastheer. De verkoop van koffiebonnen op maandagochtend komt 
per direct te vervallen. 



Wilt u meer weten over de activitei-
ten, dan kunt u uw vraag stellen via 
www.ontmoetenbijbrinkpark.nl  
Bellen of mailen kan natuurlijk ook 
op 088-6652701 of 
info@ontmoetenbijbrinkpark.nl

We hopen u weer te Ontmoeten in Brinkpark!

Maandelijkse activiteiten:

Verrassend tekenen 14.00 - 15.30 uur (elke eerste en derde woensdag van de maand)
Oecumenische  16.00 - 17.00 uur (elke tweede woensdag van de maand)
gesprekskring  
Eucharistieviering 16.00 uur (elke vierde woensdag van de maand
Klaverjas 14.00 - 16.00 uur (elke tweede en vierde vrijdag van de maand)
Bingo 14.00 - 16.00 uur (elke laatste vrijdag van de maand)

Het Klimaatcircus komt eraan!

Welkom bij Het Klimaatcircus; een vrolijke, opbeurende, 
verontrustende, speelse voorstelling over klimaatveran-
dering. Zo begint de nieuwste productie van stichting 
Op Roet uit Hoorn. In samenwerking met zes West-Friese 
gemeenten werd een aanstekelijke voorstelling ontwikkeld waarbij het publiek wordt 
meegenomen door de wereld van het klimaat en alles wat daarbij komt kijken. Vanaf 
22 maart te zien in de wijkcentra en dorpshuizen bij jou in de buurt.

West-Friesland in de toekomst. Ligt dat grotendeels onder water en gaan we met de 
boot naar het werk? En mogen we nog maar één keer in de week douchen? Wie het 
weet, mag het zeggen. Feit is dat ons klimaat verandert.

 Het Klimaatcircus leidt u door de wereld van klimaatverandering. Met een prikke-
lende, afwisselende en interactieve voorstelling, vol energie en verwondering. Met 
drie grote projectieschermen is het Klimaatcircus een totaalbeleving. Kortom: Hoog-

geëerd publiek, ga er maar eens goed 
voor zitten!
Het Klimaatcircus speelt op 24 maart 
twee voorstellingen in wijkcentrum 
De Kreek, Bangert en Oosterpolder, 
Zwaag. Start om 15.30 en 19.30 uur. 
De voorstelling is gratis toegankelijk 
en duurt ongeveer 55 minuten. Vooraf 
aanmelden is verplicht.
Meer info: www.klimaatcircus.nl



18 mrt Modeshow Fashion mode  Aanvang: 14.30 uur
 De Perelaar, Pastoor Nuijenstraat, Zwaag  

19 mrt Full BiG Christmas-GiG  Aanvang: 20.00 uur
 Cultureel Centrum Pancratius, Oosterblokker

20 mrt Open repetitie koor Mozart Cantat  Aanvang: 14.30  uur
 Dorpskerk Zwaag, Kerkelaan 8, Zwaag

21-27 mrt Collecte Oranjevereniging in Blokker  

23 mrt Jaarvergadering en bingomiddag KBO Blokker   Aanvang: 14.00 uur
 Het Gouden Hoofd, Westerblokker

23 mrt  Jaarvergadering St. Barbara Oosterblokker  Aanvang: 20.00 uur
 Cultureel Centrum Pancratius, Oosterblokker

24 mrt Het Klimaatcircus  Aanvang 15.30 uur
 De Kreek, Meetketting 1-3, Zwaag  en 19.30 uur

26 mrt Grote Zwaagse Kinderoptocht Het Masker  Start 14.00 uur 
 ’t Krijt, Zwaag

27 mrt Grote Zwaagse Carnavalsoptocht Het Masker Start 13.00 uur
 De Oude Veiling, Zwaag 

27 mrt- 3 apr Natuur- en Levende Tuinen-dag + Mak’s Biomarkt 10.00-16.00 uur
 MAK Blokweer, Kloosterhout 1-2, Blokker

28 mrt- 3 apr Collecte Oranjevereniging in Oosterblokker 

10 apr Concert De Herleving  Aanvang: 11.30 uur
 De Witte Valk, Zwaag

18 apr Vossenjacht Bangert en Oosterpolder  Vanaf 10.25 uur  
 Start: speeltuin tussen Lage Hoek en Hoge Weere

