
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 2 maart kunt u inleveren 

uiterlijk op woensdag 21 februari 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 Zeeman recla-
megroep, 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.

Jaargang 48, nummer 4 16 februari 2018

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

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

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

Het doek is gevallen
Wat hebben wij genoten. Vijf uitvoeringen in partycentrum 
De Witte Valk voor uitverkochte zalen. Een dolenthousiast 
publiek, een prachtorkest, fantastisch licht en geluid. Spe-
lers die boven zichzelf uitstegen. Wat een talenten hebben we bij Musicalvereniging 
Zwaag.  Superlatieven tekort om te beschrijven hoe wij, de leden van Musicalvereniging 
Zwaag, deze uitvoeringen hebben beleefd. 
Nu, begin februari, vallen we in een diep gat. Even niet op de maan-
dagavond oefenen. Even rust in je hoofd. Maar de volgende musical 
is alweer uitgezocht. Het script is binnen en na de carnaval gaan we 
beginnen met onze nieuwe musical: Shrek de musical. Eind januari 2019 
staan we weer voor u op de planken. Ook deze musical heeft prachtige 
muziek, humor en vele sprookjesfiguren komen voorbij.
Deze musical heeft meer dan 40 grote en kleine rollen. U zult dan ook begrijpen dan 
ook dat we op zoek zijn naar nieuwe leden. Lijkt het je leuk om in een musical te 
spelen, heb je op maandagavond niets te doen en wil je deel uitmaken van een hechte 
groep mensen die veel plezier beleven aan het spelen in een musical? Laat het ons 
weten. Vanaf 15 jaar ben je welkom. Via het contactformulier op onze website musical-
zwaag.nl kun je je aanmelden of je opgeven voor een workshop of het bezoeken van 
een repetitieavond.

Gasten Zonnebloem bij musical Hairspray
Zondag 21 januari werd in Zwaag de musical Hairspray opgevoerd, waarbij een aantal 
gasten van de Zonnebloem aanwezig waren. Voor deze gasten werd geregeld dat zij 
vroeg mochten komen zodat ze een mooi plaatsje konden krijgen in de zaal. Dat vroeg 
komen gaat niet altijd even gesmeerd, omdat soms wordt vergeten op de kalender te 
kijken om te lezen dat ze die middag naar De Witte Valk zouden gaan. Dit vraagt van 
de vrijwilligers dan wat extra geduld, maar ze doen dat met liefde en het komt dan 
ook meestal wel in orde. Maar niet elke gast die was uitgenodigd kreeg het, door de 
plotselinge confrontatie, voor elkaar om te gaan. Dat was jammer. Maar degenen die 
er wel waren, hebben genoten. Goed spel en mooie muziek. Kopje koffie of thee, even 
bijkletsen en een tombola. Een van de gasten won zelfs nog een prijsje.
Dit inmiddels traditionele jaarlijkse uitje willen we graag in ere houden.

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



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 21 FEBRuARi
 WOENSDAG   7 mAARt 
SVP PAPIER GEBUNDELD OF IN DOOS/BAK AAN DE WEG ZETTEN.

Lustrumtoernooi Wham-Wham

Een jaarlijks toernooi beleeft elke vijf jaar een lustrum en dan is het de sfeer die telt. We 
spelen nu alweer vijf jaar het Gerrit Entius-toernooi met elkaar en om een wisselbeker. 
Het volleybalspel was Gerrit Entius, de ‘vader’ van Wham-Wham, op het lijf geschreven. 
Spel en sport; hij bouwde hier een vereniging op. Van meet af aan staat zijn toernooi 
voor sfeer en spanning. Het eerst lustrumtoernooi dat zijn naam draagt vindt plaats op 
zaterdag 24 maart vanaf 19.30 uur in sporthal De Opgang in de Risdam. Ook jij kunt 
met een team inschrijven voor 10  maart via mailadres leoelstak@quicknet.nl . Het in-
schrijfgeld is 15 euro per team. Vermeld bij aanmelding de teamnaam, je telefoonnum-
mer, het e-mailadres en de mate van geoefendheid (competitie-gevorderd-recreant).

Leo Elstak, namens Wham-Wham



Alzheimer Café Hoorn
Woensdag 21 februari wordt een bijeenkomst gehouden van het Alzheimer Café 
Hoorn. Het onderwerp van deze avond luidt: ‘Praat met mij en niet over mij’. Ik heb 
ook nog een stem en een mening. Ook ik heb behoefte aan waardigheid en respect. 
Als ervaringsdeskundige is een echtpaar uitgenodigd, waarvan de heer een demen-
tie heeft. De gespreksleider van deze avond is Jeanet Lakeman.

Plaats: Locatie Hoge Hop, Roerdomp 2 te Hoorn.
Tijd: Koffie en thee staan om 19.00 uur klaar. Het programma begint om 19.30 uur. 
De toegang is gratis. Bezoekers hoeven zich niet van tevoren aan te melden. 
Info: Ellen Bos-Ruijer e.ruijer@geriant.nl of bereikbaar via telefoon 0229-741741.  

Alzheimer Café Hoorn is een onderdeel van Alzheimer Nederland en wordt geor-
ganiseerd in samenwerking met Omring, Warm Thuis, Geriant West-Friesland en 
Martha Flora Hoorn.

Wilt u zonne-energie, maar kunt u geen panelen kwijt?
Zonnecoöperatie West-Friesland maakt het mo-
gelijk om zonne-energie op te wekken zonder 
zonnepanelen op eigen dak. De coöperatie is een 
organisatie van vrijwilligers zonder winstoogmerk. 
We zijn ons vijfde zonnedak aan het ontwikkelen 
en dat komt in Westerblokker op het pand van de 
Fa. Wit. Dit veld is 240 panelen groot en we heb-
ben nog ruimte voor nieuwe leden. 
Door lid te worden en certificaten te kopen (één certificaat geeft het recht van op-
brengst van één paneel) kunt u over een periode van 20 tot 25 jaar genieten van zonne-
energie. Gedurende 15 jaar heeft u recht op korting op de energiebelasting. De terug-
betaaltijd van de panelen is minder dan 10 jaar. Dit betekent dus daarna nog 10 tot 15 
jaar goedkope energie. Een certificaat gaat circa 350 euro kosten. U kunt meedoen wan-
neer u in één van deze postcodegebieden woont: 1624, 1625, 1628, 1689, 1695 en 1696. 
Informatie is te verkrijgen via www.zonnecooperatiewestfriesland.nl. Daar kunt u zich 
ook aanmelden als lid. Certificaten worden uitgegeven op volgorde van lidnummer. U 
bent lid zodra u 25 euro heeft overgemaakt op de rekening van de coöperatie.

