
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 17 februari kunt u inleveren 

uiterlijk op woensdag 8 februari voor 19.00 uur ‘s avonds 

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

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

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

Wilt u adverteren in Samenspel?
Als u een advertentie wilt plaatsen in Samenspel, kunt u contact opnemen met 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.
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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.

Redactieleden Samenspel: redactie@stichtingsamenspel.nl
- Eef Smal - Corina van Willegen
- Henny Schoonderwoerd - Chris Baesjou
- Annemieke Ooms - Ivo Stork
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Volg ons ook op Facebook: www.facebook.com/Samenspel

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

KVG St. Anna - Blokker                            

Het KVG staat voor Katholiek Vrouwen Gilde. Het is dit jaar 70 jaar terug 
dat het Vrouwengilde is opgericht. Toentertijd was de K van katholiek 
heel belangrijk, maar in deze moderne tijd is iedereen welkom. Wij zijn een actieve 
vereniging met 53 enthousiaste leden. Het jaarprogramma treft u hieronder aan. U ziet, 
het is een gevarieerd programma met voor ieder wat wils. De bijeenkomsten vinden 
plaats in het Gouden Hoofd om 19.45 uur.
Wilt u eens met onze vereniging kennis maken, dan kunt u vrijblijvend een avond bij-
wonen. Neem dan even contact op met Marian Stavenuiter: 0229-232737.  
E-mail: kvgstanna@hotmail.com.

jJaaroverzicht 2017
14 februari Pruiken
15 maart Troep opruimen
12 april Comedienne
13 september 70-jarig bestaan KVG
11 oktober Schilderen zonder handen
15 november Sinterklaasavond 
20 december Kerstavond

febr./okt. Kaart-Keezen-en Rummycub-avond
04  mei Dodenherdenking
10  mei Mariaviering in Nibbixwoud
mei Fietsdag

 
KBO Zwaag dankt het L.O.P (Liefdewerk Oud Papier)

Iedere maandag in de even weken wordt het oud papier opgehaald in Zwaag door 
het L.O.P. (Liefdewerk Oud Papier). Zij steunen hiermee Zwaagse verenigingen!
Als KBO Zwaag hebben wij uit de opbrengsten van 2016 weer een bijdrage gekregen 
die zeer welkom was voor de organisatie van activiteiten voor onze leden. 
Wij willen het L.O.P. hartelijk danken voor de bijdrage van 2016 en wij vragen u 
vooral verder te gaan met het inzamelen van oud papier voor het L.O.P. in 2017.  

Namens de KBO Zwaag, Jan Knijn, secretaris

Mededelingen Medisch Centrum Oost
Huisartsenpraktijk  A.E. Meijer
www.medischcentrumoost.com
Vanaf 1 januari 2017 is de huisartsenpraktijk ook op de woensdagmiddag geopend.



Ssst! We hebben een plan

Op zondag 5 februari organiseert MAK Blokweer een 
interactief voorleesfeest voor peuters en kleuters. Het 
voorleesverhaal gaat over vier jagers en één heel mooie 
vogel. De vier jagers lopen in het bos. Drie van het 
weten precies hoe ze die prachtige vogel moeten van-
gen. Het vierde jagertje, dat veel liever van de aanblik 
van die mooie vogel geniet, mag dat plan niet in de 
war schoppen. Hem wordt telkens met een duidelijk 
‘Ssst!’ de mond gesnoerd. Maar... het jagertje heeft zelf 
eigenlijk een veel beter plan! Na afloop is er een leuke 
knutsel om mee naar huis te nemen.

Deze activiteit voor peuters en kleuters van 2 t/m 6 jaar vindt plaats op zondag 5 februari 
van 10.30 tot 11.30 uur, aan de Kloosterhout 1-2 in Blokker. Aanmelden kan telefonisch 
(0229-266344) of via email naar info@mak-blokweer.nl. De kosten zijn € 3,50 per kind.

Kennismaken met OBS De Bussel

Viert uw kind binnenkort zijn of haar vierde verjaardag? 
Een mijlpaal wordt bereikt...want uw zoontje of dochtertje zal binnenkort voor het 
eerst naar school gaan! OBS De Bussel, heerlijk rustig gelegen aan de James Grievelaan 
23 A, biedt u een persoonlijke rondleiding en gesprek (ook met kinderen van De Bussel) 
zodat u optimaal uw vragen kunt stellen voor uw kind en aan ons kunt vertellen over 
uw kind. 

De Bussel, wat is dat dan voor een school? De Bussel hecht aan haar dorpse karakter 
(kleinschalig, gemoedelijk, positief, met tradities). Op De Bussel voelt u de prettige soci-
ale omgeving van kinderen, voor ons een leervoorwaarde. We spreken kinderen aan op 
hun kwaliteiten, kennis en kunde. De Bussel heeft een team van enthousiaste leerkrach-
ten en een grote betrokkenheid van ouders bij de school. En met een mooi schoolge-
bouw en plein met natuurspeelplaats en moestuinen zorgen we samen voor een fijne 
school waar kinderen zichzelf zijn, kunnen leren en groeien.

U kunt dagelijks bij ons terecht. Belt u ons via 0229-233532 dan maken we meteen een 
afspraak. Gaan we u binnenkort ontmoeten? We hopen het!
 
‘De Bussel, de school met PIT (Plezier, Inzet en Talent)!’
 
Met vriendelijke groeten,
Francis Schruer, directeur OBS De Bussel



Westfriese Lourdes-vliegreis 2017

“Wat zo’n bedevaart in Lourdes met je doet, is niet in woorden uit te drukken, dat moet 
je meemaken en vooral voelen. De saamhorigheid van de mensen, je kent elkaar niet, 
maar je deelt zoveel dingen samen, de onderlinge band wordt zo sterk.” (Deelnemer 
Westfriese Lourdes-vliegreis 2016).

De Westfriese Lourdes-vliegreis van 27 september tot en met 2 oktober kent een goed 
gevuld programma met ruimte voor bezinning en gezelligheid. We verzorgen rondleidin-
gen over het Heiligdom en in het stadje Lourdes. U kunt deelnemen aan diverse vierin-
gen zoals de lichtprocessie, handoplegging en de viering aan de Grot. Heel speciaal is de 
eigen gebedsdienst van Groep Westfriesland met de door VNB aangestelde Westfriese 
pastores Co Kuin en Mariet Vet. Een halve/hele dag excursie naar de Pyreneeën staat ook 
op het programma. Op woensdag 14 juni wordt er een informatie- en kennismakings-
avond gehouden. Deelnemers ontvangen twee weken van te voren de uitnodiging. 

