
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 20 januari kunt u inleveren 

uiterlijk op WOENSDAG 11 januari voor 19.00 uur ‘s avonds 

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

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

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

Wilt u adverteren in Samenspel?
Als u een advertentie wilt plaatsen in Samenspel, kunt u contact opnemen met Drukkerij Gerja,
Smeetsweg 4, 1738 DK Waarland, tel. 0226-421520 of e-mail: samenspel@gerja.nl 

Heeft u een vraag voor de redactie?
Als u vragen heeft aan de redactie van Samenspel, dan kunt u bellen naar: 0229-241249
(tussen 19.00 en 20.00 uur).

Heeft u Samenspel niet ontvangen of heeft u een vraag over de verspreiding?
Als u opmerkingen of vragen heeft over bijvoorbeeld de verspreiding, kunt u contact opnemen 
met Ben Gitzels: 0229-262185.
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Het Samenspel is een twee-wekelijkse uitgave (oplage 6000 
stuks) van Stichting Samenspel en heeft tot doel de inwoners 
van Blokker, Oosterblokker, Bangert-Oosterpolder, Zwaag en 
Zwaagdijk-West op de hoogte te houden van de activiteiten van 
de verenigingen, stichtingen en organisaties in deze dorpen.
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Volg ons ook op Facebook: www.facebook.com/Samenspel

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

De puzzel is klaar

Het is januari 2017 en over enkele weken, vrijdag 20 janu-
ari, staat de première van Blood Brothers op de agenda. 
Konden wij half december nog melden dat de puzzelstukjes op zijn plaats vielen, nu is 
de puzzel klaar. Wij zijn er klaar voor. 
Wat een mooie musical is Blood Brothers toch. Mickey en Eduard aanschouwen aan het 
begin van elke voorstelling het levenslicht. Wij volgen hen, hun hele leven lang. Humor, 
drama, mooie muziek en gepassioneerd toneelspel maken dit weer tot een musical van 
hoog nivo.
Het orkest heeft al enige malen met elkaar gerepeteerd. Nu nog even samen met koor 
en solisten. Wat een mooie muziek.
De bijgevoegde foto laat een paar scènes uit onze trailer zien. Bekijk de trailer op 
onze facebookpagina en u krijgt een indruk van de musical.
De laatste avond, zaterdag 28 januari is bijna uitverkocht. Terwijl dit stukje wordt 
geschreven, zijn er nog 20 kaarten in de verkoop. Ook de matinee op 22 januari loopt 
langzaamaan vol. Van de overige voorstellingen zijn nog ruimschoots kaarten verkrijg-
baar.
Om uw geheugen nog even op te frissen hier de datums en tijdstippen van de uitvoerin-
gen:

Vrijdag     20 januari om 20.00 uur     Première
Zaterdag  21 januari om 20.00 uur     Voorstelling
Zondag    22 januari om 14.00 uur      Matinee
Vrijdag     27 januari om 20.00 uur     Voorstelling
Zaterdag  28 januari om 20.00 uur     Voorstelling

Voor onze volgende musical zijn wij op zoek naar jonge-
lui. Vooral jongens zijn van harte welkom. Natuurlijk 
ook meisjes maar we zitten te springen om jongens.
Neem via www.musicalzwaag.nl contact met ons op. Daar kunt u ook gelijk uw kaarten 
bestellen.

Musicalvereniging Zwaag



Kerstmiddag Zonnebloem Zwaagdijk-West

In een Wildebras die helemaal in kerstsfeer was gebracht, 
met dank aan het Wildebras-bestuur, vierden we met 26 gas-
ten onze traditionele kerstmiddag. Mariejan heette iedereen 
van harte welkom en vroeg om een moment stilte voor de mensen die er niet (meer) bij 
kunnen zijn. De tafels in de zaal zagen er gezellig uit met zelfgemaakte kerststukjes en 
zelfgemaakte kerstballen.
Onder het genot van een kopje koffie of thee met een klein gebakje erbij, konden we 
luisteren naar het dameskoor van Zwaagdijk-West onder leiding van Cor Karels en met 
orgelbegeleiding van Jan Louter. Het was sfeervol en gaf een echt kerstgevoel.
Na dit concert  speelden we kerstbingo met prijzen in de kerstsfeer. Ondertussen werd 
er een glaasje getapt en waren er warme en koude hapjes. Voor iedere gast was er een 
prijs en zo ging de een met de kerstman en een ander met de kerstengel naar huis.
Mariejan bedankte alle gasten en wenste iedereen prettige feestdagen .
We hopen dat iedereen een leuke middag heeft gehad.

Zonnebloem Zwaagdijk-West,  Vera, Mariejan, Linda en Carla.

Jubilerend Blokkerfonds trakteert

Het Blokkerfonds viert in december haar zilveren jubileum. Zij stimuleert en onder-
steunt al 25 jaar maatschappelijke groeperingen die zich inzetten voor de Blokkerse 
gemeenschap. Dit jubileum inspireerde het fonds om aanmoedigingsprijzen van in 
totaal maar liefst € 25.000,- beschikbaar te stellen.
Het Blokkersfonds is in december 1991 opgericht met als doel saamhorigheid bevor-
deren en gemeenschapszin kweken in de Blokkerse gemeenschap. Door middel van 
financiële donaties ondersteunt en stimuleert zij maatschappelijke groeperingen die 
zich inzetten voor deze gemeenschap. Daarnaast deelt het Blokkersfonds aanmoe-
digingsprijzen uit. Sinds haar oprichting heeft de stichting aan meer dan 50 vereni-
gingen en organisaties in totaal ruim € 60.000,- uitgekeerd. 

Aanmoedigingsprijs
Met het jubileum in zicht heeft het stichtingsbestuur besloten aanmoedigingsprij-
zen uit te keren. Verenigingen of organisaties die passen bij de doelomschrijving 
van het Blokkersfonds komen hiervoor in aanmerking. In totaal is er maar liefst € 
25.000,- beschikbaar. Verenigingen die denken in aanmerking te komen voor een 
aanvraag kunnen daarvoor een aanvraag indienen bij de secretaris van het fonds, 
mevrouw Liberg-Oud. Inzenden kan tot uiterlijk 31 januari 2017. Meer informatie 
over het fonds en het adres voor het indienen van de aanvraag is te vinden op de 
website: www.Blokkersfonds.nl. 



