
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 maart kunt u inleveren 

uiterlijk op woensdag 8 maart voor 19.00 uur ‘s avonds 

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

Tekst kunt u het beste aanleveren in Word of direct in uw e-mailbericht. 
Foto’s in een zo hoog mogelijke resolutie, minimaal 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.
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Volg ons ook op Facebook: www.facebook.com/Samenspel

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

Feest in Partycentrum De Witte Valk!
En niet zomaar een feest. Wij vieren dit jaar 
dat Kitty Brandhoff en Daphne Bakker 25 jaar 
werkzaam zijn bij Partycentrum De Witte Valk. 
Zij zijn het gezicht van de zaak, gastvrouwen 
met iets extra’s. Velen kennen hen van de fees-
ten en partijen die elke week in De Witte Valk 
gevierd worden. Maar zij staan ook regelma-
tig achter de bar bij de verenigingsavonden, 
zoals die van de bridgeclub, het zangkoor 
of de biljartvereniging. En wat zouden eve-
nementen als carnaval en kermis zijn zonder 

Kitty en Daphne? Zij zorgen er elke keer voor dat alles wordt geregeld en dat onze 
dorpsgenoten superweekend hebben. Wij feliciteren hen met dit 25-jarig jubileum.

De Witte Valk

Repetities in volle gang bij Toneelvereniging Vriendenkring

Met nog minder dan een maand te gaan worden de laatste 
puntjes op de i gezet bij de repetities. Het toneelstuk ‘Con-
sumptie verplicht’ bevat veel karakteristieke rollen waar u 
van kunt genieten. De komedie, bestaande uit vier bedrijven, 
speelt zich af in een vrijwel verwaarloosde stationsrestau-
ratie. Wouter (bediening) en Willy (keuken) zijn er elke dag 
te vinden maar voor Wouter hoeft het allemaal niet zo zeer. 
Zoals het hoort bij elke stationsrestauratie komen er vele bijzondere gasten langs. Een 
notaris, zwerver, callgirl, drie vriendinnen, familie van een overleden man en een stoere 
horeca exploitant. Allemaal dragen ze hun steentje bij aan een avond vol humor. Bent u 
er bij?

Toneelvereniging Vriendenkring speelt voor u de komedie ‘Consumptie Verplicht’. De 
uitvoeringen zijn op vrijdagavond 31 maart en zaterdagavond 1 april in Café de Witte 
Valk! De voorverkoop van de kaarten (€ 10 per stuk inclusief lot) start op maandag 13 
maart bij Brasserie d’Oude Veiling. Uiteraard is er dit jaar ook een speciale ouderenvoor-
stelling op zaterdagmiddag om 14.30 uur. Kijk voor de rolverdeling en meer informatie 
op www.vriendenkringzwaag.nl/consumptie-verplicht.



Alles in één! Open avond De Kieft

Op donderdagavond 16 maart zetten alle gebruikers van brede school De Kieft de 
deuren van het gebouw weer open. U bent welkom om te komen kijken. De avond is 
bedoeld voor ouders die zich oriënteren en eventueel kinderen willen aanmelden. Maar 
ook voor ouders waarvan de kinderen al naar De Kieft gaan, 
om te kijken waar hun kinderen spelen en leren.
U bent welkom bij peuterspeelzaal de Blokkerdoos, bij kinder-
opvangorganisatie Small Steps en basisschool Pancratius.

Wanneer: 16 maart van 18.30 tot 19.30 uuur
Waar: Brede school De Kieft aan de Pennekamplaan in Oosterblokker

Wij verwelkomen u graag op deze avond, waar u vragen kunt 
stellen of gewoon even kennis maken. Aanvullende informatie 
en inschrijfformulieren treft u op de verschillende websites aan.

Peuterspeelzaal de Blokkerdoos:  06-11450583 www. kappio.nl
Basisschool Pancratius: 0229-261270 www.rkbspancratius .nl
Kinderopvang Smallsteps: 0229-263225 www.smallsteps.info

Peuterschool De Blokkerdoos
In De Kieft heeft peuterschool De Blokkerdoos een mooi eigen lokaal. Elke maandag-, 
dinsdag- , woensdag- en donderdagochtend komen kinderen in de leeftijd van 2 tot 
4 jaar bij ons spelen. De peuters worden in een vertrouwde speel- en leeromgeving 
spelenderwijs gemotiveerd om zich te ontwikkelen. Door samen te spelen, te delen en 
van elkaar te leren worden de kinderen spelenderwijs wijzer. Het creëren van optimale 
ontwikkelingskansen voor alle kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar bieden wij aan 
door veelzijdige en passende speelmogelijkheden. De vaardigheden die de peuters bij 
ons opdoen, maken de overgang naar de basisschool een stuk makkelijker.
Bent u niet in de gelegenheid om op 16 maart naar de open avond te komen, dan kunt 
u op een ochtend bij ons langs komen.

Nog twaalf dagen.....

‘Over twaalf dagen…tegen middernacht’ is een toneelstuk 
met veel leuke momenten en komische verwikkelingen 
waarin het publiek wordt meegenomen met de dreiging van?...
Kom kijken naar deze spannende uitvoering van Tobronsa op zondagmiddag 19 maart 
om 14.00 uur, vrijdagavond 24 of zaterdagavond 25 maart, in De Wildebras in Zwaag-
dijk-West. De kaarten zijn slechts € 8 en verkrijgbaar bij Catie Blokker, Zwaagdijk 402, 
telefoon 0229-573475 of via tobronsa@gmail.com.
Houd deze datums vrij want toneel maakt je blij!!!



Een smaakvolle klaverjasdrive,  
aangeboden op de Dorpsveiling Zwaag

En smaakvol was het. Het geld meer dan waard, de klaver-
jasdrive die Tiny en Zeger van Partycentrum De Witte Valk 
aanboden. Eerst heerlijk fanatiek een kaartje leggen. Maar 
het geluidsniveau verraadt dat hilariteit de boventoon 
voert. Tel daarbij op dat het met de natte versnaperingen 
meer dan goed zit en we praten over een middag die super 
geslaagd is. Omdat voor de man met de hamer gewaakt 
moet worden, stond er een warm en koud buffet klaar om 
je vingers bij af te likken.  Een topmiddag!

