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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.

Stichting

SAMENSPEL

Woont u buiten het verspreidingsgebied?
Geïnteresseerden die buiten het verspreidingsgebied wonen, maar wel het Samenspel willen
ontvangen, kunnen contact opnemen met Ben Gitzels, telefoon: 0229-262185.
Tegen een kleine vergoeding krijgen zij het Samenspel dan toegestuurd.
Vrijwillige bijdrage
Wilt u Samenspel financieel steunen door middel van een vrijwillige bijdrage, dan kunt u dit
overmaken op bankrekeningnummer: NL 17 RABO 0122 1373 96 t.n.v. Stichting Samenspel.

Kopij voor de volgende uitgave van het Samenspel op 22 december kunt u inleveren

uiterlijk op woensdag 13 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 toepasbaarheid en correcte inhoud voor plaatsing. Voor vragen of opmerkingen kunt u zich wenden tot
de redactie via redactie@stichtingsamenspel.nl . Drukfouten voorbehouden.
Wilt u adverteren in Samenspel?
Als u een advertentie wilt plaatsen in Samenspel, kunt u contact opnemen met Drukkerij
Gerja, Witte Paal 212 – 1742 LA Schagen, tel. 0224 - 296007 of e-mail: advertentie@zrgbv.nl
Heeft u een vraag voor de redactie?
Als u vragen heeft aan de redactie van Samenspel, dan kunt u bellen naar: 0229-241249
(tussen 19.00 en 20.00 uur).
Heeft u Samenspel niet ontvangen of heeft u een vraag over de verspreiding?
Als u opmerkingen of vragen heeft over bijvoorbeeld de verspreiding, kunt u contact opnemen
met Ben Gitzels: 0229-262185.

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

- Corina van Willegen
- Chris Baesjou
- Ivo Stork
- Judith Gitzels

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

Kleuterbouw van de Wingerd vindt cadeautjes
De Wingerd in Zwaag is alweer volop in de Sinterklaassferen beland.
Nog voordat de goede Sint in Nederland was aangekomen, werden er
namelijk natte cadeautjes gevonden rond onze school! Op de cadeautjes stonden wel namen, maar deze kinderen zaten niet bij ons op
school. Alle kleuters kwamen in de hal bijeen en we bedachten gezamenlijk een plan. We hebben de pakjes laten drogen en toen we schoentje mochten
zetten hebben we de pakjes erbij gedaan zodat Sinterklaas ze weer kon meenemen om
aan de juiste kinderen te geven. Maandag bleek dit gelukt te zijn en waren onze schoenen ook nog gevuld met een heerlijke chocoladeletter. De komende tijd wordt er in de
klassen druk gespeeld en gewerkt met het Sinterklaasthema. Zo staat er een stoomboot
in de hal en is er in elke klas een pietenhoekje te vinden.
Voorlopig genieten we van deze gezellige tijd tot het heerlijke avondje weer is gekomen!

Keezen in de Witte Valk
Op 19 december kun je weer komen Keezen in de Witte Valk te Zwaag. Meld je aan
tussen 19.00 en 19.15 uur, deelname kost 2,50 euro. Deze bijdrage wordt gebruikt
voor het prijzengeld. Er worden vier ronden gespeeld zodat u weer op tijd thuis bent.
Keezen is een leuk en gezellig spel voor jong en oud, gevorderden en beginners.

Oliebollenbakfestijn molen De Krijgsman
Met de kerstdagen in het verschiet maken wij ons alweer een beetje op voor het oliebollenbakfestijn. Dit evenement is al jaren een topper voor onze molen. Ooit begonnen
als geintje, nu uitgegroeid tot een heus festijn. Vrijwilligers doen dan hun uiterste best
om de lekkerste oliebollen en appelbeignets voor u te bakken. De kwaliteit is zoals u
die van ons gewend bent, gewoon goed.
Voor de nieuwe bewoners van de Bangert en Oosterpolder een mooie gelegenheid om
eens bij de molen binnen te kijken. Dan kunt in onze mooie bakkerij zien hoe hier de
lekkerste oliebollen worden gemaakt. Wij zijn open op vrijdag en zaterdag van 9.00 tot
16.00 uur en zondag 31 december van 10.00 tot 16.00 uur.
U kunt ook uw bestelling door geven via onze website www.molendekrijgsman.nl
en ophalen op 31 december tussen 11.00 en 16.00 uur. Daarna gaan wij ook oud en
nieuw vieren, maar om twaalf uur ‘s nachts houden wij brandwacht op onze molen.
Beste mensen, houdt u alstublieft rekening met uw vuurwerk, want onze molen is zeer
brandgevoelig. Wij
zouden het ten zeerste betreuren als dit
mooie monument ten
onder zou gaan door
vuurwerk.
Dan rest mij, namens
het molenteam van
stichting Molen de
Krijgsman, u een
goed uit einde en
een goed en vooral
gezond 2018 toe te
wensen.
Erik Dudink, secretaris
stichting Molen de
Krijgsman

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 13 DECEMber	
Svp papier gebundeld of in doos/bak aan de weg zetten.

Nieuws van de Zwaagse Gymnastiek en TurnVereniging
Op zaterdag 9 december en zondag 10 december organiseert
de Zwaagse Gymnastiek en TurnVereniging de eerste wedstrijd voor Rayon West-Friesland in de Koggenhal in de Goorn.
De selectieturnsters van de 4e divisie en de D1 gaan dan hun
beste beentje voor zetten om de geleerde oefeningen en onderdelen zo goed mogelijk te turnen.
Als u wilt komen kijken dan bent u van harte welkom. De entree is 2,50 euro voor volwassenen en 1,50 euro voor kinderen.
Op 2 december turnen onze selectieturnsters uit de 3e divisie in Beverwijk en ook zij
zullen hun uiterste best doen om foutloos te turnen.
Wij wensen onze turnsters en trainsters heel veel succes!
Voor meer info kunt u terecht op zgtv.nl en op onze Facebookpagina.

