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

Stichting

SAMENSPEL

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 8 januari kunt u inleveren

uiterlijk op WOENSDAG 30 december voor 19.00 uur ‘s avonds
via redactie@stichtingsamenspel.nl of op Hoogewoud 31, 1689 BD Zwaag
Tekst kunt u het beste aanleveren in Word of direct in uw e-mailbericht.
Foto’s in een zo hoog mogelijke resolutie, minimaal 300 dpi en illustraties zoals logo’s het liefst
als illustrator EPS en anders ook in een zo hoog mogelijke resolutie. Als u hierover vragen
heeft, kunt u ze uiteraard altijd stellen via redactie@stichtingsamenspel.nl .
De redactie behoudt zich het recht voor de kopij in te korten en te beoordelen op toepasbaarheid 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.

Redactieleden Samenspel: redactie@stichtingsamenspel.nl
- Eef Smal
- Henny Schoonderwoerd
- Annemieke Ooms
- Ellen Muller

- Corina van Willegen
- Muriel Buis
- Ivo Stork

Volg ons ook op Facebook: www.facebook.com/Samenspel
Voor alle verschijningsdata en digitale edities: www.dorpspleinzwaag.nl

Wijziging editie Samenspel !!!
De eerstvolgende editie van Samenspel is een week naar voren geschoven:
deze verschijnt nu op VRIJDAG 8 JANUARI.
De deadline voor kopij is woensdag 30 december.
Daarna verschijnt Samenspel weer elke twee weken.
Onze excuses voor de verwarring en het ongemak.

Op zondag 10 januari, tijden het Korenfestival dat
Swaegh Zingt organiseert, zit De Witte Valk weer
bomvol liefhebbers. Ongetwijfeld zitten daar liefhebbers van het met zorg getapte geestrijk vocht tussen,
maar de hier bedoelde liefhebbers zijn natuurlijk de
mensen die voor de muziek komen. Van 14.00 uur
tot 18.00 uur treden namelijk diverse koren en gezelschappen op en het repertoire is die middag veelzijdig.
Zoals iedereen inmiddels weet, kent het repertoire
van Swaegh Zingt allerlei nieuwe Nederlandstalige
liedjes en een aantal daarvan worden die middag ten
gehore gebracht. De mooie en serieuzere luisterliedjes worden in het eerste optreden ten
gehore gebracht. Dat is al om 14.00 uur, dus kom op tijd. Het koor Berkensmart uit Berkhout
is op 10 januari ook van de partij. Dit koor zingt veelal smartlappen en zal dit ongetwijfeld
deze dag ook doen. De liefhebbers van dit genre komen dus zeker aan hun trekken. De
verzorging van de overige optredens ligt volledig in Zwaagse handen. Dameskoor Happy
Together, Musicalvereniging Zwaag en Jeugdmusicalvereniging Zwaag zijn van de partij
en zullen hun beste beentje(s) voorzetten. Het belooft weer een geweldige middag te
worden met voor elk wat wils. De koren rekenen op een grote opkomst.
Natuurlijk is Samenspel voor iedereen een collectorsitem en wordt dan ook bewaard
en regelmatig doorgebladerd. Van deze uitgave is dat juist de bedoeling want het
eerstvolgende Samenspel komt pas op 15 januari uit. Dat duurt nog een hele tijd en het
Korenfestival is dan alweer achter de rug. Kijk voor meer informatie over het festival
dus ook regelmatig op onze facebookpagina of onze website www.swaeghzingt.nl want
daarop leest u het laatste nieuws. En plak vooral overal in huis een notitie met 10 januari
Korenfestival in De Witte Valk, aanvang 14.00 uur en entree gratis!
Swaegh Zingt wenst u prettige kerstdagen, een fijne jaarwisseling en een voorspoedig 2016.

Cadeaubon verloot door Samenspel
Nog meer lezers van Samenspel hebben een vrijwillige bijdrage overgemaakt. Zonder
deze bijdrage is het onmogelijk Samenspel gratis te verspreiden. Onder de lezers, die een
vrijwillige bijdrage hebben overgemaakt, is een cadeaubon verloot.
Deze bon, geschonken door Karsten Travelstore ter waarde van 50 euro, is gewonnen door G. Hofman - Otto uit Blokker.
Lezers, die nog geen vrijwillige bijdrage
hebben overgemaakt, worden verzocht alsnog een vrijwillige bijdrage over te maken.
U kunt dit overmaken op rekeningnummer:
NL 17 RABO 0122 1373 96
t.n.v. Stichting Samenspel

Een kerstgroet van Samenspel
Beste lezers van ons mooie blad Samenspel,
zoals waarschijnlijk bij een ieder toch weer het gevoel van “wat gaat zo’n jaar toch
snel”. Je bent er net een tijdje aan gewend om 2015 te schrijven en je maakt alweer de
eerste afspraken voor 2016. Hopelijk is 2015 voor u een mooi jaar geweest en zo niet
dan hopen wij dat 2016 beter wordt met gezondheid en geluk.
Wij hebben in ieder geval ons best gedaan om u weer te voorzien van al het nieuws
over onze eigen leefomgeving. Dit is gedaan door onze redactie van acht personen en
een bestuur van drie personen. De afgelopen zomer hebben we, in de redactie, afscheid
genomen van Ferry Pronk en Marianne Timmer. Zij zijn opgevolgd door Ivo Stork (al
eerder) en Ellen Muller. Beide zijn met volle inzet bezig om, samen met de andere
zes, elk jaar weer 22 nummers samen te stellen. Ook een woord van dank aan onze
twee columnistes Anja de Haan en Desiree Machtel die telkens weer voor een mooi
leesbaar verhaal zorgen. En laten we natuurlijk ook de lezers niet vergeten die elke
keer weer voor voldoende kopij zorgen over de verenigingen en de gebeurtenissen in
Zwaag, Zwaagdijk-West, Blokker en Oosterblokker. Ook belangrijk zijn natuurlijk de
bezorgers, die elke keer weer zorgen dat u Samenspel op tijd in de bus krijgt, hiervoor
ook onze dank.
Tenslotte de financiële kant van Samenspel: heel veel mensen (zouden er best wat meer
mogen zijn) maken een vrijwillige bijdrage over en die is ook hard nodig om Samenspel
draaiende te houden. Onze dank daarvoor tevens voor onze “hoofdsponsors” de
Gemeente Hoorn, de LOP en Dorpsveiling Zwaag.
Rest ons een ieder prettige kerstdagen te wensen en een gelukkig 2016 namens de
redactie en het bestuur van Samenspel.

St. Caecilia’s Top 2000 Concert
mét nieuwe bugels
Nog even en het is zover: het Top 2000 concert. Zondag
27 december zal De Witte Valk omgetoverd worden tot Top 2000 Café. St. Caecilia heeft
er zin. Naast bekende Top 2000 hits, kent het concert ook een primeur. Het is het eerste
concert met de drie nieuwe bugels. Sinds enkele weken zijn deze nieuwe instrumenten
in ons bezit, mede aangeschaft dankzij de
Dorpsveiling Zwaag! Hiervoor dank aan de
dorpsveiling die dit voor onze vereniging
mogelijk heeft gemaakt.
U bent van harte uitgenodigd om de nieuwe
instrumenten - en de rest van het orkest
- zondag de 27ste te zien en te horen! Het
concert start om 15.00 uur.
Muziekvereniging St. Caecilia
www.stcaecilia.com

