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

Stichting

SAMENSPEL

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

Kopij voor de volgende uitgave van het Samenspel op 16 maart kunt u inleveren

uiterlijk op woensdag 7 maart voor 19.00 uur ‘s avonds
via redactie@stichtingsamenspel.nl of op Benonilaan15, 1695HD Blokker
Tekst kunt u het beste aanleveren in Word of direct in uw e-mailbericht.
Foto’s in een zo hoog mogelijke resolutie, minimaal 300 dpi en illustraties zoals logo’s het liefst
als illustrator EPS en anders ook in een zo hoog mogelijke resolutie. Als u hierover vragen
heeft, kunt u ze uiteraard altijd stellen via redactie@stichtingsamenspel.nl .
De redactie behoudt zich het recht voor de kopij in te korten en te beoordelen op toepasbaarheid en correcte inhoud voor plaatsing. Voor vragen of opmerkingen kunt u zich wenden tot
de redactie via redactie@stichtingsamenspel.nl . Drukfouten voorbehouden.
Wilt u adverteren in Samenspel?
Als u een advertentie wilt plaatsen in Samenspel, kunt u contact opnemen met Zeeman reclamegroep, Witte Paal 212 – 1742 LA Schagen, tel. 0224 - 296007 of e-mail: advertentie@zrgbv.nl
Heeft u een vraag voor de redactie?
Als u vragen heeft aan de redactie van Samenspel, dan kunt u bellen naar: 0229-241249
(tussen 19.00 en 20.00 uur).
Heeft u Samenspel niet ontvangen of heeft u een vraag over de verspreiding?
Als u opmerkingen of vragen heeft over bijvoorbeeld de verspreiding, kunt u contact opnemen
met Ben Gitzels: 0229-262185.

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

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

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

Workshop en mega-concert van St. Caecilia
met componist Eric Swiggers en het NHJFO op 24 maart in de Huesmolen
Speciaal uit Noord-Brabant komt componist Eric Swiggers
zaterdag 24 maart om een workshop te verzorgen voor
St. Caecilia en het NHJFO. Eric Swiggers is een bekende
naam in de muziekwereld. Hij heeft talrijke composities
geschreven voor harmonieën en fanfares. Hij is naast componist ook dirigent en tijdens
de workshop wordt een dag lang gerepeteerd op zijn muziekstukken die bekend staan
als eigentijds en toegankelijk. En dat zal zaterdag de 24ste te horen zijn. De workshop
wordt dan ook afgesloten met een concert in Cultureel Centrum De Huesmolen.
Voor deze gelegenheid wordt een mega-orkest gevormd samen met het NHJFO, het
Noord-Hollands Jeugd Fanfare Orkest. Het NHJFO bestaat uit zo’n vijftig jonge muzikanten uit geheel Noord-Holland in de leeftijd van 12 tot 25 jaar. Tijdens verschillende
evenementen in de regio, zoals de Westfriese Waterweken in Medemblik en het Ot
en Sien-festival in Twisk, heeft u ze misschien al eens zien optreden. St. Caecilia en het
NHJFO hebben eerder een groot orkest gevormd tijdens het Philip Sparke-weekend en
doen dit nu opnieuw met deze workshop.
De workshop vindt plaats in cultureel centrum De Huesmolen. Het afsluitende concert
is om 16.00 uur in dezelfde zaal en voor iedereen gratis toegankelijk. Het is de moeite
waard om dit mega-orkest met Eric Swiggers in actie te zien!
Muziekvereniging St. Caecilia Zwaag

Deadline inschrijfdatum dorpsveiling Zwaag nadert
U heeft als Zwaagse vereniging of stichting nog een paar weken om een mooi project
in te dienen bij de Dorpsveiling. Vele projecten zijn inmiddels gerealiseerd! Denk maar
aan de tent voor de Huttenbouw, de matten voor de gym, de nieuwe piano voor Happy
Together of het fraaie terras van TV Swaegh. Zwaag wordt er telkens een klein beetje
mooier op! En de nasleep van de vele uitjes bindt bovendien dorpsinwoners op een plezierige manier aan elkaar. Het aanmeldformulier is te vinden op dorpsveilingzwaag.nl.
Op die site kunt u ook de foto’s van eerder gerealiseerde projecten of aangeboden kavels
terugkijken. Altijd leuk om het geheugen op te frissen. U kunt het ingevulde formulier
online inleveren, of via de brievenbus van secretaris Herman Rood op Rozenhof 1. Let op:
18 maart is de deadline voor het inleveren van de formulieren.
Dorpsveiling Zwaag, www.dorpsveilingzwaag.nl

Een c ompli mentje!

Deze rubriek is opgezet als een doorgeefrubriek. Degene die een
compliment krijgt mag in het volgende Samenspel een
complimentje geven.
Wat een verrassing toen ik in Samenspel las dat ik een compliment kreeg van de
Jeugdraad Zwaag. Heel leuk en ik heb het enorm gewaardeerd! En ik voelde me al zo
gewaardeerd door het afscheidsfeestje dat ik heb gekregen. Ik heb goed nagedacht aan
wie ik het volgende compliment wil geven en ik wil het graag geven aan Ada Koeman
uit Blokker. Zij zet zich al jaren in voor het ziekentriduüm. Dat is heel goed werk en dat
weet ook iedereen. Maar wat niet zichtbaar is, is dat zij al jaren de laatste verzorging
van overledenen doet. Dit zijn de onzichtbare vrijwilligers waar Ada ook bij hoort. Het is
heel dankbaar en zinvol werk, dat best een keer in het zonnetje gezet mag worden.
Gewoon, zonder dat iedereen het weet, doet zij dit naast haar baan, haar gezin en haar
mantelzorg. Dus Ada, bij deze krijg jij van mij een groot compliment.
Anja Pronk

Voorjaarsvakantie op de ijsbaan
Op IJsbaan De Westfries zijn tijdens de voorjaarsvakantie van maandag 26 februari tot
en met zondag 4 maart tal van leuke activiteiten. Iedereen is van harte welkom om mee
te komen doen aan de georganiseerde kinderactiviteiten op de middagen. Van knutselwerkjes maken tot diverse spelletjes op en rond het ijs. Vrijdag 2, zaterdag 3 en zondag
4 maart is er een springkussen. Alle activiteiten zijn van 13.00 tot 16.00 uur.
Deelname aan de activiteiten is gratis. Je betaalt alleen de entreeprijs van de ijsbaan.
Speciaal voor de vakantie is er een arrangement voor kinderen waarbij je voor 9,50
euro een entreekaartje en kids box krijgt. Ook aan de volwassenen wordt gedacht. Voor
hen is er een arrangement met een entreekaart, warme drank en gevulde koek in de
aanbieding voor maar e10.Kijk voor de complete programmering op de website van de ijsbaan:
www.optisport.nl/ijsbaandewestfries.

