
Woont u buiten het verspreidingsgebied?
Geïnteresseerden die buiten het verspreidingsgebied wonen, maar wel het Samenspel willen 
ontvangen, kunnen contact opnemen met Ben Gitzels, telefoon: 0229-262185. 
Tegen een kleine vergoeding krijgen zij het Samenspel dan toegestuurd.

Vrijwillige bijdrage
Wilt u Samenspel financieel steunen door middel van een vrijwillige bijdrage, dan kunt u dit 
overmaken op bankrekeningnummer: NL 17 RABO 0122 1373 96 t.n.v. Stichting Samenspel.

Kopij voor de volgende uitgave van het Samenspel op 8 december kunt u inleveren 

uiterlijk op woensdag 29 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, 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.
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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

Bijzondere verhalen en prachtige video’s uit het leven 
van voetbaltrainer René Feller

Donderavond 9 november was dorpsgenoot René Feller als gastspreker uitgenodigd 
voor de dames van het Vrouwengilde Zwaag. Met een inleidend verhaal over zijn eerste 
stappen als retailer aan het Grote Noord en een langzaam oplopende behoefte om iets 
in of voor de sport te doen. Hij was onder andere voetballer en biljarter in zijn jonge 
jaren. Zo behaalde hij een aantal trainersdiploma’s om daarna via diverse Westfriese 
clubs zijn kennis in praktijk te brengen. Tot er een uitnodiging kwam uit een van de 
Afrikaanse landen en hij daar op inging. Dit zou een lange periode worden met kleine 
tussenstops in Nederland. We konden meegenieten van de prachtige natuur en bijzon-
dere leefgewoontes. Zijn verhaal daarbij maakte veel indruk. 
De volgende avond is onze jaarlijkse kerstviering. Op vrijdag 15 december worden 
al onze leden uitgenodigd om met elkaar te genieten van heerlijke kerstspecialitei-
ten, luxe hapjes en lekkere drankjes. Maar vooral wordt het dit jaar genieten van het 
prachtige koor Noël, door velen zeer geliefd. Wij beginnen om 19.00 uur in de kapel 
met samenzang om vanaf 20.00 uur te gaan genieten in de Spiegelzaal van de Plataan. 
Aanmelden is verplicht en kan tot uiterlijk 5 december bij Tonny Rood.

Sinterklaas in Zwaagdijk-West
Wie kent hem niet, Sinterklaas, Sinterklaas en 
natuurlijk zwarte Piet. Op zondag 26 novem-
ber komen Sinterklaas en zwarte Piet Zwaag-
dijk-West met een bezoek vereren.
Vaak ging er iets mis of was er een zwarte Piet 
zoek maar dit jaar lijkt alles heel soepel en 
gladjes te verlopen, of toch niet …?
Kom allemaal naar de Wildebras en neem je 
vader en moeder, opa of oma gerust mee.
Aanvang 12.00 uur, Wildebras open vanaf 
11.45 uur.
Misschien een leuk idee: maak het extra  
feestelijk door de vlag uit te hangen!
Voor alle informatie over de Wildebras kunt  
u kijken op www.de-wildebras.nl.
Hierop staan ook alle verenigingen die  
gebruik maken van de Wildebras.



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 29 nOVeMBeR 
 WOenSDag 13 DeCeMBeR
 
SVP PAPIER GEBuNDELD OF IN DOOS/BAK AAN DE WEG ZETTEN.

Jubileumconcert 20 jaar Happy Together 

Nog maar enkele dagen en het jubileumconcert van Happy  
Together uit Zwaag vindt plaats. Het programma is klaar,  
koor en de muzikanten van Polderjam hebben met elkaar  
gerepeteerd, de kleding is uitgekozen en ook alle andere voorbereidingen zijn gedaan. 
Het is hard werken geblazen en op sommige momenten best spannend, want er komt 
nog heel wat kijken bij de organisatie van zo’n concert! Gelukkig heeft een groot deel 
van het koor een steentje bijgedragen en zoals altijd maken vele handen licht werk. 
Alle leden van Happy Together wonen in Zwaag of directe omgeving, dus het wordt in 
de pauze en na het concert ongetwijfeld een gezellig weerzien met dorpsgenoten. De 
prijzen die te winnen zijn in de loterij zijn inmiddels binnen en we kunnen alvast ver-
klappen dat die zeer de moeite waard zijn! 
u bent van harte uitgenodigd om ons jubileumconcert bij te wonen. Het wordt een mu-
zikale middag met een breed repertoire. We gaan er een feestje van maken, dus komt 
allen naar de Witte Valk! Zondag 26 november, aanvang 15.00 uur, zaal open 14.30 uur. 
Entree: € 7,50.

Voor meer informa-
tie kunt u contact 
opnemen met Petra 
Kerner, voorzitter 
Happy Together, 
telefoon:  
0229-245839,  
e-mail: happy-toge-
ther@live.nl.  
Of kijk op onze 
website:  
www.zangkoor 
happytogether.nl.



Winnaar MaKS’ Fotowedstrijd bekend!

Zoals elk jaar organiseerde 
stichting MAK Blokweer ook 
deze zomer een wedstrijd 
voor amateurfotografen. De 
uitdaging is steeds om op het 
terrein van MAK Blokweer een 
serie natuurfoto’s te maken 
die niet alleen mooi zijn om te 
zien, maar die ook educatieve 
waarde hebben en binnen 
een bepaald thema passen. Na 
juryoverleg en een stemronde 
is op 15 november de winnaar 
bekend gemaakt.
Het thema van dit jaar was 
‘bomen’, in de breedste zin van 
het woord. De ene serie toonde 
bomen in verschillende seizoe-
nen, een andere zoomde in 
op de kleinste details van een 
grote woudreus. De mogelijk-
heden waren eindeloos. De 
zeven ingezonden fotoseries 
hadden elk dan ook een heel 
eigen karakter.
De jury bestond uit mede-

werkers van de afdeling Natuur- en Milieueducatie van MAK Blokweer. Zij kozen drie 
favorieten, maar konden niet tot een unaniem besluit komen. Daarom werd de hulp 
ingeroepen van de bezoekers van het MAK. Iedereen kon via Facebook een klein voor-
proefje van de drie series bekijken en een stem uitbrengen. Opnieuw bleken de inzen-
dingen aan elkaar gewaagd, want ook de publieksstemmen waren verdeeld. uiteinde-
lijk kreeg de foto van Mieke Brouwer met een klein verschil de meeste stemmen. Zij is 
daarmee verkozen tot winnaar van MAKS’ Fotowedstrijd 2017. Haar fotoserie geeft een 
breed beeld van de bomen in natuurpark Blokweer in al hun verschijningsvormen, van 
wild kronkelende wilgentakken tot de geleide twijgen van het snoepdoolhof. Volgens 
het publiek sprong de getoonde foto er uit vanwege de vrolijke kleuren, het afwijkende 
perspectief en het ‘MAK-gevoel’.
Als winnaar mag Mieke nu aan de slag met het samenstellen van een expositie van haar 
foto’s. Deze expositie zal vanaf medio februari 2018 te zien zijn in het bezoekerscen-
trum van MAK Blokweer. Toegang is gratis.

