
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 6 januari kunt u inleveren 

uiterlijk op WOENSDAG 28 december voor 19.00 uur ‘s avonds 

via  redactie@stichtingsamenspel.nl of op Benonilaan15, 1695HD Blokker

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

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

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

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

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

Jaargang 46, nummer 22 23 december 2016

Het Samenspel is een twee-wekelijkse uitgave (oplage 6000 
stuks) van Stichting Samenspel en heeft tot doel de inwoners 
van Blokker, Oosterblokker, Bangert-Oosterpolder, Zwaag en 
Zwaagdijk-West op de hoogte te houden van de activiteiten van 
de verenigingen, stichtingen en organisaties in deze dorpen.

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

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

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

Totaal verrast was ik bij het lezen van Samenspel toen ik mijn naam las. Bedankt  Ab.
Deze keer wil ik een compliment geven aan Edy Vriend -Verlaat. Al meer dan 25 jaar is 
zij als voorzitster de stuwende kracht van het vrouwengilde en al vele jaren verzorgt zij 
de avondwake. Edy bedankt.

Groet,   Kees Nan

Nieuwjaarsreceptie Bangert en Oosterpolder

Zaterdag 7 januari organiseren wij weer onze jaarlijkse  
nieuwjaarsreceptie in de Kreek.
De komende editie wordt een waar spektakel. Overal in de 
Kreek zijn workshops of activiteiten. Uiteraard hebben we weer springkussens, maar dit 
jaar speciaal eentje met een spel. Het disco-springkussen is er weer en ook de storm-
baan van 27 meter staat in de sporthal. Verder kan je in de sporthal volleyballen onder 
begeleiding van WhamWham. Boven in de Kreek zijn er workshops nagellakken, glitter-
tattoos en (gelukkig weer aanwezig) dansen bij Moves.
Eén van de topattracties is natuurlijk de ijsbaan van 100m2 die in de theaterzaal komt 
te liggen. Lekker binnen schaatsen! Ook de muziek is top geregeld, we starten met de 
Drive-In Show Hoorn en vanaf 18.00 uur hebben we live muziek van Airplay!
Dit jaar kan je ook een makkelijke en goedkope maaltijd bij de Kreek reserveren zodat 
je gezellig tot het einde (ongeveer 20.00 uur) kan bijpraten en genieten van Airplay. 
(Reserveren: even mailen naar de Kreek)
Uiteraard is de Kreek weer gratis toegankelijk voor heel Zwaag en omstreken. De deu-
ren gaan om 15.00 uur open en rond 20.00 uur stoppen we ermee. Dus kom gezellig 
langs.

Like onze pagina op facebook om op de hoogte te blijven van onze evenementen.

Prettige feestdagen, Stichting B&O, www.stichtingbno.nl



Lees verder op de volgende pagina >>

Kerstvakantie boordevol activiteiten!

Van 24 december tot en met 8 januari 
is het weer kerstvakantie! Nadat kerst 
voorbij is heb je nog bijna twee hele 
weken vrij voor je weer naar school moet. Wat een heerlijk vooruitzicht! En je hoeft niet 
bang te zijn dat je je in die tijd gaat vervelen, want de agenda van MAK Blokweer staat 
boordevol activiteiten.
In en rond de kerstvakantie biedt MAK Blokweer de volgende activiteiten aan:

28 december:   
Wat doet Kobe in die doos?
Op woensdag 28 december verzorgt 
Mychel Cornelissen twee keer de 
theatervoorstelling ´Wat doet Kobe in 
die doos?´ in het bezoekerscentrum 
van MAK Blokweer.
Alle kinderen staan paf van de glim-
mende nieuwe fiets van Leopold. 
Behalve Kobe. Die zit lekker in een 
doos. Dat is veel leuker dan op een 
fiets! Kobe droomt dat zijn doos plots een raceauto is die hem ervoor behoedt vertrap-
peld te worden door een heuse neushoorn. Hij fantaseert dat zijn auto in het oerwoud 
plots een mand wordt op de rug van een olifant. Zo kan hij veilig door het woud reizen. 
In zijn kartonnen doos beleeft Kobe de gekste en spannendste avonturen. Want als je 
fantasie hebt, verveel je je nooit. Dan heb je de hele wereld binnen handbereik.

De voorstelling is voor kinderen van 4 t/m 8 jaar en hun (groot)ouders.  
Aanvang om 14.00 en 15.00 uur, duur ongeveer 40 minuten.
De kosten bedragen € 3,50 per persoon. Reserveren kan telefonisch (0229-266344) of 
via e-mail naar info@mak-blokweer.nl. Er is beperkt plaats, dus reserveer op tijd.  

Vergeet hierbij niet te vermelden of je 
om 14.00 of om 15.00 uur komt!

4 januari van 10.30 tot 11.30 uur: 
Kikker in de kou
Brrr… Hoe moet een kikker zonder 
warme vacht of veren de koude win-
ter doorkomen?
Voor peuters en kleuters.  
Kosten € 3,50 per kind.  
Reserveren verplicht.



