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Het Samenspel is een twee-wekelijkse uitgave (oplage 6000
stuks) van Stichting Samenspel en heeft tot doel de inwoners
van Blokker, Oosterblokker, Bangert-Oosterpolder, Zwaag en
Zwaagdijk-West op de hoogte te houden van de activiteiten van
de verenigingen, stichtingen en organisaties in deze dorpen.

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 15 april kunt u inleveren

uiterlijk op WOENSDAG 6 april voor 19.00 uur ‘s avonds
via redactie@stichtingsamenspel.nl of op Hoogewoud 31, 1689 BD Zwaag
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 Drukkerij Gerja,
Smeetsweg 4, 1738 DK Waarland, tel. 0226-421520 of e-mail: samenspel@gerja.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
- Ellen Muller

- Corina van Willegen
- Muriel Buis
- Ivo Stork

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

Stichting Bejaardenzorg Blokker
De Stichting Bejaardenzorg Blokker is al jaren betrokken bij de ondersteuning van
het werk van de bejaardenzorg in Blokker. Dat gebeurt o.a. door bijdragen aan de
Zonnebloem, KBO afdeling Blokker en de seniorenbond Pancratius Oosterblokker. Het
doel van de stichting is het wekken van belangstelling bij derden, het ontwikkelen van
activiteiten door derden en het beschikbaar stellen van gelden die ten goede komen
aan de bejaardenzorg. De Stichting heeft hiervoor middelen beschikbaar waarvan
jaarlijks een gedeelte kan worden besteed aan projecten die ten goede komen aan de
Bejaardenzorg in de Blokkerse gemeenschap, inclusief Oosterblokker.
Oproep aanmelding projecten voor het jaar 2017
Een keer per jaar beoordeelt het bestuur van de Stichting de aanvragen voor een
subsidie/bijdrage. De aanvragen voor 2017 van verenigingen en clubs moeten voor 1
juli 2016 worden ingediend. Deze schriftelijke aanvraag moet worden voorzien van
een projectomschrijving met cijfermatige onderbouwing c.q. begroting. Aanvragen
kunnen per mail worden gestuurd naar het secretariaat van de Stichting, R. van
Drongelen, jannyenrien@quicknet.nl
Na 1 juli zal het bestuur de aanvragen beoordelen en uiterlijk 1 oktober ontvangt
u hierover bericht. Als uitgangspunt voor de beoordeling geldt onder meer dat
geen structurele subsidie/bijdrage of ondersteuning wordt verleend aan individuele
personen. Het moet gaan over concrete projecten die niet op andere wijze financieel
sluitend gemaakt kunnnen worden. Verder dient een project politiek neutraal te zijn
en hebben projecten die een bijdrage leveren aan het voorkomen of beperken van de
eenzaamheid bij bejaarden voorrang. Het bestuur ziet graag uw aanvragen tegemoet.

Tulpenwandeltocht
Op zondag 24 april is weer de Tulpenwandeltocht die georganiseerd wordt door de
Ijsclubs van Nibbixwoud en Andijk. Weer wordt er een lange en een korte tocht gehouden.
Startplaats Nibbixwoud en Andijk, deze is ongeveer 17 km, en ook voor de niet echte
wandelaars is er een korte tocht van ongeveer 6 km in beide plaatsen.
Dit jaar is de hele opbrengst van de wandeltocht in Nibbixwoud voor het Sint Nicolaas
comité en voor Andijk is het voor het zwembad De Wijd. Voor de rest wordt u op de
hoogte gehouden via de weekbladen en social media en de dorpsbladen. Voor eventuele
vragen kunt u mailen naar Kees Koomen: ijsclubnibbixwoud@ziggo.nl of Piet de Vries:
denieuwebakkerij@hotmail.com

Opnieuw tijd voor een groot feest…
Na het grote feest met de musical ‘Joseph and the
amazing color dreamcoat’ is er in april weer een groot
feest. Ditmaal omdat Musicalvereniging Zwaag 50 jaar
bestaat. Op 22 april 1966 werd de Swaeghse Zangvereniging opgericht welke van
zangvereniging naar operette uiteindelijk uitgroeide tot Musicalvereniging Zwaag.
Een dergelijk prachtig jubileum mogen we natuurlijk niet ongemerkt voorbij laten
gaan. Daarom is er voor alle leden, oud-leden, vrijwilligers en oud-vrijwilligers een
jubileumavond georganiseerd op vrijdag 22 april. Deze gezellige avond zal in het
teken staan van herinneringen ophalen (middels fotomateriaal), zingen en gewoon
gezellig kletsen. Daarnaast zal de vereniging de Eenhoornzegel ontvangen.
Onze onmisbare sponsoren, leden en oud-leden hebben (voor zover in ons vermogen
lag) al een uitnodiging ontvangen. Maar helaas beschikken wij niet (meer) over
alle adressen, dus heeft u in de afgelopen 50 jaar uw steentje bijgedragen aan
Musicalvereniging Zwaag of een voorloper en u heeft nog geen bericht ontvangen,
neem dan contact op met de vereniging middels het contactformulier op www.
musicalzwaag.nl. U zult dan een reactie ontvangen hoe u zich aan kunt melden voor
deze gezellige avond.
Wordt er naast dit prachtige jubileum ook nog gewerkt aan de nieuwe musical? Uiteraard!!!
Noteer alvast maar in uw agenda: 20, 21, 22, 27 en 28 januari 2017 presenteren wij de
musical BLOOD BROTHERS. Het verhaal van twee broers die na hun geboorte worden
gescheiden en opgroeien in totaal verschillende sociale milieus. Ze komen elkaar tegen,
raken bevriend en worden uiteindelijk verliefd op dezelfde vrouw, met desastreuze
gevolgen. Onze leden hebben zeer leerzame workshops gevolgd waaruit de rolverdeling
zal voortvloeien en de eerste zangrepetities zitten er ook al weer op.
Maar allereerst ontvangen wij u graag op 22 april in café de Witte Valk om ons 50-jarig
jubileum met ons mee te vieren. Graag tot dan.

Kledingsinzamelingactie van Sam’s Kledingactie
Doe mee met de kledingsinzamelingactie van Sam’s Kledingactie in Zwaag en steun Cordaid
Mensen in Nood! Op zaterdag 2 april vindt in Zwaag de kleding inzamelingactie van Sam’s
Kledingactie voor mensen in Nood plaats. U kunt dan uw gebruikte kleding, schoeisel en
huishoudtextiel in gesloten plastic zakken afgeven van 9.00 t/m 17.00 uur bij het volgende
adres: C.A. Neuvel, Dorpsstraat 167, Zwaag (tegenover Deen Supermarkt). De opbrengst
gaat dit jaar naar een ontwikkelingsproject van Cordaid Mensen in Nood in Bangladesh
waar elk jaar meer dan 8.000 mensen verdrinken in het regen- en cycloonseizoen. Dijken
begeven het en hele stukken land worden door het water weggespoeld.
Voor verdere informatie zie www.samskledingactie.nl

