
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 december kunt u inleveren 

uiterlijk op WOENSDAG 9 december 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 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.

Jaargang 45, nummer 21 4 december 2015

Het Samenspel is een twee-wekelijkse uitgave (oplage 5500 
stuks) van Stichting Samenspel en heeft tot doel de inwoners 
van Blokker, Oosterblokker, Bangert-Oosterpolder, Zwaag en 
Zwaagdijk-West op de hoogte te houden van de activiteiten van 
de verenigingen, stichtingen en organisaties in deze dorpen.

Redactieleden Samenspel: redactie@stichtingsamenspel.nl
- Eef Smal - Corina van Willegen
- Henny Schoonderwoerd - Muriel Buis
- Annemieke Ooms - Ivo Stork
- Ellen Muller
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Het Samenspel valt bij u elke twee weken op de mat, dat zijn 22 edities per jaar. Om de 
zoveel jaar komt het zo uit dat er 23 edities in een kalenderjaar vallen. 
U zult begrijpen dat zo’n extra editie ook extra geld kost. En helaas heeft Stichting 
Samenspel daar niet genoeg budget voor.

We hebben daarom besloten om de editie van 1 januari 2016 te laten vervallen. Het 
is dus erg belangrijk dat verenigingen en stichtingen hier heel goed rekening mee 
houden. Hieronder de volledige data rond de feestdagen op een rijtje:

Editie Deadline
18 december 2015 9 december voor 19.00 uur
15 januari 2016 6 januari voor 19.00 uur

Hierna verschijnt Samenspel gewoon weer elke twee weken. 
We hopen op uw begrip.

Redactie Samenspel

LET OP: Editie 1 januari 2016 komt te VERVALLEN !!

Het Samenspel-omslag van het eerste kwartaal van 2016 staat helemaal in het teken 
van de liefde! Heeft u een lieve, bijzondere foto waar u samen met uw man, vrouw, 
kind, moeder, vader of huisdier opstaat? Of iemand anders die u heel dierbaar is? 

Stuur ‘m naar redactie@stichtingsamenspel.nl , vóór woensdag 9 december, 19.00 uur. 
De leukste inzendingen krijgen een plekje op het nieuwe omslag van Samenspel!

Alvast hartelijk bedankt!

Redactie Samenspel

Gezocht: lieve foto’s voor nieuwe cover Samenspel

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

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



De winter staat weer voor de deur en de komende weken komen wij weer bij u langs 
om onze leden-kaarten te verkopen.

De kosten zijn als volgt:
Gezinskaart (ouders met kinderen tot 16 jaar) 7,00 euro
KNSB kaart     5,00 euro
Ledenkaart (persoonlijke kaart vanaf 16 jaar) 5,00 euro
Kinderkaart (persoonlijke kaart tot 16 jaar) 3,00 euro
Donateurskaart     3,00 euro

Om u in de toekomst beter te kunnen informeren over hetgeen er allemaal bij de 
IJsvereniging Oosterblokker / Westwoud gebeurt, vragen wij u om uw e-mailadres 
aan ons door te geven. Dit kunt u doen door een e-mail aan ons te sturen: ijsver.
oosterblokkerwestwoud@gmail.com, met de navolgende gegevens: naam, adres en 
het e-mailadres waarop u mail wilt ontvangen van de ijsvereniging.
Wij hopen u snel te kunnen informeren over onze activiteiten!

Bezoek ook eens onze website: www.ijsverenigingoosterblokkerwestwoud.nl of volg 
ons op Facebook!

Kaartverkoop IJsvereniging Oosterblokker/Westwoud

Zondag 13 december van 11.00 -17.00 uur is in het Cultureel Centrum 
Pancratius in Oosterblokker een gezellige Winterfair, in de sfeervol 
ingerichte kerk. Met kerstversiering, kerstmuziek en optredens van 

een gelegenheidsorkest. 

Er zijn diverse kramen met kerstartikelen/versieringen, wild, jams, sappen, kaarten, 
handgemaakte kaarsen, sieraden, kerststoffen, raamhangers, glas-in-lood, brocante en 
allerlei cadeautjes.Alles wat de kerstdagen zo gezellig maakt. De markt is op de beneden- 
en bovenverdieping van het cultureel centrum. Tijdens deze winterfair is er een bar 
en buffet met heerlijke huisgemaakte erwtensoep (met roggebrood en spek), glühwein, 
oliebollen en meer.
 
De toegang is 1 euro, kinderen jonger dan 12 jaar onder begeleiding gratis. De kerk is 
rolstoelvriendelijk en de bovenzaal is met de trap of stoellift bereikbaar.
Voor meer informatie: info@ccp.nu

Gezellige Winterfair



Er zijn veel mensen die EHBO zouden willen leren, maar toch de stap niet nemen. 
De avonden waarop les wordt gegeven zijn niet alleen nuttig, maar ook gezellig. 
Maandagavond 4 januari 2016 start EHBO vereniging Blokker Zwaag weer met een 
opleiding. 

Weet u wat u moet doen als er iemand flauw valt? Een flinke wond heeft? Een botbreuk? 
Of misschien heeft de peuter van de buurvrouw wel iets gedronken uit het gootsteenkastje 
of een kopje hete thee over zich heen getrokken. Veel leed kan beperkt worden met  
goede Eerste Hulp. Weet wat u moet doen in dit soort gevallen! Leer dit tijdens de EHBO-
opleiding voor beginners. Iedereen vanaf 16 jaar kan aan deze opleiding deelnemen. 
EHBO vereniging Blokker Zwaag heeft de laatste jaren een toename van ‘jonge’ leden, 
want ook jongeren vinden het interessant en willen graag helpen. Ook voor werkgevers 
is een EHBO-diploma meestal een groot pluspunt. 

Tijdens de lessen wordt er gewerkt volgens de richtlijnen/eindtermen van het Oranje Kruis. 
De docenten zijn tevens NRR (Nederlandse Reanimatie Raad) gecertificeerd. Daarnaast 
is EHBO-vereniging Blokker Zwaag Reanimatiepartner van de Hartstichting. Tijdens de 
lessen leert u alles over het veiligstellen en bewaken van vitale functies, reanimatie, 
brandwonden, vergiftigingen, warmte- en koude letsels, kleine ongevallen, verbandleer, 
botbreuken, verstuikingen, etc. Zo kunt u iemand helpen die gevallen is met de fiets, 
aangereden met de auto, op het sportveld geblesseerd is geraakt of gewoon thuis. De 
meeste ongevallen vinden plaats in de thuissituatie. Weet u wat u moet doen??

Geef u op voor de opleiding van EHBO-vereniging Blokker Zwaag. De lessen worden 
gegeven op de maandagavond van 19.45 uur tot 21.45 uur in De Wingerd in Zwaag. 
Op 4 januari start de cursus van 13 lessen en aansluitend examen. De kosten bedragen 
185,- euro (all-in) en zijn veelal te declareren bij uw zorgverzekeraar. Check hiervoor uw 
polisvoorwaarden.  