21 tot en met 8 januari, tussen 10.00 en 15.00 uur: Kerstvakantie-speurtocht
Vind alle verstopte boompjes! Als je de puzzel op hebt gelost krijg je een verrassing.
Voor 6 t/m 12 jaar (jongere kinderen onder begeleiding). Kosten €2 ,- per kind. Reserve-
ren niet nodig.
Ook als er geen activiteiten 
zijn, is er altijd wat te beleven 
bij MAK! Je kunt bijvoorbeeld 
geitjes borstelen in de kijk-
boerderij, lekker rondbanje-
ren door het natuurpark of 
rondneuzen op de tentoon-
stelling in de Molshoop. Kom 
je snel langs?

MAK Blokweer is geopend 
op woensdag, vrijdag, zater-
dag en zondag van 10.00 tot 16.00 uur. Op Eerste en Tweede Kerstdag, 31 december en 
Nieuwjaarsdag zijn we gesloten. Toegang is gratis. Honden zijn niet toegestaan.

Stichting MAK Blokweer, Kloosterhout 1-2, 1695 JC Blokker. www.mak-blokweer.nl

Docent gezocht voor Nederlandse taalles aan anderstaligen
Stichting Netwerk organiseert Nederlandse taallessen voor anderstaligen. In de les-
sen wordt onder andere aandacht besteed aan grammatica, spelling, lezen, schrij-
ven en luisteren. 
Netwerk is op zoek naar een docent die op woensdag van 9.00 tot 11.00 uur in 
wijkcentrum Kersenboogerd kan lesgeven. Per jaar zijn er drie blokken van tien les-
sen. U ontvangt een kleine vergoeding.
Heeft u belangstelling? 
Neem dan contact op met Loes Meester via wijkcentrum Kersenboogerd, tel.: 0229-
219966, e-mail: l.meester@netwerkhoorn.nl of kijk op www.netwerkhoorn.nl.

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

Alle medewerkers van Medisch Centrum Oost wensen u een voorspoedig 2017 toe.
Wij danken u hartelijk, namens alle stagiaires, voor uw bijdragen aan hun opleidingen 
(tot doktersassistentes, praktijkondersteuners en huisartsen).

Met vriendelijke groet, A.E. Meijer, huisarts



Uitnodiging Blokkerdag 2017 

Op zaterdag 28 en zondag 29 januari viert Historisch Blokker de 
Blokkerdagen. Thema: Reis door de tijd. Dit op en top Blokkers 
feest zal op deze dagen van 13.00 tot 17.00 uur in de afmijnzaal en 
de belendende ruimtes worden gevierd. Wij nodigen u van harte 
uit hierbij aanwezig te zijn.

Programma zaterdag en zondag van 13.00 uur tot 17.00 uur: 
• Vlag hijsen bij Beatles monument 
• Opening Blokkerdag 
• Lied door bestuur en boek overhandiging jaarboek 
• Film 
• Bloknoten (alleen zondag) 
• Afsluiting met samenzang Blokkers volkslied

Doorlopend van 13.00 tot 17.00 uur: 
Afhalen jaarboek 2016 en eventueel kalender 2017. Kunt u zelf uw jaarboek niet opha-
len?  Vraag dan aan buren of familie dit voor u te doen. Het scheelt onze vrijwilligers 
heel veel extra werk!

Fototentoonstelling:
Gezellig samenzijn in Ellie’s kantine (open tot uiterlijk 19.00 uur) 
Verkoop: (jaar)boeken, vlaggen met wapen etc… 

Kijkt u even na of u de contributie heeft overgemaakt.
Wij zien er naar uit u tijdens de Blokkerdagen te ontmoeten.
 
Vriendelijke groeten, bestuur Historisch Blokker, 
Nan Kluft, Corinde Bennis en Rene van Santen.

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

OPHAALDATA: MAANDAG 26 DECEMBER
 MAANDAG 23 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



Vrijwilliger van het jaar gemeente Hoorn 

Patrick Hoefman is de eerste die is uitgeroepen 
tot Hoornse vrijwilliger van het jaar. De prijs werd 
woensdagavond aan het eind van de Nationale Vrij-
willigersdag uitgereikt in de Oosterkerk te Hoorn.
Patrick is de oprichter van en drijvende kracht 
achter de Stichting B&O, die activiteiten coördi-
neert, stimuleert en begeleidt in de wijk Bangert 
& Oosterpolder in Zwaag. Ook is hij de bedenker, 
opstarter en vrijwilliger van het eerste uur van 
Huttenbouw B&O, een nieuw groots evenement in 
de B&O met wel 180 kinderen. Verder is hij (mede)
organisator van de Paasvossenjacht, organisator van 
de nieuwjaarsreceptie (een groot speel- en muziek-

evenement in de Kreek) en oprichter van carnavalsgroep de Striphelden. Ook is hij bij 
alle evenementen als vrijwilliger aanwezig. Hij zit in OLBO (Overleg Leefbaar B&O), De 
Brede School (samenwerking tussen scholen, opvang, OLBO en de Stichting in de wijk 
B&O) en in een klankbord van de wijk B&O met de Gemeente, OLBO, scholen en diverse 
ondernemers. Ook zit hij in het jeugdbestuur van de Westfriezen. Hij fungeert als ver-
bindingspersoon tussen ‘oud’ Zwaag en de Bangert en Oosterpolder.