Een c ompli mentje!
In een vorige editie van Samenspel kon u lezen dat Truus Laan een
complimentje kreeg van Brenda Heins. Deze rubriek is opgezet als
een doorgeefrubriek. Degene die een compliment krijgt mag in het
volgende Samenspel een complimentje geven.
Deze week geeft Truus Laan Minten een complimentje:
Ja, en dan lees je in het Samenspel dat je een complimentje krijgt. Een complimentje
omdat je jarenlang met plezier hebt gedaan wat je leuk vindt. Dit heb ik echter alleen
kunnen doen met de steun van Jan en de bezoekers van de kantine. Dus Brenda, bedankt
voor je mooie woorden, maar mijn compliment mag gedeeld worden door heel veel
mensen. En dan moet je zelf het compliment nog doorgeven. Op mijn leeftijd merk je
dat het allemaal niet meer even gemakkelijk gaat, en je steeds meer afhankelijk bent van
anderen. Gelukkig zijn er dan velen waar je altijd een beroep op kunt doen.
Eén daarvan is mijn ‘dochter’ Karina Sijm. Naast haar eigen drukke leven heeft zij nog
tijd om altijd klaar te staan voor haar beide moeders. Zonder morren komt zij altijd weer
opdraven, zelfs als ze drie keer per week met mij naar het ziekenhuis moet. Daarom wil
ik bij deze het complimentje doorgeven aan Karina en haar bedanken voor alle steun en
hulp die ze mij en anderen geeft.
Truus Laan-Minten

KBO Afd. Blokker brengt operamuziek
Vrijdag 15 april komt de heer Kees Schilder uit Volendam naar Blokker om een
themamiddag over operamuziek te verzorgen bij de plaatselijke KBO.
De heer Schilder, zelf koordirigent, is een groot deskundige op operagebied. Al eerder
trad hij op in Blokker en in Zwaag met een uitgebreid programma vol vertellingen,
anekdotes en natuurlijk ter illustratie fragmenten uit diverse opera’s. Velen hadden
achteraf spijt deze voorstellingen niet te hebben bijgewoond. Thans treedt de heer
Schipper op met een geheel nieuw repertoire dat zeker niet gemist mag worden.
Niet alleen KBO-leden, maar alle geïnteresseerde 50-plussers worden van harte
uitgenodigd voor deze middag die wordt gehouden in Het Gouden Hoofd aan de
Westerblokker. Aanvang 14.00 uur. Na afloop wordt nog een ronde bingo gespeeld.
Entree 3 euro p.p., inclusief consumpties en bingodeelname.

De 43e editie van de 40MM: zaterdag 7 mei
De inschrijving voor de 40MM sponsorwandeltocht is weer van start gegaan! U kunt
inschrijven via www.40mm.nl en daarnaast zijn er op vele plekken in West-Friesland
inschrijfformulieren voor de gezelligste wandeltocht verkrijgbaar voor het geringe
bedrag van 2,50 euro. Zie www.40mm.nl voor de adressen. Het doel is om iedereen te
mobiliseren en een stapje meer te doen voor de ander die het wat minder heeft. Dit
houdt in het wandelen, sponsoren van wandelaars of helpen als vrijwilliger etc.
De 40MM wandeltocht start op 7 mei in Venhuizen en heeft vijf afstanden met
verschillende starttijden: een korte kinderroute van 4km en de afstanden 9km, 10km,
24 km en 40 km. Zo is er voor iedereen een geschikte afstand om te lopen en is het
mogelijk te genieten van het West-Friese landschap en de mooie IJsselmeerdijk! We
hopen u in grote getale weer te zien op 7 mei! Voor alle info: www.40mm.nl
Wij rekenen weer op ieders steun en maken er samen tijdens deze 43e editie weer een
mooie dag van, we zien u allen graag op 7 mei!
Voor vragen: Jolanda Woestenburg, Frans Korse, Elly Klijbroek, Herman Rood. Zie de
bekende 40MM posters op de ramen.

Wanneer: woensdag 27 april
Waar: S.V. Westfriezen / Sportpark ’t Krijt
Hoe laat: 13.30 - 14.00 uur: Oranje Fietsparade
14.00 - 17.00 uur: Sport & Spel
14.30 - 16.30 uur: Playbackshow
Voor wie: voor alle kinderen t/m groep 8 uit Zwaag
Kosten: gratis bij inschrijving tot 17 april 2016! Inschrijven van 18-26 april: 1 euro
(Krijterslaan 10, Zwaag).
Sport- en spelkaartje op 27 april: 2,50 euro (verkrijgbaar bij de limonadebar).
Inschrijven: www.koningsdagzwaag.nl
‘Tot ziens bij deze altijd gezellige dag!’

BANGERT OOSTERPOLDER IN BEWEGING
Stichting Netwerk organiseert de volgende activiteit:
Theaterworkshop voor peuters
Stichting Netwerk organiseert dit voorjaar samen met kindertheater Spring workshops
voor peuters van 2,5 tot 4 jaar om de creativiteit en fantasie van de peuters te stimuleren.
In drie bijeenkomsten van een uur kunnen peuters meespringen en dansen in deze
vrolijke theaterworkshop met als thema Lente. De peuters kunnen zich verkleden als
ridder, prinses, piraat of dier en samen dansen, zingen en muziek maken op verschillende
instrumentjes. Theaterspel prikkelt de fantasiewereld van kinderen en verrijkt de
creativiteit. Tevens stimuleert het de communicatieve en sociale ontwikkeling. Kinderen
leren samen te werken, initiatief te nemen, hun inlevingswereld te vergroten en hun
eigenheid te ontdekken. Muziek stimuleert peuters en kleuters om hun motorische,
sociale, cognitieve en zintuiglijke vaardigheden op te bouwen. Ze leren luisteren, contact
maken en worden zich bewust van hun eigen muzikaliteit.
De kosten voor drie bijeenkomsten zijn 30 euro per kind. Peuters die gebruik maken van
een peuterspeelzaal van Stichting Netwerk mogen meedoen voor 15 euro per kind.
De workshops worden aangeboden in onder andere de Kreek op 18, 25 mei en 1 juni van
10.00 tot 11.00 uur.
Kijk voor meer informatie en aanmelden op de website www.netwerkhoorn.nl.
Er is plek voor maximaal 20 kinderen per bijeenkomst.
MFA de Kreek | Meetketting 1-3 Zwaag | 0229-845130

Nieuws van Tafeltennisvereniging B.R.Z.Z.
Maandag 21 maart hebben we onze jaarlijkse clubkampioenschappen gespeeld. Het
was zoals altijd een gezellige en fanatieke happening.
Er werd in twee poules gespeeld. In poule A was het heel spannend, het lag dicht bij
elkaar. Er werden zes spelen gespeeld. Er kwamen toch drie winnaars uit de bus: Hans
Kroonenberg met 114 punten (3e plaats), Henk Pronk met 115 punten (2e plaats) en
Bas Kroonenberg zonder verliespunten(!) 126 punten (1e plaats).
In Poule B lag het ook dicht bij elkaar. De winnaars waren: Jan Gerritsen en Kees Ursem,
allebei 102 punten (gedeelde 2e plaats) en Hauke Bos met 103 punten (1e plaats).
Al met al weer een geslaagde avond.
Wilt u ook eens de sfeer proeven van onze gezellige recreatieve club kom dan gerust
kijken op de maandagavond vanaf 20.00 uur in buurthuis De Wildebras, Balkweiterhoek
56, Zwaagdijk-West. Onze website: www.de-wildebras.nl/verenigingen.

