
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 22 januari kunt u inleveren 

uiterlijk op WOENSDAG 13 januari voor 19.00 uur ‘s avonds 

via  redactie@stichtingsamenspel.nl of op Hoogewoud 31, 1689 BD Zwaag

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

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

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

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

Heeft u Samenspel niet ontvangen of heeft u een vraag over de verspreiding?
Als u opmerkingen of vragen heeft over bijvoorbeeld de verspreiding, kunt u contact opnemen 
met Ben Gitzels: 0229-262185.

Jaargang 46, nummer 1 8 januari 2016

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

Redactieleden Samenspel: redactie@stichtingsamenspel.nl
- Eef Smal - Corina van Willegen
- Henny Schoonderwoerd - Muriel Buis
- Annemieke Ooms - Ivo Stork
- Ellen Muller
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Volg ons ook op Facebook: www.facebook.com/Samenspel

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

Op zaterdag 30 en zondag 31 januari van 13.00 tot 17.00 uur kunnen 
inwoners en oud-inwoners van Blokker weer hun dag beleven. De 
Blokkerdagen 2016 heeft weer alles in huis voor een oergezellig feest. 
Het worden weer dagen van herkenning, weerzien en lekker bijkletsen over hoe 
het was en hoe het is geworden. De Blokkerdagen worden georganiseerd door de 
Historische Vereniging Blokker en worden gehouden in de historische Afmijnzaal van 
de vroegere veiling ‘Op Hoop Van Zegen’ aan de Veilingweg 1. Tijdens Blokkerdagen 
kunnen leden en overige belangstellenden het jaarboek 2015 afhalen. Het jaarboek 
zal bij de opening van de Blokkerdagen worden overhandigd aan iemand die zich 
verdienstelijk heeft gemaakt voor de HVB of voor het dorp. In het boek staan alle 
wetenswaardigheden over het dorp van het laatste jaar en natuurlijk veel historisch 
materiaal. Noteer alvast de datums in uw agenda!!

Het bestuur van Historische Vereniging Blokker

De Blokkerdagen komen er weer aan

OBS De Bussel werd, als goede buur, gevraagd 
supermarkt DEEN te helpen met de aankleding van 
de winkel in het kader van kerst. Én om deze vestiging een plaats te bezorgen in de finale 
van ‘beste DEEN filiaal van Nederland’! De Kinderen van De Bussel maakten kunstwerken 
bij de schappen van de supermarkt, schreven 
kerstwensen en maakten een lijstje van de 
boodschappen die zij nodig hadden voor 
het bereiden van het kerstdiner in de klas. 
Winkelen maar! 

Het was een leuke dag, maar jammer genoeg 
heeft ‘onze’ supermarkt het net niet gered….
volgend jaar weer een kans!

De Bussel versiert de buurman



Opbrengst Grote Clubactie Blokker, Oosterblokker en 
Zwaag: 4651 euro
Sport-, cultuur- en hobbyverenigingen hebben ook dit jaar weer kunnen rekenen op 
de inzet van hun fanatieke lotenverkopers. De totale opbrengst van verenigingen uit 
Blokker, Oosterblokker en Zwaag is 4651 euro. Het bedrag dat verenigingen jaarlijks 
ophalen met de Grote Clubactie is onmisbaar voor het inrichten van het clubhuis, de 
aanschaf van materialen en het organiseren van activiteiten.

Ben jij het talent wat het Nederlands team wereldkampioen maakt, 
kom dat dan eens laten zien bij HV Blokker. Ook wij willen naar een 
hoger niveau en hebben ruimte om teams te versterken. Jongens of meisjes, dames of 
heren dat maakt niet uit, een keer gratis mee trainen in sporthal de Kreek kan altijd. 

Kom op een dinsdagavond eens kijken. Meer info, bel Ben van der Heul tel. 06-20950388.

Wereldkampioen handbal!

Het is alweer een paar weken geleden dat de jaarlijkse 
kerstviering heeft plaatsgevonden. We kunnen 
terugkijken op een mooie en sfeervolle avond waarin de dames verwend werden met 
lekkere kerstspecialiteiten, drankjes en luxe hapjes, gemaakt door de eigen bestuursleden. 
Een prachtig optreden was er van het duo vader en dochter Tromp. Humorvolle verhalen 
en schitterende zang. Zij werden na afloop terecht met een luid applaus bedankt. En zo 
rolt het Vrouwengilde Zwaag het nieuwe jaar 2016 in. Wij wensen al onze leden en hun 
familieleden een gelukkig 2016 maar vooral een goede gezondheid voor een ieder.
 
Op donderdag 14 januari gaan we kaarten en/of spellen spelen samen met onze 
zustervereniging van Zwaagdijk-West. Let op: de aanvang is 19.30 uur (!) in de 
ontmoetingsruimte van de Plataan.

