
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 23 december kunt u inleveren 

uiterlijk op WOENSDAG 14 december 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 
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Volg ons ook op Facebook: www.facebook.com/Samenspel

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

                        Kerstconcert in Centrum 
                     Pancratius Oosterblokker

Op 18 december van 14.00 tot 16.00 uur geven het koor 
Zingenderwijs uit Oosterblokker en fanfareorkest St. Caeci-
lia uit Zwaag een gezamenlijk kerstconcert. Wij nodigen u daar graag voor uit. Het 
concert wordt gegeven in Centrum Pancratius, Oosterblokker 98. De kerk is voorzien 
van sfeervolle kerstversiering en biedt zo een mooie omgeving om in de kerstsfeer te 
komen.  
Het concert bestaat uit een gevarieerd aanbod van gezongen kerstliederen en sfeer-
volle instrumentale muziekstukken. Ook is er gelegenheid voor samenzang.
De entree is geheel gratis, maar een vrijwillige bijdrage na afloop van het concert is 
natuurlijk van harte welkom. De zaal is open vanaf 13.30 uur.

IJsvereniging Oosterblokker/Westwoud
De winter komt er weer aan en hopelijk is er dit jaar voldoende vorst om onze baan 
open te stellen. Aan ons zal het niet liggen! 
Wij komen de komende weken bij u aan de deur met onze lidmaatschapskaarten.

U kunt de contributie ook overmaken op bankrekeningnr. 
NL81 RABO032 93 17 962 o.v.v. Ledenkaart 2016/2017 
Vermeldt u hierbij uw naam, adres en eventueel hoeveel kinderen. Wij zorgen dan dat u 
in het bezit komt van de lidmaatschapskaart(en).

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

Mocht er dit seizoen weer geen ijs zijn dan zullen wij in de lente bij u terugkomen met 
een activiteit waar u als lid aan mee kunt doen!



Westfriese Lourdes Vliegreis 2017
In 2017, van woensdag 27 september tot en met maandag 2 oktober, gaat VNB West-
friesland voor het zestiende achtereenvolgende jaar naar Lourdes. De groepsreis, met 
Westfriese pastorale begeleiding, staat open voor jong, oud, gezond, ziek, gelovig, niet 
gelovig, buitenkerkelijk of andersdenkend. 
Via opstapplaatsen in Hoogkarspel, Hoorn en Oostzaan brengt de touringcar u naar 
Maastricht Aachen Airport. Na ongeveer anderhalf uur vliegen landt het chartertoestel 
op Tarbes. De gereedstaande bus zet u in ongeveer vijftien minuten voor uw hotel in 
Lourdes af. 
U verblijft in hotel Croix des Bretons. Voor wie (enige tijd) lopen of staan te vermoeiend 
is kan kosteloos een rolstoel geleend worden. U moet wel zelf een rolstoelbegeleider 
meenemen. De rolstoelbegeleider dient de rolstoeler de hele reis te duwen! Beschikt u 
niet over (rolstoel)begeleiding, dan is zorghotel Padoue de aangewezen locatie. Hier 
verblijven de pelgrims die zorg en/of verpleegkundige hulp nodig hebben. De een-op-
een begeleiding wordt 24 uur per dag verleend door vrijwilligers.
Twee informatie- en kennismakingsavonden in juni en september dragen bij aan een 
versneld groepsgevoel. Op de reünie in november krijgt u het herinneringsboekje van 
deze betekenisvolle reis!

Wilt u in 2017 met ons mee? Meldt u aan bij Harry Vet via de mail: ham.vet@quicknet.nl 
of telefonisch: 0228-514040 of bij het plaatselijke inschrijfadres.

De ezel en de os

Het verhaal op kerstavond gaat dit jaar over 
een ezel, een eenzame, verdrietige ezel. Hij 
krijgt geen warmte en liefde van z’n mede-
stalbewoner, een alleen maar aan zichzelf 
denkende os. Door de komst van Jozef, Maria 
en het kindje Jezus ervaart de ezel voor het 
eerst in zijn leven hoe aandacht, warmte en 
liefde voelt.
Dit mooie, ontroerende verhaal is op kerstavond in de Sint Martinuskerk in Zwaag 
te zien en te horen. Ook kan er weer uit volle borst worden meegezongen met 
heerlijke kerstliedjes, zoals ‘Wat een sterren, wat een sterren’, ‘Midden in de win-
ternacht’ en vele andere bekende liedjes, gezongen door kinderen van de Wingerd. 
Ook ligt er weer een kindje in de kribbe en mogen met name de kinderen het altaar 
op om het kindje te bewonderen en wordt er een kleine traktatie uitgedeeld.

Komt allen kijken, luisteren, meezingen en genieten op deze bijzondere avond, 
kerstavond 24 december, aanvang 18.00 uur.



De Westerhout, kleinschalige woonvoorziening voor 
mensen met een verstandelijke beperking
Het zal u niet ontgaan zijn dat er aan de Wester-
blokker 125 , bij veel mensen bekend als de tand-
artsenpraktijk van de familie Soeteman, momen-
teel flink gebouwd wordt. Graag willen wij u op 
de hoogte brengen van wat er op deze mooie plek 
in Blokker vlak naast de beroemde Blokkerse beuk 
gerealiseerd gaat worden.

Wat is De Westerhout?
De Westerhout is een nieuwe kleinschalige woonvoorziening voor mensen met een 
verstandelijke beperking. Tien jongvolwassenen zullen hier vanaf 1 januari 2017 met 
begeleiding zelfstandig gaan wonen. 

Waarom dit initiatief?
De initiatiefnemers zijn Annemieke van Kalken-Alferink en Ted Alferink. Onze dochter 
Stéphanie heeft een verstandelijke beperking en is dè bron voor onze motivatie om als 
ouders en als ondernemer de kleinschalige woonvoorziening De Westerhout te starten. 
Door de persoonlijke ervaring als ouders en door de zakelijke ervaring met onze Zorg-
boerderij De Oostertuin in Oosterblokker, zijn wij goed bekend met de wereld van 
mensen met een verstandelijke beperking. Net als andere ouders kwamen wij voor de 
vraag: Welke mogelijkheden zijn er om onze dochter ‘zelfstandig’ begeleid te laten wo-
nen? Door alle bezuinigingen in de zorg voldoet het huidige aanbod van kleinschalige 



woonvoorzieningen slechts gedeeltelijk aan wat wij voor ogen hebben. Wij vinden dat 
de zorg voor deze doelgroep anders moet en beter kan. 

