
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 19 februari kunt u inleveren 

uiterlijk op WOENSDAG 10 februari 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.
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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.
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Volg ons ook op Facebook: www.facebook.com/Samenspel

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

JB’s carnavalsavond
Het carnavalsweekend staat weer voor de deur en dat moet 
natuurlijk goed gevierd worden. Daarom beginnen we bij JB 
Zwaagdijk al op vrijdag 5 februari. Kom lekker verkleed en geniet van de beste en leukste 
carnavalshits en natuurlijk mag de polonaise niet ontbreken op deze avond.

De entree is gratis en de zaal is vanaf 20.30 uur open.

Ons jaarprogramma tot juni
19 februari  JB get live 20.30 uur
37 februari  JB avond met samenwerking club 1800 (frisfeest)
4 maart  White 20.30 uur
18 maart  JB’s memories 20.30 uur
1 april  JB cafe Ingooi avond darten 20.30 uur
15 april  Darttoernooi 20.30 uur
20 mei  Avond Van Arjen (verrassingsavond) 20.30 uur
3 juni  3 kamp 20.30 uur
 
JB Zwaagdijk (voor en door jongeren) • Balkweiterhoek 56 • Zwaagdijk-West

Nieuws van JB Zwaagdijk

Twee damesteams van HV Blokker staan er heel goed voor om kampioen 
te worden van het winterseizoen 2015/2016. De A1 (17 en 18 jaar oud) 
staan een straat lengte voor op nummer 2, HVS uit Schagerbrug, en kunnen eigenlijk 
het kampioenschap niet meer missen. Bij de C1 (13 en 14 jaar oud) liggen de kaarten 
heel anders. Ze staan bovenaan met twee punten voor op de Westfriezen C3. Dus 
dat gaat nog een heel spannend einde worden van de competitie. De eerstvolgende 
thuiswedstrijden van de C1 zijn op 7 februari om 10.45 uur tegen DTS uit Hoogkarspel 
in de Kreek en op 21 februari de kraker tegen de Westfriezen om 12.10 uur ook in de 
Kreek.
 
Voor meer info over Handbal Vereniging Blokker bel Ben van der Heul: tel. 06-20950388.

HV Blokker op kampioenkoers



Wie denkt er niet eens terug aan die prachtige tijd na de basisschool??
Voor het eerst naar de “grote” school…

Terugdenkend aan deze prachtige tijd borrelde bij Marijke Koeman en Yvonne van ‘t 
Schip voorzichtig het idee op om een reünie te organiseren. Al maanden wordt er via 
allerlei kanalen gezocht naar alle oud-leerlingen én leerkrachten van de examenjaren 
1990-2000 voor de reünie op 21 mei a.s.

Zo’n 75% van de oud-leerlingen heeft inmiddels wel gehoord van de aanstaande 
reünie en heeft zich inmiddels via Facebook of één van de organisatoren gemeld!

Vele foto’s en herinneringen worden er inmiddels via dit FB-account gedeeld en het is 
inmiddels een gezellig weerzien!

Toch is er nog altijd een kleine groep die nog niet bereikt is en daarom deze oproep!

Heb jij examen gedaan in de periode 1990-2000 of was je deze jaren leerkracht op de 
Sint Margrietschool? Meld je dan aan via onderstaand mailadres of FB-account: 

We zien je graag!

Vriendelijke groet,
Marijke Koeman en Yvonne van ‘t Schip

Aanmelden kan t/m 10 april a.s:
Email: sintmargrietreunie9097@gmail.com
Facebook: “Sint Margriet Reunie 1990-1997 Zwaag&Hoorn”

Grootse reünie St. Margrietschool locatie Zwaag/Hoorn

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

OPHAALDATA: WOENSDAG 10 FEBRUARI
 WOENSDAG 24 FEBRUARI
SVP PAPIER GEBUNDELD OF IN DOOS/BAK AAN DE WEG ZETTEN.

Ophaaldata oud papier Blokker



Een complimentje!
In een vorige editie van Samenspel kon u lezen dat Ed Terpstra een 
complimentje kreeg van Anita Kaygissis-Bruinenberg. Deze rubriek 
is opgezet als een doorgeefrubriek. Degene die een compliment krijgt 
mag in het volgende Samenspel een complimentje geven. 
Deze week geeft Ed Terpstra een complimentje:
 
Tot mijn eigen verbazing zag in het vorige Samenspel mijn eigen naam en een heel mooi 
verhaal verschijnen in de rubriek: Een complimentje. Ik dank Anita Kaygissis-Bruinenberg 
hier dan ook voor. Want zo’n mooi omschreven compliment, en dan ook nog van een 
powervrouw die ondanks haar medische achtergrond altijd positief blijft, zoals Anita, 
die krijg ik niet vaak! Ondanks dat een heleboel mensen mij zien als een held of iets 
dergelijks omdat ik onbaatzuchtig een nier heb gedoneerd aan mijn oom Tom, ben ik 
die mening zelf niet toegedaan. Zoals ik ook al sprak tijdens zijn uitvaart, was en ben 
ik gewoon het neefje dat zijn oom, ondanks de lichamelijke ongemakken die Tom had, 
nog een paar jaar in redelijke goede gezondheid had willen gunnen met zijn Brenda en 
andere familie en vrienden! Helaas mocht het niet zo zijn en blijven wij als familie en 
vrienden achter met het gemis van Tom…