Westfriese Lourdes vliegreis 2018
“Je voelt in Lourdes de liefde van je medemens, de warmte van alle mensen om je heen.”
(Deelnemer Westfriese Lourdes Vliegreis 2017).
Van 26 september tot en met 1 oktober 2018, gaat VNB Westfriesland voor het
zeventiende achtereenvolgende jaar naar Lourdes. De groepsreis, met Westfriese
pastorale begeleiding, staat open voor jong, oud, gezond, ziek, gelovig, niet gelovig, buitenkerkelijk, andersdenkend.
Via opstapplaatsen in Hoogkarspel, Hoorn en Oostzaan brengt de touringcar u naar
Maastricht Aachen Airport. Na ongeveer anderhalf uur vliegen landt het chartertoestel op Tarbes. De gereedstaande bus zet u in circa vijftien minuten voor uw hotel
in Lourdes af. Twee informatie- en kennismakingsavonden in juni en september
dragen bij aan een versneld groepsgevoel. Op de reünie in november krijgt u het
herinneringsboekje van deze betekenisvolle reis! Wilt u in 2018 met ons mee? Meld
u aan bij Harry Vet via de mail: ham.vet@quicknet.nl of telefonisch: 0228-514040 of
bij het plaatselijke inschrijfadres.
De pelgrims verblijven in groepshotel Croix des Bretons. Degenen voor wie (enige
tijd) lopen en/of staan (te) vermoeiend is en die van een rolstoel gebruik (willen)
maken (welke kosteloos kan worden geleend) moeten zelf een rolstoelbegeleider
meenemen. De rolstoelbegeleider dient de rolstoeler de hele reis te duwen!
Beschikt men niet over (rolstoel)begeleiding, dan is zorghotel Padoue de aangewezen locatie. Hier verblijven de pelgrims die zorg en/of verpleegkundige hulp nodig
hebben. De begeleiding (een op een) wordt 24 uur verleend door vrijwilligers,
waaronder Westfriezen. Alle vrijwilligers worden door VNB aangesteld.

Opbrengst collecte Nederlandse Stichting
voor het Gehandicapte Kind
Ruim 12.000 vrijwilligers gingen in de derde week
van november door heel Nederland langs de deuren
om geld in te zamelen, waaronder 30 collectanten in
Zwaag, Bangert-Oosterpolder, Blokker en Westwoud.
Met elkaar hebben zij hier een bedrag opgehaald van
ruim 2000 euro.
Dit jaar mocht ik een digitale collectebus uitproberen. Iedereen was heel enthousiast
maar het was toch nog wel een beetje spannend of lastig om digitaal te doneren. Het
is iets onbekends. Vooral omdat je moet aangeven hoeveel je wilt geven. Alle beetjes
helpen en het maakt voor de collectant niet uit of er 1 euro wordt gegeven of tien euro.
Ik hoop dat volgend jaar meer mensen de digitale bus langs hun deur hebben gehad,
waardoor deze bus meer bekendheid krijgt. Dan kunnen de collectanten met minder
geld over straat en gulle gevers kunnen altijd iets geven, ook als er geen kleingeld in de
buurt is.
Met de hulp van donateurs en vrijwilligers steunt de NSGK jaarlijks honderden projecten die kinderen en jongeren
helpen om gewoon te spelen, sporten,
leren wonen en werken, liefst samen
met leeftijdgenoten zonder beperking.
Dat is niet alleen leuk en leerzaam,
maar ook belangrijk omdat samen leven
begint bij samen opgroeien.
NSGK dankt alle vrijwilligers en donateurs. Zonder hen, maar ook zonder de
mensen thuis die gul hebben gegeven,
zouden wij ons belangrijke werk voor
deze kinderen en jongeren niet kunnen
doen.
Voor de wijk Bangert-Oosterpolder
en Blokker zijn we voor volgend jaar
(derde week van november) nog op
zoek naar nieuwe collectanten. Dus als
u tijd en zin heeft om u een avond in te
zetten voor kinderen met een handicap
meldt u zich graag aan bij:
Sandra Jesterhoudt, Bessegaard 17,
Zwaag, tel 0229-575221

K.V.G. St Anna vierde Sinterklaas
Bij het K.V.G. St. Anna was het dit jaar al vroeg Sinterklaas. Op 15 november werd Sinterklaas gevierd. De goedheiligman had vele cadeaus
naar het Gouden Hoofd gebracht. De zaal was feestelijk versierd en
er waren veertig leden om deze avond mee te maken. We begonnen
met koffie/thee en warme chocolademelk met een heerlijke dot slagroom. De schaaltjes
met ouderwets strooigoed hadden goede aftrek.
We speelden het alom bekende dobbelsteenspel, nou dat werd feest natuurlijk! Zo
denk je dat je zeven pakjes hebt en vijf minuten daarna ben je ze alweer kwijt. Er waren
grote pakken bij waar iedereen wel zin in had. Maar ja, Sinterklaas mag foppen, dus
daar bleek dan een klein minicadeautje in te zitten. Uiteindelijk gaat het niet om de
cadeaus maar om de lol. Onder het genot van een borrel en zoutjes werd er een Sinterklaasverhaal voorgelezen. Wel moest je hierbij opletten want het was namelijk een
bingoverhaal.
Iedereen ging voldaan en blij naar huis. Ook een tevreden en gelukkig bestuur dat zoveel enthousiaste bedankjes kreeg.
20 december is onze kerstavond.

Kerst met Ooker & friends
Op zaterdagavond 16 december en zondagmiddag 17 december
geeft Ooker, een koor met spirit, twee kerstconcerten in Hotel
Mariakapel aan de Achterstraat. Een prachtige locatie met een
enorme historie. Niet geheel vreemd voor Ooker, want in het
verleden heeft men daar ook enige tijd gerepeteerd.
Het wordt geen gewoon concert. De insteek is anders dan voorgaande jaren. Het
wordt een verrassende muzikale reis door Hotel Mariakapel samen met Ooker en
gastartiesten. Dit alles onder de bezielende leiding van Tanja Gardner. Het speciaal
voor de voorstelling geschreven script is afkomstig van Sander Huisman. Ooker biedt
een podium voor talent om als artiest tijdens het kerstoptreden met eigen repertoire, passend bij een winterse kerstmiddag/avond, op te treden. Natuurlijk wordt
er ook gezamenlijk gezongen.
Het repetitieproces is in volle gang. Met man en macht wordt gewerkt om er een
prachtig kerstconcert van te maken.
U bent van harte welkom om dit unieke concert bij te wonen.
Zaterdag 16 december is de aanvang 20.00 uur, zondagmiddag 17 december 14.30
uur.
U kunt kaarten bestellen via reserveren@ooker.nl of via de website www.ooker.nl.
Kaarten kosten 10 euro, kinderen van 4 tot 12 jaar betalen 5 euro.

