
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 9 december kunt u inleveren 

uiterlijk op WOENSDAG 30 november voor 19.00 uur ‘s avonds 

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

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

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

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

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

Heeft u Samenspel niet ontvangen of heeft u een vraag over de verspreiding?
Als u opmerkingen of vragen heeft over bijvoorbeeld de verspreiding, kunt u contact opnemen 
met Ben Gitzels: 0229-262185.
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Het Samenspel is een twee-wekelijkse uitgave (oplage 6000 
stuks) van Stichting Samenspel en heeft tot doel de inwoners 
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

Opbrengst brandwondencollecte Zwaagdijk-West

Met het mooie bedrag van €283,08 zijn wij erg tevreden!
Uw bijdrage is hard nodig voor onder andere onderzoek en betere behandelingen. 
Ook voor preventie en om kwaliteit van leven van slachtoffers, heel vaak kinderen, 
te ondersteunen. Hiervoor onze hartelijke dank.

Rick, Marja ,Thea, Angela en Eleen.

Nieuws van de Roald Dahlschool

Op de Roald Dahlschool is het portfoliomaand!  
Dit betekent dat de hele maand november in het teken 
staat van de portfolio’s. De kinderen verzamelen het hele 
schooljaar door werkjes die zij graag willen laten zien aan hun ouders, broers, zussen, 
opa’s en oma’s. Twee keer per jaar mogen zij dit presenteren en daarna gaat het port-
folio mee naar huis om aan anderen te laten zien. Tijdens de presentatie kiezen zij nog 
iets uit de klas wat zij graag willen laten zien: een liedje, een dansje, een rekenles of 
een activiteit in de kring. 
In de portfolio’s zitten werkjes 
die gekozen zijn op basis van 
waar zij trots op zijn, wat zij 
geleerd hebben of wat zij juist 
nog lastig vinden. Hierdoor 
zijn de leerlingen heel goed 
bezig met hun eigen leerpro-
ces. Ook wordt er geëvalueerd 
hoe de leerlingen zichzelf zien 
en wat de leerkracht ziet. Dit 
wordt gedaan door middel 
van de Daltonkernwaarden.
De portfoliopresentaties zijn 
een waardevol en gezellig mo-
ment tussen de kinderen, hun 
ouders en de leerkracht!



Kerstconcert

Hoewel Sinterklaas nog in het land is, zijn we toch alweer bezig met dat mooie feest dat 
daarna komt: Kerstmis! Zangkoor Happy Together en muziekvereniging De Herleving 
bereiden zich voor op een gezamenlijk kerstconcert op dinsdagavond 13 december om 
20.00 uur in café De Witte Valk, Dorpsstraat 175 in Zwaag. Zaal open 19.30 uur.
Tijdens het kerstconcert wordt er een aantal bekende en minder bekende kerstliederen 
uitgevoerd, door het koor of het harmonieorkest afzonderlijk, maar er zullen ook ge-
zamenlijk liederen worden gebracht. Het exacte programma is nog niet bekend. Meer 
hierover in het volgende Samenspel.
Zoals altijd zullen er ook enkele traditionele kerstliederen worden gespeeld, waarbij we 
natuurlijk hopen dat alle aanwezigen mee zullen zingen! Dus vind je het leuk om met 
Happy Together en De Herleving de kersttijd in te luiden, dan ben je van harte welkom! 
Entree: kinderen € 3,50, volwassenen € 5,-  inc. limonade, koffie of thee met wat lekkers.  

Over zangkoor Happy Together
Zingen verbindt mensen, zingen is ontspanning, maar zingen 
is vooral erg leuk! En dat is wat de leden van Happy Toge-
ther ook nastreven: lekker zingen met elkaar in een gezellige 
sfeer. Maar natuurlijk wel met het doel er iets moois van te 
maken! Ons motto is: van zingen word je blij! Zangkoor Happy Together is opgericht in 
1997 en is een gezellig koor van ruim veertig vrouwen, afkomstig uit Zwaag en directe 
omgeving. Het koor zingt voornamelijk popsongs, maar ook liedjes met een andere 
oorsprong. Zolang het maar lekker in het gehoor ligt. Er wordt zowel in het Engels als 
in het Nederlands gezongen, over het algemeen driestemmig. Marianne Uyterlinde is de 
dirigente en het koor wordt steevast begeleid op de piano door Wilbert Commandeur. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Paulien van Kampen.
E-mail: secretaris@zangkoorhappytogether.nl
Website: www.zangkoorhappytogether.nl

Over muziekvereniging De Herleving
Op dit moment heeft de vereniging ongeveer zestig leden 
en twee orkesten. Beide orkesten worden geleid door diri-
gent Rolf Hoogenberg. De Herleving is een harmonieorkest, 
niet te verwarren met een fanfareorkest. De klankkleur van het 
orkest is anders doordat de bugels uit het fanfareorkest zijn 
vervangen door klarinetten, dwarsfluiten en hobo’s. Dit harmonieorkest is heel speciaal, 
want zelfs de contrabas, elektrische gitaar en keyboard musiceren mee en geven een 
extra dimensie aan het orkest. Het harmonieorkest speelt onder andere filmmuziek, mo-
derne muziek, popmuziek en klassieke muziek. Kortom een zeer gevarieerd repertoire.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Annie Balk, tel.: 0229-263003.
Website: www.herlevingzwaag.nl



Prinses voor het Rijk der Blockeniers

Op vrijdag 11 november heeft de Blockeniers zijn nieuwe decorum 
bekendgemaakt. Bij binnenkomst voelde je de vrijheid al in café 
De Harmonie. Je waande je in hogere sferen door de wierook die je tegemoet kwam. Dit 
had alles te maken met de thema van de avond: flowerpower. 
Voordat de act van start ging, werden eerst twee personen in het zonnetje gezet. Harrie 
Kuiper, die jarenlang bestuurslid is geweest, heeft veel voor de Blockeniers betekend en 
doet dat nog steeds, maar dan meer op de achtergrond. Ook werd van jeugdbestuurs-
lid Mariëlle Bleeker afscheid genomen. Mariëlle heeft zich jarenlang ingezet voor het 
jeugdcarnaval. Dit heeft ze op meer dan voortreffelijke wijze gedaan. Ook werd afscheid 
genomen van het oude decorum. Prins Carlos is gewoon weer Ed de Jong, Adjudant G is 
weer gewoon Gertjan Dekker en de hofdames Zowy en Cindy weer gewoon Zowy Ver-
boom en Cindy Jong. Zij werden bedankt voor het mooie afgelopen carnavalsjaar.