Wilt u zich opgeven voor de 
EHBO-opleiding, stuur dan 
een e-mail naar: secretariaat@
ehboblokkerzwaag.nl of meldt 
u aan via de website 
www.ehboblokkerzwaag.nl

EHBO vereniging Blokker Zwaag start nieuwe opleiding



Zowel in Zwaag als in Blokker hebben we een grote seniorenvereniging, de K.B.O. We 
hebben reeds vele leden maar toch zoeken we ook u! We zijn er voor uw belangen, uw 
contacten, uw informatie op velerlei terrein. Er komt 10 x per jaar het blad Nestor uit, 
waarin u naast  interessante  artikelen ook veel informatie vindt.
We zijn er voor alle mensen van 55 jaar en ouder, en bieden u in Blokker en Zwaag 
veel bijeenkomsten over allerlei onderwerpen. Bijvoorbeeld klaverjassen en biljarten. 

Het lidmaatschap kent vele voordelen:
•  Zowel lokaal, provinciaal als landelijk worden via de politiek de belangen van senioren 

goed behartigd en u wordt daarvan op de hoogte gehouden.
•  U ontvangt ook 10 x per jaar bij het blad Nestor met informatie over onze eigen 

activiteiten.
•  We hebben ook een eigen website, kijk onder www.kbonoordholland en kijk dan 

onder afdelingen. Daar vindt u Zwaag en Blokker.
•  Bij de servicetelefoon van de K.B.O. kunt u terecht met vragen over o.a. inkomen, 

welzijn, zorg, mobiliteit enz.
•  Via onze verenigingen kunnen leden met een laag inkomen geholpen worden met 

het invullen van het belastingformulier.
•  U krijgt een aantrekkelijke korting op de collectieve zorgverzekering via Zilveren 

Kruis Achmea.
• Ook kunt u profiteren van ledenkorting op diverse producten en diensten.
• Onze leden krijgen korting bij keuring voor het rijbewijs.

U betaalt een redelijke jaarcontributie van 22 euro p.p. in Zwaag en in Blokker 20 euro 
p.p. voor het jaar 2016. Gehuwden en samenwonenden betalen 37,50 euro.

Als u wilt, kunt u zich als lid opgeven bij
Voor Zwaag: J. Rood, tel. 237210, jam.rood@quicknet.nl
Voor Blokker: J. de Heij, tel. 232206, kboblokker@gmail.com

Sluit u aan bij KBO Blokker of Zwaag!

hr. Th.E. Versteege, huisarts mw. Q.C.M. Meijer, huisarts
hr. R.F. van Ardenne, huisarts mw. T.A.M. de Weijer, huisarts

De praktijk is gesloten wegens vakantie, kwaliteitsdagen, nachtdiensten en/of nascholing 
op vrijdag 18 december.

Voor actuele informatie, zie de website: www.julianalaan.praktijkinfo.nl

Nieuws van Huisartsenpraktijk Julianalaan Zwaag



Een complimentje!
In een vorige editie van Samenspel kon u lezen dat Jeroen Beerepoot 
een complimentje kreeg van Eva Blank. Deze rubriek is opgezet als 
een doorgeefrubriek. Degene die een compliment krijgt mag in het 
volgende Samenspel een complimentje geven. 
Deze week geeft Jeroen een complimentje:
 
Ik vind het erg leuk en waardevol om het complimentje te krijgen van Eva Blank. Het 
kostte mij veel moeite om mijn compliment goed op papier te zetten.
Dat komt door mijn motorongeluk van 9½ jaar geleden. Ik lag in coma (heb daardoor 
hersenbeschadiging) en mijn linkerarm functioneert niet meer. Na een lange periode van 
revalidatie in Heliomare, eigen wilskracht en steun van mijn ouders, ben ik wie ik ben en 
sta weer goed in het leven. Veel vrijwilligerswerk en maatjes doen hen en mij goed.

Ik geef het complimentje door aan Jaap en Annie Balk, omdat zij al 15 jaar een werknemer 
met een beperking in dienst hebben. Hij is daar heel blij. Jaap en Annie hebben veel 
geduld en begeleiden hem goed.
Jaap en Annie hebben een bedrijf met fruit, bloemen en zaad. Er zijn allerlei 
werkzaamheden, ze hebben het altijd druk, maar tijd voor een praatje nemen ze wel. 
Ze zetten zich ook in voor Muziekvereniging de Herleving, bieden plaats aan een 
carnavalsgroep (met wagen) en ze zijn nu ook bezig met de schoorsteen te herplaatsen 
bij het fruitmuseum. Jaap en Annie; veel succes met alle bezigheden!

In aansluiting op ons vorige bericht kunnen wij melden dat 
toneelvereniging de Vriendenkring weer een mooi toneelstuk 
heeft gevonden en dat de uitvoeringsdata bekend zijn.  
Wij spelen in het voorjaar van 2016 op vrijdag 1 april en op 
zaterdag 2 april het blijspel ‘Ontkoppeld’ van de schrijver Neil Simon, waarbij wij op de 
zaterdag naast de avondvoorstelling, zaterdagmiddag een extra uitvoering voor onze 
ouderen geven. 

Uiteraard spelen wij op onze vertrouwde locatie in café De Witte Valk te Zwaag. 
Bijzonder hierbij is dat we dit gaan doen met een aantal nieuwe leden, die hebben 
gereageerd op onze oproep eerder dit najaar.  Noteer de data dus alvast in uw agenda, 
want... “toneel in eigen dorp, dat mag je niet missen”.
Wij houden u op de hoogte.

Vriendenkring speelt “Ontkoppeld”



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

Jeugdraad Zwaag 
dankt drie kanjers 
voor hun inzet!
Alexander de Haan, Gerda Jong 
en Wietske Vink (staat niet 
op de foto) hebben zich met 
veel toewijding ingezet om de 
Zwaagse jeugd meerdere jaren 
een geweldig sinterklaasfeest te bezorgen. Elk jaar hebben zij samen met 
het sinterklaascomité ervoor gezorgd dat alles klaar stond voor Sinterklaas 
en zijn Pieten. De Zwaagse jeugd kijkt iedere keer terug op een superleuke 
middag. En dat het een succes is, is te zien aan het grote aantal kinderen 
dat op deze activiteit afkomt. 
Alexander, Gerda en Wietske, dank jullie wel voor jullie inzet, ook namens alle kinderen uit 
Zwaag. Bedankt!
 
Bestuur Jeugdraad Zwaag

De Striphelden kruipen weer langzaam onder de struiken uit de 
B&O vandaan om aan 
de volgende uitdaging 
te beginnen. Want als 
titelverdedigers kunnen we niet minder doen 
dan er weer een spektakel van maken op 7 
februari… 
Dus gaan de handjes uit de mouwen en hebben 
we de lat weer hoog liggen!

Ook op het internet zijn we weer in leven. 
Volg de avonturen van Cuppie op facebook.
com/striphelden en probeer de spaarzame 
hints over ons nieuwe onderwerp maar eens te 
ontrafelen. Wordt ‘vriend’ van onze pagina en 
doe binnenkort mee met een leuke win-actie! 
Aan onze website www.striphelden.eu wordt 
druk geknutseld om de komende carnaval weer 
een prominent plekje te kunnen geven.
 