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



Verkeerskunsten op de St. Lidwina
Maandag 13 november was een bijzon-
dere dag op de St. Lidwina. De kinderen 
gingen aan de slag met verkeerskunsten. 
Alle leerlingen van groep 3 tot en met 8 
kwamen op de fiets naar school. Op het 
plein werd een zeer realistisch parcours 
uitgezet met wegen, zebrapaden, haai-
entanden en verkeersborden. Echt alles 
wat je in het echte verkeer tegenkomt 
was aanwezig. Er stond zelfs een obsta-
kel op de weg. Hier leerden ze hoe ze dit 
zo veilig mogelijk kunnen passeren. Het 
was een ontzettend leuke maar vooral 
leerzame ochtend. In de middag kregen 
onze leerlingen van groep 1/2 les over verkeer. Met behulp van liedjes en een verhaaltje 
van Dikkie Dik hebben ook zij van alles geleerd over veiligheid in het verkeer. De ma-
terialen die tijdens de lessen werden gebruikt mochten wij op school houden. Hierdoor 
kunnen we nog veel vaker oefenen wat we ook zeker zullen doen.

Dorpenoverleg Blokker/Zwaag
Voor 2017 wordt dit de laatste bijeenkomst van het Dorpenoverleg Blokker/ Zwaag. 
u wordt van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn en wel op maandag 27 novem-
ber om 20.00 uur in De Witte Valk, Dorpsstraat, Zwaag

agenda:
 1.  Opening
 2.  Mededelingen, ingekomen stukken
 3.  Verslag d.d. 23 oktober (in uw bezit)
 4.   Evaluatie van het seizoen van zwembad De Wijzend Zwaag, medegedeeld door 

Pieter Barnhorn, operationeel manager bij Optisport.
 5.   OER! in de Blokweer: openlucht theaterspektakel (2018), toegelicht door Peter 

Groenendaal.
 6.   Ben Kalb, voorzitter van Historisch Zwaag, over het te verschijnen boek ‘Oorlog in 

Zwaag’.
 7.   In het kader ‘Weet wat er zich bevindt in uw omgeving/dorp”, informeert Annema-

rie Hart een ieder over het zorghuis ‘Hart van Zwaag’.
 8.   Wijkcoördinator Ron van Marle stelt u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen 

in Blokker en Zwaag.
 9.  (uw) wensen/nog te realiseren zaken.
 10.  Sluiting en aanbieding van een drankje in het voorcafé.



gezellige Winterfair in Cultureel Centrum 
Pancratius Oosterblokker

Zondag 10 december van 11.00 tot 17.00 uur is er in het Cultu-
reel Centrum Pancratius aan de Oosterblokker 98 in Oosterblok-
ker een gezellige Winterfair in de sfeervol ingerichte kerk, met 
kerstversiering, kerstmuziek en optredens van een gelegenheidsorkest. Kramen met 
kerststukjes, kerstartikelen, kaarten, kaarsen, beeldjes, sieraden, kadopakketten, 
glas-in-lood, zoetigheden, windlichten, brocante en allerlei cadeautjes. Alles 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 heer-
lijke huisgemaakte erwtensoep (met roggebrood en spek), glühwein en oliebollen.
De toegang is 1 euro, kinderen onder de 12 jaar hebben onder begeleiding gratis 
entree. De kerk is rolstoelvriendelijk.

Voor meer informatie: info@ccp.nu.

Bulbs4kids op de Wingerd
De groepen 1/2a en 1/2c en groep 5/6 hebben samen met een vader en 
een opa van twee van onze kinderen bollen geplant rondom de school. 
De bollen hebben we kunnen aanvragen via Bulbs4Kids. Op vele scho-
len in Nederland, maar ook daarbuiten zoals Duitsland, Engeland en Canada worden de 
komende periode bloembollen in schooltuinen geplant. Wij hadden het geluk dat zowel 
de vader als de opa een eigen bollenbedrijf hebben en zij de kinderen meteen konden 
vertellen hoe bijzonder zo’n bol eigenlijk is. Een compleet pakketje dat je in de grond 
stopt en door water, koude en daarna de warmte van het voorjaar tot bloei komt. 
Steeds meer onderzoeken bevestigen de positieve invloed van natuur op de gezond-
heid. Spelen in en met een natuur-
lijke omgeving draagt bij aan een 
evenwichtige en gezonde ontwikke-
ling van kinderen. Het maakt kinde-
ren creatiever, slimmer én fitter!
De kinderen van de groep 5/6 hiel-
pen flink mee met de kleuters en 
dat was maar goed ook. De grond 
kon wel wat handen gebruiken om 
bewerkt te worden. Nu is het wach-
ten op het voorjaar. Dan weten we 
hoe onze schooltuin eruit zal zien: 
vol met narcissen, tulpen, blauwe 
druifjes en krokussen.