Het tarief van de 6-daagse vliegreis, 3-sterren-hotel, vol pension, is € 899,- exclusief 
reis- en annuleringsverzekering. Voor het 4-sterren-zorghotel (voor hen die zorg en/
of verpleegkundige hulp nodig hebben, alsook voor degenen die moeilijk lopen en/of 
staan en geen begeleider hebben) € 999,-. Toeslag eenpersoonskamer € 150,- voor het 
3-sterren-hotel en € 200,- voor het 4-sterren-zorghotel. Wanneer deelname om finan-
ciële redenen een probleem is, kan een beroep worden gedaan op een aantal fondsen. 
Er hoeft geen enkele pelgrim om financiële redenen thuis te blijven! Schroom niet om 
voor informatie contact op te nemen met Harry Vet, per mail: ham.vet@quicknet.nl, tel. 
0228-514040 of met Roosmarie Manders (bureau VNB), mail: roosmarie.manders@vnb.nl 
of telefonisch: 073-6818125.

De Westfriese Lourdes-vliegreis heeft inschrijfadressen in 22 parochies: Andijk, (Wester)
Blokker, Bovenkarspel, De Goorn, Enkhuizen, Grootebroek, Hoogkarspel, Hoorn, Lutje-
broek, Medemblik, Nibbixwoud, Onderdijk, Oosterblokker, Spierdijk, Venhuizen, Wer-
vershoof, Westwoud, Wognum, Zuidermeer, Zwaag, Zwaagdijk-Oost, Zwaagdijk-West. 
Ook van buiten de regio zijn mensen welkom! 

De inschrijfadressen begeleiden uw inschrijving.  
Tip: Voorkom telerstelling, meld u nu (al) aan! 
Westerblokker Akke Kuiper Coxlaan 38  0229-230126
Oosterblokker Agnes Slot Oosterblokker 71 0229-262925
Westwoud Elly Doodeman Wentelaar 6  0228-563267
Zwaagdijk-West Carla Beerepoot Zwaagdijk-West 364 0229-574936
Zwaag,  Corrie Karsten,  Dorpsstraat 268,  0229-261406

Werkgroep Westfriese Lourdes-vliegreis 2017,
Pastor Co Kuin: 0228-561711, Alie Braas: 0229-217139, Maria Braas: 0229-544149,  
Ans Spruit: 0229-591719 en Harry Vet: 0228-514040 (coördinator).



Wat gaan we dit jaar doen met  
de Zonnebloem in Westerblokker?

We zijn intussen al een beetje  gewend om te leven in 2017 
en de Zonnebloem, afdeling Westerblokker, is alweer druk in de weer om gezellige ui-
tjes en activiteiten te bedenken voor dit jaar. Vanaf deze week gaan wij dan ook op pad 
om alvast te inventariseren waar uw belangstelling naar uit gaat. 
De plannen voor het aankomende seizoen zijn uiteraard weer een  gezellige wande-
ling met rolstoelen door Blokker in het voorjaar en een theater- of muziekmiddag in 
de Huesmolen. Ook willen we, hoogstwaarschijnlijk in april, voor het jaarlijkse uitje een 
keer naar de prachtige vlindertuin in Waarland en zullen we dit in oktober nog eens 
herhalen met een tweede groepje. In juni staat er een dagje Amsterdam op het pro-
gramma waar we gebruik gaan maken van een aangepaste tram, dus geen vermoeide 
benen van het slenteren door deze mooie stad. De jaarlijkse wandeling met picknick 
zullen we weer in de zomer organiseren omdat we dan de meeste kans hebben op een 
stralende dag. Dan zal er in het najaar nogmaals een gezellige theater- of muziekmid-
dag in de Huesmolen zijn en ook de winkeldag in Schagen staat uiteraard weer op het 
programma.
Al met al gaan we er weer een mooi jaar van maken en het hele team vrijwilligers heeft 
er al weer zin in om hun gasten een paar gezellige dagen te bezorgen waar iedereen 
blij van thuiskomt!

Groet, Hilly Hania

Wil je ook eens mee als duwer, vrijwilliger of als gast? Bel dan gerust voor informatie naar:
Monique Smit  Zonnebloem Westerblokker, 0618-246819 
Tineke Reus-Hoebe Zonnebloem Oosterblokker, 0229-262456
Coby van der Gulik Zonnebloem Zwaag, 0229-237781

 
Wereldwinkel Zwaagdijk-West

Zet u het alvast  op de kalender? De verkoop van Wereldwinkel-artikelen voor de 
komende maanden: Zondag 12 maart, Zaterdag 29 april, Zaterdag 10 juni
In de winkel in Hoorn aan de Kruisstraat 20 kunt u natuurlijk ook eens kijken.  
Er is daar onder andere prachtig glaswerk en aardewerk te koop, maar ook spek-
stenen beelden en ijzeren voorwerpen. Ze zijn prachtig, maar soms te groot of te 
kwetsbaar om ze mee te nemen naar de verkoop.

Wij hopen u weer te zien op de eerst volgende verkoop , na de viering om 10.00 
uur van zondag 12 maart.

Wereldwinkelgroep Zwaagdijk-West, Jose , Angela , Judith en Carla



Open ochtend Sint Lidwina Zwaagdijk-West

U zoekt een school waar uw kind zichzelf mag zijn en optimaal tot ontwikkeling komt 
binnen een sfeervolle omgeving ? Kom dan naar de open ochtend van de Sint Lidwina 
school Zwaagdijk-West op woensdag 8 februari. Tussen 9.00 en 12.00 uur bent u van 
harte welkom samen met uw kind. U kunt op ieder moment binnen lopen deze ochtend 
om sfeer te proeven en de lessen te bekijken. Voor meer informatie kunt u bellen naar 
0229-573134.

Jaarvergadering Wildebras

Op vrijdag 10 februari is er in de Wildebras de jaarvergadering. Aanvang 20.00 uur. Hierin 
het reilen en zeilen van de Wildebras van afgelopen jaar, de evenementen die geweest 
zijn, de evenementen die eraan zitten te komen en de gebruikers van de Wildebras die 
hun kijk op het afgelopen jaar kunnen geven. De Wildebras van en voor alle Zwaagdijkers.

Nieuwjaarsborrel JB/Wildebras.
Vrijdag 6 januari is de Nieuwjaarsborrel van de JB en de Wildebras gehouden. Een hele 
grote groep jongeren en een iets kleinere groep ouderen waren naar de Wildebras geko-
men om een borrel te nemen op het nieuwe jaar en elkaar ook een goed Nieuwjaar toe 
te wensen. Gewoon een hele leuke avond en goed begin voor de Wildebras en de JB.