Jaarlijkse bijeenkomst bezoekwerk vrijwilligers 

Naast de vaste groep vrijwilligers die een of meer gasten bezoeken en andere taken ver-
vullen bestaat er een groep vrijwilligers die een gast bezoeken maar verder geen vaste 
taken hebben. Eenmaal per jaar komt die laatste groep bij elkaar voor een gezellige 
middag. Deze middag werd tot heden bij Coby van de Gulik thuis gehouden. De groep 
bestaat inmiddels uit 17 personen waardoor het noodzakelijk werd uit te wijken naar 
een grotere ruimte n.l. de  pastorie. De koffie en thee met wat lekkers stond klaar.
Het afgelopen jaar is er een flink aantal vrijwilligers bijgekomen dus werd begonnen 
met een rondje voorstellen. Daarna kwam het nieuwe informatieboekje voor vrijwil-
ligers aan de orde. Het praktische gedeelte was een demonstratie met de rolstoel. Het 
gebruik en instellen van een rolstoel lijkt simpel, toch is een nadere instructie heel 
nuttig.  Verder kwamen er nog een aantal zaken aan de orde zoals de vakanties voor 
onze doelgroep, hoe komt de Zonnebloem aan het geld en hoe verwijs je een gast met 
problemen naar de juist instanties. Vanuit de groep kwamen ook tips en aanvullingen. 
De vrijwilligers zijn een enthousiaste en fijne groep mensen waar afdeling Zwaag/
Zwaagdijk-West erg blij mee is. Na gezellig wat gedronken te hebben ging iedereen met 
een kleine attentie huiswaarts. Het was een leerzame maar zeker een gezellige middag.

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



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 28 DECEMBER 
 WOENSDAG 11 JANUARI
SVP PAPIER GEBUNDELD OF IN DOOS/BAK AAN DE WEG ZETTEN.

Opbrengst Grote Clubactie Blokker, Oosterblokker en Zwaag 

Lotenverkopers van sport-, cultuur en hobbyverenigingen hebben dit jaar weer fana-
tiek loten van de Grote Clubactie verkocht. De opbrengst voor verenigingen uit Blokker, 
Oosterblokker en Zwaag is in totaal € 3.174,-. De jaarlijkse financiële injectie die clubs 
door de Grote Clubactie krijgen is onmisbaar voor onder meer de aanschaf van materia-
len, het inrichten van het clubhuis of het organiseren van activiteiten. Met de opbrengst 
worden in heel Nederland meer dan 10.000 doelen gerealiseerd.

Swaegh Zingt...met z’n allen onder de Mistletoe?

Net als vrijwel alle huizen, is ook De Witte Valk deze 
dagen sfeervol aangekleed. Mooie kerstdecoraties sieren 
de zalen. Er hing tijdens de laatste repetitie van Swaegh 
Zingt echter (nog) geen mistletoe in de zaal. De mistletoe of maretak is een symbool 
van vrede en liefde en sommige liefhebbers proberen potentiële kandidaten op slinkse 
manier onder de maretak te manoeuvreren zodat ze op die manier onder het mom 
van vrede en liefde een kus kunnen ‘stelen’.  Misschien wel gelukkig dat die mistletoe 
er niet hing. Al dat gelebber waarbij allerlei bacillen, gewenst of ongewenst, worden 
overgedragen; je moet er niet aan denken! Zeker niet zo vlak voor het Korenfestival dat 
Swaegh Zingt op zondag 15 januari vanaf 14.00 uur in De Witte Valk organiseert. Dan 
mogen de koorleden niet geveld door een of ander virus in bed liggen. Op ons eigen 
korenfestival mogen geen eigen koorleden ontbreken!
Hopelijk worden er ook de zangers van Het Bonte Levenslied, dit koor bestaat uit alleen 
maar mannen, niet door een virus geveld. Dit zou direct grote invloed hebben op het 
koor want dit koor bestaat uit slechts negen mannen. Het repertoire van dit koor kent 

120 liedjes. Daartoe behoren liederen uit opera’s, Am-
sterdams repertoire en liedjes met een lach en een traan. 
Wat het koor op 15 januari in Zwaag ten gehore zal 
brengen is en blijft ook voor ons een verrassing.
Wat natuurlijk geen verrassing is, is de wens van Swaegh 
Zingt dat u allen prettige kerstdagen, een fijne jaarwisse-
ling en een goed begin van 2017 heeft.



