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

Stichting

SAMENSPEL

Woont u buiten het verspreidingsgebied?
Geïnteresseerden die buiten het verspreidingsgebied wonen, maar wel het Samenspel willen
ontvangen, kunnen contact opnemen met Ben Gitzels, telefoon: 0229-262185.
Tegen een kleine vergoeding krijgen zij het Samenspel dan toegestuurd.
Vrijwillige bijdrage
Wilt u Samenspel financieel steunen door middel van een vrijwillige bijdrage, dan kunt u dit
overmaken op bankrekeningnummer: NL 17 RABO 0122 1373 96
t.n.v. Stichting Samenspel.

Kopij voor de volgende uitgave van het Samenspel op 18 maart kunt u inleveren

uiterlijk op WOENSDAG 9 maart voor 19.00 uur ‘s avonds
via redactie@stichtingsamenspel.nl of op Hoogewoud 31, 1689 BD Zwaag
Tekst kunt u het beste aanleveren in Word of direct in uw e-mailbericht.
Foto’s in een zo hoog mogelijke resolutie, minimaal 300 dpi en illustraties zoals logo’s het liefst
als illustrator EPS en anders ook in een zo hoog mogelijke resolutie. Als u hierover vragen
heeft, kunt u ze uiteraard altijd stellen via redactie@stichtingsamenspel.nl .
De redactie behoudt zich het recht voor de kopij in te korten en te beoordelen op toepasbaarheid en correcte inhoud voor plaatsing. Voor vragen of opmerkingen kunt u zich wenden tot
de redactie via redactie@stichtingsamenspel.nl . Drukfouten voorbehouden.
Wilt u adverteren in Samenspel?
Als u een advertentie wilt plaatsen in Samenspel, kunt u contact opnemen met Drukkerij Gerja,
Smeetsweg 4, 1738 DK Waarland, tel. 0226-421520 of e-mail: samenspel@gerja.nl .
Heeft u een vraag voor de redactie?
Als u vragen heeft aan de redactie van Samenspel, dan kunt u bellen naar: 0229-241249
(tussen 19.00 en 20.00 uur).
Heeft u Samenspel niet ontvangen of heeft u een vraag over de verspreiding?
Als u opmerkingen of vragen heeft over bijvoorbeeld de verspreiding, kunt u contact opnemen
met Ben Gitzels: 0229-262185.

Redactieleden Samenspel: redactie@stichtingsamenspel.nl
- Eef Smal
- Henny Schoonderwoerd
- Annemieke Ooms
- Ellen Muller

- Corina van Willegen
- Muriel Buis
- Ivo Stork

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

Verwenmiddag voor vrouwen met diagnose kanker
99 Lifestyle organiseert voor het derde jaar een Special Beauty Event. Dit is een
verwenmiddag voor maximaal tien vrouwen met de diagnose kanker in de leeftijd
van 30 tot 55 jaar. Omdat zij meestal in een druk gezin leven en daardoor weinig tot
zichzelf kunnen komen.
De dag bevat massage, gezichtsbehandeling met milde, pure producten. Rustgevende
voetreflex behandeling. Een gezamenlijke hightea, waardoor er ook gelegenheid is
om contact te leggen met lotgenoten. We eindigen de dag met een fotoshoot met
mooie make-up in een prachtige jurk.
Weet jij iemand die deze kosteloze dag zou willen? Geef haar dan op bij Beautycoach
Tanja Pronk-Buis.
Aanmelden kan via een persoonlijk bericht via Facebook of via info@99lifestyle.nl

Achtste kunst expoXXL
Op zaterdag 19 en zondag 20 maart is er weer een kunst expoXXL in
Cultureel Centrum Pancratius. Daar exposeren 15 kunstenaars uit NoordHolland, Friesland, Gelderland en Overijssel hun werken. Een ideaal
moment om van kunst te genieten of een mooi kunstwerk te kopen. De werken zijn zeer
gevarieerd: beeldhouwwerk, keramiek, mozaïek, schilderkunst, maar ook textielkunst/
foto’s. Zeer eigentijds is momenteel glasfusing, een techniek waarbij onder hoge
oventemperaturen glas versmolten wordt tot prachtige objecten. Ook zijn er fascinerende
surrealistische pentekeningen, kunstwerken gemaakt van drijfhout, sieraden, kortom…
Het is zeer de moeite waard, ga even kijken, de toegang is gratis.
Alle kunstenaars zijn aanwezig en geven informatie over hun kunstwerken, verkoop en/of
workshops. Ook is er informatie te vinden op de website www.ccp.nu.
De expositie is beide dagen te bezoeken van 11.00 tot 17.00 uur. De kerk is rolstoelvriendelijk,
met een trap of stoellift kunt u naar de bovenverdieping. Catering is aanwezig.
Cultureel Centrum Oosterblokker - Oosterblokker 98 - 1696 BK Oosterblokker

Project Circus
Wat is het genieten geblazen als je een kijkje neemt in
alle stamgroepen op de St. Jozefschool in Blokker. In de
onderbouwgroepen kom je allerlei activiteiten tegen met
betrekking tot het circus. Zo is er in groep
2/3 van juf Petra een ware schminkhoek waar
kinderen via eigen gemaakte voorbeelden,
clownsgezichten kunnen schminken. Ook
biedt dit project volop taal-, schrijf- en
rekenactiviteiten waarin kinderen op hun
eigen niveau deelnemen.
In de stamgroep van juf Sarina en Monique,
groep 1/2, hangen ‘echte’ acrobaten aan de
trapeze en is de woonwagen van het circus
te vinden. Daar kun je zien wat voor leuke
grappen clowns allemaal uithalen.
In de middenbouw, groep 3/4/5 wordt er tijdens de gymlessen ook aandacht besteed aan
acrobatiek en zijn de meest creatieve apparaten te vinden zoals een popcornmachine die
echt open en dicht kan!
In de bovenbouw, groep 6/7/8, hebben leerlingen onder andere gesolliciteerd op functies
binnen het circus nadat zij via de vrije tekst (een vacature) een sollicitatiebrief hadden
geschreven. Meester Harry, alias circusdirecteur van circus Rietveld, heeft diverse kinderen
op sollicitatiegesprek gehad. Waar liggen jouw talenten en interesses binnen het circus
en op welke afdeling pas je dan het beste. Ook onderzoeken ze daarnaast volop hoe de
geschiedenis van het circus eruit ziet, hoe wilde dieren getemd worden, hoe wordt je
lenig, hoe blijf je lenig, hoe gaat dat met kinderen die in het circus geboren worden, gaan
die naar school… etc.
Alle stamgroepen hebben kunnen genieten van workshops en toneelvoorstellingen in
het circus thema. Van theater zonder bla bla tot aan theatergezelschap Samba Salad. Op
donderdag 18 maart zal het project spectaculair afgesloten worden op onze jaarlijkse
Jozefdag. Deze dag staat altijd in het teken van cultuur, dit jaar vanuit de discipline drama.

Open ochtend
Mocht u mee willen genieten van dit project of bent u benieuwd wat wij nog meer te
bieden hebben voor uw kind. U bent van harte welkom op de open ochtend op donderdag
10 maart. Deze ochtend start om 8.30 uur en zal rond de klok van 10.30 uur afgerond
worden. Tijdens deze ochtend wordt er een boeiende en levendige presentatie gegeven
over onze school, enerzijds via een inhoudelijk deel anderzijds via rondleidingen waarin
u de sfeer van de school kunt proeven!
Mocht u het fijn vinden om alvast aan te geven dat u deze ochtend bij ons op school
aanwezig bent, dan kunt u een mailtje sturen naar k.hermans@jozefschool.nl

Valentijnsconcert bijzonder
Vroeger kwamen de Batavieren in holle
boomstammen
de Rijn
afzakken.
Vroeger
versloegen de Westfriezen (nee, niet de voetbalclub)
Bossu en zijn Spaanse vloot hier vlakbij in de buurt.
Allemaal gebeurtenissen uit het verleden die wij
vroeger moesten onthouden. Een gebeurtenis in het
recente verleden die niet per se onthouden moet
worden maar wel het vermelden waard is, is het
Valentijnsconcert op 14 februari in de Oosterkerk
te Hoorn, dat georganiseerd was door het Hoorns
Harmonie Orkest en waar “Swaegh zingt” een
bijdrage aan mocht leveren.
Het koor is gewend dat het er tijdens een optreden Foto: Jan van Westen
doorgaans wat nonchalant aan toe gaat. Mensen
drinken dan wat aan de bar, maken een praatje en lopen wat heen en weer. Dat gebeurde
tijdens het concert echter helemaal niet. Iedereen zat stil en aandachtig te luisteren en
genoot volop van alles wat ten gehore werd gebracht. Een heel aparte ervaring voor
het koor dat er zelf (tussen de liedjes in) stil van was. En dat wil wat zeggen!! Eros had
als liefdesgod zelfs op Valentijnsdag niets tegen de weergoden in te brengen want die
zegenden de bezoekers van het concert ruimschoots met verfrissend hemelwater, zowel
bij aankomst als bij vertrek. Wellicht was dit voor veel potentiële bezoekers reden om
thuis op de bank te blijven zitten. Helaas voor hen. Ze misten iets bijzonders. Zij krijgen
echter op 12 juni een nieuwe kans. Dan moeten ze wel afreizen naar het Brabantse Son
en Breugel want daar gaat het koor haar, in 2014 en in 2015 behaalde eerste plaats
verdedigen. Een aantal koorleden gaan voor een paar dagen naar die regio en zetten
hun caravan gezellig op een/de Graspol neer. Een beetje fietsen, gezellig samen borrelen
(van energie natuurlijk) en barbecueën; zomaar een kleine impressie van de dagbesteding
aldaar. Wellicht kun je ook nog een beetje zingen.
Het koor kan zeker mannen gebruiken. Dus maak het daar nog gezelliger en sluit je bij die
groep aan. Een paar keer mee komen oefenen, is wel aan te raden. Komt die wisselbeker
definitief naar de Westfriezen? Het koor gaat ervoor. Op onze facebookpagina en onze
website www.swaeghzingt.nl zijn nog meer wetenswaardigheden te vinden over het
koor. Neem gerust eens een kijkje.