Ziekentriduüm  Zwaag/ Oosterblokker

Het Ziekentriduüm in Zwaag wordt dit jaar gehouden op 29, 30 en 31 mei. Drie ‘warme’ 
dagen met aandacht voor elkaar en elke dag een mooi programma. Voor de goede 
orde: u hoeft niet juist ziek te zijn. Ook is het niet belangrijk wat of waarin u gelooft. 
Mensen uit Oosterblokker kunnen voor opgave en meer informatie terecht bij Tineke 
Reus Hoebe: 0229-262456.



KBO-Blokker op voettocht naar Rome

Woensdag 21 februari organiseert KBO Afdeling Blokker een the-
mamiddag met als onderwerp ‘een voettocht naar Rome’. Natuurlijk 
is het verhalende boek van Bertus Aafjes, ‘Een voetreis naar Rome’, 
overbekend. Deze middag komen Truus en Aad Zeelenberg uit Hoorn 
uitvoerig vertellen over hún pelgrimstocht naar de hoofdstad van Italië. En niet alleen 
hebben zij een verhaal met beelden, ze demonstreren ook hun uitrusting, kleding en 
bepakking, die ze speciaal voor hun tocht gebruikten.
Na de lezingen over de pelgrimstochten naar Santiago de Compostella en langs de 
boeddhistische Shingon-tempels van het Japanse eiland Shikoku voltooit KBO-Blokker 
deze mooie pelgrimstrilogie.

Niet alleen de KBO-leden zijn uitgenodigd, ook andere 50-plussers die kennis willen 
maken met de Blokkerse seniorenvereniging zijn van harte welkom.
De middag wordt gehouden in Het Gouden Hoofd en begint om 14.00 uur. De deelna-
mekosten bedragen e 3,- p.p., inclusief consumpties en deelname aan een ronde bingo.



Niemand stopt die Zwaagse beat!
“Wat staat die man daar zenuwachtig te hakkelen”, hoor ik 
iemand achter me fluisteren. “Is ‘ie nieuw ofzo? Dit kan toch 
niet?”  Die man is Koos Bekker. Hij zet op meesterlijke wijze 
het type Harriman F. Spritzer neer. De sponsor van het mierzoete tiener-dansprogramma 
The Corny Collins Show, die ook nog even wat voor de camera moet zeggen. Want ja, 
wie betaalt, die bepaalt. Het ongemak straalt er vanaf. Heerlijk. Het is één van de kleine 
details in de kantlijn die vertelling van de musical Hairspray door musicalvereniging 
Zwaag zo machtig interessant maken. Niemand stopt die Zwaagse beat.

Dat men in Zwaag wel van een uitdaging houdt is inmiddels een bewezen understate-
ment. De comfortzone is een plek waar men het liefst zo min mogelijk wil zijn. En an-
ders wel keihard wordt uitgetrokken door regisseur Peter Groenendijk. Het contrast met 
de vorige musical Blood Brothers kan immers niet groter zijn. Waar vorig jaar drama en 
duisternis messcherp werden neergezet, knalt de kleurige blijdschap van het podium af. 
Maar vergis je niet. Onder dat flinterdunne dunne laagje chroom vechten de thema’s als 
rassenscheiding, sociale acceptatie en vrijheid om voorrang. Welkom in the sixties.
In het met internationale prijzen overladen Hairspray zoekt Musicalvereniging Zwaag 
opnieuw haar grenzen op. Het fijne aan deze groep is dat het arsenaal aan vaardighe-
den inmiddels zo is uitgebreid, dat de spelers ogenschijnlijk moeilijke elementen moei-
teloos opvangen met andere kwaliteiten. Met humor, energie, improvisatie en tekstvast-
heid als pijlers onder een zinnenprikkelende avond. 
Vergelijk het met het hedendaagse Manchester City van Pep Guardiola. Er bestaat geen 

Lees verder op de volgende pagina >>



vastomlijnde speeltactiek. Alleen een ijzersterk concept en een haast heilig verklaarde 
filosofie. Daarbinnen kunnen de spelers naar hartenlust schakelen. En iedere wedstrijd 
is er wel weer een ander beslissend. Onnavolgbaar, dominant, spectaculair en een ‘must 
see’ voor de liefhebber. Eventuele zwakheden worden overvleugeld door ijzersterke 
prestaties. 
Neem Pascal Immink en Simon Knol. Als het echtpaar Edna en Wilbur Turnblad maken 
ze de indruk alsof ze drie weken onafgebroken door kunnen spelen. Geen probleem, 
alles onder controle. Met hun hilarische en ontroerende spel veroveren ze de harten van 
het publiek. Edna wordt verbluffend neergezet door Immink. Een rol die John Travolta 
voor z’n rekening nam in de originele productie. Toch leuk voor John, nietwaar? 