Bij deze wil ik dan ook het complimentje doorgeven 
aan mijn tante en weduwe van Tom, Brenda. Zoals de 
meeste mensen uit Blokker wel weten, heeft Tom de 
nodige lichamelijke problemen achter de rug gehad, 
zoals het kwijtraken van beide onderbenen, een duim 
en uitval van de nieren door diabetes. Al die keren 
is Tom, maar vooral ook Brenda op de proef gesteld. 
Ga er maar aanstaan als je elke keer op en neer moet 
naar het ziekenhuis, heliomare of andere afspraken, 
in onwetenheid blijvende of je eigen man nog thuis 
komt. Toch heb ik Bren nooit echt horen klagen en 

bleef ze samen met Tom genieten van de kleine dingen die het leven te bieden had. 
Samen de lekkerste salades en hapjes maken voor de diverse feestjes, op stap met de 
vriendengroep, op vakantie bij familie in Duitsland en haar eigen creatieve geest die voor 
de nodige ontspanning en versierselen zorgde bij haar in en rondom huis. 
Nu, ruim drie maanden na het overlijden van Tom, is Brenda bezig haar leven weer op 
te pakken samen met de twee poesenbeesten en de mensen die haar naast staan. Ik heb 
diepe bewondering voor de manier waarop ze dat doet, vooral nu de donkere dagen nog 
volop gaande zijn. Zo heeft ze een geweldige kerstbrunch georganiseerd, heeft ze een 
groot aandeel gehad in het verblijf van Wen en mij in Rome en maakt ze de lekkerste 
pindasoep die ik ooit geproefd heb! 
Lieve Bren, voor jou niets dan respect en hopelijk is het mij enigszins gelukt om jou via 
deze weg te verblijden met een geschreven compliment aangezien ik een compliment 
het liefst gewoon zeg… ;-)
 
Ed Terpstra



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

OPHAALDATA: MAANDAG 8 FEBRUARI
 MAANDAG 22 FEBRUARI

Graag goed gebundeld! De opbrengst komt ten goede aan de Zwaagse verenigingen. 
Steun ook uw vereniging met oud papier voor het L.O.P.! Kijk eens op www.lopzwaag.nl

Donderdag 14 januari was er de jaarlijkse speelavond 
van de KVG’s uit Zwaagdijk-West en Zwaag in de 
Plataan.
Om 19.30 uur waren de dames ingeschreven door dhr. Henk Knol. Een rond aantal, 12 
voor klaverjassen en 12 voor het Keessen. Dhr Henk Knol telt al jaren voor ons. Dat is 
voor het bestuur heel fijn, zo kunnen zij meespelen en rustig zorgen voor koffie, thee, 
glaasje en hapje. Het aantal spelers was iets minder dan andere jaren, er hing sneeuw in 
de lucht. En inderdaad, het ging sneeuwen, dus de fietsen waren wit bij het naar huis 
gaan. Maar het was weer een gezellige avond samen. De messen waren thuis gelaten en 
de lach klonk herhaaldelijk. De afspraak voor volgend jaar werd al gedaan, dan gaan we 
naar Zwaagdijk-West. 
Groetjes vanuit Zwaag aan alle KVG-leden.

Denk alvast aan uw tuinvragen voor 18 februari, de avond met “Groei en bloei”.

Twee KVG’s spelen samen

Nieuws van de Zwaagse Gymnastiek 
en TurnVereniging

Op zaterdag 20 februari wordt in de gymzaal aan de 
Julianalaan een wedstrijd georganiseerd voor de jongste 
selectieturnsters van ZG&TV en een aantal buurtverenigingen. 
De entree is 0,50 euro. U bent van harte welkom om te komen kijken.

De jaarlijkse verenigingsdag van ZG&TV is op zaterdag 12 maart in de gymzaal aan de 
Julianalaan. Meer informatie hierover volgt in een volgende Samenspel.

Informatie over ZG&TV kunt u vinden op onze site www.zgtv.nl en op facebook.



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

“Ons koor”: dat is het kerkkoor “Marcanto” 
dat op 1 januari 2015 ontstaan is uit de 
samenvoeging van het koor “Martinus” uit 
Zwaag en het koor “Cantorij” uit Blokker. Wij 
hebben 40 leden en wij verzorgen de vieringen 
zowel in Zwaag als in Blokker. Versterking is 
van harte welkom. Tenor, Bas, Sopraan en in 
het bijzonder Alten.
Elke dinsdagavond repeteren wij vanaf 19.30 
tot 21.30 uur (met koffie/theepauze) in de 
St. Michaëlkerk Westerblokker, Plantage 29 
Blokker.
Bent u diegene die bij ons wil zingen? Kom dan 
gerust een kijkje nemen op onze repetitieavond! 
Of bel even met onze voorzitter Riny Groot, 
telefoon: 0229-245589. Tot ziens/horen?

Wie komt “ons koor” 
versterken?

De Nationale Voorleesdagen zijn deze week feestelijk 
gestart op Socrates met een voorleesontbijt 
in iedere klas. Alle kinderen hebben lootjes 
getrokken en een ontbijtje voor een 
klasgenoot gemaakt. Op het lootje konden 
de kinderen hun ontbijtwensen opgeven. In 
iedere klas kwamen oma’s en opa’s voorlezen. 
Het was heel knus en de ontbijtjes vielen 
goed in smaak. 
 
Op onze school doen we regelmatig aan 
leesbevorderende activiteiten. Wist u dat 
wij eens per maand naar de Kreek gaan om leuke boeken uit de zoeken? Deze boeken 
kunnen dan thuis (voor)gelezen worden. Alle kinderen hebben een speciale BSB tas 
waarin de boeken worden meegenomen. 
 
Bent u benieuwd geworden naar onze school? Bel dan naar 0229-707721 om een afspraak 
te maken. Of kom op de open avond op dinsdag 16 februari van 19.30 tot 21.00 uur of 
naar de open ochtend op woensdag 17 februari van 09.00 tot 11.00 uur. Graag tot ziens!
 
Lage Hoek 71 | 1689 CP Zwaag | T 0229 - 707721| www.obsSocrates.nl

Voorleesontbijt op Socrates!



Zwaag, 5 februari 2016

Vrienden en vriendinnen van ‘t Masker,
Maandenlang hebben we er naartoe geleefd 
en dan is het toch eindelijk zover. De zenu-
wenkoorts heeft ruimschoots plaatsgemaakt 
voor de carnavalskriebels. Prins Maskerado en 
de Hofdames Renee en Róbin genieten al met 
volle teugen. Dat zal de komende dagen alleen 
maar meer en meer worden!