Noteert u alvast de avond van woensdag 27 januari in uw agenda, aanvang 20.00 uur! 
De invulling wordt anders. Deze avond staat volledig in het teken van voorlichting 
betreffende hart- en vaatziekten bij vrouwen. Een heel belangrijk onderwerp dat ons 
allen aangaat. Er worden ook wat testjes gedaan. Wilt u deze avond iemand meenemen 
vanwege dit speciale onderwerp, dan kan dat. Voor deze extra persoon vragen wij wel 
een bijdrage van 2,50 euro, onder andere voor de koffie.

Sfeervolle kerstviering



BEZOEKERS KORENFESTIVAL ZWAAG 
GEARRESTEERD NA ZINGEN ZWAAGS VOLKSLIED!
 
Een aantal bezoekers van het korenfestival in Zwaag 
is na afloop van het festival door de politie aangehouden.Volgens een woordvoerder van 
de politie worden zij ervan verdacht op reis te willen gaan met terroristische bedoelingen. 
Die verdenking is op hen gevallen toen zij tijdens het korenfestival het Zwaags Volkslied 
zongen met de tekst ‘Ik heb in mij reistas kruit en lood’. 
Het zou zo maar kunnen dat dit maandag 11 januari in de krant staat. Er zijn namelijk 
heel veel mensen, eigenlijk veel te veel, die deze tekst zingen en dat is niet de juiste 
tekst! De echte kenner van dit lied weet immers dat het kruit en lood in de WEITAS 
zit. Voor alle duidelijkheid: als zondag 10 januari, en dat geldt voortaan voor altijd, het 
Zwaags Volkslied wordt gezongen, zijn de eerste twee regels (dus ruim voordat u aan 
het ‘blusseeeeen’ toe bent) ‘Ik heb in mijn knapzak kaas en brood, ik heb in mijn WEITAS 
kruit en lood’. Als iedereen dat zingt hoeft de politie in die hoedanigheid Zwaag een 
keer niet massaal te bezoeken maar kunnen de muziekliefhebbers onder ‘onze beste 
vrienden’ gewoon op 10 januari genieten van het Korenfestival in De Witte Valk dat daar 
om 14.00 uur begint en dat ook nog eens voor hen en voor u, dus voor iedereen, gratis 
te bezoeken is.
 
Wilt u geen Guust (u weet wel, die Flater) genoemd worden en voortaan het Zwaags 
Volkslied goed kunnen meezingen? De juiste tekst van het lied staat op onze 
facebookpagina en op onze website www.swaeghzingt.nl 
 
Wellicht kan u dit tijdens het korenfestival nog persoonlijk worden toegewenst, maar 
voor het geval dat niet zo is dan toch ook voor alle zekerheid nog via deze weg: Swaegh 
zingt wenst iedereen een gezond, voorspoedig en muzikaal 2016 toe.

Onlangs hebben we weer de clubdubbel kampioenschappen 
gespeeld. Er werd weer fanatiek gestreden om de fraaie 
wisselbeker. Uiteindelijk gingen Hauke en Jan met de eer 
strijken, zie foto. Het was weer een gezellige avond!

Tevens zoeken we nog nieuwe leden voor de maandagavond. 
Wilt u een keer komen kijken of meedoen, kom dan gerust 
eens langs. De zaal is open vanaf 20.00 uur. Het adres is: 
Balkweiterhoek 56 in Zwaagdijk-West. Kijk ook eens op onze 
website: www.de-wildebras.nl

Nieuws van Tafeltennisvereniging B.R.Z.Z.



Een complimentje!
In een vorige editie van Samenspel kon u lezen dat Meindert de 
Boer een complimentje kreeg van Jaap en Annie Balk. Deze rubriek 
is opgezet als een doorgeefrubriek. Degene die een compliment krijgt 
mag in het volgende Samenspel een complimentje geven. 
Deze week geeft Meindert de Boer een complimentje:
 
Twee keer een flinke zak appels, met daar bovenop de pluim aan mij gericht in Samenspel. 
Dit alles voor een paar plaatjes van een heel bijzondere schoorsteen van maar liefst 19 
meter hoog. Annie en Jaap bedankt hiervoor.

Mijn compliment geef ik aan iemand die iets bijzonders uitstraalt, iemand voor wie ik heel 
veel respect heb. Dat is de jonge sterke vrouw Anita Kaygissis - Bruinenberg, die naast 
haar krachtige uitstraling zo kwetsbaar door het leven moet gaan. Anita is de vrouw van 
Nail, de moeder van Halise en reeds vele jaren vriendin van onze Irene. 
Kwetsbaar? Ja, Anita is al veelvoudig belaagd door de rampziekte waar duizenden 
Nederlanders tot wel zesmaal toe, elke zomer in Frankrijk voor sponsoring een berg op 
fietsen. Deze rampspoed begon voor Anita vijftien jaar geleden. Steeds leeft de professor 
in Leiden met het hele medische team bij elke ingreep volop met haar mee. Echter, de 
verwachtingen worden steeds nijpender, maar wat een wonder! Anita verbaast telkens 
opnieuw familie en medische staf als zij na de zoveelste zware operatie hernieuwd de 
draad van het leven, met haar kracht van blijdschap, weer weet voort te zetten. 
    