Alaaf, De Striphelden

Volg de Striphelden



Dames, heren, jongens en meisjes, de Sint is het land nog niet 
uit of er staan alweer allerlei andere leuke dingen te gebeuren. 
Vanaf november zijn wij, de kinderen van de Sint Lidwina, bezig 
met het oefenen van een kerstmusical. Dit doen wij buiten schooltijd. Zelfs een paar van 
onze ouders doen mee! We acteren, dansen, zingen en maken de mooiste decors!
 
Wij willen jullie graag uitnodigen 
om te komen kijken naar onze 
voorstelling. Iedereen is van harte 
welkom op donderdag 17 december 
om 17.00 uur in de kerk. Kom allemaal 
kijken naar onze kerstmusical Krent!
Geen tijd de 17de? 16 december 
houden we ‘s middags de generale 
repetitie. Oefenen voor publiek is 
natuurlijk te gek! Aanvang: 14.00 uur. Tot ziens allemaal bij kerstmusical Krent!
 
Groetjes van alle kinderen van de St. Lidwinaschool!

Kerstmusical Krent

De afgelopen weken is St. Caecilia behoorlijk actief 
geweest in Zwaag. Samen met De Herleving hebben we 
als vanouds Sinterklaas en zijn Pieten door het dorp geleid. Een mooie traditie, met dank 
aan Jeugdraad Zwaag. Ook zijn wij in groten getale, met succes, langs de deuren gegaan 
met onze overheerlijke speculaaspoppen. 
 
Inmiddels zijn we hard aan het repeteren voor het aankomende concert. Meeraden met 
het introspel, wat is het verhaal achter de plaat, en luisteren naar bekende Top 2000 
nummers door orkest en zang? Kom dan zondag 27 december naar het Zwaagse Top 
2000 Café voor St. Caecilia’s Top 2000 concert. 
In navolging van het Top 2000 concert in 2012 vindt derde kerstdag weer een editie plaats 
met bijzondere uitvoeringen van grote hits. Muziek van bijvoorbeeld Amy Winehouse, 
The Who, Doe Maar en Queen komen voorbij. Maar we verklappen niet alles want u mag 
ook zelf intro’s raden met het introspel. St. Caecilia doet dit niet alleen, ook zangeres 
Denise Thijssens treedt op met het orkest. Denise is bekend van The Voice of West-
Friesland en trad eerder ook op tijdens Voor Zwaag, Door Zwaag. De presentatie is in 
handen van Popprofessor Marcel Korse en presentator Jan Hoogland. 
 
Voor wie de 27ste het Top 2000-gevoel wil meemaken: het concert start om 15.00 uur. 
Vanaf 14.30 uur is de deur van De Witte Valk open. De toegang is 5 euro, kinderen tot en 
met 12 jaar hebben gratis toegang.
 
Muziekvereniging St. Caecilia Zwaag

Top 2000 Concert



In de aanloop naar Kerstmis wordt in de St. Martinuskerk te Zwaag een geweldige 
muzikale kerstvertelling opgevoerd ‘Kind of Koning’. Het verhaal van Jozef en Maria, 
zo bekend maar zo aangrijpend. Een jonge vrouw wordt onverwachts zwanger, moet 
geloven dat dit een opdracht van God is, wordt weggestuurd van huis en haard en 
zoekt hoogzwanger met haar man Jozef een plek om te slapen. Na de geboorte van 
hun kindje in een stal komen herders, engelen en wijze mannen hen vertellen dat het 
écht waar is: dit kind zal de wereld redden! 
 
U kunt komen genieten van de mooie muziek en het bekende verhaal in de Sint 
Martinuskerk te Zwaag op zaterdag 19 december, aanvang 19.00 uur.
Er is geen kaartverkoop. Om uit de kosten te komen hopen wij op een goede 
deurcollecte.

Muzikale kerstvertelling Martinuskerk Zwaag

Ieder jaar zet de Roald Dahlschool zich in voor een goed doel. 
Dit jaar was dit de Kinderkledingbank Hoorn! Op 2 november 
zijn twee vrijwilligers langs de klassen geweest om te vertellen 
over wat de Kinderkledingbank is. 
Zij vertelden dat sommige kinderen nooit een cadeautje kregen voor bijvoorbeeld 
hun zwemdiploma, omdat ze een goed rapport hadden of om mee te nemen naar een 
partijtje. Zij vroegen daarom aan alle klassen om iets aan een ander te geven en zo te 
delen met elkaar. De kinderen gaven hier meteen gehoor aan. Iedere dag zagen we 
cadeautjes binnenkomen, soms verpakt, soms zelfs 
tassen vol! Deze werden in de dozen gestopt die bij 
de klaslokalen stonden. 

Op donderdag 12 november hebben de vrijwilligers 
de dozen opgehaald. En wat was het een succes! Er 
waren zoveel dozen dat heel groep 8 en een paar 
leerlingen uit groep 7 moesten helpen met tillen! 
Iedereen kreeg een groot applaus, want wat waren 
de vrijwilligers van de kinderkledingbank trots!

Een leuk weetje… Als u thuis nog iets heeft kunt u dit 
altijd nog brengen. Dan kunt u meteen zien dat wij aan 
‘the wall of fame’ hangen bij de kinderkledingbank!

Goede doelenweek een groot succes!



Woensdag 18 november was het dan zover 
dat er geheid kon worden! Wethouder 
Judith de Jong heeft de eerste paal geslagen 
voor de fundering  van de schoorsteen en 
heeft een cheque van de provincie aan 
Coos Schouten (voorzitter van de Cultuur Historische Route Blokker) overhandigd. Dit 
gebeurde onder grote belangstelling. We zijn blij dat er zo meegeleefd wordt met dit 
grote project.
Ook de leerlingen van het Horizon College die hebben geholpen bij het uitzetten, 
waren aanwezig. Ze werden meteen aan het werk gezet om te bepalen of de heipalen 
diep genoeg/te diep geheid waren. Gelukkig bleek alles te kloppen! Ze kregen  uitleg 
van de heier hoe de praktijk werkt.
Het uitzetten was nog een aardig karwei geweest. Drie dinsdagochtenden zijn er 
leerlingen bezig geweest met het peil te bepalen en het uitzetten waar de heipalen 
moeten komen. De grond waar de schoorsteen komt loopt nogal af. Dus aan de ene 
kant was het peil 20 cm boven de grond, aan de andere kant 10 cm lager dan de grond. 
Verder bleek dat het glas van de kas nogal eens storend werkte op de laser. Ervaring is 
de beste leermeester!
Nu de heipalen er in staan kunnen de leerlingen verder gaan met het maken van de 
bekisting voor het ketelhuis en de schoorsteen. Misschien hunnen we dit jaar dan nog 
wat beton storten. In het voorjaar kunnen we pas verder gaan met het repareren van 
de schoorsteen, want daarvoor is het nu te koud.
Tot zover. We houden u op de hoogte.

Annie Balk

We gaan weer opbouwen!