Nieuws van HV Blokker
Plantenactie
Vrijdagmiddag 15 april van 17.00 tot 20.00 uur komen de handballeden
van HV Blokker in Oosterblokker en Blokker bij u langs de deur om mooie geraniums
aan te bieden. De geraniums zijn te verkrijgen in de kleuren rood, wit, roze, zalm,
paars en oranje (Vancouver).
Bent u niet thuis dan kunt u de gewenste geraniums reserveren via de mail hvblokker@
handbal.nl of telefonisch 0229-213147. U kunt dan uw bestelling op vrijdag 15 april
vanaf 16.00 uur bij het handbalveld, Noorderdracht 42a op komen halen.
De opbrengst komt ten goede aan de vereniging.
Eerste Shoot Out-kampioenschap
Zondag 17 april wordt het eerste Shoot Out-kampioenschap m/v van Blokker op het
handbalterrein van HV Blokker aan de Noorderdracht gehouden. De deelnemers
hebben op 7 november 2015 op de druk bezochte Dorpsveiling van Oosterblokker
een deelnemersbewijs gekocht. Het is een gemengd kampioenschap waarbij zowel de
vrouwelijke als de mannelijke deelnemers kans hebben om de Shoot Out-kampioen
van Blokker te worden. Komt het zien. Wie gaat de uitdaging aan om de ervaren
keepers van HVBlokker vanaf de cirkel te passeren?
Aanvang van het kampioenschap is 14.15 uur.
HV Blokker is op zoek naar...
Voor een nieuw op te zetten handbal F-team zoekt HV Blokker jongens en meisje van
6 en 7 jaar. Spelenderwijs leren handballen, dat kan. Er wordt een keer in de week op
woensdag getraind onder leiding van een echte handbaltrainer, en op zaterdag of
zondag een wedstrijd.
Voor aanmelden en informatie bel Ben van der Heul: tel 06-20950388.

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 6 APRIL
WOENSDAG 20 APRIL
SVP PAPIER GEBUNDELD OF IN DOOS/BAK AAN DE WEG ZETTEN.

Familieberichten & Zoekertjes
DANKBETUIGING
Wij willen iedereen bedanken voor de hartverwarmende belangstelling
en vele kaarten na het overlijden van mijn lieve man, onze vader en opa
Kees Deun
Het zal bij ons een dankbare herinnering blijven.
Rie Deun-Prins
kinderen en kleinkinderen
Westwoud, maart 2016  

TE KOOP
Sayers golftas met trolley 50 euro
Sayers damesgolfclubs 5,7,9 en S plus Wilson putter samen 50 euro
Damesgolfschoenen merk Hauer, maat 38,5 (slechts een paar keer gedragen) 25 euro
Telefoon tussen 12.00 - 18.00 uur: 0229-237397

GEZOCHT
Als u oude bad- of handdoeken, lakens, dekentjes of dekbed weg wilt doen,
dan kan ik het heel goed gebruiken voor een goed doel.
Een Nederlands echtpaar heeft op Samos een hondenasiel: Stichting Animalcaresamos.
U kunt het brengen naar Galerij 49 t.o. apotheek in Blokker of bellen op 06-16412007.
Het kan ook voor de deur gezet worden. Alvast bedankt!

Heeft u iets te koop of zoekt u iets,
wilt u iets bekend maken,
aanbieden of vragen?
Voor plaatsing in het Samenspel van 15 april
graag uiterlijk op WOENSDAG 6 april 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.

Familieberichten & Zoekertjes
GEZOCHT
Ik ben Elizabeth, getrouwd, woonachtig in Zwaag en ik ben opzoek naar een gezellige
vriendin tussen de 55-65 jaar.
Hou jij ook van wandelen, winkelen en leuke uitstapjes maken?
Stuur dan een mailtje naar elizabethvandiemen@hotmail.com

GEVONDEN
Op een winterochtend is er bij ons een lief mannetjeskonijn aan komen huppen.
Deze bruin met zwart gekleurde man is wellicht op de geur van onze zeven vrouwelijke
konijnen afgekomen. Hij heeft onze mooie dames niet kunnen weerstaan. We hebben
inmiddels iets meer dan zeven konijnen....
We hopen dat we deze man weer kunnen herenigen met zijn afkomst.
Voor meer informatie 0229-851411 Dorpsstraat Zwaag.

AANGEBODEN
Huishoudelijke hulp of andere voorkomende werkzaamheden.
in bezit van auto.
Tel. 06-53846590

De Steenvrouwe exposeert
In de weekenden van 16 en 17 april en 23 en 24 april exposeert beeldhouwgroep
De Steenvrouwe. Dit is de 17e keer en ondertussen heeft er een wisseling van leden
plaatsgevonden. Ook twee heren maken nu, naast acht vrouwen, deel uit van De
Steenvrouwe.
Het wordt weer een prachtige expositie met een grote verscheidenheid aan beelden, van
abstract tot figuratief, van klein tot groot en in verschillende soorten steen: kalksteen,
serpentijn, marmer, albast en speksteen. Er is een mooie locatie gevonden. De beelden
staan in de gezamenlijke ruimte van de flat aan de Vriendschaplaan 69 in Blokker.
Wat deze expositie ook bijzonder maakt is de slide-show waarin heel veel werk van de
leden van De Steenvrouwe de revue passeert, zodat u naast de tentoongestelde beelden
ook ander werk van deze groep beeldhouwers kunt zien.
Graag zien De Steenvrouwe u als gast op deze expositie: zaterdag en zondag 16 en 17
april en zaterdag en zondag 23 en 24 april van 12.00 tot 17.00 uur, Vriendschaplaan 69 in
Blokker, om u te vertellen over hun werk en over de inspiratie die wekelijks met elkaar
werken geeft. Tot dan!
Natuurlijk kunt u ook op de website kijken: www.desteenvrouwe.nl

Nieuws van de Wereldwinkel Zwaagdijk-West
Het gaat weer 1 april worden...opletten dus!
Maar ook op zaterdag 16 april opletten, want dan is de wereldwinkel er weer in
Zwaagdijk-West! Na de viering van 19.00 uur kunt u bij ons terecht voor uw dagelijkse
boodschappen maar ook voor leuke kadootjes, kaarten, sieraden, aardewerk enz..
Graag zien wij u (weer) bij de verkoop en/of bij de koffie en thee!

Junior verkopers gezocht!

D

Wereldwinkelgroep Zwaagdijk-West:
Jose, Angela, Judith, Carla
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Ook dit jaar mogen basisschoolleerlingen uit Zwaag op de Dag
van Zwaag op zondag 17 april GRATIS hun oude speelgoed e.d.
verkopen.
Dit jaar maken we er een speciaal Junior Handelsplein van.
D A G VA
Waarschijnlijk worden de parkeerplaatsen naast de kerk
hiervoor speciaal ingericht met kramen. Er zullen per kraam twee
kinderen geplaatst worden. De ruimte is beperkt dus meld je snel aan. Vol is vol!
Wedstrijd
Voor de beste verkoper (standwerker)
van de rommelmarkt is er een leuke prijs
te winnen. Een vakjury bestaande uit
een aantal deelnemende ondernemers
zal af en toe een kijkje nemen op de
tribunes om te kijken wie het beste zijn
spullen probeert te verkopen. Dat mag
op een grappige of wat luidere manier.
Wees creatief!