Nieuws van de Blockeniers
Beste ingezetenen van het Rijk der Blockeniers
en daarbuiten,
Onze kersverse Prins Patrem, zijn adjudant Filius en
hofdames Lindsey en Louise zitten nog even op de bekende roze wolk. Zij hebben genoten van de prinsbekendmaking, maar nog meer van alle leuke reacties daarna. Geheel
onbekend zijn zij niet met het carnavalsvirus, maar het decorum van de Blockeniers zijn
is toch wel weer geheel nieuw voor hen.
De prins en adjudant kregen op de avond van de prinsbekendmaking een geheel nieuwe cape omgehangen. Ook het bestuur van de Blockeniers werd in het nieuw gestoken,
zij kregen nieuwe colberts. De outfits zijn gecompleteerd met nieuwe gilets en dassen,
dus het bestuur kan weer goed voor de dag komen. Dit is overigens allemaal mogelijk
gemaakt door het Blokkerfonds. De Blockeniers zijn uiteraard verguld met deze prachtige gift.
Er wordt hard gesleuteld aan het programma voor het komende carnaval. Maar eerst is
er op 20 januari een grandioos prinsenbal in Het Gouden Hoofd en op 21 januari volgt
de jeugdprinsbekendmaking. Noteer deze datums alvast, want allebei de aangelegenheden worden fantastisch!
Tijdens het prinsenbal wordt ook de prominent van Blokker bekend gemaakt. Dit is een
hoge onderscheiding die eens in de drie jaar door de Blockeniers wordt uitgereikt. Wie
zou deze keer het Blokkerse ereteken ontvangen?
In de tussentijd zitten de prins en zijn gevolg
trouwens niet stil. Op 16 december gaan zij met
een grote groep naar het prinsenbal van carnavalsvereniging de Deurdarsers. Het belooft een
Vragen of opmerkingen?
knallende avond te worden.
Geef het door via www.hoorn.nl
Vooruitlopend op het carnavalsprogramma kan
er al gereserveerd worden voor de dinershow op
Heeft u een vraag of opmerking
dinsdagavond 13 februari. Stuur daarvoor even
voor de gemeente?
Zoals een melding over speelvoorzieningen
een mail naar robdoodeman@kpnmail.nl.
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.

Een c ompli mentje!
Deze rubriek is opgezet als een doorgeefrubriek. Degene die een
compliment krijgt mag in het volgende Samenspel een
complimentje geven.
Omdat het Samenspel door twee van mijn dochters wordt bezorgd, is deze al vroeg op
donderdagmiddag in ons huis. Meestal wordt hij meteen doorgebladerd, want er staan
altijd leuke berichtjes in zoals ‘een complimentje’. Maar deze keer lag hij al snel in de
krantenmand. Totdat ik verschillende app-berichtjes kreeg van mensen: je hebt het
verdiend....
Tot mijn grote verbazing zag ik dat ik deze editie een complimentje van Johan Tiessing
heb gekregen, super bedankt Johan!! Hier ben ik echt heel erg blij mee. En dat in de
week na de collecte van de NSGK (waar ik dit jaar een wijk overnam van een medeorganisator omdat haar kindje te vroeg was geboren en ik het dus dubbel druk heb gehad).
Maar nu is voor mij wel de ietwat lastige taak weggelegd om het complimentje door te
geven. En dat in ons Zwaag waar zoveel vrijwilligers actief zijn.
Daarom wil ik het compliment doorgeven aan Jeroen en Esther Swerissen. Dit leuke stel
heeft het door hun bezigheden altijd druk maar als er ook nog iets anders geregeld
moet worden staan ze toch weer voor je klaar. Jeroen doet veel bij de Westfriezen, zit
in het bestuur van de jeugdvoetbal, coacht en geeft trainingen aan de verschillende
teams. Hij heeft er voor gezorgd dat het feest van Koningsdag (of was het toen nog Koninginnedag?) in het dorp bij de Westfriezen is gebleven en hij zit in ‘Vrienden van de
Wingerd’ om onder andere sponsoren te zoeken om extra dingen met de kinderen op
school te kunnen doen. Esther zit in de ouderraad van de Wingerd en is verkeersouder.
Daarbij helpt ze bij elke sociale activiteit in Zwaag, zoals een vos zijn bij de vossenjacht,
collecteren, de huttenbouw en Koningsdag. Ook buiten Zwaag heeft ze bezigheden bij
bijvoorbeeld zwemwedstrijden en in het WFG op de afdeling kind en jeugd. Ondanks
deze en vast nog veel meer activiteiten waar ik niets van weet, hebben ze ook nog tijd
om met carnaval met de grote optocht mee te doen en dan samen met De Lamstralen
vorig jaar zo’n prachtige Frozen-wagen te bouwen waar vooral heel veel kinderen en
ouders zo van hebben genoten.
Jeroen en Esther, ga zo door en dit compliment is jullie van harte gegund.
Groetjes Sandra Jesterhoudt

Huisartsenpraktijk Julianalaan
De praktijk is vrijdag 22 december gesloten.
Voor actuele informatie, zie www.julianalaan.praktijkinfo.nl.

MAK Blokweer
Mijn winterwonderland
Op een rustige winterdag dwarrelt de sneeuw in mooie vlokken naar beneden, maar als
het flink waait, lijkt de sneeuw wel horizontaal te vallen. Je kunt zien uit welke richting
de wind kwam door te kijken naar de sneeuw op de grond. In Nederland ligt steeds
minder vaak sneeuw en daarom gaan we bij MAK Blokweer op zondag 10 december
een eigen winterwonderland maken! Doe je mee?
Deze Maks’ doe-middag is voor kinderen van 6 t/m 12 jaar en vindt plaats op zondag
10 december van 14.00 tot 15.30 uur. Aanmelden kan telefonisch: 0229-266344 of via
e-mail naar: info@mak-blokweer.nl. De kosten zijn 4,50 euro per kind, inclusief materialen.
Licht in donkere dagen
In deze donkere dagen zorgen flakkerende kaarsjes voor warmte en gezelligheid. Het is
extra leuk om een zelfgemaakte kaars aan te steken. Op de doe-middag Kaarsenmagie
op zondag 17 december kun je kaarsvet smelten en weer laten stollen om zo een prachtige kaars te toveren!
Deze Maks’ doe-middag voor
kinderen van 6 t/m 12 jaar
vindt plaats op zondag 17 december van 14.00 tot 15.30 uur.
Aanmelden kan telefonisch:
0229-266344 of e-mail naar:
info@mak-blokweer.nl. De
kosten zijn 7,50 euro per kind,
inclusief materialen.
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.
Stichting MAK Blokweer, Kloosterhout 1-2, 1695 JC Blokker, www.mak-blokweer.nl.

