
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 30 maart kunt u inleveren 

uiterlijk op woensdag 21 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 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 6 16 maart 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

R.K. Begrafenis- en  Crematievereniging St. Jozef
Uitnodiging:
Het bestuur van de R.K. Begrafenis- en Crematievereniging St.Jozef in Westerblokker 
nodigt hierbij al haar leden en andere belangstellenden uit tot het bijwonen van haar 
algemene jaarvergadering. Deze wordt gehouden op donderdag 5 april in café Het 
Gouden Hoofd in Westerblokker, aanvang 20.00 uur. Wij verwelkomen u graag met een 
kopje koffie/thee.
  
Agenda o.a.:
- Bespreken notulen jaarvergadering 19 april 2017
- Financieel verslag 2017
- Vaststelling verzorgingspakket
- Vaststelling contributie
- Aanvulling bestuur

Vogels en hun nesten
Fred Weel is zo’n vogelaar die doorlopend vogels in het vizier 
heeft. Zijn kennis wil hij delen met grote en kleine vogelliefheb-
bers op zondag 18 maart bij het IVN West-Friesland. Tijdens een 
wandeling door het Streekbos vertelt hij over de vogeltrek door voedselaanbod en de 
‘warme kant’ van het vogelbestaan, de soorten nesten, eieren en alles wat er aan voor-
afgaat.
Ieder voorjaar komt er een soort volksverhuizing op gang bij vogels om te broeden, van 
noord naar zuid en van zuid naar noord. Waarom doen ze dat en zijn ze geringd? Nest-

bouw zit in de genen, kenmerkend 
voor de soort. Het lijkt vaak simpel 
van eenvoud maar heeft altijd een 
functie. Sommige nesten zijn ware 
kunststukjes van diversiteit in ma-
teriaal… En dat allemaal gemaakt 
met een snaveltje van niks! Over 
vogels raken veel mensen nooit 
uitgepraat omdat het verrast, fasci-
neert of vertedert. 
De wandeling start om 14.00 uur bij 
IVN in het Streekbos Paviljoen aan 
de Veilingweg in Bovenkarspel.



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 mAARt 
 WOENSDAG   4 APRIL 
SVP PAPIER GEBuNDELD OF IN DOOS/BAK AAN DE WEG ZETTEN.

NHD Open biljarttoernooi 2018

Na het succes van vorig jaar organiseert biljart-
vereniging NHD weer een open toernooi. Vorig 
jaar werd alleen libre, driebanden klein en groot 
gespeeld. Bij voldoende deelname is de moge-
lijkheid om bandstoten erbij te doen. Er zijn dit 
jaar ook weer leuke geldprijzen te verdienen, te 
weten:
1e prijs e100,- , 2e prijs e75,- , 3e prijs e 50,-, 4e 
prijs e 25,-, 5e prijs e 20,-, 6e prijs e 20,- , 
7e en 8e prijs e 10,-. De prijzen zijn voor ieder 
onderdeel bij voldoende deelname.
Iedereen mag meedoen (biljartkleding niet ver-
plicht).
Het toernooi vindt plaats in de maand april. Er 
wordt begonnen met driebanden groot en libre 
en wel van 3 tot en met 6 april. In libre wordt 
gespeeld in poules van vier personen.
Daarna, 16 april, begint het driebanden klein en bij voldoende deelname ook het band-
stoten. Bij driebanden wordt gespeeld in poules van drie personen en bij bandstoten in 
poules van vier personen. Na elke ronde vallen een paar spelers af totdat er bij de finale 
acht personen over zijn.
De wedstrijdleiding houdt zich wel het recht voor om deelnemers die te laag hebben 
ingeschreven te  verhogen. uiteraard wel in overleg met de betrokken speler. In alle 
andere gevallen beslist de wedstrijdleiding.
Het inschrijfgeld bedraagt voor iedere spelsoort e 7,50. u kunt zich inschrijven door te 
mailen naar wam.knol@quicknet.nl of u kunt een brief sturen naar W.A.M Knol, Binnen-
plaats 37, 1695 JJ Blokker. u kunt het formulier ook downloaden via de website: www.
biljartvereniging-nhd.nl . uw opgave dient voor 20 maart binnen te zijn. 

Adres Biljartvereniging N.H.D.:  
Dorpsstraat 173a, 1689 GB Zwaag (achter café de Witte Valk). Telefoon: 0229-235505.
Hopelijk tot ziens bij het open toernooi van Biljartvereniging NHD.



Wandelen én je inzetten voor de medemens 

De 40MM - 40.000 meter mars - is een sponsorwandeltocht door de 
mooie dorpen Venhuizen, Hem, Wijdenes, Oosterleek en Schellink-
hout. De opbrengsten worden geheel besteed aan de verschillende 
projecten die de 40MM ondersteunt in de minder ontwikkelde landen. 
De wandeling vindt jaarlijks plaats op de zaterdag na Hemelvaartsdag. Naast de 40 km-
route zijn er ook een aantal korte routes waarvoor u kunt kiezen. Het is de gezelligste 
wandeltocht van de hele regio West-Friesland en onderweg zijn vele stempelposten. 
Met enthousiasme zetten de vele vrijwilligers zich in om er een fantastische dag van te 
maken. De 45e editie van de 40MM vindt zaterdag 12 mei plaats. Wij hopen u dan weer 
te zien. Een prachtige tocht door West-Friesland 
en over de IJsselmeerdijk, een garantie voor een 
heerlijke dag.
Wij hopen dat weer vele Zwagers en Blokkerders 
meelopen. Er worden onder andere projecten van 
Piet Korse, Ben Beemster en José de Jong gespon-
sord.
Meer informatie en inschrijven: www.40mm.nl.
Tevens inschrijfformulieren, informatie en sponsor-
lijsten bij de leden van de werkgroep Zwaag: Frans 
Korse, Jolanda Woestenburg, Elly Klijbroek en 
Herman Rood, herkenbaar aan het 40MM-logo.