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 7 maart
WOENSDAG 21 maart
Svp papier gebundeld of in doos/bak aan de weg zetten.

Braakballen en foto-expositie bij MAK Blokweer
Uilen gaan ’s nachts op rooftocht. Maar wat is de
prooi van een uil? Het antwoord kun je in zijn
braakbal vinden. Uilen eten hun prooi met huid en
haar op en braken de botjes weer uit. Dat heet een uilenbal. Aan die botjes kun je zien
wat de uil gegeten heeft. Wil je zelf ook een keer uitpluizen wat een uil eet? Dat kan
bij MAK Blokweer op zondag 11 maart van 14.00 tot 15.30 uur.
Deze Maks’ doe-middag is voor kinderen van 6 t/m 12. De doe-middagen worden
minstens twee
keer per maand
georganiseerd
en staan altijd
in het teken van
een van onze
thema’s natuur,
boerderij en
groen. Aanmelden kan telefonisch: 0229-266344 of
via e-mail: info@mak-blokweer.nl.
De kosten zijn e 4,50 per kind, inclusief materialen.
Foto-expositie ‘Bomen’ door Mieke Brouwer
Op vrijdag 23 februari opent op de bovenverdieping van het bezoekerscentrum van
MAK Blokweer een expositie met foto’s van Mieke Brouwer. Zij is winnaar van MAKS’
Fotowedstrijd 2017 en mag daarom een jaar lang haar winnende fotoserie tentoonstellen. Het thema van de fotoserie is ‘Bomen’.
Alle ingezonden series waren erg aan elkaar gewaagd, maar Mieke Brouwer bleek
zowel bij de jury als bij het stemmende publiek favoriet. Haar foto’s hebben een heel eigen karakter. Ze geven 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 sprongen de foto’s van Mieke er uit vanwege de
vrolijke kleuren, het afwijkende perspectief en
het ‘MAK-gevoel’.
MAKS’ Fotowedstrijd wordt jaarlijks gehouden. Meer informatie over de editie van 2018
volgt binnenkort op mak-blokweer.nl.
MAK Blokweer is geopend op woensdag, vrijdag, zaterdag en zondag van 10.00 tot 16.00
uur. Entree is gratis. Honden niet toegestaan.
Stichting MAK Blokweer, Kloosterhout 1-2 in
Blokker, www.mak-blokweer.nl

(Foto: Mieke Brouwer.)

Pancratius vertelt…
Dag lieve mensen,
Om maar met de deur in huis te vallen: ik ben onder de
indruk, en ik ben dankbaar. Natuurlijk, het heeft in de
vooraankondigingen al in de krant(en) gestaan.
Maar nu het achter de rug is kijk ik er graag nog even op
terug. En dan heb ik het natuurlijk over de boekenmarkt.
Hoe komt Pancratius toch aan al die boeken, platen, CD’s, puzzels enzovoort?
Nou, die krijgt Pancratius allemaal, en ze weten vaak niet eens van wie. Al die
boeken worden gebracht. Gevraagd en ongevraagd. Soms worden ze gewoon bij
een bestuurslid of bij de kerk of in de schuur in Binnenwijzend gebracht. Dat is toch
prachtig?!
En dat is pas het halve werk. Alles moet dan worden gecontroleerd, gesorteerd en
op de marktkramen worden uitgestald. Tientallen mensen zijn daar mee bezig, en
dat allemaal voor mij. Ook in het weekend van de markt zijn weer tientallen mensen aan het werk. Ik ben onder de indruk van zo veel werk door zo veel vrijwilligers.
Dank jullie wel.
Twee dagen lang heb ik de sfeer geproefd in de kerk. Er is een aangename sfeer.
Het ademt gezelligheid en warmte. Beste vrijwilligers: hou dat vast, hou dat vol. Dat
is goed voor mij, goed voor mijn kerk, en goed voor Oosterblokker en omgeving.
Nog een aardigheidje. Het verhaal gaat dat het lied van de luizenmoeder (u kent
dat lied wel van de televisie) van oorsprong uit West-Friesland komt. Het werd ook
op de markt gezongen. In het West-Fries, en ik wil het u niet onthouden:
Nôh heu allegaar, foin dat ik je zien.
Hè-je hier al meer weest, of kè-je-d’r nag gienien?
Stamp met je biene, zet je hande in je zaai.
Ik bin Ank en wie bin jaai ?
En dan nu nog een korte blik in de toekomst.
Woensdag 21 maart: Gemeenteraadsverkiezing. Ook in de kerk.
Zaterdag 21 april: Kamerkoor Camerata Liocorno. Dit koor is nog niet eerder in mijn
kerk geweest. U moet vast een keer komen luisteren.
Zie ook de site: www.ccp.nu
Maar we hebben weer genoeg gepraat.
Een warme groet van uw ijsheilige Pancratius en graag tot de volgende keer.