Liefdewerk Oud Papier Zwaag
Het oud papier wordt elke maandag in de
even weken opgehaald in Zwaag.
Ophaaldata:
MAANDAG 11 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

Clubkampioenschap 2017 Indoor Bowlsvereniging BZH
Op maandag 20 november werd in de
sporthal van Zwaag door de Indoor
Bowlsvereniging BZH gespeeld om het clubkampioenschap van 2017. Ook werden aan
de bowls gerelateerde spelletjes gespeeld door overwegend degenen die niet aan het
clubkampioenschap deelnamen. Koffie en thee werd ons aangeboden door de beheerders van de sporthal en koek door Truus van Baar. Zij gaat verhuizen en de vereniging per december verlaten.
Hierna was het tijd om te beginnen. Eerst werd een ronde spelletjes gespeeld. Daarna
namen twaalf periodekampioenen, van de ochtend- en de middagploeg ieder zes, deel
aan het clubkampioenschap. Na diverse wedstrijden en nog een ronde spelletjes werd
uiteindelijk de finalewedstrijd om het clubkampioenschap 2017 gespeeld door Adam
Kaagman en Hein Spil. Hieruit kwam Hein Spil als winnaar naar voren.
Hein en Adam kregen ieder een bos bloemen en
Hein kreeg de wisselbeker uitgereikt door de
winnaar van 2016: Mies Brouwer.
De uitslag van de aan bowls gerelateerde spelletjes
was als volgt:
1. Mies Brouwer
190 punten.
2. Martin Vos
142 punten.
3. Joop Lakeman
138 punten.
Zij kregen ieder een prijs aangeboden.
Nadat de zaal weer opgeruimd en op orde was
gebracht, was het tijd voor een uurtje gezellig
samenzijn en was er een uitstekend diner in buffetvorm verzorgd door de beheerders
van de Sporthal.
Wilt u na het lezen van het bovenstaande ook eens kennismaken met
de bowlssport?
Komt u dan eens kijken op onze
speeldag, maandag van 10.00 tot
12.00 uur en van 13.00 tot 16.00 uur
in de sporthal van Zwaag,
Munnikenwoud 1.
Voor inlichtingen kunt u contact
opnemen met Ben Gitzels,
telefoon: 0229-262185.
Het bestuur

Activiteitenagenda
8 december

december 2017

Klaverjassen	Aanvang: 20.00 uur
Westfriezen, Zwaag

9 december	Adventconcert Spiro Musica	Aanvang: 20.00 uur
Dorpskerk, Kerkelaan 8 Zwaag
10 december

Winterfair	Aanvang: 11.00 uur
Cultureel Centrum Pancratius, Oosterblokker

16 december

Klaverjassen	Aanvang: 20.00 uur
De Wildebras, Zwaagdijk-West

19 december

Keezen	Aanvang: 19.00 uur
De Witte Valk, Zwaag

23 december

MaskerQuiz	Aanvang: 21.00 uur
De Witte Valk, Zwaag

30 december

Top 2000 concert St. Caecilia	Aanvang: 20.00 uur
De Witte Valk, Zwaag

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

Altijd gedacht dat Bridge te
moeilijk is?
Bridgeclub Roken Pas start op woensdagmiddag
medio januari 2018 in De Witte Valk in Zwaag een
bridgecursus voor beginners. Onze docent Kees de
Lange laat in korte tijd en op een aantrekkelijke
manier zien dat iedereen dit fantastische spel onder de knie krijgt. Na slechts twaalf
prikkelende middagen gaat u door het leven als bridgespeler. De mooiste hobby die u
zich kunt wensen. De kosten bedragen slechts e 65 euro, inclusief lesboek. De lessen
duren 2 a 2,5 uur.
Opgave en inlichtingen bij C. de Lange: ca.delange@quicknet.nl of 0228-562374.
Roken Pas heeft twee speelsessies: op maandagavond in Het Gouden Hoofd in Blokker
en op woensdagmiddag in De Witte Valk in Zwaag.

Sportagenda

november /
december 2017

VOETBAL
10 dec Heren
Heren

14.00 uur

14.00 uur

Westfriezen - Purmerend

Zwaag17 dec

De Blokkers - Spirit ’30

Blokker

ZAALVOETBAL
8 dec

Heren

21.05 uur

Zwaag Hooglandkozijnen - VIOS ’78/Gomes Zwaag

15 dec Dames
HANDBAL

20.10 uur

Zwaag Hooglandkozijnen - RTC ’72

Zwaag

10 dec Dames

12.10 uur

HV Blokker - Victoria O

De Kreek

17 dec Dames

13.00 uur

Westfriezen - Meteoor

Zwaag

Heren

15.30 uur

WhamWham - Amsterdam 2

De Opgang

15 dec Heren

19.30 uur

NIVO - Alvoco

De Kers

VOLLEYBAL
9 dec

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.

Zaterdag 30 december
Top 2000-concert
Op de voorlaatste dag van het jaar knallen
de klassiekers uit de Top 2000 in vele huiskamers uit de speakers, maar óók ‘s avonds in De Witte Valk. Voor één avond is dit
namelijk weer het decor voor het Zwaagse Top 2000-café. Presentatoren Leo Blokhuis en Matthijs van Nieuwkerk alias Marcel Korse en Jan Hoogland kondigen deze
avond de nummers aan en de muziek wordt gespeeld door St. Caecilia. Voor de
gelegenheid wordt het orkest aangevuld met een combo van toetsen en gitaar. U
kunt luisteren (en meezingen) met muziek van onder andere The Police, ELO, Bruno
Mars, Queen en Elvis.
Zaterdag 30 december gaan de deuren van De Witte Valk open om 19.30 uur, het
concert start om 20.00 uur. U bent van harte welkom om samen met ons muzikaal
het jaar af te sluiten!
Muziekvereniging St. Caecilia Zwaag

Familieberichten & Zoekertjes
DANKBETUIGING
We danken jullie voor het vele medeleven en de warmte die we mochten
ontvangenna het overlijden van mijn man, onze vader, schoonvader en opa
Henk Overbeek
Het is voor ons tot troost geweest.
Henny Overbeek-Vlasman

GEZOCHT
Huishoudelijke hulp gezocht in Oosterblokker, 1 dagdeel per twee weken in overleg.
Voor meer informatie bel tel. 06-48057918.