Toen was eindelijk het moment daar: de act ging 
van start. Met fragmenten uit de musical Hair 
kwamen de hippies op het podium in hogere sfe-
ren, hoewel één persoon niet in het plaatje paste 
met zijn keurige pak. De muziek werd dan ook 
stilgelegd om te kijken wie die persoon was. Het 
bleek Jan van de Kroon, nieuw lid van de Raad 
van Elf. Het tweede nieuwe lid van de Raad van 
Elf was Stefan Zwier. Het nummer Aquarius werd 
ingezet en na veel peace-gebaren werden de twee 
nieuwe hofdames ontmaskerd. Het bleken Jessy 
Vlaar en Lynn Takken te zijn.
Bij het nummer Hair werden de weelderige 
haardossen goed gebruikt door de cast. Zij gin-
gen helemaal los op dit nummer. Toen de muziek 
stopte bleef een hippie vrolijk doordansen, zij 
zat nog helemaal in haar flow. Toen zij hieruit 

werd gehaald door de vorst van de Blockeniers bleek het dé adjudante van dit jaar te 
zijn: Antoinette Koeman, die met carnaval ‘Adjudant-e’ zal gaan heten. Natuurlijk zeer 
verassend, een adjudante.

Het laatste nummer was ‘Let the sunshine in’. Iedereen ging lekker los op dit nummer, 
al stond er ineens wel een hele bijzondere hippie tussen. Wat in Amerika niet lukte (een 
vrouw aan het roer), kregen ze bij de Blockeniers wél voor elkaar. Precies op 11-11 om 
23.11 uur stond daar de nieuwe prinses van de Blockeniers: Loes Sijm, de eerste vrou-
welijke prins van de Blockeniers. Zij zal als Prins-S door het leven gaan in dit nieuwe 
carnavalsjaar. Een unicum voor de Blockeniers, een heel vrouwelijk decorum!
Al met al was het een gezellige en vredige avond in De Harmonie, waar veel mensen 
mooie herinneringen ophaalden aan de Flowerpowertijd.



Nieuws van MAK Blokweer
Vrijerij op de kijkboerderij
Hoe mensen elkaar versieren, dat 
weet je vast wel. Maar hoe doen die-
ren dat? Tijdens MAKS’ doe-middag 
op zondag 27 november staat het 
liefdesleven van de boerderijdieren 
centraal. Worden dieren ook ver-
liefd? En hoe gedragen zij zich dan? 
We ontdekken wat het betekent als 
schapen een groene stip op hun kont 
hebben en waarom een verliefde bok 
zo stinkt! We gaan lekker de wei in, 
dus trek je laarzen aan.

Deze Maks’ doe-middag is voor kinde-
ren van 6 t/m 12 jaar en vindt plaats 

op zondag 27 november van 14.00 tot 15.30 uur. De doe-middagen worden minstens 
twee keer per maand 
georganiseerd en 
staan altijd in het 
teken van één van 
onze thema’s natuur, 
boerderij en groen. 
Aanmelden kan tele-
fonisch: 0229-266344 
of via e-mail naar 
info@mak-blokweer.
nl. De kosten zijn 
€ 4,50 per kind (in-
clusief materialen).

Broodverkoop bij MAK Blokweer
Elke vrijdag kunt u van 10.00 tot 16.00 uur terecht bij MAK Blokweer voor vers lactose- 
en gistvrij brood van Het Bakkersatelier. De wekelijkse MAKS’ Biomarkt is met win-
terstop, maar de broodverkoop gaat gewoon door. Het aantal broden is beperkt, dus 
adviseren wij u woensdag voor 14.00 uur te bestellen via info@mak-blokweer of 0229-
266344. Er is keuze uit de volgende soorten brood: mais, lijnzaad, soja, Blokkersdonker, 
blond meergranen, toendra, spelt volkoren, spelt meergranen, volkoren haver, haver 
wit, breekbrood rozemarijn/zeezout.

Stichting MAK Blokweer, Kloosterhout 1-2, Blokker, website: www.makblokweer.nl



Stil en leeg in Frits’Farm

De vaste bezoekers van Frits’Farm hebben vaste gemerkt dat er iets veranderd is. En 
dat klopt ook, want op 2 november, Allerzielen, is onze ezel Frija ingeslapen. Zij was al 
enige weken ziek. De dierenarts kon haar helaas niet meer beter maken.
Ze wilde nog wel graag naar buiten, maar stond dan of in het warme zonnetje of ze 
lag in de zandbak. Ze was niet enthousiast meer als er kinderen kwamen, ze kwam niet 
meer naar iemand toe die eten kwam brengen. Ze balkte niet meer van blijdschap als 
Frits thuis kwam van zijn werk en ze werd alleen maar triester.
Maar wat hebben veel mensen van haar genoten. Het was een knuffelezel! Ze heeft 
vele jaren met veel plezier haar rol vervuld als ‘de ezel’ in de levende kerststal. En nu 
nooit meer een rondje lopen met Mats, Roy en Anouk.
Wij zelf, maar ook  ons gezin waren behoorlijk van slag, dat zult u begrijpen. Want het 
is nu zo stil en leeg in de boerderij!

