
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 4 maart kunt u inleveren 

uiterlijk op WOENSDAG 23 februari voor 19.00 uur ‘s avonds 

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

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

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

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

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

Heeft u Samenspel niet ontvangen of heeft u een vraag over de verspreiding?
Als u opmerkingen of vragen heeft over bijvoorbeeld de verspreiding, kunt u contact opnemen 
met Ben Gitzels: 0229-262185.
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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.
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Volg ons ook op Facebook: www.facebook.com/Samenspel

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

Zoals elk jaar zijn we ook dit jaar weer begonnen met de 
ledenvergadering. Er waren 41 leden op de jaarvergadering 
aanwezig om het wel en wee van het afgelopen jaar aan te horen. 
Onder het genot van koffie met wat lekkers, vertelt 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. De voorzitster had een mooi bingo verhaal gevonden en 
aangepast op onze leden, en hun mannen. Met gevolg: erg veel lol en niet meer opletten.
Iedereen ging na afloop weer met een leuk prijsje naar huis.
De opbrengst van deze avond is dit jaar voor het alzheimer café in het Hoge Hop.

Onze volgende avond is 23 februari en is een modeshow ver zorgt door Reventa Fashion.
Dit belooft een erg gezellige avond te worden.

Mocht u interesse hebben in onze vereniging, neem dan even contact op met Marian 
Stavenuiter: 0229-232737 of mail even naar: kvgstanna@hotmail.com

Jaarvergadering en bingo

Vrijdag 29 januari is de opbrengst geteld van de actie kerkbalans in Zwaag. Dit 
is de telling direct na het ophalen van de enveloppen door de medewerkers bij de 
parochianen. Deze eerste telling heeft opgebracht 14.017,50 euro. Er komen daarna 
nog bijdragen binnen van parochianen die niet thuis waren of alleen een toezegging 
deden bij te dragen en dat later storten. Dikwijls hadden de parochianen de enveloppe 
al klaar staan wanneer de medewerkers deze kwam ophalen, dank daarvoor en 
namens het bestuur hartelijk dank voor uw bijdrage.
 
Heeft u nog niet bijgedragen, dit kan alsnog op rekening NL15 RABO 0376800747 t.n.v. 
R.K. Parochie H. Mattheüs.
En deze actie kan alleen maar slagen met medewerking van zo’n 35 medewerkers. Het 
was slecht weer die week en met jullie inzet is er weer een mooi resultaat behaald. 
Namens het bestuur veel dank daarvoor en graag tot volgend jaar.
 
De werkgroep kerkbalans Zwaag

Opbrengst actie kerkbalans St. Martinuskerk Zwaag



Rosanne Steenman en Lieke Bakker hebben zo’n 700 flessen 
ingezameld voor Stichting Dierenlot. Wat een geweldige actie! 
Ze hebben het prachtige bedrag van 155,40 euro opgehaald. 
En Dierenlot zou Dierenlot niet zijn als ze dat niet graag 
gaven aan lokale kleine dieren organisaties die zich 
iedere dag weer inzetten voor de dieren in nood. 

Stichting Vogel- en Dierenopvang de Bonte Piet mochten 
met de Dierenambulance (die ze ook gekregen hebben 
van Stichting Dierenlot) naar de Pancratiusschool om dit 
prachtige bedrag in ontvangst te nemen. De kinderen uit 
groep 7&8 mochten in de Dierenambulance kijken en er 
werd verteld over het mooie werk van de Bonte Piet en 
dat van Dierenlot.
De inzet van deze meiden blijft niet bij dit mooie bedrag 
want met de Dierenlot verdubbelaar wordt het 340,80 
euro en als beneficiant van Dierenlot mag de Bonte Piet dit zelf inzetten voor de 
gewonde inheemse dieren in nood! 

Lieke, Rosanne, de Pancratius school en natuurlijk Dierenlot ontzettend bedankt! 
Stichting Vogel- en Dierenopvang de Bonte Piet gaat er veel mooie dingen van doen!

Rosanne en Lieke starten actie voor 
Stichting Dierenlot

Hallo Tobronsafans. Vanwege ons jubileum van 40 jaar 
Tobronsa, doen we het eens helemaal anders. We maken 
het heel apart maar wel heel leuk. We spelen het stuk “Blinde Liefde”waar drie koppels 
moeite hebben met de liefde tot elkaar. Daar door doet de een maar helemaal niets en 
de ander is constant druk bezig buitens huis.

Daar we de zaal iets anders ingedeeld hebben zijn er minder plaatsen per keer beschikbaar, 
daarom hebben we nu drie uitvoeringen en die zullen zijn op zondagmiddag 13 maart 
om 13.45 uur, vrijdag 18 maart en zaterdag 19 maart om 19.45 uur in de Wildebras op  
Balkweiterhoek 56.

U bent welkom vanaf 19.15 uur en kom op tijd want dan hebben we nog iets extra’s voor u. 
Dus hou hem vrij want toneel maakt je blij.

Nieuws van Tobronsa



In Brede School de Kieft in Oosterblokker krijgt de 
samenwerking tussen de peuterspeelzaal, kinderopvang en de 
basisschool steeds meer vorm. Een mooi voorbeeld is de start 
van de Nationale Voorleesdagen geweest. In de kleutergroep is 
kinderboekenschrijfster Anne Schneider op 
bezoek geweest en is er voorgelezen aan de 
kinderen op school, in de peuterspeelzaal 
en bij de kinderopvang. Kinderen uit de 
hogere groepen lazen voor aan de kleuters, 
de leerkrachten op hun beurt gingen op 
bezoek bij de peuters van de Blokkerdoos 
en de kinderopvang. Collega’s van de 
kinderopvang lazen op hun beurt weer voor 
in groep 1-/2.

Open avond
Om te kunnen zien waar die activiteiten allemaal plaatsvinden organiseren we in maart 
weer een open avond. Voor nieuwe ouders om zich te oriënteren en eventueel kinderen 
aan te melden. Voor bekende ouders om te komen zien waar de kinderen spelen en 
leren.  
Wanneer: 14 maart van 18.30 tot 19.30 uur
Waar: Brede school de Kieft aan de Pennekamplaan in Oosterblokker
Wat: u kunt kennismaken met de peuterspeelzaal De blokkerdoos, de kinderopvangor-
ganisatie en basisschool Pancratius.
U bent van harte welkom op die avond om vragen stellen en gewoon met ons even 
kennis te maken. 

Basisschool Pancratius | 0229-261270 | www.rkbspancratius.nl

Alles in één!!

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

OPHAALDATA: MAANDAG 22 FEBRUARI
 MAANDAG 7 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 complimentje!
In een vorige editie van Samenspel kon u lezen dat Brenda Heins 
een complimentje kreeg van Ed Terpstra. Deze rubriek is opgezet als 
een doorgeefrubriek. Degene die een compliment krijgt mag in het 
volgende Samenspel een complimentje geven. 
Deze week geeft Brenda Heins een complimentje:
 
Bij deze wil ik Ed en Wendy Terpstra bedanken voor dit mooie compliment. Ik voelde me 
erg vereerd. Tevens een klein bedankje aan Anita Bruinenberg voor haar mooie woorden.
Tja zo heb je altijd je man achter de schermen bijgestaan en nu sta je zelf enorm in de 
belangstelling. Dat is wel iets waar ik erg aan moet wennen. Moet zeggen dat dit je 
wel goed doet. Bij deze wil ik ook iedereen bedanken die iets voor Tom Heins hebben 
betekend in de afgelopen jaren. Dat bracht ondanks zijn ziekte heel veel zonneschijn in 
zijn en mijn leven. Zoals iedereen heeft gelezen probeer ik mijn leven zonder Tom weer 
op te pakken. Dit doe ik met hulp van familie en vrienden, mooie herinneringen en met 
een lach en een traan. 

Ja nu het complimentje doorgeven,.. dat is best lastig hoor. Er zijn heel wat mensen die 
een complimentje verdienen, maar ik heb gekozen voor mevrouw Truus Laan. Ik heb Truus 
leren kennen in de oude Blokkers kantine. Daar zorgde ze samen met haar man Jan heel 
wat jaren voor de drankjes en de hapjes (en voor de huiselijke sfeer). Gezelligheid kent 
geen tijd. Net als Tom heeft Truus ook altijd een positieve uitstraling en een luisterend 
oor en ondanks haar ongemakken probeert ze toch onder de mensen te zijn. Daarom 
vind ik dat Truus Laan wel in het zonnetje gezet mag worden.

André Rieu naar Zwaag? Jazeker, maar dan net even 
anders! Vandaar Het Andere Rieu Concert, door St. Caecilia. Een concert met afwisselende 
blokjes muziek, zang en show geheel in stijl van de Limburgse dirigent. De zang wordt 
verzorgd door twee speciale gasten: Eva Westenberg en Frank Braas. Eva kent u misschien 
van haar optreden tijdens de Vijftigplusavond van het afgelopen carnaval. Frank is elk 
jaar te zien in verschillende rollen bij de Zwaagse Musicalvereniging.

