
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 3 maart kunt u inleveren 

uiterlijk op woensdag 22 februari 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.

Jaargang 47, nummer 4 17 februari 2017

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.

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

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

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 Eleen Sneek een complimentje: 

Ik neem de pen over  van Edy Vriend hier in Zwaagdijk-West. Ontzettend aardig van jou 
om juist aan mij te denken. Ik was zeer verrast en dank je wel.
Ja, en nu moet ik het doorgeven… Inderdaad moeilijk om een keuze te maken, omdat 
er zoveel anderen van goede wil zijn en veel meer doen.
Onder andere… ons ‘Bloemenvrouwtje’ Marth Peerdeman. Met fietstassen vol bloemen 
en een brede glimlach, maakt ze in wind en regen (niets houdt haar tegen) heel veel 
mensen blij. Niet alleen met bloemen, maar ook is ze al jaren bezig met het wel en wee 
van Zwaagdijk-West. Nog vele jaren fietsplezier Marth en geef de pen weer door.

Groeten, Eleen Sneek

Een culinair avontuur met De Herleving Zwaag!
Zondag 5 maart geeft De Herleving Zwaag een bijzonder 
optreden: ‘A Tasty Sunday Afternoon Concert’. Een muzi-
kale en culinaire middag in feestzaal De Baron, De Oude 
Veiling 25 in Zwaag.
U kunt genieten van vier heerlijke exclusieve gerechtjes én 
een concert van De Herleving Zwaag. Om 14.30 uur gaat 
de zaal open en dit smakelijke concert begint om 15.00 
uur tot ongeveer 17.00 uur.
U kunt entreekaarten à €15,- per persoon bestellen en/of afhalen bij Bert Dalenberg,      

Wieringstraat 11 in Zwaag, tel.: 0229-237722 
en bij Karin Sijp-Schutte, tel.: 0229-262885 of 
e-mail: karinsijp@herlevingzwaag.nl. Graag 
contant betalen bij het afhalen van de entree-
kaart en mogelijke dieetwensen vermelden bij 
Bert of Karin.

Wees er snel bij want op is op!



Dorpsergernissen

Hoe houden we ‘onze’ buurt schoon?

Sinds een week of twee vóór de afgelopen vorstperiode is er minstens 1 hondenbezitter, 
die de grasveldjes tussen de Perengaard en de Bessegaard constant gebruikt als honden-
uitlaatplek. En dan met name het grasveldje tussen Peregaard 15 en Bessegaard 22.
Voorheen konden we het veldje aardig schoon houden door bij de achtergelaten hon-
denpoep briefjes te plaatsen, waarop we lieten blijken, het niet opruimen van derge-
lijke sporen nou niet bepaald een frisse gewoonte te vinden.  Al zijn er helaas altijd 
mensen die vinden dat zulke regels niet voor hen gelden.
Tijdens genoemde vorstperiode was het echter helaas niet mogelijk de stokjes met de 
briefjes eraan de grond in te krijgen. Het resultaat hiervan is, dat op het grasveldje nog 
nauwelijks gras is te zien (ietsje overdreven). Het ligt werkelijk vol met hondenpoep.

Buiten het feit, dat voor onze om-
geving een opruimplicht geldt, waar 
menig hondenbezitter zich gelukkig 
aan houdt. Is het voorkómen van deze 
smeerboel niet zo heel erg moeilijk: 
ruim, net zoals de meeste honden-
bezitters wel doen, de troep van uw 
hond op, zodat onze buurt er geen 
last van heeft. Het uitlaten zonder 
opruimplicht is langs de slootkant aan 
de Zuiderstraat in principe ook niet 

toegestaan, maar het wordt daar wel gedoogd, dus loop in ieder geval tot aan de sloot.
Of als u nóg meer aan de bewoners van onze buurt wilt denken: achter (dus niet ín) de 
Kloostertuin Nieuwlicht zijn hele stukken van Natuurpark Blokweer aangewezen als uit-
laatgebied. De honden mogen daar los (let wel, niet in het hele park) en er geldt geen 
opruimplicht. Of nog iets verder: bij het snipperpad achter het Westfriezen-sportterrein 
mogen de beesten ook los lopen en geldt eveneens geen opruimplicht. Door dus een 
klein stukje verder te lopen blijft onze buurt schoon, hygiënisch en stankvrij. 
Probeer er eens aan te denken, dat ook wij op mooie zonnige dagen in de tuin willen 
zitten zonder door de penetrante stank en de hordes strontvliegen naar binnen gejaagd 
te worden. En probeer er ook eens aan te denken, dat de uitwerpselen voor kinderen 
gevaarlijk kunnen zijn.

Het is te hopen, dat de persoon die het op dit moment op zich genomen heeft ge-
noemd grasveld dagelijks te bemesten, gauw op andere gedachten komt. Simpel door 
wat verder te lopen, naar een plek waar het wel is toegestaan de hond z’n behoefte te 
laten doen.

Kunnen we op uw medewerking rekenen? Alvast bedankt!
Naam en adres bij redactie bekend.



Kinderyoga door Stichting Netwerk

Kinderyoga is een mix van lekker bewegen, plezier en aandacht. Elke 
les  staat een thema centraal zoals seizoenen, de zon, feest, de moes-
tuin of vriendschap. Op basis van dit thema doen we yogahoudingen, 
ademhalingsoefeningen en meditatie. We dansen springen en doen 
een creatieve oefening. Iedereen kan meedoen.
De kinderyoga wordt gegeven op woensdag 2, 9, 16, 23 en 30 maart van 15.30 tot 16.30 
uur. De locatie is de gymzaal van basisschool de Bussel in Blokker. Kosten bedragen € 25,- 
voor 5 lessen. Er kan ook betaald worden met de cultuurstrippenkaart. Opgeven kan via 
www.netwerkhoorn.nl. 
Voor informatie kunt u e-mailen naar Stefanie Strijker: s.strijker@netwerkhoorn.nl  
of bellen met wijkcentrum Grote Waal: 0229-280940.

Meerdere onverwachte wendingen  
in komedie ‘Consumptie Verplicht’

Het bestaat al langer dan 20 jaar maar is geen spat veranderd. 
De stationsrestauratie van Wouter ademt weinig gastvrijheid 
en nodigt niet echt uit om daar koffie te drinken. Toch heeft de 
karakteristieke notaris Van der Grutten de ruimte gereserveerd voor het voorlezen van 
een testament. De familie van de overledene is hier uiteraard bij aanwezig en iedereen 
heeft eigenlijk maar één object uit het testament dat ze willen hebben: het apparte-
ment op Ibiza. Maria (vrouw), Bertha (zus) en Miranda (dochter) wachten in spanning 
af. Tot er onverwachts een vierde vrouw in beeld komt. 
Toneelvereniging Vriendenkring speelt dit voorjaar voor u de komedie ‘Consumptie Ver-
plicht’. Het wordt weer een avond ouderwets lachen en genieten met twaalf verschil-

lende karakters die in de 
stationsrestauratie langs 
komen. Misschien herkent 
u zichzelf in een van de 
rollen? De uitvoeringen 
zijn op vrijdagavond 31 
maart en zaterdagavond 1 
april in café De Witte Valk! 
Uiteraard is er ook dit 
jaar een speciale ouderen-
voorstelling op zaterdag 
1 april om 14.00 uur. Kijk 
voor de rolverdeling en 
meer informatie op www.
vriendenkringzwaag.nl/
consumptie-verplicht.