Nieuws van de Dorpsraad Zwaagdijk-West
15 januari nadert met rasse schreden, dan moet het hoge woord eruit: wel of geen
windmolens tussen Nibbixwoud en Zwaagdijk-West. Hopelijk begint 2016 goed!
Bij het eerste stukje van de groenzone tussen het bedrijventerrein Zevenhuis en de
Zwaagdijk is een begin gemaakt met de aanplant van struiken (o.a. krentenboom,
veldesdoorn, meidoorn, lijsterbes) en bomen (berk, els, eik). Het zal nog wel even duren,
maar dan moet het toch een forse uitstraling krijgen.
Op de oproep die wij deden aan mensen in het dorp met interesse voor een coöperatieve
vorm van plaatsing van zonnepanelen, kregen wij geen gehoor. Wel zien we her en der
steeds meer huizen in het dorp met zonnepanelen op het dak. Zo is ook het bestuur van
de Wildebras wel geïnteresseerd in zonnepanelen. Dan worden de biertjes ook nog eens
duurzaam.
Verder zijn we met de gemeente in de slag, om eens te kijken naar de mogelijkheden om op
de plaats van de voormalige kinderboerderij andere speelgelegenheden te ontwikkelen.
En, ook belangrijk, om na te denken over een andere uitstraling/beplanting/indeling van
het Meester Derrikspark.
Tot slot: de werkzaamheden aan de Westfrisiaweg laten veel aan de verbeelding over.
Iedere dag gebeurt er meer. Wat er dan precies gebeurt kunt u zien en horen tijdens
onze jaarvergadering op 11 januari. Dan laten de mensen van de fa. Heijmans ons in de
Wildebras zien en horen wat de aanleg van de Westfrisiaweg, met name voor ZwaagdijkWest, allemaal met zich meebrengt. Noteert u dus alvast: maandag 11 januari, 20.00 uur,
Westfrisiaweg! De rest van de avond bespreken wij het afgelopen jaar en blikken vooruit
naar 2016.

Een c ompli mentje!
In een vorige editie van Samenspel kon u lezen dat Jaap en Annie
Balk een complimentje kreeg van Jeroen Beerepoot. Deze rubriek is
opgezet als een doorgeefrubriek. Degene die een compliment krijgt
mag in het volgende Samenspel een complimentje geven.
Deze week geven Jaap en Annie een complimentje:
Wat een verrassing om van Jeroen een complimentje te krijgen! Super leuk! Nooit
verwacht en ook eerst helemaal niet gezien!
Maar nu moet je het compliment doorgeven en gek genoeg zijn er eigenlijk zoveel
mensen die je een keertje wil complimenteren! Er zijn zoveel mensen die iets goeds doen
en klaar staan voor iemand anders. Maar na lang wikken en wegen viel bij ons de keus
op Meindert de Boer!
Meindert hebben we leren kennen als fotograaf bij het project het verplaatsen van
de schoorsteen. Hij heeft het hele traject van de schoorsteen al in honderden foto’s
vastgelegd. En ik kan zeggen dat zijn supermooie foto’s. Meindert maakt vaak foto’s en
als het even kan stuurt hij die foto’s dan aan de betrokkenen. Zo ook aan de Historische
Vereniging Blokker. Toen leerlingen van het Horizoncollege bezig waren met het uitzetten
van de bouwput voor de schoorsteen en ketelhuis was Meindert (als oud-timmerleraar)
helemaal in z’n nopjes! Hij wordt dan ook vaker gevraagd om timmerklusjes te doen voor
mensen. Meindert is ook al 37 jaar vrijwilliger bij de r.k. begraafplaats van de Michaëlkerk
in Blokker. Laatst was hij bij ons om een stickie te halen waar foto’s opstonden van de
eerste paal slaan voor de schoorsteen. “Ja” zei hij, “ik ben hier in mijn vrije tijd” Wij
keken elkaar aan en dachten wat bedoelt hij hier nu mee? Meindert is al gepensioneerd
en dan heb je toch altijd vrije tijd? “Ja, eigenlijk hoor ik nu op het kerkhof te staan. Daar
houd ik elke vrijdag de tuin bij. Al 37 jaar. Nu staat mijn collega even alleen, want ik
moest eerst even bij jullie langs.”
Meindert, wij waarderen het ontzettend wat je allemaal voor ons en voor anderen doet.
We hopen dat nog veel mensen van je mooie foto’s kunnen genieten en wensen je nog
veel plezier met al je werkzaamheden!

Mededelingen Medisch Centrum Oost
Huisartspraktijk A.E. Meijer
www.medischcentrumoost.com
De huisartsenpraktijk is wegens nascholing, vakantie of nachtdienst gesloten op
maandag 21 december 2015 t/m vrijdag 1 januari 2016.

Sfeervol kerstconcert Parcivalkoor
Het Parcivalkoor, verbonden aan de Westfriese Vrijeschool te Hoorn, zingt
zondagmiddag 20 december in de mooie kerk van Blokker, een sfeervol kerstconcert
voor de actie van het Lilianefonds: “Open de wereld voor een kind met een handicap.”
De opbrengst van dit concert is bestemd voor deze actie.
Het gemengde, a-capella koor o.l.v. Maria Tomassen, zingt deze middag bijzondere
meerstemmige kerstliederen uit verschillende landen en in verschillende talen. U
hoort deze middag bijvoorbeeld een prachtig Ave Maria in het Russisch van Sergei
Rachmaninov: ‘Bogoroditse Devo’ en van Cesar Franck het mooie Franse ‘La Vierge a la
creche’ in een bewerking voor drie stemmen.
Wij nodigen u van harte uit te komen luisteren en zo gelijk een steentje bij te dragen
aan dit mooie project!
Dorpskerk, Westerblokker 105, 1695 AC Blokker.
Het concert begint om 14.30 uur.
De toegang is vrij…. maar uw bijdrage voor dit project wordt dus zeer op prijs gesteld.

Creatieve avond
Op 19 november had het bestuur weer een creatieve avond gepland. Eerst koffie/thee
met een stukje gevuld
speculaas en wat uitleg.
Dit keer stond er weer een mooie kerstkaart op
het programma. Iedereen was zo enthousiast
bezig, zelfs zodanig dat er vele rode wangen
Vragen of opmerkingen?
zichtbaar werden. Het was een gezellige avond
Geef het door via www.hoorn.nl
met zeer fraaie kerstkaarten als resultaat. Met
Heeft u een vraag of opmerking
een opkomst van 27 dames was het een gevoor de gemeente?
slaagde avond.
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.

Mocht u interesse hebben in onze vereniging
neem dan even contact op met Marian Stavenuiter: 0229-232737.
Alleen een avond bijwonen?
Dan vragen wij 3 euro of mail even naar:
kvgstanna@hotmail.com

Sint is zijn pieten kwijt op de
St. Lidwinaschool!
Sinterklaas arriveerde vrijdag 4 december helemaal alleen per
taxi bij de St. Lidwinaschool in Zwaagdijk-West. Zijn pieten
waren zoek! Of toch niet? Het werd een
onvergetelijk sinterklaasfeest met een
mooie musical waarbij Sint en zijn pieten
gevangen werden genomen door piraten,
maar aan het eind kwam het gelukkig
allemaal weer goed!  
Op 4 december stonden in de vroege
ochtend alle kinderen en hun ouders
vol verwachting op het schoolplein te
wachten op de Sint en zijn pieten. Maar…
Sint kwam dus helemaal alleen met de taxi! Wat bleek, de pieten pasten niet meer in
het Grote Pietenhuis en logeerden daarom op school. Na flink roepen van de kinderen
werden ze eindelijk wakker en kwamen ze in hun pyjama naar buiten. Dat er pieten op
school logeerden, was niet geheel onopgemerkt gebleven bij de kinderen. Want wat was
het af en toe een rommeltje en waar was de schoolbel nou gebleven?  
Gelukkig werden Sint en zijn pieten weer herenigd en samen met alle ouders genoten
ze van de mooie musical van groep 3-6. Daarin werd de pakjesboot geënterd door
verschrikkelijke piraten. Zij waren boos omdat zij nog nooit een cadeautje hadden gehad.
Toen bleek dat Sint hun eiland steeds niet kon vinden, was het ‘probleem’ snel opgelost
en kon de pakjesboot zijn reis vervolgen.
Na het ‘pietengymmen’ kregen de kinderen hun welverdiende cadeautjes. Onder toeziend
oog van de pieten werden de surprises uitgepakt bij groep 7 en 8. Het was dit jaar weer
een geslaagd sinterklaasfeest!