Opgeven
Heb je nog wat oud speelgoed of kleertjes op zolder en zit je op een basisschool in Zwaag?
Geef je dan vóór 2 april op via: info@dagvanzwaag.nl
en vermeld hierbij je naam, adres en leeftijd.
Standhouders gezocht
Er is nog ruimte voor nieuwe standhouders op de Dag van Zwaag. Voor meer informatie
kunt u kijken op www.dagvanzwaag.nl of een mailtje sturen naar info@dagvanzwaag.nl

Veel jong muzikaal talent in
Zwaag!
Op zaterdag 9 april organiseert muziekvereniging
‘De Herleving Zwaag’ een Play-in met afsluitend
Concert in Zwaag.
Muzikanten van de jeugdorkesten van ‘De
Herleving Zwaag’, ‘Brass Band Almere’, ‘Hoornse
Brass Band’ en ‘St. Caecila Zwaag’ oefenen deze
dag vanaf 9.30 uur met een internationaal
bekende jonge trompettist; Melissa Venema!
Onder leiding van dirigent Rolf Hoogenberg
studeren zij een concert in, met als muzikale
klapper een solo van Melissa op trompet met
orkestbegeleiding. Deze talentvolle trompettist is
20 jaar, verzorgt zaterdag 9 april een Masterclass en
dat is natuurlijk geweldig om van zo’n ster te leren!
Melissa Venema is bekend van de trompetsolo uit
“Il Silenzio”, die zij als 13-jarige speelde met het orkest van André Rieu in 2008. Ook soleerde
Melissa in een opera genaamd “Ça Ira” van Pink Floyd-lid Roger Waters, uitgevoerd op 5 mei
2008 in Den Haag. Haar optredens reiken ver; van Nederland, Taiwan, Engeland, Slowakije,
Duitsland, België, Zuid-Afrika tot zelfs in de V.S.! Verder heeft ze diverse cd’s uitgebracht
en studeert dagelijks op één van haar vijf trompetten, of misschien op elke trompet? Bij het
afsluitend concert bent u van harte welkom in c.c. De Plataan in Zwaag. Vanaf 16.00 uur is
de zaal open en de toegang is gratis. Dat wordt genieten tot 17.00 uur!
datum:
wat:
waar:
hoe laat:

9 april
concert, na afloop van de Play-in
c.c. De Plataan, Past. Nuyenstraat 1, 1689 GM Zwaag
vanaf 16.00 uur, zaal open en toegang is gratis
vanaf 16.15 uur, concert m.m.v. trompettist Melissa Venema
vanaf 17.00 uur, einde Concert

Jaarvergadering IJsvereniging Oosterblokker/Westwoud
De lente is begonnen en de winter heeft ons alweer verlaten. Helaas hebben de
weergoden niet met ons meegewerkt en moeten we helaas weer wachten tot het
volgende seizoen.
Onze jaarvergadering is op vrijdagavond 8 april om 19.30 uur in De Schalm te Westwoud,
hierbij nodigen wij onze leden uit om deze avond bij te wonen.
Wij hopen u op deze avond te mogen begroeten en u verder te informeren over onze
activiteiten! Bezoek ook eens onze website: www.ijsverenigingoosterblokkerwestwoud.
nl of volg ons op Facebook!

Hanekrabbels:
Bril
Na jaren met brandende ogen naar mijn computer te hebben
gestaard, vielen de schellen van mijn ogen: het was genoeg, ik
moest naar me laten kijken!
Immers, als tekstschrijven fulltime je dagelijkse bezigheid is,
moet je niet door een goedkoop Hema-brilletje blijven turen. Die koop ik altijd omdat
ik ongelofelijk slordig ben met brillen. Ik stop ze in mijn jaszak of los in mijn tas en
zodoende vallen ze regelmatig op straat, en natuurlijk net als een boterham: altijd met
de verkeerde kant onder.
Waarom dan toch overstag en een duurdere aanschaffen? Dat komt omdat ik nauwelijks
nog een boek las en ‘s avonds alleen maar tv keek omdat mijn ogen zo brandden. Mooi
excuus om lekker onderuitgezakt dom met partner mee te kijken natuurlijk! Maar ik heb
nog ‘stapels’ e-boeken die ik dolgraag wil lezen. Ik kom niet eens aan mijn verslaving toe!
In mijn optiek heeft iedereen recht op een gezonde verslaving, dus de hoogste tijd om
naar de dealer te gaan.
Na een uitvoerige meting aldaar bleek dat twee ogen toch meer zien dan één. Die
dekseltjes waarmee de opticien achtereenvolgens mijn rechter- en linkeroog afsloot,
openden mijn ogen ook: ik had inderdaad een computerbril nodig. Dus het meethok uit
en in de winkel mijn ogen eens goed de kost gegeven, op zoek naar een nieuw montuur.
Toen ik tegenover die enorme muur van mij aanstarende brillen stond, zakte de moed me
in de schoenen. Waarom was ik nou zo in een opwelling in mijn eentje naar de brillenman
gegaan? Wie moest me nu adviseren? Ik kon natuurlijk wel selfies maken, maar dat vond
ik wel erg ijdel staan…
Uiteindelijk besloot ik gewoon alle monturen op mijn neus te zetten. Ik was zo ver
gekomen, nu moest ik doorpakken. De opticien zag het vermoedelijk al gebeuren, door
de wol geverfd als ze was, en voordat ik de hele tent kon ombouwen, plaatste ze een
aantal brillen in mijn handen. Zo baande ik me samen met haar een weg door vormen
en materialen.
Na ongeveer een half uur kon ik neerploffen aan bureautje met draaistoel. Toen ze
terugkwam greep ik naar mijn leesbrilletje die altijd steevast bovenop mijn hoofd met
mij meedeint, tekende de nota en schoof mijn glaasjes zeer tevreden weer bovenop mijn
hoofd.
Het was me gelukt. Ik had een nieuwe bril. Maar ik had het kunnen weten: op het glas
na is het montuur bijna dezelfde als die van bovenop mijn hoofd. Ik had vastgehouden
aan mijn vorige keuze: ik blijf hoopvol en wat er ook gebeurt, kijken door een roze bril.

Activiteitenagenda

april 2016

1 + 2 april

Toneelver.Vriendenkring: Ontkoppeld
De Witte Valk, Zwaag

Aanvang: 20.00 uur

2 april

Klaverjasavond
De Wildebras, Zwaagdijk-West

Aanvang: 20.00 uur

9 april

De Herleving: Play-in
De Plataan, Zwaag

Aanvang: 9.30 uur

10 april

Molentocht
Aanvang: 9.00 uur
Noorderdracht 42-A, Oosterblokker		

15 april

Ooker... meets eigen werk eerst
Aanvang: 20.15 uur
Cultureel Centrum Pancratius, Oosterblokker

15 april

KBO-Blokker, operamiddag
Het Gouden Hoofd, Blokker

Aanvang: 14.00 uur

23 april

Muziekquiz
De Wildebras, Zwaagdijk-West

Aanvang: 21.00 uur

24 april

Tulpenwandeltocht
IJsclub Nibbixwoud en Andijk

Aanvang: 9.00 uur

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

Berichten van de Zonnebloem
afdeling Zwaag
De Zonnebloem in Zwaag wil het LOP hartelijk bedanken voor de financiële bijdrage die
ze mocht ontvangen. We kunnen er weer een flink aantal zonnebloemgasten blij mee
maken. Alle medewerkers die zich een keer per 14 dagen bij weer of geen weer inzetten
om het papier op te halen: chapeau!