KBO-Blokker: Themamiddag over eenzaamheid

Woensdag 22 februari organiseert KBO Afdeling Blokker een themamiddag over 
eenzaamheid onder senioren. Het is misschien niet zo’n ‘sexy’ onderwerp, maar iedere 
oudere krijgt vroeg of laat met het fenomeen eenzaamheid te maken, of lijdt daar al 
onder. Laten we er daarom eens open over praten.
Voor de pauze houdt Leni Visser-Bom uit Andijk een verhandeling over hoe zij een-
zaamheid heeft ervaren en hoe ze daarmee is omgegaan. Na de pauze komt een 
vertegenwoordigster van de Zonnebloem iets vertellen over wat deze organisatie zoal 
voor eenzame ouderen doet. Men betaalt voor het bijwonen van deze middag, die om 
14.00 uur in Het Gouden Hoofd aan de Westerblokker begint, een bijdrage van € 3,- 
p.p., inclusief consumpties en deelname aan een ronde bingo. Ook niet-leden zijn van 
harte welkom. Mogelijk kunnen zij die middag gebruiken als opstap naar het lidmaat-
schap van KBO-Blokker, dat voor een contributie van € 20,- per jaar vele voordelen kent, 
waaronder ook het aangesloten zijn bij de landelijke Unie KBO en PCOB.

Leef je uit tijdens de Vakantie Spelen Hoorn

In de voorjaarsvakantie worden door stichting Netwerk en Sportop-
bouw Hoorn de vakantiespelen Hoorn gehouden. Kinderen van 4 t/m 
12 jaar zijn maandag 20 februari van 11.00 tot 15.00 uur welkom in 
MFA De Kreek om lekker te komen spelen. Het thema is Superhelden 
en komen spelen is gratis. Er zijn activiteiten zoals voetbal, springkussens, knutselen, 
schminken, superhelden-maskers maken, ontdek je superkrachten, ring werpen en nog 
veel meer. Kijk voor meer informatie op www.vakantiespelenhoorn.nl.

A Night at the Movies

Zaterdag 18 maart komt Hollywood naar Zwaag. St. Caecilia 
organiseert namelijk een muziekavond met filmmuziek: A Night at the Movies! Film-
helden zoals Indiana Jones, James Bond en The Godfather staan tijdens dit concert 
centraal. Daarnaast zal Anouk Geertsma een gastoptreden verzorgen. Anouk is winna-
res van diverse Noord-Hollandse talentenjachten en het is daarom een eer haar in ons 
midden te hebben!
Via de compleet vernieuwde website www.stcaecilia.com kunt u kaarten reserveren voor 
het concert op 18 maart. Vrienden van St. Caecilia hebben gratis toegang voor 1 persoon. 
Wij komen weer bij u aan de deur om de Vriendenkaart voor dit jaar te brengen. 
Ondertussen kunt u zich nog steeds aanmelden als gastgezin voor de uitwisseling 
tijdens het Hemelvaartweekend met onze muziekvrienden van St. Peter und Paul uit 
Karlsruhe. Stuur hiervoor een bericht naar info@stcaecilia.com.

Muziekvereniging St. Caecilia Zwaag



Grote boekenmarkt in Oosterblokker

In Cultureel Centrum Pancratius wordt op zaterdag 18 en zondag 
19 februari alweer voor de 26ste keer de bekende boekenmarkt 
gehouden. Afgelopen jaar zijn er weer heel veel boeken binnen-
gekomen. Vrijwilligers zijn straks druk bezig om deze allemaal 
te sorteren. Romans, kinderboeken, geschiedenis, sport, koken, reizen, koningshuis, 
godsdienst, noem het maar op. In de afgelopen jaren groeide de markt uit tot 
een begrip onder boekenliefhebbers.
De markt is op de boven- en benedenverdieping. U kunt hier lekker struinen in en 
langs de kramen met boeken. Voor een vriendelijk prijsje kun je net dat ene boek 
kopen waar je al zo lang naar op zoek bent. Ook CD’s, LP’s, puzzels en speelgoed 
zijn voor een prikkie te bemachtigen. 
De opbrengst is zoals altijd bestemd voor verdere verbetering van het gebouw 
en inrichting. De kerk is rolstoelvriendelijk en de bovenzaal is met de trap of stoel-
lift bereikbaar. De catering wordt als vanouds door vrijwilligers gedaan.
Op beide dagen  
geopend van  
10.00 tot 16.00 uur. 
Entree 1 euro, kinde-
ren jonger dan 12 jaar 
mogen onder begelei-
ding gratis naar binnen.

Cultureel Centrum 
Pancratius Oosterblok-
ker, Oosterblokker 98 in 
Oosterblokker
Website: www.ccp.nu

Verslag  Jaarvergadering en Bingo KVG St Anna

Op 25 januari hebben wij onze jaarvergadering gehouden. Vele leden 
waren aanwezig om het wel en wee van het afgelopen jaar aan te horen. 
Onder het genot van koffie en een etagère vol lekkere hapjes, vertelde de voorzitter 
over het nieuwe jaarprogramma en wat er verder ter sprake kwam. 
Tijdens de rondvraag werden vele bedankjes richting het bestuur geuit. 
Na de pauze was er bingo. Iedereen ging na afloop weer met een leuk prijsje naar huis. 
De opbrengst van deze avond was voor Alzheimercafé de Hoge Hop.
Mocht u interesse hebben in onze vereniging neem dan even contact op met Marian 
Stavenuiter: 0229-232737 of  mail even naar kvgstanna@hotmail.com.



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

OPHAALDATA: MAANDAG 20 FEBRUARI
 MAANDAG   6 MAART

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

Een gezellige avond voor Ladies

Opnieuw een (intussen) bekende, gezellige en inspirerende She´s Amazing-avond. 
Een avond voor  iedere vrouw uit wat voor situatie of cultuur dan ook. Omdat jij 
als vrouw waardevol bent! Donderdag, 2 maart bent u van harte welkom in De 
Plataan, Pastoor Nuyensstraat 1, Zwaag. De avond is vrij toegankelijk. Een vrijwil-
lige bijdrage wordt gewaardeerd. Spreekster: Rina Kossen behandelt in ontspannen 
sfeer en met humor een thema dat op christelijke basis is gebaseerd. Vanaf 19.45 
uur kunt u binnen lopen.  
Het programma start om 20.00 uur en eindigt om 21.00 uur. Daarna is voldoende 
ruimte voor een hapje en drankje. Zie ook: www.shesamazing.nl.

Nieuws van Bibliotheek de Wildebras in Zwaagdijk-West 

Bedankt gulle gevers, voor alle mooie en interessante boeken die we wederom van u 
mochten ontvangen.  Zo houden we het aanbod interessant. Een kleine greep hieruit: 
een adembenemende  thriller van Simone van der Vlugt ‘Toen het donker werd’: een 
gewoon gezin raakt verstrikt in een web van leugens en criminaliteit. Van Suzanne Ver-
meer zijn er ook twee spannende thrillers bijgekomen. Van een heel andere orde: voor 
kattenliefhebbers het boek van Vicky Myron ‘Dewey’s wereld’. Dit zijn grappige en hart-
verwarmende verhalen over een bibliotheekkat. In de categorie reisverhalen is het boek 
van Tineke Straatman ‘De achterkant van Italië’ een aanrader. In hun voettocht door 
het Italiaanse gebergte proberen ze te ontdekken waarom de bevolking zo ambivalent 
tegenover de maffia staat. 
Voetballiefhebbers let op! We hebben maar liefst 53 boeken over voetbal ontvangen. 
Van Ruud Gullit tot Johan Cruyff, te veel om op te noemen. De echte voetballiefhebbers 
kunnen hun hart ophalen. Deze staan in de stelling informatie.