Frits en Nel Entius

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

OPHAALDATA: MAANDAG 28 NOVEMBER
 MAANDAG 12 DECEMBER

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



Nieuws van Vrienden van de Wijzend

Beste vrienden en vriendinnen van de Wijzend. Hier zijn 
we dan weer is na een paar maanden van afwezigheid. 
Waarschijnlijk zal u ons niet echt gemist hebben: met dit weer denk je niet direct aan 
een koele duik in het kristalheldere water van de Wijzend, maar eerder aan  een kop 
hete chocolademelk voor  een warme snorrende potkachel.
Graag willen wij nog even stilstaan bij het overlijden van Leo Peetoom. Vrienden van 
de Wijzend is hem veel dank verschuldigd. Hij heeft ons, toen we  het nodig hadden, 
met raad en daad terzijde gestaan. Onze medeleven gaat uit naar zijn vrouw Vera en de 
kinderen.

Dan de dorpsveiling van Zwaag. Maanden van voorbereiding en vergaderen door het 
veilingbestuur  van de dorpsveiling Zwaag en dan de apotheose, op zaterdag 29 okto-
ber. Eerst  het ophalen van de toegezegde goederen, dan de veiling zelf en daarna het 
distribueren van de gekochte producten of diensten. Wat een fenomenaal bedrag heeft 
deze dorpsveiling opgebracht: ruim € 50.000. Alle verenigingen die hierop hebben 
ingeschreven zullen hier hun voordeel  mee kunnen doen. Ik wil het veilingbestuur een 
groot compliment geven voor dit geweldige initiatief.  Zwaag heeft zich weer is van zijn 
beste kant laten zien.

Vrienden van de Wijzend heeft bij de dorpsveiling ingeschreven voor de aanleg van een 
trimbaan c.q. hindernisbaan om jong en oud de gelegenheid te geven te werken aan 
hun conditie zowel in als buiten het zwembad.
Vrienden van de Wijzend wil het LOP bedanken voor haar financiële donatie .

Er is een eind gekomen aan de Stichting Zwembaden Hoorn. Vanaf seizoen 2017 zal Op-
tisport de Wijzend exploiteren. Vrienden van de Wijzend heeft al een aantal maal con-
tact gehad met het bedrijf Optisport en deze contacten stemmen ons positief. Volgend 
jaar krijgen we meer inzicht hoe een commercieel bedrijf de Wijzend gaat ontwikkelen 
en hoe Vrienden van de Wijzend hierin betrokken gaat worden.

Dit was het weer, tot de volgende keer met meer nieuws van en over de Wijzend.

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



Berichten van de Zonnebloem Oosterblokker/Schellinkhout

Het is alweer november en ook voor de Zonnebloem 
staat de tijd zeker niet stil. Als ik dit stukje schrijf zijn er 
negen gasten van Oosterblokker mee geweest naar het 
winkelcentrum in Schagen. Dit was georganiseerd door 
Westerblokker en wij zijn blij met deze mooie uitnodiging en samenwerking!

En wat staat er nog meer op het programma?
 2  december: ‘Piet’ Miriam heeft een verrassend kadootje bedacht en maakt met 
  het team weer graag mensen blij.
 13 december: Workshop kerststukje maken bij Thessa van 10.00  tot 12.00 uur
 9  februari: Jaarlijkse Gastdag in de Pancratiuskerk, alvast voor de agenda!
  Tabor Verwendag 2017, opgave hiervoor kan nog bij Tineke

Hartelijk bedankt voor het kopen van de loten, helaas is er bij ons geen prijs gevallen.
Rest ons nog een ieder fijne dagen te wensen en we vernemen graag of u of een ander 
een bezoekje op prijs stelt. Want samen kunnen we er voor zorgen dat er niemand 
vergeten wordt.

Met zonnebloemgroet van  Tineke  Oosterblokker/ Schellinkhout (0229-262456)
                                            Hilly  Westerblokker (0229-234872)
                                         Coby Zwaag (0229-237781)

Opbrengst Alzheimercollecte in Blokker

Het opgehaalde bedrag in Blokker voor Alzheimer Nederland was dit jaar € 1.472,41. 
Een verhoging van bijna € 300,- ten opzichte van vorig jaar dankzij uw gulle gaven.
Er zijn ook drie nieuwe collectanten bijgekomen, die de kou en regen hebben getrotseerd.
Voor volgend jaar zijn we nog op zoek naar een collectant voor de Bramleylaan, de 
Coxlaan  en de Sterappellaan, de Refter en de Vriendschapslaan.
Voor de kritische mensen raad ik aan om op de website van Alzheimer te kijken. 
Daaruit blijkt dat ook de regering subsidie geeft voor het onderzoek naar Alzheimer 
en dat 70 % van de collectegelden werkelijk besteed worden aan onderzoek. Je komt 
dan automatisch op de site van het Centraal Bureau Fondsenwerving waar je zelfs 
kan zien wat de directeur van Alzheimer verdient.
De gevers en de collectanten worden hartelijk bedankt en hopelijk tot volgend jaar.

Bert Balk, Koewijzend 20 te Blokker



Vrienden en vriendinnen van Het Masker,

Tada, het hoge woord is er dan eindelijk uit. Met gepaste 
trots presenteren wij u Prins Okkie d’n Eurste met hofdames 
Ronny en Elise! De eerste editie van de Prinsbekendmaking 
2.0 verliep als een speer. Iedereen was mooi op tijd en, niet 
te vergeten, gratis binnen. Zo hoefde niemand iets te missen 
van de speelse en supersonische act, die om klokslag elf over 
elf een knallende ontknoping kende. Maar voordat het spektakel begon werd eerst de 
nieuwe kleding van de Raad en Bestuur gepresenteerd. Dit was namelijk het behaalde 
doel van Het Masker tijdens de dorpsveiling Zwaag. Tijdens deze presentatie stonden 
er wel een paar hele vreemde snuiters tussen op de bühne. Het bleken de drie nieuwe 
raadsleden Bart Nijssen, Hans Clobus en Marcel Knol te zijn. Heren, welkom bij de club!