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

Musicalvereniging Zwaag

Maandag 13 november hebben wij voor 
het eerst tijdens de repetitie het deel van 
de musical Hairspray gespeeld in een zo-
genaamde doorloop, door regisseur Peter 
Groendijk ook wel gekscherend ‘doorstrui-
kel’ genoemd. Tot dan toe hadden we de 
diverse scènes gezet en voornamelijk de zangpartijen geoefend. Nu werd onder muzi-
kale begeleiding van pianist Bas Jongsma en toeziend oog en luisterend oor van muzi-
kaal leider Marieke van Diepen geacteerd en gezongen. Tjongejonge wat gaat dit weer 
mooi worden! En dan te bedenken dat het nu nog maar plaatsvond op de kale kleine 

bühne van de Witte Valk, waar nog maar net de 
biergeur van de ‘Leuttempel’ was weggedampt. 
Als u dit leest is het toneel alweer uitgebreid met 
de voorbouw, ligt de balletvloer erin en hebben 
we er een volledige doorloop op zitten met, voor 
zo ver beschikbaar, alle rekwisieten en kleding.
Ondertussen loopt de kaartverkoop, met name 
voor de slotavond, voorspoedig. Men is er vroeg 
bij dus grijp uw kans. 
De poster van Hairspray is klaar om gedrukt te 
worden en ziet er fantastisch uit. En leuk is dat 
de posters van Bloodbrothers en Joseph and the 
Amazing Technicolor Dreamcoat meedingen om 
verkozen te worden tot mooiste poster bij de 
Amateur Musical Awards. Dat zou toch wat zijn!

Voorts kunnen we trots zijn op onze leden die in 
korte tijd bijna 1000 doosjes ‘chocoloten’ heb-
ben verkocht. Het kleine restje wat nog over was 
is vast en zeker al opgesmikkeld als u dit leest. 
De reacties aan de deur waren overigens zeer 
positief en dus is deze actie voor herhaling vat-
baar. De prijswinnaars zullen binnenkort worden 
bekendgemaakt want nog niet iedereen heeft 
zich gemeld. Dan heeft onze webmaster Pascal 
Immink de website een up-lift gegeven en zullen 
binnenkort onze sponsoren ook een mooie plek 
krijgen. 

Vriend van MvZ worden? Zie de website 
www.musicalzwaag.nl/word-onze-vriend



Als Samenspel weer bezorgd is, ben ik altijd nieuwsgierig naar de rubriek ‘Compli-
mentje’. Wie krijgt deze keer de aandacht voor de dingen waar hij of zij mee bezig is? 
En afgelopen week was het een complete verrassing voor mij om te lezen dat ik zelf het 
compliment heb gekregen van Petra Kerner: dank je wel hiervoor!
Het complimentje zorgt ervoor dat vrijwilligerswerk en de mensen die dit uitvoeren 
even in het zonnetje worden gezet. Deze dorpsgenoten zijn van grote waarde voor 
onze gemeenschap, en daarom wil ik graag iedereen die zich op de een of andere ma-
nier inzet voor de medemens een compliment geven!
Aangezien er in het volgende Samenspel wel een stukje geschreven moet worden 
waarin het compliment wordt doorgegeven, geef ik dit keer het compliment aan Sandra 
Jesterhoudt. Zij zorgt elk jaar weer voor de coördinatie van de collecte van het NSGK, 
is betrokken bij het Ziekentriduüm, maar is ook op de Wingerd veelvuldig te vinden als 
daar nog helpende handen nodig zijn. Ook ondersteunt zij in de voorbereidingen naar 
de uitvoering van de Jeugdmusical, door bijvoorbeeld mee te helpen bij het schilderen 
van het decor. En waarschijnlijk doet zij nog meer activiteiten! 
Kortom, Sandra, je hebt het compliment van harte verdiend!

Johan Tiessing

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

Speculaaspoppen bij St. Caecilia!
Vanaf deze week zijn de traditionele speculaaspop-
pen weer te verkrijgen voor in de schoen. Leuk om 
te geven of om te krijgen! De hulppieten van St. 
Caecilia komen bij u langs om de speculaaspop-
pen te verkopen. Heeft u ze gemist? Neem dan contact op met een van de leden. 
Natuurlijk is St. Caecilia er weer bij om de Sint in te halen in Zwaag op zaterdag 25 
november.
Na de Sint is het zaterdag 30 december tijd voor het -inmiddels ook een traditie- 
Top 2000-concert. Alweer voor de derde keer organiseert St. Caecilia dit concert in 
De Witte Valk. En als vanouds staat dit concert in het teken van klassiekers, verhalen 
achter de muziek, intro’s raden en gezelligheid. Deze keer is het op een zaterdag-
avond, om 20.00 uur. Zet de 30ste alvast in uw agenda!

Muziekvereniging St. Caecilia Zwaag



Vrienden en vriendinnen van Het Masker,

Tada, het hoge woord is er dan eindelijk uit.  
Na het weken voor zich te houden, kunnen ze het nu van de 
daken schreeuwen en het er met iedereen over hebben! We 
hebben het hier natuurlijk over de kersverse Prins CoBra en 
zijn hofdames Kelly en Rianne.

De tweede editie van de Prinsbekend-
making 2.0 verliep weer als een speer. 
Iedereen was mooi op tijd binnen, 
zodat ze niets hoefden te missen van 
de spetter, spatter, spater boeiende act, 
die zelfs iets voor klokslag ‘elf over elf’ 
een stormachtige ontknoping kende. 
De gordijnen van het toneel, waarach-
ter altijd van alles gebeurt, schoven 
onder een wel heel herkenbaar melo-
dietje open en we bevonden ons op 
een cruiseschip. De aanwezige matro-

zen en toeristen maakten het plaatje compleet. Adjudant Marco kwam ten tonele als de 
excentrieke Kapitein Merrill Stubing en heette iedereen welkom op ‘The Alaaf Boat’ die 
voor anker was gegaan in de Leuttempel. Na de originele intro van The Alaaf Boat-serie 
uit de jaren ‘80, kon de aflevering beginnen. Vorst Bernd was opzoek naar een nieuwe 
roerganger voor de Maskervloot en vier nieuwe bemanningsleden, Het Masker heeft 
namelijk flink schoon schip gemaakt. De vier matrozen die op het dek stonden, leken 
hem wel wat en zo werden Marcel Ruitenberg, Adriaan Bakker, Niels Romein en Erik 
Snip aan de Raad van Het Maker toegevoegd. 
Dat was alvast een goed begin. Tijd voor een biertje bij Isaac de bartender, een plonsje 
in het  zwembad en een gokje in het casino. Met al dit vermaak, was The Alaaf Boat 
nog steeds stuurloos. Daar konden Alfred Huisman en Jan Jong ook niets aan doen 
want die waren al eens Prins geweest. Het leek erop dat het er donker uit ging zien 
voor Het Masker dit jaar. Letterlijk zelfs want het weer begon aardig te betrekken; er 
kwam echt Takken-weer aan! Het begon te waaien, regenen, donderen en te blikse-
men. Langzaam klaarde het weer op. Dat was een beste storm! Maar wat zagen kapi-
tein Merrill en Vorst Bernd daar opeens achter het roer van het schip staan? Een Stuur-
man! Zou deze stuurman The Alaaf Boat weer in veilige haven willen brengen? De beste 
man knikte ja! De nieuwe roerganger was gevonden, vergezeld met twee toeristen. 
Jawel, daar stond Prins CoBra, alias Co Bransen , met aan zijn zijde zijn hofdames Kelly 
Bransen en Rianne Dekker! En zo liep deze aflevering toch nog goed af. 