De actie voor de voedselbank in het Diaconale weekend van 8 november was weer een 
succes. ‘Zorg voor elkaar’ werd in praktijk gebracht. In het Samenspel van 20 november 
heeft u het verslag van de Wereldwinkelgroep en de Gezinsvieringgroep hierover al 
kunnen lezen. Ook door het project Samen Delen van de St. Lidwinaschool is een flink 
steentje bijgedragen!
Alle gulle gevers, jong en oud, worden hartelijk bedankt voor hun gift en de 
Gezinsvieringgroep, de Wereldwinkelgroep en de leerlingen en leerkrachten van de St. 
Lidwinaschool bedanken we voor hun enthousiaste inzet! Samen Sterk, dat blijkt maar 
weer. De bus van de voedselbank ging na afloop van de viering met volle dozen en kratten 
terug, bestemd voor die andere kinderen, moeders, vaders die het niet zo breed hebben. 
Nogmaals hartelijk dank allemaal!
 
Marina Konijn, P.C.I. Zwaagdijk-West/Wognum

Zwaagdijk-West, bedankt!



Zwaag, 4 december 2015

Vrienden en vriendinnen van ‘t Masker,

Nog één nachtje slapen en dan is het zover! De 
spanningen lopen bij Prins Maskerado en zijn 
Hofdames hoog op. Een beetje vergelijkbaar 
met de weken voor de Prinsbekendmaking, 
maar nu zingen zij hele andere liedjes. Iets met 
kapoentje, wat dat dan ook mag betekenen, en 
bonne bonne bonne. Ook een beetje vreemd. 

Om de zenuwen nog even extra op te vijzelen, was het even schrikken voor Prins 
Maskerado. Want even leek het er op alsof de kinderoptocht al van start was gegaan. 
Fanfare door de straten en een horde verklede kinderen er achteraan. Er was zelfs een kar 
die voorop reed die een prominent figuur vervoerde door de Zwaagse straten. Gekleed 
met cape, witte handschoenen en iets wat op een steek leek op zijn hoofd. Ook had 
hij een soort van skepter in zijn ene hand en met zijn andere hand wuifde hij naar de 
toeschouwers langs de kant. De 11 raadsleden die hij bij zich had, liepen om hem heen en 
deelde snoepjes uit. Was Het Masker dan zo in de war? Nee, we hebben het hier natuurlijk 
over de Sinterklaasintocht in Zwaag die elk jaar weer groots wordt  georganiseerd door 
de Jeugdraad Zwaag met aansluitend een fantastisch kinderprogramma in de Plataan! 
Overeenkomsten zijn er enigszins wel met de kinderoptocht , die overigens op 6 februari 
wordt verreden. Dus we snappen de verwarring…
 
Nog maar net bekomen van alle indrukken  als nieuwe houder van de scepter, mocht Prins 
Maskerado ‘gluren bij de buren’ bij de prinsbekendmakingen van de buurtverenigingen. 
Eén weekend, twee verenigingen, is twee avonden carnaval. Bij de Blockeniers was de 
grote verrassende ‘Prins en Adjudant wisseltruc’ verhuld in een ietwat pikante act. Tja, 
iedereen heeft zo zijn behoeftes, maar Sieme houd niet van kladdige moiden!  Het bracht 
wel een bevredigde Prins Carlos en Adjudant G naar voren bij het Rijk der Blockeniers.
Bij Ospylac werd de vraag ‘wie worden het dit jaar’ beantwoord tijdens een spannende 
quiz met als eindresultaat Prins Cornelis en Adjudant Peter.
 
De leden van de Mediacommissie zijn alweer druk bezig met de voorbereidingen voor de 
Maskerquiz, die wederom in een interactief jasje zal worden gestoken. De insteek en het 
doel blijven hetzelfde: het startschot geven voor wagenbouwend Zwaag. Deze, alweer 
voor de vijftiende keer gehouden, Maskerquiz, is voor Prins Maskerado de eerste keer dat 
hij het vanaf de andere kant gaat bekijken. Het belooft  weer een avondje ‘mooi zitten 
en dom kijken’ te worden en o ja, her en der nog even opletten om het juiste antwoord 
te geven op de vragen. Met weer veel uniek beeldmateriaal verpakt in kluchtige clippies.
Wie kroont zich tot Maskerbrein 2015!?

MultiMediale MaskerQuiz
zaterdag 19 december, zaal open om 20.30 uur

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



Op maandag 16 november speelde Indoor Bowls Vereniging BZH om het 
clubkampioenschap 2015. Tevens werd er, mede voor degenen die niet aan het 
kampioenschap deel konden nemen, enige bowlsgerelateerde spelletjes gespeeld .Na 
de koffie en thee, aangeboden door de beheerders van de sporthal, werd op 4 banen 
begonnen door de diverse samengestelde ploegen, waarbij steeds
degene met de minste punten afviel. Dit is een van de weinige dagen dat de ochtend- 
en de middagploeg samenspelen. Na de voorronden kwam er een finale die gespeeld 
werd door Johan Grim en Hein Spil, met als winnaar Johan Grim.
 
De volledige uitslag was:
1e Johan Grim
2e Hein Spil
3e Adam Kaagman
Zij kregen bloemen en de wisselbeker werd 
uitgereikt aan Johan Grim.
 
De uitslag van de spelletjes was als volgt:
1e Adam Kaagman 169 punten
2e Hein Spil             153 punten
3e Fred Entius         139 punten
 
Nadat alles was opgeruimd werd de dag afgesloten met een gezellig samenzijn en een 
uitstekend diner, verzorgd door de beheerders van de sporthal.
Wilt u na het lezen van het bovenstaande ook eens met de bowlssport kennismaken, 
komt u dan eens kijken in de sporthal van Zwaag aan de Munnikenwoud 1, iedere 
maandag van 10.00-12.00 uur en van 13.00-16.00 uur. Voor inlichtingen kunt u contact 
opnemen met penningmeester Ben Gitzels, telefoon 0229-262185.
 
Het bestuur van BZH

Clubkampioenschappen

De huisartsenpraktijk is wegens nascholing, vakantie of nachtdienst gesloten op 
vrijdag 4 december, maandag 7 december en maandag 21 december t/m vrijdag 
1 januari.