Wildebras Dorpsmail
Wilt u de Wildebras Dorpsmail ook ontvangen? Meld u dan even aan op onze site: 
www.de-wildebras.nl. Hier vindt u eveneens informatie van alle verenigingen welke 
gebruik maken van de Wildebras.

Liefdewerk Oud Papier Zwaag
Het oud papier wordt elke maandag in de 
even weken opgehaald in Zwaag.

OPHAALDATA: MAANDAG 6 FEBRUARI
 MAANDAG 20 FEBRUARI

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



Een leerzame avond

Donderdag 19 januari kwam Marja Lödel vertellen over 
Parkinson en MS.  Zij is Verpleegkundig Neurologisch Consulent  
in het Westfries Gasthuis in Hoorn.  
We kregen allemaal twee briefjes: groen = ja  en rood = nee. Toen stelde ze een paar 
vragen. Iedereen kon met die kleurbriefjes antwoorden. Het bleek dat we wel iets wis-
ten over Parkinson maar dat was het dan ook. Soms was het echt anders dan je dacht. 
We hoorden dat Parkinson moeilijk is op te sporen. Dopamine is de boosdoener. Die 
vermindert, maar waarom is onbekend. Bloedonderzoek of een scan geeft geen duide-
lijkheid. De tijd brengt het aan het licht, omdat er steeds meer symptomen komen die 
aangeven dat er sprake is van Parkinson. Een arts verwijst je door naar de neurologische 
verpleegkundige. Samen met haar bespreek je de problemen en probeer je een oplos-
sing te vinden, zodat je zoveel mogelijk zelf kunt blijven doen, al is het in een lagere 
‘versnelling’.  Verder zijn er medicijnen die voor jou persoonlijk gedoseerd moeten 
worden.
Ook belangrijk is hoe je zelf in het leven staat. Daarom is er een PEPP-cursus, Patiënt 
Educatie Programma Parkinson. Daar leer je om zo positief mogelijk naar de dingen te 
kijken, want als je positief leeft maak je dopamine aan, met gevolg dat alles even beter 
gaat. Dit is gemakkelijk te zeggen, maar om elke dag blij te beginnen vraagt wel wat. 
Daarom deze cursus.

MS is een autonomieziekte in het centraal zenuwstelsel. Ook deze ziekte is nog niet te 
genezen en ook hier is de PEPP-cursus naast medicijnen een belangrijk gegeven. Het 

werkt met de vier G’s: gedachten, gevoel, ge-
drag, gevolg. Stress en spanning gaan altijd op 
je zwakke plek zitten en hebben voor ieder-
een een ‘verlammende’ werking. Van positief 
denken krijg je energie maar negatief denken 
vraagt energie. En energie heb je zelf nodig. 
Marja gaf aan het einde van de avond aan ons 
allemaal het advies om positief naar het leven 
te kijken, dan is alles een beetje lichter. Dit 
advies nemen we mee.

De volgende avond is 16 februari in de Plataan 
met muziekkenner de heer K. Schilder. Hij 
heeft mooie muziek mee: opera en operette. 
Hij kan daar veel over vertellen.
 
Vriendelijke K.V.G. groeten en tot donderdag 
16 februari.                            

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.

Vragen of opmerkingen? 
Geef het door via www.hoorn.nl



Onvergetelijke ontmoetingen zoekt aanpakkers

Onvergetelijke ontmoetingen is een activiteit voor Hoornse inwoners 
met geheugenverlies, (beginnende) dementie en hun mantelzorgers. 
Zij kunnen in wijkcentra van Stichting Netwerk terecht voor contac-
ten, emotionele steun, activiteiten, informatie en advies.

Vrijwilligers gezocht
We zijn op zoek naar betrokken vrijwilligers die willen helpen met het organiseren van 
deze activiteiten. U hoeft geen ervaring te hebben. In het eerste kwartaal van 2017 
wordt u begeleid en getraind door medewerkers van Stichting Netwerk en door samen-
werkingspartners Geriant en Omring.

Waarom?
Mensen met geheugenverlies of (begin-
nende) dementie blijven het liefst zo lang 
mogelijk in hun vertrouwde omgeving 
wonen. Hiervoor doen ze vaak een beroep 
op partners, kinderen, familieleden, buren 
of vrienden, de zogenaamde mantelzor-
gers. Door in een vroeg stadium extra aan-
dacht, informatie en steun te ontvangen, 
kan de persoon met dementie zichzelf 
langer redden én kan de mantelzorger 
de zorg langer volhouden. Onvergetelijke 
ontmoetingen biedt deze benodigde steun en begeleiding, samen met de samenwer-
kingspartners, lotgenoten en vrijwilligers. Dicht bij huis. In een warme omgeving.

Hoe werkt het?
De persoon met geheugenverlies of (beginnende) dementie en zijn of haar mantelzor-
ger komen (bij voorkeur) samen naar de activiteiten van Onvergetelijke ontmoetingen. 
De deelnemers geven wekelijks invulling aan de activiteiten, bijvoorbeeld een spel 
doen, lezen, mandala’s kleuren, puzzelen, praten, eten of drinken. Individueel of in 
groepsverband, zelfstandig, of met ondersteuning van in te schakelen vrijwilligers of 
professionals. We starten vanaf de koffietafel en eindigen met een lunch. Deze acti-
viteiten vinden plaats vanaf het tweede kwartaal 2017 in wijkcentra De Zaagtand en 
Kersenboogerd.

Interesse?
Wilt u vrijwilliger worden of wenst u aanvullende informatie? Neem dan contact op 
met projectleider Nanda Leeuw, bereikbaar in wijkcentrum De Zaagtand, Sint Eloystraat 
106 in Hoorn, telefoon 0229-855700 of n.leeuw@netwerkhoorn.nl. Kijkt u ook eens op 
onze website www.netwerkhoorn.nl of volgt u ons via twitter of facebook?



Swaegh Zingt…staat er mooi op!

Velen waren er…velen ook niet. Zij die er niet waren,  
hebben het prachtige Korenfestival op 15 januari gemist en moeten nu wachten tot 
januari 2018 voor de herkansing. Het Eilandspolderkoor uit De Rijp, Het Bonte Levens-

lied uit Purmerend en natuurlijk ook Swaegh zingt, 
zongen die dag in een volle Witte Valk de sterren 
van de hemel. Het Korenfestival was weer een mix 
van gezellig samenzijn en luisteren naar de liedjes 
die de koren ten gehore brachten. Natuurlijk zijn 
er foto’s gemaakt en die zijn te bekijken op www.
swaeghzingt.nl. Op foto’s komt het enthousiasme 
van de koorleden nooit goed tot uiting.  
Dat is meer te zien op video-opnames zoals die op 

15 januari door Peter Lely van Zwaag TV zijn gemaakt en die onder andere te zien zijn 
op www.zwaag-tv.nl.