Anita hoe kan dat, hoe doe je dat? Met de volgende woorden wil ik je in het zonnetje 
zetten! Het geheim moet wel zijn, je ongeëvenaard groot optimisme dat altijd gepaard 
gaat met je eeuwige blijheid, die je ogenschijnlijk zo gemakkelijk uitstraalt. Toch zijn 
het niet alleen je altijd blije ogen, die je genetisch 
van je moeder Truus hebt meegekregen. Het is ook je 
rotsvaste overtuiging in de hulp van de onzichtbare 
dimensie waar jij Anita, gelukkig de kracht in vindt. 

Zo lees je dat deze complimenteuze pluim is veranderd 
in de ZON. Dat zonnetje lieve Anita, dat ben jij! Weet 
dat je daar heel veel mensen blij mee maakt.
                                                                                   
Meindert de Boer



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

Op 17 december om 18.00 uur begonnen we met een kerstviering, 
verzorgd door het bestuur, in een prachtig versierde zaal van het 
Gouden Hoofd. Er werden vele kerstliederen meegezongen, mooie 
gedichten voorgelezen en een modern kerstverhaal verteld, waar 
goed over werd nagedacht. Daarna was er een heerlijke uitgebreide broodmaaltijd wat 
heerlijk smaakte, waardoor je eigenlijk te veel at. Maar zien eten doet eten.

Rond 20.15 uur werd de avond verzorgd door 
de zanggroep Spontaan. Nou, ze maakten hun 
naam waar. Wat een prachtig spontaan koor, 
heel smaakvol gekleed en een diversiteit aan 
liederen! Het koor bestaat uit vijf leden uit 
één familie Hauwert. Ze hebben één adoptie-
dochter (zoals ze Heidi noemen) en dat is een 
prachtige aanvulling op de familie. Om 22.30 
uur ging iedereen met een klein kerstgebaar 
heel tevreden naar huis. We kijken terug op 
een hele bijzondere warme kerstavond.

Het bestuur KVG St. Anna wenst iedereen de 
beste wensen voor 2016.
Onze volgende avond is 28 januari: onze jaar-
vergadering.
Mocht u interesse hebben in onze vereniging 
neem dan even contact op met Marian Staven-
uiter: 0229-232737 of mail even naar: kvgstan-
na@hotmail.com Alleen een avond bijwonen 
dan vragen wij 3 euro.

Kerstavond bij KVG St. Anna

De kerstdagen achter de rug, het oud en nieuw gevierd en doorstaan. De feestdagen 
hebben we gehad en we gaan direct weer door met 2016. De dorpsraad zet op 
maandag 11 januari al direct een forse stap. U bent dan allemaal om 20.00 uur van 
harte welkom in De Wildebras. Dan laat de fa. Heijmans zien hoe de werkzaamheden 
aan de Westfrisiaweg vorderen en wat er allemaal nog gaat gebeuren rond Zwaagdijk-
West. Om 21.00 uur pauzeren we dan even, om daarna:
• Terug te blikken op 2015
• Een blik vooruit te werpen naar 2016 en
• De leefbaarheid in Zwaagdijk-West op de belangrijkste onderdelen te toetsen.

Allemaal de moeite waard om er 11 januari bij te zijn.

Bericht van de dorpsraad Zwaagdijk-West



Zwaag, 8 januari 2016

Vrienden en vriendinnen van ‘t Masker,

Om te beginnen voor iedereen de allerbeste 
wensen voor 2016! Wat gaat het allemaal toch 
supersnel. Veel te snel volgens Prins Maskerado, 
die van het ene genietmoment, zo plons in het 
andere zal belanden. Carnaval nadert met rasse 
schreden en voor je het weet, is het al zover!
 

De Maskerquiz was weer een memorabele avond waarbij de lachspieren op hun wenken 
werden bediend! Om 20.00 uur stonden er al Maskerfans voor de deur te dringen om 
een mooi plekkie in de zaal te bemachtigen. Maar liefst 39 deelnemende groepjes: 
optochtdeelnemers, schuureigenaren, EPC-ers, ereleden, Maskerleden, familieleden, 
buren, vrienden, OC-leden, hofmedewerkers, vrijwilligers en nog vele anderen waren 
erbij! Allemaal bij elkaar geklonterd voor een mooi en gezellig avondje. En gezien de 
positieve reacties is dat zeker gelukt. Prins Maskerado en de Hofdames hebben er nog 
steeds een brede glimlach van. Verrassende videoclips waren er onder meer van vele 
handbalteams en natuurlijk de openingsact van, bijna onherkenbaar,  Prins Maskerado. 
Voor het eerst werd het officiële nieuwe Prinsenlied met videoclip gepresenteerd. Wat 
werd er gelachen om de stunts van onze eigen Dikke en Dunne, hilarisch! Gelukkig kon 
heel Zwaag bij deze quiz aanwezig zijn, want Veilig Zwaag heeft alles onder controle. Dit 
bleek wel uit de Superheldenclip waar onze eigen burgerwacht Jan Rood ingreep en de 
bekende boef wist te ontmaskeren. Uiteindelijk  wist OC2 (optochtcommissie) de meest 
goede antwoorden te geven en mochten zij zich kronen tot Maskerbrein 2015. Meer 
bewegende beelden van de Maskerquiz op www.carnavalzwaag.nl  
 