Foto’s en bewegende beelden op facebook en www.carnavalzwaag.nl.
Multimediale MaskerQuiz: zaterdag 23 december, zaal open om 20.30 uur.
Tot leut op www.carnavalzwaag.nl en tot volgend Samenspel, Het Masker



Thema ‘de bakker’ bij obs Socrates

Hmmm, wat ruikt het lekker hier in Socrates! 
Hoe kan dat nu?
Afgelopen week zijn de kleuterbouwgroepen 
van start gegaan met het thema ‘de bakker’. In 
de klas is een mooie bakkerswinkel gecreëerd. 
De bakkers maken van klei cakejes, koekjes en taartjes en bakken deze in de oven. Het 
lekkers wordt uitgestald in de kast en etalage van de winkel. De verkoper zit achter de 
kassa en berekent, met de door de kinderen zelf gemaakte prijslijst, hoeveel het kost. 
De klant betaalt en kan nog even gezellig plaatsnemen in het restaurant om het lekkers 
op te eten. 
Maar er wordt niet alleen gewerkt met klei. Met hulp van ouders gaan de kinderen ook 
aan de slag met het bakken van echte taarten, pepernoten en broden!
Tot slot gaan alle kleutergroepen naar bakkerijmuseum ‘De oude bakkerij’ in Medem-
blik, waar de kinderen zich in de geur van verse koek nog eens kunnen uitleven in het 
bakken.



25 november Sinterklaasintocht Zwaag aanvang: 13.00 uur
 De Plataan, Zwaag

25 november Klaverjasavond aanvang: 20.00 uur
 De Wildebras, Zwaagdijk-West

25 november Deendag Historische Vereniging Blokker gehele dag
 Deen Westerblokkker, Blokker

26 november MaK’S Biomarkt Kerst aanvang: 10.00 uur
 MaK Blokweer, Blokker

26 november Sinterklaasfeest Zwaagdijk-West aanvang: 12.00 uur
 De Wildebras, Zwaagdijk-West

26 november Sinterklaasfeest Blokker aanvang: 14.00 uur
 Het Gouden Hoofd, Blokker

26 november Jubileumconcert Happy Together aanvang: 15.00 uur
 De Witte Valk, Zwaag

27 november Dorpenoverleg Blokker/Zwaag aanvang: 20.00 uur
 De Witte Valk, Zwaag

30 november Thema-avond seniorenwoningen  aanvang: 20.00 uur
 Bibliotheek De Wildebras, Zwaagdijk-West

7 december She’s amazing Kerstzang aanvang: 19.45 uur
 De Plataan, Zwaag

9 december adventconcert Spiro Musica aanvang: 20.00 uur
 Dorpskerk, Kerkelaan 8, Zwaag

Activiteitenagenda     december 2017

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

november /november /



Sportagenda      december 2017

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

26 nov Heren 14.00 uur Westfriezen - St George Zwaag

  3 dec Heren 14.00 uur De Blokkers - SEW Blokker

ZaaLVOeTBaL

29 nov Dames 20.15 uur BZV - Bot Meubelen Zwaag     

   8 dec Heren 21.05 uur Zwaag Hooglandkozijnen - VIOS’78/Gomes Zwaag 

   8 dec Dames 22.05 uur BZV - Avenhorn/K&S Zwaag

HanDBaL

26 nov Heren 13.30 uur HV Blokker - Aristos 3 De Kreek

26 nov Dames 14.45 uur HV Blokker - Westfriezen 2 (kraker) De Kreek

   3 dec Dames 12.30 uur Westfriezen - Victoria Zwaag     

VOLLeYBaL

25 nov Heren 13.30 uur WhamWham - Madjoe 2 De Opgang

25 nov Dames 15.30 uur WhamWham - Smashing De Opgang

   1 dec Heren 21.15 uur NIVO - VCH 3 De Kers

   9 dec Heren 15.30 uur WhamWham - Amsterdam 2 De Opgang

TaFeLTennIS

   1 dec Heren 20.00 uur TT Sport/A Merk - uS  7 Oosterblokker 53

BILJaRT

29 nov Heren 19.15 uur Driebanden Groot A klasse 

   NHD 14 - Districtsteam NWN     Dorpsstraat 173a Zwaag

Wereldwinkel Zwaagdijk-West

Nog een keer dit jaar...  Na de viering van zaterdag 9 december kunt u bij ons in de win-
kel terecht voor koffie, thee, chocoladepasta, pindakaas en andere producten. Ook zijn 
er weer leuke cadeau-artikelen, (kerst)kaarten en kunstnijverheid.
Graag ontmoeten wij u bij de verkoop en/of bij de gratis koffie/thee!

Wereldwinkelgroep Zwaagdijk-West
Judith, Jose, Angela en Carla

november /



Familieberichten & Zoekertjes
geVOnDen

Te KOOP

4x stalen velg + winterband 205/55/R16  Continental TS850 91H TL. Steek 5x114,3.  
Naaf 60.1.  ETwaarde 45. Profiel band 6mm. Geschikt voor veel Toyota modellen. 

Check op: www.velgmaat.nl. Vraagprijs: € 100,-. 06-20564767.

Op zaterdag 11-11-2017 heb ik in de Fruitlaan een sporttasje gevonden met rode 
voetbalschoenen en een voetbalshirt. Deze kunt u ophalen in de Fruitlaan 71.

Voor plaatsing in het Samenspel van 8 december graag uiterlijk op  
WOenSDag 29 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.

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?