Wie komen er te wonen?
De bewoners van De Westerhout vormen zowel op verstandelijk niveau als op persoon-
lijkheid een coherente groep in de leeftijd van 22 tot 27 jaar. Met enige aansturing 
zijn de bewoners redelijk zelfstandig als het gaat om normale dagelijkse handelingen. 
Omdat De Westerhout aan de Westerblokker ligt, in de nabijheid van winkels, kunnen 
onze bewoners volop deelnemen aan het dorpsleven en al of niet onder begeleiding 
boodschappen doen.
 
Hoe wordt de indeling van het huis?
De Westerhout bestaat uit drie gebouwen: een monumentaal voorhuis, een monumen-
tale stolp en een nieuwbouwgedeelte. De nieuwbouw bestaat uit twee verdiepingen 
met in totaal tien appartementen en een kamer voor de begeleiding.
De begane grond van de stolp is één grote woon/eetkamer met een open keuken. Op 
de eerste verdieping zijn vier extra slaapkamers en twee badkamers voor logees. Op de 
begane grond zijn alle zes de vierkantspalen prominent in zicht gebracht en de dars-
deuren zijn ook weer terug. De verdieping wordt volledig benut. Ook hier blijven de 
vierkantspalen in zicht
In het voorhuis komt 
de tweede woonkamer, 
de recreatieruimte, de 
bijkeuken en het kan-
toor. Omdat het voorhuis 
monumentaal is, wordt 
hier relatief weinig ver-
bouwd.
Bestaande bouw en nieuwbouw worden zowel op de begane grond als op de verdie-
ping met elkaar verbonden door een corridor. De vormgeving van de nieuwbouw is mo-
dern. Dit op advies  van de monumenten- en welstandscommissie want op deze manier 
komen het voorhuis, de stolp en de nieuwbouw het meest tot hun recht.

Stichting WoonWensWesterhout zet zich in voor de kleinschalige Woonvoorziening De 
Westerhout in Westerblokker. De stichting organiseert activiteiten om extra’s op het ge-
bied van wonen en leven voor de bewoners van De Westerhout financieel te ondersteu-
nen. Dit kan met een donatie maar het  is ook mogelijk om een project of een specifieke 
aanschaf te sponsoren. Wilt u Vriend van de Westerhout worden?

Stichting WoonWensWesterhout, tel: 0651-848 857, e-mail: info@woonwenswesterhout.nl
Rekeningnummer: IBAN NL72 RABO 0310 9210 07.
 
Op www.dewesterhout.nl kunt u meer informatie vinden over het huis en de bewoners 
en de stichting WoonWensWesterhout.



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

OPHAALDATA: MAANDAG 12 DECEMBER
 MAANDAG 9 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

Beste mensen, pakjesavond is nog maar 
net voorbij of we denken alweer aan 
oliebollen en appelbeignets. Ook dit 
jaar gaan we weer fris van start met ons 
oliebollenbakfestijn. U kunt de oliebol-
lenbakkers direct aan het werk zien want 
de molenwinkel is gewoon open. Tradi-
tioneel bakken we de laatste drie dagen 
van het jaar onze overheerlijke oliebollen, 
die ondertussen wijd en zijd bekend zijn. 
Als je langs de molen kom en de wind is 
een beetje gunstig dan word je gevangen 
door de lucht van deze lekkernij. En als 
je de verleiding dan niet kan weerstaan 
kom dan binnen in onze molenwinkel en 
aanschouw het geheel.

U kunt uw oliebollen ook digitaal be-
stellen via het bestelformulier op onze 
website www.molendekrijgsman.nl. Als 
u dit invult dan staat uw bestelling op 31 
december na 12.00 uur klaar. Wij van het 
oliebollenbakteam zien u graag op oude-
jaarsdag terug in onze molen.

Nog een kleine tip:  denk er om met vuur-
werk, ook voor onze mooie molen aan de 
Noorderdracht.  
Vanaf deze plek wensen wij u een  
gezond en gelukkig 2017 toe.

Het team van molen De Krijgsman  
Blokker

Molen 
de Krijgsman 
gaat 
oliebollen 
bakken



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 14 DECEMBER 
 WOENSDAG 28 DECEMBER
SVP PAPIER GEBUNDELD OF IN DOOS/BAK AAN DE WEG ZETTEN.

Carnavalsupdate Blockeniers

Ja, beste ingezetenen van het Rijk der Blockeniers en 
daarbuiten, wat hebben de Blockeniers een prachtige 
start gehad van het nieuwe carnavalsjaar! Maar dat kan 
ook niet anders als je zo’n stralend decorum in je midden hebt. Prins-s, adjudant-e en 
de hofdames Jessy en Lynn genieten al met volle teugen van hun nieuwe rol. Ze zaten 
al snel volop in het carnavalsgedruis en dat bewezen zij bij de prinsbekendmaking van 
carnavalsvereniging Het Masker, onze buren uit Zwaag. Waar ook weer een prachtdeco-
rum gepresenteerd werd: Prins Okkie d’n Eurste oftewel Jos Brandhof met naast hem de 
hofdames Ronny en Elise. Prins-s kon het gelijk goed vinden met Prins Okkie. Het was 
erg gezellig bij de buren.  De dag erna had Prins-s alweer een belangrijke taak te ver-
vullen, want ze mocht de hand schudden van Sint Nicolaas die aankwam in Oosterblok-
ker. Voor zowel de Prins-s als de Sint een hele eer, twee hoogwaardigheidsbekleders 
die elkaar de hand schudden. De Sint werd vervoerd in de koets van Ad Snip. Ad bracht 
de Sint na een rondrit door Oosterblokker naar de Harmonie waar heel veel kindertjes 
zaten te wachten. Een middag vol entertainment maakte dat het voor de kinderen een 
onvergetelijke dag werd. Dit alles was georganiseerd door het Sinterklaascomité Oos-
terblokker en werd muzikaal ondersteund door Thats for You. 
De zaterdag erna was het de beurt aan onze zustervereniging Ospylac uit Hoorn om 
haar prins bekend te maken. Met zijn allen togen we naar Huis Verloren in Hoorn om 
getuige te zijn van de prinsbekendmaking aldaar. Er kwam een ruim decorum te staan 
en als prins werd gepresenteerd Ronald Pondman, die als prins Ronaldus voor zal gaan 
bij Ospylac. Zijn hofdames zijn Susan en Mandy. De adjudanten zijn de zoons van de 
prins, te weten: Adje Tim en Adje Menno. Tevens is prins Ronaldus stadsprins van groot 
Hoorn dit carnavalsjaar. Veel Blockeniers waren hier vertegenwoordigd en zij bouwden 
dan ook een mooi feestje in Hoorn. Met voorop Prins-s, Adjudant-e en de hofdames 
Jessy en Lynn werd het een prachtige avond.
Nu de grote drukte weer even voorbij is, sleutelen de Blockeniers volop aan het pro-
gramma. Dat belooft overigens weer spectaculair te worden met een topact op de 
zaterdagmiddag. Waar u zich ook alvast op mag verheugen zijn de playbackshow op 
zondagmiddag, de 55-plusmiddag op maandag en als klapper op de vuurpijl de diner-
show op dinsdagavond. Hiervoor kunt u al reserveren via: robdoodeman@kpnmail.nl.