Zaterdag 26 maart om 20.00 uur vindt Het Andere Rieu Concert plaats. En ditmaal op een 
nieuwe locatie voor St. Caecilia, namelijk De Baron op de Oude Veiling.

De entree is 10 euro. Kaarten kunt u reserveren via reserveren@stcaecilia.com. Heeft u een 
Vriendenkaart, dan heeft u gratis toegang voor 1 persoon. Reserveer voor de zekerheid 
wel via bovengenoemd e-mailadres.

Zaterdag 26 maart: 
het Andere Rieu Concert



Fun in athletics
Donderdag 4 februari hebben de leerlingen van groep 7a 
en 7b van de Wingerd zich sportief ingezet in sporthal De Kreek. 
Het eerste deel van de middag werden er atletiek-onderdelen 
afgewerkt, zoals sprint, hoogspringen uit stand, verspringen uit 
stand, speerwerpen, balanceren en balstoten. De middag werd afgerond met de estafette, 
altijd een spectaculair onderdeel. Groep 7a en 7b werden uiteindelijk derde. Een knappe 
prestatie waar ze trots op mogen zijn!
 
Zullen we ruilen?
In  februari is lezen op de Wingerd nog veel leuker geworden. De boekenruiltoren staat 
als nieuw object in de aula van de Wingerd. De kinderen mogen via deze toren een boek 
ruilen maar…nu niet met de boeken van school maar met de eigen boeken van thuis. 
Kinderen nemen zelf een boek mee en zetten die in de toren en pakken daar een ander 
aantrekkelijk boek weer uit. Dit doen ze voor of na schooltijd. Zo krijgen de boeken van 
thuis weer nieuw lezerspubliek en liggen ze niet te verstoffen. Natuurlijk zijn er wel 
regels: De boeken moeten er nog mooi uitzien. Er wordt één boek per keer geruild. De 
boeken zijn voor thuis en dus niet voor in de klas. De boeken krijgen een tweede leven 
en het leesplezier wordt nog meer bevorderd!

Nieuws van De Wingerd

Zoals wij u in voorgaande edities van Samenspel 
al hebben bericht, zal de Wijzend na 2016 
een andere bestuur- en beheersvorm krijgen. De Waterhoorn en Wijzend zullen dan 
commercieel geëxploiteerd worden.
Ook Vrienden van de Wijzend is bij het voorbereidend overleg betrokken geweest en wij 
hebben werkelijk gedacht dat wij als gesprekspartner geaccepteerd werden. Er is zelfs 
een persverklaring uitgegeven waarin ondergetekende heeft verklaard er dat er goed 
naar ons is geluisterd. Echter in de praktijk bleek dat toch anders uit te pakken.
 
Raadsvergadering
In de raadsvergadering van 2 februari werd duidelijk dat er kennelijk toch niet zo goed 
naar ons is geluisterd en heeft men ons woorden in de mond gelegd die wij nooit hebben 
gezegd. En zouden er zaken met ons besproken zijn die wij nooit hebben besproken. 
Verder werden wij door wethouder B. Tap weggezet als een groepje bejaarde padvinders 
die niets liever willen dan de rotzooi van Jan Publiek opruimen.

Nieuws van 
Vrienden van de Wijzend

Lees verder op de volgende pagina >>
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Wij zijn er dan ook niet van overtuigd dat de Wijzend bij de aanbesteding op de juiste 
manier vertegenwoordigd wordt.
 
Alles overziende vindt het bestuur van Vrienden van de Wijzend dat zij even pas op 
de plaats moet maken en dat zij voorlopig en met onmiddellijke ingang stopt met de 
vrijwilligerswerkzaamheden en gaat evalueren hoe het in de toekomt verder moet. Wij 
hebben de betrokken instanties van ons besluit op de hoogte gebracht.
Denk niet dat wij hiermee van het toneel verdwijnen. Wij zullen op de achtergrond 
alles kritisch blijven volgen en waar nodig u op de hoogte houden. Ook houden wij de 
belangen van het personeel scherp in de gaten, want Vrienden van de Wijzend heeft 
transparantie hoog in haar vaandel staan.
Wij houden u op de hoogte. Tot ziens, tot de volgende keer met meer nieuws van en over 
de Wijzend.

Deel 2 - de Slagman
Eerste en tweede honk bezet. Ik loop naar de plaat. Ik kan twee 
punten binnenhalen als mijn maatjes op tijd binnenkomen op mijn 
slag. Met een homerun zelfs drie. Oppassen: die pitcher mag pas 
op het laatste moment weten hoe ik sla. Dan…het moment dat ik 
positie kies ten opzichte van de plaat. Eerst rechts om de pitcher en 
de catcher te misleiden. Maar…ik sla rechts, dus sta ik links van de 
plaat. Ik kijk de pitcher recht in de ogen: ‘ik zet je compleet voor aap, 
man’, hoor ik mezelf denken. ‘Play Ball’ roept de umpire. Daar komt 
de pitch; precies de slagzone in. Ik swing. Voluit. PAAFF... vol op die 
bal! Met een noodgang vliegt-ie het linker outfield in. Ik laat mijn 
knuppel vallen en trek de sprint van mijn leven 
naar honk 1…en honk 2…ik haal er alles uit: 
haal ik honk 3? Ben ik eerder dan die bal die al 
aan komt vliegen? Dat zie ik aan de houding 
van de derde honkman…mijn sliding…en ik 
hoor de plaatscheidsrechter…SAFE! En twee 
punten, want mijn teammaten op honk 1 en 
2 zijn inmiddels binnen. Het is een feestje in 
de dug-out!
 
This could be you…one day.
Word nu lid van HBSC Urbanus. Jongens, meiden, dames en heren zijn allen welkom. Meld 
je aan via www.urbanushoorn.nl en train gratis mee t/m 31 maart.

Welkom op het honkbalveld



Zwaag, 19 februari 2016

Vrienden en vriendinnen van ‘t Masker,
En dan staan we zomaar weer met de beide 
bientjes op de grond. Vijf dagen lang met z’n 
allen ondergedompeld in een emmer vol leut. 
Wat een topper van ‘n carnaval! Dit was het 
jaar van Maskerado, carnavallen doe je hier en 
niet daarzo, shalalalalalalala, hey hey! 
 
Vrijdag: Scholenbezoek en Knapzakkenbal!

Een groot deel van het avondvullende EPC-programma was in een nieuw jasje gestoken, 
sinds de ontruiming van het zeer geprezen Perestaete. Dat was een hele uitdaging voor 
de commissie die deze avond organiseert, maar daar zijn ze zeer goed in geslaagd. 
De nieuwe ceremoniemeester van de avond leek een beetje op ex-prins Marcelo en 
hij leidde ons door het programma met spitsvondige teksten, hilarische acts en ludiek 
beeldmateriaal. Zo was er onder andere een kolderiek optreden van ‘Kijkdaarus’. Zij 
hadden de moves van de bekende discoformatie Tavares, alleen de zangkwaliteit bleek 
iets minder te zijn… Verder was er een leuk gastoptreden van Wim Meulman en van 
Eva Westenberg die het publiek verraste met een prachtig live gezongen nummer van 
Lady Gaga ‘Bad Romance’ waar  een verrassende medley van was gemaakt. Prins Marcelo 
trad nog één keer op met zijn hofdames La & Lu in een leuke sketch en ze sloten het in 
stijl af met een Boney-M achtige act. Na de pauze was het toneel omgetoverd tot een 
heuse kroeg. Het nieuwe thema ‘Het Voorcafé’ bleek een schot in de roos te zijn. Barman 
Manus, blonde del Angelique, kroegtijger Gerrit, Haagse Tedje en azijnzeiker Maarten 
maakten er een koddige show van. Met de vele grappen en grollen, afgewisseld met 
zelfgeschreven Zwaagse liedjes bleek dit een formule te zijn die weer voor jaren mee kan. 
Bassie & Bobo sloten de avond op een feestelijke manier af. 
 
Zaterdag: Grote Kinderoptocht en Tieneravond!
Eerst werd de stadssleutel bij waarnemend burgemeester Yvonne van Mastrigt  opgehaald, 
wat een sympathieke vrouw is dat! 
Om 13.00 uur startte de kinderoptocht. Het terrein barste bijna uit zijn voegen door 
alle carnavalskinderen. Wat was het weer een feest om te zien daar op het krijt. Zoveel 
creativiteit bij elkaar, zoveel kleuren, het was ronduit fantastisch! Bij de prijsuitreiking 
was het superspannend en adjudant Marco goochelde met vele trucjes de uitslag met de 
juiste spanning in de juiste volgorde. De uitslagen vindt u op onze site!
Het goud kwam je tegemoet op de Golden Edition van het Zwaagse Tienercarnaval! De 
winnaars van de voorverkoop werden als echte VIP’s opgehaald door een heuze Cadillac! 
De avond zat vol interactie en dat alles onder leiding van Top DJ Edwin Bakker. Er konden 
foto’s worden gemaakt op de Selfie-stage, werd er Swingo gespeeld (een bingo met 
muziek) en de joôs tegen de moiden.
Daarna liep de zaal vol tijdens het Big Carnaval. Heel West-Friesland was uitgelopen om 
in Zwaag Carnaval te vieren. En allemaal verkleed! Ook onze grote vriend Peter Beense 
kwam de hossende menigte toezingen. Topband Paradise speelden de sterren van de 
hemel tot in de late uurtjes...