 
Piet Paulusma heeft goed weer voorspeld voor beide optochten. Dat is altijd een mooie 
geruststelling, maar dat betekent niet dat u achterover kunt leunen. Duimen draaien 
totdat je handen er zeer van doen, kan natuurlijk nooit kwaad. Zorg dat de straat autovrij 
is en de Hollandse driekleur, de Zwaagse Carnavalsvlag of de Zwaagse vlag in het gaatje 
steekt. Het Masker dankt iedereen voor het versieren van de straten, wat is dat altijd een 
prachtig gezicht!
 
Het rode-bolhoedjesprogramma op de vrijdagavond voor alle 50-plussers is nog altijd 
van een zeer hoog niveau en wordt weer bijzonder hilarisch. In dit theater van vermaak 
zullen vele Zwagers bij de lurven gegrepen en gekieteld worden met zottigheid. Dus 
kom op tijd! Na afloop van het programma blijven we lekker in de zaal en gaan nog 
even armpje door, dansen wat en proosten we op een mooi carnaval  onder de muzikale 
klanken van de band Bassie & Bobo!
 
Zaterdag de kinderoptocht die om 13.00 uur gaat rollen vanaf het sportpark van 
Westfriezen. Uw ogen zullen meerollen van verbazing, want ook de kinderoptocht ziet 
er briljant uit. Komt allen, want er is door de kinderen weer bijzonder veel werk van 
gemaakt! Op onze site www.carnavalzwaag.nl meer info hierover!
Zaterdagavond tienercarnaval ‘The golden edition’. Dat begint om 20.00 uur, is geheel 
alcoholvrij en eindigt om 22.00 uur! Daarna gaat heel Westfriesland los in onze Leuttempel 
met topband Paradise en een dikke verrassing! Ja, Peter Beense gaat de Leuttempel heen 
en weer laten schudden met zijn gouden strotje! Het wordt groot feest met een prima 
sfeer. Kaarten aan de kassa nog verkrijgbaar.
 
Zondag de grote dag! De lokroep van het Zwaagse Carnaval om naar Zwaag te komen 
kan niemand ontweken hebben. Dat krijgen we alleen voor elkaar omdat de 42 groepen 
wagenbouwers en loopgroepen een geweldige inspanning hebben geleverd. De Goudgele 
Rakkers zijn er weer bij en voor de Nootgevallen is het een feestje.  De Pretkoppen vinden 
dat we maar normaal moeten doen en De Plopkoppen besparen zich de moeite. En waar 
het voor de Dolle Diva’s een piece of cake is, is het voor ’t Veesttiem speciaal. Maar ook 
nieuwe namen zoals De Fanta’s en De Nooit-genoegjes zullen hun entree maken tijdens 
de Grote Optocht. 

Lees verder op de volgende pagina >>



Zoals bekend is bij iedereen in West-Friesland (en ver daar buiten), start De Grote 
Zwaagse carnavalsoptocht op zondag 7 februari om 13.00 uur vanaf industrieterrein 
‘De Oude Veiling’. Bronnen binnen de gemeente Hoorn hebben echter laten weten dat 
de af te leggen route dit jaar niet helemaal zeker is. 
De staat van de verharding op onder meer de De Oude Veiling, Dorpsstraat, Julianalaan, 
Wilhelminastraat, Krijterslaan, Beatrixstraat, Fruitlaan, Zuiderstraat en ook de Pastoor 
Nuijenstraat is enigszins discutabel. Het kan zijn dat aanvullende wegwerkzaamheden 
nodig zijn om de gehele parade tijdens De Grote Zwaagse optocht veilig over de route 
te laten rijden. 

Gemeente Hoorn heeft contact gelegd met een groep betrouwbare wegwerkers die 
enige ervaring hebben met de betreffende optocht. Zij schijnen te hebben toegezegd 
voor het einde van de optocht het nodige pleisterwerk te verrichten.

-P. I. Raat-

(Weg)werkzaamheden

<< vervolg van de vorige pagina

Alaaf voor de wagenbouwers, hun schuureigenaren en diegenen die hen financieel 
hebben ondersteund om hun plannen te realiseren. 
Zodra de uitslag van de prijsuitreiking bekend is zal deze via www.carnavalzwaag.nl met 
de hele wereld gedeeld worden. Daarna barst het feest weer helemaal los met huisband 
Paradise en een optreden van Kevin Bakker! 
 
Maandagavond om 20.30 uur gekkigheid en malligheid in de Leuttempel. Massaal 
verkleed, massaal uit hun dak met onze feestband Paradise en een optreden van de beste 
Party artiest van Nederland, Pascal Redeker!
 
Dikke Dolle Dinsdag, van 20.00-22.00 uur voor genodigden. Na 22.00 uur kan iedereen 
naar binnen. Met als toetje een knalfeest van jewelste. Heerlijk meebléren en de handjes 
hoog in de lucht met Ronnie Ruysdael! Jje weet wel, die van de Sjonnies. En dan is het 
carnaval 2016 en het jubileumjaar zomaar weer afgelopen...
 
Wij wensen alle optochtkijkers, de optochtdeelnemers en alle bezoekers aan de 
Leuttempel een te gek carnaval. Prins Maskerado en de Hofdames Renee & Róbin hebben 
er in ieder geval enorm veel zin an. Alaaf, alaaf, alaaf!

Het Masker wenst u een fantastisch carnaval toe!
Tot leut op www.carnavalzwaag.nl en tot volgend Samenspel, Het Masker



En dan is het opeens alweer zo ver. De 24 
Striphelden staan alweer te trappelen om 
met de kinderoptocht mee te doen.
Het thema is dit jaar gebaseerd op prins 
Maskerado en zijn hofdames. Met hun 
achternaam, adres en het werk van de 
prins, kan het niet anders dan dat het een 
“fruitig” carnaval gaat worden. Er is weer 
druk geknutseld, gebouwd en zelfs geoefend!
We maken er zaterdag een gezellig feestje van. We zien jullie allemaal graag bij de 
optocht!

Kinderoptocht

We hadden voor het eerst 
breuken les. Groep 5 deed 
ook mee. Meester Lars 
gedroeg zich als een Franse 
kok. We moesten pannenkoeken delen, en mochten ze 
daarna op eten. Tijdens het werken ging meester de 
pannenkoeken op warmen. 