Koorleden komen en koorleden gaan. Als mannelijke koorleden besluiten om te stop-
pen, heeft dat al gauw invloed op het volume van de mannengroep. Deze groep kan 
altijd versterking gebruiken en mannen zijn dus van harte welkom bij het koor. Mooi is 
het dan ook dat een van de mannelijke toeschouwers na afloop van het festival aangaf 
lid te willen worden van het koor. Zijn partner is al lid van het koor, dus wellicht is er 
een stok achter de deur. Wij zullen zien.

De komende repetities gaat het koor volop oefenen voor haar optredens op 19 maart 
bij Reigersmart in Hoogkarspel. Hoe het programma er daar uit gaat zien is nog niet 
bekend. Daarover informeren wij u natuurlijk later in Samenspel en op onze Facebook-
pagina en website. 
De komende weken staan in het teken van carnaval. Eén, twee, drie... of meer biertjes 
doen (het zal dat laatste wel worden) gaat niet samen met het schrijven van ‘serieuze’ 
stukjes, en dus wordt het toetsenbord even aan de kant geschoven. Iedereen die te 
carnavallen gaat: veel plezier en geniet ervan. Alaaf!

Toneelvereniging Michael Blokker

Is volop aan het repeteren voor een nieuw toneelstuk. Het is weer een heerlijke klucht. 
De cast heeft al zin in om dit toneelstuk op te voeren. Een lekker luchtig toneelstuk met 
absurde momenten. Er wordt al veel gelachen tijdens de repetities. Dus het beloofd een 
heerlijk avondje genieten te worden tijdens een van de voorstellingen.
De voorstellingen zijn op zaterdag 18, vrijdag 24 en vrijdag 25 maart. Kaarten zijn vanaf 
10 februari in de voorverkoop te verkrijgen bij Loes Beemster Golden Deliciouslaan 15 
Blokker, tel.: 232781.



 
Kurk voor renovatie sportvelden Blokkers 

Het college van burgemeester en wethouders stelt aan de gemeenteraad voor om 
kurk te gebruiken bij de renovatie van de kunstgrasvelden in 2017. Dit is ook de 
wens van De Blokkers. Bij De Blokkers krijgen twee velden nieuw kunstgras.

Eind december heeft het college aan de gemeenteraad toegezegd om in overleg 
met sportverenigingen de voorkeur te bepalen voor het infill-materiaal. De voor-
keur van De Blokkers  gaat uit naar kurk voor hun te renoveren velden. Het college 
kan zich daarin vinden. Kurk is bij aanschaf en onderhoud wel duurder dan rub-
ber. Het RIVM heeft voorgesteld om een nieuwe normering voor rubberkorrels in 
stellen. Op dit moment is onduidelijk wat die normering zou betekenen. Met deze 
renovatie moeten de velden de komende jaren weer goed bespeelbaar zijn. Daarom 
stelt het college voor om voor 2017 voor dit alternatieve materiaal te kiezen. Voor 
de toekomst houdt het college ook rekening met nieuwe ontwikkelingen en even-
tueel andere infill-materialen.  
Het college legt dit voorstel aan de gemeenteraad voor. Naar verwachting komt het 
op 14 februari aan bod in de raadscommissie en op 7 maart in de gemeenteraad. 
Als de gemeenteraad instemt met het voorstel, dan kunnen de voetballers na de 
zomerstop van dit jaar op de nieuwe velden spelen.

Muziek op de Roald Dahlschool
Muziek staat in de volle belangstelling, ook op de Roald Dahl-
school! Dankzij de regeling Impuls Muziek hebben wij een 
financiering gekregen om de aankomende drie jaar te investe-
ren in muziek. Daarom kwam Ronald Spanjaard van de muziek-
school voor de tweede keer dit schooljaar muzieklessen geven in alle klassen. Hij had 

deze keer, tot vreugde 
van alle leerlingen, 
boomwhackers meege-
nomen. Deze gekleurde 
plastic buizen hebben 
allemaal een andere 
lengte en dus toonhoog-
te. De kinderen vonden 
het fantastisch om deze 
te bespelen. 
Binnenkort is er een 
concertmiddag waarbij 
muziek wordt gemaakt 
door en voor kinderen, 
leerkrachten en ouders!



Familieberichten & Zoekertjes
FAMILIEBERICHTEN

TE KOOP

Voor plaatsing in het Samenspel van 17 februari 
graag uiterlijk op WOENSDAG 6 FEBRUARI 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.

Op 3 februari zijn Ben Gitzels en Bets Gitzels-Sneek 50 jaar getrouwd.
Namens de kinderen en kleinkinderen van harte gefeliciteerd!

Carnaval-verkleedkleren voor kinderen
Na 20 jaar stoppen wij met het maken van carnavalkleertjes  

en daarom houden wij opruiming.
Op de woensdagmiddagen tot carnaval, prijzen 5 tot 10  euro

Groetjes Nel en Greet, Dorpsstraat 183 in Zwaag



10 februari Jaarvergadering Aanvang: 20.00 uur

 De Wildebras, Zwaagdijk-West

14 februari Pruiken, KVG ST. Anna Aanvang: 19.45 uur

 Het Gouden Hoofd, Blokker

18 februari Boekpresentatie Simsimeya Aanvang: 14.30 uur

 De Plataan, Zwaag 

18 + 19 februari Boekenmarkt Aanvang: 10.00 uur

 Cultureel Centrum Pancratius, Oosterblokker

Activiteitenagenda     februari 2017

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

‘Consumptie verplicht’ in de Witte Valk!

Consumptie verplicht? Als het aan de karakteristieke Wouter 
ligt wel. Eigenlijk heeft hij liever dat er überhaupt niemand 
komt in zijn stationsrestauratie. Want echt zin om gastheer 
te zijn en te bedienen heeft hij niet. De sfeer is sowieso om te 
snijden, want je merkt dat hij en de Amsterdamse in de keuken al veel te lang samen-
werken. Als ze op het punt staan om af te sluiten komen er drie dames binnen die, na 
een dag slenteren op de Huishoudbeurs, wel een afzakkertje lusten. Als er ook nog een 
callgirl binnen komt voor een ‘blind date’, komen er bijzondere gespreksonderwerpen 
langs. En Wouter… die wil gewoon naar huis!