Terwijl hoofdrolspeelster Marleen Kunst haar eigen strijd aangaat in haar rol van Tracy 
Turnblad, dient zich voor haar een heel andere onverwachte opdracht aan. Geen stem 
hebben aan de vooravond van de laatste show. Ga er maar aan staan. Ze doet het, wordt 
gedragen door het team en slaagt er vervolgens in om de zaal opnieuw te veroveren. 
Ook kan de groep bogen op onverwoestbare routine. Frank Braas bijvoorbeeld. Als 
Corny Collins himself staat hij garant voor kwaliteit. Zo glad als een aal praat hij de ge-
polijste en mierzoete show aan elkaar. Even verrassend is de diepgang die geeft aan zijn 
rol. Kwaliteit verloochent zichzelf nimmer.
Maar het gaat te ver om de voorstelling op te hangen aan slechts een paar individuen. 
Toch vallen er wel zaken op. De vereniging is al enige tijd actief op zoek naar jong 
talent. Met resultaat. Het stemgeluid en de zang van de jonge Maaike Doornekamp 
mogen er zijn. Ze is het bewijs dat de Zwaagse zoektocht haar vruchten begint af te 
werpen.
Het beladen verhaal en de artistieke keuzes pakken wederom steengoed uit. Het mu-
zikale ensemble onder leiding van Bas Jongsma is uitgebreid met hoorbaar resultaat. 
Steengoed wordt nog beter. Het is muzikaal genieten tijdens de reis die de zaal maakt 
naar het Baltimore van begin jaren ’60. Hetzelfde kan gezegd worden van het lichtont-
werp. Menig theaterproductie zal zich in z’n handen wrijven als het de beschikking 
heeft over Pieter Ratten. Choreografe Marije Slippens levert structureel vakwerk af en 
slaagt opnieuw glansrijk in haar missie. 

Welnu, ik kan nog pagina’s vullen met hoogtepunten, anekdotes en andere noemens-
waardige zaken. Onder meer over de gewaagde keuzes van de realistische en tijdloze 
boodschap die Hairspray in zich draagt. En dat in deze tijd van polarisering en verhitte 
debatten. Waarin zelfs de bijen zich bijna dienen te  verontschuldigen voor hun koloni-
ale verleden. Musicalvereniging Zwaag  degradeert dit soort overspannen gedoe door 
opnieuw te vlammen op het podium. En een boodschap van liefde en verdraagzaam-
heid uit te dragen op de best mogelijke manier. Met zang, dans en passievolle energie. 

Het beste is gewoon zelf te komen kijken en een heerlijke avond te beleven. Gegaran-
deerd genieten. Ik heb er in ieder geval weer verSHREKkelijk veel zin in. 

Chris Wobben 



iedereen heeft een verhaal 

De werkgroep Levensboek Humanitas West-Friesland is ook in 2018 weer op zoek naar 
mensen met eigen verhalen. De enthousiaste vrijwilligers schrijven de herinneringen van 
mensen op en maken er een boek van voor familie en vrienden. De werkgroep heeft voor 
dit jaar subsidie gekregen van het Oranjefonds om haar werkzaamheden uit te breiden.  
Uit de levensverhalen blijkt een ongelooflijke rijkdom aan belevenissen en avonturen 
uit het verleden. De verhalen kunnen over ingrijpende ervaringen gaan of juist over 
vrolijke ontmoetingen  of reisavonturen. In alle gevallen geven ze een beeld van hoe 
een leven is geweest, omdat ze over ‘echte’ persoonlijke herinneringen gaan.
De vertellers vinden het belangrijk dat hun eigen geschiedenis op papier staat en zo 
bewaard blijft voor hun kinderen en kleinkinderen. Maar het komt ook voor dat juist de 
kinderen er op aandringen dat het verhaal wordt opgeschreven. Langzamerhand zijn 
de schrijvers van Levensboek Humanitas WF zeer ervaren en bedreven in het zo mooi 
mogelijk weergeven van het verhaal van de verteller. En als de redactie er dan een, met 
foto’s geïllustreerd, boek van heeft gemaakt, is iedereen trots op het eindresultaat.
Naast het maken van levensboeken organiseert de werkgroep zo nu en dan ook bijeen-
komsten waarin de deelnemers zelf aan de slag kunnen met hun eigen levensverhalen 
door ze op te schrijven of door ze aan elkaar te vertellen: de verhalentafels. We houden 
u op de hoogte als de data bekend zijn! De werkgroep is altijd op zoek naar nieuwe  
levensverhalenvertellers.  Heeft u belangstelling of vragen?  
Bel of meld u aan: 06-13298308 of Allert Noorman: 0229-543002.

Een misdaadstuk met een geest, pistolen 
en bedreigingen. En dat bij de Wildebras 
in Zwaagdijk-West!  De hoofdrol is voor 
`De man in de rolstoel`. Hij is criminoloog. 
Door een kinderverlamming is hij hier 
in terecht gekomen. De man geeft vaak 
advies aan de recherche en die hebben 
een hoge pet van hem op. Hij heeft hen 
al vaak goede tips gegeven. Nu is de 
recherche op zoek naar de moordenaar 
van inspecteur Broos. Daarvoor kloppen 
ze natuurlijk weer aan bij de man in de 
rolstoel. Helpt hij hen deze moord op te 
lossen of ….?

Op zondagmiddag 18, vrijdagavond 23 en 
zaterdagavond 24 maart kunt u dit span-
nende stuk bekijken. Kaarten kunt u reser-
veren via www.tobronsa.nl

toneelvereniging tobronsa speelt `De man in de rolstoel`



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

uitnodiging jaarvergadering dorpsraad Zwaagdijk-West

Maandag 19 februari aanvang 20.00 uur in de Wildebras.

Waarbij wij niet alleen het gebeuren van afgelopen jaar met u willen delen, maar ook  
de toekomstige ontwikkelingen in ons dorp.
Onderwerpen die leven zijn Westfrisiaweg, Zevenhuis, opwaardering Balkweiterhoek en 
Meester Derks Park- kerk.
Tevens zal het onderwerp Veiligheid  met alle aspecten die daar onder vallen uitgebreid 
besproken worden. Hiervoor hebben wij burgemeester Streng uitgenodigd en beleids-
medewerker integrale veiligheid Mark Hopman. U wordt alle gelegenheid geboden 
voor het stellen van vragen.

Agenda :
1. Opening door de voorzitter
2. Mededelingen en ingekomen stukken
3. Notulen jaarvergadering  9-1-2017
4. Jaarverslag 2017
5. Financieel verslag 2017
6. Bestuurssamenstelling
7. Gespreksonderwerp Veiligheid, met medewerking van de burgemeester en dhr. Hopman
8. Rondvraag
9. Sluiting

Dorpsraad Zwaagdijk-West

Dubbel optreden van  
the mordants en Stuurloos                                                                                                                                

Naar aanleiding van ons succesvolle  
optreden enige tijd terug, komt er nu  
een vervolg.