Mededelingen Medisch Centrum Oost
Huisartspraktijk A.E. Meijer
www.medischcentrumoost.com



12 december Wereldwinkel Zwaagdijk-West Aanvang: 19.00 uur

 Heilige Jacobus de Meerdere Kerk

 Zwaagdijk-West

13 december Winterfair Aanvang: 11.00 uur

 Cultureel Centrum Pancratius, Oosterblokker

16 december Kerstmusical “Krent” Aanvang: 14.00 uur

 Heilige Jacobus de Meerdere Kerk

 Zwaagdijk-West

17 december Kerstmusical “Krent” Aanvang: 17.00 uur

 Heilige Jacobus de Meerdere Kerk

 Zwaagdijk-West

18 december Schaatsen kinderdisco Aanvang: 19.00 uur

 De Kreek, Zwaag

19 december Schaatsen Aanvang: 14.00 uur

 De Kreek, Zwaag

19 december Kind of Koning Aanvang: 19.00 uur

 St. Martinuskerk, Zwaag

24 december Samen Zingen Aanvang: 20.00 uur

 Nieuw Apostolische Kerk, Blokker

Activiteitenagenda     december 2015

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



Sportagenda     december 2015

VOETBAL
13 dec Heren Aanvang 14.00 uur
 Westfriezen - Kleine Sluis Zwaag

HANDBAL
13 dec Dames Aanvang 14.15 uur
 HV Blokker - DTS’48  2 De Kreek
19 dec Dames Aanvang 19.45  uur
 HV Blokker - Zwaluwen’30 De Kreek

VOLLEYBAL
11 dec Dames Aanvang 19.30 uur
 NIVO - MBSOV 2 De Kers
11 dec Heren Aanvang 21.15 uur
 Nivo - MOVE 3 De Kers
12 dec Heren Aanvang 13.30 uur
 WhamWham - Madjoe 3 De Opgang
12 dec Dames Aanvang 15.30 uur
 WhamWham - MOVE De Opgang

BILJART - Driebanden groot tweede divisie
15 dec Heren Aanvang 20.00 uur
 NHD Zwaag - Drukkerij 3 in 1 Dorpsstr. 173a 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.

Hallo Tobronsafans.
Je gelooft het niet maar we spelen al weer 40 jaar de mooiste 
stukken. Voor onze fans proberen we de verwikkelingen van een nieuwe stuk in goede 
banen te leiden. Zodat we weer een mooi toneelspel op de planken kunnen zetten. 
Vanwege dit jubileum hebben we drie uitvoeringen en die zullen zijn op zondagmiddag13 
maart, vrijdag 18 maart en zaterdag 19 maart in het welbekende Wildebras: aanvang 
20.00 uur. Dus hou hem vrij want toneel maakt je blij.

Nieuws van Tobronsa



Superzaterdag 12 december
Als het heerlijk avondje weer achter ons ligt en Sinterklaas het land al weer lang en 
breed heeft verlaten, is het de hoogste tijd voor een heerlijk middagje Wham Wham.
In de sportagenda voor de maand december elders in deze Samenspel, wordt onder 
het kopje Volleybal het programma van zowel Heren 1 als Dames 1 vermeld. Zij draaien 
momenteel beide mee in de top van hun klasse en zullen dat ook deze middag weer 
moeten bewijzen. 

Maar er is veel meer te genieten deze middag. Vanaf 13.30 uur spelen de meiden 
van A1 en A2, het 2e Dames en 2e Herenteam een thuiswedstrijd. Als toetje deze 
middag spelen ook Dames 4 en Dames 5 tegen elkaar. Alle reden dus om een keer naar 
sporthal De Opgang te komen om (nader) kennis te maken met de mooie teamsport, 
wat volleybal is. We hopen van harte op uw komst. 

Als uw interesse in de volleybalsport hiermee is gewekt, neem dan gerust eens contact 
op of kom kijken op onze trainings- (donderdagavond) of speeldagen (dinsdagavond 
en zaterdagmiddag).
Voor meer informatie verwijzen we u graag naar onze site: www.wham-wham.nl

Nieuws van 
Volleybalvereniging Wham Wham

Nieuws van de Zwaagse Gymnastiek en 
TurnVereniging

Geweldig nieuws is er te melden, want ons nieuwe toestel, 
de Multibox, is binnen!! Dit is een multifuntioneel toestel, 
welke gebruikt kan worden 
als springtoestel, klimtoestel, 
krachtoefeningentoestel en 
zelfs als opbergruimte.
Wij zijn ontzettend blij met 
dit toestel en hebben het al 
veelvuldig in gebruik genomen!

Meer informatie over ZG&TV 
vind u op onze site 
www.zgtv.nl 
en op onze facebookpagina.



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:

Grondstort

In dit hoekhuis wonen wij al een aantal jaren en in principe naar tevredenheid. Een 
mooi huis, mooie tuin (vinden wij) en naast ons huis een gemeentelijke groenstrook, 
indertijd aangelegd om de buurt wat op te fleuren.
In onze buurt woont een aantal noeste doe-het-zelvers. Daar is op zich niks mis mee, 
goed voor het bezig zijn en goed voor de eigen knip. Echter, er zit (in ieder geval 
voor ons) minstens één nadeel aan deze groep dorpsgenoten. Enkele van deze nijvere 
personen gaan er klaarblijkelijk van uit, dat genoemde gemeentelijke groenstrook 
naast ons huis ook gebruikt kan worden voor andere doeleinden dan alleen opfleuren. 
In sommige gevallen wordt dan gedacht een vuilstort, maar in de meeste gevallen 
betreft het overtollige tuinaarde of, zoals op de foto’s te zien is, overtollig zand of 
spul van gelijksoortige aard. Het op de foto’s zichtbare zand is trouwens op een eerder 
opgeworpen terp van aarde gedeponeerd. We worden dus steeds verder ingebouwd.
Wij kunnen u verzekeren: de groenstrook naast ons huis is daar absoluut niet 
voor bedoeld. En wat dat betreft trouwens: geen enkele groenstrook heeft deze 
opvangfunctie. Zelf uw huis en/of tuin onderhouden is zeer prijzenswaardig, maar 
scheep niet uw dorpsgenoten op met de 
troep die uw onderhoud mogelijk oplevert. 
Het ter bestemder plekke brengen van uw 
onderhoudsrestanten, en dat is de echte 
vuilstort en voor overtollige aarde de door 
de gemeente speciaal daarvoor aangewezen 
locaties, zou toch onderdeel van uw onderhoud 
moeten zijn. Dan heeft niemand er last van en 
houden we de buurt netjes en bewoonbaar.

En tevens voorkomt het dat wij bij (hevige) 
regenval in de lieslaarzen moeten springen 
omdat door de door anderen aangelegde mini-
omringdijk het hemelwater zich in onze tuin 
verzamelt en nauwelijks een uitweg kan vinden. 
Dit kan toch niet de bedoeling zijn van de doe-
het-zelvers.
 
Familie De Jong



Op maandag 9 november kwamen de kinderen van de groepen 
1 t/m 4 verrast binnen wandelen. Er waren twee meesters in de 
klas die zij niet kenden. Altijd leuk! Wat zouden deze meesters 
komen doen bij ons op school?
Als snel werd duidelijk dat het te maken had met ons thema 
‘vliegvleugels en kriebelpoten’. Het 
inleidende verhaal, middels een 
schimmenspel, ging over Icarus, een 
piepklein jongetje dat dolgraag zou 
willen leren vliegen. Op een dag leek 
deze droomwens in vervulling te 
gaan. Icarus spreidde zijn piepkleine 
armpjes uit en… werd meegenomen 
door de wind. Hoger en hoger kwam 
hij in de lucht. Zo hoog als de kerkto-
ren, langs reusachtige, wonderbaar-
lijke, enigszins angstaanjagende insecten. Icarus, bang om geprikt te worden, wilde 
steeds op de vlucht. Uiteindelijk, na een spannende reis, viel hij met een vaartje par-
does naar beneden! Daar landde hij lekker zacht… en bleek hij heerlijk  in zijn bedje te 
liggen. Inderdaad, het was maar een droom! 