Naomi en Asha (groep 5/6)

Pannenkoeken les!

Vorig jaar verzorgde de heer Ben van de Kamer uit Hoorn voor de leden van KBO-Blokker 
en andere belangstellenden een themamiddag over Godfried Bomans. Op vrijdag 19 
februari gaat hij iets vertellen en laten zien over oude verhalen en teksten. Het belooft 
opnieuw een hele interessante middag te worden met veel leerzame en humoristische 
onderwerpen.
Aanvang 14.00 uur in ‘Het Gouden Hoofd’. Deelnamekosten 3 euro p.p., inclusief 
consumpties en een ronde bingo na afloop.

Ook 50-plussers die geen lid zijn van de KBO zijn van harte welkom en hebt u belangstelling 
voor het lidmaatschap van de KBO, dan kunt u altijd contact opnemen met een van de 
volgende personen: G. Plukkel (246038), J. de Heij (232206) of P. Coffeng (572836) of via 
de email: kboblokker@gmail.com.

KBO Afd. Blokker duikt in oude verhalen



Swaegh zingt…….. in concert!!

Nu is natuurlijk elk optreden van het koor een concert 
(dat wel natuurlijk), maar dit keer is het een heus 
officieel concert. Op 14 februari organiseert 
het Hoorns Harmonie Orkest namelijk een 
Valentijnsconcert in de Oosterkerk in Hoorn en 
het orkest heeft Swaegh Zingt uitgenodigd dat 
concert te komen verzorgen. Het is de bedoeling 
dat het koor een aantal liedjes ten gehore 
brengt en dat er tenminste één lied samen met 
het orkest wordt uigevoerd. Aangezien het een 
Valentijnsconcert betreft, kunnen de liedjes 
mogelijk tot intensief knuffelgedrag leiden. Let 
wel, dat is alleen toegestaan voor het publiek. 
Om verbaasde of boosaardige blikken en valse noten te voorkomen is knuffelen voor 
koorleden tijdens het optreden verboden. Daarna mogen ze hun gang aan. 
 
Verras iemand waar je gek of in ieder geval erg gesteld op bent. Neem hem/haar mee voor 
een fietstocht, wandeling of autorit en ga voor een ultiem Valentijnsgevoel dan richting 
de Oosterkerk aan het Grote Oost in Hoorn. De Oosterkerk heeft een uithangbord in 
de vorm van een klok. Die is van verre al te zien dus dat kan eigenlijk niet missen. Voor 
bezoekers die met de auto komen is er ruimschoots parkeergelegenheid op de Nieuwe 
Wal, vlakbij het Julianapark in Hoorn. Makkelijk bereikbaar en gratis. Vanaf de Nieuwe 
Wal is het maar een korte wandeling naar de Oosterkerk. Om de kosten van het concert 
(huur locatie e.d.) enigszins te dekken, is de organisatie genoodzaakt om per persoon 
6,00 euro entree te heffen. Tot en met 16 jaar is de entree echter gratis. Het concert 
begint om 14.30 uur. Kom op tijd want vol = vol!!

Nieuws van Toneelvereniging Michael

Toneelvereniging Michael is alweer een tijdje aan het 
repeteren voor een prachtig toneelstuk. De titel is ‘Tante Bella’s Beautysalon’, een 
klucht in drie bedrijven door Henk Roede. Het plezier spat er tijdens de repetities 
vanaf. Het is dan ook een gezellige klucht waar veel hilarische momenten inzitten!
Op zaterdag 12, vrijdag 18 en zaterdag 19 maart zullen de uitvoeringen zijn in Het 
Gouden Hoofd. Aanvang 20.00 uur. Dus wilt u een avondje heerlijk ontspannen en 
genieten van echt dorpstoneel, reserveer een van de datums. Het beloven prachtige 
avonden te worden. Kaarten zij in de voorverkoop al te verkrijgen bij Loes Beemster 
Golden Deliciouslaan 15 Blokker, tel. 0229-232781.



Het nieuwe jaar is al weer oud. Ik hoor niemand meer “veel geluk 
en gezondheid” wensen. 
Wat was december toch weer gezellig. Heerlijk. En wat hadden ze 

me weer mooi in het groen gezet! Marjan is wel echt mijn vriendinnetje hoor. Wat kan 
die me toch mooi versieren. En zoveel hulp als ze altijd krijgt. 
Met de Oosterblokkerborrel werd de kersttijd afgesloten. Weer fijn om te zien dat ook 
mijn ‘buren’ me steeds beter kunnen vinden. 
Januari lijkt nog wat rustig. Alhoewel, heeft u al kaarten besteld voor de 24ste? Dat 
wordt een heel gezellig programma op de zondagmiddag. Heerlijk genieten van het 
Westfries Collectief met hun programma: ‘’t Is Merakels’. Prachtige Westfriese humor.
In februari komt er weer zo’n prachtige boekenmarkt. Ik heb het zelf niet bijgehouden, 
de tijd gaat voor mij anders dan voor u, maar het lijkt de 25ste keer te zijn!! Tjonge, 
jonge. Ik weet nog goed van die eerste keren. Toen was het nog boven. En de organisatie 
ging de allereerste keer zelf met een auto door het dorp de boeken ophalen. De oogst 
was toen nog niet zo uitbundig. Tegenwoordig weet men al heel goed de weg. Het 
hele jaar door worden boeken gebracht bij Afra en Cees Groot. Wat is dat toch mooi, 
dat die nog steeds ruimte hiervoor beschikbaar stellen. En er dan ook nog prima voor 
zorgen! Ik moet er niet aan denken dat ik al die dozen binnen mijn muren een plek 
zou moeten geven. 
Maar dat wordt weer hard werken voor de mensen. Eerst alles sorteren en mooi op 
de kramen zetten. En dan een heel weekend fijn u ontvangen en hopen dat u weer 
wat kilootjes mee naar huis neemt. Vanwege het jubileum is men nu zelfs van plan om 
de boeken zowel boven als beneden te zetten. En er komt een echte Verteller om u 
te vermaken tussen het snuffelen door. Ikzelf houd erg van verhalen vertellen. Ik ben 
benieuwd! Maar zet dus 20 en 21 februari maar in uw agenda. Ook als er onverhoopt 
niets van uw gading zou zijn, hebben ze bij de bar naast de koffie altijd nog heerlijke 
soep en andere happerij. Wat geeft dat toch veel gezelligheid. Ik kan me er nu al 
uitbundig op verheugen.
 