Volg de Blockeniers op facebook of via www.deblockeniers.nl!



De puzzelstukjes vallen in elkaar

Als je zo begin maart begint met het instuderen van de 
liedjes en de tekst valt het niet mee om de  verhaallijn te 
ontdekken. Na verloop van de repetities krijgt het verhaal 
een begin en een eind. Zo na de zomer is het duidelijk wat 
het gaat worden. Zo ook bij de musical Blood Brothers die 
wij in januari 2017 voor u op gaan voeren. De songteksten 
zitten er in en de verschillende zangpartijen krijgen vorm. 
Het spel wordt geperfectioneerd. Zo langzamerhand wordt 
het decor opgebouwd en het licht opgehangen. In de maand november wordt het or-
kest samengesteld en worden de partituren uitgedeeld aan de orkestleden. Het orkest 
heeft nu twee keer gerepeteerd. Ik heb een repetitie bij mogen wonen en ik kan u zeg-
gen: we hebben weer een top-orkest. Onder leiding van onze muzikaal leider Marieke 
van Diepen klink het als een klok.
Dan nog iets over de spelers. Wij prijzen ons gelukkig dat wij jong talent in onze vereni-
ging hebben. Jongens en meisjes rond de twintig jaar die laten zien dat ze alles kunnen. 
Wij hebben een Micky en Eddy (de hoofdpersonen) rondlopen waar het plezier vanaf 
straalt. Aangevuld met de routiniers maakt het weer een prachtige musical. Alles valt nu 
ook in elkaar en de puzzel wordt een geheel. We hebben onze regisseur Peter Groenen-
dijk al menig keer met tranen in zijn ogen gezien terwijl wij aan het repeteren waren. 
Wilt u dit spektakel zien? Koop dan snel kaarten via onze website: musicalzwaag.nl. 
Makkelijker kunnen we het niet maken. Het is ook een leuk kerstcadeau.

Tot ziens tijdens een van de voorstellingen eind januari 2017.
Koos Bekker, voorzitter Musical Vereniging Zwaag

Kerstsamenzang vrijdag 16 december 
in de Dorpskerk van Zwaag

Evenals voorgaande jaren organiseert de Stichting tot 
Behoud van de Hervormde Kerk Zwaag op vrijdag 16 
december een sprankelende kerstsamenzang in de 
sfeervolle Dorpskerk van Zwaag.  Wij hopen u te mogen 
verwelkomen.
Aan de samenzang zal de bekende bariton Marco Bakker 
zijn medewerking verlenen en ook interkerkelijk koor 
Echo zal aanwezig zijn. Natuurlijk zullen Marco Bakker 
en het koor ook eigen repertoire ten gehore brengen. 
Het koor Echo staat onder leiding van dirigent Karin Ton-
kes met als begeleider Hein Conijn.



Huisartsenpraktijk Julianalaan

 Th.E. Versteege, huisarts
 Q.C.M. Meijer, huisarts
 T.A.M. de Weijer, huisarts
 A.M. Bax, huisarts

De praktijk is gesloten van vrijdag 23 tot en met vrijdag 30 december.
Voor actuele informatie zie de website: www.julianalaan.praktijkinfo.nl 

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

Hoi allemaal,

Zoals sommigen van jullie misschien al weten, zal ik per half december stoppen met 
mijn werkzaamheden als huisarts in het Medisch Centrum Oost (MCO). Ondanks dat ik 
hier met veel plezier werk, heb ik vanwege de lange reistijd besloten om dichter bij huis 
werk te gaan zoeken. Per 19 december zal huisarts Annie Bos mij opvolgen. Ik heb er 
alle vertrouwen in dat ook zij met plezier deze functie zal gaan vervullen.
Dank voor de fijne samenwerking, ik zal de Westfriese mentaliteit zeker gaan missen!

Met vriendelijke groet,
Lieke Koster, huisarts op woensdag en donderdag bij MCO

De Longfondscollecte Oosterblokker loopt door in 2017

Met in het nieuwe jaar een nieuwe start!
Marjan Schouten heeft in 2011 de Long-
fondscollecte in haar dorp Oosterblokker 
herstart en draagt nu alle collectebussen 
over aan dorpsgenote Aafke Groenhart. Marjan bedankt de collectanten voor hun 
jaarlijkse inzet en bedankt het dorp voor de giften. Zij wenst Aafke veel succes toe met 
deze dankbare en gezellige klus. Als collectant blijft Marjan deel uitmaken van het col-
lecteteam in Oosterblokker.
Aafke Groenhart is met ingang van 2017 de organiserende schakel  tussen het Long-
fonds Nederland en het collecteteam in Oosterblokker. Hopelijk mogen wij weer reke-
nen op jullie inzet en giften. 
Enne, nieuwe collectanten zijn altijd welkom!
Fijne feestdagen en een gezond en gelukkig 2017 toegewenst!



Familieberichten & Zoekertjes
DANKBETUIGING

Na het overlijden van mijn dierbare man, onze lieve vader en opa

Paul Beerse

hebben wij ondervonden hoe velen met ons meeleefden.
Het heeft ons goed gedaan zoveel fijne reacties, in welke vorm dan ook,  

te mogen ontvangen. Wij danken u hiervoor oprecht.

Wil Beerse - Admiraal
Kinderen en kleinkinderen

Zwaag, december 2016

Sinds 22 november missen wij onze poes Geertje (cypers-grijs uiterlijk). We hoorden 
dat er een poes, mogelijk de onze, aangereden zou zijn, maar hebben niemand kun-
nen vinden die ons daar meer over kon vertellen. Wie heeft rond 22 november in de 
buurt van Oosterblokker 99-103 onze (aangereden) poes gezien? Tel. 06-48057918.

Een woord, gebaar of een kaart, het doet je goed
wanneer je iemand die je lief hebt, missen moet.