Alzheimer Café Hoorn

Het Alzheimer Café Hoorn houdt woensdagavond 21 maart een bijeenkomst in 
wijkcentrum Kersenboogerd, Brederodegracht 1 in Hoorn. Deze avond staat in het 
teken van een boekbespreking. Hugo Borst licht zijn boeken ‘Ma’ en ‘Ach moeder-
tje’ toe. Hij vertelt over zijn ervaringen met zijn moeder met de ziekte van Alzhei-
mer, die hij een aantal jaren verzorgd heeft en inmiddels in het verpleeghuis woont. 
De gespreksleider van deze avond is Jeanet Lakeman.

Let op: voor deze bijeenkomst willen we graag dat u zich aanmeldt! Vol is vol. u 
kunt zich opgeven via jolanda.griek@omring.nl

Koffie en thee staan om 19.00 uur klaar. Het programma begint om 19.30 uur. De 
toegang is gratis. Info: Ellen Bos-Ruijer e.ruijer@geriant.nl of 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.



Algemene ledenvergadering St. Barbara Oosterblokker

Maandag 26 maart houdt Begrafenis- en Crematievereniging St. Barbara Ooster-
blokker haar algemene ledenvergadering. De bijeenkomst wordt gehouden in 
Cultureel Centrum Pancratius. De aanvang is 20.00 uur.
Naast de gebruikelijke agendapunten is er deze avond ook aandacht voor de toe-
komst van onze vereniging. Samen met de aanwezige leden wil het bestuur van 
gedachten wisselen over het thema:
‘Is een begrafenis- en crematievereniging nog van deze tijd?’
Wij hopen u te mogen begroeten op onze algemene ledenvergadering.

Het bestuur

Starterswoningzoekenden Zwaagdijk-West: let op!

Tot 2026 mag de gemeente Medemblik 1200 woningen bouwen. In alle kernen van Me-
demblik komt nieuwbouw. Er zijn plannen voor 200 nieuwe huurwoningen. Maar het 
belangrijkste is dit: er zijn woningbouwplannen goedgekeurd die niet onder deze 1200 
woningen vallen en zij heten: woningbouwplannen tussendoor. 
Je kunt in je eigen kern een starterswoning bouwen. Probeer meer 
mensen in je dorp hiervoor te porren en doe een aanvraag.  
Deze plannen zijn wel aan voorwaarden gebonden, zoals: 
1.    Het moet een levensloopbestendig huis worden  

(waar je lang zelfstandig kunt blijven wonen) 
2.   De woning is gasloos (daar kun je een lening voor krijgen 

en je verdient het zelf terug) 
3.  Het moet vallen binnen (stedelijk) bebouwd gebied en 

voor kleine huishoudens zijn.
  Kortom, start met informatie verzamelen.  

Mail naar mij: maria.weeber@me.com.  
Ik heb de volledige voorwaarden klaarliggen.

Vorst en de ijsbaan niet open?
Helaas, ondanks de matige en soms strenge vorst de laatste twee weken is het ons 
niet gelukt om de ijsbaan te kunnen openen voor onze leden. Wij hebben ons best 
gedaan om het te realiseren, maar een aantal grote windwakken hebben er voor 
gezorgd dat op de ijsbaan niet geschaatst kon worden. Hopelijk komt er nog zo’n 
periode en anders wordt het toch weer volgend jaar!

Bestuur IJsvereniging Oosterblokker-Westwoud



toneelvereniging Zwaag speelt de klucht/komedie 
‘Hotel op Stelten’
Dit jaar is de keuze gevallen op de komedie ‘Hotel op Stelten’ van Anthony Mariott 
en Bob Grant. Het verhaal speelt zich af in een hotel dat duidelijk betere tijden heeft 
gekend. Dokter Gronsveld arriveert in het hotel in de hoop een gezellig onderonsje te 
hebben met zijn assistente Michelle. Ongelukkigerwijs bezoekt het orkest waarin zijn 
vrouw harp speelt ook het hotel, wat ervoor zorgt dat hij zijn leugen van een golfuit-
stapje moeilijk kan volhouden. De chaotische manager en haar strijdlustige bediende 
hebben de kamerindeling totaal niet op orde en zorgen voor een hectische avond voor 
Gronsveld en zijn vrouw, Michelle, een pasgetrouwd stel dat op huwelijksreis is en een 
hoornblazer met zijn alcoholistische vrouw. Wanneer alle gasten elkaar in de bruids-
suite, het bed en de andere (bad)kamers tegenkomen en constant van kamers moeten 
ruilen, ontstaat een dolle verwarring van persoonsverwisselingen, heftige confrontaties 
en misverstanden.
Het hilarische toneelstuk ‘Hotel op Stelten’ kunt u bewonderen op vrijdag 20 en zater-
dag 21 april in De Witte Valk, aanvang 20.00 uur. uiteraard is er dit jaar ook een speci-
ale ouderenvoorstelling op zaterdagmiddag om 14.00 uur. Kaarten voor de avondvoor-
stellingen kunt u kopen via www.vriendenkringzwaag.nl.