Morgen, 9 januari, komt Het Masker langs met het vuistdikke fullcolour glossy 
Maskermagazine. Wat zullen de zintuigen weer prikkelen van plezier bij het openslaan 
van dit collectorsitem! In ruil doorvoor vragen wij u alleen maar een gulle gift te doen die 
ten goede komt aan de kindermiddag om deze helemaal gratis te laten verlopen!  Dus 
zorgt dat u thuis bent, geef gul en met een gulle lach!  Voor gevallen  van niet thuis en 
’nee-nee sticker’ hebben we een oplossing, zie onze site. 
Ook wordt morgen bij Theo Beerepoot in de schuur door de Jeugdraad Zwaag een 
Carnavalsworkshop gehouden. Van een bonk piepschuim leren een 3D-figuur te maken.
 
Zaterdag 16 januari viert Het Masker groots zijn 50-jarig jubileum met de topformatie 
Melrose. Het wordt een fantastische, feestelijke, muzikale, energieke, sensationele en 
spraakmakende belevenis die je niet mag missen! In samenspraak met café De Witte Valk 
kunnen we u tussen 21:00 en  22.00 uur gratis entree en garderobe aanbieden. 

Rondgang: zaterdag 9 januari
Jubileumfeest: zaterdag 16 januari, tot 22.00 uur vrij entree en garderobe!

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



Hanekrabbels:
In het zonnetje!
Heeft u het ook al gelezen? Niet? Dan zal ik u nog even informeren 
want dit is een kans die u niet mag missen bij uw jaar-, of 
functioneringsgesprek. Dat er mensen zijn die last hebben van het 
terugdraaien van de klok, dat wisten we al. De krant van maandag 
21 december bracht echter aan het licht dat ’s winters veel mensen 
ook echt lijden aan SADness, oftwel SAD: Seasonal Affective Disorder, een soort seizoens-
jetlag dus. Ondanks dat we tegenwoordig ’s winters geen vorst hebben, zijn de dagen 
natuurlijk wel gewoon korter. Dat betekent voor velen: in het donker naar je werk en in 
het donker naar huis. Het enige licht dat deze mensen zien, is het neonlicht van de tl-
buizen en - als ze geluk hebben - een beetje daglicht via het raam.

Persoonlijk ondervind ik er niet zoveel ellende van. Een paar keer per maand reis ik in 
allevroegte naar Terschelling en ja, in december rijd ik aan één stuk door in een soort 
donkere tunnel met witte strepen. Echt leuk is dat niet, ik kijk altijd uit naar het  moment 
dat ik die enorme oranje bal weer boven het IJsselmeer zie opkomen. Prachtig! Met het 
silhoutte van zo’n klein vissersbootje ervoor… de beste visser moest eens weten hoe blij 
hij me maakt! De rest van de week sta ik gewoon pas op als het licht is…

Maar goed, ik heb u een mooie kans beloofd: we hebben een soort biologisch klokje 
met een hele moeilijke naam onder onze schedel, dat onder invloed van daglicht het 
hormoon Cortisol aanmaakt. Cortisol zorgt voor energie. En daar zit ‘em dus de kneep: 
zie je het licht niet, dan val je in slaap.

Nou… ik bedoel: wat heeft u nog meer nodig? Dit is toch het beste excuus voor een ferme 
middagdut, of niet? Daar kan de baas toch niets tegen in brengen, hij staat machteloos! 
Helaas vermoed ik dat uw werkgever in no time contact heeft gelegd met onze lichtgigant in 
Eindhoven en een enorme lichtbak met een energiegevende kleurlamp op uw schedel heeft 
gericht. Ik heb dus een beter idee: we zetten elkaar in 2016 dagelijks even in het zonnetje.

Ai…toch weer iets over goede voornemens geschreven!

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

OPHAALDATA: MAANDAG 11 JANUARI
 MAANDAG 25 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



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

OPHAALDATA: WOENSDAG 13 JANUARI
 WOENSDAG 27 JANUARI
SVP PAPIER GEBUNDELD OF IN DOOS/BAK AAN DE WEG ZETTEN.

Ophaaldata oud papier Blokker

Graag zien wij u (weer) bij de verkoop van wereldwinkelartikelen. Na de viering van 
zondag 17 januari 10.00 uur. Naast de dagelijkse boodschappen natuurlijk ook weer 
leuke, aparte, kleurrijke artikelen voor uzelf of een kado voor iemand. Graag tot ziens!
 