Wij willen iedereen bedanken voor de warme belangstelling
na het overlijden van onze lieve moeder en oma

Annie Jong-Obdam

Familie Jong
Blokker, december 2016

VERMIST

Voor plaatsing in het Samenspel van 23 december 
graag uiterlijk op WOENSDAG 14 december voor 19.00 uur uw berichtje inleveren.

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

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

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

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

Deze rubriek is uitsluitend bestemd voor zoekertjes en familieberichten van particulieren 
(geen onroerend goed). Gevonden voorwerpen kunt u gratis plaatsen. 

Commerciële uitingen van handelaren en bedrijven worden niet geplaatst. De redactie bepaalt  
of uw inzending in deze rubriek past en hierover kan niet worden gecorrespondeerd.



Kerstconcert en samenzang

Dinsdagavond 13 december zal zangkoor ‘Happy Together’ in 
samenwerking met muziekvereniging ‘De Herleving’ een kerst-
concert verzorgen in café De Witte Valk te Zwaag. Het concert 
staat onder leiding van de dirigenten Marianne Uyterlinde en 
Rolf Hoogenberg. Op piano: Wilbert Commandeur. Aanvang 
20.00 uur, zaal open 19.30 uur
Entree: kinderen € 3,-, volwassenen € 5,- inclusief limonade, 
koffie of thee met wat lekkers.

Indoor Bowls Vereniging BZH

Op maandag 21 november werd in de sporthal van Zwaag door de Indoor Bowls Vereni-
ging BZH gestreden om het clubkampioenschap 2016. Ook werden er bowls-gerelateer-
de spelletjes gespeeld door degenen die niet aan het kampioenschap deelnamen. Om 
9.30 uur werd begonnen op vier banen door de diverse ploegen, waarbij steeds degene 
met de minste punten afviel.
Voor de strijd om het kampioenschap speelden de ochtend- en middagploeg samen, 
hetgeen niet vaak voorkomt. Na de voorrondes kwam de finalewedstrijd tussen Mies 
Brouwer en Tiny Ooyevaar, met als winnares Mies Brouwer.

De volledige uitslag was:
1. Mies Brouwer
2. Tiny Ooyevaar
3. Jan Doets
Zij kregen bloemen en Mies Brouwer kreeg ook de 
wisselbeker uitgereikt.

De uitslag van de bowls-gerelateerde spelletjes was:
1.Mies Brouwer, 145 punten
2. Hein Spil, 122 punten
3. Wim Meyer, 121 punten

Nadat de zaal weer was opgeruimd was het tijd voor een gezellig samenzijn en een 
uitstekend diner, verzorgd door de beheerders van de sporthal.
Wilt u na het lezen van het bovenstaande ook eens kennismaken met de bowlssport? 
Komt u dan eens kijken op onze speeldag, in de sporthal van Zwaag aan de Munniken-
woud 1, op de  maandag van 10.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur.
Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met penningmeester Ben Gitzels, telefoon 
0229-262185.

Het bestuur BZH.



9 december Midwintermalen, molen de Krijgsman Aanvang: 18.30 uur

 Noorderdracht 61, Oosterblokker

9 december Klaverjassen, West-friezen Aanvang: 20.00 uur

 Wilhelminastraat 11, Zwaag

11 december Winterfair Aanvang: 11.00 uur

 Cultureel Centrum Pancratius, Oosterblokker

13 december Kerstconcert De Herleving en Happy Together Aanvang: 20.00 uur

 De Witte Valk, Zwaag

16 december Kerstsamenzang Dorpskerk Aanvang: 20.00 uur

 Kerkelaan 8, Zwaag

17 december Maskerquiz Aanvang: 21.00 uur

 De Witte Valk, Zwaag

17 december Klaverjassen Aanvang: 20.15 uur

 De Wildebras, Zwaagdijk-West

18 december Kerstconcert Aanvang: 14.00 uur

 Cultureel Centrum Pancratius, Oosterblokker

23 december Christmas spiritual night, Ooker Aanvang: 20.00 uur

 St. Michaelskerk, Blokker

24 december Samen zingen Aanvang: 10.00 uur

 Westblokker 167-B, Blokker

Activiteitenagenda     december 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      december 2016