De kinderen uit de groepen 7 en 8 behaalden in 
één week een opbrengst van 1000 euro voor de 
tweede fase van de Natuurspeelplaats! Zij maakten zelf verjaardag - en jaarkalenders 
met prachtige foto’s van Blokker en omgeving en verkochten deze aan inwoners van 
Blokker! Met dit bedrag komt de uitvoering van de tweede fase van de Natuurspeel-
plaats bij De Bussel zeer dichtbij! De trotse en blije kinderen ontvingen in een feestelijk 
moment een taart voor hun prestatie met de tekst ‘Wat een resultaat!”

Natuurspeelplaats OBS de Bussel - Blokker

Bridgen bij bridgevereniging   
Roken Pas  
in de Witte Valk te Zwaag

Vanaf 4 januari wordt er elke woensdagmiddag vanaf 13.15 uur gebridged in café De 
Witte Valk, Dorpstraat 175 te Zwaag.
Onze vereniging is in 1984 opgericht en staat voor gezelligheid, maar sportieve compe-
titie wordt niet geschuwd. De clubwedstrijden worden verdeeld in een zomer- en een 
wintercompetitie, dus er wordt het hele jaar door gebridged. Ook organiseert de club 
tenminste vier keer per jaar een bridgedrive voor alle leden met leuke prijzen.
Nieuwe leden zijn van harte welkom. Dus is uw interesse gewekt, dan kunt u contact 
opnemen met Fred Couvee, tel. 06-50262587, of u gaat vanaf 4 januari naar de locatie 
om de sfeer te proeven. U kunt twee keer gratis meespelen, daarna hoeft u pas te be-
sluiten of u lid wilt worden.
Op maandagavond vanaf 19.30 uur wordt er ook bij onze vereniging gebridged in het 
café Gouden Hoofd te Blokker.



Muziek voor ouders en peuters

Op vrijdag 13 januari zal in MFA De Kreek 
de cursus Muziek voor ouders en peuters 
van start gaan. Muziek voor ouders en 
peuters gaat uit van het samenspel tussen 
ouder en kind. Samen ontdekken jullie de 
wonderen van muziek en beweging. In deze cursus wordt er 
aandacht besteed aan zingen met je peuter, samen bewegen 

en spelen. Er  wordt gebruik gemaakt van eenvoudige instrumenten en/of materialen.
Deze cursus is geschikt voor ouder(s), verzorger(s)  met kinderen van 1,5 tot 4 jaar 
De overige datums zijn: 20 en 27 januari, 10 en 17 februari, 3 en 10 maart

Tijd: 9.30-10.30 uur. De lessen worden verzorgd door Hillegonda 
van de Rol, tel: 0229-214263.
Het cursusgeld bedraagt € 32,50 voor 7 lessen. Het geld dient 
voor aanvang betaald te worden. Dit kan online bij het inschrij-
ven of op de eerste dag van de les.
Mocht u interesse hebben in deze cursus dan kunt u zich hier-
voor aanmelden via www.netwerkhoorn.nl. Voor overige infor-
matie kunt u mailen naar h.abdellaoui@netwerkhoorn.nl.

Kerstnieuws tafeltennisvereniging B.R.Z.Z.  Zwaagdijk-West
Op 19 december hadden we 
weer de kerst-dubbelavond. 
Zoals altijd met wat lekkers bij 
de koffie en tussen de spelen 
door een drankje en een hapje. 
De opkomst was formidabel, ie-
dereen had er zin in en er werd 
fanatiek maar fair gespeeld.
De leiding was in handen van 
Bas, prima gedaan! De winnaars 
waren Kees Ooievaar en Martijn 
Sijsling, ons nieuwe enthousi-
aste lid. Ze kregen een leuk ca-
deau mee, maar ook de rest kreeg een aardigheidje. Al met al weer een geslaagde avond!
B.R.Z.Z. is een recreatieve club, ongedwongen en ge-
zellig. We spelen zowel enkelspel als dubbelspel. 
Onze clubavond is op de maandagavond in de Wilde-
bras te Zwaagdijk-West. Voor informatie: 
Hans Kroonenberg: 06-27394836.

Wij wensen iedereen een gelukkig en sportief 2017.



Actie kerkbalans in onze regio

Onder de naam Kerkbalans doen de plaatselijke kerkgemeenschappen 
van de parochie Heilige Matteus in de regio Hoorn mee met deze actie. 
Per gemeenschap wordt op ieders gebruikelijke wijze deze actie gehou-
den. In Zwaag krijgen de vaste deelnemende parochianen de enveloppe 
voor deelname weer in de brievenbus en wordt deze weer bij eenieder 
opgehaald. Met deze actie wordt een eenmalige jaarlijkse bijdrage gevraagd voor het 
onderhoud, verwarming, verlichting, personeel etc. In Bronwater zult u een schrijven 
hierover aantreffen van pastor Jongerden, welk schrijven ook in de actie-enveloppe zal 
worden bijgevoegd. In de week van 23 t/m 27 januari wordt de actie kerkbalans gehou-
den. In de week daarvoor ontvangt u de enveloppe met informatie.
Mocht u niet rechtstreeks worden benaderd voor deelname dan kan u, als u zich betrok-
ken voelt, een bijdrage storten op rek. NL15 RABO 0376 8007 47 ten name van de RK 
parochie Heilige Matteus.
Heeft u vragen? Neem contact op met het secretariaat: tel.nr. 216749. Wij bevelen de 
actie van harte bij u aan.

Veel dank namens de gezamenlijke kerken van 
Westerblokker, Oosterblokker, Zwaag en Zwaagdijk-West.

KBO-Blokker: Filmmiddag over Oost-Afrika 

Woensdag 18 januari organiseert KBO Afdeling Blokker een filmmiddag met lezing 
over een trektocht door oostelijk Afrika (onder meer Kenia en Tanzania), inclusief 
een verslag van de beklimming van de beroemde Kilimanjaro, de hoogste berg op 
het Afrikaanse continent. De presentatie is in handen van de heer Tjalling James uit 
Venhuizen die al meerdere reisverslagen op zijn naam heeft staan.
De middag wordt gehouden in het Gouden Hoofd aan de Westerblokker. Aanvang 
14.00 uur. Men betaalt een bijdrage van € 3,- p.p., inclusief consumpties en deel-
name aan een ronde bingo. Ook niet-leden zijn van harte welkom! Mogelijk kunnen 
zij deze middag gebruiken als een opstap naar het lidmaatschap van KBO-Blokker, 
dat voor een contributie van € 20,- per jaar vele voordelen kent, waaronder ook het 
lidmaatschap van de landelijke Unie KBO en PCOB.

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

OPHAALDATA: MAANDAG 9 JANUARI
 MAANDAG 23 JANUARI

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



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

OPHAALDATA: WOENSDAG 11 JANUARI 
 WOENSDAG 25 JANUARI
SVP PAPIER GEBUNDELD OF IN DOOS/BAK AAN DE WEG ZETTEN.