Sportagenda
VOETBAL
3 april
10 april

Heren
Westfriezen - Grasshoppers
Heren
De Blokkers - Kleine Sluis

ZAALVOETBAL
1 april
Heren
Zwaag/Hoogland Kozijnen - JCK/AISO
1april
Dames
Zwaag/HooglandKozijnen - Wognam Nicols 3
4 april
Dames
BZV - Atch b Nieuwboer 4
HANDBAL
5 april
Dames
Westfriezen - Sporting Andijk
10 april
Dames
Westfriezen - Spartanen
10 april
Heren
Westfriezen - DSO
10 april
Dames
HV Blokker - Westfriezen (derby)
VOLLEYBAL
8 april
Dames
NIVO - Dinto
9 april
Heren
WhamWham - Simokos
9 april
Dames
WhamWham - Compaen
TAFELTENNIS
8 april
Heren
TT-Sport/A Merk - Stede Broec 7
15 april
Heren
TT-Sport/A Merk - Disnierats 5
TENNIS
2 april
Open dag tennisvereniging Swaegh
Jeugd open dag met gratis tennisclinic

april 2016

Aanvang 14.00 uur
Zwaag
Aanvang 14.00 uur
Blokker
Aanvang 21.05 uur
Zwaag
Aanvang 19.15 uur
Zwaag
Aanvang 19.15 uur
Zwaag
Aanvang 20.00 uur
Zwaag
Aanvang 13.00 uur
Zwaag
Aanvang 14.15 uur
Zwaag
Aanvang 15.30 uur
Oosterblokker
Aanvang 19.30 uur
De Kers
Aanvang 15.30 uur
De Opgang
Aanvang 13.30 uur
De Opgang
Aanvang 20.00 uur
Oosterblokker 53
Aanvang 20.00 uur
Oosterblokker 53
Aanvang 13.00 uur
Dorpsstraat 225a

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.

Afsluiting thema verkeer groep 1/2
Groep 1/2 van OBS De Bussel sloot hun thema af met
een presentatie aan de (groot)ouders. Een aantal
weken werd er geleerd over vervoer! Hoe kom je
naar school? Hoe gaan je ouders naar hun werk?
Welk vervoer gaat over het land, door het water of
in de lucht? Hoe veilig is vervoer? Wat betekenen
al die verkeersborden? Welke regels zijn er in het
verkeer? Hoe werken al die vervoersmiddelen? Heb je
een rijbewijs nodig voor je fiets of step? Met spel en
liedjes werd er veel geleerd en er werd genoten van
het laten zien aan de ‘gasten’!

Veel belangstelling voor
creatieve avond
Gezeten aan lange tafels, boordevol materialen om
een gezellig voorjaars- of paasstuk in elkaar te knutselen, werd er ijverig gewerkt onder
deskundige leiding van Tonny Rood en Gonnie Dobbelsteen (bestuursleden van het KVG).
Met een voldaan gevoel over het leuke resultaat gingen de dames, zo rond de klok van
22.00 uur weer naar huis.
De laatste officiële avond van dit seizoen zal donderdag 14 april zijn. Dan hebben
we de 14 bijeenkomsten er alweer opzitten! Deze avond houden we de algemene
ledenvergadering, aanvang is 20.00 uur in de ontmoetingsruimte van de Plataan.
Na afloop van deze vergadering gaan we onder het genot van een glaasje wijn of
frisdrank, met vanzelfsprekend lekkere hapjes, ons vermaken met een leuke quiz die voor
iedereen te volgen is. Dat wordt dus weer lachen en ontspannen.
We hopen deze avond heel veel van onze leden te mogen verwelkomen. Deze avond kunt
u zich ook weer opgeven voor de jaarlijkse sponsor fietsrit ten bate van onze eigen verenigingskas. Ook uw huisgenoten of kennissen mogen samen met u voor onze kas meedoen,
met tien personen zijn we heel blij.
Nieuwe leden kunnen zich ook weer
aanmelden om een lang seizoen samen
met andere dames te genieten van een
zeer gevarieerd programma.
Voor de prijs van de contributie hoeft u
het niet te laten, 22,50 euro en de koffie
of thee is bij ons nog steeds gratis.
Telefoon 0229-237609 penningmeester
of 0229-237817 voorzitter.

Nieuws van de Wildebras
Muziekquiz in de Wildebras
Heb je zin in een avondje tijdreizen en een muzikale strijd aangaan met familie, vrienden,
buren en dorpsgenoten? Kom dan op zaterdag 23 april naar de Wildebras in Zwaagdijk.
Daar wordt voor de derde keer op rij de interactieve muziekquiz gehouden. Met behulp
van beeld- en geluidsfragmenten worden deze avond meer dan 150 vragen op je
afgevuurd die je kunt beantwoorden met de draadloze stemkastjes. Was de vorige editie
van de muziekquiz nog voor de gevorderde muziekliefhebber, dit jaar is de quiz weer
voor iedereen en van elk niveau.
Dus heb je zin in een gezellig avondje quizzen met vele klassiekers van toen en nu,
formeer dan een team van maximaal vier personen, bedenk een leuke naam voor je team
en kom zaterdag 23 april naar De Wildebras in Zwaagdijk. Wie weet ben jij met je team
deze avond de grote winnaar en ga je met een fantastische prijs naar huis. De zaal is om
20.30 uur open en de quiz start om 21.00 uur.
De entree kaarten kosten 7,50 euro p.p. en dienen uiterlijk woensdag 20 april afgehaald en
betaald te worden bij de bestuursleden van de Wildebras: Theo Weppner, Ton Beerepoot,
Patricia Tensen, Marsha Kraakman, Colinda Spil, Andre Houtman.

10 miljoen voor Zwaagdijk-West?
Dat hebben we niet nodig, wij hebben onze
vrijwilligers die op de klussendag de Wildebras
in topconditie houden.

Vragen of opmerkingen?
Geef het door via www.hoorn.nl
Heeft u een vraag of opmerking
voor de gemeente?
Zoals een melding over speelvoorzieningen
of de openbare verlichting. Dan kunt u die
via www.hoorn.nl doorgeven.
Liever telefonisch?
Belt u dan naar het algemene nummer van de
gemeente Hoorn, telefoon 0229 252200.
Voor vragen over uw afval kunt u contact
opnemen met HVC Inzameling,
telefoon 0800 0700 of via de website
www.hvcinzameling.nl.

Zaterdag 9 april is er weer een klussendag in
de Wildebras. Aanvang om 9.30 uur met koffie
en koek. We starten met klussen 10.00 uur en
we hopen weer op veel enthousiasme, en het
is nog gewoon gezellig ook. Dan kunnen we
weer diverse dingen aanpakken, en blijft de
Wildebras “de plees toe bie” in Zwaagdijk West.