Gratis boeken lenen
Bent u nog niet geweest? U bent natuurlijk van harte welkom. Als u een kopje koffie of 
thee wilt drinken voor de gezelligheid, dan is dat ook mogelijk, maar het hoeft niet. De 
boeken kunt u gratis lenen. In de vakanties zijn we ook open.
Openingstijden: dinsdag van15.30 - 16.30 uur,  woensdag van 19.00 - 20.00 uur



Er zijn verschillende taken te verdelen:
Catering: 
-  Aanspreekpunt voor de ouders die 
 overdag helpen met de catering
-  Zorgen dat koffie, thee, limonade etc.  
 gemaakt wordt en dan langsgebracht   
 door de hulpouders 
-  Hulp bij het maken en voorbereiden van  
 het eten op donderdagvond 
-  Hulp bij het voorbereiden van het 
 ontbijt op vrijdagochtend 

Knutselen:
-  Hulp bij bedenken en uitvoeren van de  
 ideeën voor de knutsels
-  Voorbereiding hiervan: 
 benodigde materialen organiseren en   
 voorbeelden maken 

Veld: 
-  Allerlei hand- en spandiensten op het veld
-  Aanspreekpunt voor de hulpouders 
-  Technische ondersteuning: handig als je 
 een beetje kunt timmeren! 

We hopen op een aantal reacties.  
Het zou jammer zijn als door het gebrek 
aan vrijwilligers de huttenbouw Blokker 
geen doorgang zou kunnen vinden!

Uw reactie graag naar:
Selina de Koning, e-mail: info@sdkevents.nl, 
tel: 06-51408371 of 
Ton Steen, e-mail: steenton@gmail.com, 
tel: 06-18957422.
René van Santen, Saskia of Marco Spaans 
aanspreken mag ook! 

Huttenbouw Blokker zoekt vrijwilligers  
voor de organisatie/ 
in het veld

De laatste week van de schoolvakantie, van maandag 28 augustus tot en met 
vrijdag 1 september wordt de Huttenbouw in Blokker georganiseerd. Een 
enorm leuke week voor alle lagere school-kinderen uit Ooster -en Wester-

blokker (circa 140 deelnemers). Een hele week vol met timmeren, knutselen, 
spelen en nog veel meer leuke activiteiten. 

Na jaren van inspanning zijn een aantal actieve mensen ermee opgehouden. 
Dit gat willen we graag weer opvullen. We zijn op zoek naar mensen die in 
de huttenbouwweek beschikbaar zijn en die een aantal taken op zich kun-

nen nemen. Zowel in de voorbereiding als in ‘het veld’.



Lege-flessenbonnen voor onderwijs in Malawi

Mijn naam is Kyara Zwager-
man, ik ben 18 jaar en kom 
uit Zwaag. Ik ben tweede-
jaars student aan de iPabo 
Alkmaar en eind april ga ik 
samen met de organisatie 
Edukans een reis naar Ma-
lawi maken.
Het onderwijs in Malawi 
bestaat uit overvolle klas-
lokalen en slecht opgeleide 
docenten. Dit zorgt ervoor 
dat het onderwijs daar van 
lage kwaliteit is. Ik wil meehelpen hier verandering in te brengen, omdat ik vind dat 
elk kind recht heeft op goed onderwijs. Ik wil helpen door mee te doen aan de Edukans 
World Teachers-reis naar Malawi. Deze reis is gericht op het uitwisselen van kennis tus-
sen PABO-studenten en leerkrachten daar. Hiermee willen wij zorgen voor kwaliteitsver-
betering van het onderwijs in Malawi.
Om deel te nemen aan deze reis zoek ik mensen die mij willen sponsoren. Ik hoop onge-
veer € 3.000,- bij elkaar te sparen. Een deel van dit geld zal ik gebruiken om mijn eigen 
reis te kunnen betalen en een deel van dit geld zal naar World Teachers gaan. Dit goede 
doel biedt trainingsprogramma’s aan, aan de leraren daar, waardoor de onderwijsverbe-
tering wordt doorgezet.

U kunt mij hiermee steunen door de komende weken deel te nemen aan de volgende 
actie: Ik wil flessenbonnen inzamelen en het geld dat ik daarmee ophaal, ga ik gebrui-
ken voor het goede doel.
Ik hoop dat jullie na het lezen van dit berichtje mij zouden willen sponsoren door uw 
lege-flessenbon in te leveren bij de bloemenbalie van Deen Zwaag aan de Dorpsstraat. 

U mag uiteraard ook doneren op: KE 
Zwagerman NL19 INGB 0673276872.
Natuurlijk zal ik zelf ook nog meer 
acties ondernemen om dit bedrag bij 
elkaar te sparen. Deze acties zijn te 
volgen op de Facebookpagina: Kyara 
goes Malawi

Vragen over deze mooie reis zijn na-
tuurlijk ook altijd welkom.

Alvast vriendelijk bedankt, 
Kyara Zwagerman



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

Jeugdmusicalgroep Zwaag

Bijna heel Zwaag is weer druk bezig met het naderende Carnaval! Een mooie wagen 
bouwen of een grappige loopgroep, gezamenlijk wordt er alles aan gedaan om het 
publiek een geweldige optocht te geven.
Als het hossen en zingen weer voorbij is, staat de Jeugdmusicalgroep Zwaag, bestaande 
uit 28 kinderen, weer klaar om hun musical aan u te presenteren! 

De musical heet ‘Alles overboord’ en de bood-
schap die op een zeer komische manier ge-
bracht wordt: Je kunt alles bereiken als je het 
maar samen doet! En dat is wat zij graag aan u 
willen laten zien en horen op:
vrijdag 17 maart, aanvang 19.30 uur en zater-
dag 18 maart, aanvang 14.00 uur.

Beide voorstellingen zijn vanzelfsprekend in het 
‘theater’ van Zwaag, namelijk in de Witte Valk.
Nu denkt u natuurlijk direct: hoe kom ik aan 
kaarten? 

Wij houden het simpel: op maandag 6 en 13 
maart van 20.15 uur tot 20.45 uur in het voor-
café van de Witte Valk ( en ook aan de deur 
voorafgaand aan de voorstellingen, maar 
op=op). Kosten:  
volwassenen € 4,-, inclusief kopje koffie/thee.
kinderen t/m 12 jaar € 3,- , inclusief limonade.   



Familieberichten & Zoekertjes
DANKBETUIGING

TE KOOP

Voor plaatsing in het Samenspel van 3 maart
graag uiterlijk op WOENSDAG 20 FEBRUARI voor 19.00 uur uw berichtje inleveren.

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

t.n.v. stichting samenspel
De tekst kunt u mailen naar redactie@stichtingsamenspel.nl 

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

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

Hartelijk dank voor de warme belangstelling  
die wij van u mochten ontvangen na het overlijden van

Jean-Paul Diekmann

Als de draad wordt doorgeknipt voel je pas de diepte van verbondenheid,
die dankzij uw steun wordt verzacht.

Fam. Diekmann
Fam. Sijm-Diekmann

Voor de vele blijken van betrokkenheid bij de ziekte en het overlijden van

Toos Boots-Veldboer

wil ik u, mede namens mijn kinderen, klein- en achterkleinkinderen,
bedanken voor de vele kaarten, bloemen en aanwezigheid.

Het was voor ons een grote troost te weten hoe geliefd zij was
en hoe zij werd gewaardeerd.