Wereldwinkelgroep Zwaagdijk-West: Jose, Judith, Angela, Carla.

Goede voornemens voor 2016?!

9 januari Carnavalsworkshop Aanvang: 13.00 uur
 Dorpsstraat 209, Zwaag

10 januari Korenfestival Aanvang: 14.00 uur
 De Witte Valk, Zwaag

16 januari Jubileumfeest Het Masker Aanvang: 22.00 uur
 De Witte Valk, Zwaag

23 januari Klaverjassen Aanvang: 20.00 uur
 De Wildebras, Zwaagdijk-West

29 januari Klaverjassen en Keezen Aanvang: 19.30 uur
 LTC Wings, Blokker

Activiteitenagenda     januari 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     januari 2016

VOETBAL
24 januari Heren Aanvang 14.00 uur
 De Blokkers - JVC Blokker

ZAALVOETBAL
15 januari Heren Aanvang 21.05 uur
 Zwaag/Hoogland Kozijnen - De Ruif Zwaag
20 januari Dames Aanvang 20.10 uur
 BZV - Avenhorn K&S Zwaag

HANDBAL
10 januari Heren Aanvang 14.35 uur
 HV Blokker - HMS/Achilles 2 De Kreek
10 januari Dames Aanvang 15.45 uur
 HV Blokker - Vriendschap/TOB 2 De Kreeh
17 januari Dames Aanvang 13.00 uur
 Westfriezen - VIDO 3 Zwaag

VOLLEYBAL
8 januari Heren Aanvang 19.30 uur
 NIVO - VVC’92 3 De Kers
8 januari Dames Aanvang 19.30 uur
 NIVO - Dinto 5 De Kers
9 januari Heren Aanvang 15.30 uur
 WhamWham - De Boemel 2 De Opgang
9 januari Dames Aanvang 13.30 uur
 WhamWham - Dinto De Opgang
16 januari Dames Aanvang 15.30 uur
 WhamWham - Spaarnestad 3 De Opgang
22 januari Heren Aanvang 19.30 uur
 NIVO - VIP 4 De Kers

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.



U heeft het misschien al gelezen in het vorige Samenspel: 
Stichting Dorpsveiling Zwaag houdt voor alle Zwaagse 
verenigingen en stichtingen een informatieavond op 
woensdag 20 januari om 20.00 uur in café De Witte Valk. 
Heeft u als vereniging (weer) een goed project waarvoor financiële steun hard nodig is, dan 
bent u van harte uitgenodigd. Met z’n allen willen we er zaterdag 29 oktober een mooie 
veiling van maken zodat er weer fraaie projecten in Zwaag gerealiseerd kunnen worden. 
Tijdens de informatieavond leggen wij uit op welke manier u hieraan mee kunt doen.
 
U kunt zich met maximaal twee personen per Zwaagse vereniging of stichting opgeven 
via het mailadres: info@dorpsveilingzwaag.nl. Geef voor 10 januari even aan voor 
welke vereniging u komt deze avond!
 
Het bestuur van Stichting Dorpsveiling Zwaag

Informatieavond

Etentje in de Kreek
Jumbo supermarkt verstrekte vlak voor kerstmis gratis pakketten aan instellingen, 
waaronder de Zonnebloem. Met de inhoud van dit pakket kon een kerstdiner voor 10 
personen klaargemaakt worden. Onze afdeling Zwaag/Zwaagdijk-West, kreeg ook 
zo’n pakket aangeboden. Wijkcentrum De Kreek in Bangert Oosterpolder heeft de 
beschikking over een grote keuken met van alles der op en der an. Daarnaast een ruimte 
waar de maaltijd gegeten kan worden. Een ideale locatie voor een dergelijk diner. Op 
woensdag 9 december gingen drie vrijwilligers aan de slag. Een vrijwilligster verzorgde 
de tafel met kerstkleed, leuk opgevouwen servetten, kerststukjes, kaarsen en lichtjes. De 
twee andere vrijwilligsters gingen met de inhoud van het pakket aan de gang. Om 18.00 
uur arriveerden de gasten. Gezellig pratend werd begonnen met een glaasje drinken 
en toastjes met tapenade. Daarna kwam het voorgerecht: bospaddenstoelensoep, het 
hoofdgerecht bestond uit een luxe courgettepasta met een saus van gesnipperde zalm of 
gebakken kipfiletstukjes naar keuze. Het nagerecht was een glas gevuld met vla vermengd 
met mascarpone en suiker, lange vingers, rode kersen en geraspte bittere chocola. Het 
werd een heel geslaagde avond, mede dankzij de geweldig vriendelijke medewerkster 
van de Kreek voor wie niets te veel was en die voor elk probleempje een oplossing had. 
Een waardige afsluiting van het jaar 2015.

Coby van der Gulik. Afd Zwaag/Zwaagdijk-West 0229 237781
Hilly Hania: afd. Westerblokker: 0229-243872
Tineke Reus: afd. Oosterblokker, Schellinkhout:  0229-262456

Berichten van de Zonnebloem afdeling 
Zwaag/Zwaagdijk-West



Carnavalsworkshop

Net zoals vorig jaar organiseert Jeugdraad Zwaag op zaterdag 9 januari 
de Carnavalsworkshop!