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

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

OPHAALDATA: 
MaanDag  27 nOVeMBeR
MaanDag  11 DeCeMBeR



MaKS’ Biomarkt in kerstsfeer op zondag 26 november

MAKS’ Biomarkt is een kleinschalige, 
maandelijkse streekmarkt met biolo-
gische en duurzame (streek)produc-
ten bij MAK Blokweer. De markt van deze maand is gericht op de feestdagen en vindt 
plaats op zondag 26 november van 10.00 tot 16.00 uur.
De standhouders bieden speciale seizoenproducten en mooie cadeauverpakkingen aan. 
Voor één keer vindt de markt binnen plaats in de warme, gezellige Molshoop. Zo wordt 
MAKS’ Biomarkt omgetoverd tot een mooie gelegenheid om alvast wat inkopen voor 
de feestdagen te doen.

De vaste kramen worden zoals altijd gevuld met groente, fruit, kaas en brood. In de 
wisselkramen vindt u deze maand onder andere handgemaakte, gerecyclede kaarsen. 
De invulling van de overige wisselkramen wordt binnenkort via de website van MAK 
Blokweer bekendgemaakt.
De markt van 26 november is de laatste voor de winterstop. Tijdens de markt zijn het 
bezoekerscentrum, de kijkboerderij en het natuurpark geopend. Toegang is gratis. Hon-
den zijn niet toegestaan.

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



Seniorenwoningen in Zwaagdijk-West

De bibliotheek van Zwaagdijk-West organiseert 
samen met de dorpsraad op donderdag 30 november 
om 20.00 uur een thema-avond over seniorenwonin-
gen in Zwaagdijk-West.
Vele dorpsgenoten verlaten hun dorp bij het ouder 
worden. Men wil meer voorzieningen in de buurt hebben. Ook is er een groot tekort 
aan seniorenwoningen. De kerk staat te koop. Misschien is dit een mogelijkheid om 
gezamenlijk een leuk bouwproject met een maatschappelijke functie op te starten? Of 
misschien wel op een andere plek in het dorp. In Noord-Holland zijn al diverse van dit 
soort initiatieven gestart. Met behulp van vrijwilligers is er veel mogelijk om vele voor-
zieningen zelf te creëren. Daarom heeft de dorpsraad iemand uitgenodigd die over zo’n 
opgestart project komt vertellen. Ook komt er een spreker van de gemeente en iemand 
van de woningbouwvereniging.  
Wij vinden uw mening belangrijk!  u bent dan ook van harte welkom in de Wildebras in 
Zwaagdijk-West. Alle dorpsbewoners krijgen ook een folder over deze avond in de bus.
Verder nieuws van de bibliotheek: ouders opgelet, we hebben vele Lucky Luke’s gekre-
gen en de complete serie van Arendsoog, voor de ouderen onder ons nostalgie. Kom 
eens kijken in de bibliotheek. u kunt daar ook in de blauwe map de notulen lezen van 
de dorpsraad, zodat u weer van alle nieuwtjes op de hoogte bent. Graag tot ziens!
Openingstijden: dinsdag van 15.30 tot 16.30 uur en woensdag van 19.00 uur tot 20.00 uur.

Dorpsveiling Oosterblokker  
Een klein dorp en een grote opbrengst! De dorpsveiling in café de Harmonie had zater-
dagavond 4 november een geweldige opbrengst. De 426 kavels brachten maar liefst   
€ 26.888,- in het laatje voor de kerk en de deelnemende verenigingen.
Vanaf 20.00 uur stroomde de zaal al snel vol. Afslagers Frans Bervoets en Hans Bregman 
hielden de gang er goed in. Door de flitsende presentatie van de koopjes op schermen, 
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 Oosterblok-
ker, en de deelnemende verenigingen: de Oudervereniging Pancratius, EVA, Cultureel 
Centrum Pancratius, Historische Vereniging Blokker, Sinterklaascomité, Zonnebloem, Ta-
feltennisvereniging A-merk, Zingerderwijs, Handbalvereniging Blokker, Stichting Jeugd 
& Jongeren Oosterblokker, Blaaskapel De Bloknoten 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.
Het Veilingcomité



Boek over de oorlog in Zwaag

In het Noord Hollands Dagblad van 8 november hebt u 
kunnen lezen dat de oud-Zwagers pater Piet Korse en  
Piet Bakker, met ondersteuning van de Stichting Historisch Zwaag, een boek geschreven 
hebben over de oorlogsdagen in Zwaag. 
Piet Korse was de buurjongen van Jan Schouten. Jan werd door de Duitsers doodge-
schoten. Piet heeft dit zien gebeuren en wilde er al langere tijd over schrijven. Van het 
een kwam het ander. Er bleek in Zwaag veel meer gebeurd te zijn. Er was een actieve 
verzetsgroep, er was een razzia op 9 april 1945, er was de moord op vier mensen op 1 
mei 1945 en ook was er het onderbrengen van een grote groep mensen uit Nederhorst 
den Berg. Het resultaat is het circa 100 pagina’s tellende boek ‘Oorlog in Zwaag’ gewor-
den met veel foto’s en ander illustratiemateriaal zoals krantenknipsels en documenten. 
Er wordt in het boek ook ingegaan op de voedselvoorziening en de berechting van 
oorlogsmisdadigers.
Het boek is nu bijna klaar en we maken ons op voor het verzenden en wegbrengen 
van de bestellingen. Zaterdag 2 december gaan we in Zwaag en directe omgeving de 
boeken naar onze 
donateurs, sponsors en 
mensen die het besteld 
hebben, wegbrengen. 
Mocht iemand niet 
thuis zijn dan proberen 
we het op een andere 
dag nogmaals. Voor-
zover de kosten van 
het boek nog niet zijn 
voldaan, rekenen wij 
die gelijk af.
Op dinsdagavond 12 
december van 19.30 tot 
21.00 uur bieden wij 
ook nog de mogelijk-
heid het boek aan te 
schaffen. Daartoe kunt 
u zich vervoegen in de Dorpskerk op de Kerkelaan 8 in Zwaag. Bestellingen, die wij niet 
hebben kunnen afleveren kunnen daar dan ook worden opgehaald.
Dit stuk geschiedenis in ons dorp is nu beschreven en wij zijn ervan overtuigd dat er nog 
meer verhalen zijn. Verhalen die om de een of andere reden niet in dit boek terecht 
gekomen zijn. Mocht dat zo zijn, dan nodigen wij u uit dit aan ons kenbaar te maken, 
zodat we mogelijk nog een tweede deel kunnen toevoegen. 

uiteraard kunt u nog steeds uw bestelling van het boek plaatsen via info@historisch-zwaag.nl. 
Wij nemen uw bestelling graag in ontvangst!