Opbrengst collecte NSGK
In de week van 16 t/m 21 november gingen de collectanten van de Nederlandse
Stichting van het Gehandicapte Kind door weer en wind om weer een prachtige
opbrengst voor de NSGK op te halen. Ondanks het slechte weer hebben we in Zwaag
(en klein gedeelte van Blokker) toch weer een opbrengst van 1229,87 euro opgehaald
voor de verschillende projecten.
Voor verdere informatie kunt u terecht op de site www.nsgk.nl
Ik wil iedereen namens de NSGK weer hartelijk danken voor hun bijdrage aan de collecte.
Vriendelijke groeten, Sandra Jesterhoudt, collecte-organisator in Zwaag (0229-575221)

Pietengym voor groep 1/2 door
groep 6
Dit jaar mocht groep 6 de taak op zich nemen om de pietengym
voor de kleutergroepen te verzorgen. Super leuk en leerzaam!
Want behalve de verantwoordelijkheid als groep moet er ook
samengewerkt worden en zelfstandig onderdelen opgezet worden en kinderen helpen.
De voorbereiding begon al de week ervoor. De
kinderen zijn begonnen, in kleine groepjes, met
het bedenken van een onderdeel. Dit vraagt
om samenwerking, want de taken moeten
worden verdeeld en vragen moeten worden
gesteld. Kunnen de kleuters dit, kunnen we
dit ook klaarzetten, hoe ziet het er dan uit en
wat heb ik allemaal nodig? Er volgde een goed
overleg en duidelijke afspraken.
De dag zelf waren ze met hun groepje verantwoordelijk voor het klaarzetten en het begeleiden van de kinderen. Ook hier komen heel
wat kwaliteiten om de hoek kijken; hoe leg je een spel uit, hoe geef je een compliment,
wat doe je met een kind die het spannend vindt en wat doe je met een kind die iets anders doet dan de bedoeling is? Tijdens de pietengym hebben de kinderen van groep 6 dit
allemaal kunnen oefenen. En nog een gouden moment; de kinderen konden tijdens het
spel van de kleuters het spel ook nog aanpassen naar moeilijker en makkelijker niveau.
Van de kleutergroepen kregen we terug dat ze het een leuke gymles vonden en de gehele
groep 6 heeft er een hoop van geleerd!

Samenzang dorpskerk Zwaag
Evenals in de voorgaande jaren zal er vrijdagavond 18 december een sprankelende
samenzang plaatsvinden in de versierde Dorpskerk van Zwaag. Bij deze willen wij u
hiervoor van harte uitnodigen.
De samenzang wordt ondersteund door interkerkelijk koor Echo. Natuurlijk zal het
koor ook eigen repertoire ten gehore brengen. Dit alles onder leiding van dirigent
Karin Tonkes met als begeleider Hein Conijn. Het orgel zal worden bespeeld door Bets
Conijn en aan haar zijde staat fluitist Jaap Keunen. De kerstlezing wordt verzorgd
door ds. Jacob Meinders. Met deze zangavond wordt de traditie voortgezet om samen
met begunstigers en belangstellenden zingend naar de Kerst te gaan in ons fraaie
monumentale kerkgebouw.
De avond begint om 20.00 uur. Kom tijdig, want vol is vol! Er is geen entree, wel wordt
er een collecte gehouden. Na afloop is er warme chocolade en glühwein. Verdere
informatie over de organisatie zie www.dorpskerkzwaag.nl

Nieuws van Vrienden van de
Wijzend
Op vrijdag 11 december werd het plan tot
privatisering van de zwembaden Wijzend en
Waterhoorn aan de pers gepresenteerd in
het gemeentehuis van Hoorn. Het plan werd toegelicht door wethouder Ben Tap van
sportzaken. Beide zwembaden zullen commercieel geëxploiteerd gaan worden met ingang
van 1 januari 2017. Stichting Zwembaden Hoorn heeft de Wijzend voor een symbolisch
bedrag van 1 euro verkocht aan de gemeente waardoor deze eigenaar is geworden van
een complex van 2 hectare die vrij is van hypothecaire lasten. Ook Vrienden van de Wijzend
heeft meegedaan aan de voorbereidende besprekingen en heeft kunnen onderhandelen
over punten die zij voor de Wijzend van wezenlijk belang achtte. De Wijzend zal vanaf
2017 geëxploiteerd gaan worden door een commercieel bedrijf. Wie uit de aanbesteding
als beste uit de bus komt is nu nog niet duidelijk. Een commissie die zich hierover buigt
heeft de keus uit een vijftal gegadigden. Begin volgend jaar wordt dit bekend en dit moet
ook nog in de Hoornse gemeenteraad behandeld worden. Het college heeft een aantal
zaken besloten die met name voor De Wijzend van belang zijn:
1. Openings- en sluitingstijden van De Wijzend blijven onveranderd.
2. Prijsontwikkeling entreekaartjes en abonnementen blijven op een betaalbaar niveau
zoals ze nu zijn.
3. Gewijzigde tijden bij doelgroepenzwemmers blijven onveranderd, denk aan de vroege
vogels.
4. Voor verenigingen die de Wijzend huren voor o.a. trainingsactiviteiten, bijvoorbeeld zwemvereniging INO, blijven deze faciliteiten onveranderd buiten de openingstijden bestaan.
5. Het personeel treedt in dienst van de nieuwe werkgever en de kans is groot dat ze na
het seizoen op een andere locatie tewerkgesteld worden, dus niet meer aan het eind
van het seizoen de WW in.
De afspraken die de gemeente maakt gelden voor een periode van 10 jaar. De gemeente
houdt toezicht op de exploitant. Men zal bijvoorbeeld de exploitatierekening en de
onderhoudsstaat van het bad nauwkeurig controleren. Ook zal de exploitant zich bemoeien
met het organiseren van activiteiten die meer bezoekers en inkomsten zullen genereren, zoals
bijvoorbeeld bij de ijsbaan. Hier heeft men een klimwand die zeer populair is bij de jongere
bezoekers. Iets dergelijks zal men in de toekomst ook bij de Wijzend gaan zien. Vrienden van
de Wijzend hoopt hiermee dat de toekomst van de Wijzend voor de komende tien jaar veilig
gesteld is en wij danken in deze Wethouder Ben Tap voor zijn positieve inzet en het college
van B&W van Hoorn. Wij hopen dat de raad unaniem voor dit plan zal stemmen.
Kerst
Nog even willen wij, nu kerst in aantocht is, stilstaan bij de mensen die ons zijn ontvallen
dit jaar. Wij denken aan de nabestaanden, familie en vrienden. In gedachten zijn wij bij
jullie. Een speciale kerstgroet voor onze leden van Vrienden van de Wijzend en uiteraard
willen wij hier onze vrijwilligers niet vergeten. Wij wensen iedereen zonder uitzondering
heel fijne en speciale kerstdagen en een bijzonder goed en gezond 2016.
Tot ziens, tot de volgende keer met meer nieuws van en over de Wijzend