Jan Boots, Zwaagdijk-West

- Zwart leren 2-zitsbank (breedte 173 cm). Is nog als nieuw met prima zitcomfort. 
Prijs: 280 euro.

- Mooie hanglamp met mat glazen kap en dimmer. Prijs: 60 euro.
- Tafelschemerlamp met kap. Prijs: 20 euro.

Info: 0229-238031



18 februari Boekpresentatie Simsimeya  Aanvang: 14.30 uur

 De Plataan, Zwaag 

18 + 19 februari Boekenmarkt  Aanvang: 10.00 uur

 Cultureel Centrum Pancratius, Oosterblokker

20 februari Dorpenoverleg Zwaag/Blokker  Aanvang: 20.00 uur

 Het Gouden Hoofd, Blokker

22 februari Lezing eenzaamheid, KBO Blokker  Aanvang: 14.00 uur

 Het Gouden Hoofd, Blokker

2 maart She’s amazing  Aanvang: 20.00 uur

 De Plataan, Zwaag

5 maart A tasty Sunday afternoon  Aanvang: 15.00 uur

 De Baron, Zwaag

17 maart Alles overboord  Aanvang: 19.30 uur

 De Witte Valk, Zwaag

18 maart Alles overboord  Aanvang: 14.00 uur

 De Witte Valk, Zwaag

18 maart Klaverjassen  Aanvang: 20.15 uur

 De Wildebras, Zwaagdijk-West

18 maart A night at the movies  Aanvang: 20.00 uur

 De Baron, Zwaag

Activiteitenagenda     februari 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     februari 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

19 februari Heren Aanvang 14.00 uur 

 De Blokkers-KFC Blokker 

ZAALVOETBAL

17 februari Heren Aanvang 21.05 uur

 Zwaag-Hooglandkozijnen-Vrone     Zwaag

17 februari Dames Aanvang 22.05 uur

 Zwaag-Hooglandkozijnen-Alpha Tours  Zwaag

22 februari Dames Aanvang 20.10 uur

 Zwaag-Hooglandkozijnen-Wognum Nic.3 Zwaag

24 februari Dames Aanvang 19.15 uur

 BZV-Twisk Zwaag

1 maart Dames Aanvang 20.10 uur

 Zwaag-Hooglandkozijnen-Arch.b.Nieuwb Zwaag

1 maart Dames Aanvang 21.05 uur

 BZV-Arch.b.Nieuwboer 5 Zwaag

HANDBAL

5 maart Heren Aanvang 13.30 uur

 Westfriezen –Aristos 3                  Zwaag 

BILJART Driebanden Groot A klasse

21 februari Drieband Groot A Klasse Aanvang 19.15 uur

 NHD.13 –Diamonds AGBF Dorpsstraat 173a Zwaag



Lees verder op de volgende pagina >>

Activiteiten en expositie ‘Cirkels’ bij MAK Blokweer

Vanaf zaterdag 18 februari is de 
foto-expositie ‘Cirkels’ te zien in het 
bezoekerscentrum van MAK Blok-
weer. De foto’s zijn gemaakt door 
Johan van der Heijde, winnaar van 
MAKS’ Fotowedstrijd.
Zes inzenders maakten een crea-
tieve zoektocht door het natuurpark 
Blokweer en keken elk op een eigen 
manier door de lens naar het thema 
‘Cirkels’. De ingezonden fotoserie 
van Johan van der Heijde sprong 
eruit qua kleurgebruik, de afwisseling tussen natuur en bijvoorbeeld gereedschappen, 
en de samenhang tussen de verschillende foto’s. Om deze redenen heeft de jury de serie 
van Van der Heijde uitgekozen om te exposeren.
De expositie is een jaar lang te bezichtigen in het bezoekerscentrum van MAK Blokweer. 
Toegang is gratis.

Wat doet Kobe in die doos? 
Op zondag 19 februari verzorgt Mychel Cornelissen twee keer de theatervoorstelling 
‘Wat doet Kobe in die doos?’ in het bezoekerscentrum van MAK Blokweer. Alle kinde-
ren staan paf van de glimmende nieuwe fiets van Leopold, behalve Kobe. Die zit lekker 

in een doos. Dat is veel leuker dan op een 
fiets! Kobe droomt dat zijn doos plots 
een raceauto is die hem ervoor behoedt 
vertrappeld te worden door een heuse 
neushoorn. Hij fantaseert dat zijn auto in 
het oerwoud plots een mand wordt op de 
rug van een olifant. Zo kan hij veilig door 
het woud reizen. In zijn kartonnen doos 
beleeft Kobe de gekste en spannendste 
avonturen. Want als je fantasie hebt, 
verveel je je nooit. Dan heb je de hele we-
reld binnen handbereik.
De voorstelling is voor kinderen van 4 t/m 
8 jaar en hun (groot)ouders. Aanvang om 
14.00 uur en 15.00 uur en duurt ongeveer 

40 minuten.
De kosten bedragen € 3,50 per persoon. Reserveren kan telefonisch: 0229-266344 of via 
e-mail: info@mak-blokweer.nl. Er is beperkt plaats, dus reserveer op tijd. Vergeet hierbij 
niet te vermelden of je om 14.00 uur of om 15.00 uur komt!



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 22 FEBRUARI 
 WOENSDAG   8 MAART
SVP PAPIER GEBUNDELD OF IN DOOS/BAK AAN DE WEG ZETTEN.

 
Wat eet een uil?
Uilen eten hun prooi met huid en haar op. Vervol-
gens braken ze de botjes weer uit. Maar wat is de 
prooi van een uil? Aan de hand van de botjes die in 
een braakbal zitten, kunnen we vaststellen welke 
prooi de uil heeft gegeten. Het MAK heeft een 
voorraadje uilenballen verzameld. Kom je ook langs 
om ze te pluizen?
Deze Maks’ doe-middag is voor kinderen van 6 t/m 
12 jaar en vindt plaats op woensdag 22 februari van 
14.00 uur tot 15.30 uur.
De doe-middagen worden minstens twee keer per 
maand georganiseerd en staan altijd in het teken 
van een van onze thema’s natuur, boerderij en 
groen. Aanmelden kan telefonisch: 0229-266344 of 
via e-mail: info@mak-blokweer.nl. De kosten zijn  
€ 4,50 per kind (inclusief materialen).

Stichting MAK Blokweer, Kloosterhout 1-2, Blokker
Openingstijden: woensdag, vrijdag, zaterdag en 
zondag van 10.00 tot 16.00 uur.
Website: www.mak-blokweer.nl



OBS De Bussel is gezond!

OBS De Bussel heeft het vignet Gezonde School behaald. Met 
het vignet Gezonde School laat De Bussel zien dat de school voldoet aan de kwaliteits-
criteria die zijn opgesteld door deskundigen. De kinderen en het team zijn trots op dit 
behaalde resultaat!
Werken aan gezondheid op school loont. Het draagt bij aan betere schoolprestaties, 
minder schooluitval en een gezondere leefstijl. Zo zorgt De Bussel voor actieve en 
gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris klimaat én heeft de school 
aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van haar leerlingen.
Bovendien heeft de school speciale aandacht voor het themacertificaat Bewegen en 
Sport. Hiervoor worden de volgende activiteiten ingezet: dagelijks vrij spelen in een 
uitdagende en stimulerende buitenomgeving en bovendien is De Bussel deelnemer aan 
alle schoolsporttoernooien: voetbal, hockey, handbal, basketbal, Fun in Athletics, vol-
leybal, honkbal en outdoor. Directeur Francis Schruer is trots op haar Gezonde School. 
“Vanaf nu hangt op de gevel van onze school het logo Gezonde School. Zo kan ieder-
een op het schoolplein zien dat onze school een gezonde school is!”
Gezonde School is een samenwerking tussen diverse landelijke organisaties. Wilt u meer 
weten over (het vignet) Gezonde School? Kijk dan op www.gezondeschool.nl.