Lees verder op de volgende pagina >>
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Dan… dé Zondag van het Jaar! De Grote Optocht.
Een happening van ongekende hoogte en daar mogen we best trots op zijn! De 
Bloknoten warmde de boel lekker op en zagen de Prinsenwagen als een film voorbij 
gaan. Wat een zinderende finale tijdens de prijsuitreiking! De grote winnaars waren wel 
De Wicky’s. Wederom wisten zij met een geweldige mooi afgewerkte, gedetailleerde en 
kleurrijke wagen de dubbel te veroveren. Zowel de publieksprijs als de vakjury vonden 
De Wicky’s de nr 1! Tweede bij de wagens werd de politiek getinte maar op een luchtige 
manier gebrachte wagen van De Schuimkragen. Derde werd de ‘omhoog, omlaag, geef 
acht-Baan’ van de Bierdopppers. Bij de loopgroepen waren het De Striphelden die, 
ook wederom, de titel bij de loopgroepen pakte. Vlak daarachter, op de tweede plaats, 
walsten De Pilspiraten over het parcours. Op de derde plek kwam Geval Apart als een 
olifant aangedenderd. De Geinprijs ging naar De Gespierde Spijkers die geen onderdak 
konden vinden. De complete uitslag vindt u op onze site! Na de prijsuitreiking gingen de 
handjes ophoog met rasartiest Kevin Bakker.
 
Maandag: Zottenbal!
Zot, zot en nog eens zot, dat is waar Zottenbal om gaat. Een zaal vol gekkigheid met 
allerlei verrassende en spitsvondige items die voorbij kwamen. Het was weer een hele 
gezellige avond met als klap op de vuurpijl een optreden van DE Partyartiest van het jaar: 
Pascal Redeker! Wat een entertainer en wat kan ie zingen.
 
Dinsdag: Dikke Dolle Dwaze Denderende Dinsdag!
Humor van Jan van Westen en de gevoelige snaar over het mooie Zwaag met een lied van 
Henny Eskes. Coco Besseling kwam met zeer bijzonder antwoorden op vragen van Kees 
Bennis, om te gieren! Verder optredens van de (ex)Hofdames van de afgelopen 50 jaar, 
de wervelende Zwaagse Bottleboys speelden live en onze huisband Paradise met Clemens 
speelde onder meer muziek van de BeeGees. Zelfs Hoogheid Koning Willem Alexander 
kwam langs met zijn Maxima en Theatrix om na een onvergetelijke speech een unieke 
gouden bolhoed uit te reiken aan ons eigen muziekwonder Gerard van Vliet. De EPC 
kwam zelfs met een lied speciaal voor Gerard en zijn vrouw Hermien. Gerard, nogmaals 
‘thank you for the music’! Er is deze avond ook een welverdiende ooievaar uitgereikt aan 
Koos Bekker voor de inzet aan vele verenigingen. We kwamen er hierna niet onderuit, 
maar Prins Maskerado moest zijn steek en scepter inleveren bij Vorst Bernd. De Hofdames 
Renee en Róbin leverden met enige tegen zin de capes in. Hierna ontplofte de Leuttempel 
toen Ronnie Ruysdael iedereen meenam tot grote hoogten op het gebied van FEEST! 
 
De leden van Het Masker hebben samen met onze medewerkers voor en achter de 
schermen, de schuureigenaren, de optochtdeelnemers en alle gulle sponsoren een carnaval 
neergezet dat helemaal top was. Wij danken iedereen voor jullie geweldige medewerking 
en betrokkenheid. Alaaf! De foto’s zijn gratis te downloaden op www.carnavalzwaag.nl en 
dat komt doordat het LOP deze gesponsord heeft! Hulde voor het LOP! Halfvastenavond is 
op zaterdag 5 maart. Ook daar maken we een meer dan gezellige avond van. 
 

Halfvastenavond, zaterdag 5 maart, aanvang 21.30 uur
 

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



De Striphelden zijn nog helemaal hotel de botel van de achtbaan die 
Carnaval in Zwaag toch elk jaar weer is. En om nu voor het tweede 
jaar een grandioze eerste prijs bij de loopgroepen binnen 
te halen is nog niet bij iedereen van ons al helemaal geland, 
wat een fantastisch resultaat! Wij willen dan ook via deze 
weg graag al onze sponsoren bedanken, speciaal onze 
bouwlocatie (Michael Dienaar), onze stalling na de optocht 
(de familie Stroet), onze opnamestudio (Jeecee Brinkman), 
onze zangstem (Meriam Slijkerman), Het Masker, dat 
werkelijk voor alles open staat en meedenkt (Marco van 
Westen, Peter Takken en al die andere gasten met een 
‘steekie’ los), onze superprins Maskerado en zijn lieftallige 
hofdames Renee & Róbin en als laatste al het publiek dat 
weer in groten getale naar de mooiste optocht boven de 
rivieren is komen kijken. Alaaf...Alaaf...Alaaf!!!

Fifa el Carnaval

Een schuureigenaar en eigenares:
Die de houtkachel continue vult voor een perfecte werk (lees: drink) temperatuur!
Die onze bierblikjes en flesjes opruimt.
De koelkast de volgende ochtend weer vult met bier.
Die zijn eigen koelkast (de welbekende enorme groentela!) plundert als er te kort bier 
dreigt te zijn.
Die de schuur opruimt, zodat wij de volgende dag weer in een opgeruimde schuur aan 
de slag kunnen.
Die hout, piepschuim en ijzer uit de berging haalt, zodat wij door kunnen met bouwen.
Die zondagochtend voor de optocht helpt met opbouwen.
Die een schuur vol met werkmachines heeft waar we gretig gebruik van mogen maken.
Die onze pakken naait.
Waar we onze smerige pakken mogen inleveren waarna ze weer gewassen worden en 
schoon klaar hangen.
Die regelt dat voor zondag na de optocht de maaltijd (cake, soep, broodjes, koffie, thee 
en bier) klaar staat; aanschuiven en (na)genieten maar!
Waar het huis de hele Carnaval door (vrijdag t/m dinsdag) open staat, koffie klaar staat, 
koud bier staat en de nodige versnaperingen.
Wij hebben het allemaal!!!
 
Lieve Siem en Greet van Diepen, voor ons, De Bierdoppers, dit jaar een schitterende 
bronzen en zilveren (2x) plak, maar goud hebben we al 23 jaren in handen met jullie! Jullie 
zijn goud waard voor ons! Wederom bedankt voor jullie gastvrijheid, hulp en support.
 
Groet, De Bierdoppers

Wie heb het...?



Vrienden en vriendinnen van Het Masker,
Wat hebben Prins Maskerado en zijn hofdames 
Renee en Róbin het naar de zin gehad. 
Hofdamezus Richel en prinses Gerrie zorgden 
ervoor dat alles achter de schermen in het 
prinsenkasteel tip-top verzorgd was. Op zich niets nieuws, maar toch! Mooi dat ook 
de wederzijdse families meedeelden in deze mooie tijd waar de lach en de traan hand 
in hand gingen. Vijftig jaar Het Masker zou een jaar met een gouden randje worden. 
Het werd echter 50-karaats goud! De Koninklijke Legpenning uitgedeeld bij een 50 
jaar jubilerende vereniging is uniek en een primeur, want Het Masker is de eerste 
carnavalsvereniging die hiermee behangen is! 
Alle dagen waren raak! Prins Maskerado en zijn hofdames Renee en Róbin hebben een 
super carnaval gehad. Wij danken de muziek, alle Zwaagse zotten, de wagenbouwers 
en Het Masker voor hun inzet. Top. Vanaf nu Maskerado voor het leven, we heffen het 
glas op een geweldig carnaval 2016!
 
Prins Maskerado, de hofdames Renee en Róbin en prinses Gerrie en Richel

Maskerado heeft het top gehad!

Familieberichten & Zoekertjes

Voor plaatsing in het Samenspel van 4 maart 
graag uiterlijk op WOENSDAG 23 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.

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

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

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

VERLOREN

Wie heeft mijn jas meegenomen op Dikke Dolle Dinsdag tijdens carnaval bij de Witte Valk? 
Graag terugbezorgen bij de Witte Valk of bij Bangert 11, Zwaag.



vervolg Familieberichten & Zoekertjes

CURSUSSEN

Cursusaanbod bij Stichting MZW in Hoorn
Stichting MZW richt zich op mensen die hun vrije tijd zo goed en zinvol mogelijk 

willen besteden. Daarom organiseert de stichting diverse cursussen. 
Cursussen worden gegeven onder begeleiding van vakmensen, waardoor vaardigheden 

zich kunnen ontwikkelen en verbeteren. 