Wij zijn op zoek naar mooie, oude foto’s van het deel van de Westerblokker waar wellicht onze woning op staat. De woning komt uit 1935 en is Westerblokker 100. Heeft u
oude foto’s of weet u iemand die deze heeft? jantjev@quicknet.nl of 06-46292090.

Ik zoek en interieurverzorgster voor 4 uur in de week.
Voor info: mevrouw W. Zuidema, tel. 06-53283466 of 0229-279995.

Zorgboerderij De Oostertuin in Oosterblokker en kleinschalige woonvoorziening
De Westerhout in Blokker zoekt voor licht tuinonderhoud en kleine klussen een vrijwilliger.
Lijkt het u leuk om deze werkzaamheden op beide locaties te doen en bent u
1 dag (of 2 dagdelen) per week beschikbaar dan kunt u contact opnemen met
Ted Alferink: 06-20409687.
Op www.deoostertuin.nl en www.dewesterhout.nl vindt u informatie over beide organisaties.

TE KOOP
Massief eiken houten eettafel met vier stoelen.
Tel 0229-245858 / 06-22975544

GEVONDEN
Gevonden op 27 november om ongeveer 14.00 uur op het fietspad langs de crossbaan
(Bangert-Oosterpolder) een huissleutel met plastic label (paars en wit).
Inlichtingen: 06-49698277.

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?
Voor plaatsing in het Samenspel van 22 december graag uiterlijk op
woensdag 13 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.

Bedankt voor uw bijdrage aan de Alzheimercollecte
Het ging goed met de collecte in Blokker. Er is ruim e 200,- meer opgehaald dan vorig jaar. Het wordt altijd al vroeg donker in de tweede week van november, dan wil
niet iedereen de deur nog open doen. De collectanten waren enthousiast en voor
degenen die niet konden werden al gauw vervangers gevonden.
We collecteerden voor het eerst met negen bussen waar ook een pinautomaat op
zat. Dat had een grappig effect en enige uitleg was noodzakelijk. Men kan nooit
meer zeggen dat er geen kleingeld in huis is. Het was nog wel even wennen. Bij
de zestig tot honderd adressen werd drie tot negen keer gebruik gemaakt van de
pin. Ik kon op de computer per dag het gepinde bedrag volgen. Tien procent van
het opgehaalde bedrag was met de pin en de helft van de bussen was maar met
een pin. De collectebussen worden met andere fondsen gedeeld. Het was een pilot,
maar we hopen volgend jaar allemaal pinbussen te hebben. Het totaal opgehaalde
bedrag was 1.690,28 euro. Nogmaals heel hartelijk bedankt.
Bert Balk

De laatste loodjes
Afgelopen zondag is het negenkoppig orkest begonnen
met het instuderen van de liedjes van Hairspray. Naast gitaar, basgitaar, drums en keyboard zijn er vier blaasinstrumenten aan het orkest toegevoegd en het klink al waanzinnig. Wij kunnen u zeggen: het spatte ervan af. Mooie muziek! Als dit gecombineerd
gaat worden met de zang staat er weer iets geweldigs.
Zo heel langzaam komt het eindproduct in zicht. Het decor wordt in de komende weken gebouwd en het licht geïnstalleerd.
Houdt u onze website en Facebookpagina in de gaten. Daar kunt u binnenkort onze
trailer bewonderen. U krijgt dan een indruk hoe het er uit gaat zien.
Ook de kaartverkoop gaat geweldig. De laatste avond, zaterdag 27 januari, is bijna
uitverkocht en de matinee op zondag 21 januari is al ruim voor het helft verkocht. Dus
als u even tijd hebt, koop die kaarten. Het is toch leuk om een toegangskaart voor Hairspray te krijgen met de Kerst?
De leden hebben er erg veel zin in om eindelijk na maanden repeteren de musical
Hairspray voor u uit te uitvoeren. U zult weer versteld staan van het talent dat bij onze
vereniging rondloopt.
Wij hopen u eind januari 2018 te verwelkomen in de Witte Valk te Zwaag.

Rondmetselen
Onze oproep aan u,
enige nummers geleden, hoe je een muur
rond moet metselen,
heeft zinvolle bijdragen
opgeleverd. Allen die
reageerden hartelijk
bedankt.
Om horizontaal/waterpas rond te metselen
maakten we op aanraden van de lezers een
ronde mal, een ring. We
stelden vier profielpalen
zuiver haaks waartussen
de ring waterpas gesteld werd. De ring werd steeds een voeg- en steendikte hoger afgetekend en zo metselden wij een fraaie fonteinbak van middeleeuwse kloosterstenen.
Een nieuw pareltje in de cultuurhistorische route in Blokker.
Will Schaaper, Bert Balk
Werkgroep Kloosters Blokker van de Stichting Cultuurhistorische Route Blokker

KVG, Vrouwengilde Zwaag bereidt
sfeervolle Kerstviering voor
De goedheiligman is nog maar net teruggekeerd naar
Spanje en het bestuur van het Vrouwengilde Zwaag is alweer volop in de weer om
voor haar leden een sfeervolle kerstviering in elkaar te zetten.
Vrijdag 14 december wordt er begonnen met een gezamenlijke viering om 19.00
uur in de Kapel waar we naar hartenlust mee kunnen zingen met mooie kerstliederen. Daarna wordt men om 20.00 uur verwelkomd in de warme ambiance van de
spiegelzaal in de Plataan. De tulband en het kerstbrood zal zeker heerlijk smaken.
Vanaf 21.00 uur staat het prachtige koor Noël klaar om de leden een onvergetelijke avond te bezorgen. Tussendoor wordt u verwend met luxe hapjes en lekkere
drankjes.
Mocht het zo zijn dat u vergeten bent om u aan te melden,
doe het dan (uitsluitend) nog dit weekend via Tonny Rood.
Wij hopen veel van onze leden deze speciale avond te mogen verwelkomen.
Voor informatie, ook voor nieuwe leden: tel.: 0229-237817.