Activiteitenagenda  maart / april

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

27 mrt Heren De Blokkers-SEW 14.00 uur Blokker

27 mrt Heren Westfriezen-Grasshoppers 14.00 uur Zwaag

ZAALVOETBAL

18 mrt Dames RTC’72-Team Alkmaar/Sportstars 20.45 uur De Kreek

18 mrt Dames Zwaag Hoogland/Kozijnen-Spirit’30 2 19.15 uur Zwaag

1 apr Heren De Blokkers-Zouaven 2 21.05 uur De Kreek

25 mrt Heren Zwaag Hoogland/Kozijnen-Golden Stars 20.55 uur Zwaag

1 apr Dames Zwaag Hoogland/Kozijnen-VVS’46 20.10 uur Zwaag

1 apr Dames RTC-Zeemacht 20.10 uur De Kreek

1 apr Heren Zwaag Hoogland/Kozijnen-Veenendaal 21.05 uur Zwaag

HANDBAL

20 mrt Dames HV Blokkers-Kleine Sluis 13.15 uur De Kreek

20 mrt Dames Westfriezen-JuRo Unirek 2 13.00 uur Zwaag

VOLLEYBAL

18 mrt Dames NIVO-MOVE 2 19.00 uur De Kers

19 mrt Dames Wham Wham-Jonas 2 16.00 uur De Opgang

19 mrt Heren Wham Wham-Move 1 14.00 uur De  Opgang

25 mrt Heren NIVO-Simokos 21.00 uur De Kers

HOCKEY

27 mrt Heren WFHC-Noordwijk 14.45 uur Roskam Zwaag

27 mrt Dames WFHC-Myra 12.45 uur Roskam Zwaag

Sportagenda maart 

De Perelaar dankt het LOP 
De Bewonerscommissie van De Perelaar organiseert regelmatig activiteiten voor de 
bewoners. Zo is er één keer in de maand een bingo. Nu het weer kan, hopen we ook 
weer met de muziekavonden te beginnen. En rond de feestdagen wordt er iets extra’s 
gedaan. Mede door de  bijdrage van het LOP, die we ook dit jaar weer mochten ont-
vangen, is dit mogelijk. Waarvoor onze hartelijke dank. 



Uitnodiging 

Beste leden, oud-leden en introducees van volleybalvereniging WhamWham,

Nadat wij ons geplande jubileumfeest ter ere van het 50-jarig 
bestaan door de coronaproblematiek  een paar keer hebben moeten 
uitstellen, lijkt gezien de huidige omstandigheden niets meer de viering 
hiervan in de weg te staan. Zaterdag 23 april van 20.00 tot 01.00 uur vieren wij dit 
feest in partycentrum De Witte Valk, Dorpsstraat 175 in Zwaag.

Hierbij worden alle leden en oud-leden van 16 jaar en ouder uitgenodigd, voor de 
jongere jeugd wordt een aparte jubileumactiviteit georganiseerd. Het is toegestaan 
om één introducé mee te nemen. De toegang is voor de huidige leden gratis. Oud-
leden en introducees betalen 10 euro per persoon. Hiervoor krijgt men een geheel 
verzorgde feestavond met de Liever Live band voorgeschoteld.

Om te weten hoeveel mensen wij kunnen verwachten, is het noodzakelijk om je vóór 
15 april aan te melden via de e-mail: feestcommissiewhamwham@gmail.com . 
De kosten kunnen vooraf worden voldaan op bankrekeningnummer 
NL14RABO 0376 8568 31 t.n.v. Volleybalvereniging Wham Wham onder vermelding 
van Jubileumfeest, of door contante betaling op het feest zelf. Wij hopen op een 
ruime opkomst en een onvergetelijke avond.

Ter info: wij proberen voor zover mogelijk oud-leden te benaderen, maar we hebben 
lang niet van iedereen gegevens. Schroom dus niet om deze uitnodiging aan oud-
leden door te sturen.

Namens de Jubileumcommissie,
Afke de Boer, Jan van den Bos, Jan Koen, Jos Kooistra, Henk Snoeijer en Laurens de Wit

Toneelvereniging Michaël Blokker

Na veel wikken en wegen is helaas besloten dat er dit jaar 
geen toneelvoorstelling komt van toneelvereniging Michaël. De tijd is te kort om 
eind maart een mooie voorstelling op te voeren. Door alle coronamaatregelen kon er 
niet volop gerepeteerd worden en dit kwam het spel niet ten goede. Helaas is dit de 
derde keer dat het toneelstuk ‘Alle Ballen op Bertha’ niet opgevoerd kan worden. Er 
is daarom besloten om in oktober met een heel nieuw toneelstuk te gaan repeteren. 
En dat vervolgens in maart 2023 op te voeren.
Ondanks dat wij het publiek en de gezellige avonden enorm missen, is dit wel het 
beste besluit om gewoon fris en fruitig aan een nieuw toneelstuk te beginnen.
Dus in 2023 staat toneelvereniging Michaël klaar om weer met een mooi blijspel of 
klucht het toneel op te gaan.