Nieuws van tafeltennisvereniging B.R.Z.Z. Zwaagdijk-West

Maandag 13 februari hebben we weer lekker gedubbeld. De opkomst was geweldig, 
Rinus had een mooi speelschema gemaakt. Er waren zeven teams, dus er werden heel 
wat wedstrijden gespeeld. Na zo’n tweeëneenhalf uur was iedereen moegespeeld en 
was de uitslag bekend:
7e plaats Hauke en Anita, 6e plaats Henk en Henk, 5e plaats Harry en Jan N., gedeelde 
3e plaats voor Hans en Jan B. en Rene en Martijn, 2e plaats Jan G. en Lucella en de 1e 
plaats was voor Simon en Kees O. Het was weer een gezellige avond. Tot de volgende 
dubbel, de dubbelkampioenschappen op 27 maart.
Als je een keer wil komen kijken in welke gezellige sfeer 
wij tafeltennissen, kom dan gerust langs op de maandag-
avond vanaf 20.00 uur in de Wildebras in Zwaagdijk-West. 
Misschien ook wat voor jou.

Hans Kroonenberg, voorzitter

Boekenmarkt Pancratius
Een grote dikke pluim voor alle vrijwilligers die ervoor hebben 
gezorgd dat de jaarlijkse boekenmarkt in Cultureel Centrum 
Pancratius in Oosterblokker weer een groot en gezellig succes is 
geworden.
Eerst zeven tot acht dagen alles uitzoeken en rubriceren, dan het hele weekend van 
10.00 tot 16.00 uur verkopen en daarna weer opruimen. Als slot van deze dag werd 
door vrijwilligers een prima driegangendiner verzorgd voor de 43 mensen die alles 
mogelijk hadden gemaakt.
De opbrengst was bijna 6.500 euro voor het onderhoud van het gebouw. Dat is toch 
fantastisch! Hartelijk dank aan al deze vrijwilligers!



Indoor Bowls, Kees Ooyevaar Toernooi

Op 6 maart om 09.30 uur start in 
sporthal Zwaag het Kees Ooye-
vaar-toernooi bij de Indoor Bowls 
vereniging BZH. De naamgever 
van het toernooi was in 1990 een 
van de oprichters van de indoor-
bowlsvereniging. De wisselbeker 
waarom gespeeld wordt, is na 
driemaal winst eigendom van de 
meespelende vereniging.
Dit jaar doen er achttien teams van 
drie personen mee, onder andere 
uit Haarlem, Heerhugowaard en 
Oudenbosch en uiteraard meer-
dere teams van BZH.
Iedereen die de indoor bowls sport 
eens van nabij wil bekijken, is van harte welkom om dit toernooi vanaf de tribune van 
de sporthal Zwaag te volgen van 10.00 tot 16.00 uur.

Bestuur BZH

Kennismaken met obs Het Ooievaarsnest in Zwaag
Bent u op zoek naar een basisschool voor uw kind? 
Dan is het zeker de moeite waard een bezoekje te 
brengen aan Het Ooievaarsnest in Zwaag. Het Ooie-
vaarsnest is één van de tien basisscholen van ‘Stichting Talent’, openbaar basisonderwijs 
in Hoorn.  Het Ooievaarsnest is een eigentijdse school met een goede naam in de regio. 
De school staat voor talentontwikkeling, een hoog kennisniveau, aandacht voor de 
sociaal-emotionele ontwikkeling en ondernemend gedrag. Passend bij de eisen die de 
maatschappij aan ons stelt. Daarnaast biedt de school ruimte voor sociale en creatieve 
ontwikkeling. De website www.obshetooievaarsnest.nl geeft een algemeen beeld van 
de school. Op dit moment telt de school 175 leerlingen. Zij zijn verdeeld over 6 groe-
pen. De school werkt samen met kinderopvang ’t Herdertje in Zwaag die op deze locatie 
zowel de voor- en naschoolse opvang als ook de tussenschoolse opvang verzorgt. 

Wilt u de school in bedrijf zien?
Op donderdagavond 16 maart wil Het Ooievaarsnest zich aan u presenteren. Van 19.30 
tot 21.00 uur staan leerkrachten en ouders voor u klaar om vol trots te vertellen over 
het onderwijs op hun school. Op vrijdagochtend 17 maart bent u van harte welkom om 
de school in bedrijf te zien.

Veel lees- en kijkplezier



Zondag 5 maart wordt  voor de 21ste keer het Jeugdraad-schaaktoernooi gehouden. Dit 
jeugdschaaktoernooi is een begrip in Noord-Holland, en tevens het gezelligste schaak-
evenement dat gehouden wordt. Voor iedere jeugdige schaker is dit een toernooi waar 
je aan moet deelnemen. De kosten om mee te doen zijn slechts e4 en het wordt gehou-
den in het cultureel centrum De Plataan aan de Pastoor Nuyenstraat in Zwaag.
De deelnemers worden in groepen van acht ingedeeld, op leeftijd en sterkte. Zo zijn er 
groepen tot 10 jaar, tot 12 jaar, tot 14 jaar en tot en met 16 jaar. En er zijn ook meisjes-
groepen. Er worden zeven ronden gespeeld. In iedere groep zijn drie bekers te win-
nen en  voor alle deelnemers een mooie medaille. Ook is er voor iedere deelnemer een 
mapje met consumptiebonnen  voor drinken en een versnapering. De aanvang van de 
wedstrijden is om 11.30 uur en de zaal is open om 10.30 uur. Je kunt je opgeven via de 
mail: schaken@jeugdraadzwaag.nl of  
familieprovoost@quicknet.nl. Graag bij aanmelding de leeftijd  vermelden.

Alles overboord!