Zwaag, 18 december 2015
Vrienden en vriendinnen van ‘t Masker,
Nog één nachtje slapen en dan is het zover!
Het lijkt inmiddels wel een beetje de standaard
openingszin van Het Masker te worden! Maar
goed, er zijn nog wel honderden slechtere
openingszinnen, maar als jij nou eens zegt
welke bij jou wel werkt...
Wil je dat masker even af doen, want je wilt toch niet zeggen dat je van nature zo knap
bent... om er maar een paar te noemen. Over openingszinnen gesproken... wie zal tijdens
de Maskerquiz het woord nemen, want Prins Maskerado gaat het voor het eerst van de
andere kant bekijken. We gaan deze avond, net als vorig jaar, in de hoogste versnelling
en met gierende banden door de bocht. Maar liefst 60 vragen die de zintuigen zullen
gaan doen prikkelen als een energiedrankje voor lichaam en geest. Het antwoorden
op de ludieke en veelal niet lastige vragen, zal wederom via het draadloze digitale
netwerk gaan met de stemkastjes. Dat we dit wonderlijke fenomeen kunnen inzetten is
ons mogelijk gemaakt door supersponsor KaRo! Hoe kom ik aan de antwoorden? Parate
kennis en (tip), neem de site en het boek ‘kronieken van 30 jaar leut’ nog eens door.
Uniek en herkenbaar beeldmateriaal zal worden vertoond en uiteraard, wat u inmiddels
van Het Masker gewend bent, weer nieuwe kluchtige clippies vol met de nodige kolder.
Gezien de voorpret bij de geintrappers van de Mediacommissie wordt het wederom een
vermakelijk avondje voor jong en oud.
Als u al dit moois allemaal zo leest hoeft u niet bang te zijn dat u het gemist heeft,
want het is aanstaande zaterdag 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. Sterker nog, enkele groepen zijn zelfs al druk aan het bouwen voor de Grote
Zwaagse Optocht. Even leek het erop dat een aantal trouwe en ervaren wagenbouwers
nergens terecht konden om hun praalwagen te bouwen. Gelukkig lost dit groot ogende
probleem zich langzaam ook weer op en kan men aan de slag. Sinds jaar en dag zijn
er mensen in Zwaag en omstreken die ieder jaar hun schuur, hal of loods kosteloos ter
beschikking stellen voor de bouw van de carnavalswagens. Zonder deze mensen kan onze
fantastische Grote Optocht niet bestaan. Hulde voor de schuureigenaren!
En als we dan toch lekker aan het bouwen geslagen zijn, is het goed om te weten dat er
voor de optochtdeelnemers van alles tegen gereduceerde prijzen te verkrijgen is. Zie de
website: www.carnavalzwaag.nl voor meer informatie
Op zaterdag 9 januari staat het weer te gebeuren waar menigeen het hele jaar al naar
uit kijkt; Het Masker komt langs met het vuistdikke full colour glossy Maskermagazine en
tevens voor uw gulle gaven die ten goede komen aan de kindermiddag. Dus zorg dat u
thuis bent! Geef gul en met een gulle lach! Want mede dankzij uw giften is het mogelijk,
Lees verder op de volgende pagina >>

<< vervolg van de vorige pagina

de kindermiddag helemaal gratis te laten verlopen! En die lach krijgt u terug van die 1000
kinderen die met de Zwaagse kinderoptocht meedoen!
En dat die kinderen zomaar wat leuks bouwen lijkt wel heel gewoon, maar dat is het
natuurlijk niet. Voor de vierde maal houdt de Jeugdraad Zwaag, op deze zelfde datum
een Carnavalsworkshop. Van een bonk piepschuim laten de beste wagenbouwers zien,
hoe je dit driedimensionaal tot leven brengt, tot een leuke carnavalskop. Een spoedcursus
en dat moet ook wel, want ze leren super snel. Prins Maskerado zal het met verbazing
aanschouwen! Alaaf voor de Jeugdraad Zwaag, die ook met de kindermiddag zijn
medewerking verleend om er een topfeest van te maken in de Leuttempel en Plataan.
Wie jarig is trakteert en daarom viert Het Masker zaterdag 16 januari 2016 groots zijn
50-jarig jubileum. Speciaal voor deze avond hebben we een stel rasartiesten kunnen
vastleggen. Het wordt een fantastische feestelijke muzikale beleving met Melrose!
Hebben we nog meer goed nieuws? Ja, in samenspraak met café De Witte Valk kunnen
we u tot 22.00 uur gratis entree en garderobe aanbieden. We kunnen alleen nog maar
roepen: ARE YOU READY TO PARTY?
De kerstboom staat inmiddels weer in de kamer en we maken ons op voor de feestdagen.
Het Masker wenst u hele fijne en gezellige kerstdagen en een knallend oud & nieuw toe!

MultiMediale MaskerQuiz
zaterdag 19 december, zaal open 20.30 uur, start 21.00 uur!

Rondgang
zaterdag 9 januari 2016

Jubileumfeest
zaterdag 16 januari, tot 22.00 uur vrij entree en garderobe!
Tot leut op www.carnavalzwaag.nl en tot volgend Samenspel, Het Masker

Schema legen groenbak
Oosterblokker
Op maandag 21 december wordt door HVC de groenbak in Oosterblokker niet geleegd.
De groenbak wordt pas geleegd op maandag 4 januari.
Blokker, Zwaag en Zwaagdijk-West
Op donderdag 31 december wordt door HVC de groenbak in Blokker, Zwaag en
Zwaagdijk-West niet geleegd. De groenbak wordt pas geleegd op donderdag 14
januari 2016. Zie: www.inzamelkalender.hvcgroep.nl/

Activiteitenagenda

dec ‘15 / jan ‘16

18 december

Samenzang
Dorpskerk, Zwaag

Aanvang: 20.00 uur

18 december

Schaatsen kinderdisco
De Kreek, Zwaag

Aanvang: 19.00 uur

19 december

Schaatsen
De Kreek, Zwaag

Aanvang: 14.00 uur

19 december

Kind of Koning
St. Martinuskerk, Zwaag

Aanvang: 19.00 uur

19 december

MaskerQuiz
De Witte Valk, Zwaag

Aanvang: 21.00 uur

20 december

Kerstconcert Parcivalkoor
Dorpskerk, Blokker

Aanvang: 14.30 uur

24 december

Samen Zingen
Nieuw Apostolische Kerk, Blokker

Aanvang: 20.00 uur

27 december

St. Ceacilia’s Top 2000 concert
De Witte Valk, Zwaag

Aanvang: 15.00 uur

2 januari 2016

Nieuwjaarswandeltocht
Karsten Travelstore

Aanvang: 09.00 uur

3 januari

Nieuwjaarsreceptie B&O
De Kreek, Zwaag

Aanvang: 14.00 uur

10 januari

Korenfestival
De Witte Valk, Zwaag

Aanvang: 14.00 uur

16 januari

Jubileumfeest Het Masker
De Witte Valk, Zwaag

Aanvang: 22.00 uur

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

Sportagenda
VOETBAL
24 jan 2016

Heren
De Blokkers - JVC

ZAALVOETBAL
15 jan 2016
Heren
Zwaag/Hoogland Kozijnen - De Ruif
HANDBAL
19 dec
20 dec
20 dec
3 jan 2016
10 jan 2016
10 jan 2016
VOLLEYBAL
8 jan 2016
8 jan 2016
9 jan 2016
9 jan 2016

dec ‘15 / jan ‘16

Aanvang 14.00 uur
Blokker
Aanvang 21.05 uur
Zwaag

Dames
HV Blokker - Zwaluwen’30
Heren
Westfriezen - Commandeur/VVW 2
Dames
Westfriezen - DSS
Dames
Westfriezen - Commandeur/VVW 2
Heren
HV Blokker - HMS/Achilles 2
Dames
HV Blokker - Vriendschap/TOB 2