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

Hierbij wil ik Anja Pronk bedanken voor het compliment dat ik heb ontvangen en aan 
mij nu de taak om een compliment door te geven.
Graag wil ik iemand complimenteren die zowel mantelzorger als vrijwilliger is. Onge-
twijfeld zullen er meerdere mensen in Zwaag en Blokker zijn, die in deze categorie val-
len, maar ik wil mijn compliment uitdelen aan Mariët Vijn.
Ongeveer twee jaar geleden is Mariët naast vrijwilliger ook mantelzorger voor haar 
man geworden en dat laatste is niet gemakkelijk, want voor vrijwilligerswerk kies je en 
mantelzorg overkomt je.
Maar ondanks de zorg voor haar partner blijft Mariët zich inzetten voor haar medemens 
en dat doet zij al jaren met heel veel passie. Zo zet Mariët zich in voor de Zonnebloem, 
afdeling Zwaag/Zwaagdijk-West, zowel plaatselijk als regionaal, is zij 1x per week in 
Sweelinckhof in Wognum te vinden en zet zij zich ook nog in als verzorgende bij het 
Ziekentriduüm van Zwaag. Mariët, ik heb enorme waardering voor wat jij allemaal doet 
en ik vind dat jij dit compliment echt verdient!

Ada Koeman



Soul- en Gospelkoor Uptight treedt op in  
hervormde kerk Blokker
Soul- en Gospelkoor upTight uit Hoorn zoekt vaak de randen van haar repertoire op. 
Zingen met Hoornse rappers of met Wim T. Schippers en zelfs zingen met Shirma Rouse, 
geen enkele uitdaging wordt geschuwd. Nu is er samenwerking gezocht met Jeroen 
van Merwijk. De cabaretier, liedjesschrijver én schilder houdt zondag 25 maart onder de 
titel ‘Sermoen van Jeroen’ op zijn geheel eigen wijze een hartversterkende preek over 
afgunst. Van Merwijk slaat hierbij een serieuze toon aan, zoals dat bij een preek hoort, 

maar brengt 
zijn toehoor-
ders ook re-
gelmatig aan 
het lachen. 
Is afgunst 
slecht? Moe-
ten wij dan 
ook teneinde 
een volwaar-
dig mens 
te worden 
onze afgunst 
trachten te 
beteugelen? 
Of is afgunst 
juist goed? 
Halen wij 
door afgunst 
juist het 
beste in ons 
naar boven? 

Dit zijn zomaar een paar vragen waar Jeroen van Merwijk een antwoord op geeft. 
uiteraard hoort er ook muziek bij. Soul- en Gospelkoor upTight verzorgt samen met Je-
roen en een band de muzikale begeleiding. Het koor heeft onder andere hard gewerkt 
aan een ‘verGospelde’ versie van één van de nummers van Jeroen. Aansluitend is er een 
swingende gospelset door upTight, begeleid door de band. En na het zingen hoeft u 
de kerk nog niet uit, want onder het genot van een drankje en een hapje is er gelegen-
heid om met Jeroen in discussie te treden en zonder afgunst of juist groen van jaloezie 
huiswaarts te gaan. 

De toegang tot dit Sermoen is gratis, maar er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. 
Reserveren kan via reserveren@uptight.nl. Tip: reserveer meteen het nageniet-arrange-
ment mee: een drankje en een éénpersoonsborrelgarnituur voor 5 euro. Deze middag 
vindt plaats in de hervormde kerk in Blokker (hoek Westerblokker/Kolenbergstraat).



Loes Beemster 25 jaar regisseuse

En dan is het zomaar weer zover 
dat toneelvereniging Michaël 
een fantastische komedie op de 
planken mag gaan zetten. Een 
cast van maar liefst negen spelers 
en speelsters zijn al geruime tijd 
bezig om zich dit vlotte en eigen-
tijdse toneelstuk eigen te maken. 
Onder de bezielende leiding van 
regisseuse Loes Beemster. Al 25 
jaar is zij de vaste leading wo-
man. u kunt zich voorstellen dat 
25 keer een toneelstuk regisseren 
keihard werken is. Iedere keer 
met een nieuw stuk maar ook een wisselende cast. Loes Beemster doet dit dus al 25 
jaar op voortreffelijke wijze. Toneelvereniging Michaël is dan ook zeer trots dat onder 
haar bezielende leiding mooie, maar ook vooral komische toneelstukken op de planken 
gezet worden.
Nog een paar dagen om de puntjes op de i te zetten en de enthousiaste cast is er klaar 
voor. Het wordt weer een heerlijk avondje uit bij toneelvereniging Michaël. Lekker 
ontspannen, lachen en ouderwetse gezelligheid. De uitvoeringen zijn op zaterdag 17, 
vrijdag 23 en zaterdag 24 maart, aanvang 20.00 uur. In de pauze is er natuurlijk weer 
een verloting die van harte wordt aanbevolen. Op de zaterdagen is er na afloop live 
muziek. Een compleet avondje uit in dorpstheater Het Gouden Hoofd.
Toneelvereniging Michaël ziet u graag tijdens een van de voorstellingen.
Extra voorstelling voor de basisscholen op woensdag 21 maart. Aanvang 19.00 uur,  
uiteraard ook in café Het Gouden Hoofd. uitsluitend en alleen voor de groepen 5-6-7-8 
en brugklassers. Entree is dan vrij!

En dat is geen grapje. Een bekend, en al vele jaren een 
heel succesvol spektakel voor de kinderen tot en met 12 
jaar uit Zwaagdijk-West en omgeving. Aanvang 12.00 uur. 
Wees op tijd want voor je het weet zijn alle eieren gevon-
den. Alleen de ouders en opa’s en oma’s van de allerklein-
sten mogen meezoeken, anderen moeten achter de linten 
blijven.

Paaseieren zoeken op 1 april



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

Huis-aan-huiscollecte koningsdagviering

Ook dit jaar organiseert Oranje vereniging Blokker-Oosterblokker  
op vrijdag 27 april een koningsdagfeest in Blokker tegenover  
winkelcentrum De Beurs aan de Westerblokker in Blokker. 
Mede dankzij de jaarlijkse huis-aan-huiscollecte kunnen wij alle georganiseerde acti-
viteiten bijna gratis aanbieden aan de jeugd en senioren. Wij rekenen daarom ook dit 
jaar weer op uw gulle gift. Tijdens de collecte wordt het programma overhandigd.