Tafeltennisdag in De Kreek

Donderdag 26 januari is Tafeltennisdag in sporthal De Kreek 
in de wijk Bangert-Oosterpolder. Dan wordt de hele dag 
namelijk aandacht besteed aan het balspel met het snelste 
reactievermogen ter wereld: tafeltennis. 
Het begint al in de ochtend, als twee basisscholen uit de 
wijk Bangert-Oosterpolder, waar ook De Kreek gevestigd is, 
hun normale gymles verruilen voor een tafeltennisles. Van 08.30 tot 15.00 uur komen 
de kinderen van de groepen 3 t/m 8 van De Socrates en de Roald Dahlschool hun gymles 
volgen in de sporthal. Hun gymleraren zullen daarbij aanwezig zijn. 
Vervolgens is er van 15.00 tot 17.00 uur een instuif voor de kinderen van het basisonder-
wijs (6-12 jaar). Niet alleen kinderen uit Bangert-Oosterpolder zijn van harte welkom, 
maar ook uit de verdere omgeving, zoals Hoorn, Blokker, Oosterblokker en Zwaag. 
Genoeg dus om een hele leuke en leerzame en sportieve dag te beleven. Er zijn de hele 
dag leuke tafeltennisspellen aanwezig.

De instuif wordt georganiseerd door Mark Mulder en Jeroen Kuijt. Zij geven les, clinics 
en alle mogelijke informatie over tafeltennis. Zij spelen competitie bij HBC uit Heem-
stede, in de landelijke tweede divisie. Maar zover hoef je natuurlijk niet te gaan om 
goed te leren tafeltennissen. In Oosterblokker zit de tafeltennisschool West-Friesland, 
website: www.ttwf.nl, en in de Koedshal, eveneens in Oosterblokker, werkt tafeltennis-
vereniging TTsport/A-Merk, website www.ttsportamerk.nl, haar thuiswedstrijden af. 
Ook zij zijn op 26 januari de hele dag, die financieel mogelijk wordt gemaakt door het 
Zwaagfonds, van de partij in De Kreek, net als Mark Mulder en Jeroen Kuijt van MJtafel-
tennis. 

Kortom, een absolute aanrader voor iedereen die wil kennismaken met deze mooie en 
snelle sport, waardoor je een enorme reactiesnelheid ontwikkelt. En wie op 26 januari 
onverhoopt niet kan: iedere dinsdag wordt er van 15.30 tot 16.30 uur les gegeven in De 
Kreek door gediplomeerde instructeurs/trainers van de tafeltennisschool West-Friesland. 

En oh ja: materiaal is aanwezig. Alleen wel zelf geschikte sportschoenen voor in de zaal 
meenemen. 



Kerstboomverbranding in Blokker

De verbranding vindt plaats op zaterdag 7 januari locatie IJsvogel (bij de IJsselweg). 
De kerstbomen kun je inleveren vanaf 16.00 uur. De brandweer start om 17.00 uur 
met de verbranding. 

Win een cadeaubon
Kinderen tot en met 12 jaar die een of meer bomen tegelijk inleveren krijgen, net 
als voorgaande jaren, iets lekkers en een lot. Met dat lot maken zij kans op één van 
de 80 cadeaubonnen van Bart Smit ter waarde van €10,-. Daarmee is het aantal 
winnaars ten opzichte van voorgaande jaren verdubbeld!
De winnende lotnummers staan vanaf dinsdag 10 januari op www.hoorn.nl. 
Lever je 40 bomen tegelijk in, dan krijg je achteraf een waardebon van 10 euro voor 
besteding bij Bart Smit, maar geen loten.

Wereldwinkel Zwaagdijk-West
In dit nieuwe jaar weer nieuwe data voor de verkopen van wereldwinkel artikelen  na 
de vieringen. Doordat er minder vieringen zijn, zij er helaas ook minder verkoop data.
Hierbij  de data : Zondag 15 januari Zondag 12 maart
 Zaterdag 29 april Zaterdag 10 juni.

Blijft u ook een keertje na de viering om samen een kopje koffie/thee te drinken?
De veelzijdigheid van de artikelen zal u versteld doen staan.
Graag tot ziens!

Wereldwinkel groep Zwaagdijk-West
Jose , Angela , Judith en Carla.

Maks’ Kerstvakantie-speurtocht

Op 6, 7 en 8 januari kun je nog naar kerstbomen komen speuren bij MAK Blokweer! De 
kerstman heeft de kerstboompjes verstopt in de Molshoop, de Kijkboerderij, de vlin-
dertuin en op het plein. Op elke boom staat een letter die ingevuld moet worden op je 
kaartje. Als je alle kerstbomen gevonden en alle letters goed ingevuld hebt, dan lees je 
de oplossing op je kaartje. Alle speurneuzen die de juiste oplossing gevonden hebben, 
mogen een verrassing ophalen bij de balie!
Je kunt je speurtocht beginnen tussen 10.00 en 15.00 uur (een uur voor sluitingstijd). 
Deze activiteit is voor kinderen van 6 t/m 12 jaar. Jongere kinderen kunnen meedoen 
onder begeleiding van een familielid of ouder kind.



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

Swaegh zingt … op 15 januari  in de Witte Valk!

De kruitdampen zijn nog maar net opgetrok-
ken. De laatste oliebollen zijn naar binnen 
gewerkt. Hier en daar is nog de knal van een 
vergeten stukje vuurwerk te horen. Nieuw-
jaarsrecepties worden overal gehouden. Iedereen heeft wel enkele goede voornemens. 
Het nieuwe jaar is begonnen en er worden overal allerlei positieve wensen uitgespro-
ken. Ook de leden van Swaegh zingt hebben een wens, en wel voor iedereen een 
gezond, gelukkig, voorspoedig en muzikaal 2017.
Natuurlijk begint Swaegh zingt traditiegetrouw een nieuw jaar met haar jaarlijkse ko-
renfestival. Dit jaar wordt het festival gehouden op zondag 15 januari en dat natuurlijk 
in partycentrum De Witte Valk aan de Dorpsstraat 175 in Zwaag. Ook volgens traditie is 
de entree geheel gratis. Op het korenfestival zijn het Eilandspolderkoor uit De Rijp en 
het koor ‘t Bonte Levenslied uit Purmerend ook van de partij. In de twee voorgaande 
edities van Samenspel zijn deze koren al aan de lezers voorgesteld. Heeft u dat gemist? 
Op onze website www.swaeghzingt.nl kunt u nog het een en ander over deze koren 
lezen. De leden van Swaegh zingt hebben er zin in. 