Aanvang 19.45 uur
De Kreek
Aanvang 15.30 uur
Zwaag
Aanvang 13.00 uur
Zwaag
Aanvang 13.15 uur
Zwaag
Aanvang 14.35 uur
De Kreek
Aanvang 15.45 uur
De Kreek

Heren
NIVO - VVC’92 3
Dames
NIVO - Dinto 5
Heren
WhamWham - De Boemel 2
Dames
WhamWham - Dinto

Aanvang 19.30 uur
De Kers
Aanvang 19.30 uur
De Kers
Aanvang 15.30 uur
De Opgang
Aanvang 13.30 uur
De Opgang

BILJART - Driebanden groot tweede divisie
5 jan 2016
Heren
NHD Zwaag - Biljartcentrum Siemens

Aanvang 20.00 uur
Dorpsstr. 173a Zwaag

TENNIS
2 jan 2016

Boekert O.blokker

Wings Oliebollentoernooi Gemengd Dubbel
E mail: wedstrijdcommisie@ltcwingsblokker
Inschrijven tot 24 december 00.00 uur

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.

Desiree’s column
Kerstmis

Desiree Machtel (26) is tekstschrijver en
woont met haar gezin in Oosterblokker.
Eens per maand schrijft ze een column
voor Samenspel. Ditmaal levert zij het
kerstverhaal van Dick Bruna.

Het gebeurde in een donkere nacht dat er herders in het veld waren die de wacht hielden
over hun schapen. Plotseling zagen ze een licht. Dat licht was zo mooi en zo helder, dat
het leek alsof het dag werd. Het kwam van een engel die een boodschap kwam brengen
van God. ‘Ik kom jullie iets heel fijns vertellen. In Bethlehem is een kindje geboren dat
Jezus heet en dat alle mensen gelukkig maken zal. Ga maar kijken, het is in doeken
gewonden en het ligt in een kribbe.’ Toen de engel dat gezegd had, kwamen er nog meer
engelen. Samen zongen zij een lied. Dat klonk zo prachtig, dat de herders en de schapen
in het veld heel stil stonden te luisteren. Ere zij God, zongen zij, ere zij God in den hoge
en vrede op aarde.
Toen het lied uit was, verdwenen de engelen weer. ‘Laten we gauw naar Bethlehem
gaan’, zeiden de herders tegen elkaar, ‘dan kunnen we zien wat de engel ons verteld
heeft.’ Nadat ze een tijdje gelopen hadden, kwamen ze bij een witte stal met groene
houten deuren en een raam, dat niet dicht kon omdat er geen luik was. Ze vonden een
kindje dat in doeken gewonden was en dat in een kribbe lag, net zoals de engel gezegd
had. Naast de kribbe stonden Maria en Jozef. Zachtjes kwamen de herders dichterbij. O,
wat waren ze blij dat zij Jezus gevonden hadden.
Drie wijze koningen gingen ook naar de stal in Bethlehem. Een met een witte baard,
een met een zwarte baard en een zonder baard, maar met een vriendelijk zwart gezicht.
Ze hadden prachtige jassen aan en gouden
kronen op hun hoofd. Ze reden op kamelen en
hadden alle drie iets moois meegenomen. De
koning met de witte baard een prachtige vaas
met wierook. De koning met de zwarte baard
een kistje vol met goud. En de koning met het
zwarte gezicht een vaas met mirre. Toen de
koningen in de stal kwamen, haalde Maria het
kindje uit de kribbe, zodat zij het heel goed
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konden zien. Wat waren de koningen blij dat ze Jezus gevonden hadden, die gekomen
was om alle mensen gelukkig te maken.
Op een avond hadden de koningen, die in een ver land woonden, een ster gezien die
zo mooi was dat ze tegen elkaar gezegd hadden: er moet wel een heel bijzonder kind
geboren zijn, dat er zo’n prachtige ster aan de hemel staat. Laten we hem gaan zoeken
en hem iets moois brengen. Ze waren op hun kamelen geklommen en de ster had hun
de weg gewezen.
Na het verhaal gingen ze zachtjes weg. Ook de herders gingen weg. Zij vertelden aan
alle mensen die ze tegenkwamen dat Jezus geboren was. En al die mensen vertelden het
weer aan andere mensen, net zolang totdat iedereen het wist. Alle mensen waren blij
en zij spraken met elkaar af dat elke verjaardag van Jezus een feestdag zou zijn. En dat
is Kerstmis.
Dick Bruna

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 23 DECEMBER
WOENSDAG 13 JANUARI
SVP PAPIER GEBUNDELD OF IN DOOS/BAK AAN DE WEG ZETTEN.

Nieuws van de bibliotheek Zwaagdijk-West
Iedere week zijn de vrijwilligers van de bibliotheek in touw om deze draaiende te houden.
Grote klasse!
De bibliotheek in Zwaagdijk-West organiseert daarom voor haar vrijwilligers, lezers,
leners en de gevers van de boeken een high- tea op 22 december om 15.30 uur.
We vinden contact met de dorpsgenoten ook heel belangrijk. Dus iedereen uit ZwaagdijkWest, is van harte uitgenodigd, zowel kinderen als volwassenen. Gelukkig hebben we
nog een (klein) potje die dit mogelijk maakt. Als u nog niet geweest bent, dan bent u bij
deze ook van harte uitgenodigd! Verhalen horen bij de bibliotheek, daarom zal er een
(kort) kerstverhaal worden voorgelezen van Simon Carmiggelt en natuurlijk is er ook een
kerstverhaaltje voor de kinderen.
Graag tot ziens in onze bibliotheek in de Wildebras op de Balkweiterhoek nr. 56.

Samen zingen op kerstavond
Voor de zevende achtereenvolgende keer, organiseert de Nieuw Apostolische Kerk een
kerstzangavond op 24 december. Samen luisteren naar het kerstevangelie, muziek, een
gedicht, een korte overdenking en uiteraard veel samenzang. Een mooie gelegenheid
om in te stemmen op het kerstfeest.
Na afloop schenken we gratis een kopje koffie, thee of frisdrank. Graag tot ziens op
kerstavond in Blokker! U bent van harte welkom!
Donderdag 24 december, aanvang 20.00 uur - einde ca. 21.00 uur.
Toegang gratis
Nieuw Apostolische Kerk, Westerblokker 167b, Blokker

Hoor wie klopt daar?
Vrijdag 4 december konden wij Sinterklaas en de Pieten
verwelkomen op De Wingerd. Na de ontvangst in de aula,
bezochten zij eerst de kleutergroepen. Vervolgens waren de
kinderen van groep 3 aan de beurt en konden zij hun vragen stellen
aan de goede Sint. Want ja, hoeveel verschillende Pieten heeft Sint?
Hoeveel Pieten zijn er in totaal? Hebben de Pieten allemaal een eigen slaapkamer in
het Pietenhuis? Sint nam alle tijd om de vragen te beantwoorden. De kinderen zongen
tenslotte nog een paar gezellige liedjes. Daarna kregen zij hun cadeautje uitgereikt.
Groot was de vreugde als het precies het cadeautje was wat ze op hun verlanglijstje
hadden staan! In de hogere groepen werd het sinterklaasfeest gevierd met surprises en
rijmen.
Voorafgaand aan het sinterklaasfeest, is er een aantal keren een uitwisseling geweest
met de kinderen uit groep 3a en 3b. De kinderen konden in de twee klassen verschillende
dingen knutselen die betrekking
hadden op het feest. Hierbij
kregen we de hulp van moeders
en oma’s. Nogmaals hartelijk
dank voor alle hulp tijdens het
knutselen maar ook dank aan
degene die het sinterklaasfeest op
De Wingerd weer onvergetelijk
hebben gemaakt!