Dorpenoverleg Blokker-Zwaag
Beste dorpsbewoners van Blokker en Zwaag,  U wordt van harte uitgenodigd voor de bij-
eenkomst van het Dorpenoverleg Blokker-Zwaag op maandag 20 februari om 20.00 uur
in Het Gouden Hoofd, Westerblokker 80 in Blokker.
let op: Dit is een gewijzigde datum i.v.m. Carnaval!.

Agenda:
1. Opening
2. Mededelingen/ingekomen stukken:  
 Kees van Enkhuizen betreffende het zwembad De Wijzend te Zwaag
3. Verslag d.d. 23 januari.
4. Mark Wijnen, werkzaam bij Kennisplatform Mantelzorg West-Friesland, vertelt over  
 het thema mantelzorg, over zijn functie als mantelzorgmakelaar, als theatermaker.  
 Met o.a. ‘Waar kan ik met mijn vragen naar toe? Hoe combineer ik de zorg met  
 mijn baan? Hoe gaat mijn gemeente daarmee om?’
5. Kees Vis, voorzitter van het jubilerende Blokkerfonds, over de afgelopen jaren.
6.  De plannen zijn twee jaar geleden gepresenteerd, nu: Ted Alferink en de realisatie  
 van het wooncomplex Westerhout aan de Westerblokker te Blokker.
7. Wijkcoördinator Ron van Marle, betreffende het nieuws voor de dorpen.
8. Wensen/nog te realiseren zaken kunnen nu ingebracht worden.
9. Sluiting en aanbieding van een drankje.

Graag tot de 20-ste, De Agendacommissie



Woensdag
Sinds kort heb ik groot respect voor ouders die vrij zijn op woensdagmiddag. Ik zeg 
ouders en niet moeders, omdat ik weet dat veel vaders ook extra tijd voor hun kinderen 
maken (of minder willen werken, net hoe je het bekijkt).
Carmen doet mee met vier proeflessen gym in Westwoud. Via de Jeugdsportpas is dat, 
hartstikke leuk dat ze dat organiseren natuurlijk. Maar dat betekent wel een extra ver-
plichting, naast de zwemles op vrijdagmiddag. Dus op woensdag gooi ik iedereen rond 
kwart over twee in de auto om Carmen op tijd in Westwoud te krijgen voor de gymles 
die om half drie begint. Dan rij ik weer naar huis, haal iedereen uit de auto, probeer iets 
van mijn leven te maken en ga om kwart over drie in de herhaling: dan gaat iedereen 
weer in de auto, om Carmen om half vier weer te kunnen ophalen.
In combinatie met de woensdagochtend, waarbij er een half uurtje zit tussen de tijd dat 
ik het ene en het andere kind van school moet halen, waardoor ik heen en weer loop 
met altijd nog een dreumes die ik meesleep, vind ik het nogal wat. De dag bestaat let-
terlijk uit heen en weren en tussendoor iets nuttigs met je leven proberen te doen.
En dan is dit maar vier woensdagen met één kind en één activiteit. Laat staan dat je 
meerdere kids hebt die allemaal op woensdagmiddag iets moeten. Zwemles, voetbal, 
partijtjes, hockey, muziekles. Ze vinden vaak plaats op woensdagmiddag en als ouder 
moet je je daarin schikken en doe je er alles aan om je oogappeltje(s) op tijd op de 
juiste plek af te leveren. Het hoort erbij. Elke ouder kent het. Maar wat een ellende 
eigenlijk. Het is je vrije dag en je bouwt hem compleet rond activiteiten van een ander. 
En het ergste is nog dat je er totaal geen waardering voor terug krijgt. Sterker nog: Als 
je kind toevallig tijdens de activiteit met een vriendje afspreekt en met diens ouder mee 
terug gaat, kun je onverrichter zake weer retour. En daar hoef je ook al geen sorry voor 
te verwachten. 
Maar ja, als je dan even staat te kijken terwijl je kind nog in de touwen hangt of over 
het veld rent. Of als je achteraf hoort wat voor leuks ze allemaal hebben gedaan tijdens 
deze training. Als je merkt dat je kind groeit in zijn ontwikkeling, mede door zijn sport 
of hobby, dan doe je het gewoon weer. Ook al sta je de volgende woensdag weer vloe-
kend en tierend nog snel de autoruiten te krabben, omdat je nu toch écht weg moet en 
niet had verwacht dat de ruiten ‘s middags nog vol ijs zouden zitten.
En ik heb er nog twee te gaan!

C
o

lu
m

n

Desiree



Vrienden en vriendinnen van Het Masker,

Maandenlang hebben we er naartoe geleefd en dan is het 
toch bijna eindelijk zover. De zenuwenkoorts heeft ruim-
schoots plaatsgemaakt voor carnavalskriebels. Prins Okkie 
d’n Eurste en de hofdames Ronny en Elise genieten al met 
volle teugen. Dat zal de komende week alleen maar meer 
en meer worden!
Het wordt een volle drukke week met nog meer bezoeken aan optochtdeelnemers en 
deelnemertjes en uiteraard de zieken die een bezoekje van de Prins ook zeer waarde-
ren. 

Piet Paulusma gaat hopelijk goed weer voorspellen voor beide optochten, maar dat 
betekent niet dat u achterover kunt leunen. Duimen draaien totdat je handen er zeer 
van doen kan natuurlijk nooit kwaad! Zorg dat de straat autovrij is en de Hollandse 
driekleur, de Zwaagse carnavalsvlag of de Zwaagse vlag wappert. Het Masker dankt 
iedereen voor het versieren van de straten, wat is dat altijd een prachtig gezicht!
Het rode-bolhoedjes-programma op de vrijdagavond voor alle 50-plussers wordt weer 
bijzonder hilarisch. Na afloop van het programma blijven we lekker in de zaal en gaan 
nog even armpje door, dansen wat en proosten we op een mooi carnaval 2017 onder de 
muzikale klanken van de band Bassie & Bobo!

Zaterdag gaat om 13.00 uur de kinderoptocht rollen vanaf het sportpark van West-
friezen. Uw ogen zullen meerollen van verbazing, want ook de kinderoptocht ziet 
er briljant uit. Komt allen, want er is door de kinderen weer bijzonder veel werk van 
gemaakt! Zaterdagavond Glow In The Dark-tienercarnaval. Dat begint om 20.00 uur, is 
geheel alcoholvrij en eindigt om 22.00 uur! Daarna gaat heel Westfriesland los in onze 
Leuttempel met topband Paradise! Het wordt groot feest met een prima sfeer.

Zondag, de grote dag! De lokroep van het Zwaagse Carnaval om naar Zwaag te komen 
kan niemand ontgaan zijn. Dat krijgen we voor elkaar omdat de 13 wagenbouwers en 
18 loopgroepen een geweldige inspanning hebben geleverd. Voor De Lamstralen kan 
het niet koud genoeg zijn en De Nootgevallen vegen iedereen van tafel. De Kuiteklap-
pers zullen paraderen door de Zwaagse straten en bij De Schuimkragen is het een dood 
zootje. Waar De Biermusketiers naar een heel ander continent gaan, verblijven De 
Bierdoppers in de stad bekend om de paaltjes met de drie kruizen. Maar ook nieuwe 
namen zoals De Mafklappers, De Lolbroeken en De Stripvloggers zullen hun entree ma-
ken tijdens de Grote Optocht. Alaaf! voor de wagenbouwers, hun schuureigenaren en 
diegenen die hen financieel hebben ondersteund om hun plannen te realiseren. 