Na dit leuke schouwspel kregen de kinderen een spoedcursus insecten maken van 
schuimrubber, ijzerdraad en andere kleine materialen. Aan het eind van de workshop 
had elk kind een mooi werkstuk en een stralende lach om de mond. Missie geslaagd!

Workshop vliegvleugels en kriebelpoten

Wij gaan op vrijdagavond 11 december van 19.00 tot 22.00 uur Midwintermalen. De molen 
is dan verlicht met kleine lampjes. Het is voor ons iets nieuws om onze mooie molen op 
deze bijzondere wijze aan de mensen te laten zien. Het is toch altijd spectaculair om ‘s 
avonds de molen te zien draaien. U mag helemaal tot boven in de molen klimmen en op 
alle zolders is wat te beleven. Onze molenaars geven graag uitleg over de werking van de 
molen en zijn maalderijmachines. Ook kunt u het maalproces volgen en zien hoe tarwe 
tot meel word gemalen.
En als u dan weer afdaalt langs de trappen van de molen wordt u gevangen door de 
lekkere geuren die uit onze molenbakkerij komen. Daar bakken onze bakkers heerlijke 
proefstollen die u  natuurlijk kunt proeven. Voor de kinderen hebben we ook wat leuks 
bedacht, maar daar moet u toch echt voor naar de molen komen.
 
Kortom, u kunt weer veel zien en beleven bij molen De Krijgsman aan de Noorderdracht.

Midwintermalen bij molen De Krijgsman



De sinterklaastijd is alweer in volle gang! Dit jaar 
was er een hele onhandige piet die zomaar naar 
verschillende kinderen thuis een brief had gestuurd 
omdat hij de school niet kon vinden. Alle kinderen 
uit de onderbouw zijn hard aan de slag gegaan om 
plattegronden te maken. Deze werden in de schoen 
van juf gestopt om ze bij de onhandige piet te 
bezorgen. 
Op maandag 23 november hadden drie pieten de 
school toch gevonden en kwamen zij langs in alle 
klassen om te vertellen dat de kinderen de volgende dag hun schoentje mochten zetten. 
Dat hebben alle kinderen van Socrates natuurlijk gedaan! De pieten hebben alle schoenen 
gevuld met stoepkrijt en er was een voorleesboek voor elke klas! 
Vrijdag 4 december komt Sinterklaas onze school bezoeken om zijn verjaardag te vieren 
en deze gezellige periode feestelijk af te sluiten.

Sinterklaastijd

Nieuws van Vrienden van de 
Wijzend
De Wijzend commercieel
Er bereiken ons steeds meer berichten waar wij 
niet vrolijk van worden, namelijk dat men toch weer bezig is met het plan om bij slecht 
weer de Wijzend te sluiten en het personeel dan naar huis te sturen of elders aan het 
werk te zetten. Vorige keer hebben wij u al bericht dat Vrienden van de Wijzend een 
tegenstander is van deze handelwijze. Wij denken dat dit op termijn de doodsteek zal zijn 
voor de Wijzend als men deze werkwijze hanteert.
Wij weten niet precies uit welke hoek deze geruchten komen. Is het nu van de Hoornse 
politiek of van het bedrijf (Synargis) dat voorbereiding regelt voor de overgang naar 
commerciële exploitatie van de baden Waterhoorn en Wijzend. Wat wij wel weten is dat 
de Hoornse politiek zich voor de gemeenteraadsverkiezingen, op vragen van een Hoorns 
Weekblad, unaniem zonder uitzondering heeft uitgesproken dat de Wijzend moet blijven. 
Wij hebben die krantenknipsels zorgvuldig bewaard. Mocht blijken dat, wanneer de 
raad een besluit gaat nemen over commerciële exploitatie, men gaat akkoord met deze 
sluitingsparagraaf bij slecht weer, dan zal Vrienden van de Wijzend in het geweer komen 
en de mensen gaan mobiliseren om actie te voeren tegen deze maatregel.
Het Hoornse college heeft besloten dat afpraken die over de zwembaden gemaakt worden 
voor tien jaar gelden. Zorg er dan ook voor dat goede afspraken gemaakt worden en 
maak er geen sterfhuisconstructie van.

Dit was het weer tot de volgende keer met meer nieuws van en over de Wijzend



Blokker, 4 december 2015

Beste ingezetenen van het rijk der Blockeniers 
en daarbuiten, Prins Carlos, Adjudant G en hun 
fantastische hofdames Cindy en Zowy zijn weer 
een klein beetje terug op aarde. Na die fantastische 
Prinsbekendmaking met de vele reacties en 
felicitaties moesten ze toch even bijkomen. Veel 

tijd hadden ze daar echter niet voor, want zondag de 15e was het decorum gelijk alweer 
aanwezig op de Sinterklaasmiddag in de Harmonie. Ook de hofdames waren aanwezig 
maar dan in een andere functie. De Sint was trots een dergelijk elitair gezelschap in zijn 
midden te hebben, maar nog meer hoe het Sinterklaascomité deze prachtige middag weer 
verzorgd had. Met een optocht werd dit feest gestart om daarna in De Harmonie het feest 
voort te zetten. De Prins en Adjudant waren zeer te spreken over deze middag en brengen 
dan ook graag een compliment over aan het Sinterklaascomité. Dit door een driewerf 
alaaf.
Maar ze dachten gelijk alweer verder aan het volgende kinderfestijn tijdens het 
carnaval. Met gepaste trots kunnen zij u melden dat het de Blockeniers, na het grote succes 
met Ernst en Bobbie vorig jaar, wederom gelukt is om geweldige artiesten te contracteren 
voor een optreden tijdens carnaval. Ze lichten graag al een tipje van de sluier op.
 
Op zaterdagmiddag 6 februari komt de allerleukste kindershow van Nederland naar 
Sporthal De Brug namelijk de One Two Trio Kindershow. One Two Trio is natuurlijk bekend 
van grote hits als: Juffrouw Toos, 10 kleine tuinkabouters, Toedeloe, De series uit mijn 
jeugd, het lalala lied en nog vele anderen. Maar ook hun kidshits zijn enorm bekend. Met 
hun liedjes: Sjoe Sjoe Wa, de Hokie Pokie, Het Ikke lied, Ik heb een snotje in mijn neus 
en Friet met mayonaise, dansen en zingen kinderen in het hele land mee. Al deze hits in 
combinatie met geweldige sketches vormen samen de One Two Trio kindershow. Deze 
show is een enorme belevenis voor zowel kinderen als volwassenen. De drie leden van One 
Two Trio zijn supermuzikaal en spelen en zingen alles helemaal live. One Two Trio is vaak 
op televisie te zien. Bijvoorbeeld in kinderprogramma’s als De schatkist en de BZT-show. 
Ook zijn zij de huisband van Sinterklaas, onder meer bij het grote Sinterklaasfeest in Ahoy. 
Het optreden zal aanvangen om 14.00 uur en duurt tweemaal een half uur.
 
Ook op de zaterdagavond en de zondagmiddag van het Blokkerse carnaval zullen er 
optredens zijn van geweldige artiesten. Daarover informeren wij in een volgend Samenspel. 