De collecte wordt gehouden:
Oosterblokker: 26 t/m 30 maart
Blokker en aangrenzende wijken gemeente 
Hoorn: 2 t/m 6 april

Koningsnacht musicalvereniging Zwaag

Musicalvereniging Zwaag organiseert Koningsnacht op  
26 april in partycentrum De Witte Valk.
Een muzikale avond met coverband Take 5 en optredens  
van diverse leden van Musicalvereniging Zwaag. Zij zullen stukken performen die niets 
met musicals te maken hebben maar hits of bekende nummers zijn van professionele 
artiesten. De avond begint om 20.00 uur en duurt tot middernacht. Voor slechts e10,- 
bent u gegarandeerd van een gezellige avond vol hedendaagse muziek en een mooie 
opwarmer voor de viering van Koningsdag de daaropvolgende dag. In de volgende 
Samenspel meer nieuws hieromtrent en binnenkort zullen er posters en flyers verschij-
nen van deze unieke avond, die hopelijk de start vormt van een jaarlijks terugkerend 
spektakel. Reserveer alvast de avond in uw agenda.



Familieberichten & Zoekertjes

tE KOOP

Kappersbenodigdheden: droogkap Kalorik op standaard.
Perm.wikkels - watergolfrollers + droogrollers: vele maten.

Carmen haarkrulset – watergolfclips etc.
3 verschillende plafondlampen halogeen: kleur brons incl.lampjes

Boomgaarden 25, tel: 0229-245441

Voor plaatsing in het Samenspel van 30 maart graag uiterlijk op  
WOENSDAG 21 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.

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.

Nieuw – Spelletjesavond in de Wildebras

Op zaterdag 24 februari was er voor de eerste keer een spelletjesavond in de Wilde-
bras. Een kleine 30 personen gingen de strijd aan tegen, en soms ook met elkaar. Wij 
begonnen met gratis chocomel en slagroom (soms ook andersom). Hierna werden de 
medespelers of tegenspelers opgezocht waarna heel ontspannen werd gestart met de 
spellen. Je kon meedoen aan de volgende spellen:  dammen, jenga, keezen, sjoelen, het 
logospel, schaken en thirty seconds, dus genoeg keuze aan spelletjes die iedereen kan 
spelen. Tussendoor werden er lekkere hapjes rondgedeeld, wij kwamen niks tekort.
De winnaar van de avond werd Martijn Beerepoot omdat hij de leukste kousen aan had. 
Als grote afsluiter werd het Weerwolvenspel gespeeld onder leiding van Tim (Ophof). 
Hierdoor hebben waarschijnlijk mensen slechter geslapen normaal.
Het was een geslaagde avond, volgend jaar een nieuwe kans.



16 maart De dj draait door, Jeugdmusical Zwaag Aanvang: 19.00 uur
 De Witte Valk, Zwaag

17 maart Lentemarkt, Dag van de zorg Aanvang: 10.00 uur
 Schouwmeester 9, Zwaag

17 maart De dj draait door, Jeugdmusical Zwaag Aanvang: 14.00 uur
 De Witte Valk, Zwaag

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

17, 23 en 24 maart Alfred en Albert, toneelver. michael Aanvang: 20.00 uur
 Het Gouden Hoofd, Blokker

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

25 maart mAKS ‘Biomarkt` Aanvang: 10.00 uur
 Kloosterhout 12, Blokker

25 maart Concert Up tight Aanvang: 15.00 uur
 Hervormde Kerk, Westerblokker Blokker

26 maart Dorpenoverleg Blokker/Zwaag Aanvang: 20.00 uur
 Het Gouden Hoofd, Blokker

26 maart Ledenvergadering St. Barbara Aanvang: 20.00 uur
 Cultureel Centrum Pancratius, Oosterblokker

28 maart  Jaarvergadering en Bingo KBO Blokker Aanvang: 14.00 uur
 Het Gouden Hoofd, Blokker

1 april Paaseieren zoeken Aanvang: 12.00 uur
 De Wildebras, Zwaagdijk-West

5 april Vergadering RK begrafenisver. St. Jozef Aanvang: 20.00 uur
 Het Gouden Hoofd, Blokker

Activiteitenagenda    maart/april

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



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 mrt Heren 14.00 uur Westfriezen – Dynamo Zwaag

25 mrt Heren 14.00 uur De Blokkers – Westfriezen (revanche) Blokker

ZAALVOEtBAL

23 mrt Heren 21.05 uur Zwaag/Hooglandkozijnen – Kondo Budjang Zwaag

28 mrt Dames 21.05 uur Zwaag/Hooglandkozijnen – Arch.buro.Nieuwboer Zwaag

HANDBAL

25 mrt Dames 13.15 uur Westfriezen – Hollandia T Zwaag 

25 mrt Dames 12.10 uur HV.Blokker – De Valken De Kreek

25 mrt  Heren 13.30 uur HV.Blokker – VTC/Monnickendam De Kreek

VOLLEYBAL

16 mrt  Heren 19.30 uur NIVO – Compean 3 De Kers

23 mrt  Dames 19.30 uur NIVO-Westvolver – Relay De Kers

24 mrt Heren 15.30 uur WhamWham – MOVE De Opgang

24 mrt Dames 13.30 uur WhamWham – Madjoe 2 De Opgang 

tAFELtENNIS

23 mrt Heren 20.00 uur tt Sport/A merk – Esopus 2                     Oosterblokker 53

tENNIS

14-25 mrt LtC Wings Clubkampioenschappen Enkel en Gemengd Dubbel                   Oosterblokker

Sportagenda      maart/april

Oproep coverfoto’s!
Voor de volgende omslag van het Samenspel  
zijn wij op zoek naar foto’s met het thema 

‘bijzondere kunst in de tuin’. 
Dus heeft u een leuke foto van een gekke 

voortuin of heeft u een bijzonder object in uw tuin 
staan, stuur deze foto’s dan voor 23 maart op naar: 

redactie@stichtingsamenspel.nl.