De kindergemeenteraad en de voorleeswedstrijd
Wat een leuke periode hebben we gehad en komt er weer aan. Sinterklaas is in het land
maar ook kerst en oud en nieuw zijn in zicht. De laatste paar weken zijn de groepen
5 tot en met 8 druk bezig geweest met de nationale voorleeswedstrijd. In de klassen
hebben we voorrondes gehouden. Ieder kind had een stukje uit een boek voorbereid
en heeft dit voorgelezen aan de rest van de klas. Uit elke groep zijn een paar winnaars
gekozen die op vrijdag 24 november voor mochten lezen aan de rest van de school. In
totaal hebben negen kinderen voorgelezen en wat deden ze het goed! Leuke, spannende, grappige en enge verhalen kwamen voorbij. Onder toeziend oog van een jury
bestaande uit kinderen en juffen hebben zij hun best gedaan. Uiteindelijk is Gill de
winnaar geworden en zij mag onze school gaan vertegenwoordigen in de bibliotheek
in Hoorn. Wij wensen haar heel veel plezier en succes!
Groep 7/8 heeft dit jaar meegedaan aan de Kindergemeenteraad in Hoorn. Zij hebben
in de klas een plan voorbereid om voor te leggen tijdens een raadsvergadering in de
raadszaal van het gemeentehuis. In totaal deden vijf scholen uit Hoorn mee. Het thema
was ‘Welkom in Hoorn’. Het plan was om een reisgids te maken over Hoorn voor kinderen en door kinderen gemaakt. Het was een ijzersterk plan en tijdens het debat kwam
dat ook duidelijk naar voren. Tijdens de eerste peiling hadden we de meeste stemmen
maar helaas hebben we net niet gewonnen.
Voor de kinderen was dit natuurlijk een geweldige ervaring en ze hebben er heel veel
van geleerd. Zelf een begroting maken, debatteren, een plan voorleggen aan politici en
opkomen voor je eigen standpunt. Een ervaring om nooit meer te vergeten!

Column

Anja

Bûter, brea en griene tsiis,

Mooi toch al die decembertradities, heerlijk! Ik heb er weer zin in!
Vroeger vond ik tradities verschrikkelijk en weigerde ik erin mee te gaan.
Vooral het ‘dwang-effect’ dat ermee gepaard gaat, stuitte me tegen de borst. Sinds kort
verheug ik me echter ieder jaar meer op december. Zeker nu discussies zorgen voor innovatie en ook tradities onderhevig blijken te kunnen zijn aan veranderingen: over een paar jaar
weten kinderen niet beter dan dat de intocht van Sint zich kenmerkt door een oude man
op een boot, vergezeld van een heleboel knechten, die aanzetten tot rellen. Geen zorgen,
daar kan onze jeugd prima mee omgaan want ze zien wel vaker oude mannen vergezeld
van een heleboel knechten die stampei maken. Maar dan in leren jasjes en op motors.
‘Tradities moeten kunnen veranderen!’ zo roept Kick Out zwarte piet. Helemaal mee eens.
Werd er vroeger gedreigd dat je in de zak ging als je stout was - daar hoorde je trouwens
niemand over - tegenwoordig dreigen ouders dat ze je meegeven aan een actiegroep.
Moet kunnen, en bovendien: what’s the difference?
Het wordt ook ieder jaar interessanter: dit jaar hebben de Friezen zich gemengd in de traditionele jaarlijkse twist over wel of geen zwarte piet. ‘As it net kin sa’t it moat, dan moat it
mar sa’t it kin,’ zullen ze gedacht hebben, en ze sloten de A7 af.
Nu, een week later wil de actiegroep alsnog richting Dokkum afreizen voor hun protest.
Als u dit leest, is Sint alweer op weg naar huis en kent u de afloop, maar ik zit nog op het
puntje van mijn stoel: zouden de Friezen wederom ten strijde trekken, vechtend voor eigen
wetten en regels? Als u in de geschiedenis van Friesland duikt, snapt u waarom ik dit verwacht: het is een strijdlustig volkje dat eeuwen strijd voerde voor vrijheid en eigen rechten.
En dat doen zij bij voorkeur tijdens feestelijke gelegenheden: al in 754 vermoordden zij een
80-jarige goedheiligman Bonifacius genaamd, die op weg was naar een doopfeest, en in
1101 probeerden zij ‘Hendrik de Vette’ te vermoorden, onder het mom van een feestelijk
ontvangst in Staveren.
De laatste grote vrijheidsstrijder was ‘Grutte Pier’, Pier Gerlofs Donia, geboren rond 1480,
een imposante boer van maar liefst 2,15 meter lang. Toen Saksische huurlingen zijn boerderij in brand staken werd hij aanvoerder van een bende (nee, geen motorbende): de Arumer Zwarte Hoop. Op de Zuiderzee ging hij met zijn manschappen de strijd aan tegen de
Hollanders, die het gebied wilden veroveren. Volgens de overlevering liet de opstandelingenleider zijn gevangenen een rijmpje opzeggen om te achterhalen of hij met Friezen van
doen had of niet: “Bûter, brea en griene tsiis, wa’t dat net sizze kin, is gjin oprjochte Fries”.
Menig Hollander sneuvelde…
Mijn advies aan welke actiegroep dan ook die wil protesteren in Friesland: doe dit niet
tijdens feesten en ontwijk oude goedheiligmannen. Als die twee samenkomen: ga ‘by Dokkum om’, oftewel: met een boog eromheen, want dat vraagt om ellende.
En leer bovenstaand rijmpje goed uit te spreken. Als afstammeling van Grutte Pier is die me
door mijn vader met de paplepel ingegoten.

Wat een feest!
Wat was het een feest, zondag 26 november in de Witte
Valk! Een volle zaal heeft geluisterd naar een greep uit ons
repertoire en als we de reacties mogen geloven dan heeft
iedereen ervan genoten! Het koor heeft met veel plezier een aantal nummers gebracht
en werd daarbij na de pauze begeleid door de band Polderjam. Er is zelfs een stukje
cabaret opgevoerd, wat door het aanwezige publiek erg werd gewaardeerd. Zo zie je
maar dat onze koorleden vele talenten bezitten!
We willen onze vele sponsors en alle vrijwilligers en verenigingen die hebben bijgedragen aan dit concert hartelijk dank zeggen. De nieuwe piano waar onze pianist Wilbert
Commandeur op speelde is aangeschaft met de opbrengst uit de laatste dorpsveiling.
Wat zijn we daar blij mee! De loterij was een groot succes, altijd prijs! Iedereen die
lootjes kocht, kreeg een feestelijk ingepakt geschenk. Het was een reuzegezellige, muzikale middag! Nu op naar ons volgende lustrum, want natuurlijk gaan we de 25 jaar vol
maken en dan wordt het feest vanzelfsprekend nóg groter!
Misschien was je aanwezig bij het concert en ben je daardoor enthousiast geworden
voor ons koor, of hou je gewoon van zingen en lijkt het je leuk om mee te doen? Happy
Together is op zoek naar goede mezzo’s en sopranen, dus je bent van harte welkom
om een keer mee te repeteren op de dinsdagavond van 20.00 tot 22.00 uur in de Witte
Valk. Omdat we ons koor willen blijven verjongen, is er wel een leeftijdsgrens van 55
jaar ingesteld.
Voor meer informatie of om je op te geven voor ons koor kun je een mailtje sturen naar
happy-together@live.nl of kijk op onze website www.zangkoorhappytogether.nl.