We gaan het weer gezellig maken.  
Zondag 25 februari vanaf 15.00 uur in  
de Witte Valk te Zwaag.

Gratis entree!



Familieberichten & Zoekertjes

GEVONDEN

GRAtiS AF tE HALEN

Wij hebben een blauwe sjaal gevonden op de kruising Bangert / Kolenbergstraat.
Op te halen bij fam. Jong, Unjerpad 13. Tel. 262772

Betonnen schakelpaaltjes, diameter 8 cm, lengte 35 cm, grijs/antraciet.
17x enkel paaltje, 21x dubbelpaaltje, 16x  10 aan elkaar paaltjes.

Brouwhuis 31 – Blokker   Tel. 0611303673

Voor plaatsing in het Samenspel van 2 maart graag uiterlijk op  
WOENSDAG 21 februari voor 19.00 uur uw berichtje inleveren.

De kosten voor het plaatsen van een bericht in deze rubriek zijn € 5,-
dit bedrag kunt u overmaken naar rekening: nL 17 RaBo 0122 1373 96 

t.n.v. stichting samenspel
De tekst kunt u mailen naar redactie@stichtingsamenspel.nl 

en mag beslist niet te lang zijn (max. 50 woorden).
Het bedrag dient uiterlijk op de inleverdatum (zie hierboven) overgemaakt te zijn.

De redactie zorgt er dan voor dat uw zoekertje wordt geplaatst.

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

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

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

Huisartsenpraktijk Julianalaan
Van 1 maart tot begin juli is dr. Dijkers met zwangerschapsverlof.  
Zij wordt waargenomen door dr. Bader. Wellicht kent u dr. Bader al, hij 
heeft een paar jaar geleden al een jaar bij ons in de praktijk gewerkt. 

Voor actuele informatie zie de website: www.julianalaan.praktijkinfo.nl



16 februari Klaverjassen Aanvang: 20.00 uur
 Westfriezen, Zwaag

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

17 + 18 februari Boekenmarkt Aanvang: 10.00 uur
 Cultureel Centrum Pancratius, Oosterblokker

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

20 februari Keezen Aanvang: 19.15 uur
 De Witte Valk, Zwaag

21 februari Voettocht naar Rome, KBO Blokker Aanvang: 14.00 uur
 Het Gouden Hoofd, Blokker

21 februari Alzheimer Café Aanvang: 19.00 uur
 Hoge Hop, Roerdomp 2 Hoorn 

24 februari Spelletjes avond  Aanvang: 20.00 uur
 De Wildebras, Zwaagdijk-West

25 februari De mordants en Stuurloos Aanvang: 15.00 uur
 De Witte Valk, Zwaag

26 februari Dorpenoverleg Blokker/Zwaag Aanvang: 20.00 uur
 De Witte Valk, Zwaag

Activiteitenagenda    februari/maart

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

Dorpsveiling Oosterblokker 
Graag willen wij u laten weten dat de Dorpsveiling Oosterblokker 2018 plaatsvindt op 
de eerste zaterdag in november. Dit is dus zaterdag 3 november in café de Harmonie in 
Oosterblokker. Noteert u deze datum alvast in uw agenda! Hartelijk dank.



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

18  feb Heren 14.00 uur Westfriezen – KGB Zwaag

ZAALVOEtBAL

16 feb Heren 21.05 uur Zwaag/Hooglandkozijnen – Scagha 66 Zwaag

23 feb Dames 20.10 uur Zwaag/Hooglandkozijnen – RTC’72  3 Zwaag

2 mrt Dames 19.15 uur Zwaag/Hooglandkozijnen – Wognum Nicols  3 Zwaag

HANDBAL

18 feb Heren 13.30 uur HV Blokker – KRAS/Volendam  4 De Kreek

18 feb Dames 14.45 uur HV Blokker – Spartanen  2 De Kreek

VOLLEYBAL

17 feb Heren 15.30 uur WhamWham – VCH De Opgang

17 feb Dames 13.30 uur WhamWham – Armixtos  2 De Opgang  

Sportagenda      februari/maart

Vernieuwing op de Wingerd 

Afgelopen weken hebben zowel de leerlingen als de leerkrachten nieuwe 
kennis opgedaan op het gebied van onderwijs. De kinderen hebben een 
workshop bijgewoond over Mad Science. Hierin kwamen verschillende natuur- en schei-
kundige processen voorbij die voor de leerlingen erg interessant waren. De kinderen 
zijn door deze workshop zeer enthousiast gemaakt voor dit vakgebied. Kinderen kun-
nen ervoor kiezen om zes lessen te volgen van Mad Science. En er is veel animo! 
De leerkrachten hebben een inspirerende studiemiddag gevolgd over de methode 
Leskracht. Een methode waar aandacht wordt besteed aan 21 -eeuwse vaardigheden. In 
deze methode gaan kinderen avontuurlijk op reis naar talentontwikkeling met onder-
zoeksvragen die zij zelf bedenken en stellen. 
Tijdens deze middag zijn wij als leerkrachten geënthousiasmeerd, waardoor we dit mee 
willen nemen in het onderwijs. Tijdens het grote project ‘Voeding’ gaan we experimen-
teren met de nieuwe methodiek. U bent altijd welkom om een kijkje te komen nemen. 



Lees verder op de volgende pagina >>

thema kinderboekenschrijvers op Socrates

In de kleuterklassen van Socrates zijn de kinderen druk 
bezig met het thema ‘de Kinderboekenschrijver’. In elke 
kleuterklas staat een andere schrijver of prentenboek cen-
traal. De kinderen maken onder andere kennis met Annie M.G. Schmidt, Eric Carle, Marc 
Pfister en Max Velthuijs. Ze leren dat er dikke en dunne boeken zijn. Boeken met veel en 
weinig tekst. Boeken met veel en weinig platen. Ze ervaren dat je met letters woorden 
kunt maken. Met woorden zinnen. Met zinnen bladzijden. En dat die bladzijden een 
boek gaan vormen. Je wordt nieuwsgierig naar het boek door de mooie voorplaat en de 
achterkaft. Je kunt het boek lenen bij de bieb of kopen in een boekwinkel.