Liefdewerk Oud Papier Zwaag
Het oud papier wordt elke maandag in de
even weken opgehaald in Zwaag.
OPHAALDATA: MAANDAG 7 MAART
MAANDAG 21 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

Nieuws van Tobronsa
Hallo Tobronsafans. Nou, we zien het helemaal weer zitten
De spelers hebben er weer zin in, het wordt weer prachtig
mooi en reuze gezellig. Vanwege het 40-jarige Tobronsa feest hebben we de hele
zaal versierd dus het begint al feestelijk en dat gaat de hele avond door, dat kan ik u
verzekeren. We spelen het stuk “Blinde Liefde” waar drie koppels moeite hebben met de
liefde tot elkaar. Daardoor doet de een maar helemaal niets en de ander is constant druk
bezig buitens huis.
Daar we de zaal iets anders ingedeeld hebben zijn er minder plaatsen per keer beschikbaar,
daarom hebben we nu drie uitvoeringen en die zullen zijn op zondagmiddag 13 maart
om 13.45 uur, vrijdag 18 maart en zaterdag 19 maart om 19.45 uur in de Wildebras
op Balkweiterhoek 56.
Kaarten zijn te verkrijgen bij Catie Blokker, Zwaagdijk 402 (naast de kerk) voor 10 euro.
U bent welkom vanaf 19.15 uur en kom op tijd want dan hebben we nog iets extra’s voor
u. Dus hou hem vrij want toneel maakt je blij.

Nieuws van Jeugdmusicalgroep Zwaag
Zin om te griezelen? Of om te lachen? Of wilt u mooie liedjes horen, gezongen door
19 kinderen? Dit alles kunt u bewonderen in de musical ‘Spookie’! We zijn nu nog druk
bezig met de voorbereidingen maar het belooft weer een spetterende voorstelling te
worden!
De uitvoeringen zijn op zaterdagavond 19 maart aanvang 19.00 uur en zondagmiddag
20 maart aanvang 14.00 uur.
Kaarten zijn te koop voor aanvang van de voorstellingen, maar zorg dat u de kaarten
alvast heeft en kom maandag 7 maart tussen 20.15 en 20.30 uur naar het voorcafé van
de Witte Valk.
De prijzen zijn voor volwassenen 4,00 euro inclusief koffie/thee, voor kinderen tot en
met 12 jaar 2,50 euro inclusief limonade.

Nieuws van Huisartsenpraktijk Julianalaan Zwaag
hr. Th.E. Versteege, huisarts
hr. R.F. van Ardenne, huisarts

mw. Q.C.M. Meijer, huisarts
mw. T.A.M. de Weijer, huisarts

Bij deze berichten wij u dat we een opvolger hebben gevonden voor dr. Van Ardenne.
Mw. A.M. Bax is de nieuwe waarnemer met ingang van 1 februari.
Dr. Ulfman beëindigt haar huisartsenopleiding per 18 maart. Met ingang van 1 maart
komt dr. Sipan als 3e-jaars huisarts in opleiding voor een jaar in onze praktijk werken.
Velen van u zullen hem al kennen omdat hij een paar jaar geleden ook al een jaar bij ons
werkzaam is geweest.
Voor actuele informatie, zie de website: www.julianalaan.praktijkinfo.nl

Dorpsergernissen
In elk dorp zijn ze wel te vinden: dorpsergernissen. Een stoep met loszittende tegels,
een weg waar altijd te hard wordt gereden, mensen die rommel achterlaten op straat
of een grasveldje vol hondenpoep. Waar ergert u zich aan?
Heeft u ook een ergernis die u met de lezers van Samenspel wilt delen?
Mail dat dan naar: redactie@stichtingsamenspel.nl Deze keer:

Gemekker om pauw Frits Farm
Veel mensen in Zwaag en omgeving weten de goed verzorgde kinderboerderij Frits
farm te vinden in het hart van Zwaag. Dagelijks komen er opa’s en oma’s met hun
kleinkinderen om de ezel, geiten, kippen konijnen en cavia’s te voeren en velen vermaken
zich om de wonderlijke capriolen die de pauw in het voorjaar voor zijn vrouwtjes
uithaalt. Maar ook veel bewoners van de Perelaar en de diverse kinderdagverblijven
komen hier, wel of niet met een broodje of een appel voor de dieren. Voor kinderen is
dit contact met de dieren belangrijk omdat ze zo leren hoe je met dieren omgaat en
dat je als je dit eenmaal weet, niet bang voor de dieren hoeft te zijn…
Het is natuurlijk wel een hele organisatie om de dieren te verzorgen te voeren en de
verblijven schoon te houden. Gelukkig bleken Frits en Nel Entius bereid om dit voor de
gemeenschap op zich te nemen en dit doen ze al tientallen jaren. Voor dit werk zijn ze
zelfs al eens beloond met de Eenhoornzegel om de waardering van de gemeente uit
te drukken. Tot zover dus alles voor elkaar zou je zeggen.
Er is echter zegge en schrijven één dame die absoluut niet gecharmeerd is van het
liefdesspel van de pauw. Sterker nog, die hele kinderboerderij zou volgens haar
eigenlijk niet in een woonwijk mogen bestaan en ze probeert dan ook op elke wijze
om het bestaan van deze kinderboerderij onmogelijk te maken. Elk gemeentelijk
apparaat is al door haar aangeschreven en stadstoezicht had er een dagtaak aan om al
haar klachten te onderzoeken. Nadat de mevrouw hier naar haar mening onvoldoende
respons op kreeg heeft ze het bij een andere instantie aangekaart met als gevolg dat
er via de juridische afdeling van de gemeente een paar voorstellen naar de fam. Entius
zijn uitgegaan. Er zijn 2 opties voorgesteld: of de pauw gaat helemaal weg, of hij moet
van maart tot eind zomer weg. De tweede optie is geen optie, want zij klaagt het hele
jaar door, dus op het moment dat hij terug is gaat ze verder met zeuren.
Wij als buurtbewoners zijn hier absoluut niet blij mee en wij zouden de gemeente
willen vragen om eens in de buurt te vragen wat die van dit voorstel vind omdat het in
mijn ogen niet zo kan zijn dat één bewoner de wens van vele anderen niet accepteert.
Tevens bestaat de kans dat de fam. Entius er door al dit negatieve gedoe het bijltje
Lees verder op de volgende pagina >>

<< vervolg van de vorige pagina

bij neerlegt, hetgeen zou betekenen dat de verzorging weer voor de gemeente
komt of zelfs dat de kinderboerderij verdwijnt. Als dit door een oude zure dame kan
gebeuren vraag je jezelf af waar de gemeenschapszin is gebleven. Fritsfarm is er voor
de bewoners uit de wijde omgeving en het plezier dat ervan uitgaat moet blijven.
Aart Heneweer, Koewijzend 31, 1689 VH Zwaag

Mededelingen Medisch Centrum Oost
Huisartspraktijk A.E. Meijer
www.medischcentrumoost.com
De huisartsenpraktijk is wegens nascholing, vakantie of nachtdienst gesloten op
donderdag 24 maart.