Wek je tuin tot leven op 
de Natuur- en Levende Tuinen-dag
Zondag 27 maart organiseren MAK Blokweer en de KNNV 
van 10.00 tot 16.00 uur een themadag Natuur- en Leven-
de Tuinen. Een levende tuin is een tuin die in elk seizoen 
barst van de levende planten en dieren. Op de Natuur- en 
Levende Tuinen-dag kun je advies inwinnen en inspiratie 
opdoen om je tuin of balkon tot leven te wekken. 
Tijdens de themadag zijn vertegenwoordigers van de 
KNNV aanwezig om deskundig advies te geven en vragen 
over levende tuinen te beantwoorden. Er staan kramen 
met onder andere plantenmateriaal, zaden en informatie. 

Ook de Kloostertuin-werkgroep 
van MAK Blokweer is aanwezig 
met informatie en planten. Wie 
meer wil weten over de vogels 
in onze omgeving kan om 11.00 
uur mee op vogelexcursie. De gids 
geeft van tevoren in het bezoe-
kerscentrum een presentatie over 
de top 15 in de omgeving van 
MAK Blokweer, daarna gaan we 
op pad om vogels te spotten. De 
excursie is gratis maar van tevo-

ren aanmelden is gewenst. Lekker wandelen en een natuurmoment beleven kan om 
10.00 uur of om 15.00 uur met een gids van Gezond Natuurwandelen. Ook aan deze 
wandelingen kun je gratis meedoen. Op deze dag staat ook MAK’s Biomarkt voor het 
eerst dit seizoen op het terrein. Hier kun je terecht voor lekkere duurzame streekpro-

ducten. Voor kinderen is er door-
lopend een knutselactiviteit. Zij 
kunnen zelf een insectenhotelletje 
maken om thuis op te hangen. 
Vooraf reserveren is noodzakelijk.

Natuur- en Levende Tuinen vindt 
plaats het terrein van MAK Blok-
weer, Kloosterhout 1-2 in Blokker. 
Meer informatie: 
www.mak-blokweer.nl .



Vrienden en vriendinnen van Het Masker 

Maandenlang hebben we er naartoe geleefd en dan is het bijna 
eindelijk zover. De zenuwenkoorts heeft ruimschoots plaatsge-
maakt voor de carnavalskriebels en we genieten al met volle teu-
gen. Dat zal de komende week alleen maar meer en meer worden!

Na de coronabreak mochten we met de Prinsbekendmaking op 26 februari eindelijk 
weer eens Op Volle Toeren. En dat deden we dan ook want de Leuttempel liep al snel 
vol met feestende bezoekers. Toevallig of niet, maar het thema van deze avond was 
ook Op Volle Toeren. Inderdaad, het gezellige televisieprogramma van de TROS vol 
met optredens van Nederlandstalige muziek waarbij rond carnaval de meest iconische 
carnavalshits gepresenteerd werden. Zo ook bij ons in de Leuttempel.
Na vele ludieke optredens bouwde onze eigen Chiel Montagne de spanning op en 
achter het videoscherm bleek al die tijd al het nieuwe decorum gestaan te hebben. 
Die vonden het nu weleens tijd om in de spotlights te treden en dat deden ze door 
dwars door het scherm te stappen. Het publiek werd wild bij het zien dat het Prins 
Pétaqi, alias Peter Takken, en zijn Hofdames Ashley & Kyara waren!

De uitgestelde MaskerQuiz de dag erna was weer een ouderwets heerlijk middagje 
lachen, gieren en brullen. De zaal was weer in no time gevuld met iedereen die het 
carnaval een warm hart toedraagt of gewoon zin had in een lekker middagje pure 
leut van de bovenste plank.
De mensen van de Multimediale MaskerQuiz hadden zich weer heerlijk uitgeleefd 
en een bomvolle quiz samengesteld. Nieuwsgierig? Op onze site komt af en toe een 
aantal van de gemaakte filmpjes voorbij. De Skuumkoppen waren de grootste Mas-
kerbreinen van het jaar 2021/2022 en gingen aan de haal met de bokaal en hoofdprijs 
van 111 euro.