Het programma van het korenfestival is als volgt;
Zaal open 13.30 uur – aanvang 14.00 uur.

Swaegh zingt  14.05 – 14.25 uur
Bonte levenslied 14.30 – 14.50 uur
Eilandspolderkoor 14.55 – 15.15 uur
    Pauze
Swaegh zingt  15.45 – 16.05 uur
Eilandspolderkoor 16.10 – 16.30 uur
Bonte levenslied 16.35 – 16.55 uur

Uiteraard nodigt Swaegh zingt iedereen uit om 
bij het korenfestival aanwezig te zijn. Daarom;
Tot ziens op 15 januari in De Witte Valk!



Jaarvergadering Dorpsraad Zwaagdijk-West
9 januari om 20.00 uur in de Wildebras

Voor deze vergadering bent u van harte uitgenodigd. 
Het jaar 2016 passeert de revue.  
De bezigheden van de Dorpsraad zijn onderwerp van 
gesprek.
De agenda voor deze avond ziet er als volgt uit:
1.  Opening van de vergadering door voorzitter Peter van Langen
2.  Mededelingen: Westfrisiaweg, fietspad door Zevenhuis, plan voor aanpassingen  
 Meester Derrikspark
3.  Verslag vergadering 7-11-2016
4.  Jaarverslag 2016 (kort)
5.  Financieel verslag (kort)
6.  Stand van zaken Zevenhuis: Hoorn wil het bestemmingsplan (2012) fors aanpassen.  
 In april is daar een informatieavond voor georganiseerd door de gemeente Hoorn.  
 Op 2 november vond een gesprek met wethouder Tap (Hoorn) plaats. Een facet  
 hiervan wordt toegelicht. Wat worden de bespreekpunten bij het komende gesprek  
 met wethouder Tap? En hoe pakken we dat aan?
7.  Samenstelling Dorpsraad
8.  Sluiting vergadering

Na afloop van de vergadering kunt u onder het genot van een drankje nog even napraten.
Wij hopen dat u erbij kunt zijn.



Familieberichten & Zoekertjes
DANKBETUIGING

GEZOCHT

Dank, dank, dank.
Ons gouden huwelijksfeest,  een feest om niet snel te vergeten. 

Mede door de GOUDEN  inzet van onze kinderen, de mooie erepoort,  
de overweldigende stroom aan gelukwensen,  werd 20 december  voor ons  

een prachtige dag.  Nogmaals hartelijk dank. 
Tevens onze goede wensen voor 2017. 

Cor en Joke Lakeman. 

Wegens uitbreiding van de werkzaamheden in ons bedrijf, zoeken wij   
oproepkrachten ( v/m) voor lichte werkzaamheden in de periode  januari t/m juli. 

Heeft u interesse en wilt u meer  weten?
Bel dan Marcel:  0622287560.   

Plantenkwekerij Fa. L. Gitzels Wijzenddijkje 13, Westwoud

Eerlijke vinder gezocht

Zou de eerlijke vinder van een zwart tasje, gevonden op de Julianalaan in Zwaag, op 
2e kerstdag ‘s avonds, en daarna bij mij thuis gebracht, zich willen melden  

bij mij thuis of contact willen opnemen met de redactie van stichting Samenspel:  
redactie@stichtingsamenspel.nl, tel. 0229-241249.

Ik stel het zeer op prijs nogmaals contact te hebben met de vinder.
(naam + adres van eigenaresse  is bij redactie bekend)

Voor plaatsing in het Samenspel van 20 januari 
graag uiterlijk op WOENSDAG 11 JANUARI 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.



6 januari Nieuwjaarsborrel Aanvang: 20.00 uur
 De Wildebras, Zwaagdijk-West

7 januari Nieuwjaarsreceptie B&O Aanvang: 15.00 uur
 De Kreek, Zwaag

7 januari Nieuwjaarswandeltocht Aanvang: 9.00 uur
 Karsten Travelstore, Zwaag

8 januari Nieuwjaarsborrel Aanvang: 15.00 uur
 De Harmonie, Oosterblokker

9 januari Jaarvergadering dorpsraad Aanvang:  20.00 uur
 De Wildebras, Zwaagdijk-West

10 januari Dementielezing Aanvang: 20.00 uur
 De Wildebras, Zwaagdijk-West

11 januari Bewonersoverleg BOBO Aanvang: 19.30 uur
 De Kreek, Zwaag

13 januari  Klaverjassen, Westfriezen Aanvang: 20.00 uur
 Wilhelminastraat 11, Zwaag

14 januari Rondgang Het Masker, 
 Zwaag en Zwaagdijk-West 

15 januari Swaegh zingt, Korenfestival Aanvang: 14.00 uur
 De Witte Valk, Zwaag

18 januari KBO-Blokker, Afrikalezing Aanvang: 14.00 uur
 Het Gouden Hoofd, Blokker

20+21+22 januari Bloodbrothers Aanvang: 20.00 uur
 De Witte Valk, Zwaag

21 januari Klaverjassen Aanvang: 20.15 uur
 De Wildebras, Zwaagdijk-West

27 + 28 januari Bloodbrothers Aanvang: 20.00 uur
 De Witte Valk, Zwaag

Activiteitenagenda     januari 2017

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



Sportagenda      januari 2017

Als u activiteiten wilt vermelden in Samenspel op het gebied van SPORT, 
kunt u uw kopij mailen aan: redactie@stichtingsamenspel.nl t.a.v. Eef Smal.

VOETBAL

Winterstop 28-29 januari 2017

ZAALVOETBAL

13 januari Dames Aanvang 19.15 uur

 BZV –Alpha Tours 2                                Zwaag

13 januari Heren Aanvang 21.05 uur

 Zwaag-Hooglandkozijnen-JCK/AISO Zwaag

20 januari Dames Aanvang 20.55 uur

 Zwaag-Hooglandkozijnen-Lutjebroek 2 Zwaag

HANDBAL

 8 januari Dames Aanvang 15.45 uur

 HV Blokker –De Valken 2 De Kreek 

  8 januari Heren                                                              Aanvang 13.20 uur

 HV Blokker –Lelystad 2                                 De Kreek

15 januari Heren                                                             Aanvang 14.00 uur

 Westfriezen- VLC                                         Zwaag

15 januari Dames                                            Aanvang 12.45 uur

 Westfriezen- Hollandia T                          Zwaag

VOLLEYBAL

13 januari        Dames Aanvang 19.30 uur

                         NIVO-Westvolver-Jonas 4 De Kers

13 januari        Heren Aanvang 19.30 uur

                         NIVO–Antilopen                                             De Kers

14 januari       Dames Aanvang 13.30 uur

                     WhamWham / MOVE                            De Opgang

14 januari    Heren                                                  Aanvang 15.30 uur