Musical nieuws

Zo tussen Sinterklaas en Kerstmis in, is het voor de leden van 
Musicalvereniging Zwaag een extra feestje om de puzzelstuk-
jes passend te zien vallen. De musical Blood Brothers repete-
ren we al sinds het voorjaar en dat geschiedde zeer fragmentarisch. Nu de voorstellin-
gen steeds dichterbij komen wordt tijdens de repetities de gehele lijn prachtig zicht- en 
hoorbaar.
De zang bezorgt menigeen kippenvel en tijdens het oefenen van de scènes worden 
lachspieren en traanklieren beurtelings op de proef gesteld. Het muzikaal combo is ook 
al bijeen geweest en onder leiding van Marieke van Diepen heeft de incrowd al mogen 
ervaren dat dit gaat klinken als een klok. Regisseur Peter Groenendijk heeft de lat weer 
hoog gelegd en wij doen er alles aan om er overheen te springen. Hoewel we dus volop 
in beweging zijn om het voor u een spektakel te laten worden, buigt de denktank zich 
alweer over de volgende musical, die in 2018 moet worden opgevoerd.
Welke musical het ook gaat worden, feit is dat we, ondanks een groot ledenbestand, 
nieuwe jonge leden kunnen gebruiken. Dus lezer dezes, ben je geïnteresseerd of ken je 
jonge mensen die graag zingen en acteren? Meld je -, of spoor ze aan. Men is welkom 
op een repetitieavond om een kijkje te nemen en de sfeer te proeven. Op onze website 
www.musicalzwaag.nl vind je contactgegevens en natuurlijk zijn daar ook kaarten te 
bestellen.

Kerstknutselen op de Roald Dahlschool

De kerst staat weer voor de deur, dus ook de Roald Dahl-
school is weer in de kerstsfeer gebracht.
De kinderen van de groepen 5 t/m 8  zijn de afgelopen week 
aan de slag geweest met hun eigen kerstknutsel. Er wordt 
dan groepsdoorbrekend gewerkt, wat betekent dat de kinderen zelf een activiteit mo-
gen kiezen die ook in een andere groep kan plaats vinden. Ze ontmoeten elkaar, helpen 

elkaar en werken sa-
men. Dit past ook mooi 
bij ons Daltononderwijs. 
En de keuze is ook reu-
ze: een kerstlampion, 
kerstversiering voor in 
de boom, een kunst-
werk op een plankje of 
op papier, een eigen 
kerstlichtje maken, het 
kon allemaal. En daarna 
natuurlijk trots je werk 
presenteren in de klas!



Kerstmis
Beste ingezetenen van het Rijk der Blockeniers en 
daarbuiten!
Wat een mooi jaar was 2016 voor carnavalsvereni-
ging de Blockeniers. Begin 2016 werd er een prachtig 
carnaval gevierd en eind 2016 hebben de Blockeniers 
bijzonder afgesloten. Dit omdat nooit eerder in de 
geschiedenis van de Blockeniers een prinses werd gepresenteerd.

Het huidige decorum is vrolijk, goedlachs en samen met hun leuke hofdames Jessy en 
Lynn gaan zij er ongetwijfeld een schitterend carnavalsseizoen van maken. Maar de 
Blockeniers zijn nog niet compleet, want er is nog geen jeugdprins- of prinses en zijn of 
haar jeugdadjudant en hofdames ontbreken ook nog. Hierop moeten Prins-S, Adjudant-
E en de hofdames nog even wachten. Het jeugddecorum wordt namelijk zondag 22 
januari gepresenteerd aan het Rijk der Blockeniers. Dit spektakel vindt plaats vanaf 
13.30 uur in Het Gouden Hoofd. Iedereen is van harte welkom op deze middag! Via een 
spectaculaire act zal de prins of prinses gepresenteerd worden. Na deze middag zijn de 
Blockeniers helemaal compleet en kan het feest aan alle kanten losbarsten!

Prins-S, Adjudant-E en hun charmante hofdames Jessy en Lynn wensen u, net zoals alle an-
dere Blockeniers, fantastische kerstdagen, een mooi oud en nieuw en gelukkig 2017 toe!
Wilt u carnavalsvereniging de Blockeniers volgen? Kijk dan op www.deblockeniers.nl of 
volg ons via facebook.

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

Thema-avond dementie
Op dinsdag 10 januari om 20.00 uur hou-
den we  een thema-avond over dementie 
in de Wildebras te Zwaagdijk-West. Dr. Giel 
Nijpels en de heer 
Hans van Amstel 
zullen spreken 
over hun 
erva-
ringen. 
Alle inwoners 
van Zwaagdijk-
West ontvangen 
voor die tijd  
een flyer in de 
brievenbus.



Familieberichten & Zoekertjes
GEZOCHT

Wie helpt ons en zou onze dochter (5) op de maandagmiddagen om 14.15 uur van 
de St. Jozefschool willen ophalen en bij de oppas willen brengen (ter hoogte van de 

Nadorst)? Uiteraard vergoeding in overleg. Familie Bakker, tel. 06-13194517.

Iemand die ons voor 2-3 uur per week kan helpen met schoonmaken.  
Vooral  voor de wat zwaardere klussen zodat ik het huishouden de rest van de week 

zelf een beetje kan bijhouden. Tel:  0229-230498.