400ste leerling op basisschool Socrates

Maandag 5 maart mochten we de 400ste leerling op basis-
school Socrates verwelkomen. Dit hebben we gevierd met 
een klein feestje waarbij de 400ste leerling in het zonnetje werd gezet. Ze kreeg uit 
handen van de directeur een kaartje en een cadeautje. We zijn trots dat de school zo 
goed groeit. Aangezien de Bangert-Oosterpolder nog steeds aan het groeien is zal dit 
niet de laatste nieuwe leerling zijn.
Maandag 12 maart zijn we begonnen met het thema Sprookjes. In dit thema gaan 
we drie bekende sprookjes behandelen namelijk Roodkapje, Sneeuwwitje en Hans en 
Grietje. Het thema werd geopend met een leuk toneelstukje door de leerkrachten. In 
alle kleutergroepen is er een sprookjeshoek waarin de kinderen zich kunnen verkleden 
en het sprookje kunnen naspelen of zelf een sprookje kunnen verzinnen. Aan de hand 
van het thema worden er weer verschillende werkjes gemaakt en ook verschillende 
opdrachten uitgevoerd.

Dorpenoverleg Blokker / Zwaag

Het Dorpenoverleg Blokker/Zwaag  houdt haar bijeenkomst op maandag 26 maart in 
het Het Gouden Hoofd,  Westerblokker in Blokker. Aanvang: 20.00 uur.

Agenda:
1.  Opening
2.  Ontvangen berichten/ mededelingen.
3.  Verslag d.d. 26 februari (bijgevoegd).
4.   Simone Onneweer en Xandra van Praag presenteren u de plannen betreffende de 

ontmoetingsruimte in Brinkpark, te Blokker. Tevens vertellen zij u wat het betekent 
om wijkverbinder te zijn.

5.   Het is alweer enige tijd geleden dat de Westfrisiaweg/N23 op de agenda stond. Er  
wordt volop gewerkt aan het nieuwe tracé. Wouter de Noo, verbonden aan het 
projectteam van Heijmans, stelt u op de hoogte van de werkzaamheden in 2018. 
Werkzaamheden die kunnen leiden tot extra verkeersdrukte op de ‘linten’. Vanzelf-
sprekend kunt u vragen stellen.

6.   Ron van Marle, wijkcoördinator, meldt eventuele ontwikkelingen/de stand van zaken 
vanuit het gemeentelijk apparaat van Hoorn.

7.   Wensen/ideeën kunnen ter tafel worden gebracht. Aarzel niet. Als u niets naar voren 
brengt, zal er ook niets veranderen.

8.  Sluiting en een drankje in het voorcafé.

Graag tot de 26-ste!
De Agendacommissie



Lees verder op de volgende pagina >>

Veel activiteiten bij mAK Blokweer op zondag 25 maart

Wek je tuin tot leven op  
Levende tuinen-dag
Op zondag 25 maart organi-
seren MAK Blokweer en de 
KNNV de jaarlijkse themadag Levende Tuinen. Een levende tuin is een tuin die in elk sei-
zoen barst van de levende planten en dieren. Op de Levende Tuinen-dag kun je advies 
inwinnen en inspiratie opdoen om je tuin of balkon tot leven te wekken.
Tijdens de themadag zijn er een aantal tuinambassadeurs van de KNNV aanwezig om des-
kundig advies te geven en je vragen over levende tuinen te beantwoorden. Er staan van 
10.00 tot 16.00 uur kramen met onder andere plantenmateriaal, informatie en nestkasten. 

Help de vogels een handje!
Voor kinderen is er deze dag doorlopend 
een knutselactiviteit. Zij kunnen bij de 
kraam van het MAK een insectenhotelletje 
maken om thuis op te hangen. Heb je ook 
zin in een leuk huisje voor in je tuin en wil 
je de vogels een handje helpen? Kom dan 
met je vriendjes en vriendinnetjes vogel-
huisjes timmeren. Aan het einde van de 
middag neem je jouw zelf getimmerde en 
gekleurde vogelhuisje mee naar huis. Geef 
je hem een mooi plekje in je tuin of op je 
balkon?
Tegelijk met het nestkastje bouwen vinden 
ook MAKS’ Biomarkt en de Levende Tuinen-dag plaats bij het MAK. Je (groot)ouders 
kunnen hier gezellig rondsnuffelen terwijl jij aan het timmeren bent.

Deze Maks’ doe-middag voor kinderen van 6 t/m 12 jaar vindt plaats bij de kraam van 
MAK Blokweer op de Levende Tuinen-markt van zondag 25 maart. De doe-middagen 
worden minstens twee keer per maand georganiseerd en staan altijd in het teken van 
één van onze thema’s natuur, boerderij en groen. Aanmelden kan telefonisch (0229-
266344) of email naar info@mak-blokweer.nl. De kosten zijn e 4,50 per kind, inclusief 
materialen.

mak’s Biomarkt begint een nieuw seizoen
De Levende Tuinen-themadag valt dit jaar gelijk met de maandelijkse MAKS’ Biomarkt, 
op hetzelfde terrein. Een ideale gelegenheid om ook met deze markt kennis te maken. 
Deze kleinschalige, maandelijkse streekmarkt met biologische en duurzame (streek)
producten keert die dag terug van winterstop.