Weet u het nog? De jeugdmusicalgroep Zwaag heeft binnenkort haar spectaculaire 
uitvoering ‘Alles overboord!’ Heel lang is er gerepeteerd maar nu is het bijna zover. 
De kinderen hebben er al heel veel zin in, al moet er ook best nog wel iets gebeuren.
De uitvoeringen zijn in de Witte Valk op : vrijdag 17 maart om 19.30 uur en za-
terdag 18 maart om 14.00 uur. Dit mag u zeker niet missen. Koop daarom alvast 
kaartjes op maandag 6 of maandag 13 maart van 20.15 tot 20.45 uur in het voorcafé 
van de Witte Valk.
Komt allen om te zien hoe leuk het is geworden!

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

OPHAALDATA: MAANDAG 6 MAART
 MAANDAG 20 MAART

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

Zaterdag 11 maart zijn de wilgen langs het Westerkrabhoofd  
aan de beurt voor de tweejaarlijkse snoei. Hierbij vragen wij,  
Overleg Leefbaarheid Bangert en Oosterpolder, de hulp van  
de bewoners van Bangert en Oosterpolder. Zagen en  
takkenscharen lenen we van de gemeente, maar eigen  
gereedschap meenemen kan uiteraard ook.
Als iemand, of een school, de gesnoeide takken wil hebben,  
dan kan dat. Anders ruimt de gemeente ze de maandag na het 
snoeien op. Wil je helpen met snoeien, stuur dan een mailtje  
naar olbo@stichtingbno.nl.

Wilgen knotten in Zwaag: wie komt er helpen?

Mak Blokweer Lentebloemen

In de lente komen de eerste bloemen boven de grond en krijgt alles weer kleur. Ein-
delijk is het voorjaar! Welke bloem vind jij het mooist? Op zondag 12 maart maak je 
tijdens de doe-middag bij MAK 
Blokweer met eierdozen en verf je 
eigen mooiste lentebloemen!
Deze Maks’ doe-middag is voor 
kinderen van 6 t/m 12 jaar en vindt 
plaats op zondag 12 maart van 
14.00 tot 15.30 uur. De doe-mid-
dagen worden minstens twee keer 
per maand georganiseerd en staan 
altijd in het teken van één van 
onze thema’s natuur, boerderij en 
groen. Aanmelden kan telefonisch: 0229-266344 of  door een mail te sturen naar info@
mak-blokweer.nl. De kosten zijn € 4,50 per kind, inclusief materialen.

Stichting MAK Blokweer, Kloosterhout 1-2, 1695 JC Blokker. www.mak-blokweer.nl



Een compleet avondje uit

Toneelvereniging Michaël speelt op zaterdag 18, vrijdag 24 en zaterdag 25 maart een 
klucht in drie bedrijven: ‘Verkeerde hulp op de eerste hulp’. 
Het komische stuk speelt zich af in de wachtruimte van een regionaal ziekenhuisje. 
Dokter Hogebaum is een oude dokter die nogal vergeetachtig en verstrooid is. Hij gaat 
ermee stoppen, maar moet eerst nog zijn opvolger inwerken. En daar gaat het mis. Nie-
mand weet meer wie welke rol in het ziekenhuis speelt. En wat voor bezoekers komen 
er allemaal langs in het ziekenhuis? Zo is daar een patiënt die iedere dag een nieuw 
kwaaltje heeft en die Rebecca, mankeert die wel echt wat?  
Gelukkig beschikt het ziekenhuis over een kordaat hoofd van de verpleging en een 
bekwame verpleegkundige, maar of die de boel nog kunnen redden… 
Een toneelstuk waarin een fiets en een kattenbak op de operatiekamer belanden heeft 
in ieder geval genoeg ingrediënten om hilarisch te worden. ‘Verkeerde hulp op de eer-
ste hulp’ is een dolkomische klucht van Henk Roele die van de ene absurde situatie in de 
andere overgaat. Van begin tot eind zit deze klucht vol grappen en grollen. Het wordt 
dus weer een heerlijk avondje uit bij toneelvereniging Michaël. Lekker ontspannen, 
lachen en ouderwetse gezelligheid. Op de zaterdagen is er na afloop weer live-muziek. 
Een compleet avondje uit in ons eigen dorpstheater Het Gouden Hoofd.
De aanvang is 20.00 uur. Kaarten zijn in de voorverkoop al te verkrijgen bij Loes Beem-
ster in de Golden Deliciouslaan 15 in Blokker. U kunt voor kaarten ook bellen naar: 
0229-232781. Wij zien u graag tijdens een van de voorstellingen. U bent van harte wel-
kom voor een heerlijk avondje uit!

Tot ziens, toneelvereniging Michaël

Thema 112

De afgelopen periode is er in de kleutergroepen 
hard gewerkt aan het thema ‘hulpdiensten 112’.
De kinderen hebben van alles geleerd over de politie, de brandweer en zelfs over 
de dierenambulance. Niet alleen door boeken, liedjes en filmpjes maar ook door het 
bezoek van echte agenten, brandweermannen en medewerkers van de dierenam-
bulance. U begrijpt, in onze klassen weet iedereen al wat ze willen worden.
Door spel in de hoeken en op het speelplein werd het thema erg tastbaar en zijn er 
veel bekeuringen uitgedeeld en meerdere boeven gevangen.
Omdat Carnaval al voor de vakantie gevierd werd bleek het thema ook een goed 
idee voor de leerkrachten. De leerkrachten konden als medewerkers van verschil-
lende hulpdiensten Prins Okkie 1 verwelkomen op Socrates. Het Masker heeft met 
hulp van de oudervereniging weer gezorgd voor een schitterend carnavalsfeest. 
Het Carnavalsweekend is al geweest maar wij vertrouwen erop dat het net als op 
Socrates weer top was.