Langzaam schoven de gordijnen van het toneel, waar altijd van alles gebeurt, open en 
een gigantisch groot tablet stond daar. Adjudant Marco kwam ten tonele als Bobby en 
wilde wel een spelletje op dat 
mooie apparaat spelen. Helemaal 
van deze tijd werd dat natuurlijk 
Pokémon Go. Met een schepnet 
over de schouders en een echte 
Pokébal bij zich, ging Bobby als 
een heuse Pokémoncatcher op 
pad om te proberen wat Poké-
mons te vangen. Na een lange 
zoektocht kwam hij zonder resul-
taat terug in de Leuttempel. Maar 
wacht eens even, in de Leuttempel 
zit er ook nog eentje. Hij is wel 
wat klein, dus om hem deze keer niet te kunnen missen, vergrootte Bobby het scherm. 
Hij telde af van 10 naar 0 en gooide de Pokébal dwars door het scherm van de tablet! 
Met veel glasgerinkel en vrijkomende rook, stapte er een levensgrote Pikachu uit het 
scherm en Bobby was zo blij als een kind dat het hem uiteindelijk toch nog gelukt was 
om een Pokémon te vangen. Ook vorst Bernd was blij, want hij was nog op zoek naar 
een goeie Prins voor Het Masker, en als ze zo moeilijk te vangen zijn, moet deze Pika-
chu wel een hele goeie zijn. Dus wilde hij deze wel lenen van Bobby, samen met nog 
twee Pokémons die uit het scherm ontsnapt waren. En jawel, daar stond Prins Okkie 
d’n Eurste, alias Jos Brandhoff, met aan zijn zijde zijn hofdames Ronny Vlaar en Elise 
Brandhoff!

Foto’s en bewegende beelden op facebook en www.carnavalzwaag.nl

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



Familieberichten & Zoekertjes

GEVONDEN

DANKBETUIGING

Voor onze kinderen zijn wij op zoek naar leuke opa en/of oma om af en toe  
leuke dingen samen te doen met hen. Het zal heel leuk zijn als de opa/oma een  

muziekinstrument met de kinderen kan spelen. Tel.: 06-41675187.

Wild uit de polder. 
Geslachte haas in delen. Wilde eendenborstfilet. Houtduiffilet. Tel.: 06-2025 4050

Zoek niet verder naar HET cadeau van de Sint! 
Speel mee met ‘MINILOT.nl’ 15 trekkingen van de Staatsloterij. Speel mee in een team 

van 100 staatsloten/deelnemers.
Deelname per staatslot kost geen €15,- maar € 8,85.  
Hoe het in zijn werk gaat vindt op www.minilot.nl.

Gem Doodeman is het die dit voor u regelt: 06-51920595/minilot@ziggo.nl

Bij Huisartsenpraktijk Julianalaan in Zwaag (Julianalaan 9) is een bordeauxrode  
bodywarmer met grijze capuchon blijven hangen. Het gaat om een bodywarmer  
van het merk Rebel in maat 122.Van wie is deze bodywarmer? Tel.: 0229-212222.

Bij deze willen wij u bedanken voor de bloemen, de steun, en de warme berichten na 
het overlijden van mijn man, onze vader en onze opa

 Carlo Porcu
Alie Porcu - de Boer, kinderen en kleinkinderen

Oosterblokker, november 2016

GEZOCHT

TE KOOP

Voor plaatsing in het Samenspel van 9 december 
graag uiterlijk op WOENSDAG 30 november 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.



Trots op …

muziekvereniging ‘De Herleving Zwaag‘ en op muzikale 
gaste Melissa . Het werd een prachtige avond in De Baron, 
waar Melissa Venema u haar betoverende trompetspel liet 
horen in een volle zaal!  Van het ontroerende ‘Gabriella’s 
Song’ tot  het opzwepende “Habanera” uit Carmen en samen met het Leerorkest de 
popsong ‘Someone Like You’ van Adele. Maar ook nieuwe klanken in deze zaal waren 
te horen… want ‘De Herleving’ heeft een nieuwe eufonium en slagwerkinstrumen-
ten. Het drumstel, een gong, de buisklokken, een grote trom, kleine slaginstrumenten 
en een eufonium werden gepresenteerd door de bijhorende secties. De oude grote 
trom was een leuk item bij de laatstgehouden Dorpsveiling Zwaag. Deze investering in 
muziekinstrumenten, voor nu en in de toekomst, heeft een flinke aanslag op de spaar-
rekening van ‘De Herleving ’ tot gevolg gehad maar was nodig om de mooie harmonie-
klank in het orkest te behouden. Het was niet mogelijk geweest zonder bijdragen van 
Stichting Dorpsveiling Zwaag, het LOP, het Prins Bernhard Cultuurfonds, het Coöpera-
tiefonds van de RABO bank en HEMA Hoorn. Alle muzikanten van het Opleidingsorkest 
en het Harmonieorkest zijn bovenstaande instanties zeer dankbaar! Samen met dirigent 
Rolf Hoogenberg natuurlijk! Mocht u nieuwsgierig zijn geworden of willen meespelen 
in een van onze orkesten? We repeteren iedere dinsdagavond in cultureel centrum De 
Plataan, Past. Nuijenstraat 1 in Zwaag. Vanaf 18.45 uur het Leerorkest en vanaf 20 uur 
het Harmonieorkest, beiden met dirigent Rolf Hoogenberg op de bok.
Tot ziens bij een volgende concert of optreden!