Morgen komt Het Masker bij u langs met het nieuwe Vuistdikke Fullcolour Glossy 
Maskermagazine! De carnavalsleut zal uw huiskamer in spatten met dit fantastisch 
mooie kleurrijke collectorsitem. Het gehele bomvolle carnavalsprogramma staat erin, 
verhalen van wagenbouwers, Vorst Bernd, de burrie en nog veel meer schrijvers. Ook 
de meest praktische informatie is hierin uiteraard terug te vinden. Lees het dus goed 
door en het eerste feest beleeft u al vanaf de bank, al bladerend in dat prachtige 
Maskermagazine.
Bij het afgeven van het Magazine vragen wij alleen maar een gulle gift om de kinder-
middag helemaal gratis te laten verlopen.
Mocht u wel een Magazine op de deurmat hebben gekregen en geen donatie hebben 
kunnen doen, dan kan dat nog via de bijgeleverde ‘niet-thuis-kaart’ of bij de pen-
ningmeester van Het Masker, rekeningnummer: IBAN NL30 RABO 0376 8580 95 .

19 maart: Rondgang met het nieuwe vuistdikke Fullcolour Glossy Maskermagazine

Tot leut op www.carnavalzwaag.nl en misschien tot een volgend Samenspel.



Lees verder op de volgende pagina >>

Donder en bliksem 
Door Piet Kroon

Een week voor de inleverdatum van de volgende bijdrage voor Samenspel had ik mijn 
verhaal al af, maar toen ik vanmorgen de krant opensloeg met de foto van een kapot-
geschoten huis met een onderschrift dat er niet om loog, twijfelde ik of ik mijn ver-
haal beter maar helemaal moest deleten. De echte deadline bevindt zich nu in Oekra-
ine, dat wordt platgewalst door een agressor uit het oosten. Ik wilde het hebben over 
een herinnering uit het verleden, waarbij ook van gedonder sprake was, maar kan ik 
dat nu wel maken? Het steekt onschuldig en potsierlijk af bij datgene wat dit sympa-
thieke land overkomt of binnenkort te wachten staat! Maar de balans slaat toch door 
naar mijn oorspronkelijk idee. Zeker is dat we met dit nieuws moeten dealen, afweer-
mechanismen inschakelen in welke vorm dan ook. Daarom waag ik hier uiteindelijk  
toch een schuchtere poging. 

Niet zelden zoeken we toevlucht tot de ironie en lachen onze ellende weg. Tegen-
woordig zijn de online-spotfilmpjes over COVID niet te tellen en zit satire ruim in het 
programma-aanbod van de televisie. Humor en horror gaan daarbij hand in hand. 
Arjan Lubach heeft zich opgeworpen tot onze nationale tv-cliniclown. 

Ik was een kind van de Bevrijding en ondanks het feit dat ik ben opgegroeid tijdens 
de Koude Oorlog had ik toen amper weet van alle roerigheid om mij heen. Aan tafel 
luisterden wij ademloos naar de oorlogservaringen, die in onze ogen eerder spannend 
dan afschrikwekkend waren. We speelden krijgertje en pleegden onschuldig Landje-
pik met een mes in de grond. Op het ogenblik is het Landverovertje van Poetin om de 
dooie drommel beslist geen kinderspel! 

Natuurgeweld was uiteraard van een ander kaliber, maar ook dat boezemde ons 
weinig angst in. Een enkele keer was het schrikken bij een incidentele bliksemschicht 
of donderklap, maar zelfs van dat rumoer raakten we niet in paniek. Misschien kwam 
dat wel door de reactie van mijn moeder, die elk onheilspellend gerommel geruststel-
lend gepaard liet gaan met: “Het is niks hoor, er rijdt alleen maar een bietenwagen 
over de brug!” Mijn vader vertelde later een ander verhaal. Bij de eerste de beste klap 
van boven werd hij samen met zijn broertjes en zusjes uit bed getrommeld en wachtte 
het gezin rond de tafel biddend en zegenend af tot het gerommel was geluwd. Een 
flitsende lichtshow werd hun jammer genoeg om duistere redenen niet gegund. 
Misschien schoot ik daarom wel in de lach op die maandagmiddag toen ik mijn opa 
ontsteld onze keukendeur uit zag komen met in iedere hand twee volle emmers 
kalkbrokken, vol vertwijfeling roepend: “Het is bij jullie ingeslagen!” Toen begreep ik, 
als in een bliksemschicht, wat die oorverdovende donderklap bij heldere hemel moest 
zijn geweest, toen ik in Amsterdam, een korte tijd daarvoor uit school vandaan geko-
men, op het punt stond om richting huis in de NZH-bus te stappen.
Tijd om van de schrik te bekomen was er ook niet, want er gebeurden op dat moment 