GERESERVEERD VOOR DE BLOCKENIERs



GERESERVEERD VOOR DE BLOCKENIERs

 Opbrengst collecte Stichting voor het gehandicapte Kind 
De opbrengst dit jaar in Zwaag was ruim 1300 euro! Ik ben heel trots dat we dit in 
ons dorp toch elk jaar weer voor elkaar ophalen.
Informatie: www.nsgk.nl of telefoonnummer 020-6791200. Tot volgend jaar.
Namens de collecteorganisator in Zwaag, Sandra Jesterhoudt

Zwaagdijk-West 
in winterse sfeer STOPFOTO 



5 maart A tasty Sunday afternoon Aanvang: 15.00 uur
 De Baron, Zwaag

5 maart Jeugdraad Schaaktoernooi Aanvang: 11.30 uur
 De Plataan, Zwaag

6 maart Ooyevaar toernooi, indoor bowls  Aanvang: 9.30 uur
 Sporthal Zwaag, Zwaag

6 maart Alg. ledenvergadering Historisch Blokker Aanvang: 19.30 uur
 Afmijnzaal, Oosterblokker

10 maart Klaverjassen Aanvang: 20.00 uur
 Westfriezen, Zwaag

11 maart Klusdag Aanvang: 10.00 uur
 De Wildebras, Zwaagdijk-West

12 maart  Filmmiddag historisch Zwaag Aanvang: 14.00 uur
 Dorpskerk, Zwaag

17 + 18 maart Concert Coen City Stompers Aanvang: 20.30 uur
 Nederlands hervormde kerk, Blokker

17 maart Alles overboord Aanvang: 19.30 uur
 De Witte Valk, Zwaag

18 maart Alles overboord Aanvang: 14.00 uur
 De Witte Valk, Zwaag

18 maart Klaverjassen Aanvang: 20.15 uur
 De Wildebras, Zwaagdijk-West

18 maart A night at the movies Aanvang: 20.00 uur
 De Baron, Zwaag

18 + 19 maart ExpoXXL Aanvang: 11.00 uur
 Cultureel Centrum Pancratius, Oosterblokker

18, 24 + 25 maart Verkeerde hulp op de eerste hulp Aanvang: 20.00 uur
 Het Gouden Hoofd, Blokker

19 maart Over twaalf dagen…tegen middernacht Aanvang: 14.00 uur
 De Wildebras, Zwaagdijk-West

22 maart Algemene ledenvergadering St.Barbara Aanvang: 20.00 uur
 Cultureel Centrum Pancratius, Oosterblokker

24 + 25 maart Over twaalf dagen…tegen middernacht Aanvang: 20.00 uur
 De Wildebras, Zwaagdijk-West

Activiteitenagenda     maart 2017

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



Sportagenda     maart 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

12 maart Heren Aanvang 14.00 uur

 De Blokkers –LSVV Blokker

ZAALVOETBAL

17 maart Heren Aanvang 21.05 uur  

 Zwaag-Hooglandkozijnen-Golden Stars Zwaag

10 maart Dames Aanvang 20.55 uur  

 Zwaag-Hooglandkozijnen-Arch b Nieuwboer Zwaag

HANDBAL

5 maart Heren Aanvang 13.30 uur 

 Westfriezen-Aristos 3 Zwaag

12 maart Dames Aanvang 12.00 uur  

 HV Blokker-Commandeur/VVW 3 De Kreek

VOLLEYBAL

10 maart Heren Aanvang 19.30 uur    

 NIVO-Wognum 2 De Kers

10 maart Dames Aanvang 19.30 uur      

 NIVO/Westvolver -VVA 2 De Kers

11 maart Heren Aanvang 15.30 uur

 WhamWham-VCC’92 De Opgang

11 maart Dames Aanvang 13.30 uur  

 WhamWham-Dinto 2 De Opgang

TAFELTENNIS

10 maart Heren Aanvang 20.00 uur  

 TT Sport/A Merk-US 5 Oosterblokker 53

BILJART Driebanden Groot A klasse

14 maart Driebanden Groot A klasse Aanvang 19.15 uur  

 NHD 13-De Liefhebber 20 Dorpsstraat 173a Zwaag



Uitnodiging Algemene Ledenvergadering Historisch Blokker

Historisch Blokker nodigt haar leden uit om aan-
wezig te zijn bij de Algemene Leden Vergade-
ring (ALV) in de afmijnzaal op maandag 6 maart, 
aanvang 19.30 uur.  We beginnen de avond 
met een terugblik op het afgelopen jaar en een 
verslag door Frans Zwerver over de voortgang van de Michaelkerk te Westerblokker. 
Aansluitend behandelen we de agendapunten van de ALV.  
Na de pauze: Terugblik op de afgelopen Blokkerdagen 2017. Ook kunt u kijken naar 
een overzicht van de aanleg van De Strip.
Natuurlijk zorgen wij voor een lekkere warme afmijnzaal en een bakkie koffie.
Graag tot ziens op de ALV. We gaan er weer een mooie avond van maken. 

Met vriendelijke groeten, het bestuur van HVB

Pruiken

Dinsdag 14 februari stond bij KVG St. Anna in het teken van 
pruiken. Wat valt daar over te vertellen? Nou, heel veel. Michèle 
Reijnen-Hácker van Pruikenthuiszorg Nederland sprak met pas-
sie en humor over haar vak. Velen van ons associëren pruiken met 
bijvoorbeeld chemokuren. Die kunnen oorzaak van kaalheid zijn. Maar er zijn nog 
zoveel andere oorzaken voor gehele of gedeeltelijke kaalheid te noemen, zoals erfelijk-
heid, hormonale problemen, stress, medicijnen en littekens. Voor elke vorm van kaal-
heid is wel een oplossing te vinden met een (gedeeltelijk) haarwerkje of pruik. Er is veel 
verschil in haarwerk. Het wordt van echt haar gemaakt of van synthetisch haar. Beide 
soorten hebben een verschillende verzorging nodig.
Voordat de avond begon, had mevrouw Reijnen op de tafels van het Gouden Hoofd wat 
foldertjes gelegd en wat mallen en pruiken neergezet. Twee bestuursleden had ze een 
pruik opgezet. Bij binnenkomst van de leden zorgde dat meteen voor de grootste lol en 
het lokte ook gelijk discussies uit. Zo begon en bleef de avond in een ontspannen sfeer. 
Het was gezellig en informatief.