STICHTING VRIENDEN VAN ST. CAECILIA
Uitgelote obligaties 2016
In 1998 is er een obligatie lening opgezet ten behoeve van de instrumenten en unifor-
men van muziekvereniging Sint Caecilia.
In november 2016 zijn de volgende obligaties uitgeloot:

 104 263 448 640 791
 142 289 479 646 810
 154 290 491 651 846
 160 375 498 655 863
 166 378 503 701 884
 167 381 504 713 943
 178 386 511 759 952
 211 387 551 766 963
 217 412 636 769 969
 233 442 638 782 971

Heeft u een obligatie die is uitgeloot, neem dan voor verzilvering contact op met 
 Jan Hoogland, penningmeester van de Stichting Vrienden van St. Caecilia, 
tel: 0229-270046 voor de verdere financiële afhandeling.



28 november Dorpenoverleg Zwaag/Blokker Aanvang: 20.00 uur

 Het Gouden Hoofd, Blokker

9 december Midwintermalen, molen de Krijgsman Aanvang: 18.30 uur

 Noorderdracht 61, Oosterblokker

9 december Klaverjassen, West-friezen Aanvang: 20.00 uur

 Wilhelminastraat 11, Zwaag

11 december Winterfair,  Aanvang: 11.00 uur

 Cultureel Centrum Pancratius, Oosterblokker

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

 De Witte Valk, Zwaag

16 december Kerstsamenzang Dorpskerk Aanvang: 20.00 uur

 Kerkelaan 8, Zwaag

17 december Maskerquiz Aanvang: 21.00 uur

 De Witte Valk, Zwaag

17 december Klaverjassen Aanvang: 20.00 uur

 De Wildebras, Zwaagdijk-West

Activiteitenagenda     november 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      november/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

27 november Heren  Aanvang 14.00 uur

  De Blokkers –ZAP  Blokker

4 december Heren  Aanvang 14.00 uur

  Westfriezen-Texel’94  Zwaag

11 december Heren  Aanvang 14.00 uur

  De Blokkers –Zaanlandia Blokker

ZAALVOETBAL

25 november Heren  Aanvang 21.05 uur

  Zwaag-Hoogland/kozijnen-LEBO 2  Zwaag

30 november  Dames  Aanvang 19.15 uur

  BZV –Avenhorn/K&S Zwaag

HANDBAL

27 november Heren  Aanvang 13.15 uur

  Westfriezen –Commandeur/VVW 2  Zwaag

4 december Heren  Aanvang 14.25 uur

  HV Blokker –Kleine Sluis 2  Sporthal De Kreek

4 december Dames  Aanvang 13.15 uur

  HV Blokker –Geel Zwart 2  De Kreek

4 december Dames  Aanvang 13.00 uur

  Westfriezen –DTS’48  Zwaag

VOLLEYBAL

2 december Heren  Aanvang 19.30 uur

  NIVO–W Jonas 3  Sporthal De Kers

3 december Dames Aanvang 13.30 uur

  WhamWham -Smashing’72  De Opgang

3 december Heren  Aanvang 15.30 uur

  WhamWham –Ardea  Sporthal De Opgang

TAFELTENNIS

2 december Heren  Aanvang 20.00 uur

  TT Sport/A Merk –Esopus 2  Oosterblokker 53



Een klein dorp en een grote opbrengst € 22.465 ! 

De Dorpsveiling in café de Harmonie heeft zaterdagavond 5 november een geweldige 
opbrengst opgeleverd. De 430 kavels brachten maar liefst € 22.465 in het laatje voor de 
kerk en de deelnemende verenigingen. Vanaf 20.00 uur stroomde de zaal al snel vol. 
De afslagers Frans Bervoets en Hans Bregman hielden de gang er goed in. 
Door een flitsende presentatie van de koopjes op de schermen in het gezellige café 
werd er flink geboden op de taarten, workshops, de Keez-middag, culinaire uitjes, diner 
aan huis en vele andere koopjes onder het motto: “Samen sterk voor dorp en kerk”. 
De opbrengst van de Dorpsveiling is bestemd voor het onderhoud van ons erfgoed, het 
prachtige gebouw de Onze-Lieve-Vrouw Visitatiekerk in het centrum van Oosterblokker 
en de deelnemende verenigingen: Oudervereniging Pancratius, EVA, Cultureel Centrum 
Pancratius, Historische Vereniging Blokker, Sinterklaascomité, Zonnebloem, Tafelten-
nisvereniging A-merk, Zingerderwijs, Handbalvereniging Blokker, Stichting Jeugd & 
Jongeren Oosterblokker en de Parochie.
Wij zijn ontzettend blij met deze opbrengst en willen alle kopers, gevers en vrijwilligers 
hartelijk bedanken. De Dorpsveiling is wederom een succes geweest en een gezellig 
samenzijn met het hele dorp. 
De uitbaters van de Harmonie willen wij hartelijk danken voor de samenwerking en het 
gastvrije onthaal. Kijk voor al het nieuws, informatie en foto’s van deze avond op onze 
website: www.dorpsveiling.nl 

Ter informatie hierbij de resultaten van de stemmen op de verenigingen (waarbij de 
parochie ook als vereniging is aangemerkt). Verdere informatie over het geldbedrag dat 
de verenigingen ontvangen i.v.m. de 50% regeling en de verdeling van de 10% van de 
netto opbrengst volgt later als het Veilingcomité weer bijeen is geweest en alle gelden 
binnen zijn.