Toneelvereniging Vriendenkring speelt dit voorjaar voor u de komedie ‘Consumptie Ver-
plicht’. Het wordt weer een avond ouderwets lachen en genieten met twaalf verschil-
lende karakters die in de stationsrestauratie langs komen. Misschien herkent u zichzelf 
in een van de rollen? De uitvoeringen zijn op vrijdagavond 31 maart en zaterdagavond 
1 april in café de Witte Valk! Uiteraard is er ook dit jaar een speciale ouderenvoorstel-
ling op zaterdagmiddag om 14.00 uur. Kijk voor de rolverdeling en meer informatie op 
www.vriendenkringzwaag.nl/consumptie-verplicht



Sportagenda     februari 2017

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

5 februari Heren Aanvang 14.00 uur

 De Blokkers – De Zouaven  (DERBY) Blokker

12 februari Heren Aanvang 14.00 uur

 Westfriezen – Hugo Boys Zwaag

ZAALVOETBAL

17 februari Heren Aanvang 21.05 uur

 Zwaag-Hooglandkozijnen – Vrone Zwaag

HANDBAL

5 februari Heren Aanvang 13.00 uur

 Westfriezen – Kleine Sluis 2 Zwaag

12 februari Dames Aanvang 13.00 uur

 Westfriezen – Con Zelo Zwaag

12 februari Dames Aanvang 13.15 uur

 HV Blokker – DES De Kreek  

VOLLEYBAL

10 februari Dames Aanvang 19.30 uur

 NIVO-Westvolver – Compaen 4 De Kers

10 februari Heren Aanvang 19.30 uur

 NIVO – Polisport De Kers

11 februari Dames Aanvang 13.30 uur

 WhamWham – Croonenburg De Opgang

11 februari Heren Aanvang 15.30 uur

 WhamWham – Dinto 2 De Opgang

BILJART Driebanden Groot A klasse

10 februari  Aanvang 20.00 uur

 TT Sport/A Merk – Olympia 2 Oosterblokker 53



Een kleine greep uit het onderwijsaanbod van de St. Jozefschool in Blokker. Een school 
waar de Jenaplanvisie uitgedragen wordt.
Op vrijdag 20 januari kwam wethouder Samir Bashara voor de derde keer bij ons op 
school. Samen met Mak Blokweer heeft de St. Jozefschool de aftrap gemaakt met het 
door de gemeente Hoorn gesubsidieerde project ‘Zwerfafval, leer en ruim op’. Als 
school hebben wij het project op twee verschillende manieren ingezet. Enerzijds als 
project voor twee middenbouwstamgroepen. De kinderen van groep 3, 4 en 5 zijn als 
hele groep meegenomen in de lessenserie en actief op pad geweest in de wijk om op 
onderzoek uit te gaan en in actie te komen.
De tweede manier is in een ander jasje gegoten. Het project is in workshopvorm aan-
geboden binnen onze Talententuin. Een tuin waarin kinderen zelf een voorkeur aan 
kunnen geven in de aangeboden workshops.
Om het aanbod rijk en vernieuwend te laten zijn, is de Jozefschool altijd op zoek naar 
samenwerking met ouders en de omgeving. Zo ook met het Mak. De kinderen die voor 
deze workshop kiezen, zijn enorm betrokken. Dit laatste heeft de wethouder zeker er-
varen in de gesprekken die hij gevoerd heeft met deze 6e, 7e en 8e jaars. Bij het vragen 
naar voorkennis werd er door de leerlingen al over microdeeltjes gesproken die overblij-
ven in de natuur!

Wij zijn als school op zoek naar mensen uit de omgeving die met een kleine groepje 

‘Zwerfafval, leer en ruim op!’

Doe, durf en deel in de Talententuin: 

Lees verder op de volgende pagina >>



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 8 FEBRUARI 
 WOENSDAG 22 FEBRUARI
SVP PAPIER GEBUNDELD OF IN DOOS/BAK AAN DE WEG ZETTEN.

kinderen aan het werk wil gaan binnen onze Talententuin. Schroom niet om uw talent 
en/of hobby te delen! (k.hermans@jozefschool.nl)

Bent u benieuwd wat wij nog meer te bieden hebben voor uw kind? U bent van harte 
welkom op de open ochtend op donderdag 9 maart. Tijdens deze ochtend staat de 
school in het teken van het project rondom de multiculturele samenleving. Deze och-
tend start om 8.30 uur en zal rond 10.30 uur afgerond worden. Wij nemen u mee in 
een boeiende en levendige presentatie enerzijds inhoudelijk, een groepsbezoek en wij 
leiden u graag rond. Bent u aanwezig deze ochtend dan kunt u dit eventueel per mail 
even laten weten (k.hermans@jozefschool.nl).

<< vervolg van de vorige pagina



Vrienden en vriendinnen van Het Masker

Prins Okkie d’n Eurste en zijn hofdames beginnen al aardig 
zenuwachtig te worden. Ze hebben geen benul van wat 
hen allemaal te wachten staat. Met klamme handjes leven 
ze in de komende weken toe naar een overweldigende 
happening! Lampengat of Oeteldonk, het is mij om het 
even, zolang ik maar met jou carnaval mag beleven. Er is 
geen mooiere val, dan carnaval.  

Ondanks dat carnaval wat later valt dan vorig jaar, zal het voor de schoolgaande jeugd 
dit jaar extra vroeg beginnen! De voorjaarsvakantie, krokusvakantie, carnavalsvakantie 
of hoe je het ook mag noemen ligt namelijk nog voor het carnavalsweekend. Na goed 
overleg is het mogelijk geworden om dit jaar een bezoekje te brengen aan de St. Lid-
wina school in Zwaagdijk-West! Donderdag 16 februari komen Prins Okkie d’n Eurste en 
zijn hofdames Ronny en Elise een polonaise meelopen. 

De dag erna, vrijdag 17 februari, gaat Het Masker de andere Zwaagse scholen af. Wij 
beginnen bij de Roald Dahlschool die eens per jaar wordt omgetoverd tot de ‘Flitspop-
pers’. Na deze grootse opening dendert de trein van Prins Okkie door naar de Kleitrap-
pers. Dit is de carnavalsnaam van de Socrates. Hier stroomt inmiddels het hossen door 
alle aderen. Het Masker krijgt geen kans om even op adem te komen want de volgende 
school staat alweer op het programma: Het Leutnest oftewel het Ooievaarsnest. Hier is 
het als een bad van confetti, opgewarmd tot carnavaleske temperaturen. Na een kleine 
pauze mogen Prins Okkie en zijn Hofdames zich melden bij de Wingerd, oftewel De 
Druivenstampers. De onderbouw zit al klaar en als de zenuwen zijn overwonnen, gaat 
de Prins voor in de polonaise. Ondertussen is de bovenbouw opgewarmd en we kunnen 
zo in de sliert van kinderen meelopen. Als klap op de inmiddels welbekende vuurpijl is 
onze eigen Masky uiteraard op alle scholen aanwezig voor een dansje en een knuffel.  