Mocht u na het lezen van dit verslag denken, ‘Wat is dit een leuke club, daar zou ik 
meer van willen weten of zien’, dan kunt u vrijblijvend komen kijken. Neem contact op 
met onze secretaresse Marian Stavenuiter 0229-232737 of mail even naar kvgstanna@
hotmail.com.

Onze volgende avond is 15 maart. Dan hebben we een avond over troep opruimen door
Ilona Visker. Ook dit belooft weer hele gezellige avond te worden.

Hartelijke groet, het bestuur K.V.G. St. Anna



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

Nieuws van Zonnebloem Oosterblokker / Schellinkhout

Op 9 februari was onze jaarlijkse Gastdag in Centrum Pancratius. 
Ondanks een aantal afmeldingen vanwege de griep, waren we 
toch met 60 gasten, waaronder nieuwe gezichten en mensen 
die inmiddels verhuisd zijn, dus dat was een mooi weerzien! Het was lekker warm, alles 
keurig versierd en verzorgd. Er werd bingo gespeeld en gezien de reacties, mogen we 
het zeker geslaagd noemen! Met dank aan de Koeman-Leegwater Stichting voor de 
mooie bijdrage en de organisatie van Centrum Pancratius voor de gastvrijheid en soepele 
medewerking. En natuurlijk Lia, Gerda, Ria en Yvonne, top!

Wat verder?
Op zaterdag 18 maart is er een spelletjesavond van de Dorpsveiling, met dank aan de 
kopers. Op zondag 26 maart Unicorno: operette in de Huesmolen.  
Medio april/mei brengen wij een bezoek aan Dierenpark Blankendaal.  
Op 16, 17 en 18 mei is er ziekentriduüm in Zwaag (voor inlichtingen bel: 0229-262456).
In de maand mei is onze lotenverkoop (elk jaar een ander gedeelte).
In juni wordt er weer een boottocht georganiseerd,  hierover wordt later nog bericht.
Wilt u graag naar de film, bijvoorbeeld Cinema Oostereiland, maar u ziet geen moge-
lijkheid om daar te komen? Geef even een belletje!
Beste mensen dit was het voor deze keer, met zonnebloemgroet van.....
Tineke Reus-Hoebe    Oosterblokker/Schellinkhout   0229-262456
Hilly                            Westerblokker                           0229-234872
Coby                            Zwaag                                      0229-237781

Wereldwinkel 
Zwaagdijk-West

Komt u weer even bij ons in de winkel en 
een koppie doen? 

Er is namelijk weer een verkoop van
artikelen na de viering van zondag 
12 maart. Graag tot ziens !

Wereldwinkelgroep Zwaagdijk-West

Angela, Jose, Judith en Carla
Rooms-katholieke kerkdiensten



Familieberichten & Zoekertjes
VERLOREN

GEZOCHT

DANKBETUIGING

Onlangs ben ik sleutels verloren in Oosterblokker, waarschijnlijk in één van de 
straten de Steenbok, Oosterblokker en Dirk Hulstweg. Het betreft een bruinkleurig 

leren bandje met metalen ring, waaraan 2 sleutels hangen, 1x groot en 1x klein  
en een kettinkje met een boodschappenkarmuntje van Deen.  

Heeft iemand het toevallig gevonden?

Graag reageren naar: redactie@stichtingsamenspel.nl, 0229-241249.

Bezorgers 
voor Samenspel in Blokker en Zwaag, goede verdiensten.

Informatie: Ben Gitzels 0229-262185

De enorme belangstelling na het overlijden van onze

Erika

heeft ons enorm getroffen en diep ontroerd.

Hartverwarmend waren ook alle reacties en steun na het overlijden
van mijn man, onze vader en opa

Herman

Wij zijn u daar zeer dankbaar voor.
Tiny Kluft-Sijm, Frank Vlaar, kinderen en kleinkinderen

Kleine sleutelbos gevonden. Zaterdagmorgen18 februari liep ik langs het hek van 
de Pancratiuskerk. Bij de PostNL-brievenbus hing een kleine sleutelbos aan het hek. 

U kunt de sleutels bij mij ophalen.

Wil Ettema, 0229-262710

GEVONDEN



Voor plaatsing in het Samenspel van 17 maart
graag uiterlijk op WOENSDAG 9 MAART voor 19.00 uur uw berichtje inleveren.

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

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

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

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

Familieberichten & Zoekertjes

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.

BEDANKT

Lieve buren van de Benonilaan, van harte bedank ik jullie voor de bijdrage aan  
het burenboek. Het is heel bijzonder dit te krijgen bij mijn vertrek naar  

een andere woonplaats. Het ligt nu op de tafel in mijn nieuwe huis waar ik het kan 
inzien, vooral als ik jullie mis. Ik wens jullie alle goeds.

Mary

De zorg is in beweging!
Op zaterdag 18 maart kunt u in De Perelaar en in het St. Jozef-
park terecht voor informatie over alle zorg- en dienstverlening 
van Wilgaerden.  Medewerkers zullen u vertellen over alle 
mogelijkheden  die wij bieden op het gebied van zorg zoals: 
het wonen in deze locaties, huishoudelijk hulp, persoonlijke 
verzorging, verpleging, begeleiding, maaltijden, personenalar-
mering en activiteiten. Wij geven ook informatie over werken bij Wilgaerden en vrijwil-
ligerswerk.Wist u dat onze wijkteams 24 uur per dag klaar staan om alle ouderen in 
heel Blokker en Zwaag te ondersteunen als dat nodig is?  
Als u hier meer over wilt weten, kom dan gerust langs.
U bent van harte welkom op zaterdag 18 maart. De koffie staat klaar.
St. Jozefpark (Sint Josephstraat 5 in Blokker) van 14.00 tot 16.30 uur via de centrale hal 
van de aanleunwoningen. 
De Perelaar (Sint Martinusstraat 13 in Zwaag)  van 14.00 tot 16.30 uur in de algemene 
ruimte via de ingang aan de Martinusstraat.



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

Muzikaal avontuur met topkok Frans!