Heb je ook al vreselijke zin in carnaval 2016? Kom dan samen met je 
vriendjes en vriendinnetjes naar de carnavalsworkshop bij Theo 
Beerepoot, Dorpsstraat 209. Let op de locatie is veranderd!

We gaan onder leiding van Sjoerd Korse (Nootgevallen), Marleen Eskes 
(Dolle Diva’s) en Carlo Besseling (de Wicky’s) gezellig aan de slag om iets 
moois te maken voor carnaval 2016. Voor materiaal wordt gezorgd. 
 
1e groep: groep 7 en 8 van 13.00 tot 14.30 uur
2e groep: 13 - 14 jaar van 15.00 tot 16.30 uur
 
Je kunt je aanmelden door een briefje in te vullen met je naam, leeftijd en telefoonnummer 
en deze samen met 1 euro in de brievenbus te doen bij Ton Huisman, Hooiklamp 1 in 
Zwaag. Tot zaterdag!

St. Caecilia kijkt terug op een zeer geslaagd Top 
2000-concert. In een volle Witte Valk zorgde het 
deskundige presentatieduo Marcel Korse en Jan Hoogland ervoor dat derde kerstdag 
het Top 2000-gevoel helemaal aanwezig was. Nieuw was het introspel. Een succes, de 
zaal was muisstil als een intro begon. Zodra men dacht het intro te weten, gingen de 
handen enthousiast de lucht in. Zo muisstil als met het introspel, zo enthousiast werd 
meegezongen met bekende hits van bijvoorbeeld Doe Maar of Queen. 
Naast onze diverse solisten en ons eigen Zwaags Opleidings Orkest maakte zangeres 
Denise Thijssens de middag compleet met zeer fraaie vertolkingen van onder andere 
Caro Emerald. Er zat swing in! 
Wij bedanken iedereen die een bijdrage heeft geleverd aan het concert, voor en achter 
de schermen. En wij zien u graag terug 
tijdens het volgende concert op zaterdag 
26 maart: het Andere Rieu Concert.
 
Muziekvereniging St. Caecilia Zwaag
www.stcaecilia.com

Het Top 2000 gevoel



Blokker, 8 januari 2016

Beste ingezetenen van het rijk der Blockeniers,

Allereerst wenst Prins Carlos u namens zijn 
gehele gevolg een gelukkig, gezond en feestelijk 
2016. Ondertussen zijn alle vrijwilligers van de 

Blockeniers druk doende met de voorbereidingen van de jeugdprinsbekendmaking en 
alle evenementen tijdens het carnavalsweekend.
 
Jeugdprins bekendmaking
Op zondagmiddag 10 januari zal in Het Gouden Hoofd, op spectaculaire wijze bekend 
worden gemaakt wie er tijdens het carnaval als jeugdprins door het leven zal gaan. 
Natuurlijk zullen ook de adjudante, de hofdames en de raad van elf aan het publiek 
worden gepresenteerd. De middag zal in het teken staan van The Voice of Blokker. 
Kandidaten hiervoor kunnen zich nog opgeven. Wil op deze middag zingen? Stuur dan 
een mailtje naar jeugdblockeniers@hotmail.com
 
Night of the Prins
Net als vorig jaar organiseren de Blockeniers op de maandagavond van het carnaval een 
fantastische dinnershow in de Harmonie. Alle gasten kunnen deze avond genieten van 
een geweldig 6-gangen diner en entertainment van de bovenste plank. Je kunt kiezen 
uit twee arrangementen:
Arrangement 1 (35 euro pp):  welkomstdrankje, 6-gangendiner en entertainment, 

exclusief drankjes.
Arrangement 2 (50 euro pp):   welkomstdrankje, 6-gangendiner en entertainment, 

inclusief drankjes.
Om er zeker van te zijn dat je deze avond kan bijwonen verzoeken we je om vooraf 
te reserveren. Dit kan door het bedrag dat hoort bij het arrangement dat je kiest over 
te maken op rekeningnummer NL32 RABO0307754677 t.a.v. De Blockneniers onder 
vermelding van je naam. Wanneer je vegetarisch bent, niet van vis houdt of wanneer je 
een allergie hebt voor bepaalde ingrediënten, verzoeken we je vriendelijk om een mailtje 
te sturen naar: robdoodeman@kpnmail.nl
Op maandagavond 8 februari ontvangt Prins Carlos je graag met een welkomstdrankje 
vanaf 17.30 uur in de Harmonie. De dinnershow vangt aan om 18.00 uur en eindigt om 
ca. 22.00 uur.
 