Binnenkort start ook weer de early-birds supervoordelige kaartvoorverkoop.
De kaartverkoop is op zaterdag 11, zaterdag 18 en woensdag 22 februari tussen 19.00 
en 20.00 uur in partycentrum de Witte Valk.
De kaarten voor het tienercarnaval kosten 5 euro per kaart in de voorverkoop. Daarvoor 
krijg je de entree, twee consumpties (fris dus!) en garderobe. Aan de deur 7 euro.
Big carnaval: voorverkoop 10 euro, vanaf 23 februari en aan de deur 12 euro (18 jaar en 
ouder, legitimatie verplicht).

Prijsuitreiking Grote Zwaagse Optocht: voorverkoop  8 euro aan de deur 10 euro.
Passe Partouts kosten 20 euro en zijn vanaf 11 februari verkrijgbaar bij partycentrum de 
Witte Valk.
Het Masker wenst u een fantastisch carnaval toe!

Tot leut op www.carnavalzwaag.nl en tot het volgende Samenspel, Het Masker



Babyshoweranja’s Column

Vorige week heb ik een babyshower mee mogen maken. Binnenkort 
worden we opa en oma en onze dochter had samen met een schoon-
zus de boel ‘opgepord’. De oma’s waren ook uitgenodigd, een hele 
eer, vond ik, maar ook wel terecht. Want weet u hoe het verschijnsel 
‘babyshower’ is ontstaan? U gelooft het vast niet maar deze gewoonte 
is ontstaan onder de expats die in het verre Azië woonden. Bij de geboorte van mijn 
tweede zoon woonden we in Brunei op het eiland Borneo. Het was daar onder de 
expats gebruikelijk om een fles champagne mee te nemen op kraamvisite en ook wij 
werden dus ruimschoots getrakteerd op bubbels. Kraamverzorgsters die spontane visites 
resoluut de deur wijzen, kennen ze daar niet. U begrijpt dat de hoeveelheid te nuttigen 
champies niet te overzien was. Om zo min mogelijk te drinken en van mijn pasgeborene 
niet bij voorbaat al een alcoholist te maken, schudde ik de fles altijd uitbundig zodat de 
meeste inhoud eruit zou spuiten. En zo ontstond de babyshower! Echt waar.

En nu mocht ik dus eindelijk eens meemaken hoe mijn ‘escape-shake’ is uitgegroeid tot 
een ontzettende leuke happening, waarbij (schoon)zussen en vriendinnen van heinde 
en verre kwamen om de toekomstige mamma even in de bloemetjes te zetten en bij te 
staan met raad en daad. Mamma in spe was weggelokt met een bezoek aan een grote 
babyzaak zodat wij van tevoren de kamer konden versieren.
Ik wist niet dat er zoveel babyshowerspullen te koop waren, er is een complete markt 
voor. De banketbakker had een schitterende taart gemaakt, kartonnen bekertjes, 
bordjes, prachtige plastic champagneglazen, papieren lampions, alles roze en blauw 
natuurlijk, en weet ik veel wat ik nog meer voorbij heb zien komen! De slinger ‘Hoera 
een meisje!’ zorgde wel voor wat verwarring bij de buren, maar dat mocht de pret niet 
drukken. Op een blauw of roze rompertjes gaven we aan welk geslacht en naam het 
kindje volgens ons zou krijgen, de verwachte geboortedatum en onze liefste wensen 
voor de kleine. Grote consternatie over de namen: drie mensen hadden dezelfde naam 
bedacht en één naam ‘kon echt niet want zo heette de hond al’. De sfeer zat er al goed 
in terwijl het feestvarken nog moest komen.

Je kunt dus echt de hele middag praten over baby’s, bevallingen, voeding, handige 
stoeltjes,
de route naar het ziekenhuis, opgeladen fototoestellen enzovoorts. Met een quiz test-
ten we of mamma to be wel klaar was voor het avontuur. Ik moet eerlijk zeggen: ik heb 
er twee met succes grootgebracht maar wist ook niet alles. Wist u bijvoorbeeld dat je 
zonder knieschijven geboren wordt? Waarom worden juist baby’s zonder knieschijven 
geboren? Die moeten toch kunnen kruipen? Wat is dat voor evolutionair sadisme? Hi-
lariteit was er ook toen een van de dames die nog geen moeder is, dacht dat je de tem-
peratuur van het badwater het beste met je tong kunt testen. Ze maakte zich daarmee 
onsterfelijk; bij ieder badbeurtje zullen we aan haar denken. 
En nu maar aftellen. De fles champagne is al opgeschud.



Geschiedenis van Westfriesland in vogelvlucht

De enige echte oorlogshandeling die zich tijdens de Opstand (80-jarige oorlog / 1568-
1648) in Westfriesland heeft afgespeeld, was de Slag op de Zuiderzee in oktober 1573.
Op de foto ziet u een van de Bossuhuizen aan de Slapershaven in Hoorn. Op de gevels 
van de Bossuhuizen wordt deze slag afgebeeld.
De admiraal in Spaanse dienst, graaf de Bossu, werd onder de kust van Hoorn verslagen 
door een Westfriese vloot. Hij werd naar de gevangenis in Hoorn gebracht.
In het Westfries Museum wordt zijn drinkbeker nog bewaard. Door deze Slag op de Zui-
derzee zijn de Westfriezen ontkomen aan de Spaanse overheersing. Omdat Amsterdam 
in Spaanse handen bleef kon Hoorn een aantal jaren de handel van Amsterdam overne-
men. Voor Hoorn werden dat toen gouden jaren.
Uit: Geschiedenis van Westfriesland in Vogelvlucht, bron: Westfries Genootschap

Oproep coverfoto’s
Voor de volgende omslag van het Samenspel zijn wij 
op zoek naar foto’s van water in welke vorm dan 
ook. Denk bijvoorbeeld aan drinkwater, zeewater, re-
genwater, waterdamp en watersport. Eigenlijk teveel 
om op te noemen. 
Water wordt vanuit de Klassieke Oudheid beschouwd 
als een van de natuurelementen naast aarde, vuur en 
lucht. Heeft u een leuke foto, stuur deze dan voor  
28 februari op naar: redactie@stichtingsamenspel.nl.