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

OPHAALDATA: MAANDAG 7 DECEMBER
 MAANDAG 21 DECEMBER

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



Nu we al ver gevorderd zijn met de repetities van onze 
musical Joseph blijkt maar weer wat een spektakelstuk dit 
gaat worden. Niet alleen de liedjes die soms ontroerend 
en soms grappig zijn, maar ook de kleding en licht en geluid maken het weer tot een 
mooi geheel. Voeg daarbij de choreografie, er wordt best veel gedanst in deze musical, 
en het plaatje is compleet. Ook onze negen kinderen zijn vol enthousiasme begonnen 
aan het instuderen van de liedjes, de bewegingen en toneelposities. De toneelmeesters 
zijn begonnen met het maken van de decorstukken en onze lichtman is begonnen met 
het installeren van zijn computer om alles zo mooi mogelijk uit te lichten. Binnenkort 
worden de licht-units opgehangen. Zondag 29 november hebben we voor het eerste 
het hele stuk doorgespeeld.
Zoals de titel al doet vermoeden wordt ‘Joseph and the amazing technicolor dreamcoat’ 
een kleurrijke musical. We verklappen niet alles maar het ensemble moet 26 verschillende 
kleuren uit het hoofd leren, in een liedje, voorwaar een uitdaging.
Wat ons ook tevreden stelt is het aantal kaarten dat tot nu toe via onze website is 
verkocht, bijna 350. Vooral de 30e januari, de laatste voorstelling, gaat erg hard. Meer 
dan 100 kaarten zijn al verkocht. Als het zo doorgaat is deze eind december uitverkocht. 
Dus wees er snel bij. Ook de andere avonden lopen gestaag vol. Kijk voor meer informatie 
op onze website www.musicalzwaag.nl. Kunt u gelijk uw kaarten bestellen. 

Joseph, wat een kleurrijke musical

BANGERT OOSTERPOLDER IN BEWEGING
Stichting Netwerk organiseert de volgende activiteit:

Ouder en Peuter Yoga
Even een moment tijd voor elkaar en een bijzondere band met uw kind opbouwen door 
spelenderwijs met yoga aan de slag te gaan. Samen bewegen, spelen, ontspannen en 
genieten van alles wat yoga zo leuk maakt. De oefeningen helpen om te concentreren, 
zelfvertrouwen op te bouwen, soepel te blijven en een goed evenwicht te bewaren. Ouders/
verzorgers of grootouders, jullie zijn van harte welkom op deze Ouder en Peuter Yoga. 
Deze vijf lessen worden gegeven door een gediplomeerd kinderyoga docent Vivian.
 
Leeftijd kind: 2 tot 4 jaar
Datum lessen: vrijdagochtend 8, 15, 22 en 29 januari en 5 februari
Tijd: van 09.30 tot 10.15 uur
Kosten: 30 euro voor 5 lessen
Aanmelden: www.netwerkhoorn.nl

MFA de Kreek  |  Meetketting 1-3 Zwaag  |  0229-845130



Met heel veel leden is het 65-jarig jubileum van het 
KVG Zwaag in een geweldige sfeer gevierd. Met een professionele film en fotoreportage 
over de geschiedenis van het Vrouwengilde in Zwaag, gemaakt door bestuurslid Rina 
Gitzels. Met gebak en vooral veel luxe hapjes, gemaakt door de eigen bestuursleden en 
een heerlijk glaasje, was de avond veel te snel voorbij. Voor alle leden was er een speciale 
pen, die ook te gebruiken is voor de smartphone of IPod, met inscriptie, als kadootje. 
Speciale aandacht werd besteed aan drie jubilerende leden (meer dan 50 jaar lid!) te 
weten Nel Huisman, Toos Kok en Riet 
Jong-Korse. Zij gingen naar huis met 
een speciale oorkonde en een prachtig 
boeket.
De vereniging kreeg ook veel 
felicitaties via mooie kaarten, onder 
andere van het Zwaagse bestuur van 
het Masker en onze zustervereniging 
uit Blokker. Natuurlijk zijn we heel 
dankbaar voor de bijdrage van het 
LOP die ons daardoor in staat stelt om 
deze avond zo te organiseren. Maar 
ook fantastisch was de medewerking 
van de Plataan en vooral hun kado: wij mochten deze avond gratis de Plataan gebruiken!
Alles met elkaar een zeer geslaagde viering: 65 jaar Vrouwengilde Zwaag.
 
De volgende bijzondere avond gaat er ook al snel volgen, onze traditionele kerstavond 
op vrijdag 18 december. Hiervoor moet u zich wel aanmelden. Dat kan nog tot het 
weekend van 12 december via uw uitnodiging, het strookje in de bus bij Tonny Rood, W. 
Alexanderstraat 3, tel. 237802.
 
Maar eerst hebben we nog een leuke en waarschijnlijk interessante en misschien wel wijze 
avond op woensdag 9 december, aanvang 20.00 uur, met weerman Jan Visser, bekend van 
onder andere Radio Noordholland.

Mooie viering 65 jaar 
Katholieke Vrouwengilde Zwaag

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

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

Ophaaldata oud papier Blokker



Familieberichten & Zoekertjes

Voor plaatsing in het Samenspel van 18 december 
graag uiterlijk op WOENSDAG 9 december 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.

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

DANKBETUIGING

AANGEBODEN

TE KOOP

VERLOREN

Hartverwarmend waren de blijken van medeleven gedurende de lange periode
van ziek zijn en na het overlijden van mijn

lieve vrouw Corry

De druk bezochte condoleance en de uitvaartplechtigheid in onze Dorpskerk heeft 
veel indruk bij mij achtergelaten.

Voor dit waardige afscheid ben ik u bijzonder dankbaar.

Theo Abbekerk

Een speciaal woord van dank voor de goede zorg van Buurtzorg Zwaag Risdam.

Bent u op zoek naar een betrouwbare huishoudelijke hulp (zzper)?
Dan bent u aan het goede adres.

Info: 06-42153278

Kunst-kerstboom, hoogte ca. 1.80 meter. Mooie volle boom. Prijs: 50 euro.
Voor info: tel. 0229-233709.

Wie heeft een huissleutel met sleutelhanger (karmuntje) gevonden?
Verloren omgeving bs.de Wingerd/Fruitlaan.

06-22375887



vervolg Familieberichten & Zoekertjes
TE KOOP

Baanfiets: Eddy - Merkx met Campagnolo-Shamal wielen met hoge velgen.
Frame hoogte 58cm, verzet 51 x 16. Incl. vier extra voorbladen 48\50\52 en 53 tanden.

Idem achter 14\15\16 en 17 tanden. 
Compleet 385 euro.