allerlei dingen tegelijk. De overbuurvrouw had in aller ijl de brandweer gebeld, die 
via de voordeur razendsnel naar de zolder vloog om een smeulende vuurhaard te 
blussen. Mijn moeder was aan het onheil ontsnapt, omdat zij op het moment van de 
klap nietsvermoedend in de huiskamer de folder van Bescherming-Bevolking aan het 
lezen was met tips hoe te handelen bij dreigend gevaar! Dat was geen slecht idee, 
in plaats van  haar gebruikelijke middagdutje in de slaapkamer, waar de bliksem in 
alle hevigheid had huis gehouden. Daarna was het aanpakken geblazen om puin te 
ruimen en de schade op te nemen. Doorgebrande elektraleidingen, een doorzeefd 
overloop-plafond en een muur in puin, alsof hier een luchtaanval had huisgehouden.

Deze vergelijking gaat dus volkomen mank bij wat er op het ogenblik in Oekraïne 
plaatsvindt. Was het in dit geval maar bij de ‘Duizend Bommen en Granaten’ van 
Kapitein Haddock gebleven! 
In de krochten van het Kremlin serveert Poetin een pasta van ingrediënten list en 
leugen, barbarij en bedrog voor de bevolking van Oekraïne. Om kotsmisselijk van te 
worden. De fantasiewereld van Kuifje blijkt hier te zijn afgestript naar een niemands-
land tussen hoop en vrees. Ik heb veel bedenktijd nodig om tussen deze twee emo-
ties überhaupt een keuze te moeten maken, maar aan de andere kant hoef ik geen 
moment te twijfelen over naar welk land mijn sympathie uitgaat.

Ons team is uitgebreid 
Namens de gezamenlijke uitvaartverenigingen in Zwaagdijk-
West, Zwaag, Blokker, Oosterblokker en Schellinkhout staan wij 
voortaan met z’n vieren voor u klaar. Naast de gezichten die u al 
kende, Lian Kroon en Monique Bankras, is versterking gevonden 
in Sandra Boorsma en Yvonne Out. Samen staan wij 24 uur per dag voor u klaar voor 
melding van overlijden. Wij begeleiden u met liefde, tijd en aandacht bij het afscheid 
van uw dierbare. Wij zijn 24/7 bereikbaar op telefoonnummer: 06-11444417.



UITGAANSTIP

Muziek en cabaret in Wadway
Vrijdag 25 maart komt Ernst Jansz en band naar Theaterkerk Wadway. Zaterdag 26 
maart kunt u genieten van de cabarettalenten van de toekomst tijdens de finalisten-
tour van het Leids Cabaret Festival. Aanvang beide keren om 20.30 uur. Alle info en 

reserveren: www.theaterkerkwadway.nl .
Na zijn hippieperiode met onder andere Doe Maar 
ging Ernst Jansz solo. Inmiddels heeft hij vijf cd’s 
uitgebracht en evenzoveel boeken geschreven. In zijn 
muziek blijft hij een verteller van verhalen en schuwt 
hij ook de protestsong niet. Voor deze voorstel-
ling verzamelde hij zijn mooiste liedjes, samen met 
enkele van zijn Dylan-vertalingen (Schitterend schreef 
de Volkskrant), waarvoor hij een Edison-nominatie 
ontving. Een voorrecht om deze nu al legendarische 
muzikant met zijn beste bandje ooit in de Theater-
kerk te mogen begroeten. Ongetwijfeld een memo-
rabele avond! Ontdek de grote nieuwe namen van 

de Nederlandse cabaretwereld tijdens de finalistentour van het Leids Cabaret Festival. 
Kanjers als Vincent Bijlo, Lebbis & Jansen, Micha Wertheim, Erik van Muiswinkel, Najib 
Amhali, Wim Helsen en Tim Fransen, stonden allen in de finale van het Leids Cabaret 
Festival voordat ze doorbraken bij het grote publiek. Grote kans dus dat u op deze 
avond zomaar eens de nieuwe grote namen van de Nederlandse cabaretwereld ont-
dekt. Mis hun eerste optredens niet, zodat u later kunt zeggen ‘ik was erbij’.