                       WhamWham – VCH                          De Opgang

BILJART Driebanden Groot A klasse

11 januari Heren Aanvang 19.15 uur

 Horna 147- NHD13                                        Dorpsstraat 173a Zwaag



Nieuws van het bewonersoverleg  
Bangert en Oosterpolder

Het OLBO wordt BOBO. In een gezamenlijk overleg met alle overleggen leefbaarheid 
in Hoorn is besloten een meer eenduidige naamgeving te hanteren. Dit is dus bewo-
nersoverleg geworden. Wij hebben besloten de naamsverandering geleidelijk door te 
voeren.
Het eerstvolgende overleg van het bewonersoverleg wordt gehouden op woensdag 11 
januari om 19.30 uur in de Kreek. Dan zal ook de heer Nieuwenhuis, de nieuwe burge-
meester van Hoorn, langskomen voor een kennismaking met het bewonersoverleg.
Iedereen is van harte uitgenodigd. Graag wel even aanmelden via olbo@stichtingbno.nl.
In het vorige bewonersoverleg hebben wij een presentatie gekregen van de projectlei-
der van de N23. Hij is ingegaan op de vele vragen die er waren over het conflict tus-
sen de aannemer en de provincie. Hoe dit proces verder zal verlopen is de helaas voor 
iedereen de grote vraag. Duidelijk werd wel dat de aanleg met minimaal een jaar is 
vertraagd.
In het overleg hebben twee heren hun plannen toegelicht om in Hoorn een nieuwe 
sportvereniging op te richten. Zij willen door middel van het aanbieden van korte 
trainingen iedereen de gelegenheid bieden te sporten en daarmee tevens kennis te 
laten te maken met verschillende sporten. Het is de bedoeling om in samenwerking met 
bestaande verenigingen een gevarieerd aanbod aan te bieden.
Voor meer informatie olbo@stichtingbno.nl. Wij zullen uw mail dan doorsturen.
We zien jullie graag zaterdagmiddag 7 januari op de nieuwjaarsreceptie in de Kreek.  
Er worden dan weer allerlei activiteiten georganiseerd.

Het Cultureel Centrum Pancratius zoekt …
Het CCP (Cultureel Centrum Pancratius) houdt zich mede in stand door de diver-
se succesvolle markten die regelmatig georganiseerd worden, zoals de komende 
boekenmarkt op zaterdag 18 en zondag 19 februari.

Mocht u iets kunnen missen waarvan u denkt dat het nog waarde heeft voor de ver-
koop op onze markten, dan horen we het graag! Wij zijn op zoek naar: glaswerk, 
aardewerk, porselein, speelgoed, klein huisraad, (werkende) elektronicaproducten, 
gereedschap, woondecoratie, dingetjes/datjes en natuurlijk lp’s, cd’s etc. Dus kijkt u 
alstublieft nog even rond op de zolder/de schuur, of vraag het bij de buren, familie 
of kennissen. Wij zijn er heel blij mee!

Opslagadres: 
Familie Groot, Binnenwijzend 60 in Westwoud. Tel.nr.: 0229-261613.

Mailadres van Cultureel Centrum Pancratius: info@ccp.nu



 Nieuwjaarsborrel JB/Wildebras.
Vrijdag 6 januari is er de Nieuwjaarsborrel van de JB en de Wildebras. Vanaf 20.00 uur 
bent u van harte welkom om te proosten op het nieuwe jaar. Het is voor zowel jong als 
oud, dus iedereen is van harte welkom. Een mooi moment om uw goede voornemens in 
daden om te zetten. Kom naar de Wildebras en laat zien dat u betrokken bent/wilt zijn 
voor het dorp. 
Wilt u de wildebras-dorpsmail ook ontvangen? Meldt u zich dan even aan op onze web-
site: www.de-wildebras.nl. Hierop vindt u ook alle informatie over de Wildebras en over 
alle verenigingen die gebruik maken van de Wildebras.

Blokkers carnavalsnieuws

Beste ingezetenen van het Rijk der Blockeniers en daarbuiten, 
Het oude jaar is met veel vuurwerk uitgeluid en het nieuwe 
met net zoveel vuurwerk ingeluid. En dat is nou net wat 
Prins-S en haar decorum wel past: vuurwerk. Over twee 
maanden staat het carnaval voor de deur en dan zal dit decorum gaan knallen.
Maar voor het zover is, zijn er tal van activiteiten voor de Blockeniers. Om te beginnen 
natuurlijk onze jeugdprins-bekendmaking op zondag 22 januari in Het Gouden Hoofd. 
Dat zal een spektakel worden. Met een superact zal de jeugdprins- of prinses bekend 
gemaakt worden. Er wordt dan uiteraard ook bekend gemaakt wie de jeugdadjudant 
en jeugdhofdames zijn. Komt allen vanaf 13.30 uur naar Het Gouden Hoofd. De entree 
is vrij en iedereen is welkom. Kinderen van alle scholen, vaders, moeders, opa’s, oma’s, 
tantes, ooms en noem maar op. De muziek is weer in handen van Go Round en zij we-
ten er altijd weer een feestje van te maken. 
Inmiddels is er al wat meer bekend over het programma tijdens carnaval. Op zaterdag-
middag komt er een heus circus naar sporthal De Brug. Met spectaculaire acts die u 
en vooral uw kinderen niet mogen missen! Daarnaast is natuurlijk ook discotheek Go 
Round aanwezig om na het circus weer een feestje te bouwen. De entree voor het circus 
is maar € 2,50 en kaartjes zijn vanaf de jeugdprins-bekendmaking in de voorverkoop te 
verkrijgen.
Op zaterdag 21 januari zijn Prins-S, Adjudant-E, hofdames Lynn en Jessy, de Raad van Elf 
en vele andere Blockeniers te vinden bij carnavalsvereniging De Leste Stuiver in West-
woud. In de geheel vernieuwde Lindeboom viert De Leste Stuiver zijn 50-jarig bestaan. 
Een prachtige mijlpaal waar de Blockeniers als buurvereniging graag bij wilt zijn om te 
delen in de feestvreugde.
Aan het superdikke carnavalsmagazine wordt ook volop gewerkt. Tijdens de rondgang 
op zaterdag 11 februari wordt deze in heel Blokker persoonlijk bij u langs gebracht.  
Wij zullen u een bescheiden bijdrage vragen om de jeugd- en  
ouderenmiddag te kunnen organiseren.