Blockeniers klaar voor carnaval na jeugdprinsbekendmaking

Na een spannende en gezellige middag in Het Gouden Hoofd, 
is nu bekend wie de jeugdprins is tijdens het Blokkerse carna-
val: Thijmen Postmus. De kersverse prins werd zondag samen 
met zijn Jeugdraad van Elf gepresenteerd aan het Rijk der Bloc-
keniers.
De spanning was voor de bekendmaking duidelijk voelbaar in de zaal, want niemand 
wist toen nog wie dit carnavalsjaar met de scepter zou gaan zwaaien. Uiteindelijk werd 
dit bekend door een grappige circusact. Naast Thijmen Postmus werd het jeugddeco-
rum gecompleteerd door adjudante Ingeborg van der Linden, hofdames Liza Nijholt en 
Nynke Sophie Hoekstra en natuurlijk een enthousiaste Raad van Elf.
De jeugdprins was overigens niet het enige nieuwe aan de middag, want de jeugdprins 

en zijn adjudante werden aangekleed 
met een fonkelnieuwe steek en cape. 
Dit is mogelijk gemaakt door een gift 
van het Blokkerfonds.
Eerder is het allereerste compleet vrou-
welijke decorum van De Blockeniers al 
gepresenteerd. Nu Prins-es, Adjudant-e 
en hofdames Lynn en Jessy ondersteu-
ning krijgen van jeugdprins Thijmen en 
zijn gevolg, is het Blokkerse carnaval 
klaar om los te barsten!

Rondgang
Op zaterdag 11 februari komen de Bockeniers weer langs om in Oosterblokker en 
Westerblokker met nieuwbouw te collecteren. Dit om de jeugd en ouderen weer een 
onvergetelijke carnaval te kunnen bezorgen. Maar ook om mensen die een steuntje in 
de rug verdienen een leuke attentie te kunnen aanbieden. Tevens ontvangt u het super 
mooie full color Blockeniers carnavalsmagazine.
De Blockeniers danken u voor de financiële ondersteuning!
Bent u niet thuis en wilt toch een magazine ontvangen mail dan even naar redactie@
deblockniers.nl.

Circus tijdens carnaval
Zaterdagmiddag 25 februari komt Circus Salto naar sportzaal De Brug. De zaal zal volle-
dig worden omgebouwd tot sfeervol circustheater, compleet met piste, artiesteningang 
en tribunes.
Circus Salto presenteert een fantastische familievoorstelling met acrobatiek, jongleer-
kunsten, clowns, dieren en magie. Jong en oud zullen genieten van de betoverende 
show. Tijdens de show is er een unieke interactie tussen artiesten en publiek. Het bijwo-
nen van een voorstelling van het circus is een onvergetelijke belevenis!



Boekpresentatie ‘Simsimeya’, klank uit een ver verleden  

Zaterdag 18 februari in Cultureel Centrum ‘de Plataan’, Pastoor Nuyensstraat 1, Zwaag
Tijd: 14.15 uur ontvangst koffie/thee, aanvang programma 14.30 uur
Programma:
- Inleiding door Roel Koedijker van uitgeverij GigaBoek 
- Maria vertelt en leest een kleine passage uit het boek
- Overhandiging eerste exemplaar aan mevrouw Door Ploeg
- Nazit met drankje en hapje 
- Sluiting 16.00 uur

Je bent van harte welkom! Graag tot ziens.
Laat vóór 10 februari even weten of je komt aan Ria Buijs, Brouwhuis 14 in Blokker. 
Mail: letexier@ziggo.nl, telefoon: 0229-236999 of 06-11217772.

Tijdens een tocht door de Sinaï-woestijn raakte Maria diep ontroerd door de klanken 
van de simsimeya, het traditionele snaarinstrument van de Bedoeïen. Zwaar geëmotio-
neerd kromp zij ineen, haar zakdoek voor haar mond zodat de schreeuw die ze voelde 
opkomen niet hoorbaar zou zijn. Simsimeya,  een verhaal van toen en nu, elkaar afwis-
selend met vele paralellen. Heimwee en verlangen waren altijd sluimerend aanwezig 
in Maria´s bestaan. Naar wat, naar waar, naar wie? Onbewust was ze altijd op zoek, op 
reis, weg uit Nederland. Een tv-documentaire over het Midden-Oosten deed haar besef-
fen dat daar haar bestemming lag. Een wonderlijke ontmoeting volgde. Ze ontdekte 
wat er ooit in een ver verleden gebeurd was.

De schrijfster van het boek, Maria H. Buijs, groeide op in Haarlem, werkte bij de KLM en 
emigreerde met haar man naar Zuid-Afrika. Vervolgens verbleef zij nog 10 jaar in Frankrijk 
en kwam als alleenstaande moeder terug naar Nederland. Ze raakte gefascineerd door het 
Midden-Oosten en bezocht Jordanië, Syrië en Egypte. Vooral de woestijn in de Sinaï werd 
een trekpleister, waar ze veelvuldig bij haar ‘zielenzoon’ en zijn familie verbleef.

Socrates haalt het beste in uw kind naar boven!
Samen leven, werken en spelen op Socrates! Leergebie-
den zoals rekenen, (begrijpend) lezen en taal zijn onze 
basis. Binnen deze vakken wordt op niveau lesgegeven. 
We ontdekken, benutten en ontwikkelen de talenten 
van onze kinderen en leerkrachten op alle gebieden.

Wilt u meer weten over onze school?
Dinsdag 14 februari hebben wij een open avond van 19.30 tot 21.00 uur
Woensdag 15 februari hebben wij een open ochtend van 9.00 tot 11.00 uur
U bent deze dagen van harte welkom om een kijkje te komen nemen!

Liever (ook) een persoonlijke rondleiding? Neem dan even contact op met Liesbeth Bruin.
E-mail: info.obssocrates@talenthoorn.nl, Tel: 0229-707721.  www.obssocrates.nl



Protestantse Gemeente Hoorn-Zwaag-Blokker
De kerkdiensten in de wijkgemeente Zwaag-Blokker worden 
afwisselend gehouden in de Dorpskerk van Zwaag (Kerkelaan 
8) en in de Dorpskerk van Blokker (Westerblokker 105).

1e, 3e en 5e zondag van de maand: ZWAAG;
2e en 4e zondag van de maand: BLOKKER.