Sinterklaasfeest Blokker

Pssst, hier weer verrassingspiet.
Zorg dat de Sint dit berichtje niet ziet!

Weten jullie het nog?
Sint is zo verdrietig toch?

Zijn horloge is kwijt,
En nu heb ik een feestje voorbereid.

Zo wordt Sinterklaas vast weer blij,
En jullie tekeningen zijn er toch ook bij?

Het wordt echt een topfeest.
Leuk als jij er ook bij bent geweest.

Zondag 26 november van 14.00 tot 16.00 uur in het 
Gouden Hoofd voor kinderen van groep 1 t/m 5.
Kaarten à 3 euro verkrijgbaar op Westerblokker 119 
en bij Hair by Looxs. Kaarten zijn op de dag  
zelf aan de deur 5 euro.

Stichting vrienden van St. Caecilia

Uitgelote obligaties 2017

In 1998 is er een obligatielening opgezet ten behoeve van de instrumenten en uni-
formen van muziekvereniging Sint Caecilia. In november zijn de volgende obligaties 
uitgeloot:

 026 232 344 628 794
 046 241 348 635 798
 048 265 364 650 812
 061 267 403 664 819
 077 268 516 670 825
 109 300 566 680 849
 112 311 568 698 861
 130 317 575 709 862
 145 334 610 770 950
 230 343 624 785 951

Heeft u een obligatie die is uitge-
loot? Neem dan voor verzilvering 
contact op met Jan Hoogland, 
penningmeester van de Stichting 
Vrienden van St. Caecilia, telefoon: 
0229-270046, voor de verdere finan-
ciële afhandeling.



  Column Desiree
Sinterklaasstress

Hij komt weer, die lieve goede sint. Nu ik dit tik, is net gisteren 
de eerste aflevering van het Sinterklaasjournaal van dit seizoen 
uitgezonden. Eigenlijk was het al weken niet te missen.  
De pepernoten en chocoladeletters liggen tenslotte alweer  
enige tijd in de winkels. Maar nu, zo vlak na Sintemaarten, 
wordt het wel heel echt. Gezellig hoor, die weken voor  
5 december. Ze hebben altijd iets warms en knus.
Maar echt relaxed is het niet. Eigenlijk is stress een beter woord. Als ouder ben je er 
druk mee om de kinderen te begeleiden bij het maken van een, uh, gezond lijstje.  
De gemiddelde 10 minner wordt tenslotte niet gehinderd door enige vorm van besef 
van de waarde van geld. En kijk maar eens naar de gemiddelde kinderzender in deze 
periode. Zoveel reclames. Ze willen het allemaal!
Maar wie er echt stress hebben in deze tijd zijn de kinderen zelf. Ik haalde de kinderen 
op bij de kinderopvang en kreeg te horen dat de oudste al een uur in de zenuwen zat. 
Ze was bang dat ze het Sinterklaasjournaal zou missen. Dat over een uur pas zou begin-
nen. Eenmaal thuis zaten drie gespannen koppies te kijken naar de tv.
En dan volgen nu drie weken vol spanning. Zou Sinterklaas nog weten waar ze woont? 
Hoe kan ie nou naar binnen in ons huis? Heeft hij het lijstje wel goed gelezen? Dit zijn 
trouwens vooral de zorgen van de oudste. De middelste van 3 heeft zo zijn eigen theo-
rie. Hij mag namelijk Sinter zeggen en Klaas is de achternaam van de kindervriend.  
En de jongste wil gewoon een cadeautje van Sinterklaas. Hoe makkelijk kan het zijn?! 
We gaan het zien, aankomende zaterdag op televisie.
Ondertussen houden wij nog maar een pakjesmanagementoverleg. Want hoe gaan 
we dat doen dit jaar? Het zijn roerige, maar vooral hele leuke weken. Ik hoop dan ook 
oprecht dat het grootste feest voor de kinderen nog jaren zijn authenticiteit kan behou-
den. We vergeten toch niet hoe we zelf in spanning zaten en genoten? 

Fijne Sinterklaas!
Oh en Sinter, als u dit leest: rijdt u niet ons huisje voorbij? Dan zijn ze bij ons in huis heel erg blij.

Oproep
Een gezellige bewoonster van De Perelaar zou graag af en toe bezoek krijgen van 
een spontane vrouw om gezellig te kletsen of een klein stukje te wandelen. Ze is 
al dik in de tachtig, maar dat zou je absoluut niet zeggen. Als het u leuk lijkt, dan 
kunt u contact opnemen met Jan Olijve, ouderenadviseur bij MEE & de Wering. u 
kunt mailen met j.olijve@meewering.nl of bellen met 06-53283177.



Hendrike Walkeuter, leerkracht van 
groep 1/2 is maar liefst 40 jaar juf,  
waarvan 30 jaar op het Ooievaarsnest. 

Om dit bijzondere jubileum met alle kinde-
ren te vieren nodigde Hendrike een gooche-
laar uit om met zijn mysterieuze schatkist vol 
trucs naar de school te komen. Hendrike zelf 
werd met een erehaag van kinderen ontvan-
gen. Nadat zij allerlei lieve, leuke cadeautjes 
in ontvangst had genomen, was het tijd voor 
de voorstelling. De kinderen genoten van de 
verrassende trucs die goochelaar Jeffrey ten 
tonele bracht. Het was een prachtmiddag! 

Caroline Sunnotel
directeur Obs Het Ooievaarsnest

Juf Hendrike 40 jaar voor de klas



Toneelvereniging Tobronsa

Hallo Tobronsa-fans. Het nieuwe seizoen is  aangebroken, 
dus gaan we aan de bak om een nieuw toneelstuk in te stu-
deren. En dat gaat heel veel verwikkelingen voortbrengen, 
daar kunt u op rekenen. We gaan er weer helemaal voor om het tot een mooie uitvoe-
ring te brengen. Oefen uw lachspieren maar alvast want die zult u nodig hebben!
De uitvoeringen zijn op zondag 18 maart, vrijdag 23 maart en zaterdag 24 maart, dus 
houdt deze datum vrij, want toneel maakt je blij.