Toneelvereniging Michael brengt de komedie Alfred en Albert
Dat Alfred een keer een uitstapje heeft gemaakt naar een
nachtclub en daar beneveld raakte door de champagne, komt
hem duur te staan. Hij heeft zijn adres aan een nachtclubdanseres gegeven en haar bij hem thuis uitgenodigd. Deze dame heeft dat goed onthouden en staat plotseling voor de deur, op een
moment dat het Alfred helemaal niet uitkomt.
Dan beginnen de komische en hilarische ontwikkelingen.
Een vlot een vrolijk stuk brengt toneelvereniging Michael op de planken. De cast is er zo
goed als klaar voor en heeft er zin in om u een
heerlijk avondje uit te bezorgen.
De uitvoeringen zijn zaterdag 17, vrijdag 23
en zaterdag 24 maart. Uiteraard in ons eigen
dorpstheater café Het Gouden Hoofd. De
aanvang is 20.00 uur en op de zaterdagen is er
gezellig livemuziek met Sascha.
Kaarten zijn in de voorverkoop te verkrijgen
bij Loes Beemster, Golden Deliciouslaan 15 in
Blokker. Tel: 0229-232781. De kaarten zijn 7,50
euro per stuk.
Volg ons ook op Facebook!

Shrek de musical
Na het daverende succes van Hairspray werd het tijd om
de musical voor januari 2019 uit te zoeken. Altijd weer
een pracht moment. We waren het er snel over eens
dat het een vrolijke musical moest worden. En zo kwamen we uit bij de musical
Shrek. Een sprookjesachtige musical met prachtige muziek,
prachtige kostuums, veel humor en een musical met bijna
40 verschillende rollen. Het wordt een hele kluif voor het
artistieke team om iedereen weer de juiste rol te geven, de
dansen te bedenken en in te studeren en het ensemble de liedjes in te gaan studeren.
U begrijpt dat we met zoveel rollen wel versterking kunnen gebruiken. Gelukkig hebben zich al verschillende adspirantleden en oud-leden aangemeld, maar het zou leuk
zijn om er nog een paar te kunnen verwelkomen. Vooral jonge mannen zijn van harte
welkom. Dus lijkt het je wat om in deze prachtige musical te spelen? Meld je dan aan
via het contactformulier op www.musicalzwaag.nl of bel 06-80083073. We repeteren
elke maandagavond van 20.00 tot 22.15 uur in De Witte Valk in Zwaag.

Feest bij de Blockeniers
De Blockeniers kunnen terugkijken op een fantastisch
carnaval 2018. Onder aanvoering van prins Patrem,
adjudant Filius en hun charmante hofdames Louise en
Lindsey werd het een prachtig feest. Maar natuurlijk ook
door jeudprinses Amy, adjudant Dave en de hofdames,
Boukje, Janneke en Robin.
Het begon voor de prins en zijn gevolg
met bezoekjes brengen aan mensen die
een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Een bijzonder, maar vaak ook emotioneel moment. Uiteraard was daarbij
ook onze topper Jan Jong aanwezig.
Ook werden de scholen bezocht door de
prins en zijn gevolg. Ondertussen werd
sporthal de Brug omgetoverd tot feestpaleis de Brug. Altijd een pittig klusje,
maar vele handen maken licht werk. Om
22.11 uur mocht de prins het eerste biertje tappen en
hierbij was het carnaval 2018 officieel een feit.
De volgende dag, zaterdag, werd in het stadhuis van
Hoorn en Drechterland de sleutel opgehaald, om
over dat deel van het Rijk der Blockeniers te kunnen
regeren wat ons toekomt. Zowel prins Patrem als
prinses Amy kregen hiervoor de sleutel. Prins Patrem kreeg ook nog de stadssleutel omgehangen.
Het feest kon los, dus ging het hele gevolg inclusief de Leste Stuiver, de O.P.A’s van de Blockeniers
en burgemeester Pijl naar de Brug waar een illusionist voor de jeugd een spetterend optreden gaf.
Ook werd een schitterende
dans- en Kung Fu fighting-act
gegeven. Feestpaleis de Brug
zat helemaal vol. Er moest
zelfs even worden gewacht
voor het tweede deel van de
act, want de snoepverkoop
kon het niet aan. Ook onze
vrienden van Ospylac waren er
met hun jeugd.
Lees verder op de volgende pagina >>

Zondag traditiegetrouw even naar de carnavalsmis in de Koepelkerk in Hoorn en daarna
buurten bij de buren en kijken naar de start van de grote optocht in Zwaag. Uiteraard
kwamen we daar prins Cobra met zijn gevolg tegen. Zondag stond in het teken van playbacken. Een keur aan artiesten liet schitterende acts zien. Het was voor de jury dan ook
moeilijk om te kiezen, maar het grote- en jeugddecorum kwamen er uiteindelijk uit.
Wat een feest daar in feestpaleis de Brug zeg. Vooral toen aan het einde van de middag ook Kevin Bakker nog optrad. Het weekend was meer dan geslaagd. De Blockeniers
kijken daar vol trots op terug. Carnaval leeft in Blokker.
Helaas trad aan het eind van de middag de jeugdraad van elf af. Door middel van een
schitterende act traden ze af en kon de jeugdraad van elf terugkijken op een korte
maar erg leuke periode.
Maandag kent altijd een moeilijke start, want dan moet feestpaleis de Brug weer omgebouwd worden tot sporthal de Brug. Maar wat een hulp en de raad van elf sleepten de
Blockeniers erdoorheen, zodat om 11.00 uur alles was opgeruimd.
Snel opbouwen in Het Gouden Hoofd voor het middagprogramma.
Veel 55-plussers waren naar deze middag gekomen en het werd een geweldige middag,
waar de Blockeniers alleen maar complimenten voor kregen.
Eerst was daar een stukje cabaret met twee geweldige zangeressen en een zanger die terug
gingen in de tijd. De show
heette dan ook ‘Ranja met een
Rietje’. Er werden allemaal
nummers van toen gezongen.
Dat was in een woord geweldig. Daarna natuurlijk de traditionele bingo, die ook weer
Lees verder op de volgende pagina >>