De deelnamekosten zijn gering en geeft zodoende mensen met een klein budget de 
kans deel te nemen, zich vaardigheden eigen te maken en verder te ontwikkelen en 
zich maatschappelijk te bewegen in de gezellige atmosfeer die Stichting MZW biedt. 

Bij MZW zijn cursisten uit alle leeftijdgroepen actief.

Stichting MZW, Vredehofstraat 9B, Hoorn. Gratis parkeergelegenheid, 
locatie is rolstoelvriendelijk. Voor info bel 06-13338539 of emailstichtingmzw@gmail.com

Zie ook: www.mzbw.nl

GEZOCHT

DANKBETUIGING

DANKBETUIGING

Wandelmaatje(s)
Wie vindt het net als ik leuk om een keer in de week samen te wandelen, 

en is net als ik op zoek naar een stok achter de deur?
Stuur dan een mailtje naar linda@paternostre.net

Langs deze weg willen wij onze dank betuigen voor de vele blijken van medeleven, 
in welke vorm dan ook, tijdens zijn ziekte en na het overlijden van 

mijn lieve man, vader en opa
Siem Rood

J. Rood-Weel, kinderen en kleinkinderen.

Het is hartverwarmend dat zoveel mensen blijk hebben gegeven van hun medeleven 
na het overlijden van mijn man 

Lau Schouten 
Ik dank een ieder hartelijk voor de belangstelling en steun in woorden,

met bloemen en lieve kaarten.
Annie Schouten-Molenaar 

Hoorn

AANGEBODEN

Heeft u huishoudelijke hulp nodig?
Of oppas voor uw kindjes?

Graag wil ik u van dienst zijn.
J. Prins, telefoon 0229-840050



Zwaag straalt in alle kleuren “Ik kwam gewoon slecht 
in slaap, joh”, bekent een buurvrouw me. “Ik had 
zoveel indrukken gekregen, ik denk dat ik nog aan het 
verwerken was”. Als we ietwat duf in ons zondagochtend-kopje-koffie roeren, kunnen 
we alleen maar concluderen dat ‘Joseph and the amazing technicolor dreamcoat’ 
meer dan zinnenprikkelend was. De musical straalde in alle kleuren. Opnieuw maakt 
musicalvereniging Zwaag meer los dan alleen maar een avondje toneel kijken. Wat 
blijft het toch heerlijk dat er vlak bij huis een groep gepassioneerde mensen is die keer 
op keer iets in je los maken. Onlangs was ik te gast in het vermaarde Beatrixtheater in 
Utrecht. Stage entertainment bracht ‘The Bodyguard’ met zangsensatie Romy Monteiro 
in de hoofdrol. Ik had er weken voorpret van gehad. Alleen geen rekening gehouden 
met het begrip understudy. Schijnt normaal te zijn in het commerciële toptheater. 
Lieve meid, die April Darby. Talentvol zeker, maar ze was niet voor wie ik gekomen 
was. Dat bijtend teleurstellende gevoel van destijds staat werkelijk mijlenver af van de 
Zwaagse werkelijkheid. Musicalvereniging Zwaag is altijd goed. Geen moment worden 
je verwachtingen getemperd, en iedere keer weet de groep je van je stoel te blazen. 
Hoezo Beatrixtheater? Nee, dorpscafé De Witte Valk, baby! Ja, u leest het goed. De 
ondergrens van de groep is inmiddels van een zodanig niveau, dat een risicovol 
avontuur als Joseph zeker niet vermeden wordt. Sterker nog, musicalvereniging Zwaag 
knalt er vol in. Ook dit jaar, en dat terwijl er compleet iets anders werd gevraagd 
van de acteurs in vergelijking met de voorgaande jaren. Ik ben ervan overtuigd dat 
ieder lid op zijn of haar eigen manier volledig uit de comfortzone is gehaald. En dan 
komt het aan op lef, durf en vertrouwen. Doe het maar eens als succesvolle groep. De 
beloning voor die ingrijpende beslissing volgde afgelopen weekenden. 
Ik denk dat dit schrijven inmiddels achteraan in de rij kan sluiten wat betreft blije recensies. 
Want die zijn werkelijk lovend. De krant, online, musicalfora; er is bijna geen platform 
waarop er niet super positief geschreven is over ‘Joseph and the amazing technicolor 
dreamcoat’ van musicalvereniging Zwaag. Dat is echt ongelooflijk knap. Het verhaal, de 
historische uitvoering van eerste Nederlandse vertaling, het is allemaal al uitgebreid aan 
bod gekomen in de media. Maar wat mij dit jaar enorm opviel, was het totaalplaatje. 
De werkelijk voortreffelijke belichting van Hans Bot, gecombineerd met de muzikale 
omlijsting onder leiding van Frank Kok zorgen voor waar multi-zintuiglijk spektakel. 
Naast de samenzang, een traditioneel sterk element van de groep, valt ook de perfecte 
choreografie op. Ondanks de zeer geringe podiumruimte, blijft de groep me continu 
verbazen met strak gecoördineerde bewegingen. Vol overgave wordt iedere scène continu 
kracht bijgezet met mimiek, emotie, dans en beweging. Er is gewoon zoveel te zien, te 
beleven te ervaren op die paar vierkante meters. De vergelijking met topsport is snel 
gemaakt. Helemaal als je het hoge tempo en het bizar aantal kledingwissels onder 
grote tijdsdruk mee rekent. Stoer vertel ik na afloop aan iedereen die het horen wil dat 
choreografe Marije Slippens een vriendin van me is. Ik ben diep onder de indruk van haar. 
Net zoals ik onder de indruk ben van dit gezelschap, wederom. 
Wat ben ik blij dat ik een paar jaar geleden me quasi verplicht voelde om te komen 
kijken. Dus, sorry Joop van den Ende. Volgend jaar zit ik weer lekker in Zwaag. Ik heb 
er nu alweer zin in!

Mooie recensie



19 februari JB Get Live Aanvang: 20.30 uur
 De Wildebras, Zwaagdijk-West

19 februari KBO themadag: Oude Verhalen Aanvang: 14.00 uur
 Het Gouden Hoofd, Blokker

20 februari  Klaverjassen Aanvang: 20.00 uur
 De Wildebras, Zwaagdijk-West

20 + 21 februari  25ste Boekenmarkt Aanvang: 10.00 uur
 Cultureel Centrum Pancratius, Oosterblokker

21 februari  Start-2-Bike Aanvang: 09.30 uur
 Lageweg 25, Hoorn
 Westfriese FietsTourclub

22 februari Dorpenoverleg Aanvang: 20.00 uur
 De Witte Valk, Zwaag

26 februari Jaarvergadering Aanvang: 20.00 uur
 De Wildebras, Zwaagdijk-West

27 februari JB Frisfeest Aanvang: 20.30 uur
 De Wildebras, Zwaagdijk-West

7 maart Alg. Ledenvergad. Historisch Blokker Aanvang: 19.30 uur
 Afmijnzaal, Blokker

13 maart Blinde Liefde, Tobronsa Aanvang: 13.45 uur
 De Wildebras, Zwaagdijk-West

18 + 19 maart Blinde Liefde, Tobronsa Aanvang: 19.45 uur
 De Wildebras, Zwaagdijk-West

Activiteitenagenda     febr / maart 2016

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



Sportagenda     febr / maart 2016

VOETBAL

21 feb Heren Aanvang 14.00 uur        

 Westfriezen - De Blokkers (revanche)!! Zwaag

6 maart Heren Aanvang 14.00 uur

 De Blokkers - DWOW Blokker

ZAALVOETBAL

19 feb Heren Aanvang 20.45 uur

 Zwaag/Hoogland Kozijnen - Gencik United Zwaag

26 feb Dames Aanvang 20.10 uur

 BZV - Arch. b.Nieuwboer 2 Zwaag

4 maart Heren Aanvang 21.05 uur

 Zwaag/Hoogland Kozijnen - Vrone Zwaag

HANDBAL

21 feb Heren Aanvang 13.40 uur

 Westfriezen - Kras/Volendam 4 Zwaag

21 feb Heren Aanvang 15.15 uur 

 HVBlokker - Westfriesland/SEW 5 De Kreek

VOLLEYBAL

20 feb Heren Aanvang 13.30 uur

 WhamWham - VCJ’94 De Opgang

20 feb Dames Aanvang 15.30 uur

 WhamWham - Jonas De Opgang

INDOOR BOWLS

7 maart Groot Ooyevaar toernooi BZH Aanvang 10.00 uur

 Ploegen uit Brabant en Heer tot 17.00 uur in Sporthal Zwaag

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.