gezond wandelen in Blokker

Wat een verrassing! We verzamelden om 10.00 uur voor het bezoekerscentrum MAK 
Blokweer en tot onze vreugde wandelden we met een groep van maar liefst 15 wande-
laars. Beter kon de wandeling niet beginnen. Het was gelukkig droog en als je je warm 
had aangekleed, was het heerlijk om een uurtje te wandelen door het schitterende 
natuurbos. Dit bos is in 2009 aangelegd en bestaat uit maar liefst 60 soorten bomen en 
struiken. Tijdens de wandeling vertelde wandelbegeleidster Paula waaraan je het blad 
van een tulpenboom kunt herkennen en stonden we stil bij een hele bijzondere boom. 
De stam van deze boom wordt namelijk gekenmerkt door een ruitvormig patroon. De 
naam van deze boom is de Abeel, een snelgroeiende populier. Tussendoor hebben we 
de poort van het klooster Nieuwlicht bekeken. Dit klooster werd tussen 1388 en 1392 
gebouwd als monnikenklooster. Alleen de poort is nog overgebleven, samen met de 
bijzondere kloostertuin, die onderhouden wordt door vrijwilligers. De beheerders wa-
ren in de kloostertuin aanwezig en zij vertelden dat de grafsteen een replica is van het 
origineel dat in het kerkje van Opmeer ligt. We mochten zelfs een kijkje nemen in het 
huisje van een van de heren, waar oude stenen van de klooster bewaard lagen. 
De weide was afgesloten voor wandelaars omdat er schapen aan het grazen waren. 
We zijn via de woonwijk teruggewandeld naar het bezoekerscentrum. Daar konden we 

opwarmen onder het ge-
not van koffie en thee en 
kregen we zelfs nog be-
zoek van de heer Zwaan, 
die we goed door het glas 
konden begluren. 

Lijkt het je leuk om mee te 
wandelen? Iedere woens-
dagochtend verzamelen 
we om 10.00 uur voor het 
bezoekerscentrum MAK 
Blokweer in Blokker.



Prins voor de Blockeniers.

Beste ingezetenen van het rijk der Blockeniers,

Vrijdag 17 november presenteerde de Blockeniers 
zijn nieuwe prins, stadsprins van groot Hoorn. 
Buurtverenigingen Het Masker, Ospylac en de Leste 
Stuiver waren hierbij aanwezig. Er werd afscheid 
genomen van het decorum van vorig jaar Prins-
Es, Adjudant-E en de gezellige hofdames Lynn en 
Jessy. Ze werden bedankt door de Vorst van de 
Blockeniers voor het geweldige carnavalsjaar. Het 
eerste vrouwelijke decorum van de Blockeniers 
bleek een gouden greep. Na deze mooie woorden 
was het dan echt gedaan voor deze vier en werden 
ze gewoon weer Loes Sijm, Antoinette Koeman, 
Jessy Vlaar en Lynn Takken. De voorzitter van de 
O.P.A’s sprak ook nog enkel mooie woorden tot dit 
afgetreden decorum en Loes en Antoinette moch-
ten lid worden van deze elitaire club.

De spanning begon behoorlijk te stijgen, wie zou 
het nieuwe decorum worden? Er werden twee acts 
op de planken neer gezet. Niemand minder dan 
Whitney Houston stond in de Harmonie, voortref-
felijk gedaan door Marieke Nijholt. Helaas liep dit 
optreden niet zo goed af want ondanks haar body-
guards werd ze vanuit het publiek neergeschoten. 
De schutter bleek later een nieuw raad van elf lid 
te zijn. De Blockeniers mocht Richard Pelt verwel-
komen als nieuw lid van de raad van elf!
De Vorst van de Blockeniers vond dat de prins  
en adjudant in spe van goeden huize moesten 
komen en dat daar een gedegen test voor gedaan 
moest worden. Het podium liep vol met voorop 
een heuse trainer en vier personen die in training 
gingen voor een marathon. Na deze schitterende 
act werden de twee bodyguards ontmaskerd. Dit 
bleken Louise Zwaal en Lindsey Koeman te zijn, 
de nieuwe hofdames. Één van de marathonlopers 
werd ontmaskerd en bleek Ronald Zwaal te zijn. Nu nog een adjudant en logischerwijs 
werd dit zoon en broer Remco Zwaal. Wat een schitterend decorum werd hier gepresen-
teerd, de Blockeniers waren zichtbaar in hun nopjes.

Lees verder op de volgende pagina >>



Bij het officiële gedeelte werd eerst raadslid Richard Pelt geïnstalleerd. Bij de hofdames 
Louise en Lindsey werden de versierselen opgehangen door oud-hofdames Lynn en 
Jessy. Het grote moment was aangebroken, de adjudant voor het nieuwe carnavalsjaar 
werd geïnstalleerd, Adjudant Filius. 
Hierna werd de nieuwe prins van de Blockeniers, stadsprins van groot Hoorn, regerend 
over Blokker van Oost naar West, geïnstalleerd. Nadat zijn cape en steek waren omge-
daan kreeg hij de officiële ketting van de Blockeniers en de scepter, maar niet voordat 
hij zijn prinsennaam bekend had gemaakt: Prins Patrem.
De dames werden in de bloemetjes gezet, waaronder natuurlijk prinses Ellie, de vrouw 
van de prins.
De voorzitter van Ospylac kwam naar voren om de stadsketting om te hangen en na 
enkele mooie woorden van de voorzitter van de O.P.A’s van de Blockniers kon het feest 
losbarsten en bleef het nog lang heel gezellig.
De Blockeniers is bijna klaar voor het aankomende carnaval maar mist alleen nog de 
jeugdprins en adjudant. Deze worden gepresenteerd op 21 januari.

Oproep coverfoto’s!
Voor de volgende omslag van het Samenspel zijn we op zoek naar foto’s met het 
thema huisdier. Heeft u een leuke foto of mooie actiefoto van uw huisdier, mail 
deze dan voor 15 december op naar: redactie@stichtingsamenspel.nl



Spiro musica in engels kerstconcert

Op 9 december 20.00 uur zal in de prachtige dorpskerk van Zwaag Spiro Musica haar 
adventconcert uitvoeren met onder andere muziek van Ruther, Purcell, en Britten. Dit 
onder leiding van Hilda Wiarda.
Het leuke van dit concert is dat u enkele nummers mee mag zingen.
Kaarten zijn 10 euro, inclusief een glaasje glühwein na afloop. Kinderen tot 14 jaar 
gratis.
Kaarten kunt u reserveren via spiromusica.nl of kopen aan de deur, maar op is op.