Wie heeft of weet waar dit schilderij hangt? Enige tijd geleden, heb ik het
aan iemand uitgeleend maar die heeft het tot nog toe niet terug gebracht.
Graag een belletje naar Dick Jong Tel: 0229261475, Bandstraat 10 Blokker

Voor plaatsing in het Samenspel van 6 januari 
graag uiterlijk op WOENSDAG 28 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.



Corina van Willegen, Judith Gitzels, Ivo Stork, Eef Smal en Ellen Muller.
Niet op de foto maar niet minder gewaardeerd: 

Henny Schoonderwoerd, Annemieke Ooms en Chris Baesjou.

De redactie van Samenspel  
wenst u hele fijne kerstdagen!

Kerststukjes maken

Op 13 december hebben wij samen met veertien gasten 
vanuit de Zonnebloem Oosterblokker/ Schellinkhout kerst-
stukjes gemaakt bij en onder de bezielende leiding van Thessa Bruijns. Door giften en 
de Dorpsveiling konden de kerststukjes tegen een gereduceerd bedrag worden ge-
maakt. Hiervoor willen we bij deze de gulle gevers dank zeggen!

Namens de Zonne-
bloem wens ik u fijne 
feestdagen.

Met groet, 
Tineke Reus



23 december  Christmas spiritual night, Ooker Aanvang: 20.00 uur

 St. Michaelskerk, Blokker

24 december Samen zingen Aanvang: 10.00 uur

 Westerblokker 167-B, Blokker

7 januari Nieuwjaarsreceptie B&O Aanvang: 15.00 uur

 De Kreek, Zwaag

10 januari Thema-avond dementie Aanvang: 20.00 uur

 Wildebras, Zwaagdijk-West

13 januari  Klaverjassen, Westfriezen Aanvang: 20.00 uur

 Wilhelminastraat 11, Zwaag

15 januari Swaegh zingt Aanvang: 14.00 uur

 De Witte Valk, Zwaag

28 + 29 januari Blokkerdag Aanvang: 13.00 uur

 Afmijnzaal, Oosterblokker

Activiteitenagenda     december 2016

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

Nieuwjaarsbijeenkomst

Donderdag 5 januari is alweer de eerste samenkomst van She’s Amazing in het nieuwe 
jaar. Er is muziek en in een ongedwongen sfeer luisteren vrouwen naar een spreekster: 
Rina Kossen. Het geheel is op christelijke basis geschoeid. Voor een hapje en een drank-
je wordt gezorgd. U bent van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.

Waar: De Plataan, Pastoor Nuijensstraat 1 in Zwaag
Tijd: Om 19.45 uur gaan de deuren open en om 20.00 uur begint het programma
De toegang is gratis. Een bijdrage wordt op prijs gesteld.



Sportagenda      december 2016

Als u activiteiten wilt vermelden in Samenspel op het gebied van SPORT, 
kunt u uw kopij mailen aan: redactie@stichtingsamenspel.nl t.a.v. Eef Smal.