Start van een nieuw project St. Caecilia Zwaag
St. Caecilia is hoopvol van start gegaan met een nieuw project. 
Dit in samenwerking met een nieuwe dirigent: Tsaerd Verbeek. 
Na de goede berichten met betrekking tot de corona gerela-
teerde maatregelen, kan het bijna niet missen dat wij deze keer 
een mooi concert voor u neer mogen zetten! Dit doen wij niet met één concert, maar 
met meerdere buitenconcerten verspreid over de gemeente. Zaterdag 21 en zondag 
22 mei verzorgen wij onder andere bij de 
Martinuskerk in Zwaag, MAK Blokweer 
en bij de Hoornse Haven buitenconcerten. 
Wij zijn al hard aan het repeteren en heb-
ben er erg veel zin in! Komt u ook? Volg 
onze socials om op de hoogte te blijven 
(Instagram: @stcaeciliazwaag; Facebook: 
St. Caecilia Zwaag). Tot snel!



Carnavalsvereniging de Blockeniers 
kijkt terug op mooi carnaval 
Ondanks het aangepaste programma was het een 
fantastisch carnaval. Het begon vrijdag met het 
uitdelen van bosjes tulpen met een kaartje aan 
mensen die een steuntje in de rug konden 
gebruiken en aan anderen uit het Rijk der Blockeniers. Deze actie werd dankbaar ont-
vangen. Prins Jut, Adjudante Juul en Hofdames Lindsey en Manon hebben samen met 
Jan Jong 300 bosjes tulpen weggebracht. Ook Jeugdprinses Julia en Jeugdadjudante 
Ivaila hielpen mee. Dit maakte een enorme indruk op de jeugd. Vrijdagavond was het 
feest bij de prins. Zaterdag was het dan eindelijk weer zover dat de sleutel van de ge-
meente Drechterland in ontvangst 
kon worden genomen. Na twee 
mooie speeches van zowel Prins Jut 
als Jeugdprinses Julia en prachtige 
woorden van burgemeester Pijl 
kregen ze beiden de sleutel om vier 
dagen over het Rijk der Blockeniers 
te regeren. In Het Gouden Hoofd 
ging zaterdagavond het dak eraf. 
Wat ging iedereen lekker los. Hoe-
zeer iedereen hier naar verlangd 
had, bleek wel op deze avond. Nick 
Stricker en de Jongens wisten de 
sfeer er goed in te brengen.
Zondag de Vossenjacht voor de 
jeugd. Dik 100 kinderen deden hier-
aan mee. Het weer was prachtig,  
de sfeer was goed, wat een prachtig 
evenement. Op het eind stond er 
een ballonnenkunstenaar die alle 
kinderen voorzag van een mooie 
ballon. Wat een groot succes! 
Maandag en dinsdag werden de 
scholen bezocht. De Prins en zijn 
gevolg waren hier present samen met de Jeugdprinses en haar gevolg. Hier werd ook 
volop carnaval gevierd. Kortom, De Blockeniers kijken terug op een geweldig carna-
valsweekend. Op de prijsvraag in het Blockeniers-magazine kwamen veel antwoorden 
binnen. De prijswinnaars zijn te vinden op www.deblockniers.nl en op Facebook. Je 
kan daar zien welke prijs je eventueel gewonnen hebt. Een sokkenpakket van Voetiek 
Hoorn, een fotoshoot van Ilona Koeten of cadeaubonnen van Juwelier Ben de Haan, 
Bruggeman Herenmode en Sport 2000 Bouchier. Dus kijk snel en wie weet ben jij een 
van de gelukkige winnaars.



Mededelingen 

De huisartsenpraktijk is wegens 
nascholing, vakantie of nachtdienst gesloten op maandag 4 april.