een groot succes was. Op deze middag trad het jeugddecorum af. Iets wat ze eigenlijk
helemaal niet wilden, want wat hadden Amy, Dave, Boukje, Janneke en Robin genoten
van dit carnaval. Ze werden beloond met een mooie oorkonde. Na afloop bleven er veel
mensen eten en zij genoten van een heerlijk diner in Het Gouden Hoofd.
Dinsdag, alweer de laatste dag. Deze begon met de adjudantenmiddag, waarbij de adjudant altijd een leuke activiteit organiseert. Dit jaar was het in de Koedshal een super
leuke ontspannen middag. In de avond was de dinnercruise. Ruim honderd mensen
waren aan boord om te genieten van een heerlijk diner en volop entertainment de hele
avond door.
Bij binnenkomst was het al een genot om te zien hoe mooi de tafels gedekt waren.
Iedereen werd onthaald door de prins en adjudant en kregen van de hofdames een
heerlijke cocktail. Presentator Barry Jonker had er een drukke avond van, maar het was
er een met een gouden randje. De Beatles, Brian Stricker met een Amsterdamse medley
en de EHBO, alles kwam voorbij. Uiteindelijk kwam de dinercruise aan in de Caraïben.
Tussendoor werd er een heerlijk en goed verzorgd zesgangendiner verzorgd door de
Harmonie.
Wat een knal-avond was het weer. Iedereen genoot en de eerste reserveringen voor
volgend jaar werden alweer gedaan.
De Blockeniers kijken terug op een schitterend carnaval 2018 en danken daarvoor iedereen die hieraan heeft bijgedragen: raad van elf, jeugdbestuur, bestuur en in het bijzonder prins Patrem, adjudant Filius en hun hofdames Louise en Lindsey. Ze hebben het top
gedaan!

Nieuw kinderkoor!    
Vragen of opmerkingen?
Geef het door via www.hoorn.nl
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.

Ben je tussen de 6 en 12 jaar en houd je
van zingen, meld je dan nu aan!
Repeteren doen we op de woensdag in
de Martinuskerk, Pastoor Nuijenstraat 3 in
Zwaag. Tijd: van 15.30 tot 16.15 uur.
De repetities starten op woensdag 14 maart.
Geef je dus snel op en mail of bel naar:
mm.de.meza@tabor.nl of tel.: 06-16370778.
Het koor komt onder leiding van Mark
Heerink en Monique de Meza.
Kom en zing mee!

Familieberichten & Zoekertjes
GEZOCHT
Met Carnaval (zaterdag 10 op zondag 11 februari) ben ik mijn zilveren
schakelketting kwijtgeraakt in/rondom de Witte Valk.
Graag zie ik hem terug, het is een erfstuk.
Mocht je hem hebben gevonden, graag contact met: 0642617625.

GEVONDEN
Op vrijdag 9 februari op de parkeerplaatsen op de Pruimegaard een licht met
donkerblauwe bril. Op te halen bij fam Swerissen, Pruimegaard 8. Tel.: 298252.

Op zaterdag 3 februari, aan de Essinglaan in Oosterblokker een sleutelbos met
6 sleutels en een afstandsbediening. In een bruin lederen hoesje.
Af te halen bij J. Kuipers, De Eenhoorn 172 tel. 263142.

TE KOOP
Vrieskist met 5 laden, staande airco (1x gebruikt), bladblazer,
compleet eiken bed, vouwbedje.
Kolenbergstraat 39 – Blokker. 0229-245532

Deze rubriek is uitsluitend bestemd voor zoekertjes en familieberichten van particulieren
(geen onroerend goed). Gevonden voorwerpen kunt u gratis plaatsen.
Commerciële uitingen van handelaren en bedrijven worden niet geplaatst. De redactie bepaalt
of uw inzending in deze rubriek past en hierover kan niet worden gecorrespondeerd.

Heeft u iets te koop of zoekt u iets,
wilt u iets bekend maken, aanbieden of vragen?
Voor plaatsing in het Samenspel van 16 maart graag uiterlijk op
woensdag 7 maart 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.

Activiteitenagenda

maart

5 maart	Terugblik, HVB Blokker
Afmijnzaal, Oosterblokker

Aanvang: 19.30 uur

9 maart

Klaverjassen
Westfriezen, Zwaag

Aanvang: 20.00 uur

16 maart

De dj draait door, Jeugdmusical Zwaag
De Witte Valk, Zwaag

Aanvang: 19.00 uur

17 maart

Lentemarkt, Dag van de zorg
Schouwmeester 9, Zwaag

Aanvang: 10.00 uur

17 maart

De dj draait door, Jeugdmusical Zwaag
De Witte Valk, Zwaag

Aanvang: 14.00 uur

17 maart

Klaverjassen
De Wildebras, Zwaagdijk-West

Aanvang: 20.00 uur

17,23 en 24 maart

Alfred en Albert, Toneelver. Michael
Het Gouden Hoofd, Blokker

Aanvang: 20.00 uur

18 maart

De man in de rolstoel, toneelver. Tobronsa Aanvang: 14.00 uur
De Wildebras, Zwaagdijk-West

23 en 24 maart

De man in de rolstoel, toneelver. Tobronsa Aanvang: 20.00 uur
De Wildebras, Zwaagdijk-West

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

Big band BiG GiG 3 maart speelt samen met Key2Hearts
Op zaterdagavond 3 maart geeft de big band BiG GiG uit Wognum een uitvoering in
Partycentrum Stam te Wognum. In het voorprogramma Key2 Hearts, welke bestaat uit
vader Piet Meester met zijn 2 muzikale dochters Lynn en Nienke. Zij spelen o.a. nummers van o.a. Amy Winehouse, Marco Borsato en Boudewijn de Groot.Het belooft een
mooie bijzondere avond te worden. Aanvang 20.00 uur. Entree 10 euro.
Kaarten vekrijgbaar via www.biggig.nl of resrveren via info@biggig.nl

Sportagenda

maart

VOETBAL
11 mrt

Heren

14.00 uur

De Blokkers–Volendam

Blokker

ZAALVOETBAL
9 mrt

Heren

12 mrt
Dames
HANDBAL

21.05 uur

Zwaag/Hooglandkoz. – Anatolia/Huurinturkije Zwaag

21.05 uur

Zwaag/Hooglandkoz. – Wognum Nicols 2

Zwaag

4 mrt

Dames

13.15 uur

Westfriezen – DTS’48

Zwaag

11 mrt

Dames

13.00 uur

Westfriezen – JHC

Zwaag

VOLLEYBAL
9 mrt

Dames

19.30 uur

Nivo-Westvolver – MOVE 5

De Schalm

10 mrt

Heren

15.30 uur

WhamWham – MOVE

De Opgang

16 mrt

Heren

19.30 uur

NIVO – Compean 3

De Kers

BILJART
Groot driebanden A klasse 19.15 uur NHD 14 – Hazefelder Dorpsstraat 173a

Zwaag

TAFELTENNIS
9 mrt

Heren

20.00 uur

TT Sport/A Merk – Noordkop 2

Oosterblokker 53

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.