De vaste kramen worden zoals altijd gevuld met groente en fruit, kaas, brood en olijf-
olie. In de wisselkramen deze maand onder andere verzorgingsproducten van paar-
denmelk, handgemaakte bonbons en alles voor een gezonde energiehuishouding. De 
invulling van de overige wisselkramen is te vinden op de website van MAK Blokweer.
MAKS’ Biomarkt is van maart tot en met november elke laatste zondag van de maand. 
Tijdens de markt zijn het bezoekerscentrum, de kijkboerderij en het natuurpark ge-
opend. Toegang is gratis. Honden zijn niet toegestaan.

Stichting MAK Blokweer, Kloosterhout 1-2, 1695 JC Blokker, www.mak-blokweer.nl
Open op woensdag, vrijdag, zaterdag en zondag van 10.00 tot 16.00 uur.

Happen en smakken op De Wingerd

Op maandag 19 maart starten we ons grote project over 
voeding. De komende vijf weken staan veel lessen en 
activiteiten in het teken van voeding. Elke groep werkt op 
zijn eigen manier met dit thema. De vragen die vanuit de 
kinderen naar boven komen staan centraal. Door samen met 
specialisten naar deze vragen te kijken hopen we meer te weten te komen over gezond 
en ongezond eten, waar ons eten vandaan komt en waarom we eigenlijk eten. Dus ook 
onderwerpen als spijsvertering, sport en beweging kunnen aan bod komen. 
We zullen ook kijken naar het effect van eten op leren en concentreren, en dus ook het 
effect van de tussendoortjes eens onder loep nemen. Passen die lekkere koekjes wel op 
school?
Op woensdag 25 april sluiten we met alle kinderen en ouders van De Wingerd het pro-
ject feestelijk af met tapas en andere lekkernijen.

Bent u nieuwsgierig naar wat we nog meer doen op De Wingerd en zoekt u een pas-
sende school voor uw kind? Kijk dan gerust even op onze website.



Concert Zwaags Opleidingsorkest ZOO! in De Kreek

Totempaal, stamhoofd, primitief leven 
en een tipi. Waar denk je dan aan? 
Precies, indianen!
Wij zijn ZOO! dat ook wel bekend staat 
als het Zwaags Opleidings Orkest. Op 
zondagmiddag 15 april verzorgen wij 
een unieke concertbelevenis met als 
thema ‘Indianenverhalen’. We bouwen 
de Kreek om tot een waar indianen-
kamp, waar we allen zullen worden 
toegesproken door de legendarische 
Chief Seattle.
De voorstelling is geschikt voor alle 
leeftijden en neem gerust extra mensen 
mee, het is slechts e2,50 entree.
Deze dag wordt door ons, Koen, Brigit 
en Anouk, drie enthousiaste jeugdle-
den, van het begin tot het eind geor-
ganiseerd. En daar komt best veel bij 
kijken! Locatie vastleggen, programma 
maken, ideeën uitwerken, aankleding 
van het concert, publiciteit en natuur-
lijk ook nog repeteren. We hopen u op 
15 april te zien! 

De Kreek, Meetketting 1-3 in Zwaag
Zaal open 14.30 uur, aanvang 15.00 uur.
Met muzikale groet, Namens ZOO!, 
Koen, Brigit en Anouk

Let op: tweede Paasdag, maandag 2 april, wordt er geen oud papier opgehaald!
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 mAARt
mAANDAG 16 APRIL



Start2Bike

Het voorjaar is het moment 
om een goed voornemen 
om te zetten in de uitvoe-
ring ervan. Zowel dames als 
heren besluiten dan om een 
racefiets te kopen. Het rijden 
op zo’n fiets vraagt echter andere vaardigheden dan het fietsen op een boodschappen-, 
school- of woon/werkfiets. Om veel plezier van je nieuwe racefiets te hebben, biedt de 
WFTC de cursus Start2Bike van de NFTu aan. Onder leiding van een ervaren trainer wor-
den je in vijf bijeenkomsten de volgende vaardigheden aangeleerd:

Stuurvaardigheid: hoe rijd ik een bocht bij verschillende snelheden
Schakeltechniek: op welk tandwiel moet ik de ketting leggen om lekker te fietsen en 
hoe doe je dat zo soepel mogelijk
Remmen: bij hogere snelheden is het belangrijk goed te kunnen remmen, welke rem 
gebruik ik, de voor- of achterrem en wat zijn de effecten hiervan
In een groep fietsen: waarbij de juiste trapfrequentie, om lekker te fietsen, wordt geleerd
Het gedrag in een peloton: om veilig in een groep te fietsen worden bepaalde tekens 
gebruikt. Hierdoor worden ongevallen voorkomen. Welke dat zijn komt in de cursus ter 
sprake
Rijden in de bergen: hoe schakelen, wanneer schakelen, remmen
Opbouw van je conditie: niets is prettiger dan met een goede conditie de zomer in te 
gaan. Met een goede conditie is fietsen op een racefiets een plezier. Aan de opbouw 
van een goede conditie wordt daarom ook aandacht besteed
Zit je goed op je fiets: om nek- rug- of knieklachten te voorkomen is de afstelling van 
de fiets van groot belang. Hoe hoog moet het zadel staan en andere aandachtspunten 
komen aan de orde.

Naast de genoemde punten krijg je ook tips voor het onderhoud van je fiets, welke kle-
ding aan te raden is en wat te drinken en te eten tijdens een tocht. Het is een training 
die je niet mag missen!

Opgeven kan via Start2B
ike site van de NFTu: inschrijven Start2Bike.
De kosten van deze training zijn e37,50. Het maximale aantal deelnemers is 15.
De startlocatie is Lageweg 25 te Hoorn. Deze lessen gaan altijd door, omdat er de moge-
lijkheid bestaat om binnen te rijden.

Eerste sessie: 18 maart, aanvang 09.30 tot ongeveer 13.00 uur.  
Vanaf 09.00 ben je welkom voor een koppie.
De volgende sessies zijn op 25 maart, 8 en 15 april. 22 april is in reserve.  
Voor informatie kun je ook bellen met Piet Has, tel.: 0229-501459 of 06-53742996.