Zingerderwijs      16    
EVA     61     
Oudervereniging Pancratius  79   
Sinterklaas comité    39  
Zonnebloem    61     
Tafeltennisvereniging A-Merk  22        
Historische Vereniging Blokker  07   
Parochie    42    
Handbalvereniging Blokker  17      
Stichting Jeugd & Jongeren   23
Cultureel Centrum Pancratius  33 

Kopers en gevers: Bedankt!
Het Veilingcomité



Het team van molen de Krijgsman aan de Noorderdracht gaat voor de tweede keer 
weer Midwintermalen, en wel op 9 december.
De hele molen is dan weer in sfeerverlichting gehuld, en u kunt zien hoe er met 
onze windmolen graan wordt gemalen. De molenaars geven u graag uitleg hier-
over. Voor de kinderen is er in onze bakkerij weer een leuke attentie, welke zij mee 
naar huis mogen meenemen. Denkt u aan een trommeltje o.i.d. voor een veilig 
vervoer naar huis? Voor de ouders staat de koffie met wat lekkers klaar voor een 
schappelijke prijs. In de bakkerij geven onze bakkers demonstraties over het maken 
van de Weihnachtsstol. Tevens kunt u ook kennismaken met onze andere kerst pro-
ducten, welke te bestellen 
zijn voor de kerstdagen 
via een bestelformulier.

U ziet, voor iedereen is er 
wat te beleven in de mo-
len aan de Noorderdracht. 
U bent van harte welkom 
op 9 december vanaf 
18.30 uur. Tot dan.

Team van molen  
de Krijgsman.

Molen de Krijgsman gaat Midwintermalen



Gezellige Winterfair Cultureel Centrum 
Pancratius Oosterblokker

Zondag 11 december van 11.00 -17.00 uur is er in het Cultu-
reel Centrum Pancratius in Oosterblokker een gezellige Win-
terfair, in de sfeervol ingerichte kerk – met kerstversiering, 
kerstmuziek en optredens van een gelegenheidsorkest. 
Er zijn diverse kramen met kerststukjes, kerstartikelen en -versieringen, kaarten, kaar-
sen, sieraden, cadeaupakketten, raamhangers, glas-in-lood, zoetigheden, cupcakes 
versieren, brocante,  gedichten, allerlei cadeautjes en dergelijke. Alles dus wat de 
kerstdagen zo gezellig maakt. De markt is op de beneden- en bovenverdieping van 
het cultureel centrum. 
Tijdens deze winterfair is er een bar en buffet met heerlijke huisgemaakte erwten-
soep (met roggebrood en spek), glühwein, oliebollen etc.
De toegang is 1 euro, kinderen <12 jaar onder begeleiding gratis. De kerk is rolstoel-
vriendelijk en de bovenzaal is met de trap of stoellift bereikbaar.
Voor meer informatie: info@ccp.nu

Mededelingen Medisch Centrum Oost

Mentaal en fysiek fitter worden? Meld je nu aan!
Veel onderzoeken ondersteunen de positieve effecten van regelmatig (hard-)lopen op 
de gezondheid. De POH-GGZ van huisartsenpraktijk Medisch Centrum Oost (MCO) bege-
leidt hierom in samenwerking met een fysiotherapeut wekelijks een (hard-)loopgroep. 

 Doelgroep:  patiënten die staan ingeschreven bij MCO en last hebben van 
  spanning - en/of andere psychische klachten.
 
 Inhoud:  conditie verbeteren aan de hand van persoonlijke doelen. 
  Er worden geen eisen gesteld aan je conditie. Je kunt kiezen om
  deel te nemen aan de wandel- of hardloopgroep. 
 Locatie en tijdstip:  elke dinsdag van 15.30 uur tot 16.30 bij de wielerbaan van 
  HRTC aan de Holenweg in Hoorn, naast het zwembad de 
  Waterhoorn. 
  Er zijn in het clubhuis mogelijkheden tot douchen, omkleden 
  en napraten.

Meer informatie en/of aanmelding: de POH-GGZ (Mascha Budel) is per e-mail bereikbaar: 
mascha@medischcentrumoost.com. Zij zal zo spoedig mogelijk uw bericht beantwoorden.



Nieuws Indoor Bowls Vereniging BZH - Zwaag

Bij de Indoor Bowls Vereniging BZH 
vond op maandag 31 oktober en op 7 
november een uitwisseling plaats met 
Petanque Vereniging de Bouledozers 
om kennis te maken met het verschil in 
het spel.
zestien leden van de Bouledozers kwamen kennismaken met de bowlssport.
Leden van beide verenigingen spelen met ballen (boules en bowls) er is een (but of jack) 
als richtpunt en het spel gaat over een betrekkelijk grote afstand zowel binnen (op mat-
ten bij BZH) als buiten bij de Bouledozers. Bij de Bouledozers speelt men zowel binnen 
als buiten op een ruwe ondergrond.
Voor  2017 is BZH uitgenodigd om met hun leden kennis te maken met de boules sport 
bij de Bouledozers.

Ben Gitzels

Een hele bijzondere dag.
Woensdag 16 no-
vember was een hele 
bijzondere dag voor 
mij. Dat was de dag 
dat ik 30 jaar kanker-
vrij ben! Nog speci-
aler maakte het dat 
mijn dochter Amber 
(15) haar haar op die 
dag heeft laten knip-
pen voor Stichting 
Haarwensen!!  Toen 
ik 9 jaar was heb ik 
een Ewing sarcoom 
gehad en door ope-
raties, chemo’s en 
bestralingen ben ik daar wonder boven wonder van 
genezen! Ook droeg ik toen een pruik. Hoe gewel-
dig is het dan dat je dochter haar prachtige, lange, 
blonde lokken wil doneren aan zieke kinderen zoals 
ik destijds? Ik kan niet in woorden uitdrukken hoe 
ongelooflijk trots ik op haar ben!!! Lieve Am je bent 
een kanjer!!!