Dag van de Zorg
Om buurtbewoners en anderen een indruk te geven van wat wij doen op de locatie
Schouwmeester van stichting Philadelphia Zorg, organiseren wij een Lentemarkt. Deze
staat gepland op 17 maart van 10.00 tot 15.00 uur op de Schouwmeester 9 in Zwaag.
Deze dag bieden wij onze eigengemaakte handwerken, breiwerken en weefwerken te
koop aan. Ook hebben wij het hele jaar door tweedehands spullen verzameld die wij te
koop aanbieden.
Naast de gratis koffie/thee die voor jullie klaar staat, is er tegen een lage prijs ook een
heerlijk vers gebakken muffin of koek te verkrijgen die te nuttigen is op ons buitenterras.
Verder vinden wij het leuk om ons appartement te laten zien en te vertellen hoe het is
om hier te wonen. Hopelijk zien we jullie 17 maart!
Bewoners en medewerkers van de Schouwmeester

Aanmelding verwenmiddag voor KVG-leden
Leden van het Vrouwengilde Zwaag kunnen zich vanaf nu aanmelden voor de verwenmiddag inclusief high tea.
Donderdagmiddag 29 maart brengen de leden van het Vrouwengilde Zwaag een bezoek aan de opleidingsafdeling verzorging van het d’Ampten College aan de Berkhouterweg 5 in Hoorn. Onze leden kunnen zich daar persoonlijk door de leerlingen laten
verzorgen door behandelingen aan gezicht, haar, handen of nagels. Daarnaast gaan we
gezamenlijk genieten van een geserveerde high tea. Dit alles gebeurt tussen 12.30 en
16.00 uur. Uw eigen bijdrage voor dit alles is 8,50 euro.
Om zo’n mooie middag mee te maken moet u zich wel opgeven bij het vaste aanmeldingsadres Tonny Rood, W. Alexanderstraat 3, Zwaag. Dit kan vanaf nu tot uiterlijk 17
maart. Adres en telefoonnummer en de bijdrage in een dichte envelop. Maar doe dit
snel, want er kunnen slechts 23 personen mee.
Vertrek per fiets, 29 maart om 12.00 uur vanaf de Plataan.
De volgende avond in de Plataan is donderdag 8 maart, let op (!) aanvang 19.30 uur.
Dan gaan we kaarten en/of spellen spelen samen met het KVG Zwaagdijk-West.

Ziekentriduüm Zwaag 29, 30 en 31 mei
Drie dagen vol warmte, liefde, saamhorigheid en aandacht voor elkaar. Dat is waar
het bij het Ziekentriduüm om draait!
Maar ook als u niet ziek bent en onafhankelijk van wat of waar u in gelooft, bent u
van harte welkom. Heeft u behoefte aan of interesse in een ontspannen programma, een luisterend oor, een hapje en een drankje? Geef u dan op bij onderstaande
contactpersoon in uw regio. Deze persoon kan u ook nader informeren over de
inhoud van de dagen en het vervoer naar de St. Martinuskerk in Zwaag.
Heel veel enthousiaste en deskundige vrijwilligers zien uit naar uw komst en heten
u van harte welkom bij het 79ste Ziekentriduüm!
Contactpersonen Ziekentriduüm:
Zwaagdijk- Oost:
Zwaag:
Westerblokker:
Oosterblokker:
Westwoud:
Hoorn Centrum:
Hoorn Kersenboogerd:

Ans Bakker
Afra Vriend
Gitta Dekker
Tineke Reus
Jo Wiering
Marian Smit
Anja Osse

0229-584272
0229-237720
0229-241588
0229-262456
0228-562640
0229-248871
0229-233118

Terugblikken en vooruitzien
Maandag 5 maart van 19.30 tot 22.00 uur houdt de Historische Vereniging Blokker weer een thema-avond. Deze avond word gehouden in de
afmijnzaal, Veilingweg 1a. We beginnen de avond met een terugblik
op het afgelopen jaar. Aansluitend ‘behandelen’ we de agendapunten
van de ALV. Een terugblik op de afgelopen Blokkerdagen 2017, met
prachtige filmbeelden en foto’s. In onze komende jaarboeken maken we graag ruimte
voor een nieuwe rubriek ‘leden in beeld’.
Natuurlijk zorgen wij voor een lekkere warme afmijnzaal en een bakkie koffie. Graag
zien we u op deze thema-avond. We gaan er weer een mooie avond van maken.
Met vriendelijke groeten, het bestuur van HVB

Jeugdraad schaaktoernooi
Jeugdraad Zwaag organiseert zondag 11
maart in cultureel centrum de Plataan, Past.
Nuijenstraat 1 in Zwaag, het 22e Jeugdraad
schaaktoernooi. Dit schaaktoernooi, waar
vele jeugdige schaakliefhebbers van 6 tot en met 16 jaar aan meedoen, is alom bekend
in Noord-Holland. Het is niet alleen voor de geoefende schakers, maar ook voor iedere
thuisschaker een leuk festijn. Het is een heel gezellig toernooi en alle deelnemers krijgen bonnetjes voor drinken en een versnapering.
Er zijn verschillende leeftijdgroepen: groep tot 10 jaar, tot 12 jaar, tot 14 jaar en van
14 tot en met 16 jaar. Er zijn groepen voor jongens en meisjes. Een groep bestaat
uit spelers, op sterkte ingedeeld. Per groep zijn drie bekers te winnen
en alle deelnemers krijgen een medaille.
De kosten bedragen slechts 4 euro. Je kunt je tot 10 maart opgeven.
De wedstrijden beginnen om 11.30 uur, de zaal is open om 10.15 uur,
de prijsuitreiking is rond 16.00 uur. Iedereen speelt 7 wedstrijden
van 30 minuten.
Kom allemaal kijken hoe de jeugd plezier heeft in dit leuke spel.