Inwilligen koopjes Dorpsveiling Zwaag in volle vaart
De beste wensen namens Dorpsveiling Zwaag. Een nieuw jaar vol nieuwe uitdagingen 
en verrassingen. Ook de naweeën van de geslaagde Dorpsveiling Zwaag mogen er zijn. 
Allereerst dank aan de kopers voor het snelle betalen. Al vlot waren alle centen binnen. 
Onze complimenten daarvoor! Alle verenigingen hebben hun toegekende deel aan 
financiën in hun bezit. Wij danken de verenigingen voor de prettige samenwerking!
Inmiddels zijn de eerste activiteiten verzilverd. Bij Kees Snor was er een gezellige Ierse 
avond. Er werd gelachen en geproost op een mooi samenzijn. Ook was er de LP-middag 
die door Michel Knol en Rene Kramer gekocht was. Super geslaagd was dit ‘op volle toe-
ren’ in eigen dorp. De Zwaagse gym- en turnclub heeft haar opblaastrainingsattributen 
kunnen aanschaffen. Wat een gave spullen om te leren flikflakken hebben ze erbij. Ze 
zijn er nu al blij mee!
St. Caecilia heeft het gewenste slagwerk binnen. Twee fonkelnieuwe pauken! Zowel 
hele lage als hoge, maar ook de vrolijke noten worden met gemak gehaald.
Goed om te zien hoe de eerste projecten werkelijkheid worden en een mooie bijdrage 
leveren aan ons dorp!

Bestuur Dorpsveiling Zwaag



Anja’s Hanekrabbels
De kerstvakantie begint voor mij meestal na Kerst. Dit jaar helemaal want 
met Kerst op zondag en maandag was er weinig tijd om eerst op verhaal 
te komen alvorens me in stad en supermarkt te storten. Donderdagmid-
dag klapte ik mijn notebook dicht en vrijdagmorgen reden wij vrolijk drie 
keer onder de slagboom van de parkeerplaats bij de supermarkt door voordat wij een plekje 
hadden, wij hadden er zin in! Boodschappen doen voor Kerst is net als vliegen; je moet je 
grenzen flink oprekken en dan heb je het prima naar je zin, bijvoorbeeld met kijken naar 
alle hectiek om je heen. Praatje maken met kennissen die je tegenkomt en samen met hen 
nadenken wat bigarreaux zijn en waar ze kunnen liggen…heerlijk!

De boodschappen waren net opgeruimd, de bedden voor logees opgemaakt, ik kon nog net 
een flesje medicijn bij de slijter halen om de dagen enigszins door kon komen, of (o)ma had 
zich al bij ons op de bank genesteld. Monter en blij zat zij al aan de thee toen ik thuiskwam, 
meegebrachte cadeautjes uitgestald op de salontafel. Zo had zij dit jaar een leuke krans 
van vogelzaad meegenomen. Mijn partner pakte het uit en hing het meteen buiten aan de 
schutting. Dat was niet naar de zin van mama, zo kon ze de vogeltjes niet zien vanuit haar 
zitplaats, de krans moest recht voor het raam hangen. Ik vertelde haar maar niet dat wij 
zelden enig roodborstje of koolmeesje in onze achtertuin ontwaren, enkel duiven, eksters 
of een oerstomme reiger die nog steeds niet doorheeft dat er geen vis in onze vijver zit. Wij 
gaan heel lang doen met de krans.
Het tweede cadeautje was een leuk kerstglas met een grote rode kaars die er ver bovenuit 
stak. Ik wisselde die om voor een kleinere witte, die beter paste. Ook dat zorgde voor een 
teleurgestelde blik; wat was er mis met de rode? Ik beloofde haar dat ik de rode kaars niet 
zou verkopen op Marktplaats en ze hem met Kerst zou zien branden. Dit werd met een ‘Hm’ 
beantwoord dus ik verwisselde haar lege theekopje maar snel met een glaasje van mijn net 
gekochte medicijn. Maar ik vind het altijd fijn als mijn schoonmoeder er is, het is een lieve, 
makkelijke vrouw. Bovendien betekent het dat we verplicht mee moeten in haar ritme. En 
die is rustig. Heel rustig. Eten, een wandelingetje van zo’n 15 minuten want verder kan ze 
niet meer (jas aantrekken duurt bijna net zo lang) een spelletje Keezen, eten en tv kijken. 
Haar programma’s natuurlijk, want alles dat ‘Meer voor mannen’ is, kan haar niet bekoren. 
Zo zaten wij tweede kerstdag dus vier uur lang te kijken hoe Robert ten Brink de ene na de 
andere geliefde herenigde met Kerst. Petje af voor mijn partner, die al een paar kerstfilms 
met mij had doorgeworsteld en meer heeft met Steven Seagal dan met Robert ten Brink. 
Toegegeven, ik zat soms ook met tranen in de ogen. Zeker toen die stoere gast zijn emoties 
niet meer de baas kon toen zijn vriendin de studio en zijn armen inliep. Mooi.
Mijn traanbuizen krijgen sowieso aan het eind van het jaar een grote schoonmaak van al 
die tv-programma’s met mooiste, meest hilarische of verdrietige momenten. Hoewel er dit 
jaar ook tussentijds regelmatig is huisgehouden in de buizen, de ellende die ik voorbij zag 
komen heeft me vaak van frustratie en machteloosheid doen janken. Wat is het dan mooi 
als zo’n kleine jongen laat zien dat we wel degelijk als individu iets kunnen betekenen en 
vervolgens zelf het goede voorbeeld geeft. Dat geeft weer hoop; de kracht zit in de kleine 
dingen. Ik wens u een mooi jaar waarin we groot(s) kunnen zijn in het kleine.



K.V.G. St. Anna

Op 17 november werd de avond verzorgd door Madelein Duijvestein. 
Zij vertelde ons haar liefde en belangstelling voor mooi cadeaupa-
pier en dan met name het sinterklaaspapier. Vanaf 1990 ging zij stel-
selmatig in de sinterklaastijd winkels af om nieuw sinterklaaspapier 
te vergaren. Aan de hand van dia’s werden diverse papiersoorten 
getoond. Tot in de details toe. Ze heeft ongeveer 4800 verschillende soorten cadeaupa-
pier in haar collectie. Het was een geslaagde avond.
Op 13 december was onze kerstavond.
We werden ontvangen in een gezellige en warme ambiance. Om 18.00 uur begonnen 
we met een viering in de vorm van kerstliederen, kerstgedichten en een kerstverhaal. 
Daarop volgde een uitgebreide broodmaaltijd.
De avond werd afgesloten met een borrel en een optreden van Ina Eilander. Zij bracht 
een programma met West-Friese rijmen en verhalen die allemaal over kerst gingen. 
Deze werden afgewisseld met liedjes die we mee konden zingen
Het was een sfeervolle avond met een echt kerstgevoel.
Op woensdagavond 25 januari wordt onze jaarvergadering gehouden.