Maar, we hebben weer genoeg gepraat. U weet het: houdt de website in de gaten: 
www.ccp.nu 
 
Een warme groet van uw ijsheilige Pancratius. En graag tot de volgende keer.

Pancratius vertelt...

De huisartsenpraktijk is wegens nascholing, vakantie of nachtdienst gesloten op 
vrijdag 22 april.

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



5 februari JB’s Carnavalsavond Aanvang: 20.30 uur
 De Wildebras, Zwaagdijk-West

5-9 februari Carnaval
 Het Masker: www.carnavalzwaag.nl
 Blockeniers: www.deblockeniers.nl

13 februari Valentijnswandeltocht Aanvang: 9.00 uur
 Karsten Travelstore, Zwaag

19 februari JB Get Live Aanvang: 20.30 uur
 De Wildebras, Zwaagdijk-West

19 februari KBO themadag: Oude Verhalen Aanvang: 14.00 uur
 Het Gouden Hoofd, Blokker

20 februari  Klaverjassen Aanvang: 20.00 uur
 De Wildebras, Zwaagdijk-West

20 + 21 februari  25ste Boekenmarkt Aanvang: 10.00 uur
 Cultureel Centrum Pancratius, Oosterblokker

21 februari  Start-2-Bike Aanvang: 9.30 uur
 Lageweg 25, Hoorn
 Westfriese FietsTourclub

26 februari Jaarvergadering Aanvang: 20.00 uur
 De Wildebras, Zwaagdijk-West

27 februari JB Frisfeest Aanvang: 20.30 uur
 De Wildebras, Zwaagdijk-West

Activiteitenagenda     februari 2016

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



Sportagenda     februari 2016

VOETBAL

14 feb Heren Aanvang 14.00 uur        

 De Blokkers - Grasshoppers Blokker

ZAALVOETBAL

19 feb Heren Aanvang 20.45 uur

 Zwaag/Hoogland Kozijnen - Gencik United Zwaag

17 feb Dames Aanvang 22.00 uur

 Zwaag/HooglandKozijnen - Lutjebroek 2 Zwaag

HANDBAL

7 feb Dames Aanvang 15.15 uur

 HV Blokker - Alpha Tours/Valken 2 De Kreek

13 feb Dames Aanvang 19.30 uur

 Westfriezen - Zwaluwen’30 Zwaag

14 feb Heren Aanvang 14.40 uur 

 HVBlokker - Najaden De Kreek

VOLLEYBAL

5 feb Heren Aanvang 19.30 uur

 NIVO - The Setlight 3 De Kers

5 feb Dames Aanvang 19.30 uur

 NIVO - Ardrea 2 De Kers

20 feb Dames Aanvang 15.30 uur

 WhamWham - Jonas De Opgang

TAFELTENNIS

12 feb Heren Aanvang 20.00 uur

 TT sport/A Merk - Spirit 3 Oosterblokker

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.



Deel 1 - de Pitcher (de werper)
Kalm loop ik naar de pitchheuvel, op zo’n 13,5 meter van de 
thuisplaat. Ik zie de eerste slagman van de tegenstander naar de 
plaat komen. Aha, een leftie. Linkshandig dus. Mijn catcher neemt 
zijn positie in en strekt zijn handschoen. Daarop focus ik me. Daar 
moet die bal in. Zodanig geworpen dat iedere umpire hem wel 
‘slag’ moet geven. Immers: drie slag is een slagman uit. Als-ie die 
ballen niet raakt natuurlijk. Drie slagmannen uit is wisselen van 
veldpartij naar slagpartij. En voor ons de kans om punten te scoren. 
Ik richt mijn blik op het midden van de catcherhandschoen. Alles 
om me heen vervaagt. Ik stop mijn werphand met de bal erin achter 
mijn handschoen. Zo ziet die slagman niet wat voor worp ik voor hem heb. Ik til mijn 
voorste been op, ik swing mijn werparm, de bal suist richting de plaat….ik hoor de call 
van de umpire: STRIKE ONE!
 
This could be you…one day.
Word nu lid van HBSC Urbanus. Jongens, meiden, dames en heren zijn alle welkom. 
Meld je aan via www.urbanushoorn.nl en train gratis mee t/m 31 maart.

Welkom op het honkbalveld

Dat is pas een goed begin van het nieuwe jaar. Wat een opkomst bij de jaarvergadering! 
Was de Westfrisiaweg met alle vijven en zessen een goede aandachtstrekker, of was het 
misschien de belangstelling voor het werk van de dorpsraad, of de gezellige nazit in de 
biljartzaal van De Wildebras? We zullen het niet weten, maar een goede zaak is het wel!
 
Voor informatie over de gang van zaken bij de aanleg van de Westfrisiaweg waren wij met 
de heer Boing (fa. Heijmans) en de heer Michiels van de provincie aan het juiste adres. De 
ontwikkelingen kunnen via Google-maps gevolgd worden, maar een mondelinge toelichting 
gaf ook de nodige duidelijkheid. Niet zo helder bleek de rol van de gemeente Hoorn en de 
Provinciale Staten bij de vraag of de fietstunnel in het dorp nu wel of niet kon blijven. Het is 
mosterd na de maaltijd, maar hier wil de dorpsraad zeker nog op terug komen.
Voor Zevenhuis heeft een tweede bedrijf zich gemeld. Avia Marees heeft plannen voor 
horeca, fitness, restaurant en wellicht een benzinepomp. Dat alles bij de Strip. Twee 
gebouwen van wel 20 meter hoog. Voor de gemeente Hoorn is zelfs 30 meter hoogte 
mogelijk. Als we dan toch op de meer-meer-meest-toets drukken kan Hoorn de afspraken 
over het niet toestaan van onder andere transportbedrijven (die moesten naar Distriport) 

Berichten van de dorpsraad van Zwaagdijk-West

Lees verder op de volgende pagina >>
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Op dinsdagochtend 9 februari en donderdagochtend 
10 maart staan de deuren van De Bussel open voor 
belangstellenden! Tussen 9 en 11 uur bent u van harte welkom om te zien hoe we op De 
Bussel werken! En hoe werken we dan? Als u bij ons komt ziet u een school met PIT!