Opgave bij de volgende personen:
Ben Takken:
schaken@jeugdraadzwaag.nl
Gilles Provoost: familieprovoost@quicknet.nl

Sporten in sporthal de Brug
Iedere maandagavond, buiten de vakanties, sporten wij met veel plezier van 20.00 tot
21.00 uur in sporthal de Brug bij de spoorwegovergang en naast de buitentennisbanen
in Blokker. Onder leiding van Cees Veen lopen wij afwisselend hard/langzaam wat rondjes om op te warmen. Niets is verplicht. Als je het genoeg vindt dan wandel je rustig
verder. Cees Veen heeft tot 20.00 uur judoles gegeven en de mat ligt er dan nog. Hierop
doen we staande- en grondoefeningen. Daarna ruimen wij de mat op. Het laatste half
uur doen we een balspel waarbij je je energie nog even lekker kwijt kan. Hiermee hebben wij altijd heel veel lol. Leeftijd speelt geen rol. Mensen tussen de 30 en 70 doen nu
mee; jonger en ouder mag ook! De kosten zijn 11 euro per maand. Eens per jaar is er
een gezellige avond uit. Wil je met ons meedoen?
De eerste maand is gratis. Stap gerust maandagavond om 20.00 uur vrijblijvend binnen.
Meer informatie over onze club de Ballensporters: Ben de Haan, 0229-232846.

Senioren met korting naar Westfries Mannenkoor
Het Westfries Mannenkoor treedt vrijdag 6 april op in Schouwburg Het Park, aanvang 20.30 uur. Stichting Bejaardenzorg Blokker biedt senioren uit Westerblokker
en Oosterblokker de mogelijkheid dit concert bij te wonen tegen een gereduceerde
prijs van 7,50 euro (in plaats van 17,50 euro), inclusief garderobe en pauzedrankje.
In dit concert worden alle muziekstijlen vertegenwoordigd: van Schubert en Mendelssohn tot de Beach Boys en andere populaire muziek. Interessante teksten en
veel mooie liederen wisselen elkaar af bij dit concert.
Stichting Bejaardenzorg Blokker nodigt senioren uit geheel Blokker van harte uit
voor een prachtige muzikale avond. Kaarten zijn verkrijgbaar bij onderstaande
personen:
Rien van Drongelen, Zuiderhout 51, 1695 AS Blokker, 0229-246433/06-37384666 jannyenrien@quicknet.nl
Paul Coffeng, Zuiderhout 70, 1695 AW Blokker, 0229-572836/06-22643956 paulcoffeng@gmail.com

Liefdewerk Oud Papier Zwaag
Het oud papier wordt elke maandag in de
even weken opgehaald in Zwaag.
Ophaaldata:
MAANDAG 5 maart
MAANDAG 19 maart
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

Alles in één! Open avond op maandag 19 maart
In Brede School de Kieft werken basisschool Pancratius, peuterspeelzaal de Blokkerdoos,
Smallsteps kinderopvang en sinds augustus Esdegee Reigersdaal nauw samen. Met z´n
vieren staan we voor de begeleiding, ontwikkeling, onderwijs en opvang van kinderen
in de leeftijd van 0 tot en met 12 jaar. En inderdaad: Alles in Eén.
Alle ouders van de kinderen die in de Kieft worden begeleid en/of onderwijs krijgen,
worden via de nieuwsbrieven van de eigen organisatie geïnformeerd. In een aantal activiteiten per schooljaar trekken we gezamenlijk op. De eerstvolgende activiteit is onze
gezamenlijke open avond. Tijdens die avond staan alle deuren open en kunnen belangstellenden kennismaken, even de sfeer proeven en eventueel ook kinderen aanmelden.
De open avond is maandag 19 maart van 18.30 tot 19.30 uur. Voor nieuwe ouders is er
een presentatie over de school van 19.30 tot 20.00 uur.
Heeft u vragen? Stel ze ons gerust. Gewoon even binnenlopen is doorgaans ook mogelijk.
Aanvullende informatie treft u op de websites aan.
Peuterschool de Blokkerdoos:
Basisschool Pancratius
Kinderopvang Small Steps de Kieft
Esdegee Reigersdaal – De Zwaluw

06-11450583
0229-261270
0229-263225
0229-312000

www.kappio.nl
www.rkbspancratius.nl
www.smallsteps.info.nl
www.odc.caroussel.st-r.nl/dezwaluw

Adres: Pennekamplaan 58 in Oosterblokker

Gratis compost scheppen
Op zaterdag 17 maart kunt u gratis compost ophalen. Uw gft-afval vormt de basis
voor compost en groen gas. U kunt een aantal zakken of een aanhanger meenemen
om uw compost in te vervoeren.
Ophaallocaties
Op 17 maart kunt u op deze locaties gratis compost ophalen:
- Middenmeer: van 8.00 tot 15.00 uur, vergistingsinstallatie Koggenrandweg 1
- Wognum: van 8.00 tot 12.00 uur, gemeentewerf Raadhuisplein 2
Wij willen u met deze actie bedanken voor het scheiden van uw gft-afval.
Uw etensresten, uitgebloeide bloemen en koffieprut vormen de basis voor compost
en is een super groenstof voor de bodem. Compost activeert het leven in de bodem
en slaat voedingsstoffen van planten op.
Meer informatie
Het is verplicht om uw aanhanger af te dekken met een zeil of net.
Hierop staat een forse boete als u dit niet doet.
Op www.compostdag.nl vindt u meer informatie over de compostdag.