Zondag 5 maart bereidt topkok Frans ten Oever tijdens het con-
cert van De Herleving Zwaag gerechtjes in de zaal! Een aantal 
muziekstukken inspireerde Frans en ook andersom inspireerde 
bijvoorbeeld zijn zalmgerecht tot het muziekstuk  ‘Op Hoop van Zegen’.
Het wordt een leuke middag, een beetje losjes, met mooi opgemaakte tafels in feestzaal 
De Baron in Zwaag. Hiervoor kunt u een entreekaart à €15,- per persoon bestellen en/of 
afhalen bij Bert Dalenberg, telefoon 0229-237722, adres Wieringstraat 11 in Zwaag en 
bij Karin Sijp-Schutte, telefoon 0229-262885, e-mail: karinsijp@herlevingzwaag.nl.
Graag contant betalen bij het afhalen van de entreekaart en eventuele dieetwensen 
vermelden bij Bert of Karin. Wees er snel bij voor de laatste plaatsen aan tafel!

‘A Tasty Sunday Afternoon Concert’
De Baron, De Oude Veiling 25 Zwaag
zaal open 14.30 uur,  
aanvang culinair concert 15.00 uur
Entree (inclusief vier gerechtjes):  
€ 15 per persoon
Een concert-avontuur voor maag en oor!

Wildebras Klussendag
Op zaterdag 11 maart is er van 10.00 tot uiterlijk 13.00 uur weer 
een klusdag in en om de Wildebras. Op het programma staat het 
aanpakken van de speeltoestellen, de buitenkant van de Wildebras, 
het opruimen van diverse bergingen en aanpassingen aan de binnenzijde.
U ziet het er is genoeg te doen! Dus meld u even aan bij een van de bestuursleden, 
zodat we weten hoeveel koek er besteld moet worden voor bij de koffie.
Voor alle informatie over de Wildebras kunt u natuurlijk altijd even kijken op  
de Wildebras-website: www.de-wildebras.nl. Hierop staat informatie van alle  
verenigingen die gebruik maken van de Wildebras. Wilt u de Wildebras dorpsmail  
ontvangen? Hiervoor kunt u zich aanmelden via onze website.

De Wildebras van en voor alle Zwaagdijkers!



Dorpsfilm en boekpresentatie  
op zondag 12 maart in de Dorpskerk

In de afgelopen maanden is er veel gebeurd binnen ons bestuur. Peter Koeman heeft 
het penningmeesterschap overgedragen aan Niek Beerepoot. Niek is geen onbekende in 
Zwaag en als zoon van de voormalige directeur van de Rabobank kunnen we er zeker van 
zijn, dat de financiën bij hem goed in goede handen zijn. Peter zal als medewerker actief 
blijven. Wij hebben afscheid genomen van Jacqueline Fernando-Coffeng. Zij is als secreta-
ris opgevolgd door Willy Schipper. Kiona Leeuw was al bestuurslid en is dat gebleven en 
we hebben uitbreiding in de persoon van Bas Manshanden. Met voorzitter Ben Kalb heb-
ben we dus een voltallig bestuur van vijf personen. Dit geeft een goed gevoel en samen 
met onze overige medewerkers gaan we proberen er een mooi jaar van te maken.  

En over medewerkers gesproken, wij zijn op zoek naar mensen die ons willen helpen 
met het onderhoud van onze computers en met het digitaliseren van ons foto- en film-
bestand. Lijkt het je iets of weet je iemand, laat het ons vooral weten! Ons mailadres is 
info@historisch-zwaag.nl.

Op zondag 12 maart organiseren wij in de Dorpskerk een filmmiddag. Op het pro-
gramma staat de door Ab Knol gemaakte dorpsfilm van 1982. Het is de laatste film die 
Ab gemaakt heeft. Hij heeft hierbij min of meer huis aan huis heeft gefilmd en daarbij 
getracht zoveel mogelijk mensen op de gevoelige bewegende plaat vast te leggen. Hij 
heeft veel beelden geschoten en wij hebben er een kijkbare film van circa anderhalf uur 
van gemaakt.
Voordat we deze film gaan vertonen geven wij het woord aan Ben Beemster. Als mis-
sionaris van Mill Hill werkte hij van 1960 tot 1996 in Oeganda en in het geïslamiseerde 
Noord-Kameroen. Vooral in dat laatste land werd hij naar eigen zeggen ‘opnieuw gebo-
ren’, als een Tikar deze keer, een ‘mwumtumu’.
Ben Beemster werkte ongeveer tien jaar als docent in pastorale trainingen in Nederland 
en Afrika. Diverse keren bood Mill Hill hem de gelegenheid om daartoe vervolgstudies 
te doen (Brussel, Parijs, Tilburg). Meestal echter speelde zijn leven zich af in een verre 
rimboe. Daar werd hij timmerman als dat nodig was, of metselaar, of propagandist voor 
goed sanitair ten behoeve van duizenden scholieren. Geregeld mobiliseerde hij jonge-
ren om deel te nemen aan sponsorwandelingen zoals 40-MM, of stimuleerde hij hen om 
op de planken theater uit te voeren.
Ben heeft over zijn belevenissen een boek geschreven ‘De moeder van het Parelhoen’. 
Hierin omschrijft hij hoe het leven en werken was in de tijd dat hij als missionaris 
werkzaam was. Dit boek wil hij ook in Zwaag, zijn geboorteplaats, onder de aandacht 
brengen en uiteraard hoopt hij, dat velen het boek zullen kopen. 
Deze boekpresentatie is zeker een reden om deze donateursmiddag op 12 maart, die 
voor iedereen toegankelijk is, te komen bezoeken. De kerk is vanaf 13.30 uur open en 
ons programma begint om klokslag 14.00 uur. Donateurs en sponsors hebben voor twee 
personen gratis toegang. Overige belangstellenden betalen 2 euro per persoon. 
Wij vragen u om aanmelding op info@historisch-zwaag.nl of 0229-236529.
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Dit jaar ben ik lichtelijk aangestoken door het ritme van een 

klant van me; ik hou gewoon ook voorjaarsvakantie! Maandag-

ochtend nog werken, maar daarna kan ik mooi lunchen met 

mijn jongste zoon, een mooie start! De rest van de week slaap ik uit en begin ik de dag 

met de krant lezen. Daar neem ik nu eens alle tijd voor.