Optreden Kevin Bakker
Op de zondagmiddag van het Blokkerse carnaval blijven veel volwassenen traditiegetrouw 
nog gezellig even naborrelen als het kinderprogramma is afgelopen. Dit jaar kunnen zij 
in de namiddag genieten van een speciaal optreden van Kevin Bakker. Kevin brengt een 
oneindige reeks aan gezellige meezingers en zal er zeker voor zorgen dat het dak eraf gaat.

Lees verder op de volgende pagina >>



Programma jeugdcarnaval
De Blockeniers dragen het jeugdcarnaval hoog in het vaandel. Dit jaar komen er weer 
nationale topartiesten tijdens het carnaval naar Blokker. Op zaterdagmiddag 6 februari 
komt voor jong en oud de leukste kindershow van Nederland naar de Brug, namelijk de One 
Two Trio kindershow. Op zaterdagavond komt ‘junior songfestival on tour’ naar het Gouden 
Hoofd met oud-songfestivalwinnares Rachel Treats. Zondagmiddag treedt in de Brug 
Rolando op met zijn kindershow. Voor meer informatie over het jeugdcarnaval verwijzen 
we je graag naar de advertentie elders in dit blad en onze website www.de blockeniers.nl

<< vervolg van de vorige pagina

Als u dit leest hebben we nog 14 dagen de tijd om de 
puntjes op de i te zetten. We hebben gerepeteerd met 
het orkest, het licht is afgesteld en het geluid is perfect 
in balance. het decor is klaar en de kleding en rekwisieten liggen klaar om gebruikt te 
worden. Ook binnen de groep stijgt de spanning. Elk jaar proberen we de lat weer een 
klein beetje hoger te leggen. Dit zal niet mee vallen na de uitvoeringen van Aida vorig 
jaar. Maar we gaan er wel voor. Onze negen kinderen die dit jaar mee doen hebben 
veel gerepeteerd en zijn kleine talentjes waar u in Zwaag in de toekomst veel van zou 
kunnen gaan horen. Alleen dit is al een reden om te komen kijken. Met Joseph and the 
amazing technicolor dreamcoat kunnen we weer een vijftal prachtige uitvoeringen op 
de planken zetten. Wij hebben er onwijs veel zin in.

Wat ook niet onvermeld mag blijven is het 
bijdrage van onze sponsoren. Zonder hen 
zouden we niet neer kunnen zetten wat we 
nu doen. Een woord van dank is op zijn plaats. 
Daarom vermelden wij deze sponsoren apart in 
Samenspel om aan te geven hoezeer wij hun 
bijdragen waarderen.

Zoals u wellicht al gemerkt heeft hebben we 
nu vijf uitvoeringen in plaats van vier en kunt 
u de kaarten kopen via onze website www.
musicalzwaag.nl. 
Dit blijkt een gouden greep te zijn. Zaterdag 30 
januari is al geheel uitverkocht.
De overige dagen lopen goed en de verwachting is dan ook dat deze dagen ook vol 
gaan lopen. Dus wilt u dit spektakel niet missen, koop dan snel uw kaarten.
Wij wensen u alvast veel plezier in cafe De Witte Valk op 22, 23, 24,29 en 30 januari 2016 
bij de uitvoeringen van Joseph.

De laatste loodjes



Familieberichten & Zoekertjes

Voor plaatsing in het Samenspel van 22 januari 
graag uiterlijk op WOENSDAG 13 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.

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

GEZOCHT

Huishoudelijke hulp gevraagd 
Wij zijn op zoek naar een positief ingestelde schoonmaakster.

Hebt u belangstelling om één dagdeel bij ons in Blokker aan de slag te gaan? 
Belt u dan naar 0229-246427.

Nieuws van de Zwaagse Gymnastiek 
en TurnVereniging

Het weekend van 12 en 13 december was een mega goed 
weekend voor de selectie van onze turnvereniging! 
Het overgrote gedeelte van onze selectieturnsters had de eerste voorwedstrijd van ons 
Rayon in Opmeer en er werd ontzettend goed geturnd. Er zijn vier gouden medailles, 
vier zilveren medailles en zeven bronzen medailles gewonnen.

Zoë en Dyani hadden de eerste landelijke voorwedstrijd in Amsterdam en ook zij 
hebben een hele goede wedstrijd geturnd. Zij behaalde een zesde en zevende plaats.
ZG&TV heeft 2015 dus heel positief afgesloten!

Wij wensen iedereen een mooi 2016 toe!



KERN MET PIT-PROJECT ‘NATUUR VOOR 
IEDEREEN!’ VOLTOOID
Als onderdeel van de jaarlijkse Kern met 
Pit-wedstrijd, waarin buurten worden uitgedaagd 
om een idee voor hun leefomgeving binnen 
één jaar te realiseren, heeft MAK Blokweer het 
afgelopen jaar gewerkt aan het project ‘Natuur 
voor iedereen!’. Afgelopen week werden de laatste 
puntjes op de i gezet en het project is nu voltooid.
 