KVG St. Anna
Donderdag 8 februari hadden wij een avond over de Omringdijk,
die gegeven werd door Netty Zander. Na het drinken van een kopje
koffie opende onze voorzitster Riny de avond met een mooi gedicht
over vroeger en heette ze Netty van harte welkom. Netty is verbonden aan het Westfries Genootschap. Dit is een vereniging met
diverse stichtingen binnen het bestuur en heeft zo rond de 2000 leden. Tevens heeft
Netty zich bezig gehouden met het maken van een leskist, omdat de jeugd vaak geen
idee heeft hoe belangrijk de Omringdijk is. Deze kist kunnen leerkrachten lenen bij de
Blauwe Schuit in Hoorn.
Netty begon te vertellen over het ontstaan van de Omringdijk. Uit diverse documentaties is gebleken dat de Omringdijk vermoedelijk is gemaakt rond 1250. De Omringdijk
is 126 kilometer lang. Vervolgens gingen we een rondje lopen en werden we op diverse
anekdotes getrakteerd. Zo werd verteld dat rond 1916 een bijna doorbraak van de dijk
bij Andijk plaatsvond. Gelukkig was er een pastoor zo vriendelijk om gelijk even met de
wijwaterkwast te komen, zodat het gelukkig goed was gegaan. De dijk bleef heel. De
laatste echte dijkdoorbraak was bij Volendam op 5 november 1675.
Netty Zander werd heel hartelijk bedankt voor deze mooie avond - met applaus - want
iedereen had heel erg genoten van deze interessante avond. Wie meer wil weten van
deze club, kan altijd vrijblijvend komen kijken. Neem contact op met onze secretaresse
Marian Stavenuiter, 0229-232737. Mailen kan ook: kvgstanna@hotmail.com
Onze volgende avond is woensdag 14 maart. Dan hebben we een avond over Dierenpark Hoenderdaell. Dit belooft weer een interessante avond te worden.
Hartelijke groet, het bestuur K.V.G. St. Anna

Jeugdmusicalgroep Zwaag
Recept voor een
mooie voorstelling
van ‘De DJ draait
door’:
• 	28 enthousiaste
kinderen
• Spetterende liedjes
• Grappige teksten
• 	Veel verschillende
typetjes
• 	Mooi decor, licht
en geluid
• 	4 vrolijke
begeleiders
Doe bovenstaande ingrediënten bij elkaar en het resultaat mag er zijn!
Bent u ook nieuwsgierig geworden en wilt u dit van dichtbij meemaken?
Voor slechts e 4,- voor volwassenen (inclusief koffie/thee) en voor slechts e 3,- voor
kinderen t/m 12 jaar (incl. limonade).
Kaartverkoop: maandag 5 en maandag 12 maart van 20.15 tot 20.45 uur in de Witte
Valk. En aan de deur vóór de voorstelling op vrijdag 16 maart (aanvang 19.00 uur) en
zaterdag 17 maart (aanvang 14.00 uur). VOL=VOL!
Niet vergeten: komt allen, we zien u graag!

Carnaval op de Wingerd
Vrijdagmiddag 9 februari was het weer zover. Het Masker
kwam langs bij de Druivenstampers om samen met de leerlingen en leerkrachten een leuk carnavalsfeestje te bouwen. Er
werd goed gedanst, meegezongen met allerlei carnavalskrakers, onder andere met de nieuwe carnavals-hit ‘Hallo allemaal, wat fijn dat je er bent!’. Er werden spelletjes gespeeld
en natuurlijk werd er meerdere malen in de polonaise gedanst.
Aan het eind van de feestmiddag werden er drie foto-onderscheidingen uitgereikt aan
de best verklede Druivenstampers. Op de derde plek eindigden twee vriendinnen die
een sterke band hadden met elkaar, op de tweede plek eindigde een leerling met een
Mac carnaval Shake en de eerste plek werd gewonnen door een mega grote dinosaurus.
Na de voorjaarsvakantie staan er weer nieuwe evenementen op de planning. We hebben op 7 en 27 maart open dag en 28 maart een open avond. Bent u nieuwsgierig, kijk
op onze website.

Juf Ans Vermaat
Ans was vrijwel haar hele werkende leven, 37 jaar, kleuterleidster in Zwaagdijk-West.
Eerst als hoofd van de kleuterschool en later als teamlid van basisschool St. Lidwina.
Ze is pas overleden en ik was op haar afscheidsviering. Veel kinderen uit ZwaagdijkWest zullen bij haar in de klas hebben gezeten en al spelend iets van de wereld hebben
ontdekt.
Ik herinner me nog het grote succes van het restaurantproject. De kleuters hadden
schorten en koksmutsen gemaakt en samen met Ans appeltaart gebakken en dat werd
aan de aanwezige ouders in het restaurant geserveerd. Veel kinderen zullen dat later
thuis hebben nagedaan. Ook de andere klassen van de school waren bij dit project
betrokken.
Ik ben ook nog een poosje hulpmoeder geweest bij Ans en wat me opviel was haar gedegen kennis van de ontwikkelingsfasen van kinderen en het moderne materiaal waar
ze de kleuters mee kennis liet maken. Ans hield van structuur, was duidelijk, meelevend
en enthousiast. Vele moeders en vaders zullen zich het keurige rijtje kinderen herinneren dat van de school naar de weg kwam lopen.
Op de begrafenis zag ik ook mijn oud mede-schoolbestuursleden: Herman Rood en
Marina Konijn en andere (oud)Zwaagdijkers die verhalen ophaalden over Ans. Kinderen
waren gek op haar, hoorde ik almaar om me heen en allemaal bewaren we een goede
herinnering aan juffrouw Vermaat, de kleuterjuf van Zwaagdijk-West.
Maria Weber

Een stukje vergane glorie
“van Brede Wijzend tot smalle Wijzend”

“van Bloeiende Bangert tot bebouwde kom”