Ooievaars in de kunst

Vanuit een levensgrote schilderijlijst gaven de 
leerkrachten van het Ooievaarsnest (verkleed 
als kunstschilders) het startsein voor de kunstprojectweken. In iedere groep staat een 
andere kunstenaar centraal, zoals Kandinsky, Keith Haring, Miro en Picasso. De kinderen 
bestuderen de bekendste werken van de kunstenaars en laten zich inspireren om in de-
zelfde stijl een eigen schilderij of tekening te maken. Het leuke is dat al deze prachtige 
werken uiteindelijk een online tentoonstelling zullen vormen met de mogelijkheid voor 
ouders en opa’s en oma’s om de kunstwerken te bestellen in de museumshop, op een 
ansichtkaart, op canvas of zelfs op een mok of placemat. Natuurlijk zullen de werken de 
komende weken ook te bewonderen zijn in de school. Dan zult u eens zien hoe creatief 
al die Ooievaartjes zijn!

Op dinsdag 13 maart en vrijdag 16 maart houden we open dag en kunt u tussen 8.30 en 
15.00 uur vrijblijvend binnenlopen bij ons aan de Kalbstraat in Zwaag. Met name voor 
ouders van kinderen die dit jaar 3 jaar worden interessant, want nu is het moment om 
uw kindje aan te melden op een basisschool. Maar...ook andere geinteresseerden zijn 
van harte welkom. Misschien woont u wel vlakbij onze school en vindt u het leuk om 
eens binnen te kijken. De koffie en thee staan voor u klaar!

Caroline Sunnotel, directeur Obs Het Ooievaarsnest



Looptraining bereidt deelnemers voor op Wijkenlopen

Wil je gaan hardlopen, maar weet je niet hoe je moet beginnen? Dan is ‘Start to Wij-
kenlopen’ iets voor jou. In zes trainingen leer je voor een aantrekkelijk tarief de basisbe-
ginselen van het hardlopen. Je voorkomt hiermee blessures en bouwt conditie op.  
Wie meedoet met deze looptraining, mag ook gegarandeerd meedoen met de Wijken-
lopen in mei en juni.

Tijdens de training leer je de beginselen van het hardlopen. Iedereen kan aan deze 
training meedoen. Je leeftijd, je loopervaring en je conditie maken niet uit.  Zeker voor 
de beginnende loper is het enorm belangrijk om te trainen onder deskundige begelei-
ding. Dit voorkomt niet alleen blessures maar zorgt ook voor een betere conditie. Het 
uiteindelijke loopdoel is het uitlopen van 2,5 kilometer tijdens de Hoornse Wijkenlopen. 
De training bestaat uit zes looptrainingen en een stempelkaart voor deelname aan acht 
Hoornse Wijkenlopen.

Waar bestaat de training uit? 
Wat:  Een looptraining bestaande uit zes trainingen, onder begeleiding van 

een professionele en gediplomeerde trainer
Voor wie: Beginnende lopers
Wanneer: Zaterdag 31 maart, 7, 14 en 21, 28 april en 5 mei
Tijdstip: Van 9.30 uur tot 11.00 uur
Waar: AV Hollandia (Blauwe Berg)
Kosten: e50,- (dit is inclusief inschrijving voor de Wijkenlopen)
Inschrijving:  Via www.hoorn.nl/teamsport of telefonisch 0229 252200. 
 Inschrijven kan tot en met 30 maart. 

Deelnemers aan de ‘Start to Wijkenlopen’ mogen gratis deelnemen aan de Wijkenlopen. 
De stempelkaart van de Wijkenlopen (ter waarde van 27 euro) zit bij de prijs inbegrepen. 
Je kunt er natuurlijk ook voor kiezen om alleen mee te doen aan de Wijkenlopen en niet 
de trainingen te volgen. De Wijkenlopen zijn op de woensdagen in mei en juni.

Meer informatie over inschrijving voor de ‘Start to Wijkenlopen’ en de ‘Wijkenlopen’ 
vind je op www.hoorn.nl/teamsport. Tijdens kantooruren is Team Sport ook telefonisch 
bereikbaar via 0229-252200.



Gratis compost scheppen bij HVC op 17 maart 

Tijdens de compostdag op zaterdag 17 maart kunt u tussen 8.00 en 15.00 uur gratis 
compost scheppen bij de vergistingsinstallatie in Middenmeer (Koggenrandweg 1) 
en bij de compostering in Purmerend (Netwerk 60-62). uw groente-, fruit en tuinaf-
val (gft) vormt de basis voor groen gas en compost. Ook kunt u op 17 en 24 maart 
met eigen ogen zien hoe gft wordt verwerkt in de groene energiefabriek tijdens de 
kijkdagen.
Het is verplicht om uw aanhanger af te dekken met een zeil of net. Let op: zonder 
afdekking van uw aanhangwagen kunt u een forse boete krijgen.
HVC en de gemeenten willen u met deze actie bedanken voor het scheiden van uw 
gft en etensresten. Iedere volle gft-bak van 140 liter staat gelijk aan zo’n 15 tot 20 
kilo compost. Het verbetert de structuur van de bodem, regelt de doorlaatbaarheid 
en geeft voeding aan planten. Ook gaat compost bodemziekten tegen.

Kijkdagen en virtual reality
Op zaterdag 17 en 24 maart organiseert HVC op haar vestiging in Middenmeer 
kijkdagen. Na een presentatie krijgt de deelnemer (vanaf 11 jaar) een rondleiding 
over het terrein waarbij duidelijk wordt hoe van gft groen gas en compost wordt 
gemaakt. Ook kunt u als bezoeker het verwerkingsproces van een klokhuis met een 
virtual reality-bril ervaren. Inschrijven (vol = vol)  kan via www.hvcgroep.nl/kijkda-
gen of via HVCgroep op Facebook.