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

11 december Heren  Aanvang 14.00 uur

 De Blokkers-Zaanlandia  Blokker

ZAALVOETBAL

16 december Heren   Aanvang 21.05 uur

 ZwaagHoogland/kozijnen-Anatolia/Huur  Zwaag

16 december  Dames  Aanvang 19.15 uur

 ZwaagHoogland/kozijnen-Wognum Nicols2  Zwaag

HANDBAL

11 december Heren  Aanvang 14.45 uur

 Westfriezen-Kras/Volendam 4             Zwaag

11 december Dames  Aanvang 13.30 uur

 Westfriezen-JHC  Zwaag

18 december Heren  Aanvang 14.15 uur

 HV Blokker-Kleine Sluis 2  De Kreek

18 december Dames  Aanvang  13.00 uur 

 HV Blokker-Kleine Sluis   De Kreek

VOLLEYBAL

17 december Heren  Aanvang 13.30 uur

                    WhamWham2-NIVO                       De Opgang

 17 december  Dames  Aanvang 13.30 uur

                        WhamWham-VC Allvo                              De Opgang



Zwaag, 9 december 2016
      

Vrienden en vriendinnen van  
Het Masker,

Het heerlijk avondje hebben we afgelopen week al ruim-
schoots gevierd maar er gaan er zeker nog vele komen! 
De Goedheiligman is met grote spoed weer naar het zonovergoten Spanje vertrokken.
Nog maar net bekomen van alle indrukken als nieuwe houder van de scepter, heeft 
Prins Okkie zijn eerste heerlijk avondje buiten de deur er ook alweer op zitten. Het 
spektakel rond Prins-S bij de Blockeniers heeft hij helaas moeten missen, maar hij heeft 
dat bij Prins Ronaldus van Ospylac als een echte Max Verstappen weer ruimschoots 
ingehaald. Het trio zweeft voort op de roze carnavalswolk die Carnaval Zwaag heet. De 
Hofdames lachen hun tanden bloot, alsof ze voor een flitsend tandpastamerk reclame 
mogen maken. Prins Okkie heeft zijn genietende glimlach op zijn gezicht gebeiteld en 
met zijn scepter roert hij de soep van Sylvia nog eens goed door; het heeft nog nooit zo 
lekker gesmaakt. 
Het Masker viert traditiegetrouw het einde van het jaar met een ander heerlijk avondje: 
de Multimediale MaskerQuiz! We gaan deze avond in de hoogste versnelling en met 
gierende banden door de bocht, met vele vragen die de zintuigen zullen gaan doen 
prikkelen als een energiedrankje voor lichaam en geest. Het beantwoorden van de 
ludieke en veelal niet lastige vragen, zal weer via het draadloze digitale netwerk gaan 
met de stemkastjes.
Hoe kom ik aan de antwoorden? Parate kennis en (tip), neem de site en het boek ‘Kro-
nieken van 30 jaar leut’ nog eens goed door. Uniek en herkenbaar beeldmateriaal zal 
worden vertoond en we blikken terug en vooruit. Uiteraard, u bent het inmiddels van 
Het Masker gewend, ook weer nieuwe kluchtige clippies vol met de nodige kolder.
Gezien de voorpret bij de geintrappers van de mediacommissie wordt het weer een 
vermakelijk avondje voor jong en oud. Dorpslol zoals het hoort!
Als u al dit moois allemaal zo leest, hoeft u niet bang te zijn dat u het gemist heeft, 
want het is volgende week zaterdag 17 december in café De Witte Valk. Dus verzet 
al uw afspraken of neem gewoon uw visite mee. Hier moet je bij zijn! Tevens is deze 
avond de Zwaagse carnavalsvlag te koop, voor een carnavalesk prijsje van 15 euro!
Bij de verschillende carnavalsgroepen bruist het van de ideeën en staan ze te popelen 
om te beginnen. Onderstellen worden van stal gehaald en schuren ruim gemaakt, om 
de beste plannen om te kunnen zetten naar daden. Sterker nog, enkele groepen zijn 
zelfs al druk aan het bouwen voor de Grote Zwaagse Optocht. Waar de Noordpool al 
groener lijkt te worden, schuiven grote witte brokken richting Zwaag om er weer mooie 
dingen uit te boetseren. Als je alle losse korreltjes hiervan als confetti over het dorp zou 
uitstrooien, zou er een mooi wintertafereeltje ontstaan.  

Multimediale MaskerQuiz zaterdag 17 december, zaal open om 20.30 uur
Tot leut op www.carnavalzwaag.nl en tot volgend Samenspel, Het Masker



Kerstviering Vrouwengilde Zwaag

Vrijdag 16 december houdt het Vrouwengilde Zwaag haar 
jaarlijkse kerstviering.
Om 18.30 uur worden de leden uitgenodigd in de Lourdes-
kapel waar een sfeervolle viering met samenzang van kerstliederen plaatsvindt. Vervol-
gens worden zij om 19.30 uur ontvangen in de warme ambiance van de Spiegelzaal in 
de Plataan waar een heerlijk kerstbrood-buffet klaar staat. 
Rond de klok van 21.00 uur zal de Molukse zanggroep Bunga Mass een optreden ver-
zorgen. En natuurlijk wordt iedereen verwend met drankjes en lekkere hapjes. Tussen 
23.00 uur en 23.30 uur is de avond ten einde. 
Heeft u zich nog niet aangemeld via de uitnodiging? Doe dit dan nog dit weekend!
Uw eigen bijdrage is €7,50 voor dit alles.

Komende activiteiten
Donderdag 19 januari verzorgen wij een medische avond waar de ziekten Parkinson en 
MS worden toegelicht door een specialistische verpleegkundige van het WFG zieken-
huis. Aanvang 20.00 uur in De Plataan.
Let op! In ons programmablad staat dat de medische avond op maandag 19 januari 
plaatsvindt. Dit moet dus donderdag 19 januari zijn.
Donderdag 16 februari hebben wij een avond vol vrolijkheid gepresenteerd door Kees 
Schilder die ons vertelt over, en ons laat luisteren naar, de prachtige populaire muziek 
van opera en operette. Aanvang 20.00 uur in De Plataan.

Tineke en Henny,  bedankt voor jullie  compliment! Een leuke verrassing om mijn 
naam te lezen in Samenspel.
Graag wil ik een compliment geven aan Kees Nan uit Zwaagdijk-West. Kees is al 40 
jaar lid van toneelvereniging Tobronsa. Elk jaar zien wij hem op de bühne met een 
mooie rol. Kees zorgt altijd dat alles klaar staat voor de repetitieavond. Ook als wij 
met bijvoorbeeld het decor bezig zijn in de Wildebras komt Kees aan en zet even een 
bakkie leut. Het zijn zo van die kleine dingen die er toe doen. Kees, heel erg bedankt. 

Groet, Ab van Klaveren 

Een complimentje!
Deze rubriek is opgezet als een doorgeefrubriek.  
Degene die een compliment krijgt mag in het volgende Samenspel  
een complimentje geven. 
Deze week geeft Ab van Klaveren een complimentje: 



Activiteiten bij MAK Blokweer

Help de vogels de winter door
In de winter krijgen vogels het moeilijk als het vriest en 
sneeuwt. Maar je kunt de vogels helpen door zelf vogel-
voer te maken. En dat kun je komen doen op de doe-mid-
dag Vogelvoer maken bij MAK Blokweer op 11 december!
Deze Maks’ doe-middag voor kinderen van 6 t/m 12 jaar 
vindt plaats op zondag 11 december van 14.00 tot 15.30 
uur.  Aanmelden kan telefonisch (0229-266344) of e-mail 
naar info@mak-blokweer.nl. De kosten zijn €4,50 per kind.

Licht in donkere dagen
In deze donkere dagen zorgen flakkerende kaarsjes voor 
warmte en gezelligheid. Het is extra leuk om een zelfge-
maakte kaars aan te steken. Op de doe-middag Kaarsen-
magie bij MAK Blokweer kun je kaarsvet laten smelten en 
weer stollen om zo een prachtige kaars te toveren.
Deze Maks’ doe-middag voor kinderen van 6 t/m 12 jaar 
vindt plaats op zondag 18 december van 14.00 tot 15.30 
uur. Aanmelden kan telefonisch (0229-266344) of e-mail 
naar info@mak-blokweer.nl. De kosten zijn € 7,50 per kind.

Kerstbomen zoeken
Vanaf woensdag 21 december kun je weer naar kerstbo-
men komen speuren bij MAK Blokweer! De Kerstman heeft 
kerstbomen verstopt in de Molshoop, de Kijkboerderij, de 
tuinen en op het plein. Op elke kerstboom staat een letter 
die ingevuld moet worden op je kaartje. Als je alle kerstbo-
men gevonden en alle letters ingevuld hebt, dan lees je de 
oplossing op je kaartje. Alle speurneuzen die de juiste op-
lossing gevonden hebben krijgen van de baliemedewerker 
een verrassing! Je kunt speuren van 10.00 tot 15.00 uur. De 
speurtocht is bedoeld voor kinderen van 6 tot 12 jaar, maar 
jongere kinderen kunnen meedoen onder begeleiding van 
hun (groot)ouders of oudere broers en zusjes! Deelname 
kost € 2 per kind.