De Bussel staat voor uitstekend onderwijs waarop een passend uitstroomadvies 
volgt. De schoolcultuur is fijn, de kinderen kennen elkaar, gaan plezierig met elkaar 
om, groeien in veiligheid (we werken volgens de methodiek De Vreedzame School). De 
wereldoriënterende vakken en de creatieve vakken worden gezamenlijk aangeboden 
volgens de methodiek IPC, een geweldig motiverend onderwijsaanbod, het leukste vak 
van de week! 

Ons gebouw is licht, ruim, gezellig en omringd door een fijn buitenterrein. Hoogtepunten 
op De Bussel? De verjaardagen van de kinderen, de feesten, de schoolreis of het 
schoolkamp, de Busseldag, de themaweek Tweede Wereldoorlog en bezoekjes aan de 
bibliotheek. VSO, TSO en BSO worden 
verzorgd door SKH met de Vreedzame 
opvang. Het team van De Bussel 
wordt gevormd door leerkrachten 
met kwaliteiten, innoverend en geven 
onderwijs zoals in 2016 nodig is.
 
Bent u verhinderd op deze data, 
maar wilt u wel de school bekijken? 
Belt u gerust via 0229-233532 om een 
persoonlijke afspraak te maken.

Open deuren op OBS De Bussel!

ook wel met voeten treden. Al met al, hier is het laatste woord nog niet over gezegd.
Duidelijkheid over de komst van grote windmolens is er nog niet. Ontwikkelaars hebben 
vanaf nu (januari 2016) tot mei de gelegenheid hun plannen bij de provincie in te dienen. 
De kans op plannen voor Zwaagdijk-West is minimaal, maar zeker weten doen we het 
niet eerder dan ergens in mei.
 
Rijdt u wel eens over de Zwaagdijk? Waar rijdt men het hardst? Zwaagdijk-West of 
Zwaagdijk-Oost? Volgens de berichten in de krant zijn er in Zwaagdijk-Oost diverse 
snelheidscontroles gehouden die de schatkist toch wel even gespekt hebben. Het wachten 
is op controles in Zwaagdijk-West. Alleen gaan die niets opleveren, want ...controles 
komen hier niet voor.



Hanekrabbels:
Met alle respect hoor, maar…
Als tekstschrijver let je onbewust op vreemd taalgebruik. 
Daardoor hoor of lees je soms rare dingen. Zo word je bij de 
weersvoorspellingen dagelijks herinnerd aan onze Koningin: ’met 
temperaturen van maxima ….’ en spreken we tegenwoordig niet 
meer over een persoon maar over ‘een iemand’. Laatst hoorde ik 
een dame op tv zelfs spreken van ‘twee iemanden’. Daar krijg ik dus kippenvel van.
 
Het tijdschrift van het Genootschap Onze Taal heeft op de achterkant van hun tijdschrift 
altijd leuke woordspelingen die mij gelukkig weer doen schaterlachen: ‘Gezocht: 
sleepbootkapitein voor duwboot’, of: ‘Met moestuinen en voedselbanken vecht Brazilië 
tegen armoede. Wereldwijd is er lof.’ Of toen er blijkbaar online iets verkeerd was 
ingevuld: ‘De volgende velden bevatten een ongeldige waarde: Geboortedatum (datum 
kan niet in het verleden liggen).’
Geweldig, toch? 
 
Maar de laatste tijd krab ik toch af en toe even achter mijn oren als ik mensen het woord 
‘respect’ hoor gebruiken. Mensen roepen te pas en te onpas: ’Met alle respect hoor, 
maar… en dan volgt er bijvoorbeeld: ‘…wat ben jij een klootzak!’
Vorig jaar werd er een hoge politiefunctionaris geïnterviewd over een zeer ernstig voorval 
met mishandeling door een groep jongeren. De functionaris gebruikte deze uitspraak 
wel op zeer dubieuze manier: ‘Met alle respect, hoor, maar dit soort praktijken dulden 
we niet.’
 
Mensen denken tegenwoordig ook respect te kunnen afdwingen: ‘Ik zie een naakte 
vrouw op het stationsplein in Keulen die roept dat we respect moeten hebben voor haar, 
ook als zij naakt over straat loopt. Ik begrijp haar statement wel, maar schieten we niet 
een beetje door? ‘We moeten respect hebben voor elkaar’. Oh ja? Altijd? Zonder meer? 
 
Ik vraag me af of we nog wel weten wat dat is, respect. Ik heb de synoniemen voor 
respect even opgezocht: eerbied, hoogachting, waardering. Dan wordt het al een stuk 
duidelijker:
‘Met alle waardering, hoor, maar je bent een klootzak,’ gaat er lang zo lekker niet in. 
 
Misschien zijn we het woord een beetje kwijtgeraakt, verloren door verkeerd gebruik.
Vroeger zeiden we dat je respect moest verdienen. Misschien moeten we het eerst maar 
eens terugverdienen.
 
Zo. Met alle respect, maar dat moest ik even kwijt.



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

BRAAKBALLEN PLUIZEN 
Zondag 7 februari
Aan de haaksnavel en scherpe klauwen 
herken je een roofvogel, zoals een uil. De uil gaat ’s nachts op rooftocht. Anders dan de 
meeste roofvogels heeft de uil heel grote ogen die goed in het donker een prooi kunnen 
vinden. Maar wat is de prooi van een uil? 
Het antwoord kun je in zijn braakbal vinden. Uilen eten hun prooien met huid en haar op 
en braken de botjes weer uit. Dat heet een uilenbal. Aan die botjes kun je zien wat de uil 
voor prooi gegeten heeft. Wil je zelf ook een keer uitpluizen wat een uil eet? Dat kan bij 
MAK Blokweer, op 7 februari van 14.00 tot 15.30 uur.
 