Ontspanning door meditatie
In april start Nicole Kruyning, praktijkondersteuner GGZ in onze praktijk, met een 
reeks avonden Ontspannen door meditatie.
In welke mate we behoefte hebben aan ontspanning en op welke manier is voor 
iedereen verschillend. Wat wel overeenkomt, is dat het gaat over het tot rust 
komen in lichaam én geest. Dat kan door wandelen, netflixen, yoga, sporten et 
cetera. Er zijn veel manieren om tot rust te komen. 
Gedurende een dag bouwen we spanning op. Soms staan we zelfs al gespannen 
op en staan we gelijk ‘aan’. 
Er zijn twee soorten spanning: bewust en onbewust. Bewuste spanning is bijvoor-
beeld problemen op je werk, zieke kinderen, ergens op tijd moeten zijn. Over het 
algemeen is dit kortdurende spanning, met een eind. Met andere woorden, als 
het voorbij is, kom je weer bij en ben je weer in balans.
Onbewuste spanning wordt onder andere veroorzaakt door je manier van den-
ken. Omdat je bijvoorbeeld veel moet van jezelf, dat je de neiging hebt om je 
heel druk te maken als de dingen niet lopen zoals jij ze had bedacht, als je dingen 
snel persoonlijk aantrekt of als je het idee hebt dat de dagen voorbij vliegen en er 
geen tijd is voor jou. 
Tijdens de ontspanningsavonden is er aandacht voor beide soorten spanning en 
ga je oefenen met het terugbrengen van je aandacht. 

Digitale sessies, vanuit je eigen bank of bed
De lessen worden digitaal gegeven, dus lekker vanuit je eigen huis. De les duurt 
ongeveer 45 minuten en bestaat uit verschillende soorten meditaties en oefenin-
gen. Ervaring is niet nodig, wel dat je Teams op je mobiel/laptop of tablet hebt 
staan.

Wanneer en opgeven per mail
Start is op woensdag 6 april om 19:45 uur. Vervolgdata zijn 13 april, 20 april, 11 
mei, 18 mei, 25 mei, 1 juni, 8 juni, 15 juni en 22 juni. Je geeft je op voor een serie 
van tien lessen en tussendoor kun je ook altijd nog instappen. Er zijn geen kosten 
aan verbonden. 
Doe je mee? Stuur een e-mail naar nicole@medischcentrumoost.com .

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



Protestantse kerkdiensten
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.

Zondag 20 maart  Zwaag: 
ds. R. Kooiman

In Blokker is de Dorpskerk elke zaterdag- en zondagmiddag open van 14.00 tot 16.00 uur 
voor een moment van bezinning of het opsteken van een kaarsje. Er is iemand aanwezig.

Zondag 27 maart Blokker: 
ds. T. van Lente-Griffioen

West-Friese Lourdes vliegreis 

“Wat op mij indruk heeft gemaakt, is dat de sfeer zo goed was. We konden huilen en 
lachen met elkaar. Lourdes gaf mij kracht, het was net een warme deken die je om je 
heen kreeg.” (Deelnemer West-Friese Lourdes vliegreis 2019).   
Mensen gaan al eeuwenlang op bedevaart naar ‘heilige’ plaatsen die om hun religi-
euze betekenis aantrekkingskracht uitoefenen. Bedevaarten zijn van alle tijden. Ook 
vandaag de dag hebben mensen behoefte aan bezinning en zoekt men naar diepere 
waarden in het leven. Wie op pad gaat en open staat voor contacten, komt andere 
mensen tegen die ook de taal van ontmoeting spreken. Juist die ontmoetingen in 
combinatie met vakantie en geloof, maken een reis naar Lourdes tot een bijzondere 
reis. Door die ervaring word je een ander mens. Misschien hoorde u er al enthousiast 
over vertellen? Ook voor niet gelovigen, buitenkerkelijken en andersdenkenden is 
een reis naar Lourdes waardevol. Ook onder hen zijn velen ‘op zoek’. 
  Wilt u in korte tijd een grote afstand overbruggen en op een aangename manier rei-
zen? Dan is vliegen naar Lourdes een aanrader. In ongeveer anderhalf uur brengt het 
chartervliegtuig u van Maastricht naar Lourdes. En reist u graag met mensen uit uw 
omgeving of uit de regio? Groep West-Friesland organiseert sinds 2002 een Lourdes-
groepsreis met medische, pastorale en reisbegeleiding. In 2022 worden twee reizen 
georganiseerd: 28 april t/m 3 mei en 22 t/m 27 september. Voor beide reizen zijn nog 
plaatsen beschikbaar. Bij de reis van september is zorghotel Padoue gereserveerd. 
Ook belangstellenden buiten de regio zijn van harte uitgenodigd. Aanmelden kan bij 
Harry Vet, e-mail: ham.vet@quicknet.nl of telefoonnummer: 0228-514040.