Mocht u interesse hebben in onze vereniging en een avond bij willen wonen, neem dan 
contact op met Marian Stavenuiter: 0229-232737. 
Alleen een avond bij wonen? Dan vragen wij € 3,-. E-mail: kvgstanna@hotmail.com

Vrouwengilde Zwaag sluit 2016 af  
met een sfeervolle Kerstviering

Vrijdag 16 december was er voor de leden van het KVG Zwaag weer de jaarlijkse kerst-
viering. De dames konden zich tegoed doen aan een prachtig broodbuffet, royaal voor-
zien van heerlijke salades, vele soorten broodjes en andere lekkernijen. Daarnaast was 
er een zeer bijzonder optreden van het koor Bunga Mas. De dames van dit koor waren 
voor deze gelegenheid sfeervol aangekleed. En tussendoor waren er, zoals gebruikelijk, 
lekkere drankjes en hapjes.
Graag willen wij de dames van het bestuur Tonny Rood, Gonnny Dobbelsteen en Truus 
van der Meer hartelijk danken voor het vele werk dat zij hebben besteed aan de verzor-
ging van het buffet alsook de luxe hapjes.

En zo is het Vrouwengilde Zwaag inmiddels het jaar 2017 ingerold. Het bestuur wenst al 
haar leden en huisgenoten een gezond en gelukkig 2017 toe.
De eerste bijeenkomst van 2017 staat reeds genoteerd. Dat is donderdag 19 januari, 
aanvang 20.00 uur in de Plataan. Deze avond wordt er door een deskundige van het 
Westfries Gasthuis het een en ander verteld over de ziekte Parkison en MS. We hopen 
deze avond weer veel van onze leden te ontmoeten in de Spiegelzaal van de Plataan.



Pancratius vertelt…

2016. Overal een bewogen jaar.
Hebben we wel waardering en begrip voor elkaar?
Graag wil ik iedereen, wil ik alle mensen,
Liefde, gezondheid en vrede wensen.

Dag lieve mensen,

Aan het eind van het afgelopen jaar is er weer veel gebeurd in mijn kerk. Ik wil het 
hebben, hoe zal ik het noemen, over mijn collega Sint Maarten. Hij viert op 11 novem-
ber zijn naamdag, en dan geeft hij aan ieder kind dat voor hem zingt een versnapering 
of een aardigheidje. Mijn kerk was deze keer in het licht gezet, en de kinderen waren 
uitgenodigd bij mij te komen zingen. Meer dan 60 kinderen heb ik aan mijn deur ge-
had om hun lied voor mij te zingen. Dat doet een oude man als ik ben erg goed.

Ruim een week later was het hele kerkgebouw omgetoverd tot een kunsthal. Goed 
verlicht en lekker warm. Met de passende naam EXPO-XXL werd er kunst van allerlei 
aard tentoongesteld. Men vraagt mij wel eens: Kan ik ook niet een keer komen expo-
seren? Dan zeg ik: Ja, maar dan moet u wel een jaar vooruit denken. Er is namelijk veel 
belangstelling, en de eerstvolgende tentoonstelling (er zijn twee exposities per jaar) is 
meestal al volgeboekt.

December is de maand van kou en duisternis. Zo niet bij mij. Al vele jaren wordt er een 
winterfair gehouden. Een kerstmarkt waar van alles te koop is en, om warm te blijven, 
ook lekkere glühwein en hete erwtensoep van Ad en Marri.

Voor het eerst was er in december ook een dubbelconcert te beluisteren van het koor 
Zingenderwijs uit Oosterblokker en de fanfare St. Caecilia uit Zwaag. Ik hou erg van 
muziek, en deze combinatie klonk fantastisch. Koor en orkest passen goed bij elkaar 
en ook mijn kerk is heel geschikt voor zulke evenementen.  Ook de belangstelling was 
zeer goed. Ik ben er best trots op.

Er komen steeds vaker kinderen bij mij in de kerk. Had ik vorige maand 60 kinderen 
aan de deur, op 22 december waren alle kinderen van de Pancratiusschool aanwezig. 
Samen met de begeleiders zaten er ongeveer 150 mensen in het schip, samen aan de 
kerstmaaltijd. Dat doet me goed en daar word ik blij van.

Voor in uw agenda: 8 januari Oosterblokker-borrel in De Harmonie
 9 februari Zonnebloemdag
 18 en 19 februari Boekenmarkt

Maar we hebben weer genoeg gepraat. houd de website in de gaten: www.ccp.nu.  
Een warme groet van uw ijsheilige Pancratius en graag tot de volgende keer.



Vrienden en vriendinnen  
van Het Masker,
Om te beginnen van Het Masker iedereen de allerbeste 
wensen voor 2017! Wat gaat het allemaal toch super-
snel. Veel te snel volgens Prins Okkie, die van het ene 
genietmoment zo, plons, in het andere zal belanden. 
Carnaval nadert met rassen schreden! Maar voor het daadwerkelijk zover is heeft Prins 
Okkie d’n Eurste met zijn hofdames gelukkig genoeg afleiding met bezoekjes aan de 
vele gouden bruiloften, Prinsenballen en wat er nog meer op hun pad komt. Het begint 
al een beetje op werk te lijken... achter elke succesvolle man, staat een stomverbaasde 
schoonmoeder.

Maar nu we het toch over ‘op pad gaan’ hebben…zaterdag 14 januari komt Het Masker 
bij u langs met het nieuwe vuistdikke full colour glossy Maskermagazine. Wat zullen 
de zintuigen weer prikkelen van plezier bij het openslaan van dit collector’s item! Alles 
over het aankomende carnaval en andere leut dat aan het Zwaagse carnaval vast hangt, 
staat er met gekrulde confettiachtige letters in. 
In ruil hiervoor vragen wij u alleen maar om een gulle gift te doen. Dankzij uw giften 
krijgen de kinderen een onvergetelijke gratis carnavalsmiddag aangeboden met een 
optocht die door gigantisch veel bezoekers wordt bezocht. Dus zorg dat u thuis bent! 
Geef gul en met een gulle lach!  
Heeft u een NEE sticker voor huis-aan-huisbladen en bent u niet thuis dan ontvangt u 
geen Maskermagazine! Wilt u het magazine wel in de bus? Plak dan een JA sticker voor 
het Maskermagazine op uw deur, deze is te halen bij Jan Staak de Fietsenman, of print 
een grote JA Maskermagazine uit (vanaf onze site te downloaden) en plak deze goed 
zichtbaar op uw voorraam of -deur.