Stichting MAK Blokweer, Kloosterhout 1-2 1695 JC Blokker www.mak-blokweer.nl

Op zaterdag 20 en zondag 21 februari viert het CCP in Oosterblokker haar 
25ste boekenmarkt. De markt is op de boven- én benedenverdieping. 

U kunt hier lekker struinen in en langs de kramen met boeken. Met nog meer boeken 
dan gewoonlijk, en met op zondag de gasten Marijcke Faas van de Verteltuin, die komt 
voorlezen, en Barbara Aalpol die haar boek ‘Om gestoord van te worden’ komt presenteren.
Marktkramen met een lengte van meer dan 100 meter liggen vol met rijen boeken, keurig 
gerubriceerd: romans, kinderboeken, geschiedenis, sport, koken, reizen, koningshuis, 
godsdienst, noem het maar op. De markt is in de afgelopen 25 jaar uitgegroeid tot een 
begrip onder boekenliefhebbers. Niet alleen boeken maar ook CD’s, LP’s en speelgoed zijn 
vaak voor een prikkie te bemachtigen. Op de bovenverdieping, waar Marijcke Faas zal 
voorlezen, zijn onder andere kramen met kinderboeken en speelgoed. Voor het aangenaam 
verpozen is er als vanouds koffie en thee, heerlijke soep en broodjes. De opbrengst is zoals 
altijd bestemd voor onderhoud en verbetering van de inrichting van het gebouw. 
 
De markt is zaterdag 20 en zondag 21 februari open van 10.00 tot 16.00 uur.
Entree is 1 euro. Kinderen jonger dan 12 jaar onder begeleiding gratis.
De kerk is rolstoelvriendelijk, met een trap en stoellift naar de bovenverdieping.
 
Cultureel Centrum Oosterblokker | Oosterblokker 98, 1696 BK Oosterblokker | www.ccp.nu

Cultureel Centrum Pancratius viert 
25 jaar boekenmarkt



Nieuw jaar, nieuwe agenda, nieuwe data
Hier hebben wij voor u de data van verkoop van wereldwinkelartikelen:
Zaterdag 13 februari
Zondag 20 maart
Zaterdag 16 april
Zondag 22 mei
Zaterdag 18 juni

Laten we er met zijn allen een mooi jaar van maken! Graag tot ziens bij de verkoop en/
of de koffie na de vieringen van zaterdag 19.00 uur of zondag 10.00 uur.

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

Nieuws van de Wereldwinkelgroep Zwaagdijk-West

BANGERT OOSTERPOLDER IN BEWEGING
Stichting Netwerk organiseert de volgende activiteit:

Ouder en kind Yoga
Even tijd voor elkaar en een bijzondere band met uw (klein)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/grootouders/verzorgers, jullie zijn van harte welkom met uw (klein) kind op deze 
Ouder en kind Yoga. Deze vijf lessen worden gegeven door een gediplomeerd docent 
“Ouder en Kind Yoga”, Vivian van der Zwaag.

Leeftijd kind:  2 tot 4 jaar
Datum lessen:  vrijdagochtend  12, 19, 26 februari 2016 + 11 en 18 maart 2016. 
 4 maart gesloten!
Tijd:  9.30 tot 10.15 uur
Kosten:  30 euro voor vijf lessen
Locatie:  MFA de Kreek
Aanmelden:   www.netwerkhoorn.nl 

Voor meer informatie kunt u mailen naar h.abdellaoui@netwerkhoorn.nl of bellen op 
donderdag naar 0229-238546 of vrijdag 0229-234390 vragen naar Hafsa Abdellaoui.

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



Blokker, 5 februari 2016

Carnaval bij de Blockeniers
Beste ingezetenen van het rijk der Blockeniers en 
daarbuiten,
Prins Carlos, Adjudant G, en hun charmante en 
gezellige hofdames Cindy en Zowy, maar ook 

jeugdprins Joost, adjudante Esmee en de hofdames Yara en Noortje kunnen niet wachten 
tot carnaval 2016 losbarst. Ze zijn echt al een beetje zenuwachtig. Ze hebben de afgelopen 
weken kunnen oefenen en hebben de smaak goed te pakken gekregen. Onder andere 
bij het prinsenbal van het Masker, maar ook dat geweldig prinsenbal in Tilburg. Wat 
een feest was dat. Ook jeugdprins Joost met zijn gevolg genoot bij Ospylac. Een feestje 
vieren kunnen deze twee decorums en dat zullen ze laten zien als ze mogen regeren 
over het rijk der Blockeniers. Nadat  de scholen en mensen die een steuntje in de rug 
verdienen zijn bezocht kan het feest losbarsten! De sleutel halen bij de gemeente Hoorn 
en Drechterland en het regeren kan beginnen over het rijk der Blockeniers.

Een prachtig programma is er 
samengesteld, zoals op zaterdagmiddag 
6 februari niemand minder dan One Two 
Trio in sporthal de Brug, bekend van 
nummers als juffrouw Toos, Sjoe  Sjoe Wa 
en de Hoky Poky. Dit wordt natuurlijk een 
geweldig optreden. De zaal gaat om 13.30 
uur open. Kaartjes zijn te verkrijgen bij 
Primera Blokker en wellicht aan de deur 
en dat voor maar 2,50 euro pp. Hierna 
natuurlijk de grote kinderplaybackschow. ‘s Avonds in het Gouden Hoofd voor de eerste 
keer een groot frisfeest voor kinderen van de basis- en middelbare scholen. En een 
schitterend optreden van het Junior Songfestival on tour. Aanvang 20.00 uur en de entree 
is gewoon gratis. Dit dankzij de vele sponsors.

Zondag 7 februari gaan de Blockeniers weer los in sporthal de Brug met de fantastische 
kindershow Rolando. Humor, magie en muziek staan centraal tijdens deze show. 
Natuurlijk treden de drie besten van de playbackshow nog een keer op en Go Round 
verzorgt de muziek. Voor de grotere kinderen wordt de middag afgesloten met een 
speciaal en spetterend optreden van Kevin Bakker. Feest in de sporthal met Kevin die met 
een oneindige reeks van gezellige meezingers de zaal op zijn kop zet!  De entree voor 
deze middag is gewoon weer gratis!