Oorlog in Zwaag
Op het moment dat we dit schrijven zijn we in de week voordat we de boeken
gaan leveren. Ook wij zijn heel benieuwd hoe het eruit ziet. Op het moment dat
u dit leest, zijn bij vele donateurs en sponsors de boeken aangeboden. Ook zijn de
overige bestellingen voor het grootste gedeelte verwerkt. Wij van Historisch Zwaag,
hebben er alles aan gedaan om dit zo gladjes mogelijk te laten verlopen. Hierbij is
een grote pluim weg te geven aan onze secretaris, Willy Schipper, die alle bestellingen heeft verwerkt en de daarmee gepaard gaande mailtjes en overzichten heeft
gemaakt. Zij heeft dat met bijzondere inzet gedaan.
We hopen natuurlijk dat u met veel belangstelling het boek hebt bekeken en dat
het bij u in de smaak valt. Voor de mensen aan wie wij het nog niet hebben kunnen
leveren, organiseren wij een afhaalavond. Ook is het mogelijk die dag een of meerdere exemplaren, tegen betaling van 15 euro, aan te schaffen. Dit doen we dinsdag
12 december tussen 19.30 en 21.00 uur in de Dorpskerk aan de Kerkelaan. U hoeft
hiervoor geen afspraak te maken, u bent van harte welkom. Zorg wel dat u er bij
bent, want het aantal boeken is beperkt. Uiteraard kunt u voor meer informatie
ook altijd een mail sturen naar info@historisch-zwaag.nl.

Vrienden en vriendinnen van Het Masker
Het heerlijk avondje hebben we afgelopen week al ruimschoots
gevierd maar er gaan er zeker nog vele komen! Sint en Piet die
moeten gaan ‘t is waar, daarom zeggen ze au revoir!
Nog maar net geland uit de zevende hemel als nieuwe houder
van de scepter die over het Zwaagse carnavalsrijk zwaait, viel Prins CoBra gelijk met de
neus in de spreekwoordelijke boter en had zijn eerste heerlijk avondje buiten de deur
er ook alweer op zitten. Hij mocht namelijk meteen even buurten bij de buren in Blokker die hun nieuwe Prins Patrem en Adjudant Filius bekend maakten. Vader en zoon
gebroedelijk naast elkaar. En Het Masker was daar uiteraard bij aanwezig! Konden zij
gelijk even kennismaken met Prins Jongenelis van de andere buurtvereniging Ospylac.
Die hadden namelijk op dezelfde avond als Het Masker hun Prinsbekendmaking. Moe
maar voldaan ging Prins CoBra met het schuim nog op de mond, wellicht van de nodige
versnaperingen, weer huiswaarts.
Een ander soort schuim wordt op dit moment uit alle hoeken van het land Zwaag binnen gesmokkeld. Als je alle losse korreltjes hiervan als confetti over het dorp zou uitstrooien, zou er een mooi wintertafereeltje ontstaan. Inderdaad, verschillende groepen
beginnen al in actie te komen voor dé zondag van het jaar. Onderstellen worden van
stal gehaald en schuren ruim gemaakt, om de beste plannen om te kunnen zetten naar
daden.
Creatieve mensen hebben geen rommel, creatieve mensen hebben overal ideeën liggen.
Het Masker viert traditiegetrouw het einde van het jaar met een
heel ander heerlijk avondje: de Multimediale MaskerQuiz! Op
23 december gaan we weer in de hoogste versnelling en met gierende banden door de bocht, met vele vragen die de zintuigen
zullen gaan doen prikkelen als een energiedrankje voor lichaam
en geest. De juiste antwoorden op de ludieke en veelal niet
lastige vragen, zullen wederom met behulp van de draadloze
quiz-buzzer razendsnel naar het scherm worden gestraald!
Hoe kom je aan de antwoorden? Parate kennis en (tip), neem
de site en het boek ‘Kronieken van 30 jaar leut’ nog eens goed
door. Uniek en herkenbaar beeldmateriaal zal worden vertoond
en we blikken terug en vooruit. Uiteraard, zoals u inmiddels van
Het Masker gewend bent, ook weer nieuwe kluchtige clippies
vol met de nodige kolder. Gezien de voorpret bij de geintrappers
van de mediacommissie, wordt het wederom een vermakelijk
avondje voor jong en oud. Dorpslol zoals het hoort!
Als u niet aan de quiz mee wilt doen, maar wel wil genieten van de beelden en alle leut
die gepresenteerd wordt, dan bent u natuurlijk ook van harte welkom!
Multimediale MaskerQuiz: zaterdag 23 december, zaal open om 20.30 uur
Tot leut op www.carnavalzwaag.nl en tot volgend Samenspel, Het Masker

Protestantse Gemeente Hoorn-Zwaag-Blokker
De kerkdiensten in de wijkgemeente Zwaag-Blokker worden afwisselend gehouden in de Dorpskerk
van Zwaag (Kerkelaan 8) en in de Dorpskerk van Blokker (Westerblokker 105).
1e, 3e en 5e zondag van de maand: ZWAAG; 2e en 4e zondag van de maand: BLOKKER.
De kerkdiensten beginnen in de regel
om 10.00 uur. Er is steeds kinderoppas
en kindernevendienst.
Zondag 10 december Blokker:
ds. Jacob Meinders - Tweede Advent
Zondag 17 december Zwaag:
ds. Jacob Meinders - Derde Advent

Kerstinloop in de protestante kerk Westerblokker
Jong en oud zijn zondag 17 december van 16.00 tot 18.00 uur van harte welkom in
de protestante kerk aan de Westerblokker/hoek Kolenbergstraat.
In ons kerkje is die middag van alles te zien, te horen en te doen op weg naar Kerstmis. Je kunt er kerststukjes maken, zingen, muziek luisteren, knutselen, engelen
versieren, je warmen bij het vuur van de herders, op zoek gaan naar de ster, luisteren naar een verhaal of genieten van een moment van rust in herberg ‘Rondom de
boom’ met een kopje koffie, chocomelk of een praatje.
Elkaar ontmoeten op deze warme plek midden in het dorp en kennis maken
met de mogelijkheden in ons kleine kerkje staan centraal deze middag.
Werkgroep protestante kerk Westerblokker