Van de gekozen schrijver werd elke week een ander boek voorgelezen. Dit boek is 
vervolgens uitgediept aan de hand van de platen en door verschillende keren te praten 
over de tekst. En door er allerlei vragen over te stellen. Wie zijn de hoofdpersonen en 
welk avontuur beleven zij? Tijdens het spelen en werken zijn de kinderen nog verder op 
het boek in gegaan. Er zijn reken- en taalwerkbladen gemaakt, afgestemd op het boek 
of de hoofdpersoon. Er zijn verschillende knutselwerkjes en tekeningen gemaakt. Er 
zijn gedichtjes opgezegd en liedjes gezongen. Sommige kinderen hebben zelf een klein 
boekje gemaakt. We hebben verschillende boeken als filmpje bekeken. Er is gepraat 
over gevoelens. Is het verdrietig of spannend wat de hoofdpersoon beleeft? Heeft een 
kind weleens hetzelfde meegemaakt?



In de themahoek kunnen kralenplanken worden gemaakt van Kikker en zijn vriendjes. 
Er ligt een memoryspel. Een informatieboek over de ontwikkeling van de kikker. Er zijn 
bordspelletjes met dobbelstenen en pionnen en er zijn kikkerboeken met attributen. 
Spelenderwijs ontstaat in de klassen en op de prikborden in de gang een tentoonstel-
ling over de kinderboekenschrijver.
Tijdens het voorleesontbijt hebben opa’s en oma’s boeken van de bewuste schrijver voor-
gelezen. Kinderen hebben om de beurt hun lievelingsboek meegenomen en daar voor 
de klas over verteld. Het is zo leuk om te zien hoe een kind aan de hand van de platen 
een boek kan navertellen!  De juf heeft daarna uit het boek een stukje voorgelezen.
Vrijdag 16 februari hebben alle kleuters in kleine groepjes met een leerling uit de bo-
venbouw, de tentoonstelling van een andere kleuterklas bekeken.
Wilt u meer weten over Socrates? U bent van harte welkom op de open avond op dins-
dag 20 maart vanaf 19.15 uur of op één van onze open ochtenden. U kunt zich hiervoor 
opgeven via onze website www.obssocrates.nl. Tot ziens!

OBS De Bussel sport!
OBS De Bussel heeft sinds een jaar het vignet ‘Gezonde 
School’ boven de buitendeur hangen. En daar blijft het 
niet bij! De kinderen van De Bussel doen bijna maandelijks mee aan de vele sportactivi-
teiten die de gezamenlijke sportclubs van Hoorn organiseren voor kinderen in de basis-
schoolleeftijd. De Bussel draagt uit dat met elkaar sporten veel plezier geeft en saam-
horigheid. Samen er voor gaan, samen verliezen of...winnen! Daarnaast verlagen sport 
en bewegen het ontstaan van ziektes als diabetes, overgewicht en depressie. Kinderen 
die op jonge leeftijd voldoende sporten en bewegen zijn ook op latere leeftijd vaker 
actief. Goed leren sporten en bewegen draagt bij aan zowel de algemene als motori-
sche ontwikkeling van jonge kinderen. Hiermee wordt de kans op ernstig letsel door 
een gebrek aan motoriek verkleind. Sport en beweging zijn ook goed voor de sociale en 
cognitieve ontwikkeling van kinderen. Zo leren zij samen te werken, doelen te stellen 
en met teleurstellingen om te gaan. Ook leren kinderen meerdere taken tegelijkertijd 
uit te voeren, zelfstandig beslissingen te nemen en prioriteiten te stellen. En, zeer be-
langrijk, het vergroot je zelfver-
trouwen, je maakt vrienden, je 
bent weerbaar, je zit gewoon 
lekker in je vel. En dit laatste is 
heel goed te zien bij de kinderen 
van De Bussel! 

31 januari speelde het basket-
balteam groep 7/8 zich naar 

de finaleronde. Woensdag 14 
februari werden de wedstrijden 

gespeeld in de sportzaal van het 
Copernicus.



Zonnebloem Westerblokker

Vooruitblik op de activiteiten die de Zonnebloem  
Westerblokker in 2018 wil organiseren.
Tijdens deze  mooie, koude wintermaanden zitten de 
Zonnebloemvrijwilligers niet stil want behalve dat we er graag op een mooie vrieskoude 
dag lekker op de schaats, fiets of gewoon wandelend op uit trekken, denken we ook 
alweer aan de komende lente-, zomer- en herfstuitjes. Tijdens de deze week gehouden 
jaarvergadering bleek dat de activiteitencommissie alweer bruist van de nieuwe ideeën. 
Naast de traditionele jaarlijkse uitjes zoals de wandelingen door Blokker en omgeving, 
een picknick en een bingomiddag, staan er ook een bezoekje aan de Zaanse Schans, met 
de Zonnetrein door de Schoorlse duinen, de Orchideeënhoeve in Luttelgeest en voor de 
verandering een gezellige middag naar de bioscoop op het programma.
Binnenkort zullen de vrijwilligers van de Zonnebloem weer even bij u langskomen om te 
inventariseren waar uw voorkeur naar uitgaat.
Staat u nog niet in ons bestand en heeft u wel behoefte aan deelname of een bezoekje 
van ons? Neem dan gerust contact met ons op.
Mede door de werving op de afgelopen jaarmarkt hebben we er weer wat nieuwe 
vrijwilligers en nieuwe gasten bij gekregen waardoor we onze activiteiten ook weer iets 
kunnen uitbreiden.
Ook dit jaar hopen we weer op een fijne samenwerking met de afdeling Oosterblokker 
en Zwaag wat het organiseren natuurlijk extra leuk gaat maken.