Nieuws van de Zwaagse Gymnastiek
en TurnVereniging
We hebben drukke weekenden gehad met veel wedstrijden
en onze turnsters hebben zelfs medailles gewonnen. Zoë
heeft er een zilveren en Dyani een bronzen medaille bij, dik verdiend in de competitie!
Onze jongste selectieturnsters hebben ook de eerste wedstrijd gehad en ook daar zijn
medailles verdiend. Ze hebben het goed gedaan, onze meiden!
Zaterdag 12 maart is de Verenigingsdag van ZG&TV. U bent van harte welkom om
te komen kijken in de gymzaal aan de Julianalaan, maar uw schoenen moeten in de
kleedkamer blijven staan.
Het programma is als volgt:
09.00 uur - 10.00 uur kinderen van woensdag 13.30 uur
10.15 uur - 11.30 uur kinderen van woensdag 14.30 uur
jongens van maandag 15.30 uur
11.45 uur - 13.15 uur kinderen van woensdag 15.30 uur
pré-instap
13.30 uur - 14.45 uur kinderen van maandag 16.30 uur
kinderen van maandag 18.30 uur
Voor meer informatie over onze vereniging kunt u terecht op facebook of op onze site
www.zgtv.nl

Hanekrabbels:
Wat in het vat zit…
moet je er vooral in laten !
‘We moeten morgen vroeg eten, hoor! Ik moet op tijd weg, zes
uur!’
‘Jaja…Zeeën van tijd, joh!’
‘Ja maar je moet de zuurkool wel eerst koken, hoor! Voordat het de oven in gaat.’
‘Komt helemaal goed. Ik begin op tijd. En als jij om vier uur thuiskomt, word ik er door
jou toch meteen aan herinnerd? Haha!’
Als ik om kwart over vier de trap afloop, ben ik vol goede zin. Mijn maatje is nog niet
thuis en ik ben het niet vergeten: de zuurkool moet op!
Met mijn hoofd nog vol van het zojuist uitgewerkte verslag, pak ik de aardappels,
zuurkool en geraspte kaas uit de koelkast. Nooit gedacht dat ik aardappels schillen leuk
zou vinden, maar als je de hele middag op je krent hebt gezeten, is het gewoon fijn
om even aan je aanrecht te staan. Wie had dat gedacht: zet me een middag op een
bureaustoel aan een oersaai verslag en ik sta weer te zingen aan het aanrecht.
Terwijl de piepers in het water plonzen, bedenk ik of ik vanavond nog aan een tweede
verslag zal beginnen als mijn partner aan het vergaderen is. Of zal ik lekker onderuitgaan?
Ik wil morgen wél sporten en woensdag neem ik vrij om ons weekendje Madrid te vullen
met leuke tapasbarretjes en uitstapjes…
Al mijmerend zet ik de zuurkool met wat extra water op het vuur. Ha, denk ik triomfantelijk
als ik mijn maatje met mijn Pinda (zoals we onze Fiat Panda liefdevol noemen) de oprit op
hoor ronken: ik heb alles precies op tijd geregeld, hij hoeft me niet te helpen herinneren!
Zeer tevreden met mezelf pak ik de krant en nestel mij met een restje wijn van het
weekend aan de keukentafel. Een stuk over de overleden schrijver Umberto Eco trekt
mijn aandacht, wat een fantastisch schrijver was dat! Ik lees de titels van zijn boeken
door en zie er eentje die ik wel wil lezen. Van uitstel komt afstel, dus hup, de computer
gepakt en het boek opzoeken op internet. Geboeid lees ik de recensies, ik zoek en google
naar de beste prijs. Of heb ik het boek misschien al in e-bookvorm? Ik ga op zoek op mijn
computer, die net nieuwe software heeft en opnieuw opgeschoond is door mijn helden
van Helpmijnmac. Grote schrik: waar is mijn voorraad e-boeken? Ik speur alle mappen
op mijn computer af: niets! Opeens weet ik waar ze zijn: op mijn externe harde schijf!
Gauw even naar boven mijn harde schijf ophalen en zoeken of het boek er misschien al
op staat. Helaas! Ik zal toch moeten bestellen dus ik google naar de website die bol staat
van de boeken.
Dan trek ik bijna tegelijk met mijn maatje mijn neus op: wat is dat toch voor vreemde
lucht? Ik schiet overeind: de zuurkool!!!
Deksel gelicht en ja hoor: vrolijk zwart gepunt lacht de zuurkool me vanuit de pan
hartelijk uit: sufferd! Aangebrand. Mijn maatje kan het niet laten om het alom bekende
spreekwoord over vrouwen die zoveel tegelijk kunnen erbij te halen. Nu ik dit schrijf kan
ik erom lachen, maar je had mijn gezicht moeten zien toen ik de zwartgepunte kool in
een vergiet smeet:
IK KOOKTE!!

Buurtzorg, nu ook in Blokker!
Buurtzorg is een landelijke organisatie voor verpleging en verzorging thuis. Per
afgelopen oktober is er ook een team met enthousiaste en vakkundige (wijk)verpleegkundigen en (wijk)ziekenverzorgenden in Blokker.
U kunt Buurtzorg rechtstreeks inschakelen als er behoefte is aan verpleging of
verzorging thuis. Samen met u kunnen we kijken welke hulp u nodig heeft en we
zoeken samen met u en uw omgeving naar oplossingen. Ook bij terminale zorg,
palliatieve zorg of specifiekere handelingen zoals infuus of sonde, kunt u onze hulp
vragen. Ook als mantelzorger kunt u met uw vragen bij ons terecht.
Verpleging en verzorging thuis wordt sinds januari 2015 vergoed door de
zorgverzekeraars. Een lidmaatschap is niet nodig en er wordt geen eigen bijdrage
meer geheven over de zorg. U kunt zelf bepalen van welke zorgaanbieder u gebruikt
wilt maken.
Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar, bieden 24 uur per dag zorg en als u belt krijgt u
meteen een verpleegkundige of verzorgende van het team aan de telefoon. Mocht u
zorg nodig hebben of informatie willen dan kunt u bellen met:
Team Blokker
Team Zwaag-Risdam
Team Drechterland

: 06-22727619
: 06-51599809
: 06-12201041

Coen City Stompers Jazz in Blokker
Het overbekende traditionele voorjaarsconcert van de Coen City Stompers vind dit jaar
plaats op vrijdag 18 en zaterdag 19 maart, zoals gebruikelijk in de NH Kerk te Blokker(hoek
Westerblokker/Kolenbergstraat).
De band heeft een prachtig repertoire van lekkere Dixieland nummers samengesteld, die
velen bekend in de oren zullen klinken. Lekkere swing zoals vanouds.
Na de pauze speelt de band samen met twee “special quests” te weten: Carla Bakker
(zangeres) en Berend v.d. Berg (Piano). Carla had vorig jaar reeds groot succes en dat gaat
dit jaar weer helemaal gecontinueerd worden. Berend is een ware virtuoos op de piano
en gaat u zeer zeker volledig verassen.
Wilt u het concert bijwonen, reserveer dan snel, want de voorverkoop is al in volle gang
en VOL=VOL.
Entree: 9 euro p.p. Aanvang 20.30 uur, kerk open 20.00 uur.
Reserveren: tel: 0229-245442 of email: ja.bloem@quicknet.nl

Waant u zich op het Vrijthof....
Popmuziek van Adele en Boudewijn de Groot, feestelijke
muziek uit de Florentiner Mars en Aïda en een vleugje
bigband met Glenn Miller: dat staat onder andere zaterdag 26 maart op het programma
tijdens het Andere Rieu Concert.
Een concert door St. Caecilia met een knipoog naar André Rieu en zijn Vrijthofconcerten.
Geniet en laat u meeslepen op deze heerlijke melodieën! Wij hopen u de 26ste te zien in
De Baron op De Oude Veiling in Zwaag.
Kaarten voor dit concert zijn te reserveren via www.stcaecilia.com of door een e-mail te
sturen naar reserveren@stcaecilia.com.
Muziekvereniging St. Caecilia Zwaag

Vriendenmaand Zwemver. INO
In de maand maart houdt zwemvereniging INO, de
van oorsprong uit Blokker en Zwaag afkomstige
zwemvereniging, haar jaarlijkse zwemvriendenmaand. Deze maand heeft de zwemvereniging speciaal in het leven geroepen om de jeugd kennis te laten maken met dé recreatieve
zwemvereniging van Hoorn en omstreken.
Tijdens de zwemvriendenmaand kan iedereen die zijn of haar zwemdiploma heeft
tweemaal gratis meetrainen. Zwemvereniging INO zwemt iedere zaterdag vanaf 17.00
uur.
Heb jij je zwemdiploma net gehaald meld je dan op op 5, 12, 19 of 26 maart om 16.50
uur naast de balie van zwembad De Waterhoorn. Je ontvangt dan extra informatie
over de zwemvereniging en er ligt natuurlijk een speciale aanbieding voor je klaar.
Tijdens de zwemtraining van een half uur zal je werken aan nieuwe zwemslagen en
als bijkomend voordeel verbetert ook nog je conditie. Voor de jeugd welke traint in de
eerste drie groepen is er na de training zelfs nog 10 minuten extra tijd om te spelen in
het zwembad. Bij zwemvereniging INO zijn alle leeftijden vertegenwoordigd. Daardoor
heeft INO de zwemmers in vijf groepen verdeeld, zodat iedere leeftijdscategorie de
juiste training krijgt aangeboden.
Zwemvrienden die al langer het zwemdiploma in bezit hebben kunnen de juiste
zwemtijd per leeftijdscategorie nakijken op www.zvino.nl.
Daar vind je ook meer informatie over de zwemvriendenmaand.