Kerstviering 24 december in de Sint Martinuskerk te Zwaag
Het kerstverhaal gaat dit jaar over Hanna, de dochter van een herbergier te Bethlehem.
Ze woont alleen met haar vader, haar moeder is overleden toen Hanna werd geboren.
Op een avond ziet Hanna een bijzondere ster boven de herberg van haar vader. En terwijl ze vol verwondering naar het prachtige verschijnsel kijkt, wordt ze omver gelopen
door een ezeltje. Het is de ezel van Jozef en Maria. Zij zijn dringend op zoek naar een
plek voor de nacht en Hanna helpt hen aan onderdak. Ook haalt zij hulp voor Maria,
zodat de baby veilig geboren kan worden.
De herders hebben ook een rol in het kerstverhaal. En natuurlijk zijn de engelen er ook
weer bij. Met een echte baby in de kribbe is het verhaal compleet. Alles wordt uitgevoerd door enthousiaste basisschoolkinderen. Ook dit jaar is er een kinderkoor, muzikaal begeleid door onze pianist.
De viering begint om 18.00 uur. Na afloop zijn alle kinderen van harte welkom om het
kindeke in de kribbe te bewonderen en is er een kleine traktatie.
Komt allen kijken, luisteren en vooral uit volle borst meezingen op deze bijzondere
avond, kerstavond, zondag 24 december in de Sint Martinuskerk te Zwaag.

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, Westerblokker en Zwaag
Pastoor Samuel Marcantognini
telefoon 0229-245621
Kapelaan Mario Agius, 		
telefoon 0229-245621
Inlichtingen:
Secretariaat Heilige Matteüs parochie
Pastoor Nuijenstraat 3a, 1689 GM Zwaag
Telefoon: 0229 - 216749
Geopend: maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 11.45 uur
E-mail: secretariaat@rkmatteus.nl
Vieringen
za.
09 dec.

19.00 uur

Oosterblokker

Eucharistieviering m.m.v. Dames- en Herenkoor

		

12.00 uur

Hoorn

Goede doelenmarkt in Koepelkerk

zo.

09.30 uur

Zwaag

Eucharistieviering

15.00 uur

Westwoud

Kerstconcert m.m.v. Grote Waalkoor uit Hoorn,

10 dec.

		

				

Zingerderwijs uit Oosterblokker, Eigenwijs uit

				

Westwoud, Marcanto uit Zwaag.

		

19.00 uur

Zwaag

Rozenkrans bidden in de kapel

di.

12 dec.

09.00 uur

Westerblokker

Eucharistieviering

wo.

13 dec.

08.30 uur

Zwaag

Aanbidding in de kapel

		

09.00 uur		

Eucharistieviering in de kapel

do.

14 dec.

09.00 uur

Zwaag

Eucharistieviering in de kapel

vr.

15 dec.

09.00 uur

Westerblokker

Eucharistieviering

za.

16 dec.

19.00 uur

Oosterblokker

Eucharistieviering met Samenzang

zo.

17 dec.

09.30 uur

Zwaag

M.O.V. Eucharistieviering m.m.v. Clara Voce

				

Na afloop koffiedrinken in de kerk

		

19.00 uur		

Rozenkrans bidden in de kapel

di.

19 dec.

09.00 uur

Westerblokker

Eucharistieviering

wo.

20 dec.

08.30 uur

Zwaag

Aanbidding in de kapel

		

09.00 uur		

Eucharistieviering in de kapel

do.

21 dec.

09.00 uur

Zwaag

Eucharistieviering in de kapel

vr.

22 dec.

09.00 uur

Westerblokker

Eucharistieviering

Belangrijke gegevens en telefoonnummers
Alarmnummer Ambulance / Brandweer / Politie

112

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

0229 - 25 22 00

Centrale Huisartsenpost West-Friesland
Maelsonstraat 5 (voor parkeergarage Westfries Gasthuis) 0229 - 29 78 00
- avond-, nacht- en weekenddiensten voor spoedgevallen.
- dagelijks tussen 17.00 uur 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
A.E. Meijer
Pennekamplaan 57-59
Huisartsenpraktijk Bangaerde
Krommewoud 46
Th.E. Versteege en
Q.C.M. Meijer
Julianalaan 9
Huisartsenpraktijk Scheer
Nieuwe Steen 10

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

Spoeddienst tandheelkundige zorg voor West-Friesland 0226 - 36 02 29
Steunpunt Zorg voor Welzijn		
0229 - 27 21 96
Dierenambulance		
0229 - 24 53 53
Zonnebloem Zwaag/Zwaagdijk-West
Coby van der Gulik, Fruitlaan 76, Zwaag
Vera Otsen, Balkweiterhoek 34, Zwaagdijk-West
Zonnebloem Westerblokker
Monique Smit, Renoirhof 54, Hoorn (Bezoekwerk)
Karin Jong-Koen, Bandstraat 8, Blokker (Secretaris)
Zonnebloem Oosterblokker
Tineke Reus-Hoebe, Oosterblokker 115, Oosterblokker
Onafhankelijk Ouderenadviseur MEE & De Wering
Wijksteunpunt Ouderenzorg St. Jozefpark Blokker
Wijksteunpunt Ouderenzorg Perelaar Zwaag
R.K. Begrafenis- en Crematievereniging St. Barbara
Parochiële Caritas Instelling (P.C.I) Zwaagdijk-West
R.K. Begrafenis- en Crematievereniging St. Barbara
Uitvaartvereniging De Laatste Eer		
Uitvaartvereniging St. Jozef		
Uitvaartverzorgers bovenstaande verenigingen:
Lian Kroon en Monique Bankras		

0229 - 23 77 81
0229 - 57 27 07
06 - 18 24 68 19
0229 - 24 76 27
0229 - 26 24 56
088 - 00 75 000
0229 - 24 06 04
0229 - 21 23 23
Zwaag, Zwaagdijk-West

0229 - 57 29 74
Oosterblokker.
Zwaag en Blokker
Westerblokker

06 - 11 44 44 17

Hulpverlening vanuit de westfriese kerken voor iedereen 0229 - 27 16 84

Dagelijks tel. spreekuur op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 13.15 tot 14.15 uur.

0229 - 21 22 22
0229 - 27 82 68