Historisch Blokker nodigt haar leden uit om aanwezig te zijn bij de 
algemene ledenvergadering (ALV) in de afmijnzaal op maandag 7 maart, 
aanvang 19.30 uur.  
We beginnen de avond met een terugblik op het afgelopen jaar. Aansluitend 
‘behandelen’ we de agendapunten van de ALV.  Na de pauze kunt u kijken naar een 
nieuwe Blokkerjournaal. Natuurlijk zorgen wij voor een lekkere warme afmijnzaal en 
een bakkie koffie.

Graag tot ziens op de ALV. We gaan er weer een mooie avond van maken. 

Met vriendelijke groeten, het bestuur van HVB         
historischblokker@gmail.com

Uitnodiging algemene ledenvergadering

Op zaterdag 20 en zondag 21 februari viert het CCP in Oosterblokker haar 
25ste boekenmarkt. De markt is op de boven- én benedenverdieping. 
U kunt hier lekker struinen ín en langs de kramen met boeken. Met 

nog meer boeken dan gewoonlijk, en met op zondag de gasten Marijcke Faas van de 
Verteltuin die komt voorlezen en Barbara Aalpol die haar boek ‘Om gestoord van te 
worden’ komt presenteren.

Marktkramen met een lengte van meer dan 100 meter liggen vol met rijen boeken, keurig 
gerubriceerd: romans, kinderboeken, geschiedenis, sport, koken, reizen, koningshuis, 
godsdienst, noem het maar op. De markt is in de afgelopen 25 jaar uitgegroeid tot een 
begrip onder boekenliefhebbers. Niet alleen boeken maar ook kramen met CD’s, LP’s en 
speelgoed zijn vaak voor een prikkie te bemachtigen.
 
Heeft u altijd al voorgelezen willen worden? 
Op zondag 21 februari komt Marijcke Faas van de Verteltuin voorlezen. Op beide dagen 
kunnen er cupcakes (tegen betaling) versierd worden. Voor het aangenaam verpozen, is 
er als vanouds koffie/thee, heerlijke soep, broodjes ed. De opbrengst is als altijd bestemd 
voor onderhoud en verbetering van de inrichting van het gebouw. 
 
De markt is zaterdag 20 en zondag 21 februari open van 10.00 tot 16.00 uur.
Entree is 1 euro. Kinderen < 12 jaar, onder begeleiding van een volwassene, gratis.
De kerk is rolstoelvriendelijk, met een trap en stoellift naar de bovenverdieping.
 
Cultureel Centrum Pancratius Oosterblokker | Oosterblokker 98 | www.ccp.nu

Pancratius viert 25 jaar boekenmarkt



Na enkele feestelijke bijeenkomsten nu een avond 
met serieuze inslag. Dhr. M. Coole van Remedia 
kwam vertellen over de problemen die we kunnen hebben door onze blaas. Je weet 
en hoort er wel over, maar meneer Coole legde dat met een PowerPoint duidelijk uit. 
Met zo nu en dan een kwinkslag, hetgeen de avond toch luchtig hield, leerden we wat 
we zelf kunnen doen en welke hulp van de bodembekkenfysiotherapeut verbetering 
kan geven. Mevr. Dekker van “Apotheek Kersenboogerd” vertelde over hulpmiddelen en 
welke er te “krijg” zijn. Samen beantwoorden ze de vragen. Ook een dringend advies van 
meneer Coole, “dames als uw man plasproblemen heeft, probeer hem dan toch naar de 
huisarts te sturen. Die kan snel controleren of de prostaat de boosdoener is”. Na de pauze 
gaf meneer Coole, weer met PowerPoint, duidelijke uitleg hoe het hart eruit ziet en 
werkt, samen met alle aderen en bloedvaten in je lichaam. Ook wat er allemaal sluipend 
fout kan gaan daar binnen. Na de vraag wie er rookte, was hij blij dat van de ruim 40 
dames er niet één rookte. Toen kwamen er duidelijke adviezen over eten, vet en suiker. 
Bewegen, wandelen is al goed. En genoeg drinken, water. Dat is voor je blaas en hart 
heel belangrijk, maar eigenlijk voor je hele lichaam. Ook vertelde hij de verschillen in 
lichamelijke klachten van hartproblemen, bij mannen en vrouwen.

Een avond die onze kennis van het menselijk lichaam weer opfriste. Tot ziens op de 
volgende avond.

KVG avond over blaas en hart

Woensdag 9 maart houdt de begrafenis- en crematievereniging St. Barbara 
Oosterblokker de Algemene Ledenvergadering in Cultureel Centrum Pancratius. De 
aanvang is 20.00 uur. Naast de gebruikelijke agendapunten zoals jaarverslag, financieel 
verslag en bestuursverkiezing zal er dit jaar ook aandacht zijn voor het thema: WAT 
ZIJN DE KEUZEMOGELIJKHEDEN BIJ EEN UITVAART.

Onze uitvaartleiders Monique Bankras en Marijke Wittenberg geven hierover 
informatie en beantwoorden vragen over dit onderwerp. Hoewel de meeste mensen 
dit onderwerp graag nog een poosje voor zich uit schuiven, willen wij het op deze 
vergadering toch aan de orde stellen. Onze uitvaartleiders en ook familieleden ervaren 
regelmatig dat het belangrijk is om tijdig keuzes en afspraken te maken.

Wij nodigen u van harte uit om onze algemene ledenvergadering op 9 maart te komen 
bezoeken.

Algemene ledenvergadering Begrafenis- en Crematie-
vereniging St. Barbara Oosterblokker



Blokker, 19 februari 2016

Beste ingezetenen van het rijk der Blockeniers en 
daarbuiten, wat een prachtig carnaval hebben de 
Blockeniers beleefd. Prins Carlos, Adjudant G en 
de fantastisch hofdames Cindy en Zowy zijn nog 
aan het bijkomen van de vele mooie indrukken. 

Of zoals Prins Carlos schreef, zeer dankbaar voor deze periode, of Adjudant G, een 
supergevoel, jammer dat het nu al klaar is. Dat zegt genoeg over hoe het decorum het 
heeft ervaren. Dankbaarheid overheerste hoe carnaval 2016 beleefd werd. Het begon met 
de scholenbezoeken, waar de Blockeniers fantastisch onthaald werden. Supergezellig. En 
natuurlijk de mensen die en steuntje in de rug verdienen. Deze bezoeken zijn altijd zeer 
indrukwekkend maar zeer dankbaar om mensen die dat even nodig hebben te verrassen. 
Jeugdprins Joost is ook met enkele bezoeken meegegaan.
 
Het carnaval kon beginnen nadat een hele club vrijwilligers sporthal de Brug had 
omgebouwd tot feestpaleis de Brug. Traditiegetrouw tapte de prins het eerste biertje 
op de vrijdagavond waarmee het carnaval officieel geopend was. Zaterdag eerst naar 
het gemeentehuis van Hoorn voor de sleuteloverhandiging. Waar jeugdprins Joost een 
fantastische speech uitsprak, Prins Maskerado sprak de speech namens de grote Prinsen. 
Daarna snel naar Drechterland voor de sleutel voor dat stuk van Drechterland waar de 
Blockeniers over regeert tijdens het carnaval. Mooie speeches werden gesproken door 
jeugdprins Joost en prins Carlos. In de speeches werd aandacht besteed aan vertrekkend 
Burgemeester Van der Riet die in het zonnetje werd gezet. Na dit vrolijke en gezellige 
samenzijn vertrokken de Blockeniers snel naar feestpaleis de Brug om het carnaval echt 
los te laten gaan. En dat ging het! Met een superoptreden van One Two Trio. Wat een 
feestje maakten deze heren ervan. Daarna de super kinderplaybackshow. Wat een leuke 
optredens en wat hadden de kinderen er een werk van gemaakt. Eerste werd de geweldige 
act van Jasmijn, Iris, Pim en Tim met de Policemen. Dik verdiend, maar de andere deden 
het ook geweldig! De avond was wederom voor de jeugd. Het junior songfestival on tour 
met Rachel Treats was een geweldig spektakel. Genieten was het op het frisfeest in Het 
Goude Hoofd.
 
Traditiegetrouw zondagmorgen naar de carnavalsmis in de koepelkerk in Hoorn. Een 
bijzonder moment tijdens het carnaval. Daarna snel door om de optocht van Zwaag te 
bekijken bij onze vrienden van het Masker. Indrukwekkend en erg mooi was de optocht 
weer. Bij de Blockeniers was er weer een programma in feestpaleis de Brug. Wat startten 
met kindershow Rolando, een supershow voor de kinderen die zichtbaar genoten. De 
eerste drie van de Playbackshow mochten nog een keer optreden. Het was een groot 
feest. Helaas moest aan het eind van de middag de Jeugdraad van Elf aftreden. Maar 
ze hadden helemaal geen zin om af te treden. Uiteindelijk, met een daverend afscheid, 
waren ze toch bereid om de steken en capes in te leveren. Wat hebben ze genoten. Het 

Lees verder op de volgende pagina >>
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dak ging er later af van feestpaleis de Brug 
toen Kevin Bakker de boel op de kop kwam 
zetten. Zoals we van Kevin gewend zijn had 
hij binnen no-time de zaal op zijn kop.