Groet en tot ziens, Hilly Hania
Zonnebloem Westerblokker

Wil je ook eens mee als duwer, vrijwilliger of als gast? Bel dan gerust voor informatie naar:
Monique Smit,  Zonnebloem Westerblokker,    06 18246819 
Tineke Reus-Hoebe, Zonnebloem Oosterbloker, Schellinkhout  0229 26 24 56
Coby van der Gulik,  Zonnebloem Zwaag, Zwaagdijk    0229 23 77 81

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 19 FEBRuARi
mAANDAG   5 mAARt



Open dag bij Smallsteps-Eigentijds kinderopvang

Op dinsdag 20 februari zetten wij samen met basisschool Sint-Jozef onze deuren open 
voor iedereen! Van 9.00-11.00 ben je van harte welkom. Kom je liever op een andere tijd. 
Dat kan uiteraard! Neem dan contact met ons op via de mail: eigentijds@smallsteps.nl.
Voor alle kinderen van 0-4 jaar bieden wij in ons kleinschalige kinderdagverblijf een 
fijne speelruimte vol ontwikkelmogelijkheden. Een vast team zorgt voor een vertrouw-
de en sfeervolle opvang.
Bij kinderdagverblijf Eigentijds in Zwaagdijk verzorgen wij peuteropvang voor kinderen 
van 2 tot 4 jaar. Peuters komen op dinsdagochtend en donderdagochtend bij ons spe-
len. De peutergroep is open van 8.30 tot 11.30 uur.
Ook bieden wij buitenschoolse opvang voor kinderen van 4 tot 13 jaar. 

Kosten en voorbeeldberekening
De overheid betaalt mee middels kinderopvangtoeslag. Deze tegemoetkoming is inko-
mensafhankelijk. Voor de peuteropvang geldt dat de gemeente een financiële onder-
steuning biedt als ouders geen recht hebben op kinderopvangtoeslag. 
Je hebt al opvang vanaf e1,- per uur netto.
Voor een bruto/netto-berekeningen kan je terecht op onze website: www.smallsteps.nl. 
Of neem contact op met de locatiemanager: Annemiek Klopper, eigentijds@smallsteps.
nl of 06-4627830. Van 07.00 tot 18.00 uur staat ons gezellige team voor jou en je kinde-
ren klaar. Heb je ruimere openingstijden of flexibele opvang nodig? Of wil je gewoon 
meer informatie. Mail dan naar eigentijds@smallsteps.nl.

Graag tot ziens!

Nieuws van toneelvereniging michael

Op zaterdag 17, vrijdag 23 en zaterdag 24 maart speelt to-
neelvereniging Michael een komedie in drie bedrijven van Carl Slotboom. De titel van 
dit toneelstuk is ‘Alfred en Albert’. Dit geeft al aan dat er veel verwarring in het stuk zit.
Er wordt al druk gerepeteerd om dit leuke toneelstuk voor u op de planken te brengen. 
Het speelt zich af in de tegenwoordige tijd en het begint allemaal als de vrouw des hui-
zes samen met dochterlief een paar dagen erop uit gaat. Dit brengt de heer des huizes 
op een idee en hij besluit alleen op pad te gaan. Door een communicatieprobleem krijgt 
dit stuk zeer komische en hilarische momenten.
De cast raakt al goed op elkaar ingespeeld en dan kunnen scenes mooi uitgespeeld 
worden.

Toneelvereniging Michael nodigt u van harte uit om naar een van de voorstellingen te 
komen kijken. Een gezellig avondje uit met livemuziek van Sascha na afloop. Kaarten 
zijn in de voorverkoop al te verkrijgen bij Loes Beemster, Golden Deliciouslaan 15 in 
Blokker. Tel 0229-232781. Volg ons ook op Facebook.



Peuterspeelzaal  
De Zwaaghalsjes  
viert carnaval en… 
breidt uit!

Ook al kwamen prins CoBra en 
zijn hofdames niet bij ons op 
bezoek: er werd wel degelijk 
carnaval gevierd in onze mooie, 
kleurrijke peuterspeelzaal, die 
voor deze dagen werd omgetoverd tot ‘Peuter-leut-paleis’! In alle vier groepen de werd 
het een gezellig feestje: we knutselden clowns en maskers, hebben ons naar hartenlust 
verkleed, werden geschminkt, dansten de Roekie Zoekie ( en als je dat niet kan dan ben 
je dom hoor), en liepen in de polonaise te zoeken naar een paard in de gang. Kortom, 
de basis is gelegd voor deze toekomstige carnavalsvierdertjes!

Wij strooiden dit keer rijkelijk met confetti en serpentines, want…wij hebben groen 
licht gekregen voor het openen van een vijfde groep!
Na de voorjaarsvakantie starten wij op de maandagmiddag en donderdagochtend met 
een nieuwe groep. Zo hopen wij de wachtlijst te verkleinen en de plaatsingstijd voor de 
peuters te verkorten. Ook hopen wij zo te kunnen streven naar de beoogde plaatsing 
voor peuters vanaf 2 jaar.

Als dan óók nog op 
vrijdag 9 maart de 
oudercommissie in 
samenwerking met NL 
Doet ons mooie speel-
plein gaat voorzien van 
zebrapaden en andere 
verkeersbelijning, dan 
zijn wij er als team hele-
maal klaar voor om de 
Zwaagse peuters, in de 
leeftijd van 2 tot 4 jaar, 
een speelse, uitdagende  
tijd te bieden! Inschrij-
ven van uw peuter kan 
vanaf 18 maanden.

Met vriendelijke  
groeten,
De leidsters



Dorpenoverleg Blokker/Zwaag

Beste dorpsbewoner/-ster van Blokker en/of Zwaag,
graag nodigt de agendacommissie u uit voor de bijeenkomst van het Dorpenoverleg Blok-
ker/Zwaag op maandag 26 februari om 20.00 uur in de Witte Valk, Dorpsstraat, Zwaag.

De agenda:
1.  Opening.
2.  Ontvangen berichten/mededelingen, onder andere betreffende de buurtschouw.
3.  Verslag van de bijeenkomst d.d. 22 januari 2018 (bijgevoegd).
4.  Verslag van de enquête.
5.   Kenmerkend voor Noord-Holland zijn de stolpboerderijen. Echter, deze dreigen te 

verdwijnen. Momenteel zetten drie organisaties zich in om ‘het tij te keren’. Diewer-
tje Duijn van de Archeologische Dienst West Friesland, vertelt u over ‘De historische 
waarde van de stolp in het landschap’ met voorbeelden van verdwenen stolpen.