Dorpsveiling Oosterblokker
Beste kopers, mocht u nog een openstaande betaling hebben voor de
Dorpsveiling? Dan willen wij u verzoeken het bedrag z.s.m. over te
maken op NL75RABO0307758850 t.n.v. St. Dorpsveiling Oosterblokker.
Alvast hartelijk dank, het veilingcomité

LOP Zwaag koninklijk onderscheiden
Het moge zijne majesteit de koning behagen... waren de eerste worden
uit de officiële brief van Willem-Alexander koning der Nederlanden.
Deze brief tezamen met de koninklijke onderscheiding heeft het LOP bestuur vrijdag 27
november 2015 officieel in ontvangst mogen nemen. De reden voor de ontvangst was het
100-jarige bestaan van de vereniging. De vereniging werd geroemd voor het feit dat zij
al 100 jaar belangeloos de Zwaagse gemeenschap en verenigingen ondersteund met de
opbrengst van het oud papier.
Vrijdag de 27ste was er na de jaarvergadering een feestavond voor alle (oud) leden van
het LOP. Tijdens deze avond werden er vele anekdotes en verhalen over vroeger en nu
uitgewisseld, en vele roemrijke hoogtepunten van 100 jaar LOP passeerden de revue.
De avond werd opgeluisterd door beroemde artiesten uit binnen- en buitenland(Spanje)
Namens het bestuur en alle (oud) leden van LOP ZWAAG willen wij de Zwaagse gemeenschap bedanken voor al het papier wat jullie in de afgelopen 100 jaar keurig gebundeld
langs de kant van de weg hebben gezet. Door deze steun hebben wij 100 jaar lang jullie
allen in Zwaag kunnen steunen. Dank!!!!
Wij zijn allen weer klaar voor de komende 100 jaar om jullie te ondersteunen!
Zet jullie papier dus iedere maandag van de even week gebundeld langs de kant van de
weg dan halen wij het graag voor jullie op. Tot maandag…..

Liefdewerk Oud Papier Zwaag
Het oud papier wordt elke maandag in de
even weken opgehaald in Zwaag.
OPHAALDATA: MAANDAG 21 DECEMBER
MAANDAG 4 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

Blokker, 18 december 2015
Beste ingezetenen van het rijk der Blockeniers,
Prins Carlos en zijn gevolg kunnen u met trots
melden dat er tijdens het carnavalsweekend
geweldige artiesten in Blokker komen optreden.
Maar daaraan voorafgaand is op zondag 10 januari de grote jeugd Prins bekendmaking.
Want Prins Carlos, voelt zichzelf nog wat eenzaam zonder jeugd Prins of Prinses. Samen
met Go Round en een leuke act gaat het een bijzondere middag worden. De aanvang is
14.00 uur. De zaal gaat open om 13.30 uur. Dit alles in Het Gouden Hoofd! Je kan deze
middag meedoen aan de Voice of Blokker. Kan je een leuk nummer zingen? Geef je dan
op jeugdblockeniers@hotmail.com.
Op zaterdagmiddag 6 februari komt de leukste kindershow van Nederland naar sportzaal de
Brug. Namelijk de One Two Trio kindershow! One Two Trio is bekend in het hele land door
grote hits als: Sjoe Sjoe Wa, de Hoky Poky, Juffouw Toos, 10 kleine tuinkabouters en nog vele
anderen. One Two Trio staat garant voor een geweldige liveshow met liedjes en sketches.
Zaterdagavond 6 februari staat in de grote zaal van het Gouden Hoofd het grote
Blockeniers Frisfeest op het programma. Het frisfeest is bedoeld voor de oudere kinderen
van de basisschool en de jongere jeugd van de middelbare school. Speciaal voor dit feest
komt Junior Songfestival on tour naar Blokker. Dit is een twee uur durende muzikale,
interactieve show. De show wordt gepresenteerd door Rachel Treats. Zij won het Junior
Songfestival in 2011 met het nummer ‘Teenager’. Tijdens de internationale finale werd
zij knap tweede. Rachel presenteert, zingt, danst en draait de beste hits van dit moment.
Op zondagmiddag 7 februari komt de geweldige entertainer Rolando naar de Brug.
Tijdens zijn geweldige kindershow staan humor, magie en muziek centraal. Rolando weet
de kinderen in de zaal op een fantastische manier te betrekken tijdens zijn optredens.
Het wordt een show waar de vonken
vanaf schieten!
Zondag in de namiddag staat er in
de Brug een optreden gepland van
niemand minder dan Kevin Bakker.
Een optreden van Kevin staat garant
voor ‘feest in de tent’. Kevin brengt
een oneindige reeks aan gezellige
meezingers. Dat mag je niet missen!
Prins Carlos, Adjudant G en hun
charmante hofdames Cindy en Zowy
wensen u fantastische feestdagen en
een geweldig uiteinde toe!

BANGERT OOSTERPOLDER IN BEWEGING
Stichting Netwerk organiseert de volgende activiteit:
Vrijwilligers gezocht voor ouder- en kindochtend
Stichting Netwerk is op zoek naar twee vrijwilligers die de ouder- en kindochtend willen
begeleiden op basisschool De Socrates. Een gezellige ontmoetingsochtend voor ouders
met kinderen van 0 tot 4 jaar. De kinderen kunnen samen spelen terwijl de ouders koffie
drinken en bijvoorbeeld over het opvoeden van hun kinderen praten. Regelmatig worden
er activiteiten georganiseerd met thema’s als: EHBO bij kinderen, muziek, voeding en
liedjes zingen met de kinderen of er wordt een leuk uitstapje gemaakt. Kortom een
levendige ochtend voor (groot)ouder en kind!
De ochtenden vinden wekelijks plaats op dinsdag van 9.15 uur t/m 10.45 uur (niet tijdens
vakanties).
Bent u geïnteresseerd of wilt u meer informatie dan kunt u contact opnemen met Hafsa
Abdellaoui, tel. 0229-234390 of mailen naar h.abdellaoui@netwerkhoorn.nl.
MFA de Kreek | Meetketting 1-3 Zwaag | 0229-845130

Informatie-avond
tweede Zwaagse Dorpsveiling!
Alweer een jaar geleden vond de eerste dorpsveiling
Zwaag plaats. Het bestuur van de Dorpsveiling kijkt
ondertussen vooruit naar de tweede editie! De datum is geprikt, zaterdag 29 oktober
zal café De Witte Valk hopelijk weer gevuld zijn met kopers, aanbieders en leuke
koopjes.
Vorige keer hebben maar liefst veertien verenigingen en stichtingen deelgenomen.
Met de opbrengst van de veiling zijn mooie projecten gesteund zoals gymmatten,
dansspiegels en een tent voor de Huttenbouw.
Ook voor de tweede dorpsveiling willen wij met én voor de Zwaagse verenigingen
een mooi resultaat behalen. Stichting Dorpsveiling Zwaag houdt daarom voor alle
Zwaagse verenigingen of stichtingen die geïnteresseerd zijn een informatieavond op
woensdag 20 januari om 20.00 uur in café De Witte Valk. U kunt zich met maximaal
twee personen per Zwaagse vereniging of stichting opgeven via het mailadres: info@
dorpsveilingzwaag.nl. Geef daarbij even aan voor welke vereniging u komt deze avond.
Het bestuur Stichting Dorpsveiling Zwaag