Familieberichten & Zoekertjes
OVERLEDEN
Met veel verdriet in ons hart hebben wij op 12 febr. 2016 het droevige bericht uit
Australië ontvangen, dat onze lieve (schoon-) zus en tante
Annie de Haart - Schouten
na een langdurig ziekbed op 91-jarige leeftijd is overleden.
In gedachten zijn wij bij haar én de kinderen en (achter-)kleinkinderen die haar zo
liefdevol hebben verzorgd.
Familie Schouten

GEZOCHT
Sinds onze verhuizing zijn we op zoek naar:
- Iemand die ons kan helpen met onze computers etc.
Om o.a. dingen te installeren, synchroniseren en opschonen.
- Een hulp in de huishouding voor een dagdeel (4 uurtjes) in de week.
Liefst op maandag of vrijdag.
Interesse? Bel ons: 06 - 53 52 53 13

DANKBETUIGING
De warme belangstelling die wij van u mochten ontvangen, in welke vorm dan ook,
na het overlijden van mijn lieve man, onze trotse vader en opa Jaap Dudink
heeft ons goed gedaan.
Wij willen u hiervoor hartelijk danken.
Tinie Dudink-Kooter, kinderen en kleinkinderen
Blokker, maart 2016

Heeft u iets te koop of zoekt u iets,
wilt u iets bekend maken, aanbieden of vragen?
Voor plaatsing in het Samenspel van 18 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.
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.

vervolg Familieberichten & Zoekertjes
GEZOCHT
Wil jij graag wat Spaans leren? Ik wil graag meer Nederlands leren.
Een leuk idee om zo elkaar iets te leren, bijvoorbeeld eens in de week op een avond
tijdens een kop koffie?
Gr. Paulo. 06 - 589 246 15

Jongerenkoor Upbeat naar Zwaagdijk-West
Op zondag 20 maart vieren wij weer Palmpasen in Zwaagdijk-West. Het begint om
10.00 uur. Het belooft leuk te gaan worden: een afvaardiging van het jongerenkoor uit
Wognum, Upbeat, zal voor ons optreden in deze viering. De kinderen uit ZwaagdijkWest zullen ook van zich laten horen.
In deze gezinsviering geven de kinderen hun palmpasenstok weg aan iemand in de
kerk of ze brengen hem bij iemand thuis.
De kinderen van groep 1 t/m 8 kunnen zich tot 11 maart opgeven om een palmpasenstok
te maken. Op donderdag 17 maart gaan we de stokken maken: op school, na school.
Ook kunt u, na de viering, terecht bij de Wereldwinkel voor de dagelijkse boodschappen
of een leuk kadootje! Graag tot ziens!
Gezinsvieringsgroep Zwaagdijk-West: Moni, Caty, Lucella, Margreet en Carla

Geld voor KIKA van
OBS De Bussel!
De kinderen uit groep 6/7 hebben aan een
tulpenteeltproject gewerkt. De tulpen veilden
zij op school op een zelf georganiseerde veiling
en zij verdienden hiermee veel geld! De helft
van dit bedrag wilden de kinderen aan een goed
doel schenken. Het KIKA-fonds werd uit drie
goede doelen gekozen en zo kwam het dat een
mevrouw van het KIKA-fonds op school kwam om
212 euro in ontvangst te nemen! Zij was erg blij
met het bedrag, bedankten de kinderen voor hun
inzet en goedheid en overhandigde aan hen een
certificaat. Trots waren de kinderen! Trots is de
hele school!

Zaterdag 19 maart gratis compost
Op zaterdag 19 maart wordt er weer gratis compost uitgegeven in de Bangert &
Oosterpolder. De gratis uitgifte van het compost vindt plaats tussen 9.00 - 15.00 uur op
het grote parkeerterrein bij multifunctionele wijkgebouw De Kreek. De compostactie
in Hoorn is onderdeel van de nationale compostdag en is een initiatief van Dirk Oud,
fractievoorzitter van het CDA Hoorn. Mochten inwoners nog overtollig textiel en kleding
hebben, dan kan dat deze dag tevens worden ingeleverd. Denk hierbij aan (oude)
kleding, jassen, schoenen, linnen, lakens, dekens, gordijnen, etc. CDA Hoorn doneert de
opbrengst aan een goed doel.
Dirk Oud: “Hoe mooi zou het zijn als wij de inwoners gratis compost kunnen geven in
ruil voor hun (oude) kleding en ander textiel, die anders in de grijze restafvalcontainer
zouden verdwijnen. Daarmee zorg je dat bewoners daadwerkelijk worden beloond voor
goed scheidingsgedrag”.
In overleg met de gemeente Hoorn en de HVC is er gezorgd dat er 30 ton compost op
het parkeerterrein wordt leeggestort. Bewoners van Bangert en Oosterpolder, maar ook
bewoners elders uit Blokker, Zwaag of Hoorn mogen het compost gratis tussen 9.00 –
15.00 uur (zolang de voorraad strekt) komen ophalen Zij dienen wel zelf een schep en
een vuilniszak of aanhangwagen mee te nemen.
Ik help geïnteresseerde bewoners deze ochtend graag mee om kleding en textiel in
ontvangst te nemen, in ruil voor compost voor hun sier- of moestuin, aldus initiatiefnemer:
Dirk Oud, van het CDA Hoorn.

Musicalvereniging Zwaag zoekt
(jonge) mannen
Wat was het een succes onze laatste musical Joseph. Vijf
keer een uitverkochte zaal, een spetterend optreden,
een geweldig combo, de belichting perfect enz enz.
Nu is het oefenen voor ons 50 jarig bestaan op 22 april en tussendoor nog oefenen
voor de musical Blood Brothers, in januari 2017.
Nu zoeken wij voor deze voorstellingen nog enkele (jonge) mannen. Ben je boven de
15 jaar en lijkt het je leuk om in een musical te spelen, grijp je kans.
Op maandag 7 maart 2016 om 20.00 uur organiseren wij een open avond voor (jonge)
mannen. Op deze avond maak je kennis met het spelen in een musical. Je gaat inzien
hoe een musical tot stand komt.
Dus mannen kom op 7 maart om naar de open dag voor mannen in cafe De Witte Valk
te Zwaag.

Activiteitenagenda

maart 2016

4 maart

Keezen en klaverjassen
LTC Wings, Blokker

Aanvang: 19.30 uur

7 maart

Alg. Ledenvergad. Historisch Blokker
Afmijnzaal, Blokker

Aanvang: 19.30 uur

12 maart

Tante Bella’s Beautysalon
Toneelvereniging Michael
Het Gouden Hoofd, Blokker

Aanvang: 20.00 uur

13 maart

Blinde Liefde, Tobronsa
De Wildebras, Zwaagdijk-West

Aanvang: 13.45 uur

18 + 19 maart

Blinde Liefde, Tobronsa
De Wildebras, Zwaagdijk-West

Aanvang: 19.45 uur

18 + 19 maart

Voorjaarsconcert Coen City Stompers
NH Kerk, Blokker

Aanvang: 20.30 uur

18 + 19 maart

Tante Bella’s Beautysalon
Toneelvereniging Michael
Het Gouden Hoofd, Blokker

Aanvang: 20.00 uur

19 maart

Spookie		
Jeugd musicalgroep Zwaag
De Witte Valk, Zwaag

Aanvang: 19.00 uur

19 + 20 maart

Kunst expoXXL
Aanvang: 11.00 uur
Cultureel Centrum Pancratius, Oosterblokker

20 maart

Spookie		
Jeugd musicalgroep Zwaag
De Witte Valk, Zwaag

Aanvang: 14.00 uur

26 maart

André Rieu Concert
St. Caecilia
De Baron, Zwaag

Aanvang: 20.00 uur

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

Sportagenda
VOETBAL
6 maart

maart 2016

Heren
De Blokkers - DWOW
Heren
Westfriezen - Spartanen

Aanvang 14.00 uur
Blokker
Aanvang 14.00 uur
Zwaag

ZAALVOETBAL
4 maart
Heren
Zwaag/Hoogland Kozijnen - Vrone
4 maart
Dames
Zwaag/Hoogland Kozijnen - Lutjebroek
18 maart
Dames
BZV - Bot Meubelen 2

Aanvang 21.05 uur
Zwaag
Aanvang 19.15 uur
Zwaag
Aanvang 21.50 uur
Zwaag

13 maart

HANDBAL
6 maart
6 maart
13 maart
VOLLEYBAL
11 maart
18 maart
TAFELTENNIS
11 maart

Heren
Westfriezen - Koedijk
Dames
Westfriezen - Meervogels’80
Heren
HVBlokker - VTC Monnickendam

Aanvang 16.00 uur
Zwaag
Aanvang 13.30 uur
Zwaag
Aanvang 13.55 uur
De Kreek

Dames
NIVO - VVA 2
Heren
NIVO - Jonas 5

Aanvang 19.30 uur
De Kers
Aanvang 19.30 uur
De Kers

Heren
TT-Sport/A Merk - Tebunus 2

Aanvang 20.00 uur
Oosterblokker 53

DRIEBANDEN GROOT BLJART
15 maart
Heren
NHD Zwaag - EDO’83

Aanvang 20.00 uur
Dorpsstraat 173a

INDOOR BOWLS
7 maart
Groot Ooyevaar toernooi BZH
Aanvang 10.00 uur
Ploegen uit Brabant en Heer tot 17.00 uur in Sporthal Zwaag
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.