6.   De kans is groot dat Lelystad Airport een feit gaat worden. Wat betekent dit voor 
Westfriesland? Geluidsoverlast bijvoorbeeld. Gerard Plukkel over de vliegroutes over 
Blokker en Zwaag.

7.  Eventuele informatie van wijkcoördinator Ron van Marle.
8.  Wensen/mogelijke ideeën betreffende uw woonomgeving.
9.  Sluiting en een drankje in het voorcafé.

Historie van West-Friesland: het Bangerter Rad
Over de overtoom aan de Noorderdracht werden de schuiten aanvankelijk getrokken, 
zulks tot een zekere Willem Weel aan het bestuur van de stede Grootebroek, als naaste 
belanghebbende, voorstelde daar een windas te plaatsen. Dit zou het overhalen van 
schuiten belangrijk vergemakkelijken. Besloten werd op het voorstel in te gaan. Weel 
mocht een windas bouwen, maar zo, dat met hooi beladen wagens daar behoorlijk 
zouden kunnen passeren. Van elke schuit mocht hij bij dag een oortje, bij nacht een 
halve stuiver heffen. Bij overtreding mochten de burgemeesters van Hoorn, Enkhuizen en 
Grootebroek, of twee van hen, bij gezamenlijke beslissing, de windas voor rekening van 
Weel of zijn rechtverkrijgenden afbreken. Dit is het begin geweest van het Bangerter Rad, 
dat de oudsten onder ons nog hebben zien functioneren. Als verbindingsschakel in de 
vaart tussen Grootebroek en Hoorn heeft het goede diensten bewezen. Zelfs is er een tijd 
geweest, dat het stadsbestuur van Westwoud winst zag in het pachten van het rad. Op 6 
December 1663 verkreeg het dit recht voor twaalf jaar op voorwaarde, dat de overtoom 
steeds goed schoon en glad gesmeerd zou zijn; de schuitenvoerders mochten niet afgezet 
worden en ook niet met “vloecken, sweren of andersints qualijck bejegent worden”. De 
veerschuit Enkhuizen-Hoorn had voorrang voor andere schuiten. Langs deze weg zijn eeu-
wen lang belangrijke hoeveelheden groenten uit De Streek naar Hoorn vervoerd.

Uit: West-Friesland Oud en Nieuw 1953, bron www.westfriesgenootschap.nl
Auteur: P. Nooteboom



Vrienden en vriendinnen van Het masker,

Hallo allemaal, wat leuk dat je er bent. Ben je voor het eerst 
hier, of ben je al bekend? Stamp met je voeten zet je handen in 
je zij. Ik ben Ank en wie ben jij? Dit is toch wel de hit van het 
moment. Origineel uit de serie De Luizenmoeder en voorzien 
van een carnavalssausje door de Gebroeders Rossig en André van Duin.  
Op het moment van dit schrijven hebben  we nog twee dagen te gaan voordat het 
grootste en leutigste 5-daagse evenement dat carnaval Zwaag heet, van start zal gaan. 
Prins CoBra heeft de kouwe pies van de zenuwen en de hofdames Kelly en Rianne zitten 
al aan incontinentieluiers te denken om alle 
gein en ongein, voorzien van de nodige con-
fetti, in op te vangen.
Carnavalbouwend Zwaag legt de laatste, mis-
schien wel stressvolle, hand aan al die fantasti-
sche creaties.

Op het moment dat u dit leest is carnaval al drie 
dagen voorbij, is de kater inmiddels al of niet 
verdwenen en heeft u waarschijnlijk  enorm 
genoten van al dat moois wat u voorgeschoteld 
heeft gekregen. Het Knapzakkenbal op de vrij-
dagavond. Op de zaterdag 
de Kinderoptocht, Tiene-
ravond en Big Carnaval. 
De zondag natuurlijk De 
Grote Optocht. Maan-
dag het Zottenbal en 
dinsdag de Dikke Dolle 
Dinsdag, te veel om op te 
noemen eigenlijk.



Opbrengst actie Kerkbalans 2018 St. martinuskerk Zwaag

Vrijdag 26 januari is het eerste resultaat van de actie Kerkbalans geteld. De eerste tel-
ling van contanten en toezeggingen was 12.245,20 euro. Hierbij komen nog bijdragen 
binnen van parochianen die niet thuis waren of een mondelinge toezegging deden.
Het is fijn dat wij elk jaar op veel parochianen kunnen rekenen die financieel bijdragen 
aan dit resultaat en de 35 vrijwilligers die de enveloppen bezorgen en weer ophalen. 
Dikwijls hadden de mensen deze al klaar staan voor onze medewerkers waarvoor dank 
en voor uw bijdrage, groot of klein.
Wilt u alsnog meedoen, stort dan op rekening NL15 RABO 0376 8007 47 t.n.v. R.K. Paro-
chie Heilige  Matteüs Zwaag.
Dank aan alle medewerkers voor het welslagen van de actie, wij konden weer op jullie 
rekenen.

Werkgroep Kerkbalans Zwaag

Alles wat we in deze tussengelegen dagen allemaal hebben beleefd, gehoord, gezien 
en meegemaakt, kunt u allemaal terugvinden op onze site www.carnavalzwaag.nl, en 
op Facebook, Twitter, Instagram, Youtube en Snapchat. Deze media staan boordevol 
met ludieke berichten,  foto’s en video’s van het carnaval. Zeker de moeite waard dus 
om even een kijkje te nemen en voor je het weet, is er weer een uurtje om. 
Het Masker bedankt iedereen voor een  fantastisch carnaval! 
10 maart Halfvasten met Nick Stricker! Tot leut op www.carnavalzwaag.nl en misschien  
 tot het volgende Samenspel



Feestweek bij mAK Blokweer in de voorjaarsvakantie

Op 23 februari opent de vernieuwde bene-
denverdieping van bezoekerscentrum De 
Molshoop eindelijk haar deuren! Om dit te 
vieren heeft MAK Blokweer de week van de opening een feestelijk activiteitenprogram-
ma samengesteld. Tijdens de voorjaarsvakantie geeft MAK dus een heuse feestweek!