MAK Blokweer is tijdens de kerstvakantie op woensdag, 
vrijdag, zaterdag en zondag geopend van 10.00 tot 16.00 
uur.  Let op: eerste en tweede kerstdag, oudejaarsdag en  
nieuwjaarsdag is MAK Blokweer gesloten.

Stichting MAK Blokweer, Kloosterhout 1-2 in Blokker. Website: www.mak-blokweer.nl



Swaegh zingt…moet stil zijn?

Dat is niet met elkaar te rijmen. Toch zei dirigent 
Co Feld tijdens de laatste repetitie “Zeg maar niets 
meer” en hij mompelde ook nog zoiets als “Dit is de laatste keer”! Geschrokken ke-
ken de leden van Swaegh zingt hem aan. “Vertel dat maar in De Rijp”, dachten ze bij 
zichzelf. “Ik meen het ècht” reageerde hij, wij gaan dat Hazesliedje zingen! “Oh, is 
dat het”, iedereen haalde opgelucht adem en dacht “dit wordt een makkie”. Maar dat 
bleek te optimistisch. Het is best wel een moeilijk lied voor een koor. Er is echter geen 
uitdaging te groot voor Swaegh zingt dus gaat het koor ervoor. De leden zullen hun 
uiterste best doen om het enigszins te laten lijken op de uitvoering van Hazes welke te 
zien is op onze Facebookpagina. Of het lukt om dit lied er nog goed in te krijgen voor 
het Korenfestival op 15 januari 2017 in De Witte Valk, moet nog blijken. Swaegh zingt 
zal daar haar uiterste best voor doen. Iedereen is op 15 januari van harte welkom om te 
horen of dit ook is gelukt.  

Welkom zijn natuurlijk ook de andere koren die op die dag in Zwaag komen optreden. 
Een van de koren die voor u komt zingen is het Eilandspolderkoor uit de Rijp. Dit koor is 
qua ledental vrijwel even groot als Swaegh zingt. Ook de samenstelling en het reper-
toire van dit koor komt overeen met ons koor. Dat betekent echter niet dat door beide 
koren allemaal dezelfde liedjes ten gehore gebracht zullen worden. Er zal voldoende 
variatie zijn. Welke liedjes er zoal de revue gaan passeren kunt u begin 2017 lezen op 
onze website www.swaeghzingt.nl . Neem gerust eens een kijkje op deze website.



Toneelvereniging Zwaag speelt de komedie  
‘Consumptie verplicht’
Dit jaar is de keuze gevallen op de komedie ‘Consumptie verplicht’ van Cees Heijdel en 
Arnold Fickweiler. Het speelt zich af in een wat vervallen stationsrestauratie die gerund 
wordt door Wouter. De klanten zich welkom laten voelen, daar doet Wouter niet aan 
want hij bedient de bezoekers van de stationsrestauratie met veel tegenzin.
In de keuken werkt een Amsterdamse en samen hebben ze een bijzondere werkrelatie.
Zoals in iedere stationsrestauratie komen er allerlei soorten mensen voorbij en zijn er 
diverse ontmoetingen. Bijvoorbeeld een callgirl die de stationsrestauratie als uitvalbasis 
gebruikt. Er zijn dames die rechtstreeks van de Huishoudbeurs komen, een notaris die in 
het bijzijn van familie een testament voorleest en een zwerver die niet meer weet wat 
hij de vorige avond heeft gedaan. Zomaar een greep uit de voorbijgangers.
Maar als ineens een nieuwe eigenaar van de stationsrestauratie zich meldt, staat alles 
op z’n kop!
Het komische toneelstuk ‘Consumptie verplicht’ kunt u bewonderen op vrijdagavond 31 
maart en zaterdagavond 1 april, aanvang 20.00 uur. Uiteraard is er dit jaar ook een spe-
ciale ouderenvoorstelling op zaterdagmiddag om 14.00 uur. Kijk voor meer informatie 
op www.vriendenkringzwaag.nl .

Spelers gezocht!
Heb jij altijd (weer) willen toneelspelen? Dit is je kans! Wij zijn altijd op zoek naar nieu-
we spelers. We kunnen vooral nieuwe mannen goed gebruiken! Ben jij de toneelspeler 
die wij zoeken? Neem dan contact met ons op via www.vriendenkringzwaag.nl/contact.

Gezellige Winterfair  
in Cultureel Centrum Pancratius 
Zondag 11 december van 11.00 tot 17.00 uur is er in het Cultureel 
Centrum Pancratius in Oosterblokker een gezellige Winterfair in 
de sfeervol ingerichte kerk met kerstversiering, kerstmuziek en 
meerdere optredens van een gelegenheidsorkest. 
Er zijn diverse kramen met kerststukjes, kerstartikelen, kaarten, kaarsen, sieraden, 
raamhangers, glas-in-lood, zoetigheden, cupcakes versieren, brocante, gedichten 
en allerlei cadeautjes. Alles wat de kerstdagen zo gezellig maakt. De markt is op de 

beneden- en bovenverdieping van het cultureel centrum. 
Tijdens deze winterfair is er een bar en buffet met onder meer heer-
lijke huisgemaakte erwtensoep met roggebrood en spek, glühwein en 

oliebollen.
De toegang is 1 euro, kinderen onder de 12 jaar hebben onder  
begeleiding gratis entree. De kerk is rolstoelvriendelijk. 
Voor meer informatie kunt u mailen naar: info@ccp.nu .



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

Sponsorloop op de Roald Dahl school
In de afgelopen maan-
den hebben de leer-
lingen van de Roald 
Dahlschool sponsoren 
gezocht voor de spon-
sorloop van 3 november. Op de dag zelf waren de 
kinderen onwijs fanatiek en werden er super veel 
rondjes gerend. Uiteindelijk kwamen we hiermee 
op een prachtig totaalbedrag uit van maar liefst € 
4.102,15! Dit bedrag kan goed besteed worden aan 
de natuurtuin en het buitenspeelterrein.
Alle sponsoren ontzettend bedankt!

P.C.I. Zwaagdijk-West.

De Voedselbank West-Friesland  bedankt Parochie St. Jacobus de Meerdere in Zwaag-
dijk-West voor de inzameling die is gehouden. Tevens dank voor de macaroni maaltij-
den die wij bij Albert Heijn in Nibbixwoud hebben mogen ophalen. Hiermee kunnen we 
de gezinnen die afhankelijk zijn van de Voedselbank wat extra’s geven.