Wereldwinkel in Zwaagdijk-West
Zondag 20 maart zijn wij er weer met mooie, lekkere én eerlijke artikelen uit de
Wereldwinkel. Voor de dagelijkse boodschappen maar ook voor kaarten, speelgoed,
sjaals, aardewerk en nog veel meer. Kom eens kijken en laat u verbazen....
Bij deze nodigen wij u uit om zondag 20 maart te komen kijken en natuurlijk voor een
(h)eerlijk kopje koffie/thee!
Graag tot ziens!
Wereldwinkelgroep Zwaagdijk-West:
Judith, Jose, Angela en Carla

Van jong tot oud
Groep 1/2 van OBS Het Ooievaarsnest in Zwaag had afgelopen week van jong tot oud voor
hun klas staan. Allereerst bezochten zij woensdag het Tabor College locatie d’Ampte.
Daar verzorgden de leerlingen van klas 1G onder leiding van hun dramadocent een
toneelvoorstelling. De kinderen hebben ademloos naar de sprookjesvoorstelling gekeken
en durfden achteraf ook vragen te stellen en complimenten te geven. Die had klas 1G
zeker verdiend. Alles bij elkaar was het een leuke en leerzame ochtend.
In aansluiting op de Nationale Voorleesdagen kwam vervolgens vrijdag een aantal
opa’s en oma’s voorlezen in de klas. De kinderen hingen aan hun lippen en vertelden
enthousiast alles over de verhalen en de platen die ze samen bekeken. Wederom een
geslaagde ochtend met dank aan iedereen die hier aan mee heeft gewerkt.
Open avond
Op dinsdag 8 maart van 19.30 tot 21.00 uur zet basisschool Het Ooievaarsnest haar
deuren wijd open voor belangstellenden. Iedereen is van harte welkom om kennis te
maken met onze leerkrachten, een aantal ouders van de ouderraad en leden van de
medezeggenschapsraad. De leerkrachten verzorgen voor u een rondleiding door het
gebouw en geven u informatie over onze school en over ons onderwijs. In de hal is een
‘café’ waar men onder het genoegen van koffie of thee alle vergaarde indrukken en
informatie met elkaar kan uitwisselen.
Wij nodigen u van harte uit voor onze open avond op dinsdag 8 maart van 19.30 tot 21.00
uur. U kunt ook langskomen op de kijkochtend op woensdag 9 maart van 09.00 tot 11.00 uur.
obs Het Ooievaarsnest Kalbstraat 1 0229 237330 info.obshetooievaarsnest@talenthoorn.nl

N.H.D. open biljarttoernooi
Inschrijfformulier N.H.D. Open Toernooi 2016
Het jaarlijkse toernooi voor elke biljartliefhebber. Op veler verzoek is het libre weer
terug, naast het driebanden op groot en klein. Voor de winnaars zijn er leuke geldprijzen
te verdienen: 1e prijs 100 euro | 2e prijs 75 euro | 3e prijs 50 euro | 4e prijs 25 euro | 5e en 6e
prijs 20 euro | 7e en 8e prijs 10 euro
De prijzen gelden voor alle drie de finales: libre, driebanden groot en klein. Opmerking:
finale driebanden groot met zes spelers, dus geen 7e en 8e prijs. Iedere biljarter mag
meedoen, biljartkleding is niet verplicht. Geen wedstrijden in het weekend. Poules:
libre en driebanden klein met vier spelers, driebanden groot met drie spelers. De
poulewedstrijden beginnen maandag 4 april. Door de toernooileiding wordt bepaald
hoeveel deelnemers na elke ronde afvallen; dit is afhankelijk van het aantal inschrijvingen
per spelsoort. Finales in de week van 9 t/m 13 mei.
De finales libre en driebanden groot worden gelijktijdig gespeeld, driebanden klein apart.
De wedstrijdleiding behoudt zich het recht voor zo nodig wijzigingen aan te brengen
voor een goed verloop van het toernooi. Het toernooi wordt geleid door Emile Robert
tel. 0229-851116 en Wim Knol tel. 0229-245690.
Inschrijven kan voor alle drie de spelsoorten. Het inschrijfgeld bedraagt 7,50 euro per
spelsoort. Aanmelden per mail bij: wam.knol@quicknet.nl of theomensch@gmail.com
of per post: Biljartvereniging N.H.D. p/a Kerkewagen 41, 1625 GR Hoorn.
Het inschrijfformulier is ook te downloaden via onze site: www.biljartvereniging-nhd.nl
Graag duidelijk en naar waarheid invullen, s.v.p. in blokletters.
Libre

s.v.p. aankruisen

Moyenne:

Driebanden op groot:

s.v.p. aankruisen

Moyenne:

Driebanden op klein:

s.v.p. aankruisen

Moyenne:

Naam:
Adres:
Postcode:		

Woonplaats:

Telefoon:        		

Mail:

Uw opgave dient voor 15 maart binnen te zijn.

Steuntje in de rug voor ouderen
Vanaf maandag 7 tot en met zaterdag 12 maart collecteren wij in Blokker en Zwaag
voor leuke uitjes en bingoavonden voor ouderen in Betsy Perk.
Mochten er mensen zijn die ons willen helpen met collecteren, dan kunt u contact
opnemen met W. Bakker. U kunt zich aanmelden op willemf10@hotmail.com
Als we het met zijn allen doen dan hoeven onze ouderen niet te vereenzamen.

Toneelvereniging Zwaag speelt de
komedie ‘Ontkoppeld’
Het eerste weekend van April is het zover. Toneelvereniging
Vriendenkring speelt dan het komische toneelstuk ‘Ontkoppeld’ van Neil Simon. Zij nemen u mee naar Manhattan, New
York. Midden in het centrum staat het appartement van Olive Madison. Een succesvol
tv-verslaggeefster die elke vrijdagavond bij haar thuis een Trivial Persuit avondje houdt
voor haar en haar karakteristieke vriendinnen. Misschien is het niet de beste locatie,
want het appartement van Olive is niet bepaald de schoonste. Wanneer een van de
vriendinnen niet komt opdagen voelen ze onraad. Het telefoontje wat daarop volgt
zet de wereld van de vriendinnen op z’n kop.
Het komische toneelstuk ‘Ontkoppeld’ kunt u bewonderen op vrijdagavond 1 april
en zaterdagavond 2 april, aanvang 20.00 uur. Uiteraard is er dit jaar ook een speciale
ouderenvoorstelling op zaterdagmiddag om 14.00 uur. Kijk voor meer informatie op
www.vriendenkringzwaag.nl.

Jambokoor in R.K. kerk St. Martinus
Het Jambokoor, een koor dat Afrikaanse liederen zingt, zal zaterdag 9 april de viering
opluisteren in de St.Martinuskerk. 25 jaar geleden is dit koor ontstaan toen tijdens een
herdenkingsdienst in Zuidermeer Afrikaanse liederen werden gezongen. Deze dienst
werd gevierd om pater Kees Spil, een in Uganda vermoorde priester uit Zuidermeer, te
gedenken. De Afrikaanse sfeer die het koor toen uitstraalde, maakte velen enthousiast.
Deze sfeer probeert het koor in alle vieringen over te brengen! Het koor staat onder
leiding van Teun Steur uit Zuidermeer en wordt begeleid door een eigen combo.
Tijdens de dienst wordt uitleg gegeven over de inhoud van de viering en de betekenis
van de symbolen die worden gebruikt. Het
koor heeft een aantal Rwandeese liederen
op het repertoire die in deze viering
gezongen zullen worden. De voorganger is
Pater Piet Korse, een uit Zwaag afkomstige
priester. De viering begint om 19.00 uur. U
bent van harte uitgenodigd!
St.Martinuskerk, Pastoor Nuijenstraat 3a,
1689 GM Zwaag

Creatieve avond op 17 maart
Maar eerst was er op 18 februari een presentatie
door de heer Kranenburg, voorzitter van groei en
bloei afd. Schagen. Dat niet elke avond een topavond kan zijn, dat kan zomaar gebeuren.
De presentatie bestond voornamelijk uit het projecteren van heel veel foto’s, genomen
in zijn eigen tuin. Er waren zeer zeker hele mooie opnames bij maar wat we verwacht
hadden, het vertellen over hoe en wat van al deze planten en ook het laten zien van
meerdere en andere tuinen, dat ontbrak in deze presentatie. Dat was jammer.
Op donderdag 17 maart gaan onze leden creatief aan het werk. Men kan kiezen uit een
kleine groene krans compleet met vogelhuisje, een paasei van piepschuim omwonden
met wol, of een hangpaasei gemaakt met touw. De kosten zijn tussen de 3,50 en 5,00
euro. Voor deze kosten hoeft u dus niet thuis te blijven, u rekent op de avond zelf af. De
begeleiding wordt gedaan door de bestuursleden Tonny Rood en Gonnie Dobbelsteen.
Zij nemen ook de voorbeelden mee deze avond. Aanvang 20.00 uur in de Plataan. Wel
graag voor 10 maart even aanmelden bij Tonny Rood (tel. 0229-237802) i.v.m. de aankoop
van materialen.
Graag wil het bestuur van het vrouwengilde Zwaag u ook alvast attent maken op de
komende algemene vergadering van donderdag 14 april, met na afloop een gezellige
avond. Noteer alvast de datum op uw kalender.