Jeugdraad Zwaag organiseert 
kinderdisco in Honky Tonk

Kinderdisco The Sound in de Honky Tonk is er voor de jeugd van het basisonderwijs. 
Elke vrijdagavond van 19.30 tot 21.30 draaien onze dj’s de leukste plaatjes en staan 
onze vrijwilligers achter de bar weer voor jullie klaar. Tot vrijdag!



Vieringen: 

De Lourdeskapel in Zwaag is geopend op de dagen dat het secretariaat open is.
De eucharistievieringen op dinsdag t/m vrijdag beginnen om 09.00 uur in de kerk, alleen op woensdag 
om 08.30 uur met Stille Aanbidding.

Za. 02 april 19.00 uur Westwoud Eucharistieviering
Zo. 03 april 09.30 uur Zwaag 5e Zondag van de Vastentijd 
    Eucharistieviering m.m.v. Cantor
  11.00 uur Hoorn Eucharistieviering m.m.v. Cantor
Za. 09 april 19.00 uur Oosterblokker Eucharistieviering m.m.v. koor St. Caecillia
Zo. 10 april 09.30 uur Zwaag Palmzondag
    Eucharistieviering m.m.v. koor Marcanto
  11.00 uur Hoorn Eucharistieviering m.m.v. Voyes Cyriaci of KiKo
Do. 14 april 19.00 uur Zwaag Witte Donderdag
    Eucharistieviering m.m.v. koor Schola Cantorum
Vr. 15 april 14.30 uur Oosterblokker Goede Vrijdag
    Kruisweg m.m.v. de communicanten
  14.30 uur Hoorn Kruisweg m.m.v. Organist
  14.30 uur Zwaag Kruisweg
  19.00 uur  Kruisverheffing m.m.v. koor Marcanto
Za. 16 april 21.00 uur Hoorn Paaswake 
    Eucharistieviering m.m.v. koor Clara Voce
Zo. 17 april 09.30 uur Zwaag 1e Paasdag
    Eucharistieviering m.m.v. koor Marcanto
  11.00 uur Hoorn Eucharistieviering m.m.v. koor Voces Cyriaci
Ma. 18 april 10.00 uur Zwaag 2e Paasdag
    Eucharistieviering met Samenzang

Rooms-Katholieke kerkdiensten

Kerkgebouwen: 
Hoorn  H.H. Cyriacus - en Franciscuskerk, Grote Noord 15, 1621 KD Hoorn
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 GM Zwaag

Eerst aanspreekbare pastores: 
Pastoor Samuel Marcantognini en Kapelaan Javier Acuña, telefoon 0229-703042
Parochiesecretariaat Heilige Matteüs is geopend op maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 14.00 uur, 
woensdag gesloten.



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 Dijklander Ziekenhuis) 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 Dijklander Ziekenhuis Hoorn (zie ook https://www.dijklander.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 Dijklander Ziekenhuis
Maelsonstraat 3 (naast hoofdingang Dijklander Ziekenhuis) 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 Plantage 29 1695 BA 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
Huisartsenpraktijk Julianalaan Julianalaan 9a 1689 EG Zwaag 0229 - 21 22 22
Huisartsenpraktijk Bangert en Oosterpolder, Jacobsstaf 52-b,  1689 XG  Zwaag  0229 - 22 80 41
Huisartsenpraktijk Scheer Boekerij 54 1695 JC  Blokker 0229 - 27 82 68

   
Spoeddienst tandheelkundige zorg voor West-Friesland 0226 - 36 02 29
Steunpunt Zorg voor Welzijn    0229 - 27 21 96
Dierenambulance    0229 - 24 53 53

Zonnebloem Zwaag/Zwaagdijk-West
Betty Groot, Dovenetel 39 (Zwaag/Bangert Oosterpolder) 06 - 20 42 3666
Mariejan Spil, Zwaagdijk 367, Zwaagdijk-West.    06 - 14 95 0037
Zonnebloem Westerblokker
Susan Langenberg, Plantage 19, Blokker (Bezoekwerk)  06 - 24 72 9060
Karin Jong-Koen, Bandstraat 8, Blokker (Secretaris)  0229 - 24 76 27
Zonnebloem Oosterblokker /Schellinkhout
Jacqueline Weening, Oosterblokker (Secretaris)   06 - 41 16 5711    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 06 - 14 95 0037
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 West-Friese kerken voor iedereen 0229 - 27 16 84
Telefonisch spreekuur op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 13.15 tot 14.15 uur.

Belangrijke gegevens en telefoonnummers