Adres Dorpskerk Zwaag: Kerkelaan 8 in Zwaag.

Kerst-event op She’s amazing-avond

Donderdagavond 7 december vieren wij Kerst. Het koor Glorious zal optreden voor ons 
deze avond. Zij zingen vierstemmig. Hun repertoire bestaat uit verschillende moderne 
kerstliederen, maar ook zullen we samen bekende kerstliederen zingen. De avond is 
op christelijke basis. Iedere vrouw is welkom. Vanaf 19.45 uur kunt u binnen lopen, de 
koffie staat klaar. Na afloop is er voldoende ruimte voor een gezellig samen zijn en een 
hapje en drankje. De toegang is gratis, een vrijwillige bijdrage wordt gewaardeerd.

Het adres is: De Plataan, Pastoor Nuyenstraat te Zwaag. 
Zie ook: www.shesamazing.nl of mail: rinakossen@gmail.com.



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 26 november - Blokker: ds. Jacob Meinders

Laatste zondag van het kerkelijk jaar/eeuwigheids-

zondag. In de dienst van deze zondag gedenken 

we alle gemeenteleden die in het afgelopen 

kerkelijk jaar zijn overleden. Wie zich daarbij aan 

wil sluiten om zijn of haar dierbaren te gedenken is 

van harte welkom. 

Zondag 3 december - Zwaag: ds. Rudolf Kooiman 

Eerste advent: Avondmaalsviering 

Kerstconcert van de Heilige 
Matteüsparochie in Westwoud

Op zondag 10 december is in de Sint Martinuskerk te  
Westwoud een kerstconcert met koormuziek en samenzang 
waaraan vier koren van de Heilige Matteüsparochie deel-
nemen: Marcanto, onder leiding van Gerard Arendsen, 
Zingenderwijs onder leiding van Jan Vlaar, het Grote 
Waalkoor onder leiding van Alwies Cock en Eigenwijs 
onder leiding van Ruwald Diderich. Aan dit concert  
verlenen verder de trompettisten Jurre Terhorst en 
Rinus Lakeman en de organisten Marianne Habets  
en Mark Heerink hun medewerking.
Het concert begint om 15.00 uur en duurt tot  
ongeveer 18.00 uur. In de pauze is er koffie, thee  
en glühwein. 
Het adres is Dr. Nuijensstraat 78, Westwoud. 
De kerk is geopend vanaf 14.30 uur.

De toegang is gratis en na afloop is er een collecte. 
u bent van harte welkom. 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen 
met Mark Heerink, 
m.heerink@planet.nl of 06-23400843.



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

De Lourdeskapel is gesloten van 20 november tot en met 1 december 17.00 uur in verband met de 
renovatie van de vloer.

Vieringen

vr. 24 nov. 09.00 uur Westerblokker Eucharistieviering

  16.30 uur Zwaag Viering in de Perelaar

za. 25 nov. 19.00 uur Oosterblokker Eucharistieviering m.m.v. Dames- en Herenkoor

zo. 26 nov. 09.30 uur Zwaag Eucharistieviering m.m.v. Marcanto

di. 28 nov. 09.00 uur Westersblokker Eucharistieviering

wo. 29 nov. 08.30 uur Westerblokker Stille aanbidding

  09.00 uur Westerblokker Eucharistieviering

do. 30 nov. 09.00 uur Westerblokker Eucharistieviering

vr. 01 dec. 09.00 uur Westerblokker Eucharistieviering

  19.00 uur Zwaag Woord- en Communieviering in de Lourdeskapel

    o.l.v. parochianen

  19.00 uur Westerblokker Aanbidding en Rozenkrans van de  Goddelijke 

    aanbidding.

za. 02 dec. 19.00 uur Oosterblokker Eucharistieviering m.m.v.  koor Zingerderwijs

zo. 03 dec. 09.30 uur Zwaag Eucharistieviering met Samenzang

  19.00 uur Zwaag Rozenkransgebed in de Lourdeskapel 

di. 05 dec. 09.00 uur Westerblokker Eucharistieviering

wo. 06 dec. 08.30 uur Zwaag Stille aanbidding in de Lourdeskapel

  09.00 uur Zwaag Eucharistieviering in de Lourdeskapel

do. 07 dec. 09.00 uur Zwaag Eucharistieviering in de Lourdeskapel

vr. 08 dec. 09.00 uur Westerblokker Eucharistieviering

za. 09 dec. 19.00uur Oosterblokker Eucharistieviering m.m.v. Dames- en Herenkoor

zo. 10 dec. 09.30 uur Zwaag Eucharistieviering

  15.00 uur Westwoud  Kerstconcert m.m.v. Grote Waalkoor uit Hoorn, 

    Zingerderwijs uit Oosterblokker, Eigenwijs uit 

    Westwoud, Marcanto uit Zwaag.



alarmnummer ambulance / Brandweer / Politie 112

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

Gemeente Hoorn  0229 - 25 22 00

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

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

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

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

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

Zonnebloem Zwaag/Zwaagdijk-West
Coby van der Gulik, Fruitlaan 76, Zwaag 0229 - 23 77 81
Vera Otsen, Balkweiterhoek 34, Zwaagdijk-West 0229 - 57 27 07
Zonnebloem Westerblokker
Monique Smit, Renoirhof 54, Hoorn (Bezoekwerk)  06 - 18 24 68 19
Karin Jong-Koen, Bandstraat 8, Blokker (Secretaris)  0229 - 24 76 27
Zonnebloem Oosterblokker
Tineke Reus-Hoebe, Oosterblokker 115, Oosterblokker 0229 - 26 24 56
Onafhankelijk Ouderenadviseur Mee & De Wering 088 - 00 75 000
Wijksteunpunt Ouderenzorg St. Jozefpark Blokker 0229 - 24 06 04
Wijksteunpunt Ouderenzorg Perelaar Zwaag 0229 - 21 23 23

R.K. Begrafenis- en Crematievereniging St. Barbara  Zwaag, Zwaagdijk-West
Parochiële Caritas Instelling (P.C.I) Zwaagdijk-West 0229 - 57 29 74
R.K. Begrafenis- en Crematievereniging St. Barbara  Oosterblokker.
Uitvaartvereniging De Laatste eer  Zwaag en Blokker
Uitvaartvereniging St. Jozef  Westerblokker
uitvaartverzorgers bovenstaande verenigingen: 
Lian Kroon 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