Voor wie niet naar de Leuttempel gaat of kan, is er weer de livestream op de PC, mo-
biel, tablet of SmartTV! Via www.carnavalzwaag.nl of www.westfriesland.tv kunt u de 
prijsuitreiking vanaf 19.30 uur live volgen! Voorafgaand en aansluitend aan deze live-

Lees verder op de volgende pagina >>



beelden om 18.30 uur een gevarieerde reportage van de Optocht. Hulde hiervoor aan 
WestfrieslandTV! Daarna barst het feest weer helemaal los met huisband Paradise en 
optreden van Kevin Bakker!
Maandagavond om 20.30 uur gekkigheid en malligheid in de Leuttempel. Massaal 
verkleed, massaal uit je dak met onze feestband Paradise en een optreden van de beste 
Party-artiest van Nederland, Pascal Redeker!

Dikke Dolle Dinsdag, van 20.00 tot 22.00 uur voor genodigden. Na 22.00 uur kan ieder-
een naar binnen. Met als toetje een heerlijk dikke verrassing! Ja, Peter Beense gaat de 
Leuttempel heen en weer laten schudden met zijn gouden strotje! De handjes kunnen 
weer hoog in de lucht.
En dan is het carnaval 2017 zomaar weer afgelopen...

Wij wensen alle optochtkijkers, de optochtdeelnemers en alle bezoekers aan de Leut-
tempel een te gek carnaval 2017. Prins Okkie d’n Eurste en de hofdames Ronny & Elise 
hebben er in ieder geval enorm veel zin an. Alaaf, alaaf, alaaf!

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

Carnaval bij de Blockeniers

Prins-es, Adjudant E, hun charmante en gezellige hofda-
mes Lynn en Jessy, maar ook jeugdprins Thijmen, adjudan-
te Ingeborg en de hofdames Liza en Nynke Sophie kun-
nen niet wachten tot carnaval 2017 losbarst. Ze zijn al een beetje zenuwachtig maar 
hebben de afgelopen weken de smaak goed te pakken gekregen. Onder andere 
bij het prinsenbal van Ospylac. Ook jeugdprins Thijmen met zijn gevolg genoot bij 
Ospylac. Een feestje vieren kunnen deze twee decorums en dat zullen ze laten zien 
als ze mogen regeren over het Rijk der Blockeniers. Nadat ze de scholen en mensen 
die een steuntje in de rug verdienen hebben bezocht kan het feest losbarsten!
De Blockeniers dankt iedereen die tijdens de rondgang wat gedoneerd heeft ter 
ondersteuning van het jeugdcarnaval.
Hieronder treft u het spetterende programma aan.  
Voor de mini-playbackshow van zondag  is opgave mogelijk via de mail:  
jeugddeblockeniers@gmail.com of bel Monique Schouten: 0627-375597.

Kijk voor verdere info en programma op www.deblockeniers.nl of op facebook.  
Alle info staat ook in het Blockeniers-magazine.  
Deze niet ontvangen? Mail dan naar redactie@deblockeniers.nl. 
De Blockeniers zien u graag  tijdens het carnaval, om er een onvergetelijk feest van 
te maken!



Nieuws van de Zwaagse Gymnastiek en TurnVereniging

De afgelopen weken heeft u geen nieuws van onze vereniging gelezen, maar we kun-
nen u nu vertellen dat we met al onze recreatie-jeugdleden in voorbereiding zijn voor 
de verenigingsdag op zondag 26 maart. Er wordt heel hard getraind om de oefeningen 
op de toestellen goed te beheersen.
De dag zal starten om 9.00 uur en om 17.00 uur hopen we deze gezellige dag af te kun-
nen sluiten. Het exacte programma zal later bekend worden gemaakt.
De turnsters van de selectie zitten midden in het wedstrijdseizoen, behalen prima 

resultaten, en zelfs regelmatig medailles. Zoë en Dyani hebben zich geplaatst voor de 
halve finale van de Nederlandse kampioenschappen 3e divisie. Amber en Tess hebben 
zich geplaatst voor de regiokampioenschappen 4e divisie, terwijl Marieke en Maartje dit 
deden in de 5e divisie.
In de D1 mogen Annelien, Allysia, Fenna, Willemijn en Jasmijn meedoen aan de finale 
Noord. Wij wensen deze turnsters heel veel succes!!
Heeft u onze facebook-pagina al geliked?

Huisartsenpraktijk Julianalaan
Vanaf heden is de praktijk ook op dinsdagmiddag geopend.  
We zijn dan iedere werkdag open van 08.00 tot 17.00 uur.
Met ingang van 1 maart zal dr. Sipan (Khachadurian) ons team komen 
versterken. Velen van u zullen hem al kennen omdat hij het afgelo-
pen jaar als huisarts in opleiding bij ons gewerkt heeft. Inmiddels is hij afgestudeerd 
huisarts en zal hij vier dagen per week bij ons werkzaam zijn.
Per 1 januari is Johanna Finnema als assistente bij ons komen werken. 



NHD Open 2017 biljarttoernooi

Na het succes van vorig jaar gaat 
Biljartvereniging NHD wederom 
een open toernooi organiseren. 
Dit jaar met de volgende spel-
soorten: Driebanden klein, Drie-
banden groot, Libre en Band-
stoten. Er zijn dit jaar ook weer 
leuke geldprijzen te verdienen, 
te weten:
1e prijs €100,-, 2e prijs €75,-, 3e 
prijs €50,-, 4e prijs €25,-, 5e prijs €20,-, 6e prijs €15,-, 7e en 8e prijs €10,-. De prijzen 
zijn voor ieder onderdeel bij voldoende deelname.
Iedereen mag meedoen (biljartkleding  is niet verplicht). Het toernooi vindt plaats in de 
maand april, en het inschrijfgeld bedraagt voor iedere spelsoort €7,50.
Het toernooi begint met Driebanden groot en Libre. In Libre wordt gespeeld in poules 
van vier personen. Vervolgens wordt er Driebanden klein gespeeld en bij voldoende 
deelname Bandstoten. Bij Driebanden wordt er gespeeld in poules van drie personen, 
bij Bandstoten in poules van vier personen. Bij elke spelsoort wordt er toegewerkt naar 
een finale van acht personen. Bij de spelsoort Driebanden wordt een minimale moyenne 
van 0.350 aangehouden. De wedstrijdleiding heeft het recht om deelnemers die een te 
laag moyenne hebben opgegeven, te  verhogen. Uiteraard in overleg met de speler.
U kunt zich inschrijven met het inschrijfformulier, dat u kunt downloaden via  
www.biljartvereniging-nhd.nl en deze te mailen naar wam.knol@quicknet.nl.  
Uw opgave dient voor 10 maart binnen te zijn.

Adres Biljartvereniging N.H.D.: Dorpsstraat 173a, 1689 GB Zwaag. (Achter Café de Witte 
Valk) Tel. 0229-235505.