Open dag violenkas
Op 12 en 13 maart houden wij open dag in onze violenkas aan de Bangert 56 in Blokker.
U kunt komen kijken in de kas en genieten van deze mooie voorjaarsplantjes en als
u dat wilt zelf uw violen komen uitzoeken! Wij zijn geopend van 11.00 tot 16.00 uur.
Zaterdag 12 maart kunt u niet alleen naar de violen kijken, u kunt dan ook luisteren
naar violen! Mirjam Michel komt met een aantal leerlingen spelen in onze kas!
Mirjam is vioollerares en geeft o.a. les aan kinderen van de vrije school Parcival. Daar
krijgen kinderen muziekles volgens de methode Hallo Muziek. Dit houdt in dat alle
kinderen muziekonderwijs krijgen en een instrument leren bespelen (snaar-, blaas- en
slaginstrumenten). Om 13.00 uur en om 14.00 uur zal zij samen haar leerlingen een
klein optreden verzorgen. Dit dus alleen op de zaterdag.
Zondag 13 maart zijn we ook open, maar dan zijn er alleen violen-plantjes te zien!
U bent welkom bij Jaap en Annie Balk, Bangert 56, 1695 CN Blokker.

Topschaaktrainer Jussupow geeft les bij Caïssa-Eenhoorn
Een kwart eeuw geleden was Artur Jussupow als schaakspeler een wereldtopper, inmiddels
heeft hij een grote reputatie als schaaktrainer opgebouwd. De 56-jarige Duitser is door
de Hoornse schaakvereniging Caïssa-Eenhoorn uitgenodigd om op dinsdag 15 maart
een clinic te verzorgen. In zijn topjaren als speler bezette hij de derde plaats van de
wereldranglijst. De in Moskou geboren Jussupow haalde in 1986, 1989 en 1992 de halve
finale van het wereldkampioenschap en trainde daarna Viswanathan Anand in zijn WKstrijd tegen Garry Kasparov en Anatoly Karpov.
In de speelzaal van Caïssa-Eenhoorn bespreekt Jussupow het vermijden van zwakke
zetten en het voorkomen van fouten die clubspelers doen en maken. Ook stellingen met
lopers van ongelijke kleur (een van zijn favoriete thema’s) komen aan bod, terwijl de
Duitse grootmeester tevens een aantal eindspelen zal behandelen. Jussupow legt alles in
het Engels uit.
Jussupows clinic vindt plaats op dinsdag 15 maart plaats in de multifunctionele
accommodatie De Kreek, Meetketting 1-3, Zwaag
(aanvang 20.00 uur). Leden van Caïssa-Eenhoorn
hebben gratis toegang, niet-leden betalen 10 euro.
De training is zowel voor meer als voor minder ervaren
(club)schakers leerzaam en interessant. Aanmelding
via de website ‘caissa-eenhoorn.nl’.
Artur Jussupow (links) bespreekt in zijn schaakacademie met enkele clubschakers een stelling.

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

Hierbij de uitnodiging voor de vergadering op 7
maart van de dorpsraad van Zwaagdijk-West in
De Wildebras. De vergadering begint om 20.00
uur en de agenda ziet er als volgt uit:
1. opening
2. post en mededelingen
3. verslag van de vorige vergadering
4. stand van zaken met werkzaamheden aan de
Westfrisiaweg en windmolens
5. Wat er verder nog ter tafel komt
Wij hopen op uw komst.

Zwaag, 4 maart 2016
Vrienden en vriendinnen van ‘t Masker,
Dit is alweer het laatste schrijven van Het
Masker in het Samenspel voor dit seizoen.
Carnaval 2016 zit er op. Nou ja, op een paar
stuiptrekkingen na dan. Prins Maskerado en de
Hofdames Renee en Róbin hebben er met volle
teugen van genoten en het zal nog lang in hun
herinneringen gegrift staan.
Niet alleen bij het Prinselijk trio maar ook voor Het Masker zelf was het een bijzonder
jubileumjaar om nooit te vergeten. Het heeft Zijne Majesteit Koning Willem Alexander
behaagd om Carnavalsvereniging Het Masker de Koninklijke Erepenning toe te kennen.
Deze werd op het Oud Knapzakkenbal namens Zijne Majesteit de Koning uitgereikt door
burgemeester Yvonne van Mastrigt. Het Masker heeft de erepenning mogen ontvangen
vanwege het 50-jarig jubileum. Van deze eervolle Koninklijke waardering kregen alle Oud
Knapzakkers, met de Maskerleden voorop, de blosjes op de wangen. Apetrots mogen we
nu bij Koninklijk besluit de tekst gebruiken:
’Carnavalsvereniging Het Masker, onderscheiden met de Koninklijke Erepenning’.
Het Masker draagt de Koninklijke Erepenning op aan heel carnavallend Zwaag. Alaaf
Alaaf Alaaf!
De herinnering die je later wilt hebben, moet je nu creëren. Voor wie maar geen genoeg
kan krijgen van het Zwaagse carnaval, kan zijn hart ophalen op www.carnavalzwaag.nl.
Bewegende beelden zijn daar te bekijken en foto’s zijn gratis te downloaden en dat komt
doordat het LOP deze gesponsord heeft! Hulde voor het LOP!
Wist u trouwens dat Het Masker ook een eigen YouTubekanaal heeft?Ook hier zijn allerlei
Maskervideo’s te bekijken, zoals bijvoorbeeld optochtclips, Prinsenliederen of clips van
de Maskerquiz. Dus als je bijvoorbeeld nog eens de legendarische video over Veilig Zwaag
wilt zien, is die ook hier te vinden: www.youtube.com/user/carnavalzwaag.
Tijdens de slotavond heeft Het Masker het afgelopen carnaval met een select gezelschap
nogmaals de revue laten passeren. Hansie ‘schijn een lichtje op mij’ Bot werd toegezongen
met een speciaal voor hem gemaakt lied. Erelid Jeroen Rood werd nogmaals in het
zonnetje gezet en er werd afscheid genomen van drie raadsleden: Dennis, Ton en Hans,
jullie waren top! Bedankt voor jullie jarenlange inzet bij Het Masker!
Halfvastenavond is morgen, zaterdag 5 maart, aanvang 21.30 uur! We maken er een
meer dan gezellige avond van met een optreden van zanger Bryan Stricker! Iedereen is
van harte welkom en speciaal alle optochtdeelnemers natuurlijk. Een mooi avondje uit!
Het Masker bedankt iedereen voor een fantastisch carnaval 2016!
Tot leut op www.carnavalzwaag.nl, Het Masker

Veilingnieuws Oosterblokker
Graag laten wij u alvast weten dat de Dorspveiling zal plaats vinden
op zaterdag 5 november in Café de Harmonie te Oosterblokker.
Noteer deze datum alvast in uw agenda!
Op www.dorpsveiling.nl staan inmiddels leuke foto’s van de geweldige KEEZ middag
in de Harmonie en het unieke huiskamerconcert van Sandra Duin.
Wilt u ook foto’s maken van de uitjes/diner/activiteiten welke u heeft gekocht? U kunt
de foto’s mailen naar info@dorpsveiling.nl
Alvast hartelijk dank.
Het Veilingcomité

Carnaval bij de Druivenstampers
Carnaval op de Wingerd was weer top! Prins Maskerado
en zijn hofdames begonnen de middag bij de groepen 1 en
2. Hier werden zij ontvangen met het Knapzakkenlied. Daarna
mochten de kinderen vragen stellen aan de Prins en werden er wat
acts voor de Prins en hofdames gedaan. Zij hebben zeer genoten van
dit bezoek. In polonaise gingen zij door naar de midden- en bovenbouw. Hier werden zij
op een bijzondere manier onthaald, namelijk met een geweldige dans op het Prinsenlied
van Maskerado! De Prins vond het ‘Skitterend!’. Prins Maskerado en Peter Takken werden
verrast met een onderscheiding namens de Wingerd voor het vele film- en camerawerk dat
zij al jaren verrichten voor onze school. Een driemaal Alaaf voor deze twee fantastische
mannen! Natuurlijk was er ook een prijs voor best verklede kinderen. Op een derde
plek eindigde de ‘Robot’ Goos
Zeelenberg, de tweede plaats ging
naar de ‘Golden Girls’ Boris Brix en
Neal Vloeijberghs. De winnaars dit
jaar waren ‘twee cadeautjes van het
Masker’ Nienke Jong en Marieke
Ravenstijn. Gefeliciteerd!
Deze grandioze middag werd
mogelijk
gemaakt
door
de
ouderraad en Edwin Bakker.
Nogmaals bedankt!