Veel dank alle gulle gevers,
Mariejan Spil, P.C.I. Zwaagdijk-West

De redactie van het Samenspel wil 
iedereen hartelijk bedanken 
voor het insturen van de vele 
winterfoto’s voor de nieuwe 
omslag. Het is leuk om te zien 
dat het Samenspel zo goed 

gelezen wordt. 
Helaas kunnen 
we niet alle foto’s 

plaatsen op de 
omslag. De foto’s 
worden echter 
zorgvuldig be-

waard. Wie weet 
ziet u uw foto op de 
omslag, facebook- 
pagina of in het  
Samenspel staan!
  
De redactie

Ingezonden winterfoto’s



Geen plaatsAnja’s Column

Daar stond ik dan! Ik maakte mezelf zo groot mogelijk, rekte me aan alle kanten uit om 
gezien te worden, zo trots was ik! Wat had ik mijn best gedaan om op te vallen toen de 
verkoper me samen met de andere dennen bij zijn stalletje neerzette. En het was gelukt, 
ik stond op de voorste rij! Het zou vast niet lang duren voordat iemand zag hoe mooi ik 
was en mij kocht. Aan mij zou het niet liggen!
Mijn gedraai en geglim wierp al snel vruchten af: een jonge vrouw pakte me bij mijn 
top en bekeek me aandachtig. Ze hoefde me maar een klein zetje te geven en ik maakte 
een parmantige pirouette voor haar. Het duurde niet lang of ik mocht mee met de 
jongedame. Nog heel even keek ik om naar het stalletje, maar daar ging ik, op naar een 
warm huis vol gezelligheid!
Toen de auto na een poosje stopte, was ik blij toe; mijn takken moesten nodig gestrekt. 
De dame pakte me op en samen met haar danste ik bijna naar binnen, zo blij was ik. 
Welke lampjes zou ik krijgen, en wat voor versiering? Het was mijn eerste Kerstmis; ik 
barstte bijna uit mijn hars van nieuwsgierigheid! We kwamen in een donkere kamer. 
Het was er stil. Dat zou straks wel veranderen, dacht ik. Toen kneep de dame een lichtje 
aan waardoor ik kon zien waar ik was. Het was niet de gezellige huiskamer die ik in ge-
dachten had. Er stonden twee grote stoelen en een vierkant houten tafeltje met daarop 
een telefoon. Tegenover mij een tweede deur. De ramen waren afgeplakt met folie, 
zo kon niemand zien hoe mooi ik was! Ik ritselde verontwaardigd met mijn naalden. 
De muren van de kamer waren zacht getint, in het midden van de kamer stond een 
wiegje. Een zachtgeel lakentje, een knuffel in de vorm van een giraf. Een envelop, een 
schriftje… Ik snapte er niets van, wie zet er nu een kerstboom in een slaapkamer? Wat 
een pech, net als ik voor het eerst mag stralen! Ondanks de gouden ballen en lampjes 
waarmee de jonge vrouw mij versierde, werd ik er niet vrolijker op. Ik zuchtte en liet 
mijn takken triest hangen. Mijn eerste Kerstmis werd niet wat ik ervan had verwacht.
Een dag ging voorbij, twee dagen, Kerstmis naderde en er gebeurde niets. Ik stond daar 
maar. Af en toe kwam de jonge vrouw binnen om mij wat water te geven. Dan schikte 
ze wat aan het lakentje, legde de envelop recht… Ik snapte er nog steeds niets van. 
Voor wie was het wiegje? En waarom lag er een envelop in?
De nacht voor Kerstmis, ik had de moed allang opgegeven, hoorde ik de deur opnieuw 
opengaan. Het was al laat en ik vroeg me af wie er zo laat nog op bezoek kwam bij de 
jonge vrouw. Er kwam een meisje met een pet binnen, haar gezicht bedekt met een 
sjaal. In haar hand had ze een grote rieten boodschappentas. Twee grote ogen boven de 
sjaal keken de kamer rond. ‘Ha!’, dacht ik, ‘eindelijk bekijks!’ en ik blies mezelf nieuw 
leven in. Het meisje had geen oog voor mij. Ze liep naar het wiegje, pakte de envelop en 
las wat erop stond. Ze opende de envelop, haalde er iets uit en stak het in haar jaszak. 
Ze zette de boodschappentas voorzichtig op de stoel, boog zich voorover en pakte er 
een dekentje uit. Het dekentje maakte geluid. Ze kwam weer omhoog en vouwde de 
deken open. Haar gezicht vertrok, haar hoofd boog voorover, haar schouders begon-
nen te schokken. Ik schrok. Wat was dit nu? In de deken lag een baby. Het meisje drukte 