Kerstsamenzang m.m.v. 
Marco Bakker & interkerkelijk 
koor Echo 
Evenals in de voorgaande jaren zal er op vrijdag-
avond 16 december a.s. een sprankelende Kerstsa-
menzang plaatsvinden in de sfeervolle Dorpskerk van 
Zwaag aan de Kerkelaan 8. Wij hopen u te mogen 
verwelkomen.
Aan de samenzang zal de bekende bariton Marco 
Bakker zijn medewerking verlenen en 
ook interkerkelijk koor Echo zal aanwezig zijn. Na-
tuurlijk zullen Marco Bakker en het koor ook eigen 
repertoire ten gehore brengen. Echo staat onder 
leiding van dirigent Karin Tonkes met als begeleider 
Hein Conijn.Het orgel zal worden bespeeld door Bets 
Conijn en aan haar zijde staat fluitist Jaap Keunen. 
De kerstlezing wordt verzorgd door Annet Kooiman en Frederik de Groot. Presentatie 
is in handen van Marja de Groot. Met deze Kerst zangavond wordt de traditie voortge-
zet om samen met donateurs en belangstellenden zingend naar de Kerst te gaan in het 
fraaie monumentale kerkgebouw.

De avond begint om 20.00 uur. Bestel de kaarten tijdig, want vol is vol! 
Bent u donateur dan ontvangt u 1 vrijkaart, extra kaarten zijn verkrijgbaar á € 10,-. 
U moet uw vrijkaart wel bevestigen. Wilt u meer kaarten bestellen dan kan dat. 
Reageer via kerstsamenzangzwaag@gmail.com of tel. nr. 06-53923705,
Natuurlijk is er na afloop warme chocolade en glühwein.

De traditionele kerstviering van Vrouwengilde Zwaag
Het Vrouwengilde Zwaag is druk bezig met de voorbereidingen voor de traditionele 
kerstviering op vrijdag 16 december. Al onze leden hebben inmiddels een uitnodi-
ging in de bus gehad en kunnen zich via Tonny Rood tot 8 december aanmelden. Het 
belooft een sfeervolle avond te worden, compleet met een uitgebreid broodbuffet, 
optreden van de groep Bunga Mas en verzorging met hapjes en drankjes. De aan-
vang zal rond 19.30 uur zijn in de Spiegelzaal van de Plataan. Voor wie hier naar toe 
willen, we beginnen om 18.30 uur samen in de kapel met een mooie kerstviering.

Zijn er nu in Zwaag en omgeving dames die hier ook graag bij willen zijn en nog 
geen lid zijn, neem dan telefonisch contact op met mevrouw Van Goor uit Zwaag, 
tel.: 237817 voor de juiste informatie.



Swaegh zingt  krijgt het er warm van!!!

Oefenen, oefenen, oefenen en dat soms met zweet 
op het voorhoofd. De leden van Swaegh zingt 
krijgen het er regelmatig warm van. Nog vier koor-
repetities en dan moeten de liedjes, waar het koor 
nu fanatiek op oefent, er goed in zitten. Dan staat het koor namelijk weer voor haar 
jaarlijkse korenfestival en het is de bedoeling dat er dan een aantal nieuwe liedjes ten 
gehore gebracht zullen worden. Het lied waar Swaegh zingt dit jaar in Son en Breugel 
eerste mee werd, is dan ook te beluisteren. Er komt tegenwoordig van alles uit de kast, 
maar de kleding die bij de uitvoering van dit lied gedragen werd, blijft er nu gewoon 
in. De meeste Samenspellezers hebben er natuurlijk geen idee van hoe het koor er toen 
uitzag. Als zij willen, kunnen ze foto’s daarvan bekijken op onze website. In 2017 wordt 
het festival op 15 januari gehouden en dat natuurlijk weer als vanouds in De Witte Valk. 
Zet het alvast in u agenda.  U zult op die dag dan ook een aantal nieuwe gezichten in 
het koor zien.  Het aantal koorleden groeit nog steeds gestaag. Er zijn zelfs enkele man-
nen bij gekomen.  Onze roep om mannen begint vruchten af te werpen. Uitgaande van 
het gezegde; als er één schaap over de dam is, volgen er vanzelf meer. Hopelijk melden 
nog enkele mannen uit Blokker, Zwaag, Zwaagdijk en/of omstreken zich bij het koor 
aan. Niet twijfelen, gewoon doen! Oefenen, oefenen, oefenen. Dat geldt natuurlijk ook 
voor de koren die op het Zwaagse festival komen zingen. Ook zij willen die dag goed 
voor de dag komen. Welke koren dat zijn, leest u in de volgende uitgaven van Samen-
spel.  Dat vermelden wij ( nu nog) niet op onze website www.swaeghzingt.nl of Face-
bookpagina. Voor andere informatie bent u daar natuurlijk van harte welkom.

Wereldwinkel  
Zwaagdijk-West

Zondag 27 November kunt u weer bij ons 
terecht voor uw aankopen. Dit is de laatste 
verkoop van dit jaar. Genoeg redenen om 
te komen: sinterklaas, kerst, verjaardag, of 
samen koffie of  thee drinken. Dus kunt u bij 
ons terecht voor: leuke of  lekkere cadeaus, 
wijn, chocolade letters, kerst artikelen.
Graag zien wij u na de viering van 10.00 
uur. Natuurlijk schenken wij weer gratis een 
kopje koffie of thee voor u.

Wereldwinkelgroep Zwaagdijk-West:  
Jose, Angela, Judith en Carla.