Maandag de 55-plusmiddag met een 
prachtige Westfriese act genaamd Skoftig 
Mooi. Aansluitend twee rondjes kienen 
met schitterende prijzen. Wat genoten de 
mensen, een topmiddag. Maar helaas een minder moment want Prins Joost, Adjudante 
Esmee en de leuke hofdames Noortje en Yara moesten aftreden. Wat heeft dit decorum 
het leuk gedaan. In het bijzonder jeugdprins Joost. Wat een topper zeg! De avond was 
voor de tweede keer gereserveerd voor de dinershow, dit keer in de Harmonie. De mensen 
kwamen binnen in de schitterend aangeklede zaal en werden gelijk getrakteerd op een 
glas prosecco aangeboden door het decorum. Een schitterend programma werd tussen de 
gangen door gepresenteerd: illusie, hip hop, koor oker, edelweis, een prachtig nummer 
van oud-hofdame Sanne en de EHBO pakte ook nog even uit. Wat een geweldige sfeer 
was er deze avond, hoogstaand entertaiment. De vorst van de Blockeniers werd in het 
zonnetje gezet nadat eerst een prachtig lied over hem werd gezongen door de hele 
zaal. Daarna werd hij onderscheiden met wel een heel bijzondere carnavalsketting. Barry 
Jonker praatte deze dinershow weer op fantastische manier aan elkaar. Als uitsmijter 
kwam Kevin Koeman de zaal nog even op zijn kop zetten. De complimenten over het 
heerlijke eten en de fantastisch avond kwamen ruimschoots voorbij.

 
De dinsdag van het carnaval brak alweer aan 
met traditiegetrouw de Adjudantenmiddag, 
een middag georganiseerd door Adjudant 
G. Een leuke stadswandeling door Hoorn. De 
afsluitende avond was in Het Gouden Hoofd, 
waar met weemoed afscheid werd genomen 
van carnaval 2016. 

De Blockeniers dankt iedereen die aan dit 
fantastische carnaval heeft bijgedragen. In het 
bijzonder een top Raad van Elf, maar bovenal 
het super-decorum, wat een toppers Prins G, 
Adjudant G en hun fantastisch en charmante 
hofdames Zowy en Cindy! Trotser kan je als 
vereniging niet zijn met zo’n fantastisch 
carnaval! 
Alaaf, Alaaf, Alaaf.

Heeft u een vraag of opmerking 
voor de gemeente? 
Zoals een melding over speelvoorzieningen 
of de openbare verlichting. Dan kunt u die 
via www.hoorn.nl doorgeven. 
 
Liever telefonisch? 
Belt u dan naar het algemene nummer van de 
gemeente Hoorn, telefoon 0229 252200.

Voor vragen over uw afval kunt u contact 
opnemen met HVC Inzameling, 
telefoon 0800 0700 of via de website 
www.hvcinzameling.nl.

Vragen of opmerkingen? 
Geef het door via www.hoorn.nl



Op zaterdag 12 maart geeft EHBO vereniging 
Blokker Zwaag een opleidingscursus Reanimatie/
AED. Dit mede in het kader van het project 
BurgerAED Hoorn. Wilt u niet deelnemen aan 
BurgerAED Hoorn maar u wilt wel leren reanimeren dan bent u uiteraard ook van harte 
welkom. Het kan iedereen overal en altijd overkomen. Een hartstilstand is niet leeftijd- 
of plaatsgebonden. Weet u wat u moet doen wanneer het in uw omgeving gebeurt? 
EHBO vereniging Blokker Zwaag is Reanimatiepartner van de Hartstichting en geeft op 
zaterdag 12 maart weer een opleidingscursus. De cursus wordt gegeven in De Wingerd 
in Zwaag van 09.00 uur tot 13.00 uur. Na deze cursus weet u hoe te handelen wanneer 
iemand in uw omgeving wordt getroffen door een hartstilstand. Opgave voor deze cursus 
kan via secretariaat@ehboblokkerzwaag.nl of via de website: www.ehboblokkerzwaag.nl

BurgerAED Hoorn bestaat sinds 1 juli 2010 en kan uiteraard nog steeds vrijwilligers 
gebruiken. Voor dit project zijn altijd mensen nodig. Wanneer een hartstilstand gemeld 
wordt bij 112, wordt er een sms of app gestuurd naar 30 hulpverleners die zich in de buurt 
van het slachtoffer bevinden. Hierdoor kan er snel met de reanimatie worden begonnen 
en kan er ook snel een AED worden ingezet. Dit heeft al veel levens gered. Wilt u ook 
deelnemen aan BurgerAED Hoorn of het BurgerAED in uw woonplaats buiten Hoorn? 
Dat kan als u in bezit bent van een EHBO, BHV of Reanimatiediploma. U kunt zich dan 
opgeven via www.hartslagnu.nl

Reanimatie/AED cursus

De Nieuwe Vloer
In de Wildebras is er een nieuwe vloer aangebracht, en hij ziet er fantastisch uit. Ook van 
de eerste gebruikers alle lof voor deze vloer. Het duurde, door wat onvoorziene zaken, 
even langer dan gepland. Maar het resultaat mag er zijn. Door het Wildebras bestuur 
en veel vrijwilligers is de gehele zaal en keuken na het leggen van de vloer eens goed 
onder handen genomen. Dit was ook echt nodig na het verwijderen van de oude vloer, 
het schuren van de ondervloer, en het leggen van de nieuwe pvc vloer. Menig vervuild 
emmertje water werd weggegooid, en diverse flessen schoonmaakzeep werden deze dag 
gebruikt. Nogmaals willen wij al deze vrijwilligers van harte bedanken voor hun inzet, en 
wij gaan nog lang en met veel plezier van de nieuwe vloer genieten. 

Jaarvergadering Wildebras 
Vrijdagavond 26 februari aanvang 20.00 uur is de jaarvergadering over het reilen en 
zeilen van de Wildebras in het afgelopen jaar, en de vooruitzichten en plannen voor het 
komende jaar. Een ieder is hiervoor van harte uitgenodigd.
 
Meer informatie over de Wildebras: www.de-wildebras.nl.

Nieuws van de Wildebras



Elk jaar in de maanden januari en februari werken 
we met de hele school aan een schoolbreedthema. Dit jaar is er gekozen voor de ruimte. 
Het thema werd met de hele school geopend. Er kwam een echte astronaut langs die 
vertelde over wat zij allemaal gezien had in de ruimte. In de bovenbouw werken de 
kinderen in kleine groepjes aan eigen onderzoeksvragen. Met de resultaten van hun 
onderzoek kunnen zij de vragen beantwoorden. Deze worden aan elkaar gepresenteerd 
in de klas. In de onderbouw wordt veel gewerkt rondom raketten, planeten, dag en 
nacht, zon, maan en sterren. In de klassen kunnen de kinderen als echte astronauten in 
een raket naar de maan vliegen. 

Voor de voorjaarsvakantie ronden wij het thema af met een tentoonstelling in elke klas 
waarbij te zien is waar de afgelopen weken aan gewerkt is. Bovenbouwkinderen lopen 
samen met de onderbouwkinderen een rondje door de school. Een mooie samenwerking 
tussen jong en oud. 
 
Heeft u de open dag en/of ochtend gemist dan kunt u altijd bellen voor een afspraak om 
een kijkje te nemen op school.
 
Lage Hoek 71 | 1689 CP Zwaag | T 0229 - 707721| www.obsSocrates.nl

Thema de ruimte

De agendacommissie nodigt u van harte uit voor de bijeenkomst op maandag 22 
februari, aanvang 20.00 uur, in De Witte Valk, Dorpsstraat, Zwaag.
 
Agendapunten zijn o.a.:
•  Presentatie van het zorgproject ‘snel op de been’, een samenwerking tussen het 

Westfries Gasthuis en De Omring, door Myranda Pohlman. Zij wordt vergezeld door 
Yvonne Slagter, die vragen kan beantwoorden betreffende het thuiszorgteam.

•  Nu het voorjaar wordt gaan de handen weer jeuken om in de tuin aan de slag te 
gaan. Ina Marbus vertelt u hoe elke tuin omgetoverd kan worden in een weelderige 
oase met vlinders en bijen. Belangrijk is dat er planten groeien waar voor insecten 
wat te halen valt, en struiken waar vogels kunnen schuilen bij gevaar. Uw tuin wordt 
dan verrassend en spannend.

• Bert Balk stelt u in korte tijd op de hoogte van de bijen in de Kloostertuin.
 
De Agendacommissie

Dorpenoverleg Blokker / Zwaag



20 jaar Jeugdschaaktoernooi

Zondag 6 maart wordt in De Plataan in Zwaag voor het 20e jaar een 
jeugdschaaktoernooi gehouden, georganiseerd door de Jeugdraad Zwaag 
die ook verschillende andere activiteiten organiseert voor de jeugd. 
 