Als je de krant echt doorspit, kom je wel aparte dingen tegen hoor… Een greep:

Langer zoenen is het geluk van een goede relatie. Minimaal zes seconden de lippen van 

je geliefde beroeren en dan komt er een stofje vrij die je weer gelukkig maakt. Dus dat 

is het! En ik maar denken dat het aan die enorme stapel wasgoed lag!

De Nederlandse sjoeler vergrijst. Het schijnt dat Nederland ‘een toonaangevende sjoel-

natie’ is. Tsjonge, toen ik dat las, zwol mijn hart van trots. Waar een klein landje niet 

groot in kan zijn. Voortaan het Oranjelegioen maar naar de sjoelers sturen, want om 

bij voetbal nog in grote getalen door te straten te lopen zingen… De sjoelwereld kan 

het legioen goed gebruiken, want ‘sjoelen moet sexier’, vinden ze. Komen die Bavaria-

minijurkjes toch nog mooi van pas.

Heijmans en de provincie hebben de strijdbijl begraven! Toch was dit blijkbaar geen 

groot nieuws voor het Noordhollands Dagblad. Nee, er was een kleine rinoceros gebo-

ren in het- Zuid-Hollandse- Blijdorp en dat stond prominent geplaatst op de voorpagina. 

Rechtsonder in de hoek werd melding gedaan van de hervatte werkzaamheden, met 

het vervolg op pagina 10. Groot nieuws na maanden van gevaarlijke verkeerssituaties, 

mensen die van pure ellende zelf maar een geluidswal gingen bouwen, witte strepen 

gingen trekken en fietspaden aanlegden, maar ja, een rinoceros, daar kan geen nieuws 

tegen op. 

En natuurlijk ontbreekt deze week de zoveelste Trumpsoap niet. Die man doet zijn 

naam eer aan; hij trompettert maar wat rond, wat naast ellende ook het meest koste-

lijke nieuws oplevert. Het doet me goed dat we in Europa met zo veel leuke reacties ko-

men op zijn verwijzing naar ‘wat er in Zweden was gebeurd’: er is gelukkig nog genoeg 

gevoel voor humor.

Ik geniet, ik lach me rot en irriteer me onder het genot van een kopje koffie. Voorjaars-

vakantie, wat een geweldige uitvinding! Lunchen met mijn zoons, erop uit plus hotel-

letje met mijn maatje... 

Volgend jaar weer, en moge deze klant nog maar lang aanblijven.



10e expoXXL kunstexpositie in  
Cultureel Centrum Pancratius
Zaterdag 18 maart zal om 13.00 uur door de burgemeester 
van Drechterland, Michiel Pijl, de opening van deze tweedaag-
se tentoonstelling worden verricht. Met muzikale omlijsting 
van Sandra Duin op piano en met zang.

Op deze tiende expositie laten achttien kunstenaars hun werk zien. De werken zijn 
zeer gevarieerd: beelden, emailles, glasfusing, etsen, schilderijen, aquarellen, mo-
noprints, keramiek, houtdraaiwerk, grafisch werk, brons, sieraden, haakkunst, kort-
om...een expositie die u niet mag missen!
 
De deelnemende exposanten zijn:
Jettie van der Zwet • Karin Hoogendoorn • Guido Schneider • Jean Groenendijk • 
Jeane Lienos • Wilma Poot • Bets de Vries- Dekker • Adam Munsterman • Evelien de 
Jonge • Irma van der Zande • Nel Steltenpool • Anneke Nijman • Ellen Kuijl • Frank 
Stolk • Herman Deen • Ada Heidbuurt • Otto Koedijk • Perdita Bij ‘t Vuur
De kunstenaars zijn aanwezig en geven informatie over hun kunstwerken, verkoop 
en/of workshops.

Adres: Cultureel Centrum Oosterblokker, Oosterblokker 98
Open: zaterdag 18 en zondag 19 maart van 11.00 tot 17.00 uur.
De entree is gratis. De kerk is rolstoelvriendelijk. Met een trap of stoellift kunt u 
naar de bovenverdieping. Catering is aanwezig.
Meer informatie over de kunstenaars op www.ccp.nu/10e-expoxxl

Muzikale hoogtepunten uit de opera- en operettege-
schiedenis door Kees Schilder voor Zwaags Vrouwengilde
De mooie recensies die in de afgelopen jaren geschreven zijn over het optreden van Kees 
Schilder uit Volendam, zijn niet overdreven geweest. De emotie, het enthousiasme en 
de gedrevenheid waarmee hij de dames van het KVG Zwaag in vervoering bracht was 
geweldig om mee te maken. Prachtige zang van onder andere Pavarotti, Maria Callas en 
muziekstukken uit Aïda en van Verdi waren te horen. Een sfeervolle avond die men niet 
snel zal vergeten.
Onze volgende avond is reeds donderdag 9 maart! We gaan dan gezamenlijk de leukste 
en lekkerste tapashapjes leren maken. Wanneer alles gereed is, gaan we ze zelf ook op-
eten. En ter verhoging van de sfeer drinken we er een gezellig drankje bij. Dit wordt een 
heel gezellige avond ! Mààr, als u zich nog niet heeft opgegeven, doe het dit weekend 
nog! Stop een envelop met uw naam en adres en de eigen bijdrage in de brievenbus bij 
Tonny Rood, W.Alexanderstraat 3 in Zwaag. We nodigen onze leden van harte uit.