Zoals ieder jaar heeft Het Masker speciaal voor de optochtdeelnemers voordelige 
regelingen kunnen treffen met een aantal leveranciers van bouwmaterialen en op het 
gebied van kleding en accessoires. Zo heeft Cor Deun voor de echte schuimers onder 
ons grote hoeveelheden PUR-schuim, met of zonder pistool en schoonmaakmiddel, 
zeer voordelig ingekocht. Wit papier om mee te plakken en te schilderen is gratis af te 
halen op de bouwlocatie van Het Masker, evenals de Bigbags om al het Carna(f)val af te 
voeren. Er zijn afspraken met hout- en bouwmaterialengroothandels voor zeer scherpe 
totaalprijzen. Ook voor verf en schilderbenodigdheden is er een oplossing. Zelfs aan de 
finishing touch zoals kleding, bedrukking, belettering en accessoires is gedacht. U ziet 
het, eigenlijk te veel om op te noemen. Maak er gebruik van!
Ook geldig voor de kinderen die deelnemen aan De Kinderoptocht!
Voor alle afspraken gelden die te vinden zijn op onze welbekende site www.carnaval-
zwaag.nl. Houdt u onze website goed in de gaten voor gedetailleerde informatie en 
eventueel nog meer voordeel!
Rondgang: zaterdag 14 januari
Tot leut op www.carnavalzwaag.nl en tot volgend Samenspel, Het Masker



Samenspel wenst u  

een gelukig en gezond 

2017!



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

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

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

Zondag 8 januari 2017 
Blokker: ds. Jacob Meinders. Bevestiging van een nieuw lid 
van de kerkenraad. 

Zondag 15 januari 2017
Zwaag:  10.00 uur: mw. ds. Tineke van Lente-Griffioen
Zwaag:  16.00 uur: Oecumenische vesperdienst in het kader 
van de week van gebed voor de eenheid: Ds. S. Bernhard en 
diaken René Visser.  
Met medewerking van de zangeres  Monique de Meza

Dementielezing in de Wildebras

Op 10 januari zal Hans van Amstel, directeur bestuurder van Stichting Warm Thuis 
een lezing houden over kleinschalige woonvoorzieningen voor mensen met demen-
tie in Noord-Holland. Deze woonvoorzieningen huisvesten mensen met dementie 
die niet langer zelfstandig thuis kunnen wonen. Het doel is dat deze mensen er zo 
plezierig mogelijk leven. Er wordt deskundige- en gespecialiseerde- maar vooral 
menselijke zorg geboden waarbij het welzijn van de bewoners voorop staat.
De landelijke Patiëntenfederatie heeft Warm Thuis in 2016 genomineerd voor de 
titel van het ‘meest cliënt vriendelijke  verpleeghuis van Nederland’, en niet voor 
niets. De heer Van Amstel zal op een boeiende manier vertellen hoe het er in deze 
kleinschalige woonvoorziening aan toe gaat.
De lezing wordt voorafgegaan door een korte inleiding door Professor Nijpels, 
voorzitter van het Netwerk Dementie Noord-Holland Noord. Hij zal informatie ge-
ven hoe vaak het voorkomt en wat de oorzaak is van dementie.
De vrijwilligers van de bibliotheek Zwaagdijk-West zullen u van harte welkom he-
ten.
Wanneer: 10 januari om 20.00 uur
Waar: De Wildebras, Balkweiterhoek 56 in Zwaagdijk-West.



Rooms-katholieke kerkdiensten

Kerkgebouwen: Westerblokker H. Michaël, Plantage 29, Blokker

 Oosterblokker O.L.V. Visitatie, Oosterblokker 68, Oosterblokker

 Zwaag St. Martinus, Past. Nuyenstraat 3, Zwaag

  Lourdeskapel, Past. Nuyenstraat 2, Zwaag

Eerst aanspreekbare pastores:

 Oosterblokker:   Kapelaan Marco Cavagnaro, telefoon 0229 - 245621 

 Westerblokker:   Kapelaan Marco Cavagnaro, telefoon 0229 - 245621 

 Zwaag:             Kapelaan Marco Cavagnaro , telefoon 0229 - 216749

Inlichtingen: Secretariaat:  H. Matteusparochie 

 Past. Nuijenstraat 3a - 1689 GM  ZWAAG

 Geopend: elke werkdag van 09.00 tot 11.30 uur 

 E-mailadres:  secretariaat@rkmatteus.nl
Vieringen

za. 07 jan. 19.00 uur Oosterblokker Parochiële viering in Zwaag

zo. 08 jan. 10.00 uur Zwaag Nieuwjaarsviering m.m.v. Sterren &Stars

    Eucharistieviering met gehele pastoresteam

di. 10 jan. 09.00 uur Westerblokker Eucharistieviering

wo. 11 jan. 09.00 uur Zwaag Eucharistieviering in de Kapel

  14.00 uur Zwaag Cenakel  in de Kapel

do. 12 jan.  09.00 uur Zwaag Eucharistieviering in de Kapel

vr. 13 jan. 09.00 uur Westerblokker Eucharistieviering

za. 14 jan. 19.00 uur Oosterblokker Eucharistieviering m.m.v. Dames- en Herenkoor

zo.  15 jan. 09.30 uur Zwaag Eucharistieviering  met Samenzang

   Westerblokker GEEN VIERING

di. 17 jan. 09.00 uur Westerblokker Eucharistieviering

wo. 18 jan. 09.00 uur Zwaag Eucharistieviering in de Kapel

do. 19 jan. 09.00 uur Zwaag Eucharistieviering in de kapel

vr. 20 jan. 09.00 uur Westerblokker Eucharistieviering

za. 21 jan. 19.00 uur Oosterblokker Eucharistieviering met Samenzang

zo. 22 jan. 09.30 uur Zwaag Eucharistieviering met Samenzang

   Westerblokker GEEN VIERING

  10.00 uur Zwaag Dorpskerk Oecumenische viering



Alarmnummer Ambulance / Brandweer / Politie 112

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

Gemeente Hoorn  0229 - 25 22 00

Centrale Huisartsenpost West-Friesland
Maelsonstraat 5 (voor parkeergarage Westfries Gasthuis) 0229 - 29 78 00
- avond-, nacht- en weekenddiensten voor spoedgevallen.
- dagelijks tussen 17.00 uur en 08.00 uur.
- in het weekend en tijdens feestdagen tussen 08.00 uur en 17.00 uur. 

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

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

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

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

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

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

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

Belangrijke gegevens en telefoonnummers