Het doel van het ‘Natuur voor iedereen!’-project 
was om nieuwe zitgelegenheid te creëren voor 
de bezoekers van MAK Blokweer, zodat deze 
even rustig kunnen zitten om de natuur in zich 
op te nemen. De aanleiding hiervoor was dat de 
bestaande zitplekken niet alleen te weinig variatie 
boden, maar dat ze ook hard aan vervanging toe 
waren. De picknickbanken op het terras, waar de 
meeste bezoekers zitten, waren deels verrot. De 
technische dienst heeft in de loop van het jaar niet 
alleen nieuwe picknickbanken in elkaar gezet, maar 
van het nog bruikbare hout van de oude banken 
ook een aantal kleine tafeltjes gemaakt. De kroon 
op het project is een prachtige schommelbank, 
die in de vlindertuin is geplaatst. Deze is speciaal 
bestemd voor bezoekers met een beperking, 
die regelmatig met de dagbesteding naar MAK 
Blokweer komen. Voor hen is de schommelbank een rustig, vredig plekje waar ze in alle 
rust kunnen ervaren wat er om hen heen groeit en bloeit.
 
De verwezenlijking van dit project was niet mogelijk geweest zonder de hulp van alle 
vrijwilligers van de Technische Dienst. Hierbij gaat het in het bijzonder om Wouter 
Rijksen, een ‘MAKker’ in hart en nieren, die al sinds het vroegste begin werkzaam is bij 
MAK Blokweer en ondanks zijn leeftijd van 74 jaar, nog altijd klaar staat om de handen 
uit de mouwen te steken. Zijn 12,5 jarig jubileum als vrijwilliger valt mooi samen met het 
voltooien van ‘Natuur voor iedereen!’. Zoals de schommelbank de kroon is op het project, 
is het project de kroon op zijn werkzaamheden. Ook Stichting Omring heeft een mooie 
bijdrage geleverd: zij zamelden met een verkoopmarkt geld in voor de schommelbank.
 
Grotere groepen, kleine gezelschappen, dagbestedingscliënten.. met ‘Natuur voor 
iedereen!’ is er voor een grote verscheidenheid aan bezoekers een plekje gemaakt. Het 
project mag dan ook zeker als geslaagd worden beschouwd. Nu is het afwachten op het 
oordeel van de jury van Kern met Pit. De winnaar wordt mede gekozen op basis van de 
publieksstemmen, die in oktober en november zijn uitgebracht. De prijsuitreiking zal 
plaatsvinden in maart 2016.
 
Stichting MAK Blokweer, Kloosterhout 1-2 1695 JC Blokker www.mak-blokweer.nl



Rooms-katholieke parochies in onze regio
Kerkgebouwen: Westerblokker H. Michaël, Plantage 29, Blokker
 Oosterblokker O.L.V. Visitatie, Oosterblokker 68, Oosterblokker
 Zwaag St. Martinus, Past. Nuyenstraat 3, Zwaag
  Lourdeskapel, Past. Nuyenstraat 2, Zwaag
Eerst aanspreekbare pastores:
 Westerblokker Pastor Marco Cavognaro, tel. 245621
 Oosterblokker Pastor Marco Cavognaro, tel. 245621
 Zwaag Pastor Marco Cavognaro, tel. 237157
Inlichtingen:  Secretariaat St. Martinus, tel. 237157 
  Geopend: dinsdagmiddag 13.00 - 15.00 uur
                    vrijdagmorgen  09.30 - 11.30 uur 
  E-mailadres: sintmartinus@quicknet.nl

Vieringen

vr. 08 jan. 09.00 uur Westerblokker Eucharistieviering
za. 09 jan. 19.00 uur Oosterblokker Eucharistieviering m.m.v. Dames- en Herenkoor
zo. 10 jan. 09.30 uur Westerblokker Eucharistieviering m.m.v. Marcanto
   Zwaag GEEN VIERING
di. 12 jan. 09.00 uur Westerblokker Eucharistieviering
wo. 13 jan. 09.00 uur Zwaag Eucharistieviering in de Kapel
  14.00 uur Zwaag Cenakel in de Kapel
do. 14 jan. 09.00 uur Zwaag Eucharistieviering in de Kapel
vr. 15 jan. 09.00 uur Westerblokker Eucharistieviering
za. 16 jan. 19.00 uur Oosterblokker Eucharistieviering m.m.v. Zingerderwijs
zo. 17 jan. 09.30 uur Westerblokker Eucharistieviering Samenzang
  10.30 uur Zwaag Oecumenische viering in de Dorpskerk Zwaag
di. 19 jan. 09.00 uur Westerblokker Eucharistieviering
wo. 20 jan. 09.00 uur Zwaag Eucharistieviering in de Kapel
do. 21 jan. 09.00 uur Zwaag Eucharistieviering in de Kapel
vr. 22 jan. 09.00 uur Westerblokker Eucharistieviering

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 17 januari
Zwaag:   10.30 uur: Oecumenische dienst: 
 mw. ds. T. van Lente en 
 mw. L. van Weehuizen 

Zondag 24  januari
Blokker:  ds. K. Goverts



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