VOETBAL

Winterstop 28-29 januari

ZAALVOETBAL

13 januari Dames Aanvang 19.15 uur

 BZV–Alpha Tours 2 Zwaag

13 januari Heren Aanvang 21.05 uur

 ZwaagHooglandkozijnen–JCK/AISO Zwaag

HANDBAL

8 januari Dames Aanvang 15.45 uur

 HV Blokker–De Valken 2 De Kreek 

 8 januari Heren Aanvang 13.20 uur

 HV Blokker–Lelystad 2 De Kreek

VOLLEYBAL

13 januari Dames Aanvang 19.30 uur

 NIVO-Westvolver–Jonas 4 De Kers

13 januari Heren Aanvang 19.30 uur

 NIVO–Antilopen De Kers

14 januari Dames Aanvang 13.30 uur

 WhamWham–MOVE De Opgang

14 januari Heren Aanvang 15.30 uur

 WhamWham–VCH De Opgang

BILJART Driebanden Groot A klasse

3 januari Heren Aanvang 19.15 uur

 NHD 13–Hazefelder 2 Dorpsstraat 173a Zwaag



Het hele jaar door gebruiken we licht. De lampjes van de afzuigkap om het eten beter 
te kunnen zien. De koplampen van de auto om veilig te kunnen rijden. De koplamp 
van de fiets om niet aangereden te worden. Het bedlampje om nog wat te lezen voor 
het slapen gaan. En zit licht in de meest uiteenlopende dingen die we gebruiken. De 
televisie, de koelkast, de magnetron en ook de mobiele telefoon. Maar vanaf november 
tot begin januari krijgt licht een andere betekenis. Het is feestelijk. Het verbindt. En 
dan heb ik het niet alleen over de verbinding met het stopcontact. We krijgen er geen 
genoeg van en hangen ons huis en de tuin vol met lampjes. Van heel bescheiden een 
paar takken met lichtjes tot een uitbundig lichtjesfestijn compleet met rendieren met 
arrenslee in alle kleuren van de regenboog. En niemand vindt het erg. Buren werken 
samen in de strijd voor het mooist verlichte huis van de wijk of het dorp. Op de een of 
andere manier is het sprookjesachtig. Donkere dagen die worden verlicht door duizen-
den kleine, zacht brandende lampjes. Troostend, feestelijk. Wonderlijk. Het is eigenlijk 
jammer dat we er geen sneeuw bij hebben. Dat zou het plaatje compleet maken. 
Persoonlijk vind ik dat we het hele jaar wel lichtjes zouden kunnen branden. In de zo-
mer zou het de tuin gezellig maken. En in de winter eigenlijk ook. Hoe kun je dat nou 
verklaren? Dat effect van lichtjes? Feit is dat we allemaal blijer zijn als de zon schijnt. 
Onder invloed van zonlicht maakt ons lichaam onder andere vitamine D aan. We voelen 
ons beter. Energieker. Kunstlicht kan dit effect niet zomaar imiteren. Maar al die duizen-
den led lichtjes doen verschrikkelijk hun best. En geef nou toe, ook u geniet van al die 
gezellige lampjes langs de weg. Ze maken het de moeite van een extra rondje rijden of 
wandelen meer dan waard. En daarna lekker opwarmen bij uw eigen lampjes. 

Ik wens u lichte feestdagen en een gezond begin van 2017!

 Column Desiree

Lichtjes



Vrienden en vriendinnen van het Masker,

Ho, ho, ho… de kerstboom staat weer in de kamer en we 
maken ons op voor de feestdagen. Een witte kerst als in 
een droom, met tientallen lichtjes in een boom. 
Kerstballen blinken, kerstklokken klinken. 
De gezelligste tijd van het jaar, met iedereen bij elkaar.

En dat gezellig bij elkaar zat wel goed bij de Multi- 
mediale Maskerquiz. Wat een succes! De zaal was goed gevuld met alle Maskerkenners 
uit het dorp: optochtdeelnemers, schuureigenaren, EPC-ers, ereleden, Maskerleden, fa-
milieleden, buren, vrienden, OC-leden, hofmedewerkers, vrijwilligers en nog vele ande-
ren! Juist die diversiteit van teams maakt de Maskerquiz zo speciaal en bovenal gezellig!

Vanaf de eerste vraag kwam het fanatisme in de mensen naar boven. Wat was nou toch 
het juiste antwoord en is iedereen het daar mee eens? Overleggen in de teams binnen 
zo’n korte tijd blijft een uitdaging, bij de meeste teams dan…
De quizbezoekers werden getrakteerd op schitterende beelden van de optocht van vo-
rig jaar en van andere geweldige momenten tijdens het carnavalsweekend. Van jubile-
umfeest tot Ronnie Ruysdael en van de gouden bolhoed tot de koninklijke erepenning. 
Natuurlijk waren er ook nieuwe video’s, zoals de hilarische poppendokters die voor elke 
oplossing wel een probleem hadden. 

Zwaag werd meegenomen in de spannende dromen van macho Hans en Prins Okkie 
nam op zijn beurt iedereen mee de hele wereld over als de eenzame fietser. Ja, met de 
conditie van de Prins is niets mis. De kerstclip van Het Masker voelde dit jaar nogal zo-
mers aan en Pikachu had wel hele hoge nood. Met de mooie woorden van Prins Okkie 
d’n Eurste nog in ons achterhoofd, kijken we terug op een succesvolle Maskerquiz. 
Wij danken iedereen voor de medewerking en uiteraard voor de aanwezigheid. 
Volgend jaar weer?!

Van kerst tot nieuwjaar hebben we zeven dagen voor het bedenken van goede voorne-
mens, de rest van het jaar voor excuses.

Het inchecken van vlucht 2017 is aangekondigd. Uw tussenlandingen zullen zijn: geluk, 
gezondheid, liefde en vriendschap. Deze vlucht duurt 12 maanden. 
Na de landing gelieve je om 24 uur naar gate 31 te begeven. 
Goede reis en een gelukkig Nieuwjaar!

Bewegende beelden van de Maskerquiz op www.carnavalzwaag.nl
Rondgang zaterdag 14 januari

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



Beste vrienden en vriendinnen van de Wijzend,

Het jaar loopt bijna op zijn eind zo ook voor onze 
vereniging. Er is heel wat gebeurd dit jaar. Het einde 
van de Stichting Zwembaden Hoorn werd een feit, 
iets waar Vrienden van Wijzend niet echt rouwig om 
is. De hele fusie die in 2007 zijn beslag kreeg was voor de Wijzend desastreus. Geluk-
kig heeft men op tijd de bakens kunnen verzetten,  met als belangrijkste maatregel het 
commercieel exploiteren van de beide baden in Hoorn door het bedrijf Optisport, dat 
ook de exploitatie van de IJsbaan verzorgt. Wij zijn verheugd over de samenwerking. 
Het bestuur van de Vrienden heeft al een aantal verkennende gesprekken gevoerd en 
deze worden begin volgend jaar vervolgd.
De komende jaren zullen we zien dat er wat gaat veranderen in de Wijzend en wel 
op een positieve manier. Er zullen veranderingen komen op het middenterrein en de 
horeca wordt grondig op de schop genomen. Wij kunnen volgend jaar ons plan verder 
ontwikkelen voor het  ontwerpen en bouwen van een trim/hindernisbaan. Door de 
financiële injectie van de Dorpsveiling en een financiële bijdrage van Optisport kunnen 
we dit verder uitwerken. 