Tel: 0229-235300

Een nieuwe naam en… nieuwe leden! De nieuwe 
naam van het koor en de modernisering van 
het repertoire heeft nu al enkele nieuwe leden 
opgeleverd. Dat zijn echter alleen vrouwelijke leden. 
Met de overige koorleden oefenden zij tijdens een recente repetitie het lied ‘De Speeltuin’ 
van Marco Borsato. Dit lied zit pas in het repertoire en klonk nu al veelbelovend. Het 
refrein gaat meerstemmig gezongen worden en reken er maar op dat dit lied een topper 
wordt. 
De liedjes die tijdens het korenfestival op 10 januari in De Witte Valk gezongen gaan 
worden zijn inmiddels gekozen en worden de komende repetitieavonden flink geoefend. 
Welke dat zijn kunt u lezen op onze facebookpagina en onze website www.swaeghzingt.nl 
Ook staat nu vast welke koren komen zingen. Hierover leest u binnenkort meer.
Het wordt tijd dat nu ook nieuwe mannelijke leden zich bij het koor komen aanmelden. 
Ongetwijfeld zijn er nog genoeg bassen en tenoren die eigenlijk best wel zouden willen 
zingen maar nog steeds met hun luie r... op de bank zitten. 

Heeft u er zo één toevallig thuis op de bank zitten? Van ons mag u hem er komende 
woensdag 16 december af scho… eh nee, stúúr hem die dag maar gewoon om 19.30 uur 
naar De Witte Valk voor het bijwonen van een koorrepetitie. Wedden dat hij later op de 
avond enthousiast thuiskomt en vervolgens nagenietend op de bank gaat zitten? Even 
zonder gekheid, met een paar mannen erbij komen de meerstemmige partijen nog beter 
tot hun recht. Bassen en tenoren zijn dus van harte welkom!

Wij dames C1 zijn een gezellig maar zeer gedreven team en zoeken versterking. Ben je 
tussen de 12 en 14 jaar kom dan eens gratis met ons mee trainen op een dinsdagavond 
in de Kreek. Tot gauw! Meer info, bel Ben van der Heul tel. 06-20950388.

Dames C1, HV Blokker

Eerstvolgende thuiswedstrijd zondag 13 december,15.00 uur:
HV Blokker DC1 tegen Vido DC1

Handbalteam zoekt jou!



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’ Doe-
middag 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

Zondag 13 december
KRUIDIGE KERST
Als opwarmertje voor de gezellige sfeer 
die kerst met zich meebrengt mag natuurlijk 
een heerlijke thee niet ontbreken. Om het 
helemaal bijzonder te maken gaan we eerst de 
ingrediënten naar eigen smaak verzamelen en 
deze drogen voor gebruik. Vervolgens gaan we 
een eigen theezakje maken. Nu zijn we klaar 
om deze koude maand door te komen met 
zelfgebrouwen thee. Doe je mee?
 
Aanmelden kan telefonisch (0229-266344), of via email naar info@mak-blokweer.nl. 
De kosten zijn 4 euro per kind, incl. materialen.
 
Stichting MAK Blokweer, Kloosterhout 1-2 1695 JC Blokker www.mak-blokweer.nl

Op vrijdag 18 en zaterdag 19 december ligt er in De Kreek een kunststof ijsbaan waar 
we allerlei activiteiten op en omheen plannen. Vrijdag overdag is de schaatsbaan 
beschikbaar voor de Socrates en Roald Dahl als onderdeel van de Brede School, ’s avonds 
houden we er een kinderdisco op (Stichting B&O). Om teleurstellingen te voorkomen 
moet je je hiervoor wel even opgeven via onze website : www.stichtingbno.nl

Op zaterdagmiddag organiseert Stichting Netwerk een aantal activiteiten op en om de 
ijsbaan en zaterdagavond is het een onderdeel van de kerstborrel van De Kreek zelf.
We proberen nog een programma voor de zaterdagochtend in elkaar te draaien, dus 
hou onze website in de gaten: www.stichtingbno.nl
 
Uiteraard kunnen wij die dagen nog vrijwilligers gebruiken! Lijkt het je wat? Geef je 
op bij Patrick Hoefman 0229-296818.
 
Het schaatsfestijn in De Kreek is mogelijk gemaakt door de Gemeente Hoorn, Overleg 
Leefbaar B&O, Stichting Netwerk, Brede School B&O, De Kreek en Stichting B&O. We 
hopen allemaal op veel schaatspret en willen hierbij iedereen alvast prettige feestdagen 
toewensen!

Schaatsen in de Kreek



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 Cavognaro, tel. 245621
 Oosterblokker Pastor Marco Cavognaro, tel. 245621
 Zwaag Pastor Marco Cavognaro, tel. 237157
Inlichtingen:  Secretariaat St. Martinus, tel. 237157 
  Geopend: dinsdagmiddag 13.00 - 15.00 uur
                    vrijdagmorgen  09.30 - 11.30 uur 
  E-mailadres: sintmartinus@quicknet.nl

Vieringen

vr. 04 dec. 09.00 uur Westerblokker Eucharistieviering
  19.00 uur Zwaag Woord- en Communieviering in de Kapel
za. 05 dec. 19.00 uur Oosterblokker Eucharistieviering m.m.v. Dames- en Herenkoor
zo. 06 dec. 09.30 uur Zwaag Tweede Zondag Advent
    Eucharistieviering Samenzang
   Westerblokker GEEN VIERING
di. 08 dec. 09.00 uur Westerblokker Eucharistieviering
wo. 09 dec. 09.00 uur Zwaag Eucharistieviering in de Kapel
  14.00 uur Zwaag Cenakel in de Kapel
do. 10 dec. 09.00 uur Zwaag Eucharistieviering in de Kapel
vr. 11 dec. 09.00 uur Westerblokker Eucharistieviering
za. 12 dec. 19.00 uur Oosterblokker Eucharistieviering m.m.v. Zingerderwijs
zo. 13 dec. 09.30 uur Zwaag Derde Zondag Advent 
    MOV Eucharistieviering m.m.v. Marcanto
  13.00 uur Zwaag Doopviering in de Lourdeskapel 
di. 15 dec. 09.00 uur Westerblokker Eucharistieviering
wo. 16 dec. 09.00 uur Zwaag Eucharistieviering in de Kapel
do. 17 dec. 09.00 uur Zwaag Eucharistieviering in de Kapel
vr. 18 dec. 09.00 uur Westerblokker Eucharistieviering
  16.00 uur Zwaag Huwelijksviering in de Lourdeskapel
  19.00 uur Zwaag Kerstviering K.V.G. in de Lourdeskapel

Dorpskerk: Kerkelaan 8, Zwaag

Protestantse Gemeente Hoorn-Zwaag-Blokker

Kerkgebouw: hoek Westerblokker/Kolenbergstraat

De kerkdiensten worden afwisselend gehouden in de Dorps-
kerk 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 december, 2e Advent
Zwaag: ds. J. Meinders 

Zondag 13 december, 3e Advent
Blokker: ds. R. Kooiman m.m.v. Glorious



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 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
Hilly Hania, Bramleylaan 32, Blokker (Bezoekwerk)  0229 - 23 48 72 of 06 - 43 03 24 60
Karin Jong-Koen, Bandstraat 8, Blokker (Secretaris)  0229 - 24 76 27
Zonnebloem Oosterblokker
Tineke Reus-Hoebe, Oosterblokker 115, Oosterblokker 0229 - 26 24 56

Zorg en Welzijn  0229 - 27 21 96

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
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