Meer informatie over de Wildebras:
www.de-wildebras.nl

Westfriezen Dames 2 kampioen!
Wat een aantal seizoenen net niet lukte, is afgelopen week toch
gebeurd met de handbaldiva’s van Westfriezen 2: kampioen en
feest!
Het zat er al een tijd aan te komen, want
Dames 2 hield huis in heel West-Friesland
dit zaalseizoen. Al zat er hier en daar een
taaie tegenstander onder. Men scoorde
meer dan 425 maal en zaten virtueel al
menigmaal aan de champagne, maar
gelukkig bleven ze er nuchter onder.
Thuis tegen Valken 2 moest er gewonnen
worden. Met de flair van een echte
kampioen speelde Dames 2 twee maal
30 minuten maximaal teamspel. Dat
resulteerde in een 30-18 winst. Voor een aantal meiden was dit het eerste kampioenschap
van hun leven. Reden om het goed te vieren en dat werd gedaan. Proosten met de
hoofdsponsor en met elkaar, het werd een prachtige middag!
Vanaf heden spelen we weer buiten op sportpark ’t Krijt van s.v. Westfriezen. Op ons
mooie blauwe asfalt spelen we net als het Damesteam van Oranje de pannen van het
dak! Op onze site foto’s en clippies van onze mooie sport!

Wat wil ik leren? Groep 6
Op school leren wij de kinderen steeds meer en meer te
reflecteren op hun ontwikkeling. Zeker na de Cito toetsen zijn
kinderen zich vaak heel bewust van wat ze moeilijk vonden en
wat ze al goed kunnen.
In groep 6 hebben we hier een activiteit aan gekoppeld zodat de kinderen goed kunnen
formuleren waar ze de komende tijd nog aan wilde werken: Het gevouwen vliegtuigje.
Aan de ene kant schrijven de kinderen op waar ze trots op zijn (dit kan ik al goed) en aan
de andere kant wat ze de komende tijd als leerdoel hebben (dit vind ik nog moeilijk). De
kinderen mochten dit vervolgens als een vliegtuig gaan vouwen. Het vliegtuigje werd
naar de andere kant van de klas gegooid als symbool van het einde van groep 6. De
kinderen konden daar ook nog een vliegtuig van iemand pakken en daar tips en tops op
zetten om dit te kunnen bereiken. Door deze activiteit te gebruiken worden kinderen
veel enthousiaster om met de lesstof en/of werkhouding aan de slag te gaan omdat ze
weten wat ze willen leren!

Dit weekend: de komedie Ontkoppeld
Sinds haar recente scheiding woont tv-verslaggeefster Olive
alleen in haar appartement in New York, waar ze de boel
naar hartenlust laat verslonzen. Elke vrijdagavond komen
haar zeer karakteristieke vriendinnen bij Olive thuis voor een
gezellig potje Trivial Persuit.
Wanneer de echtgenoot van Florence een streep door het huwelijk zet, nodigt Olive
haar uit om bij haar in te trekken. Maar terwijl Olive een relaxte en nonchalante
sloddervos is, blijkt Florence daarentegen een neurotische, van orde en netheid
bezeten pietlut. De twee tegenpolen vormen een onwaarschijnlijk koppel, waarbinnen
de spanningen vaak hoog oplopen en escalatie onvermijdelijk lijkt. Zeker als Olive haar
zinnen heeft gezet op de twee Spaanse broers in hetzelfde appartementencomplex en
Florence er weinig van moet hebben.
Het komische toneelstuk ‘Ontkoppeld’ kunt u bewonderen op vrijdagavond 1 april en
zaterdagavond 2 april in café de Witte Valk, aanvang 20.00 uur. Uiteraard is er dit jaar
ook een speciale ouderenvoorstelling op zaterdagmiddag om 14.00 uur.
Kaarten zijn verkrijgbaar aan de deur voor 10 euro per stuk inclusief lot! Kijk voor meer
informatie op www.vriendenkringzwaag.nl.

Jaarvergadering R.K. Begrafenis- en Crematievereniging
St. Jozef, Westerblokker
R.K. Begrafenis- en Crematievereniging St. Jozef uit Westerblokker nodigt leden en
belangstellenden uit voor haar jaarlijkse algemene ledenvergadering op 20 april in het
Gouden Hoofd, aanvang 20.00 uur. Op deze avond zal tevens de nieuwe kleding van onze
dragers worden getoond.
Agendapunten zijn o.a.
• Informatie door de uitvaartverzorgsters
• Bestuursverkiezing
• Showen kleding dragers
Onze vereniging is op zoek naar een nieuw bestuurslid. Wij zijn een vrij jong bestuur,
bestaande uit vijf personen. Per jaar zijn er ongeveer vier bestuursvergaderingen en één
keer per jaar de algemene ledenvergadering. Mocht u interesse in deze functie hebben
of meer informatie willen, dan kunt u contact opnemen met onze secretaris Nel Kenter
tel. 0229-237613 of email: nelkenter@kpnmail.nl.
Wij nodigen u hierbij van harte uit om deze vergadering bij te wonen.

Nieuws van
Stichting Historisch Zwaag
Als sponsor of donateur van onze stichting heb je bepaalde voorrechten. Zo hebben we,
als dank voor de steun, eenmaal per jaar een speciaal cadeautje. Dit jaar hebben we
gekozen voor ons Westfries. In het weekend van 12 en 13 maart hebben Jaap Meester
en Dilly Koetsier van Creatief Westfries (een onderdeel van het Westfries Genootschap)
ons vergast op prachtige anekdotes, rijmen en liedjes in ons streekdialect. Dit viel bij de
aanwezigen heel erg goed in de smaak en het applaus was zeer verdiend voor deze twee
kanjers. Mocht u ook donateur of sponsor worden, meldt u zich dan op ons mailadres.
Dan is het zo dat wij op zoek zijn naar iemand die onze financiële zaken op zich wil nemen.
Juist, we zoeken een penningmeester! Het mag natuurlijk ook een penningjuffrouw zijn,
maar dat snapt u natuurlijk wel. De werkzaamheden bestaan uit het bijhouden van de
inkomsten en uitgaven en het opstellen van een jaaroverzicht en een begroting. Onze
stichting is niet zo vreselijk gecompliceerd. De penningmeester maakt deel uit van het
bestuur en in principe is er eenmaal in de maand een bestuursvergadering, die meestal
op de dinsdagavond wordt gehouden. Enige affiniteit met Historisch Zwaag is geen
must, maar zou wel wenselijk zijn. Mocht u interesse hebben, meldt u zich dan op een
dinsdagavond bij de Dorpskerk aan de Kerkelaan in Zwaag. We zitten daar vanaf half
acht en de koffie staat klaar! Mailen mag natuurlijk ook: info@historisch-zwaag.nl.
We kunnen u ook melden dat onze vernieuwde website online is. Misschien had u hem
al gevonden, maar we waren nog niet tevreden en hebben in de achtergrond heel hard
gewerkt om een en ander naar onze zin te maken. U zult merken dat er nog een paar
dingetjes niet helemaal op en top zijn, maar hij is wel ‘bezoekwaardig’. Foto’s, films,
documenten, krantenknipsels, te veel om op te noemen. Mocht u commentaar willen
leveren, dan mag dat natuurlijk. Ons mailadres is: info@historisch-zwaag.nl en onze
website vindt u, zoals vanouds, op www.historisch-zwaag.nl. We wensen u veel kijkplezier.