Vrijdag 23 februari van 15.00 tot 16.00 uur: officiële opening vernieuwd mAK Café
Het MAK Café en de bijbehorende bezoekersruimte worden geopend door wethouder 
Samir Bashara. Aansluitend is er gelegenheid om de transformatie van het MAK Café te 
bewonderen. De nieuwe inrichting volgens het thema ‘water en lucht’ is een wereld van 
verschil met de oude situatie. Iedereen is welkom. Toegang is gratis. Reserveren niet nodig.

Vanaf vrijdag 23 februari van 10.00 tot 16.00 uur: foto-expositie ‘Bomen’
Het werk van Mieke Brouwer, winnaar van MAKS’ Fotowedstrijd in 2017, wordt een jaar 
lang tentoongesteld in de Molshoop. Haar foto’s tonen de bomen in het natuurpark in 
alle soorten en maten. Toegang is gratis. Reserveren niet nodig.

Zondag 25 februari van 10.30 tot 11.30 uur: Vrolijk
Duik in de diepzeewereld tijdens dit interactieve voorleesfeest voor de allerkleinsten over 
vrolijke, nieuwsgierige en trotse vissen. Ook leuk voor (groot)ouders en verzorgers! Voor 
peuters en kleuters van 2 tot en met 6 jaar. Kosten 3,50 euro per kind. Reserveren verplicht.

Woensdag 28 februari van 14.00 tot 14.45 uur en van 
15.00 tot 15.45 uur: Wouter en zijn droom
Morgen gaat Wouter naar de dierentuin. ’s Nachts 
droomt hij spannende avonturen met alle dieren! 
Deze voorstelling wordt verzorgd door Mychel Cor-
nelissen en poppentheater Blauwblauw.  
Voor kinderen vanaf 3 jaar. € 3,50 per persoon. 
Reserveren verplicht.

Vrijdag 2 maart van 19.00 tot 21.00 uur: dinner lecture Oceaan
Een voorlichter van Greenpeace geeft een presentatie over de stand van onze oceanen 
en onze eigen invloed hierop. Moeder Natuur catering verzorgt een toepasselijk drie-
gangendiner. Voor volwassenen. Kosten 26,50 euro per persoon. Reserveren verplicht.

Zaterdag 24 februari tot en met zondag 4 maart van 
10.00 tot 16.00 uur: spetterende vissenknutsel
Voel je je een creatieve vis in het water? Je kunt 
de hele voorjaarsvakantie tijdens onze openingstij-
den een spetterende vis komen knutselen. Strijk je 

Lees verder op de volgende pagina >>



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  18 februari

Zwaag: ds. J. Meinders. 

Na afloop van de kerkdienst is er nog een 

gemeenteberaad waarbij de mogelijkheid 

bestaat om met elkaar nogmaals van gedach-

ten te wisselen over het samengaan van de 

twee wijkkerkenraden in één kerkenraad.

Zondag 25 februari

Blokker: ds. T. van Lente-Griffioen.

Zondag 4 maart

Zwaag: ds. T. van Lente- Griffioen.

schubben glad en versier de koraalboom! Voor kinderen tot en met 12 jaar.  
Kosten e 2,- per kind/knutsel. Reserveren niet nodig.
Voor aanmelden of meer informatie kun je contact opnemen via 0229-266344 of  
info@mak-blokweer.nl.
Ook wanneer er geen activiteiten zijn, is er altijd wat te beleven bij MAK! Je kunt 
bijvoorbeeld geitjes borstelen in de Kijkboerderij, lekker rondbanjeren door het natuur-
park of rondneuzen op de tentoonstelling in De Molshoop. En in het vernieuwde MAK 
Café kun je terecht voor een kop koffie of iets lekkers. Kom je snel langs?
MAK Blokweer is geopend op woensdag, vrijdag, zaterdag en zondag van 10.00 tot 
16.00 uur. Toegang is gratis. Honden zijn niet toegestaan.
Stichting mAK Blokweer, Kloosterhout 1-2, in Blokker. Website: www.mak-blokweer.nl



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. 17 febr. 19.00 uur Westwoud Eucharistieviering m.m.v. Zingerderwijs

zo.  18 febr. 09.30 uur Zwaag 1e Zondag Veertigdagentijd

    Eucharistieviering met Cantor

    Koffie na afloop

  19.00 uur Zwaag Rozenkrans bidden in de Lourdeskapel

di. 20 febr. 09.00 uur Westerblokker Eucharistieviering

wo. 21 febr. 08.30 uur Zwaag Aanbidding in de Lourdeskapel

  09.00 uur  Eucharistieviering in de Lourdeskapel

do. 22 febr. 09.00 uur Zwaag Eucharistieviering in de Lourdeskapel

vr. 23 febr. 09.00 uur Westerblokker Eucharistieviering 

  16.30 uur Zwaag Woord- en Communieviering in de Perelaar

za. 24 febr. 19.00 uur Westwoud Eucharistieviering m.m.v. Dames- Herenkoor

zo. 25 febr. 09.30 uur Zwaag  2e Zondag Veertigdagentijd MOV weekend

    Eucharistieviering m.m.v. Marcanto

di. 27 febr. 09.00 uur Westerblokker Eucharistieviering

wo. 28 febr. 08.30 uur Zwaag Aanbidding in de Lourdeskapel

  09.00 uur  Eucharistieviering in de Lourdeskapel

do. 01 mrt. 09.00 uur Zwaag Eucharistieviering in de Lourdeskapel

vr. 02 mrt. 09.00 uur Westerblokker Eucharistieviering 

  19.00 uur  Rozenkrans bidden

za. 03 mrt. 19.00 uur Westwoud Eucharistieviering m.m.v. Zingerderwijs

zo. 04 mrt. 09.30 uur Zwaag 3e Zondag Veertigdagentijd

    Eucharistieviering met Cantor



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