 
Opbrengst actie Kerkbalans 2017 St. Martinuskerk Zwaag
Vrijdag 27 januari was de dag van de actie Kerkbalans. De eerste telling van contan-
ten en toezeggingen was e12.620,45. Het is fijn dat wij elk jaar op veel parochianen 
kunnen rekenen die financieel bijdragen aan dit resultaat en de 35 vrijwilligers die 
de enveloppen bezorgen en weer ophalen. Dikwijls hadden de mensen deze al klaar 
staan voor onze medewerkers. Onze dank voor uw bijdrage, groot of klein.
Ook wanneer u weinig of geen binding heeft met de Martinuskerk, laten wij sa-
menwerken om dit dorpsmonument te behouden. Wilt u alsnog meedoen? Stort 
dan op rekening NL15 RABO 0376 8007 47 t.n.v. R.K. Parochie St. Matteüs Zwaag.
Namens het bestuur veel dank en graag tot volgend jaar.

Werkgroep Kerkbalans Zwaag



Blood Brothers, zonder wrijving geen glans
Een toeschouwer schreef een stukje over de musical Blood Brothers.  
Uitgevoerd door de Musicalvereniging Zwaag.
“Oh!!”. Achter me klinkt en gesmoorde kreet. Het grote keukenmes trilt nog na. Met ferme 
kracht wordt het snijvlak in de toneelvloer geramd. De confrontatie tussen Jonkers en Van 
Leeuwen bereikt een kokend hoogtepunt. “Mijn huis uit! Verdwijn!”
En terwijl de punt van het mes met enige moeite uit de vloer wordt getrokken, raast de 
musical Blood Brothers voort. Ik zit in mijn stoel geklemd en haal weer even adem. Het 
verhaal grijpt me bij m’n strot. Vol overtuiging gebracht door musicalvereniging Zwaag. 
Hoezo ontspannen avondje musical kijken? Blij worden van licht vermaak, biertje doen en 
na afloop iedereen op zijn schouders slaan. Niet dus. Blood Brothers intrigeert, boeit, raakt. 
Als toeschouwer moet ik af en toe even bijkomen. Een ritje in de emotionele achtbaan die 
Blood Brothers heet, is niet altijd even ontspannen. Wel te gek, maar ik word diverse keren 
keihard uit mijn comfortzone getrokken. Blood Brothers reikt tot diep in je hart. En na 
afloop van de rit denk je maar één ding: “Ik wil nog een keer.”

Regisseur Peter Groenendijk sleutelt al jaren succesvol aan het DNA van de vereniging. Hij 
kan immer vertrouwen op een ijzersterke casting. De spelers verdienen lof en een groot 
compliment dat ze iedere keer zich uiteindelijk over durven te geven aan het stuk. Want 
het is niet makkelijk. Als je in het recente verleden glorieuze successen hebt behaald, volle 
zalen hebt laten stuiteren van geluk en je je continu hebt gevoed met het terechte ova-
tionele applaus…. en dan staren de tweelingbroers Eduard en Mickey je ineens aan. Een 
groter contrast met eerdere producties is nauwelijks denkbaar. 

Als je als spelersgroep vervolgens de strijd aangaat, je grenzen opzoekt, offers brengt, 
twijfels kent, maar ondanks alles doorzet en werkelijk alles geeft, dan kan de beloning 
niet uitblijven. Zonder wrijving geen glans! Die glans wordt een heldere schittering, als het 
publiek een minutenlange staande ovatie geeft. Een applaus dat eigenlijk niet stoppen wil 
en maar blijft doorgaan. Ik heb dat nog niet eerder in Zwaag gezien. 
Uiteraard let ik extra op vriendin Marije. Ze speelt de rol van mevrouw Van Leeuwen. Ze 
sluit een pact met de duivel en wordt daar steeds aan herinnerd. Langzaam wordt ze gru-
welijk verteerd door haar angsten en haar duivelse dilemma. Ze gaat kapot en neemt me 
er met huid en haar in mee. Ik durf haar soms niet eens meer aan te kijken. Maar er is geen 
ontsnapping mogelijk. En dan het koor, dat als één stem oordeelt en veroordeelt. Zich soms 
gedisciplineerd terugtrekt en dan ineens de spelers en het publiek snoeihard confronteert. 
De vertellers, die met de juiste toon het dramatische verhaal omlijsten. 
En natuurlijk de hoofdpersonen van het verhaal. Eduard en Mickey spelen werkelijk hart-
veroverend. Maar laat ik voorzichtig zijn. Ik wil het succes van Blood Brothers niet ophan-
gen aan slechts een aantal personen. Daarmee doe ik mensen tekort. Alle betrokkenen 
verdienen lof, respect en een diepe buiging.
Ik heb me weleens eerder afgevraagd waar de grens ligt van deze groep alleskunners. Daar 
stap ik nu vanaf. De enige vraag die ik mezelf stel is welk cadeau ik volgend jaar mag uit-
pakken in De Witte Valk. Want deze vereniging is een geschenk voor het dorp!

Chris Wobben



Tobronsa  Zwaagdijk-West

Hallo Tobronsafans. Het nieuwe stuk, ‘Over twaalf dagen….
Tegen middernacht’, zit er alweer lekker in en we hebben er 
echt zin in. Een stuk met heel veel leuke momenten, dat wordt 
dus weer lachen en genieten. De spelers gaan er voor, het wordt ongetwijfeld geweldig. 
Dus kom kijken op zondagmiddag 19 maart om 14.00 uur, vrijdagavond 24 maart of 
zaterdagavond 25 maart, aanvang 20.00 uur.
De voorverkoop start op 20 februari en kaarten kosten slechts € 8,- per stuk en zijn ver-
krijgbaar bij Catie Blokker, Zwaagdijk 402, telefoon 0229-573475.
Houd 19, 24 of 25 maart vrij want toneel maakt je blij.

Thema 112 op Socrates

Op Socrates werken we in de kleuter-
groepen aan het thema 112 hulpdien-
sten. Dit thema werd geopend door de 
juffen met een toneelstuk waarin van 
alles mis ging. Gelukkig dat de politie, 
brandweer en ambulance aanwezig wa-
ren om alle ongelukjes op te lossen.
We hebben bezoek gehad van de brand-
weer met brandweerwagen, dierenam-
bulance en ook de politie is bij ons op 
school geweest. De politie kwam met 
politieauto en politiemotor. De kinderen 
waren onder de indruk van de poli-
tieagenten. Wat hebben agenten veel 
spullen bij zich voordat ze de straat op 
gaan! Agenten doen ook veel meer dan 
alleen boeven vangen. Wat zijn ze be-
hulpzaam! Al deze bezoekjes verrijkten 
het spel van de kinderen in alle speel-
hoeken in de klas en op het schoolplein.
De kinderen hebben een leerzame 
periode achter de rug, waarin we veel 
over dit thema hebben geleerd. Langs 
deze weg willen we alle hulpdiensten 
bedanken die onze school bezocht heb-
ben en uitleg gegeven hebben over hun 
beroep.



Fun in Athletics.

Vorige week deden de leerlingen van de groepen 6 en 7 mee 
aan Fun in Athletics. Fun in Athletics wordt georganiseerd door AV Hollandia in alle 
wijken van Hoorn. De leerlingen van groep 7 werden eerste bij de estafetterun, super 
gedaan! Daarnaast hebben de leerlingen van groep 6 de eerste plaats behaald waar-
door ze door mogen naar de Hoornse finale! Deze finale is op vrijdag 10 maart in De 
Kers, waarbij we natuurlijk hopen op zoveel mogelijk support!
Goed gedaan allemaal! We zijn trots op jullie!