Nieuws van Toneelvereniging Michael
Op zaterdag 12, vrijdag 18 en zaterdag 19 maart speelt
toneelvereniging Michael het toneelstuk Tante Bella’s Beautysalon. Een klucht in drie
bedrijven door Henk Roede. De tante van Berend en Albert is overleden. De heren
hebben daar niet echt om gerouwd, want een band met de tante hadden ze niet.
Sterker nog, eigenlijk zijn ze zelfs wel blij met haar overlijden, want ze hebben nu
immers de erfenis! De erfenis bestaat uit een iets verpauperde beautysalon. Berend
is ervan overtuigd, dat de beautysalon met een likje verf en wat kleine aanpassingen
voor goud geld te verkopen is. Maar is dit allemaal wel zo’n goed plan? Immers tot
de verkoop moet de beautysalon natuurlijk gewoon open blijven en daar is personeel
voor nodig. En dat is nog niet het enige probleem waar de beide heren mee te kampen
hebben, want zo’n gemakkelijk klantenbestand had tante Bella nou ook weer niet.
Trouwens, zijn de beide heren wel de enige erfgenamen? Al met al problemen genoeg
die de meest absurde en hilarische situaties veroorzaken in deze geweldige klucht.
U merkt het al het wordt weer een avondje heerlijk relaxen bij dit toneelstuk. De
spelers en speelsters zijn er bijna klaar voor om u een heerlijk avondje uit te bezorgen.
Toneelvereniging Michael heeft dit jaar weer twee debutanten mogen verwelkomen
en wel Carla Kolken en Meggy Rinkel. Wat kan je als vereniging rijk zijn, om het
ledenbestand nog steeds te zien groeien. Een mooie aanvulling op de cast en een
bewijs dat amateurtoneel leeft.
Toneelvereniging Michael ziet u graag tijdens een van de uitvoeringen in ons eigen
dorpstheather café Het Gouden Hoofd, Westerblokker 80 te Blokker. De aanvang is
om 20.00 uur. Natuurlijk is er tijdens de pauze weer een geweldige verloting. En op de
zaterdagen live muziek na. Dit om uw avondje uit helemaal compleet te maken!
Kaarten zijn in de voorverkoop al te verkrijgen bij Loes Beemster, Golden Deliciouslaan
15 te Blokker. Tel 232781.
Op woensdag 16 maart aanvang 19.00 uur, wordt er opgetreden voor de basisscholen
vanaf groep 5 en voor de brugklassers. Deze avond is er geen entree maar uitsluitend
bestemd voor bovenstaande groepen.

Veilig fietsen bij WFTC
De Westfriese Toerclub uit Blokker geeft een racefietstraining voor
beginnende race- en toerfietsers die met een toertocht mee willen rijden. De training
is voor iedereen in het bezit van een racefiets of mountainbike. In de cursus gaat het
om racefietsbeheersing, van remmen tot schakelen, van sturen tot het verwisselen van
wielen. Ook veilig fietsen in een groep komt aan de orde. Door omstandigheden is de
cursus, die vijf zondagen duurt, verplaatst naar 13 maart. De cursus is geschikt voor dames
en heren, begint om 10.00 uur en wordt gehouden in Hoorn. De kosten zijn 37,50 euro
incl. verzekering via de NTFU.
Info en inschrijven: www.start2bike.nl of via Piet Has (tel. 0229-501459 of 06-53742996).
Kijk ook eens op de nieuwe site www.wftc.eu.

Twee keer in de maand op zondag organiseert MAK Blokweer Maks’ Doe-middag.
Dit is een activiteitenmiddag voor kinderen van 6 t/m 12 jaar. De activiteiten staan
altijd in het teken van één van onze thema’s: natuur, milieu en boerderij. Maks’ Doemiddag duurt van 14.00 tot 15.30 uur. Kijk op de website voor de omschrijving van de
programma’s en de data: www.mak-blokweer.nl
Speeltuinsurvival in de natuur
Op 6 maart kun je tussen 14.00 en 15.30
uur lekker komen klauteren en ravotten
in de natuur. De speeltuinsurvival bij MAK is
een veelzijdige vorm van buitensport, waarbij
een parcours afgelegd wordt met allerlei
hindernissen. De zeer diverse hindernissen zijn
o.a. opgebouwd uit touwen, balken en netten.
Ook zijn er natuurlijke hindernissen zoals
sloten. Kracht, conditie en techniek spelen
een bepalende rol in deze activiteit. Naast de
hindernissen die je moet overwinnen, worden
jouw creativiteit en uithoudingsvermogen op
de proef gesteld. Hou je van de buitenlucht
en sportieve uitdagingen, kom dan langs en doe mee! Trek oude kleren aan.
Aanmelden kan telefonisch (0229-266344) of email naar info@mak-blokweer.nl.
De kosten zijn 4,50 euro per kind.

Een nieuw seizoen voor MAKS’ Biomarkt
Vorig voorjaar startte MAK Blokweer voor het eerst met een eigen wekelijkse, biologische/
duurzame streekmarkt: MAKS’ Biomarkt. Na enkele maanden winterstop gehouden te
hebben, keert de markt vanaf vrijdag 4 maart terug voor een tweede jaargang.
De vaste kraamhouders die vorig jaar hun plek op de markt hebben gevonden zijn ook
dit jaar weer aanwezig. Zo wordt het vaste aanbod van brood, kaas, bonbons, groente
en fruit voortgezet. In de wisselkraam verwelkomt de organisatie in maart twee nieuwe
aanbieders: SansBakmixen met verantwoorde en lekkere bakbenodigdheden, en Anneke
Wandel met producten van wol en vilt.
MAKS’ Biomarkt vindt vanaf 4 maart elke vrijdag plaats van 9:30 tot 15:30 op het
terrein van MAK Blokweer, aan de Kloosterhout 1-2 in Blokker. Tijdens de markt zijn het
bezoekerscentrum, de kijkboerderij en het natuurpark ook geopend. Honden zijn op de
markt niet toegestaan.
Stichting MAK Blokweer, Kloosterhout 1-2 1695 JC Blokker www.mak-blokweer.nl

300e leerling op Socrates!
Op maandag 15 februari was het groot feest op
basisschool Socrates in Zwaag. De 300e leerling is een feit! Natuurlijk werd er getrakteerd
op gebakjes voor alle kinderen en het hele team. Daarnaast werd de betreffende
vierjarige in het zonnetje gezet. Miles Tomasoa mag zich de 300e leerling noemen. Hij
kreeg op zijn eerste
schooldag een boek
en natuurlijk ook een
taartje. Samen met
alle andere kinderen
stond Miles in een
reusachtig grote 300
op het plein. Op naar
de 400e leerling!

Dames A1 HV Blokker kampioen
Zondag 21 februari was het dan eindelijk zover, de kampioenswedstrijd
van de Dames A1 van handbalvereniging HV Blokker. Met 9 gewonnen
wedstrijden in de poule konden zij nog
voor het einde van het seizoen kampioen
worden. Maar dan moest er eerst wel
gewonnen worden van de nr. 7 Alpha
Tours Valken A1.
Ondanks het vroege tijdstip was er veel
publiek aanwezig in sporthal De Kreek. Na
een 0-1 achterstand vochten de dames zich
terug tot een voorsprong van 5-3. Door een
aantal mooie acties en een tijdstraf van de
Valken was de ruststand 11-7. Na de rust
kwamen de Valken terug en dat deden ze
zeker niet verkeerd, het werd 12-10 en in
de laatste minuut werd de gelijkmaker ook
nog gescoord. De spanning was te snijden
en met nog 20 seconden op de klok hadden de dames nog één laatste aanval om het
kampioenschap te behalen. Met een heel mooi afstandsschot werd de eindstand 14-13
en het kampioenschap binnen gehaald. De ontlading was dan ook zeer groot.
Maar de dames zijn niet het enige kampioensteam van HV Blokker. Zondag 13 maart
speelt de Dames C1 om 12:55 uur hun kampioenswedstrijd ook in De Kreek. De hele C1
zou ook de steun van een groot publiek zeker waarderen.