Vrienden van de Wijzend wil al haar sponsoren bedanken voor hun spontane bijdrage 
en een goed en geweldig nieuwjaar toewensen. Wij zijn door deze sponsoren in staat 
activiteiten die in het zwembad georganiseerd worden te ondersteunen.
Het bestuur heeft net als vorig jaar het personeel van de Wijzend   een BBQ aangebo-
den als waardering voor hun inzet tijdens het afgelopen seizoen.

Wij willen onze vrijwilligers, onze leden, de lezers van Samenspel, alle verenigingen in 
Zwaag en alle inwoners van Zwaag, Zwaagdijk-West, Blokker en Hoorn, het allerbeste 
wensen en een fantastisch en geweldig 2017.

‘Puur voor kids’ op Socrates

Dit jaar doet Socrates, tezamen met vele anderen, mee 
aan de actie ‘Puur voor kids’, georganiseerd door de Junior 
Kamer West-Friesland en Voedselbank West-Friesland. 
Kinderen van de school mogen een cadeautje kopen voor kinderen die anders met kerst 
geen cadeautje kunnen uitpakken.
In de grote boom in de centrale hal hangen kaartjes. Op de kaartjes staat of het cadeau-
tje voor een jongen of een meisje is en de leeftijd van het kind. De cadeautjes worden-
onder de kerstboom gelegd. Inmiddels zijn er al veel kaartjes uit de boom gehaald en 
cadeautjes onder de kerstboom gelegd. 

Iedereen, die aan deze actie heeft meegedaan, wordt heel erg bedankt. 
Zo wordt het voor alle kinderen een fijne kerst!



Protestantse Gemeente Hoorn-Zwaag-Blokker
De kerkdiensten in de wijkgemeente Zwaag-Blokker worden afwisselend 
gehouden in de Dorpskerk van Zwaag (Kerkelaan 8) en in de Dorpskerk van 
Blokker (Westerblokker 105).

1e, 3e en 5e zondag van de maand: ZWAAG;
2e en 4e zondag van de maand: BLOKKER.

De kerkdiensten beginnen in de regel om 10.00 uur. Er is steeds kinder- 
oppas en (m.u.v. de zomervakantie) kindernevendienst.

Zaterdag 24 december: Kerstavond
Zwaag: 19.00 uur:   Kinderkerstfeest 
Zwaag: 22.30 uur:   Kerstnachtdienst: ds. Jacob Meinders m.m.v. Glorious

Zondag 25 december  
Blokker: 10.00 uur:  Kerstmorgendienst m.m.v. fluitist Jaap Keunen. 
30 uur Zondagskring: Rondom de boom met verhalen en liedjes.
 
Zaterdag 31 december Oudejaarsdag
Blokker: 19.30 uur: Gezamenlijke Oudjaarsdienst met wijkgemeente Hoorn: ds. Jacob Meinders

Zondag 1 januari Nieuwjaarsdag
Zwaag en Blokker: GEEN dienst
Hoorn, Het Octaaf (J.D. Pollstraat 1)  11.00 uur: 
Gezamenlijke Nieuwjaarsviering met wijkgemeente Hoorn: ds. Jacob Meinders

Een spannend boek voor de feestdagen!

Nog even en we kunnen weer volop genieten van de leuke kerstsfeer. Ook tijdens de 
kerstvakantie zijn wij gewoon open. Onze vrijwilligers lezen de kinderen op dinsdag-
middag graag voor.
Ook ontvangen we regelmatig weer nieuwe boeken. Bijvoorbeeld ‘Het meisje in de 
trein’ van Paula Hawkins. Dit verhaal speelt rond drie jonge vrouwen. Een van hen, 
Rachel, neemt elke ochtend dezelfde trein. Elke dag rijdt de trein langs een rij huizen in 
een buitenwijk van Londen. En meestal stopt de trein voor het zelfde rode sein. Zij ziet 
het huis waar zij vroeger woonde, maar ook een huis ernaast. In de tuin van dit huis ziet 
ze iets vreemds. De trein rijdt gewoon door, maar voor Rachel verandert alles. Zij raakt 
verwikkeld in de gebeurtenissen die volgen, maar ook in de levens van de drie andere 
vrouwen. Heeft ze meer kwaad dan goed gedaan door zich met deze zaak te bemoei-
en? Het einde is spannend als blijkt dat een van de vrouwen is vermoord.
Dit boek is ook verfilmd met in de hoofdrol Emily Blunt. De film is net zo goed als het 
boek en dat is bijzonder. Beide zijn aanraders. Het boek dat de publieksprijs kreeg is te 
leen in de bibliotheek van Zwaagdijk-West. De bibliotheek is geopend op dinsdagmid-
dag van 15.30 uur tot 16.30 uur en op woensdagavond van 19.00 uur tot 20.00 uur. 