Jazz in Blokker, Coen City Stompers Puur

De lente is nabij! Nog even volhouden en swingende New Orleans-klanken verdringen 
weer het carnavalsgedruis.
Carnaval en Jazz zijn nauwer met elkaar verbonden dan menigeen zich realiseert. In de 
vroege jaren 1900 speelden de marching-bands tijdens de befaamde Mardi Gras-parades 
muziek die mede als de basis van de jazz wordt gezien. Uit die tijd dateren traditionals 
zoals High Society, die tot op de dag van vandaag nog door de fameuze Preservation 
Hall Jazz Band wordt ge-
speeld.
Een ander soort traditio-
nals zijn de artiesten van 
faam die de afgelopen 
jaren tijden de Voorjaars 
concerten met de Coen 
City Stompers hebben 
opgetreden. Milly Scott, 
Romantic Warriors, Flam-
boyant Miss Trudy, Frits 
Landesbergen, Berend van 
den Berg, Clara Bakker. 
“Fantastisch. Echt waar? Al 
die artiesten! Jullie kun-
nen het zeker niet meer 
alleen, zeg maar, puur de 
Coen City Stompers?” Tja, 
zo’n publieke uitdaging is natuurlijk niet aan dovemansoren gericht en dus is het op 17 
en 18 maart Coen City Stompers Puur geblazen! Met extra tijd voor High Society en vele 
andere bekende jazztitels. Hiervoor heeft de band geput uit heilige jazzboeken zoals 
The Great American Songbook, the Real Book en the Firehouse Jazz Band Dixieland 
Fakebook. Nummers zoals gespeeld door Bix Beiderbecke, Bobby Hackett en Louis Arm-
strong lopen als een rode draad door het concert met titels als Singing The Blues, Royal 
Garden Blues, C’est si bon en vele andere.
Naast een prima eigen oude stijl dixieland jazz kenmerken de concerten van de Coen 
City Stompers zich altijd door een relaxte atmosfeer. Gewoon gezellig!
Het wordt opnieuw een feestelijke tweedaagse Blokkerse jazzhappening! 

Waar:       Nederlands Hervormde Kerk, Westerblokker/hoek Kolenbergstraat
Wanneer: Vrijdag 17 en zaterdag 18 maart
Hoe laat:  20.30 uur. De kerk gaat open om 20.00 uur
Entree:    € 10,- per persoon

Reserveren is nu al mogelijk via Jan Bloem,  
e-mail: ja.bloem@quicknet.nl of tel: 0229-245441.



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 maart Zwaag: ds. Tineke van Lente-Griffioen 
Zondag 12 maart  Blokker: ds. Rudolf Kooiman

Algemene Ledenvergadering Barbara Oosterblokker
Woensdag 22 maart houdt de begrafenis- en crematievereniging St. Barbara Oos-
terblokker haar Algemene Ledenvergadering in het Cultureel Centrum Pancratius te 
Oosterblokker. Aanvang 20.00 uur. Alle leden van onze vereniging worden hiervoor 
uitgenodigd. 

Naast de agendapunten als jaarverslag en financieel overzicht zal er tijdens deze 
bijeenkomst afscheid genomen worden van de huidige penningmeester Wil Ettema. 
Sinds mensenheugenis vervult hij deze taak en vormde als zodanig de spil waar 
onze vereniging om draaide. Talloze uren besteedde hij aan het bijhouden van de 
ledenadministratie, het innen van contributies, het schrijven, versturen en betalen 
van rekeningen en het opstellen van financiële overzichten. De vereniging is hem 
daarvoor zeer erkentelijk.
Dit afscheid houdt tevens in dat er aan de vergadering wordt voorgelegd om de 
benoeming van een opvolger goed te keuren. De beoogde opvolger is Jan Schouten 
(Maria). Hij heeft zich het afgelopen jaar, samen met Wil, op het werk georiënteerd 
en wil vol vertrouwen deze taak op zich nemen.
Een ander belangrijk onderdeel van deze vergadering is de informatie die gegeven 
gaat worden door een inspecteur van de uitvaartverzekering Twenthe. Deze voor-
lichting zal gaan over het belang van het lidmaatschap van een begrafenisvereni-
ging en over de mogelijkheid een aanvullende verzekering af te sluiten. Door met 
deze maatschappij te gaan samenwerken, hopen wij het bestand van bestaande 
leden overzichtelijk te houden en nieuwe leden te werven. Dit laatste is en blijft 
belangrijk om de vereniging sterk en vitaal te houden.

We hopen u te mogen begroeten op deze belangrijke vergadering.

Het bestuur



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 mrt.     19.00 uur      Oosterblokker    Eerste weekend Veertigdagentijd
                                                                                 Eucharistieviering m.m.v. Zingerderwijs

zo.     05 mrt.     09.30 uur      Zwaag                     M.O.V. Eucharistieviering 
                                                 Westerblokker       GEEN VIERING

di.      07 mrt.     09.00 uur      Westerblokker       Eucharistieviering

wo.    08 mrt.     08.30 uur      Zwaag                     Aanbidding in de kapel
                           09.00 uur        Eucharistieviering in de kapel

do.     09 mrt.     09.00 uur      Zwaag                     Eucharistieviering in de kapel

vr.      10 mrt.     09.00 uur      Westerblokker        Eucharistieviering 

za.     11 mrt.     19.00 uur      Oosterblokker        Tweede weekend Veertigdagentijd
                                                                                 Eucharistieviering m.m.v. Dames-en Herenkoor
zo.     12 mrt.     09.30 uur      Zwaag                     Eucharistieviering met Samenzang
                                                 Westerblokker       GEEN VIERING

di.      14 mrt.     09.00 uur      Westerblokker       Eucharistieviering 

wo.    15 mrt.     08.30 uur      Zwaag                   Aanbidding in de kapel
                           09.00 uur                                Eucharistieviering in de kapel

do.     16 mrt.     09.00 uur      Zwaag                 Eucharistieviering in de kapel

vr.     17 mrt.      09.00 uur      Westerblokker       Eucharistieviering 

za.     18 mrt.     19.00 uur      Oosterblokker        Derde weekend Veertigdagentijd
                                                                                Eucharistieviering met Samenzang

zo.     19 mrt.     09.30 uur      Zwaag                    Eucharistieviering m.m.v. Marcanto
                                            Westerblokker      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