Nieuws van OBS Socrates
November en december zijn twee drukke maar
gezellige maanden. De lijm van de lampionnen was nog maar net opgedroogd, of de
activiteiten rondom Sinterklaas namen het in volle vaart over. ‘Eet smakelijk’ was de rode
draad die in de kleutergroepen door deze periode liep. Zo kregen we en rondleiding
door supermarkt Deen, inclusief een kijkje achter de schermen, en hebben we lekkere
dingen gemaakt/gekookt. De themahoeken waren veranderd in supermarkten of in een
pizzeria. De pizzeria kreeg bezoek van een echte kok, onder wiens leiding de kleuters
pizza’s hebben gemaakt. De obers waren ondertussen wel pizzapieten geworden. De
pizzapieten mochten hun ouders, die ’s middags in het restaurant plaats konden nemen,
de zelfgemaakte pizza’s geserveren. Natuurlijk werden er ook pepernoten gebakken en
hebben de leerlingen in de week voor pakjesavond hun pietendiploma weer gehaald!
Na het sinterklaasfeest volgde een snelle overgang naar de kerstperiode. Dankzij veel
hulp van ouders tijdens uitstapjes, kook- en bakacties en knutselmomenten, kon ook
afgelopen week weer de jaarlijkse kerstafette gehouden worden. Door de hele school
heen werd er aan kerstknutsels gewerkt.
Het is een gezellige maar hectische periode. De ene week gezellige ramen met stoomboten
en sinterklazen, de week daarop kijkt Rudolf al weer door het raam naar binnen. Het zal
fijn zijn om straks van een heerlijke, twee weken durende, kerstvakantie te genieten. Wij
wensen u alvast fijne feestdagen en alle goeds voor 2015!

Nieuws van de Zwaagse Gymnastiek
en TurnVereniging
Op zondag 6 december was de eerste wedstrijd van twee van
onze selectieturnsters, Zoë en Dyani. Zij zitten dit seizoen in
de junioren 3e divisie en moesten hard werken om bovenaan de lijst te eindigen. Maar
onze meiden hebben het ontzettend goed gedaan!. Zoë behaalde de 13e plaats en
Dyani ging naar huis met een gouden medaille! Leuk om te vermelden is dat Zoë 1e
is geworden op de vloer en Dyani werd 1e op sprong. Het wedstrijdseizoen is goed
begonnen voor ZG&TV!
De kerstvakantie start voor de Zwaagse Gymnastiek en TurnVereniging op donderdag
17 december.
Voor meer informatie kunt u terecht op onze facebookpagina en op www.zgtv.nl

Familieberichten & Zoekertjes
TE KOOP
Inbetween gordijnen twee stuks. hoogte 2.30 m., breedte samen 3.50 m. Prijs: 100 euro
06-12132854

DANKBETUIGING
Graag willen wij iedereen bedanken voor de getoonde belangstelling en vele blijken
van medeleven, in welke vorm dan ook, na het overlijden van onze (schoon)moeder
Riet Klaver-Kaijer
Uw aanwezigheid en de warme, troostende woorden hebben ons goed gedaan,
nogmaals bedankt!!
Familie Klaver

Heeft u iets te koop of zoekt u iets,
wilt u iets bekend maken, aanbieden of vragen?
Voor plaatsing in het Samenspel van 8 januari
graag uiterlijk op WOENSDAG 30 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.

Handballen bij HV Blokker
Wilt u gemoedelijk maar toch fanatiek handballen? Kom dan de sfeer
eens proeven bij HV Blokker. We willen naar een hoger niveau en
hebben ruimte om teams te versterken. Kom eens kijken op een trainingsavond in de
Kreek en laat uzelf of uw kinderen verrassen door de mooi sport die handbal heet.
Een keer gratis mee trainen? Dat kan!
Bel voor meer info Ben van der Heul: tel. 06-20950388.

Twee keer in de maand op zondag organiseert MAK Blokweer Maks’ Doe-middag.
Dit is een activiteitenmiddag voor kinderen van 6 t/m 12 jaar. De activiteiten staan
altijd in het teken van één van onze thema’s: natuur, milieu en boerderij. Maks’ Doemiddag duurt van 14.00 tot 15.30 uur. Kijk op de website voor de omschrijving van de
programma’s en de data: www.mak-blokweer.nl
KAARSENMAGIE
20 december
Met Kerstmis voor de deur mag een
gezellige sfeer niet ontbreken. In de
donkere dagen voor kerst zorgen
flakkerende lichtjes van vele kaarsen
daarom voor stralende lichtpuntjes. Het
is extra leuk om kaarsen te branden die
je zelf gemaakt hebt. Daarom gaan we
vandaag kaarsen maken. Het magische
smelten en stollen van was in vele kleurtjes
is elk jaar weer een feest om te doen!
Neem je vriendje of vriendinnetje mee!
Aanmelden kan telefonisch (0229-266344), via email naar info@mak-blokweer.nl, of met
het formulier hieronder. De kosten zijn 7,50 euro per kind.
MAKS’ KERSTVAKANTIE-SPEURTOCHT
In de kerstvakantie kun je weer naar
cadeautjes komen speuren bij MAK
Blokweer.
De kerstman zal de pakketten verstoppen
in de Molshoop, de Kijkboerderij,
vlindertuin en de moestuin. Op elk
pakket staat een letter die ingevuld moet
worden op je kaartje. Als je alle letters
ingevuld hebt, dan lees je de oplossing op
je kaartje. Voor alle speurneuzen die de
juiste oplossing gevonden hebben, heeft
de kerstman een verrassing achtergelaten bij de balie!
Je kunt de speurtocht doen op alle dagen dat MAK Blokweer tijdens de kerstvakantie
geopend is (woensdag, vrijdag, zaterdag en zondag). Deze activiteit is voor kinderen van
3 t/m 12 jaar. Deelname kost 2 euro. Reserveren is niet nodig.
Stichting MAK Blokweer, Kloosterhout 1-2 1695 JC Blokker www.mak-blokweer.nl

Protestantse Gemeente Hoorn-Zwaag-Blokker
Dorpskerk:
Kerkelaan 8, Zwaag
Kerkgebouw: hoek Westerblokker/Kolenbergstraat
De kerkdiensten worden afwisselend gehouden in de Dorpskerk van Zwaag (Kerkelaan 8 in Zwaag) en in de Dorpskerk
van Blokker (hoek Westerblokker/Kolenbergstraat):
1e, 3e en 5e zondag van de maand: ZWAAG;
2e en 4e zondag van de maand: BLOKKER (en elke 3e zondag de zondagskring).
Geen Zondagskring in juli en augustus.
Kerkdiensten en Zondagskring beginnen in de regel om 10.00 uur
Er is steeds kinderoppas en (m.u.v. de zomervakantie) kindernevendienst.
Zondag 20 december, 4e Advent
Zwaag: mw. ds. T. van Lente-Griffioen
Blokker: GEEN Zondagskring
Donderdag 24 december, kerstavond
Zwaag: 19.00 uur: Kinderkerstfeest
	22.30 uur: Kerstnachtdienst: ds. J. Meinders m.m.v. Glorious
Vrijdag 25 december: kerstmorgen
Blokker: ds. J. Meinders m.m.v. Spiro Musica
Zondag 27 december
Blokker: dhr. T. Heijboer
Zondag 27 december
Hoorn: Top 2000-dienst in het Octaaf
inloop 16.00 uur - aanvang 16.30 uur
Donderdag 31 december: oudjaar
Blokker:	Gezamenlijke dienst van de twee wijkgemeenten van de Protestantse Gemeente:
19.30 uur ds. R. Kooiman
Vrijdag 1 januari: nieuwjaar
Hoorn: 	Het Octaaf: Gezamenlijke dienst van de twee wijkgemeenten van de Protestantse
Gemeente: 11.00 uur ds. R. Kooiman
Vrijdag 1 januari: nieuwjaar
Hoorn: 	Het Octaaf: Gezamenlijke dienst van de twee wijkgemeenten van de Protestantse
Gemeente: 11.00 uur ds. R. Kooiman
Zondag 3 januari
Zwaag: ds. J. Meinders
Zondag 10 januari
Blokker: ds. R. Kooiman