Israëlreis 2016 PR
De parochie Matteüs organiseert een reis naar Israël en u kunt mee. Van 14 tot en met
24 november gaat de parochie in samenwerking met West-Friesland Zuid-Oost op reis
naar Israël. Deze reis wordt mede georganiseerd door de VNB.
Tijdens deze reis wordt onder andere Jeruzalem bezocht, de dode zee, de berg van
de acht zaligheden, Bethlehem, en Yad Vashem. Het is een mooie kans om in de
voetstappen van Jezus te treden. We verblijven op meerdere plekken zodat u een goed
beeld krijgt van Israël, maar ook van de plekken waar het allemaal gebeurde.
Dus woont u in de buurt en wilt u mee? Op 20 april om 20.00 uur is er een informatieavond
in de pastorie van de H. Martinuskerk in Zwaag. U bent van harte welkom.

Twee keer in de maand op zondag organiseert MAK Blokweer Maks’ Doe-middag.
Dit is een activiteitenmiddag voor kinderen van 6 t/m 12 jaar. De activiteiten staan
altijd in het teken van één van onze thema’s: natuur, milieu en boerderij. Maks’ Doemiddag duurt van 14.00 tot 15.30 uur. Kijk op de website voor de omschrijving van de
programma’s en de data: www.mak-blokweer.nl
Camouflagespel
Hoe houd je je verborgen in het
dierenrijk? Door te camoufleren. Daar
weten dieren alles van! Zelf kun je er alles over ontdekken bij MAK Blokweer op 10 april.
Van 14.00 tot 15.30 uur spelen we die dag een spannend camouflagespel.
Dieren maken zich onzichtbaar door zich te vermommen als
een deel van hun omgeving. Andere dieren kunnen hen niet
zien, waardoor het makkelijker is om aan een roofdier te
ontsnappen… of om zelf op een ander dier te jagen! Maar
kunnen mensen zoiets ook? Vandaag gaan wij kijken of wij
de kunst van de camouflage ook kunnen gebruiken, door uit
te zoeken hoe we spullen onzichtbaar kunnen maken voor
anderen.
Aanmelden kan telefonisch (0229-266344) of via email naar
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

Palmpasen zondag 20 maart Zwaagdijk-West
Het was een feest! Er waren 20 palmpasenstokken gemaakt door de kinderen,
natuurlijk met broodhaantje! Op de versieringen aan de kant stonden de vormelingen
voorgesteld: Thijs Beerepoot, Lieneke Wiering en Christian Vlaar. Het extra feestelijke
tintje in deze gezinsviering kwam door de medewerking van een aantal jonge dames
en heren van het koor Upbeat uit Wognum. Ondanks hun drukke schema waren zij
met de muzikanten naar Zwaagdijk-West getogen. Het klonk als een klok!
Bijna alle kinderen hadden wel een taak in de viering: voorlezen van gebeden,
palmtakken uitdelen, collecteren. Na de tweede ronde door de kerk werden de meeste
palmpasenstokken weggegeven aan mensen in de kerk: naar mensen die alleen zijn
komen te staan, zieken of een opa of oma. Ook werden er stokken naar mensen thuis
gebracht. Het thema ‘delen, aandacht voor een ander’ kwam zo duidelijk naar voren.
Na de viering kon men nog koffie of thee drinken van/bij de Wereldwinkel.
Gezinsvieringsgroep Zwaagdijk-West: Caty, Moni, Lucella, Carla en Margreet.

Nieuws van Toneelvereniging Michael
De uitvoeringen zitten er weer op. Na een half jaar
repeteren kon toneelvereniging Michael de prachtige klucht Tante Bella’s Beautysalon
op de planken brengen. En met succes! Met een totaal verkochte uitvoering op de
laatste avond en de andere avonden bijna uitverkocht, kijkt Michael trots terug.
Het spel speelde zich af in een wat gedateerde schoonheidssalon die de broers Berend
en Albert van hun overleden tante Bella hebben geërfd. Deze twee bouwvakkers
hebben geen idee hoe het in een dergelijk zaak toegaat. Ze bluffen zich er goed
doorheen, de een wat beter dan de ander.
De vrouwelijke klanten ondergaan vreemde behandelingen. Ze vinden het wel wat
vreemd, maar accepteren de verklaringen van beide heren. Een stagiaire brengt
verlichting. Berend en Albert willen de zaak opknappen en dan snel weer verkopen,
maar gaandeweg krijgen ze er toch wel lol in.
Wanneer een vergeten nicht, Wiepie uit Canada haar tante wil bezoeken, zeggen de
heren dat tante nog leeft: straks wil Wiepie ook een deel van de erfenis. Dan beginnen
de problemen pas echt.
De grappen waren mooi uitgewerkt. Het decor liet, met het krullende behang, mooi
de aftakeling zien. Willem Bakker en René Stroet, in de rollen van de broers, gaven
blijk van hun grote podiumervaring. Debutante Carla Kolken als Wiepie en Meggy
Rinkel als klant Dora speelden hun rollen vol overtuiging. Dora, die een van de broers
verleidde, deed dat erg geloofwaardig.
De spelers speelden mooi en vlot met kennis en improvisatievermogen. De
pedicurebehandeling met groot elektrisch gereedschap was hilarisch. Er werd veel
en hard gelachen door de zaal. Mede dankzij het enthousiaste publiek zetten de
spelers een prima voorstelling neer. Aan de timing van de grappen was veel aandacht
geschonken, met goed resultaat. Heerlijk lachen en relaxen was het devies deze avond.
Dit alles stond onder regie van Loes Beemster, die na afloop gehuldigd werd omdat
zij al 35 jaar lid is van de vereniging. Ook Denise Koorn en René Stroet werden in
het zonnetje gezet want die zijn 25 jaar lid. Er waren nog meer jubilarissen, Grada
Lakeman 20 jaar lid, Jolanda Hoek 15 jaar en Elly Zwaal 10 jaar.
Toneelvereniging Michael bedankt het publiek voor het enthousiasme tijdens de
voorstellingen. Maar ook de sponsors en iedereen die heeft bijgedragen tot het doen
slagen van drie mooie avonden dorpstoneel!