De Westfriese Bigband BiG GiG geeft 
een nieuwe dimensie aan haar (mu-
zikale) ambities met het project ‘BiG-
Movie-GiG’. O.l.v. Martijn Bos maakt 
de bigband een combinatie van mu-
ziek en beeld. Bekende en onbeken-
de muziek van films, tv-programma’s 
en reclame, wordt gecombineerd met 
sfeervolle film- en televisiebeelden. 
Musici van de band worden acteurs 
bij eigen live muziek. Voor de regie 
en beeldbewerking wordt samenge-
werkt met twee jonge professionals: 
Hyo Soon Kaag (regie) en Niels Ursem 
(beeldbewerking).  

BiG GiG 1 april in Het Park met BiG-Movie-GiG

zondag  26 maart  -  Drommedaris, Enkhuizen.  Kaarten via:  cinemaenkhuizen.nl
zaterdag  1 april  -  Het Park, Hoorn   hetpark.nl
zaterdag 20 mei  -  Het Postkantoor, Bovenkarspel  hetpostkantoor.info



De Coenschutters

Al ruim 40 jaar zit er, verscholen achter de sportvelden en de baseball- en softballver-
eniging, een ‘kleine’ boogschietvereniging waar de gezellige sfeer maatstaf is (althans, 
dat horen we erg vaak!). De Coenschutters zijn een vereniging aan de rand van Zwaag, 
waar jong en oud zich welkom voelt. 
Op drie avonden in de week wordt hier enthousiast en vaak fanatiek geoefend. En 
bereiden we ons voor op onderlinge wedstrijden, 3D-wedstrijden en Nationale Kam-
pioenschappen. Niet onverdienstelijk, want we hebben ruimschoots talent in huis, die 
bovenaan eindigen bij Nationale 3D-wedstrijden (1e en 2e prijs).
We zijn een groep enthousiaste leden, waarvan momenteel de meesten recurve en flat-
bow schutters zijn. Recurve? Flatbow? Wat is dat dan? Nou, binnen de boogschietsport 
zijn er grofweg 3 klassen waarin je kunt boogschieten: Recurve, Flatbow en Compound; 
en dan is er nog de mogelijkheid om mét en zonder vizier te schieten. Bij ons in de ver-
eniging is al jarenlang een trouwe aanhang voor boogschieten zonder vizier. Dit neigt 
voor veel schutters wat meer naar instinctief schieten, en zorgt er misschien ook wel 
voor dat we het op 3D-rondes vaak goed doen. 
De meeste leden komen elke week één of enkele avonden oefenen in de schiethal en 
‘s zomers op de buitenbaan. ‘s Winters houden we een clubcompetitie en vanaf het 
vroege voorjaar worden weer onderlinge wedstrijden gehouden tussen de verschillende 
verenigingen hier in Noord-Holland.
Altijd al nieuwsgierig geweest waar die bordjes ‘boogschieten’ langs de Wogmergouw 
naartoe leiden? Of ben je geïnteresseerd en zou je deze mooie sport eens willen uitpro-
beren? Nieuwe, of aspirant leden zijn van harte welkom om vrijblijvend langs te komen 
op Kerketuin 100B in Zwaag. Op maandag-, woensdag-, en vrijdagavond tussen 19.00 
en 22.00 uur zijn we geopend en telefonisch bereikbaar: 0229-248496. 
Je kunt ons ook mailen: info@coenschutters.nl
Voor meer informatie zie www.coenschutters.nl



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.

Zaterdag 18 februari -  Blokker: 16.30 uur Kringbijeenkomst 
Zondag 19  februari -  Zwaag: ds. Rudolf Kooiman
Zondag 26 februari -  Blokker: Esther Jeunink 
 (straatpastor in Hoorn)

Met de heiligen onderweg!  
Hieronymus, Jakobus de Meerdere en Cunera
Op vrijdagavond 24 februari organiseert de Historische Stichting De Cromme Leeck in 
de Protestantse kerk van Wognum een lezing over de heiligen Hieronymus, Jakobus de 
Meerdere en Cunera. Aan hen zijn de drie Rooms-Katholieke kerken in het werkgebied 
van de stichting gewijd. Kunsthistoricus Martijn Pieters vertelt op een boeiende manier 
over de levens van deze heiligen. Elk altaar in elke kerk, in elke plaats, is gewijd aan 
een heilige. De heiligen speelden een rol in het dagelijks leven van de mens. Zij boden 
bijstand in tijden van nood en bescherming tegen ziektes en gevaar. Daarnaast waren zij 
patroonheiligen van beroepsgroepen en parochies. 
Voor Wognum en omgeving zijn Hieronymus, Jakobus en Cunera van belang. Aan de 
hand van voorbeelden uit de Middeleeuwse kunst wordt ingegaan op de iconografie van 
deze heiligen en hun leven dat doorspekt is met wonderen en legenden. Vooral de ico-
nografie van Jakobus (de apostel) wiens graf het einddoel van een beroemde pelgrims-
tocht is, is rijk aan wonderen waarbij sommige lokaal gebonden zijn. De meest uitgebrei-
de cyclus met scènes uit het leven van Hieronymus is te vinden in een getijdenboek uit de 
vroege vijftiende eeuw uit Frankrijk, terwijl  voor een voorstelling van Cunera dichter bij 
huis gebleven kan worden.  
Drs. Martijn Pieters (1972) studeerde kunstgeschiedenis aan de Universiteit van Amster-
dam, waar hij zich specialiseerde in de kunst der Middeleeuwen. Hij geeft al jaren als 
zelfstandig kunsthistoricus lezingen over verschillende aspecten van de beeldende kunst. 

Met de heiligen onderweg vind plaats op vrijdag 24 februari.
Locatie: Protestantse kerk, Raadhuisstraat 15, Wognum
Aanvang: 20.00 uur, zaal open 19.30 uur
Entree: donateurs gratis, belangstellenden 3 euro



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

vr. 17 febr. 09.00 uur Westerblokker Eucharistieviering

za. 18 febr. 19.00 uur Oosterblokker Eucharistieviering m.m.v. Dames- en Herenkoor

zo. 19 febr. 09.30 uur Westerblokker Eucharistieviering m.m.v. Marcanto

    Zwaag GEENVIERING

di. 21 febr. 09.00 uur Westerblokker Eucharistieviering

wo. 22 febr. 08.30 uur Zwaag Aanbidding in de kapel

  09.00 uur Eucharistieviering  in de kapel

do. 23 febr. 09.00 uur Zwaag Eucharistieviering in de kapel

vr. 24 febr. 09.00 uur Westerblokker Eucharistieviering 

  16.30 uur Zwaag Eucharistieviering  in de Perelaar

za. 25 febr. 19.00 uur Oosterblokker Eucharistieviering m.m.v. Vrienden van het  

    Gregoriaans

zo. 26 febr. 09.30 uur Westerblokker Eucharistieviering met Samenzang

    Zwaag GEEN VIERING

di. 28 febr. 09.00 uur Westerblokker Eucharistieviering

wo. 1 mrt. 08.30 uur Zwaag Aswoensdag 

    Aanbidding in de kapel

  09.00 uur Eucharistieviering in de kapel

  19.00 uur Eucharistieviering m.m.v. Marcanto

do. 2 mrt. 09.00 uur Zwaag Eucharistieviering in de kapel

vr. 3 mrt. 09.00 uur Westerblokker Eucharistieviering

za. 4 mrt. 19.00 uur Oosterblokker Eerste weekend veertigdagentijd

    Eucharistieviering m.m.v. Zingerderwijs

zo. 5 mrt. 09.30 uur Zwaag Eucharistieviering met Samenzang

    Westerblokker GEEN 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