Rooms-katholieke parochies in onze regio
Kerkgebouwen:

Westerblokker H. Michaël, Plantage 29, Blokker
Oosterblokker O.L.V. Visitatie, Oosterblokker 68, Oosterblokker
Zwaag
St. Martinus, Past. Nuyenstraat 3, Zwaag
		
Lourdeskapel, Past. Nuyenstraat 2, Zwaag
Eerst aanspreekbare pastores:
Westerblokker Pastor Marco Cavognaro, tel. 245621
Oosterblokker Pastor Marco Cavognaro, tel. 245621
Zwaag
Pastor Marco Cavognaro, tel. 237157
Inlichtingen:		
Secretariaat St. Martinus, tel. 237157
		
Geopend: dinsdagmiddag 13.00 - 15.00 uur
			
vrijdagmorgen 09.30 - 11.30 uur
		
E-mailadres: sintmartinus@quicknet.nl
Vieringen
vr.
18 dec. 09.00 uur Westerblokker
		
16.00 uur Zwaag
		
19.00 uur Zwaag
za.
19 dec. 19.00 uur Oosterblokker
zo.
20 dec. 09.30 uur Zwaag
			
Westerblokker
di.
22 dec. 09.00 uur Westerblokker
wo. 23 dec. 09.00 uur Zwaag
do. 24 dec. 18.00 uur Zwaag
		
19.00 uur Oosterblokker
		
19.00 uur Westerblokker
				
		
21.00 uur Zwaag
vr.
25 dec. 10.00 uur Zwaag
		
10.00 uur Oosterblokker
				
			
Westerblokker
za.
26 dec. 10.00 uur Westerblokker
		
10.00 uur Zwaag
			
Oosterblokker
zo.
27 dec. 09.30 uur Zwaag
wo. 30 dec. 09.00 uur Zwaag
do. 31 dec. 19.00 uur Zwaag
vr.
01 jan. 11.00 uur Westerblokker
			
Zwaag
za.
02 jan.		
Oosterblokker
zo.
03 jan. 10.00 uur Zwaag
				
di.
05 jan. 09.00 uur Westerblokker
wo. 06 jan. 09.00 uur Zwaag
do. 07 jan. 09.00 uur Zwaag
vr.
08 jan. 09.00 uur Westerblokker
za.
09 jan. 19.00 uur Oosterblokker
zo.
10 jan. 09.30 uur Westerblokker
			
Zwaag
di.
12 jan. 09.00 uur Westerblokker
wo. 13 jan. 09.00 uur Zwaag
		
14.00 uur Zwaag
do. 14 jan. 09.00 uur Zwaag
vr.
15 jan. 09.00 uur Westerblokker
za.
16 jan. 19.00 uur Oosterblokker

Eucharistieviering
Huwelijksviering in de kerk
Kerstviering K.V.G. in de Lourdeskapel
Eucharistieviering m.m.v. Dames- en Herenkoor
Vierde Zondag Advent - Eucharistieviering Samenzang
GEEN VIERING
Eucharistieviering
Eucharistieviering in de Kapel
Kerstavond - Gebedsdienst
Woord- en Communieviering m.m.v. Zingerderwijs
Gezinsviering - Eucharistieviering
m.m.v. Sterren & Stars
Eucharistieviering m.m.v. Marcanto
Eerste Kerstdag - Eucharistieviering m.m.v. Marcanto
Eucharistieviering m.m.v. Dames- en Herenkoor en
ook uit Westwoud
GEEN VIERING
Tweede Kerstdag - Eucharistieviering Samenzang
Woord- en Communieviering in de Perelaar
GEEN VIERING
Eucharistieviering Samenzang
Eucharistieviering in de Kapel
Oudjaarsavond - Eucharistieviering in de Kapel
Nieuwjaarsdag - Eucharistieviering m.m.v. Marcanto
GEEN VIERING
GEEN VIERING
Nieuwjaarsviering - Eucharistieviering
m.m.v. Clara Voce
Eucharistieviering
Eucharistieviering in de Kapel
Eucharistieviering in de Kapel
Eucharistieviering
Eucharistieviering m.m.v. Dames- en Herenkoor
Eucharistieviering m.m.v. Marcanto
GEEN VIERING
Eucharistieviering
Eucharistieviering in de Kapel
Cenakel in de Kapel
Eucharistieviering in de Kapel
Eucharistieviering
Eucharistieviering m.m.v. Zingerderwijs

Belangrijke gegevens en telefoonnummers
Alarmnummer Ambulance / Brandweer / Politie

112

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

0229 - 25 22 00

Centrale Huisartsenpost West-Friesland
Maelsonstraat 5 (voor parkeergarage Westfries Gasthuis) 0229 - 29 78 00
- avond-, nacht- en weekenddiensten voor spoedgevallen
- dagelijks tussen 17.00 uur ‘s middags en 08.00 uur ‘s morgens
- in het weekend en tijdens feestdagen tussen 08.00 uur ‘s morgens en 17.00 uur ‘s avonds
Bezoekuren alg. verpleegafdelingen Westfries Gasthuis Hoorn (zie ook www.westfriesgasthuis.nl)
Dagelijks van 11.00 tot 12.00 uur, van 15.30 tot 17.00 uur en van 19.00 tot 20.30 uur.
Maelson Apotheek Westfries Gasthuis
Maelsonstraat 3 (naast hoofdingang Westfries Gasthuis) 0229 - 20 80 01
Verstrekking medicijnen van 17.30 tot 08.30 uur op werkdagen en in de weekeinden.
Huisartsen Zwaag, Blokker en Oosterblokker
S.J. Jong Tjien Fa
James Grievelaan 2
A.E. Meijer
Pennekamplaan 57-59
Huisartsenpraktijk Bangaerde
Krommewoud 46
Th.E. Versteege en
Q.C.M. Meijer
Julianalaan 9
Huisartsenpraktijk Scheer
Nieuwe Steen 10

1695 HX Blokker
0229 - 23 21 30
1696 CB Oosterblokker 0229 - 26 16 66
1689 JP Zwaag
0229 - 26 15 22
1689 EG Zwaag
1625 HV Hoorn

0229 - 21 22 22
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
Vera Otsen, Balkweiterhoek 34, Zwaagdijk-West
Zonnebloem Westerblokker
Hilly Hania, Bramleylaan 32, Blokker (Bezoekwerk)
Karin Jong-Koen, Bandstraat 8, Blokker (Secretaris)
Zonnebloem Oosterblokker
Tineke Reus-Hoebe, Oosterblokker 115, Oosterblokker

0229 - 23 77 81
0229 - 57 27 07
0229 - 23 48 72 of 06 - 43 03 24 60
0229 - 24 76 27
0229 - 26 24 56

Zorg en Welzijn

0229 - 27 21 96

Wijksteunpunt Ouderenzorg St. Jozefpark Blokker
Wijksteunpunt Ouderenzorg Perelaar Zwaag

0229 - 24 06 04
0229 - 21 23 23

R.K. Begrafenis- en Crematievereniging St. Barbara
R.K. Begrafenis- en Crematievereniging St. Barbara
Uitvaartvereniging De Laatste Eer		
Uitvaartvereniging St. Jozef		
Uitvaartverzorgers bovenstaande verenigingen:
Marijke Wittenberg en Monique Bankras

Zwaag, Zwaagdijk-West
Oosterblokker. Inlichtingen: 0229-262710
Zwaag en Blokker
Westerblokker

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.