In 1987 is met schaken begonnen door onder andere Jos Dekker en Marco 
Hoekstra. De schaaklessen werden en worden nog steeds  gegeven door 
Gilles Provoost. Na enige jaren nam Ben Takken het over van Jos en 
Marco. Ook hij is nog steeds actief bij het schaken. Je kunt wel zeggen dat 
Gilles en Ben een goed schaakduo zijn. Ze zijn ook bij andere toernooien 
betrokken zoals het schoolschaken in West-Friesland. Toen in 1995 SC 
De Eenhoorn een toernooi begon dachten Gilles en Ben “Dit kunnen wij 
ook”. En zo werd toen het eerste toernooi gehouden in het clubgebouw 
Honky Tonk, de thuishaven van de Jeugdraad. Al een aantal jaren is Honky 
Tonk in verband met het grote aantal deelnemers, niet groot genoeg meer. Sindsdien 
wordt het toernooi in Cultureel Centrum De Plataan gehouden.
 
De aanvang van het toernooi is 11.30 uur, de zaal is open om 10.15 uur. De kosten bedragen 
4 euro. Inschrijven kan tot 5 maart,  via schaken@jeugdraadzwaag.nl  en familieprovoost@
quicknet.nl . Er wordt op leeftijd ingedeeld: tot 10 jaar, tot 12 jaar, tot 14 jaar, tot 16 jaar, 
tot 18 jaar en meisjesgroepen. Een groep bestaat uit een achttal schakers.
 
In alle groepen is er voor de eerste drie plaatsen een beker te winnen maar ook de andere 
deelnemers gaan nooit met lege handen naar huis. Dit jaar zijn er in de leeftijdsgroepen 
tot 16 en tot 18 jaar geldprijzen in plaats van bekers te winnen. Alle deelnemers krijgen 
een zakje met consumptiebonnen, ook zijn er enkele leuke verrassingen. Dus schrijf je in. 
Ook als je geen lid van een vereniging bent ben je welkom om mee te doen!

Maak kennis met de mooie teamsport die handbal heet. Voor 25 euro 
van 1 maart tot en met 15 mei handballen bij HV Blokker.
Wat krijgt je hiervoor? Onder begeleiding van echte handbaltrainers elke week 
meetrainen met de wedstrijdteams. De trainers zullen je op alle manieren helpen om 
zo goed mogelijk te gooien, te lopen en alle andere dingen die handbal leuk maakt. 
Met het Pinkstertoernooi speel jij mee met een team. Leeftijd maakt niet uit en of je 
kan handballen ook niet. Dus kom het eens proberen en misschien speel jij volgend 
seizoen in één van onze teams.
 
Voor inschrijven of meer info bel: Ben van der Heul, tel. 06-20950388.

Handbal Pinkster-arrangement



De afgelopen maanden hebben we hard gerepeteerd om de musical “SPOOKIE” in te 
studeren. Je erft zomaar een huis in de Provence, wat doe je ermee? Het huis is ernstig 
vervallen en je besluit om er samen met de familie een spookhotel van te maken. Want 
wie wil er nou niet eens een weekendje griezelen...? 
Alle licht en geluidseffecten zijn verzorgd om u een gezellige voorstelling te geven.
De liedjes en het toneelspel staan garant voor een geslaagde avond/middag.

De 19 kinderen en de vier begeleiders nodigen u van harte uit om op zaterdagavond 
19 en/of zondagmiddag 20 maart de voorstelling te komen bekijken in de Witte Valk. 
De kaartverkoop is op 22 februari en 7 maart van 20.15 - 20.30 uur in de Witte Valk. 
De prijzen zijn voor volwassenen: 4 euro inclusief een kop koffie of thee voor aanvang. 
En voor kinderen: 2,50 euro inclusief een glas limonade.
We zien u graag tijdens één van de voorstellingen!

Edna, Marjolein, Rowena en Johan

Nieuws van Jeugdmusicalgroep Zwaag

Unie van Vrijwilligers Hoorn heeft plaats voor nieuwe 
vrijwilligers
Ondersteunen van mantelzorger bij licht tot gemiddeld dementerenden
De Unie Van Vrijwilligers Hoorn  (UVV) heeft maar liefst 170 vrijwilligers die ondersteunende 
werkzaamheden uitvoeren in het Westfriesgasthuis en in Omring woonzorgcentra in Hoorn. 
De UVV is in samenwerking met de wijkverpleging van Omring in 2015 gestart met een 
nieuw project waarbij de vrijwilliger de mantelzorger thuis ontlast voor een paar uurtjes in 
de week bij licht tot gemiddeld dementerenden. Gezelschap houden, spelletje doen, krantje 
lezen, knutselen of stukje wandelen en dus niet bedoeld ter vervanging van een betaalde 
kracht en natuurlijk ook niet ‘s nachts. De vrijwilliger bezoekt de cliënt regelmatig thuis. Er 
wordt altijd gekeken naar de interesse van de cliënt en de vrijwilliger en of er een klik is 
waarbij alle partijen zich prettig voelen. De UVV zoekt mensen die met aandacht, respect en 
betrokkenheid een paar uurtjes per week willen besteden aan dit project. Omring Thuiszorg 
zal regelmatig scholing aanbieden, zodat nieuwe vrijwilligers kunnen instromen en de al 
ingezette vrijwilligers up-to-date blijven. Voor meer informatie of aanmelden bij dit project 
kunt u mailen naar Hilly van der Feer: uvv.hilly@gmail.com. Wij hopen u binnenkort bij 
de UVV te mogen begroeten. Voor overige informatie en alle vacatures bij de Unie Van 
Vrijwilligers verwijzen wij u graag naar onze website: www.uvv-hoorn.nl

Unie Van Vrijwilligers  

Uitgesproken - Veelzijdig - Vrijwilligerswerk



Lees verder op de volgende pagina >>

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’ Doe-
middag 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

Boerderijsafari
Bij het woord ‘safari’ denk je misschien 
aan rondreizen door Afrika, op zoek 
naar zeldzame dieren. ‘Safari’ betekent 
in het Swahili ‘lange reis’. Niet alleen in 
wildparken kun je op safari, maar ook 
dicht bij huis! Bij MAK Blokweer hebben 
we dieren met bijzondere kenmerken die 
een safaritocht waardig zijn.
 
Op zondag 21 februari kun je een heuse 
safaritocht maken. Ga je mee op reis? Deze 
Maks’ doe-middag is voor kinderen van 6 
t/m 12 jaar. Aanmelden kan telefonisch 
(0229-266344) of via email naar info@mak-blokweer.nl. De kosten zijn 4,50 euro per kind.
 
Stichting MAK Blokweer, Kloosterhout 1-2 1695 JC Blokker www.mak-blokweer.nl

MAK zoekt bestuurders
Milieu Activiteitencentrum en Kijkboerderij MAK Blokweer zoekt versterking voor het 
bestuur van de organisatie. Allereerst een bestuurslid, man of vrouw, dat de personele- 
en vrijwilligerszaken in zijn of haar portefeuille kan nemen, en daarnaast een algemeen 
bestuurslid. Beide functies zijn op vrijwillige basis.
 
De stichting MAK Blokweer heeft de ontwikkeling en het behoud van het West-Friese 
landschap in haar doelstelling staan, en het bevorderen van milieubewustzijn. Dat doet 
ze door natuur- en milieu educatie en passende activiteiten aan te bieden op het vlak 
van recreatie. MAK Blokweer beschikt daartoe onder meer over het activiteitencentrum 
aan de Kloosterhout met de kijkboerderij, een natuurspeelplek en biologische tuinen, 
en dat alles gelegen in het ecologisch beheerd natuurpark Blokweer. Beroepskrachten, 
vrijwilligers, stagiairs, leerlingen van de Praktijkschool en zorgcliënten dragen samen 
zorg voor de uitvoering van de werkzaamheden. De manager is verantwoordelijk voor 
de bedrijfsvoering en zorgt voor de beleidsvoorbereiding. Het bestuur geeft daarvoor de 
kaders aan.
 



<< vervolg van de vorige pagina

Van het nieuwe bestuurslid Personeel & Organisatie wordt aantoonbare ervaring met 
en kennis van personele- en vrijwilligers zaken gevraagd. Van het algemene bestuurslid 
verwacht het MAK betrokkenheid bij en belangstelling voor natuur en milieu. Als 
bestuurslid neem je deel aan de maandelijkse bestuursvergaderingen, activiteiten en 
vrijwilligersbijeenkomsten. De bestuurstaak vraagt naar verwachting 1,5 tot 2 uur per week.
 
Mensen die geïnteresseerd zijn kunnen contact opnemen met de bestuursvoorzitter Henk 
Verheij, via telefoonnummer 06-46012762 of via mail: HenkVerheij@hotmail.com. Meer 
informatie over het MAK is te vinden op onze website: www.mak-blokweer.nl
 
Stichting MAK Blokweer, Kloosterhout 1-2 1695 JC Blokker www.mak-blokweer.nl

Bij de Zonnebloem maak je veel mee en vaak zijn dat ‘zonnige’ momenten, zoals een 
uitstapje of bezoek. Maar er wordt ook afscheid genomen. Een bezoekgast waar ik al 
ruim 5 jaar geregeld kwam is helaas na bijna 8 jaar strijd met de grote letter ’K’ op 6 
februari overleden. Zij was nog maar 67 jaar. Ons contact was intens en ik bewonderde 
haar om haar positiviteit, grappen en luchtigheid over de ziekte. 
 