Foto’s en tekst: Erwin van Berkel

Column

Anja

Spionnetje 2.0
We hebben een nieuwe voordeurbel. Een hele leuke: met een camera.
Leuk hebbedingetje, maar ook handig als er iemand met een pakketje aanbelt en je
bent er even niet. Kun je instructies geven bij welke buren hij het kan afgeven ofzo. Of
het is ’s avonds laat en je wilt de deur niet meer opendoen zonder eerst te weten wie er
heeft aangebeld. Kun je even gluren. Je gast moet dan wel iets langer wachten voordat
de deur opengaat, dat wel. Maar hij weet ook dat hij veilig is bij jou thuis!
Handig is ook dat de bel opnames maakt zodra zich iets beweegt binnen een straal
van een paar meter vanaf jouw voordeur. Zo heb je meteen een opname als er zich iets
afspeelt bij jou voor de deur. Vindt de politie ook fijn.
Er zitten allerlei leuke en slimme dingetjes op de bijbehorende app, die weer voor leuke
bijkomstigheden zorgen. Je kunt zelf kiezen welk geluid de app moet maken als er
iemand aanbelt. Ik heb gekozen voor een bende blaffende honden. Handig voor op de
camping: als die kleine keffertjes het horen, blijven ze tenminste uit de buurt en leggen
ze hun bruine boodschap niet meer bij ons in het gras.
Je kunt ook vanuit je stoel katten wegjagen uit de carport. Heel fijn voor mijn man
want die rent elke dag wel een keer de tuin of carport in, achter zo’n beestje aan. Voor
mij wat minder leuk want ik vond dat hilarisch! We hebben erg veel katten in de buurt.
Hij houdt niet zo van mijn katten, mijn man. Nu kan hij gewoon vanaf de eettafel met
zijn benen omhoog met een geluidje gewaarschuwd worden als er een kat in de carport
is, de app openen en heel hard ‘Sssshhhhoo!!’ roepen naar de kat.
Maar de mooiste bijkomstigheid bedacht ik onlangs: ik kan nu precies nakijken hoe laat
één van ons van huis is gegaan of thuis is gekomen. Hartstikke handig als je man een
avondje is wezen stappen en jij al op bed ligt. De volgende dag kijk je even op je app en
je ziet hoe laat je man de avond ervoren thuiskwam. En ook in welke staat: lopend of
waggelend. I-d-aal!
Ik weet dat lezers van mijn columns mijn partner wel eens aanspreken of mijn stukjes. In
dit geval: niet doen!

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 4 maart
Zwaag: ds. T. van Lente - Griffioen.
Zondag 11 maart
Blokker: ds. Rudolf Kooiman.
Zondag 18 maart, 11.00 uur
Zwaag: Gezamenlijke dienst met Evangelische
Broedergemeente .
Voorgangers ds. J. Meinders en ds. S. Bernhard.

Toneelvereniging Tobronsa speelt `De man in de rolstoel`
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 spannende stuk bekijken.
Kaarten kunt u reserveren via
www.tobronsa.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 0229-703042
	Kapelaan Mario Agius, 		
telefoon 0229-703042
Inlichtingen:
Secretariaat Heilige Matteüs parochie
Pastoor Nuijenstraat 3a, 1689 GM Zwaag
Telefoon: 0229 - 216749
Geopend: maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 11.30 uur
E-mail: secretariaat@rkmatteus.nl
Vieringen
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

di.

06 mrt.

09.00 uur

Westerblokker

Eucharistieviering

wo.

07 mrt.

08.30 uur

Zwaag

Aanbidding in de Lourdeskapel

		

09.00 uur		

Eucharistieviering in de Lourdeskapel

do.

08 mrt.

09.00 uur

Zwaag

Eucharistieviering

vr.

09 mrt.

09.00 uur

Westerblokker

Eucharistieviering

za.

10 mrt.

19.00 uur

Westwoud

Eucharistieviering m.m.v. Dames- en Herenkoor

zo.

11 mrt.

09.30 uur

Zwaag

4e Zondag Veertigdagentijd

				

Eucharistieviering m.m.v. Marcanto

di.

13 mrt.

09.00 uur

Westerblokker

Eucharistievieringen

wo.

14 mrt.

08.30 uur

Zwaag

Aanbidding in de Lourdeskapel

		

09.00 uur		

Eucharistieviering in de Lourdeskapel

do.

15 mrt.

09.00 uur

Zwaag

Eucharistieviering in de Lourdeskapel

vr.

16 mrt.

09.00 uur

Westerblokker

Eucharistieviering

za.

17 mrt.

19.00 uur

Westwoud

Eucharistieviering m.m.v. Musica Pulchra

zo.

18 mrt.

09.30 uur

Zwaag

5e Zondag Veertigdagentijd

				

Eucharistieviering

				

Voorstelviering Communicanten, koffie na afloop

Belangrijke gegevens en telefoonnummers
Alarmnummer Ambulance / Brandweer / Politie

112

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

0229 - 25 22 00

Centrale Huisartsenpost West-Friesland
Maelsonstraat 5 (voor parkeergarage Westfries Gasthuis) 0229 - 29 78 00
- avond-, nacht- en weekenddiensten voor spoedgevallen.
- dagelijks tussen 17.00 uur en 08.00 uur.
- in het weekend en tijdens feestdagen tussen 08.00 uur en 17.00 uur.
Bezoekuren alg. verpleegafdelingen Westfries Gasthuis Hoorn (zie ook www.westfriesgasthuis.nl)
Dagelijks van 11.00 tot 12.00 uur, van 15.30 tot 17.00 uur en van 19.00 tot 20.30 uur.
Maelson Apotheek Westfries Gasthuis
Maelsonstraat 3 (naast hoofdingang Westfries Gasthuis) 0229 - 20 80 01
Verstrekking medicijnen van 17.30 tot 08.30 uur op werkdagen en in de weekeinden.
Huisartsen Zwaag, Blokker en Oosterblokker
A. de Lange
James Grievelaan 2
A.E. Meijer
Pennekamplaan 57-59
Huisartsenpraktijk Bangaerde	Krommewoud 46
Th.E. Versteege en
Q.C.M. Meijer
Julianalaan 9
Huisartsenpraktijk Scheer
Nieuwe Steen 10

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

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

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

0229 - 57 29 74
Oosterblokker.
Zwaag en Blokker
Westerblokker

06 - 11 44 44 17

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

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

0229 - 21 22 22
0229 - 27 82 68