Ziekentriduum Zwaag
Voor de 77e keer zal er ook dit jaar in de Sint Martinuskerk in Zwaag weer het jaarlijkse
Ziekentriduum plaatsvinden, en wel op dinsdag 24, woensdag 25 en donderdag 26 mei
Het zijn dagen van bezinning (liturgische vieringen en meditatieve momenten),
ontspanning (zang, muziek of cabaret), en ontmoeting (voldoende tijd om met “oude”
bekenden bij te praten). En worden georganiseerd voor ieder die een paar dagen met
andere mensen (jong en ouder) gezellig en zinvol wil doorbrengen.
U wordt die dagen begeleid en zonodig geholpen door vrijwilligers met een
verpleegkundige of verzorgende achtergrond. Koffie, thee, boterhammen, WestFriese krentenmik en een voortreffelijke lunch die bestaat uit zelfgemaakte soep, een
hartige verrassing en als toetje aardbeien met slagroom, worden ook door vrijwilligers
gemaakt en geserveerd. Deze drie dagen worden u aangeboden door vele vrijwilligers
en sponsoren. Als u tijdens deze dagen enthousiast bent geworden en wilt bijdrage in
de kosten, kan dat via een gesloten enveloppe die de derde dag (donderdag) in de kerk
wordt opgehaald.
Laat u verrassen! zeggen onze gasten (die al vele jaren komen), maar ook onze enthousiaste
contactpersonen! De termen “saamhorigheid”, “een bemoedigend woord” en “een
luisterend oor” komen tijdens deze dagen goed tot hun recht. Als u belangstelling heeft
om deze dagen mee te maken en u wilt zich opgeven, of als u meer informatie wilt
hebben, dan kunt u contact opnemen met onderstaande contactpersonen:
Zwaagdijk-Oost:
Zwaag:
Westerblokker:
Westwoud:
Oosterblokker:
Hoorn-Centrum:
Hoorn Kersenboogerd:

mw. Bakker
mw. Kappelhof
mw. Jong
mw. Wiering
mw. Reus
mw. Smit
mw. Osse

0229-584272
0229-237085
0229-505535
0228-562640
0229-262456
0229-248871
0229-233118

Een hartelijke groet namens het bestuur van Stichting Ziekentriduum Zwaag

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 9 MAART
WOENSDAG 23 MAART
SVP PAPIER GEBUNDELD OF IN DOOS/BAK AAN DE WEG ZETTEN.

Rooms-katholieke parochies in onze regio
Kerkgebouwen:

Westerblokker H. Michaël, Plantage 29, Blokker
Oosterblokker O.L.V. Visitatie, Oosterblokker 68, Oosterblokker
Zwaag
St. Martinus, Past. Nuyenstraat 3, Zwaag
		
Lourdeskapel, Past. Nuyenstraat 2, Zwaag
Eerst aanspreekbare pastores:
Westerblokker Pastor Marco Cavagnaro, tel. 245621
Oosterblokker Pastor Marco Cavagnaro, tel. 245621
Zwaag
Pastor Marco Cavagnaro, tel. 237157
Inlichtingen:		
Secretariaat St. Martinus, tel. 237157
		
Geopend: dinsdagmiddag 13.00 - 15.00 uur
			
vrijdagmorgen 09.30 - 11.30 uur
		
E-mailadres: sintmartinus@quicknet.nl
Vieringen
za.
05 mrt. 19.00 uur Oosterblokker
zo.
06 mrt. 09.30 uur Westerblokker
				
			
Zwaag
di.
08 mrt. 09.00 uur Westerblokker
wo. 09 mrt. 09.00 uur Zwaag
		
14.00 uur Zwaag
do. 10 mrt. 09.00 uur Zwaag
vr.
11 mrt. 09.00 uur Westerblokker
za.
12 mrt. 19.00 uur Oosterblokker
zo.
13 mrt. 09.30 uur Westerblokker
			
Zwaag
di.
15 mrt. 09.00 uur Westerblokker
wo. 16 mrt. 09.00 uur Zwaag
do. 18 mrt. 09.00 uur Zwaag
vr.
18 mrt. 09.00 uur Westerblokker

Eucharistieviering m.m.v. Zingerderwijs
Vierde zondag veertigdagentijd
Eucharistieviering m.m.v. Marcanto
GEEN VIERING
Eucharistieviering
Eucharistieviering in de Kapel
Cenakel in de Kapel
Eucharistieviering in de Kapel
Eucharistieviering
Eucharistieviering m.m.v. Dames- en Herenkoor
Eucharistieviering Samenzang
GEEN VIERING
Eucharistieviering
Eucharistieviering in de Kapel
Eucharistieviering in de Kapel
Eucharistieviering

Protestantse Gemeente Hoorn-Zwaag-Blokker
Dorpskerk:
Kerkelaan 8, Zwaag
Kerkgebouw: hoek Westerblokker/Kolenbergstraat
De kerkdiensten worden afwisselend gehouden in de Dorpskerk van Zwaag (Kerkelaan 8 in Zwaag) en in de Dorpskerk
van Blokker (hoek Westerblokker/Kolenbergstraat):
1e, 3e en 5e zondag van de maand: ZWAAG;
2e en 4e zondag van de maand: BLOKKER (en elke 3e zondag de zondagskring).
Geen Zondagskring in juli en augustus.
Kerkdiensten en Zondagskring beginnen in de regel om 10.00 uur
Er is steeds kinderoppas en (m.u.v. de zomervakantie) kindernevendienst.
Zondag 6 maart
Zwaag: mw. ds. T. van Lente

Zondag 13 maart
Blokker: ds. J. Meinders

Belangrijke gegevens en telefoonnummers
Alarmnummer Ambulance / Brandweer / Politie

112

In niet-levensbedreigende situaties
Ambulance of Brandweer		
072 - 564 44 44
Politie		
0900 - 88 44
Erwin Kuiper, wijkagent Zwaag / Blokker
0900 - 88 44
		erwin.kuiper@politie.nl
		
Twitter: @_erwinkuiper
Storingsnummers
Elektriciteit / Gas		
0800 - 90 09
(24 uur per dag)
Kabel		
0900 - 1884
(lokaal tarief)
Water		
0800 - 023 23 55
Gemeente Hoorn		

0229 - 25 22 00

Centrale Huisartsenpost West-Friesland
Maelsonstraat 5 (voor parkeergarage Westfries Gasthuis) 0229 - 29 78 00
- avond-, nacht- en weekenddiensten voor spoedgevallen
- dagelijks tussen 17.00 uur ‘s middags en 08.00 uur ‘s morgens
- in het weekend en tijdens feestdagen tussen 08.00 uur ‘s morgens en 17.00 uur ‘s avonds
Bezoekuren alg. verpleegafdelingen Westfries Gasthuis Hoorn (zie ook www.westfriesgasthuis.nl)
Dagelijks van 11.00 tot 12.00 uur, van 15.30 tot 17.00 uur en van 19.00 tot 20.30 uur.
Maelson Apotheek Westfries Gasthuis
Maelsonstraat 3 (naast hoofdingang Westfries Gasthuis) 0229 - 20 80 01
Verstrekking medicijnen van 17.30 tot 08.30 uur op werkdagen en in de weekeinden.
Huisartsen Zwaag, Blokker en Oosterblokker
S.J. Jong Tjien Fa
James Grievelaan 2
A.E. Meijer
Pennekamplaan 57-59
Huisartsenpraktijk Bangaerde
Krommewoud 46
Th.E. Versteege en
Q.C.M. Meijer
Julianalaan 9
Huisartsenpraktijk Scheer
Nieuwe Steen 10

1695 HX Blokker
0229 - 23 21 30
1696 CB Oosterblokker 0229 - 26 16 66
1689 JP Zwaag
0229 - 26 15 22
1689 EG Zwaag
1625 HV Hoorn

0229 - 21 22 22
0229 - 27 82 68

Spoeddienst tandheelkundige zorg voor West-Friesland 0226 - 36 02 29
Steunpunt Zorg voor Welzijn		
0229 - 27 21 96
Dierenambulance		
0229 - 24 53 53
Zonnebloem Zwaag/Zwaagdijk-West
Coby van der Gulik, Fruitlaan 76, Zwaag
Vera Otsen, Balkweiterhoek 34, Zwaagdijk-West
Zonnebloem Westerblokker
Hilly Hania, Bramleylaan 32, Blokker (Bezoekwerk)
Karin Jong-Koen, Bandstraat 8, Blokker (Secretaris)
Zonnebloem Oosterblokker
Tineke Reus-Hoebe, Oosterblokker 115, Oosterblokker

0229 - 23 77 81
0229 - 57 27 07
0229 - 23 48 72 of 06 - 43 03 24 60
0229 - 24 76 27
0229 - 26 24 56

Zorg en Welzijn

0229 - 27 21 96

Wijksteunpunt Ouderenzorg St. Jozefpark Blokker
Wijksteunpunt Ouderenzorg Perelaar Zwaag

0229 - 24 06 04
0229 - 21 23 23

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

Zwaag, Zwaagdijk-West
Oosterblokker. Inlichtingen: 0229-262710
Zwaag en Blokker
Westerblokker

06 - 11 44 44 17

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