Verder gelukkig mooi nieuws. De beautydagen op de ‘Tabor’ zijn een groot succes 
geworden. Er waren zelfs dames die zich voor een tweede keer opgaven!

Voor de Gastdag op 26 februari hebben velen zich al aangemeld. Frank Hoebe komt dit 
keer met een workshop Muziek. Hem kennende... op een humorvolle ontspannen wijze.

Op 12 maart is de Spellenavond van de Zonnebloem, die 10 mensen gekocht hebben op 
de dorpsveiling.

De operette in de Huesmolen wordt 24 april uitgevoerd, de toegang is 10 euro. Voor 
opgave of inlichtingen bel Yvonne: 0229-262750 of Annemiek: 0229-503338.
 
Dan als laatste: het Ziekentriduum in Zwaag is op 24, 25 en 26 mei. Maar ook als u niet 
ziek bent en onafhankelijk van wat of waar u in gelooft, bent u van harte welkom. 
Ontspannen programma, hapje, drankje en luisterend oor. Voor inlichtingen wat betreft 
Oosterblokker en Schellinkhout kunt u contact opnemen met Tineke.
 
Dit was het voor deze keer, met hartelijke groet van
Tineke Reus   0229 - 262456
Hilly Hania Westerblokker 0229 - 234872
Coby v.d. Gulik Zwaag 0229 - 237781

Berichten van de Zonnebloem afdeling 
Oosterblokker / Schellinkhout



Desiree’s column
Eerste Hulp
Desiree Machtel (26) is tekstschrijver en woont met haar gezin 
in Oosterblokker. Eens per maand schrijft ze een column voor 
Samenspel.

Begin deze maand ben ik begonnen met een EHBO cursus. Niet 
via iedereenehbo.nl, waar je alles online leert en dus nooit een 
verbandje in de hand hebt gehad als je klaar bent met de cursus. Nee, ik volg mijn cursus bij 
een EHBO vereniging. De belangrijkste reden om deze cursus te volgen is zoonlief Dante. Met 
zijn amper 2 jaar heeft hij me al verschillende keren een hartverzakking bezorgd. Moest ik zelf 
bijna naar de eerste hulp. Hij is nogal een stuntel: van de trap vallen, van de trampoline, op 
een krukje vallen met als gevolg een gat in zijn hoofd, etc. Geschaafde knieën, schrammetjes 
en bloedneuzen kan ik prima aan. Gaten in hoofden en potentieel gebroken nekwervels zijn 
een ander verhaal. En ik vind het echt superstom als ik niet weet wat ik moet doen. Bovendien 
is het ook prettig als ik andere mensen kan helpen wanneer ze het even niet zo best hebben.

Nu ik dit schrijf heb ik twee cursusavonden achter de rug en ik ben nu al een stuk wijzer. 
Ook over dingen die ik zelf blijkbaar al tijden fout deed. Wat doet u als iemand zich 
verslikt? Ik klop dan vaak op de rug. Dat schijnt dus helemaal niet nodig te zijn. Rustig 
inademen met de handen op de knieën is het devies. En de luchtpijp van kleine kindjes is 
maar zo dun als een rietje. Weet je hoeveel dingen ze hier in huis eten die groter zijn dan 
een rietje en waar ze dus makkelijk in zouden kunnen stikken? Ik weet inmiddels wel hoe 
buikstoten, de Heimlich greep heet namelijk niet meer de Heimlich greep, werkt. Maar 
toch. Een pinda zwelt op in je keel, die wil je niet uit een luchtpijpje moeten vissen hoor! 
Maar wat het allerbelangrijkste is als je eerste hulp wilt verlenen? Je eigen veiligheid. Op 
zich niet zo raar, als je bedenkt dat je niemand kunt helpen als je zelf gewond zou zijn. 
Net als dat je niet voor je kinderen kunt zorgen als je niet voor jezelf zorgt, eigenlijk. 
Momenteel vind ik het vooral een beetje spannend. Voor mijn eigen gezin is het makkelijk 
om te helpen als dat nodig is. Als ik straks mijn diploma heb, moet ik ook ‘vreemden’ 
kunnen helpen als ze me nodig hebben. Ik hoop dat ik dat dan ook durf. Dat ik doe wat 
nodig is. Dat is tenslotte waar je EHBO’er voor bent. Gelukkig heb ik nog twaalf weken!  

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

OPHAALDATA: WOENSDAG 24 FEBRUARI
 WOENSDAG 9 MAART
SVP PAPIER GEBUNDELD OF IN DOOS/BAK AAN DE WEG ZETTEN.

Ophaaldata oud papier Blokker



Dorpskerk: Kerkelaan 8, Zwaag

Protestantse Gemeente Hoorn-Zwaag-Blokker

Kerkgebouw: hoek Westerblokker/Kolenbergstraat

De kerkdiensten worden afwisselend gehouden in de Dorps-
kerk van Zwaag (Kerkelaan 8 in Zwaag) en in de Dorpskerk 
van Blokker (hoek Westerblokker/Kolenbergstraat):
1e, 3e en 5e zondag van de maand: ZWAAG;
2e en 4e zondag van de maand: BLOKKER (en elke 3e zondag de zondagskring).
Geen Zondagskring in juli en augustus.

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

Zondag 21 februari
Zwaag: mw. ds. T. van Lente 
Blokker: Zondagskring

Zondag 28 februari 
Blokker:  ds. J. Meinders

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 Cavagnaro, tel. 245621
 Oosterblokker Pastor Marco Cavagnaro, tel. 245621
 Zwaag Pastor Marco Cavagnaro, 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

za. 20 febr. 19.00 uur Oosterblokker Eucharistieviering Samenzang
zo. 21 febr. 09.30 uur Zwaag Tweede zondag veertigdagentijd MOV- weekend
    Eucharistieviering Samenzang 
   Westerblokker GEEN VIERING
di. 23 febr. 09.00 uur Westerblokker Eucharistieviering
wo. 24 febr. 09.00 uur Zwaag Eucharistieviering in de Kapel
do. 25 febr. 09.00 uur Zwaag Eucharistieviering in de Kapel
vr. 26 febr. 09.00 uur Westerblokker Eucharistieviering
  16.30 uur Zwaag Viering in de Perelaar
za. 27 febr. 19.00 uur Oosterblokker Eucharistieviering m.m.v. Dames- en Herenkoor
zo. 28 febr. 09.30 uur Zwaag Derde zondag veertigdagentijd
    Eucharistieviering m.m.v. Marcanto
   Westerblokker GEEN VIERING
di. 01 mrt. 09.00 uur Westerblokker Eucharistieviering
wo. 02 mrt. 09.00 uur Zwaag Eucharistieviering in de Kapel
do. 03 mrt. 09.00 uur Zwaag Eucharistieviering in de Kapel
vr. 04 mrt. 09.00 uur Westerblokker Eucharistieviering
  19.00 uur Zwaag Woord- en Communieviering in de Kapel



Alarmnummer Ambulance / Brandweer / Politie 112

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

Gemeente Hoorn  0229 - 25 22 00

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

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

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

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

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

Zonnebloem Zwaag/Zwaagdijk-West
Coby van der Gulik, Fruitlaan 76, Zwaag 0229 - 23 77 81
Vera Otsen, Balkweiterhoek 34, Zwaagdijk-West 0229 - 57 27 07
Zonnebloem Westerblokker
Hilly Hania, Bramleylaan 32, Blokker (Bezoekwerk)  0229 - 23 48 72 of 06 - 43 03 24 60
Karin Jong-Koen, Bandstraat 8, Blokker (Secretaris)  0229 - 24 76 27
Zonnebloem Oosterblokker
Tineke Reus-Hoebe, Oosterblokker 115, Oosterblokker 0229 - 26 24 56

Zorg en Welzijn  0229 - 27 21 96

Wijksteunpunt Ouderenzorg St. Jozefpark Blokker 0229 - 24 06 04
Wijksteunpunt Ouderenzorg Perelaar Zwaag 0229 - 21 23 23

R.K. Begrafenis- en Crematievereniging St. Barbara  Zwaag, Zwaagdijk-West
R.K. Begrafenis- en Crematievereniging St. Barbara  Oosterblokker. Inlichtingen: 0229-262710
Uitvaartvereniging De Laatste Eer  Zwaag en Blokker
Uitvaartvereniging St. Jozef  Westerblokker
Uitvaartverzorgers bovenstaande verenigingen: 
Marijke Wittenberg en Monique Bankras 06 - 11 44 44 17

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

Belangrijke gegevens en telefoonnummers