Maandag 8 februari de 55-plusmiddag. Echt een middag met een gouden randje, want 
er komt een schitterend optreden van het Wesfries Collectief met de show ‘Skoftig mooi’ 

Lees verder op de volgende pagina >>
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met legendarisch en hilarisch Westfriese sketches. Amusement zoals je dat tegenwoordig 
niet meer zo vaak ziet. De aanvang is 14.00 uur in Het Gouden Hoofd. Zit u met vervoer? 
Neem even contact op met Jan of Annie Jong 0229-238899 of 06-31315655.
Maandagavond nog een klapstuk: de dinnershow in de Harmonie. Een show die qua diner 
en entertainment op een zeer hoog niveau staat. De hele avond wordt u vermaakt met 
diverse artiesten en acts. Opgeven voor deze show is gewenst door 35,00 euro (zonder 
consumpties) of 50,00 euro (met consumpties) over te maken naar NL32 RABO0307754677 
t.n.v. de Blockeniers. Inloop vanaf 17.30 uur, aanvang 18.00 uur.
Het wordt dus knallen bij de Blockeniers. Prins Carlos heeft al een grijns van oor tot oor en 
is trots dat hij met zijn gevolg, een dergelijk mooi programma kan en mag presenteren. 
Het mooiste cadeau dat u terug kunt geven is om massaal te komen naar een van de 
evenementen. U zult er geen spijt van krijgen.

Meer info op facebook of www. De blockeniers.nl. Geen fullcolour Blockeniersmagazine 
gehad? Bel even met Hendrik Koster: 06-83641367.
ALAAF, ALAAF,ALAAF

Op obs Het Ooievaarsnest is er een groep meerkunners op het gebied van rekenen. Deze 
kinderen komen een keer in de week bij elkaar om met elkaar moeilijkere sommen te 
bespreken. Ook krijgen ze begeleiding en instructie over ingewikkelde rekenopdrachten 
voor hun weektaak. 
Deze groep kinderen krijgt sinds kort een nieuwe uitdaging: leren programmeren! Ze 
leren diverse programmeertalen te begrijpen en toe te passen en gaan bezig met het 
programmeren van robots. De kinderen leren ook waar programmeren en robots allemaal 
voor gebruikt worden en gaan dat zelf toepassen door middel van scratch (https://scratch.
mit.edu). Maar zij leren ook ontwerpen en zelf uitprinten van hun ontwerp met een 
echte 3D-printer.

Een mooie uitdaging en na les 1 hadden de kinderen al geleerd hoe computers werken 
met nullen en enen, hebben ze gezien hoe een robot de rubix cube kan oplossen en, 
misschien wel het grappigste van de dag, hebben ze gezien wat er gebeurt als je een 
robot niet exact vertelt wat het moet doen.
 
Bent u geïnteresseerd of wilt u een kijkje komen nemen tijdens deze lessen, dan kan dat. 
Neem daarvoor contact op met de school.
obs Het Ooievaarsnest, Kalbstraat 1, Zwaag, 0229-237330
Meer info: www.obshetooievaarsnest.nl 

Programmeren op school



Familieberichten & Zoekertjes

Voor plaatsing in het Samenspel van 19 februari 
graag uiterlijk op WOENSDAG 10 februari voor 19.00 uur uw berichtje inleveren.

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

t.n.v. Stichting Samenspel
De tekst kunt u mailen naar redactie@stichtingsamenspel.nl 

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

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

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?

AANGEBODEN

VERLOREN

DANKBETUIGING

Betrouwbare huishoudelijke hulp met referenties! 
Voor meer info graag bellen met 06-55409911

Een huissleutel met oranje labeltje/sleutelhanger; 
mogelijk omgeving Deen Zwaag Dorpsstraat.

Graag berichtje naar tel. 06-24355250

Daar het voor ons onmogelijk is om iedereen persoonlijk te bedanken, 
willen wij langs deze weg iedereen enorm bedanken voor de overweldigende 
belangstelling tijdens de ziekte en na het overlijden van mijn lieve man onze 

geweldige pap en trotse opa
 

Piet Bos
 

Het medeleven, persoonlijk, schriftelijk of in de vorm van bloemen tot uiting gebracht, 
was voor ons een grote steun en zal steeds in onze dankbare herinnering blijven.

 
Anneke Bos - van Paassen  

Örjan  en Jolanda, Tycho, Milan & Natasja en John, Mandy, Joyce



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 7 februari
Zwaag:  ds. J. Meinders: doopdienst

Zondag 14 februari 
Blokker: mw. I. Broekhuizen-Slot

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. 06 febr. 19.00 uur Oosterblokker Eucharistieviering m.m.v. Zingerderwijs
zo. 07 febr. 09.30 uur Zwaag Eucharistieviering Samenzang
   Westerblokker GEEN VIERING
di. 09 febr. 09.00 uur Westerblokker Eucharistieviering
wo. 10 febr. 09.00 uur Zwaag Aswoensdag
    Eucharistieviering in de Kapel
  14.00 uur Zwaag Cenakel in de Kapel
  19.00 uur Zwaag Eucharistieviering m.m.v. Marcanto
do. 11 febr. 09.00 uur Zwaag Eucharistieviering in de Kapel
vr. 12 febr. 09.00 uur Westerblokker Eucharistieviering
za. 13 febr. 19.00 uur Oosterblokker Eucharistieviering m.m.v. Dames- en Herenkoor
zo. 14 febr. 09.30 uur Zwaag Eucharistieviering Samenzang
   Westerblokker GEEN VIERING
di. 16 febr. 09.00 uur Westerblokker Eucharistieviering
wo. 17 febr. 09.00 uur Zwaag Eucharistieviering in de Kapel
do. 18 febr. 09.00 uur Zwaag Eucharistieviering in de Kapel
vr. 19 febr. 09.00 uur Westerblokker Eucharistieviering 



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