Liefdewerk Oud Papier Zwaag
Het oud papier wordt elke maandag in de
even weken opgehaald in Zwaag.
OPHAALDATA: MAANDAG 4 APRIL
MAANDAG 18 APRIL
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

Molentocht
Op zondag 10 april wordt de laatste race gereden van de
Voorjaarsklassiekers van dit seizoen. De coureurs van de Worldtour rijden dan de beruchte
‘Hel van het Noorden’ ofwel de rit Parijs-Roubaix, met een groot aantal afgrijselijke
kasseistroken. Een aantal leden van de Westfriese Tourclub uit Blokker heeft ook weleens
een poging gedaan de toeristenversie van Parijs-Roubaix te rijden. Vaak gaat dat niet
zonder schade aan het lijf en/of de fiets. Daarom is er een prettig en in de tijd van het
jaar passend alternatief gevonden: de Molentocht. Op 10 april, met start en finish bij de
Handbalvereniging aan de Noorderdracht 42a in Oosterblokker. Over 90 en 65 km. De start
is om 09.00 uur. Alle ritten gaan over veilige wegen en zijn prima in eigen tempo te rijden.
Doe een helm op, dat maakt het rijden in een groep veiliger. Van fietsend telefoneren zijn
wij geen voorstander.
De smaak te pakken gekregen? Graag nog zo’n rondje rijden? Op 24 april rijdt WFTC de
Lentetocht. Moet u zeker doen. ‘s Morgens fietsen, ’s middags Luik-Bastenaken-Luik kijken.
Wat wil een fietser nog meer?

Protestantse Gemeente Hoorn-Zwaag-Blokker
Dorpskerk:
Kerkelaan 8, Zwaag
Kerkgebouw: hoek Westerblokker/Kolenbergstraat
De kerkdiensten worden afwisselend gehouden in de Dorpskerk van Zwaag (Kerkelaan 8 in Zwaag) en in de Dorpskerk
van Blokker (hoek Westerblokker/Kolenbergstraat):
1e, 3e en 5e zondag van de maand: ZWAAG;
2e en 4e zondag van de maand: BLOKKER (en elke 3e zondag de zondagskring).
Geen Zondagskring in juli en augustus.
Kerkdiensten en Zondagskring beginnen in de regel om 10.00 uur
Er is steeds kinderoppas en (m.u.v. de zomervakantie) kindernevendienst.
Zondag 3 april
Zwaag: 	 mw. ds. T. van Lente-Griffioen
m.m.v. het koor Spiro Musica

Zondag 10 april
Blokker: ds. J. Meinders

Rooms-katholieke parochies in onze regio
Kerkgebouwen:

Westerblokker H. Michaël, Plantage 29, Blokker
Oosterblokker O.L.V. Visitatie, Oosterblokker 68, Oosterblokker
Zwaag
St. Martinus, Past. Nuyenstraat 3, Zwaag
		
Lourdeskapel, Past. Nuyenstraat 2, Zwaag
Eerst aanspreekbare pastores:
Westerblokker Pastor Marco Cavagnaro, tel. 245621
Oosterblokker Pastor Marco Cavagnaro, tel. 245621
Zwaag
Pastor Marco Cavagnaro, tel. 237157
Inlichtingen:		
Secretariaat St. Martinus, tel. 237157
		
Geopend: dinsdagmiddag 13.00 - 15.00 uur
			
vrijdagmorgen 09.30 - 11.30 uur
		
E-mailadres: sintmartinus@quicknet.nl
Vieringen
vr.
01 april 16.30 uur
za.
02 april 19.00 uur
zo.
03 april 09.30 uur
			
di.
05 april 09.00 uur
wo. 06 april 09.00 uur
do. 07 april 09.00 uur
vr.
08 april 09.00 uur
za.
09 april 19.00 uur
			
zo.
10 april 09.30 uur
di.
12 april 09.00 uur
wo. 13 april 09.00 uur
		
14.00 uur
do. 14 april 09.00 uur
vr.
15 april 09.00 uur
za.
16 april 19.00 uur
			
zo.
17 april 09.30 uur

Zwaag
Oosterblokker
Zwaag
Westerblokker
Westerblokker
Zwaag
Zwaag
Westerblokker
Oosterblokker
Zwaag
Zwaag
Westerblokker
Zwaag
Zwaag
Zwaag
Westerblokker
Oosterblokker
Zwaag
Zwaag

Woord- en Communieviering in de Kapel
Eucharistieviering m.m.v. Zingerderwijs
Eucharistieviering Samenzang
GEEN VIERING
Eucharistieviering
Eucharistieviering in de Kapel
Eucharistieviering in de Kapel
Eucharistieviering
Eucharistieviering Samenzang
Eucharistieviering m.m.v. Jambokoor
Eucharistieviering Samenzang
Eucharistieviering
Eucharistieviering in de Kapel
Cenakel in de Kapel
Eucharistieviering in de Kapel
Eucharistieviering
Eucharistieviering m.m.v. St. Cacilia
Vormsel - Eucharistieviering m.m.v. Sterren & Stars
Eucharistieviering m.m.v. Marcanto

Eucharistieviering met Jambokoor
Op zaterdag 9 april om 19.00 uur is er in de St. Martinuskerk in Zwaag een
eucharistieviering met medewerking van het Jambokoor. Dit koor is 25 jaar geleden
ontstaan tijdens een herdenkingsdienst in Zuidermeer. Hierin werd aandacht
geschonken aan de vermoorde pater Kees Spil uit Zuidermeer.
In de viering van 9 april zingen zij onder andere Rwandeese liederen en wordt uitleg
gegeven over de symbolen die gebruikt worden en de betekenis hiervan. Dit koor staat
onder leiding van de heer Teun Steur uit Zuidermeer. In deze viering gaat Pater Piet
Korse voor, een uit Zwaag afkomstige priester.
U bent allen van harte uitgenodigd.

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
		
Twitter: @_erwinkuiper
Storingsnummers
Elektriciteit / Gas		
0800 - 90 09
(24 uur per dag)
Kabel		
0900 - 1884
(lokaal tarief)
Water		
0800 - 023 23 55
Gemeente Hoorn		

0229 - 25 22 00

Centrale Huisartsenpost West-Friesland
Maelsonstraat 5 (voor parkeergarage Westfries Gasthuis) 0229 - 29 78 00
- avond-, nacht- en weekenddiensten voor spoedgevallen
- dagelijks tussen 17.00 uur ‘s middags en 08.00 uur ‘s morgens
- in het weekend en tijdens feestdagen tussen 08.00 uur ‘s morgens en 17.00 uur ‘s avonds
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
S.J. Jong Tjien Fa
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 Zwaag/Zwaagdijk-West
Coby van der Gulik, Fruitlaan 76, Zwaag
Vera Otsen, Balkweiterhoek 34, Zwaagdijk-West
Zonnebloem Westerblokker
Monique Smit, Renoirhof 54, Hoorn (Bezoekwerk)
Karin Jong-Koen, Bandstraat 8, Blokker (Secretaris)
Zonnebloem Oosterblokker
Tineke Reus-Hoebe, Oosterblokker 115, Oosterblokker

0229 - 23 77 81
0229 - 57 27 07
06 - 18 24 68 19
0229 - 24 76 27
0229 - 26 24 56

Zorg en Welzijn

0229 - 27 21 96

Wijksteunpunt Ouderenzorg St. Jozefpark Blokker
Wijksteunpunt Ouderenzorg Perelaar Zwaag

0229 - 24 06 04
0229 - 21 23 23

R.K. Begrafenis- en Crematievereniging St. Barbara
R.K. Begrafenis- en Crematievereniging St. Barbara
Uitvaartvereniging De Laatste Eer		
Uitvaartvereniging St. Jozef		
Uitvaartverzorgers bovenstaande verenigingen:
Marijke Wittenberg en Monique Bankras

Zwaag, Zwaagdijk-West
Oosterblokker. Inlichtingen: 0229-262710
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.