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





Coloumn Desiree
De macht van zwarte piet

Het kan niemand ontgaan zijn. Sinterklaas en zijn pieten hebben weer voet op Hollandse 
bodem gezet. Vast met wat angst en beven. Hoe welkom zou u zich voelen met al dat ge-
emmer over de huidskleur? Ik heb me erg kwaad gemaakt de afgelopen tijd. Over de kort-
zichtigheid van een kleine kern in ons land. En van de macht die de media deze figuren 
geven. We hebben het over een kinderfeest. Er is geen kind dat zwarte piet associeert met 
slavernij. Sterker nog: mijn kinderen hebben geen enkel besef van ongelijkheid, slavernij 
en discriminatie. En trouwens: naar verluit zijn in het verleden meer blanke slaven ingezet 
dan getinte. Maar dat is nu niet de kwestie. Voor kinderen is iedereen gelijk. Afgezien van 
een voorkeur voor papa of mama die af en toe de kop op steekt. 
Zwarte piet is een held. Daar dacht ik vroeger anders over, hoor. Ik was als de dood voor 
zwarte piet. Altijd bang dat hij opeens tevoorschijn sprong als ik in het donker naar de wc 
ging. Of naar de schuur moest lopen. Of wanneer ik in het donker naar buiten keek. Maar 
goed. Normale kinderen vinden zwarte piet een held. En dat kan ook niet anders. Hoe 
heerlijk is het om lekker vrij en gek te kunnen doen. Om kinderen blij te maken met een 
handje pepernoten. Om de zak met cadeautjes te mogen dragen. Fantastisch toch. Maar 
er is nog iets aan zwarte piet. In veel gezinnen is hij, ongewild misschien, onderdeel van 
de opvoeding. Voorbeeldje: onze oudste kids zijn inmiddels zo groot dat ze regelmatig 
ruzie maken. Hele discussies over wie er het grootst is. Wie het snelst ergens was. Wie het 
eerst de deur open deed. En dan ben ik heel pedagogisch onverantwoord. Ik roep: ‘Hee 
jongens, de luisterpiet hoort alles hè? Jullie weten toch wel dat als hij hoort dat jullie zo 
onaardig met elkaar omgaan of zo slecht naar papa en mama luisteren, dat jullie dan 
misschien geen cadeautje krijgen?’ Geloof me: het werkt! Ze weten niet hoe snel ze netjes 
moeten zitten en zich moeten gedragen. Bizar eigenlijk. Zwarte piet heeft gewoon meer 
macht dan papa en mama. Zou dat te maken hebben met die huidskleur? Nee, waarschijn-
lijk met het feit dat er cadeautjes op het spel staan. Maar toch. Een witte man met een 
vies gezicht, de zogenaamde roetveeg piet, gaat dit effect niet hebben. Sterker nog: Car-
men van bijna 5, vind het een neppe piet. Dat hoort toch niet? Ik zeg het u: er zal nooit 
zoveel respect zijn voor elk alternatief als er is voor de echte, pikzwarte zwarte piet. 

Ik wens u een fijne sinterklaas tijd!



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

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

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

Zaterdag 26 november 19.00 uur Adventsviering in de Dorpskerk van Blokker 
Al jaren lang is het een gewoonte om op de zaterdagnamiddag vóór de eerste adventszondag met 
elkaar een adventskrans te binden, soep te eten en daarna om 19.00 uur een korte viering te heb-
ben. Wij beginnen om 16.30 uur met het binden van een krans onder leiding van kosteres Martine. 
Alle materialen zijn aanwezig en voor de soep wordt gezorgd. Om 19.00 uur begint de viering 
onder leiding van ds. Jacob Meinders. U kunt ook alleen naar de viering komen.

Voor het  krans binden en soep eten gelieve u op te geven bij Martine Schoutsen, tel. 0229-850480 
of bij Corrie Balk, tel. 0229-262209. De kosten voor dit onderdeel bedragen  € 3,50.  

Zondag 27 november 1e Advent
Blokker: Avondmaalsviering: ds. Tineke van Lente-Griffioen

Zondag 4 december 2e Advent
Zwaag: 10.00 uur ds. Mirjam Sloots
Zwaag: 16.00 uur welkom dienst: ds. Peter van Ankeren uit Vlist, m.m.v. het Hoorns Byzantijns 
Mannenkoor

Thema: winter
De winter is een van de vier seizoenen. Het vriest buiten of er valt sneeuw. 
Kinderen spelen heerlijk in de sneeuw of gaan sleeën. Wat dacht u van een 
mooie schaatstocht op natuurijs met onderweg koek en zopie! Om alvast 
in de wintersfeer te komen, willen wij het volgende omslag van Samenspel 
vullen met foto’s van de winter.

Oproep foto’s nieuw omslag Samenspel

U kunt uw foto’s sturen naar redactie@stichtingsamenspel.nl  
voor woensdag 30 november.Alvast hartelijk dank!



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:

 Blokker: 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. 26 nov. 19.00 uur Oosterblokker Eucharistieviering met Samenzang

zo. 27 nov. 09.30 uur Zwaag 1e Zondag van de Advent

    Eucharistieviering m.m.v. Marcanto

   Westerblokker GEEN VIERING

di. 29 nov. 09.00 uur Westerblokker Eucharistieviering

wo. 30 nov. 09.00 uur Zwaag Eucharistieviering in de Kapel

do. 01 dec. 09.00 uur Zwaag Eucharistieviering in de Kapel

vr. 02 dec. 09.00 uur Westerblokker Eucharistieviering

  19.00 uur Zwaag Woord- en Communieviering in de Kapel

za. 03 dec. 19.00 uur Oosterblokker Eucharistieviering m.m.v. Zingerderwijs

zo. 04 dec. 09.30 uur Westerblokker 2e Zondag van de Advent

    MOV  Eucharistieviering m.m.v. Marcanto

   Zwaag GEEN VIERING

di. 06 dec. 09.00 uur Westerblokker Eucharistieviering

wo. 07 dec. 09.00 uur Zwaag Eucharistieviering in de Kapel

do. 08 dec. 09.00 uur  Zwaag Eucharistieviering in de Kapel

vr. 09 dec. 09.00 uur Westerblokker Eucharistieviering

za. 10 dec. 19.00 uur Oosterblokker MOV Eucharistieviering m.m.v. 

    Dames- en Herenkoor

zo. 11 dec. 09.30 uur Westerblokker 3e Zondag van de Advent

    Eucharistieviering m.m.v. Sterren & Stars

   Zwaag GEEN VIERING



Alarmnummer Ambulance / Brandweer / Politie 112

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

Gemeente Hoorn  0229 - 25 22 00

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

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

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

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

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

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

R.K. Begrafenis- en Crematievereniging St. Barbara  Zwaag, Zwaagdijk-West
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