Veel leesplezier tijdens de feestdagen!



Rooms-katholieke kerkdiensten

Kerkgebouwen: Westerblokker H. Michaël, Plantage 29, Blokker

 Oosterblokker O.L.V. Visitatie, Oosterblokker 68, Oosterblokker

 Zwaag St. Martinus, Past. Nuyenstraat 3, Zwaag

  Lourdeskapel, Past. Nuyenstraat 2, Zwaag

Eerst aanspreekbare pastores:

 Oosterblokker:   Kapelaan Marco Cavagnaro, telefoon 0229 - 245621 

 Westerblokker:   Kapelaan Marco Cavagnaro, telefoon 0229 - 245621 

 Zwaag:             Kapelaan Marco Cavagnaro , telefoon 0229 - 216749

Inlichtingen: Secretariaat:  H. Matteusparochie 

 Past. Nuijenstraat 3a - 1689 GM  ZWAAG

 Geopend: elke werkdag van 09.00 tot 11.30 uur 

 E-mailadres:  secretariaat@rkmatteus.nl
Vieringen

za.  24 dec.  Kerstavond

  19.00 uur Oosterblokker Woord- en Communieviering m.m.v. Zingerderwijs

  19.00 uur Westerblokker Gezinsviering m.m.v. Sterren & Stars

  21.00 uur Westerblokker Eucharistieviering m.m.v. Marcanto

  18.00 uur Zwaag Gezinsviering met eigen koor

zo. 25 dec.   Eerste Kerstdag

  10.00 uur Zwaag Eucharistieviering m.m.v. Marcanto

    Westerblokker GEEN VIERING

    Oosterblokker Viering in Westwoud

ma. 26 dec.   Tweede Kerstdag

  10.00 uur Zwaag Eucharistieviering met samenzang

  10.00 uur Zwaag Woord- en Communieviering in de Perelaar

    Westerblokker Viering in Zwaag

di. 27 dec. 09.00 uur Westerblokker Eucharistieviering

wo. 28 dec. 09.00 uur Zwaag Eucharistieviering in de Kapel

do. 29 dec. 09.00 uur Zwaag Eucharistieviering in de Kapel

vr. 30 dec. 09.00 uur Westerblokker Eucharistieviering

za. 31 dec. 19.00 uur Oosterblokker Parochiële viering m.m.v. Zingerderwijs

zo. 01 jan. 09.30 uur Zwaag Eucharistieviering met Samenzang

    Westerblokker GEEN VIERING

di. 03 jan. 09.00 uur Westerblokker Eucharistieviering

wo. 04 jan. 09.00 uur Zwaag Eucharistieviering in de Kapel

do. 05 jan. 09.00 uur Zwaag Eucharistieviering in de Kapel

vr. 06 jan. 09.00 uur Westerblokker Eucharistieviering

za. 07 jan. 19.00 uur Oosterblokker Parochiële viering in Zwaag

zo. 08 jan. 10.00 uur Zwaag Nieuwjaarsviering m.m.v. Sterren & Stars

    Eucharistieviering met gehele pastoresteam



Alarmnummer Ambulance / Brandweer / Politie 112

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

Gemeente Hoorn  0229 - 25 22 00

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

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

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

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

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

Zonnebloem Zwaag/Zwaagdijk-West
Coby van der Gulik, Fruitlaan 76, Zwaag 0229 - 23 77 81
Vera Otsen, Balkweiterhoek 34, Zwaagdijk-West 0229 - 57 27 07
Zonnebloem Westerblokker
Monique Smit, Renoirhof 54, Hoorn (Bezoekwerk)  06 - 18 24 68 19
Karin Jong-Koen, Bandstraat 8, Blokker (Secretaris)  0229 - 24 76 27
Zonnebloem Oosterblokker
Tineke Reus-Hoebe, Oosterblokker 115, Oosterblokker 0229 - 26 24 56
Onafhankelijk Ouderenadviseur MEE & De Wering 088 - 6 522 522
Wijksteunpunt Ouderenzorg St. Jozefpark Blokker 0229 - 24 06 04
Wijksteunpunt Ouderenzorg Perelaar Zwaag 0229 - 21 23 23

R.K. Begrafenis- en Crematievereniging St. Barbara  Zwaag, Zwaagdijk-West
Parochiële Caritas Instelling (P.C.I) Zwaagdijk-West 0229 - 57 29 74
R.K. Begrafenis- en Crematievereniging St. Barbara  Oosterblokker. Inlichtingen: 0229-262710
Uitvaartvereniging De Laatste Eer  Zwaag en Blokker
Uitvaartvereniging St. Jozef  Westerblokker
Uitvaartverzorgers bovenstaande verenigingen: 
Marijke Wittenberg en Monique Bankras 06 - 11 44 44 17

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

Belangrijke gegevens en telefoonnummers



Prettige feestdagen!