de baby tegen zich aan, wiegde het kindje. Ze deed haar pet af om haar wang tegen 
het kleine wangetje aan te leggen. Donkere krullen vielen langs het kleine hoofdje. 
Bevend zong ze zachtjes een liedje terwijl de tranen over haar gezicht liepen. ‘Geen 
plaats voor jou…’, hoorde ik haar verstikt fluisteren toen ze langs me liep, ‘Geen plaats’ 
en ‘Hier ben je veilig.’ Het meisje ging zitten, reikte in de tas en gaf haar baby’tje een 
flesje. Toen het flesje leeg was, legde ze het kindje in het wiegje. De envelop stopte ze 
in haar tas. Ze stond nog een hele poos bij het wiegje te kijken, streelde zwijgend het 
wangetje. Toen er op de gang een geluid van een deur klonk, keek ze verschrikt op en 
even zag ik haar gezicht voordat ze het donker in vluchtte. De pet lag vergeten op de 
stoel. Ik was verbijsterd. Ze liet haar kindje hier gewoon achter! Voor ik er goed over 
kon nadenken ging de andere deur naast mij open. De jonge vrouw kwam binnen en 
liep snel naar het wiegje. Ze opende het schriftje en zag dat er niets in stond. Ik hoorde 
haar zuchten. ‘Arme meid,’ mompelde ze. Ze pakte het kindje op en nam het mee naar 
binnen.
Mijn feestdagen verliepen verder saai en triest. Behalve dat ik af en toe water kreeg, 
zag ik niemand en niemand zag mij. Mijn naalden vielen uit van ellende. In het licht van 
het vuurwerk staarde ik triest naar mijn eigen silhouet, voor mij op de grond.
Jaren verstreken en nu ben ik al en flinke den. De jonge vrouw had mij in haar eigen 
tuin geplant, ik mocht blijven! Elk jaar sta ik buiten voor mijn beschermvrouwe te glore-
ren met prachtige lichtjes. En de vergeten pet. Die hangt na die eerste kerst elk jaar in 
mijn kroon.
Alleen vandaag niet: vandaag heeft mijn beschermengel hem in een van mijn onderste 
takken gehangen. Het is begin december en het is een ijskoude avond. Sterren flonke-
ren en het wegdek schittert van de vorst. Het is stil op straat, iedereen zit thuis bij de 
warme kachel. Nee, toch niet; aan het eind van de straat zie ik een gestalte van een 
vrouw dichterbij komen. De vrouw loopt het tuinpad op dat naar de achterkant van het 
huis leidt. Ze gaat de kamer binnen waar ik als jonge den mijn carrière als kerstboom 
begon. Inmiddels heb ik al heel wat vrouwen die kamer zien binnengaan en weet ik 
wat ze daar zoeken: een veilige haven voor hun kindje. Maar deze 
vrouw heeft geen kindje bij zich. Een poosje later gaat de deur weer 
open en komen er twee vrouwen en een kind de tuin in. Ze lopen 
op mij toe en tot mijn stomme verbazing pakt de vreemde vrouw 
de pet van mijn tak. Dan zie ik haar gezicht en herken ik haar: het 
meisje met de pet. Ze glimlacht en zet de pet op het hoofd van 
het kind. Donkere krullen steken onder de pet uit. Dan geeft ze 
het kind een heel klein pakje. Het kind pakt het uit en haalt 
er een puzzelstukje uit. Vragende ogen kijken omhoog. De 
beschermengel -voor mij en voor velen- reikt in haar jaszak, 
haalt daar het andere puzzelstukje uit en klikt het in het 
stukje van het kind. De bezoekster gaat op haar knieën 
zitten en streelt het wangetje, schuift een donkere krul 
uit de ogen. ‘Fijne Kerstmis en goed op de puzzel pas-
sen’, zegt ze. Dan staat ze op, omhelst onze bescherm-
engel en wandelt het tuinpad af.



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 kinder- 
oppas en (m.u.v. de zomervakantie) kindernevendienst.

Zondag 11 december: 3e Advent  Blokker: ds. Rudolf Kooiman

Zondag 18 december: 4e Advent 
Zwaag: 10.00 uur ds. Tineke van Lente-Griffioen
Blokker: 16.30 uur Zondagskring: Rondom de boom met verhalen en liedjes.

Christmas Spiritual Night door Ooker
Het is weer december. Een bijzondere 
maand en dan met name vanwege de feest-
dagen. Wij kijken terug en vooruit. Hoe 
is het jaar geweest en wat gaat 2017 ons 
brengen? Het koor Ooker heeft een enerve-
rend jaar achter de rug en kijkt vol vertrou-
wen naar de toekomst. Om dit jaar stem-
mig af te sluiten geeft ‘Ooker - een koor 
met spirit’ op 23 december een swingende 
kerstshow onder de bezielende leiding van 
de nieuwe dirigent Tanja Gardner. Zij wordt 
begeleid op de piano door Frank Kok. Geheel in de lijn van Ooker zal het thema zijn: 
Spiritual Music. 
Heeft u zin in een sfeervolle start van de kerstdagen? U bent van harte welkom bij het 
concert van Ooker op 23 december. De aanvang is 20.00 uur. De locatie is in het kerkje, 
hoek Kolenbergstraat/Westerblokker.
De kaarten à 10 euro (tot 12 jaar 5 euro) kunt u bestellen via de mail: kerst@ooker.nl .

Samen zingen op kerstavond
Ook dit jaar willen we ons met elkaar weer instemmen op het kerstfeest met een ge-
dicht, een gedachte en vooral veel (samen)zang en muziek. En ook dit jaar bent u weer 
hartelijk welkom op zaterdagavond 24 december, aanvang 19.00 uur. Het programma 
duurt ongeveer een uur en na afloop schenken we een kopje koffie, thee of limonade. 
Komt allen, er is plaats voor iedereen en in onze kerk is het behaaglijk warm.
Adres: Nieuw Apostolische Kerk,  Westerblokker 167b te Blokker.



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. 10 dec. 19.00 uur Oosterblokker Eucharistieviering met Samenzangzo.
 11 dec. 09.30 uur Westerblokker 3e Zondag van de Advent   
    Eucharistieviering m.m.v. Sterren & Stars
    Zwaag GEEN VIERING
di. 13 dec. 09.00 uur Westerblokker Eucharistieviering
wo. 14 dec. 09.00 uur Zwaag Eucharistieviering in de Kapel
  14.00 uur Zwaag Cenakel in de Kapel
do. 15 dec. 09.00 uur Zwaag Eucharistieviering in de Kapel
vr. 16 dec. 09.00 uur Westerblokker Eucharistieviering
  18.30 uur Zwaag KVG kerstviering in de Kapel
za. 17 dec. 19.00 uur Oosterblokker Eucharistieviering 
zo. 18 dec. 09.30 uur Westerblokker 4e Zondag van de Advent   
    Eucharistieviering  met Samenzang
    Zwaag GEEN VIERING 
  14.00 uur Oosterblokker Kerstconcert  Zingerderwijs en Fanfare St.   
   Caecilia  in Centrum Pancratius 
di. 20 dec. 09.00 uur Westerblokker Eucharistieviering
wo. 21 dec. 09.00 uur Zwaag Eucharistieviering in de Kapel
do. 22 dec. 09.00 uur Zwaag Eucharistieviering in de Kapel
vr. 23 dec. 09.00 uur Westerblokker Eucharistieviering
za. 24 dec.   Kerstavond
  19.00 uur Oosterblokker Woord - en Communieviering m.m.v.   
    Zingerderwijs
  19.00 uur Westerblokker Gezinsviering m.m.v. Sterren& Stars
  21.00 uur Westerblokker Eucharistieviering m.m.v. Marcanto
  18.00 uur Zwaag Gezinsviering  met eigen koor
zo. 25 dec.   Eerste Kerstdag
  10.00 uur Zwaag Eucharistieviering m.m.v. Marcanto
    Westerblokker GEEN VIERING
    Oosterblokker Viering in Westwoud
ma. 26 dec.   Tweede Kerstdag
  10.00 uur Zwaag Eucharistieviering met samenzang
  10.00 uur Zwaag Woord - en Communieviering  in de Perelaar
    Westerblokker Viering in Zwaag



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
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
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 - 26 23 20
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