De kerkdiensten beginnen in de regel om 10.00 uur.  
Er is steeds kinderoppas en (m.u.v. de zomervakantie)  
kindernevendienst.

Zondag 5 februari 
Zwaag: ds. Jacob Meinders. 
Viering van het Heilig Avondmaal.

Zondag 12 februari  
Blokker: ds. Tineke van Lente-Griffioen

Recept – Kip uit de oven
door Ellen Muller

Ingredienten: 
1 of 2 hele kippen
1 of 2 bollen knoflook
Peper/zout/paprikapoeder
Rozemarijn
Sperziebonen
Worteltjes
Krieltjes (eventueel eerst 10 minuutjes koken)
Meel
Water

Bereiding:
De oven voorverwarmen op 180 graden celsius. Kip vullen met halve bol knoflook en 
wat rozemarijn en inwrijven met peper, zout en paprikapoeder. Kip aanbraden in wat 
boter en olijfolie. Kip met braadvet in een pan doen die afgesloten kan worden met 
een deksel. Hierbij de rest van de knoflook, sperziebonen, worteltjes en krieltjes. Van 
meel en water een soepel deegje maken. Dit op de rand van de pan doen. De deksel 
van de pan hier goed indrukken zodat de pan luchtdicht afgesloten is.  Zet de pan in de 
voorverwarmde oven en laat de kip hier 1,5 uur in garen. 

Eet smakelijk



Rooms-katholieke kerkdiensten

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:

 Oosterblokker:   Kapelaan Marco Cavagnaro,  telefoon  0229 - 245621 

 Westerblokker:   Kapelaan Marco Cavagnaro,  telefoon  0229 - 245621 

 Zwaag:             Kapelaan Marco Cavagnaro,  telefoon  0229 - 216749

Inlichtingen: Secretariaat:  H. Matteusparochie 

 Past. Nuijenstraat 3a - 1689 GM  ZWAAG

 Geopend: elke werkdag van 09.00 tot 11.30 uur 

 E-mailadres:  secretariaat@rkmatteus.nl

Vieringen

za. 04 febr. 19.00 uur Oosterblokker Eucharistieviering m.m.v. Zingerderwijs

zo. 05 febr. 09.30 uur Westerblokker Eucharistieviering  m.m.v. Marcanto

    Zwaag GEEN VIERING

di. 07 febr. 09.00 uur Westerblokker Eucharistieviering

wo. 08 febr. 08.30 uur Zwaag Aanbidding in de Kapel

  09.00 uur Zwaag Eucharistieviering in de Kapel

do. 09 febr. 09.00 uur Zwaag Eucharistieviering in de Kapel

vr. 10 febr. 09.00 uur Westerblokker Eucharistieviering

za. 11 febr. 19.00 uur Oosterblokker Eucharistieviering  Samenzang

zo. 12 febr. 09.30 uur Westerblokker Eucharistieviering  Samenzang

    Zwaag GEEN VIERING

di. 14 febr. 09.00 uur Westerblokker Eucharistieviering

wo. 15 febr. 08.30 uur Zwaag Aanbidding in de Kapel

  09.00 uur Zwaag Eucharistieviering in de Kapel

do. 16 febr. 09.00 uur Zwaag Eucharistieviering in de Kapel

vr. 17 febr. 09.00 uur Westerblokker Eucharistieviering

za. 18 febr. 19.00 uur Oosterblokker Eucharistieviering m.m.v. Dames- en Herenkoor

zo. 19 febr. 09.30 uur Westerblokker Eucharistieviering m.m.v. Marcanto

    Zwaag GEEN VIERING



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 en 08.00 uur.
- in het weekend en tijdens feestdagen tussen 08.00 uur en 17.00 uur. 

Bezoekuren alg. verpleegafdelingen Westfries Gasthuis Hoorn (zie ook www.westfriesgasthuis.nl)
Dagelijks van 11.00 tot 12.00 uur, van 15.30 tot 17.00 uur en van 19.00 tot 20.30 uur.

Maelson Apotheek Westfries Gasthuis
Maelsonstraat 3 (naast hoofdingang Westfries Gasthuis) 0229 - 20 80 01
Verstrekking medicijnen van 17.30 tot 08.30 uur op werkdagen en in de weekeinden.

Huisartsen Zwaag, Blokker en Oosterblokker
A. de Lange James Grievelaan 2 1695 HX Blokker 0229 - 23 21 30
A.E. Meijer Pennekamplaan 57-59  1696 CB Oosterblokker 0229 - 26 16 66
Huisartsenpraktijk Bangaerde Krommewoud 46 1689 JP Zwaag 0229 - 26 15 22
Th.E. Versteege en 
Q.C.M. Meijer Julianalaan 9 1689 EG Zwaag 0229 - 21 22 22
Huisartsenpraktijk Scheer Nieuwe Steen 10 1625 HV Hoorn 0229 - 27 82 68

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

Zonnebloem Zwaag/Zwaagdijk-West
Coby van der Gulik, Fruitlaan 76, Zwaag 0229 - 23 77 81
Vera Otsen, Balkweiterhoek 34, Zwaagdijk-West 0229 - 57 27 07
Zonnebloem Westerblokker
Monique Smit, Renoirhof 54, Hoorn (Bezoekwerk)  06 - 18 24 68 19
Karin Jong-Koen, Bandstraat 8, Blokker (Secretaris)  0229 - 24 76 27
Zonnebloem Oosterblokker
Tineke Reus-Hoebe, Oosterblokker 115, Oosterblokker 0229 - 26 24 56
Onafhankelijk Ouderenadviseur MEE & De Wering 088 - 6 522 522
Wijksteunpunt Ouderenzorg St. Jozefpark Blokker 0229 - 24 06 04
Wijksteunpunt Ouderenzorg Perelaar Zwaag 0229 - 21 23 23

R.K. Begrafenis- en Crematievereniging St. Barbara  Zwaag, Zwaagdijk-West
Parochiële Caritas Instelling (P.C.I) Zwaagdijk-West 0229 - 57 29 74
R.K. Begrafenis- en Crematievereniging St. Barbara  Oosterblokker. Inlichtingen: 0229-262710
Uitvaartvereniging De Laatste Eer  Zwaag en Blokker
Uitvaartvereniging St. Jozef  Westerblokker
Uitvaartverzorgers bovenstaande verenigingen: 
Marijke Wittenberg en Monique Bankras 06 - 11 44 44 17

Hulpverlening vanuit de westfriese kerken voor iedereen 0229 - 27 16 84
Dagelijks tel. spreekuur op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 13.15 tot 14.15 uur.

Belangrijke gegevens en telefoonnummers