Meer informatie over gft en het scheiden van afval vindt u op www.hvcgroep.nl.  
Op www.compostdag.nl vindt u meer informatie over de compostdag.

JB’s Dart trophy

Vrijdag 20 april is het weer zover, het jaarlijkse darttoernooi van 
JB Zwaagdijk. Wil je mee doen met het darttoernooi? 
Opgeven kan via JB.Zwaagdijk@gmail.com of op de avond zelf 
tot ongeveer 19.30 uur. De zaal is om 19.00 uur geopend.  
Dan kunnen de darters komen om in te gooien.  
Aanvang van het toernooi is 20.00 uur.

Inschrijfkosten zijn 5 euro en er zijn weer mooie prijzen te win-
nen. Wees op tijd, vol=vol! Wil je niet mee doen met darten, 
maar gewoon komen kijken? Dan ben je ook welkom en is de 
entree gratis.

Voor meer informatie zie onze Facebook: 
facebook.com/jbzwaagdijk



  Column Desiree
Wat deed je nou?

Vorige week dinsdag, de wekker was net gegaan. Allemaal 

sirenes buiten. Niet in onze buurt, maar toch nieuwsgierig. 

Een aanrijding met een persoon. Op het spoor. De brand-

weer, ambulances, politie, de traumahelikopter, ze zijn al-

lemaal opgeroepen. Ik zie de helikopter aan komen vliegen 

vanuit mijn dakraam, maar boven de Kersenboogerd draait hij een rondje en vliegt 

weer weg. Is niet meer nodig. Is het te laat? Valt het mee?

De treinen rijden niet in ieder geval. En ik moet net vandaag via Bovenkarspel naar  

Amsterdam met de trein, want de jongste zit daar op het kinderdagverblijf vandaag. 

Dat wordt hem niet natuurlijk. 

Om kwart over zeven gaan we de deur uit. Op Station Hoogkarspel staan twee treinen. 

Te wachten tot alles weer vrijgegeven wordt. Wat zou het treinpersoneel denken? Blij 

dat je niet onder hun trein kwam? Medeleven met hun collega’s? 

Nadat ik mijn dochter heb weggebracht ga ik bedenken hoe ik op kantoor kom van-

daag. Op de weg is het druk. Werkzaamheden en extra verkeer, want elke forens die 

kan, pakt dan maar de auto in plaats van de trein. Na achten ontdek ik dat er vanaf 

station Kersenboogerd wel een trein rijdt richting Amsterdam. Maar het verkeer is een 

drama. Als ik langs de spoorwegovergang op de Boekert kom, zie ik dat alles afgesloten 

is. Er staan heel veel auto’s van ProRail, politie en andere disciplines. Ze hebben natuur-

lijk richtlijnen en draaiboeken voor dit soort ongelukken. Was het wel een ongeluk? 

Wilde je het echt? Of had je verstand hier geen inspraak meer in? Zag je geen uitweg? 

Ik mis de trein van half negen en wacht op het perron op de volgende die gaat tegen 

negen uur. In de verte zie ik de trein staan. Zitten er nog reizigers in? Wat zouden alle 

hulpverleners aan het doen zijn? Waar ben jij? 

Na tien uur ben ik eindelijk op kantoor. De hele dag kom ik niet meer in mijn ritme.  

Ik voel me geïrriteerd. Waarom gebeuren dit soort dingen zo vaak. Waarom is iemand 

in staat zoiets te doen? Waarom hebben vervolgens zoveel mensen te maken met de 

nasleep? Elke week, soms meerdere keren per week, komt iemand onder een trein. 

Sommige machinisten hebben het meer dan tien, soms wel twintig keer zien gebeuren.

Het laat me niet los deze dag. Af en toe zoek ik op internet of ik ergens iets kan vinden 

over jou. Een nieuwsbericht. Hoe liep het af? Ik weet het nog steeds niet. Nu is het 

donderdag en ik ga met de fiets naar het station. Ik rij langs de plek waar alles stil stond 

dinsdag. Nu is het alsof het nooit gebeurd is. Alsof jij daar nooit was. Wat deed je nou?



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.

Zaterdag 17 maart, 16.30 uur

Blokker: Zondagskring met daarna (eventueel) een 

eenvoudige soepmaaltijd. Opgave voor de maaltijd  

bij Corrie Balk (tel. 262209) of bij Jetty van Rigteren 

(tel. 239853).

Zondag 18 maart, 11.00 uur

Zwaag:  Gezamenlijke dienst met Evangelische 

Broedergemeente. Voorgangers ds. J. Meinders en 

ds. S. Bernhard.

Zondag 25 maart,  Palmpasen

Blokker: dhr. R. de Lange. 

Donderdag 29 maart,  Witte Donderdag, 19.30 uur

Blokker: ds. J. Meinders, viering HA.

Op zondag 25 maart Palmpasen  
in de kerk van Zwaagdijk-West

De kinderen van groep 1 t/m 8 hebben dan hun best  
gedaan om een mooie stok te maken. In deze viering 
zullen de kinderen die hun 1e communie doen op 27 
mei zich voorstellen: Thijmen Vriend en Jeroen Rood. Het 
koor Zingsalabim uit Wognum gaat er een mooie gezins-
viering van maken.
Na de viering geven de kinderen hun stok weg aan ie-
mand in de kerk of brengen ze hem bij iemand thuis die 
ziek, oud of alleen is. Op deze manier ervaren de kinde-
ren het idee om iets over te hebben voor een ander en te 
delen.
Graag zien wij u in deze Palmpasen gezinsviering, aan-
vang 10.00 uur.

Gezinsviering groep Zwaagdijk-West



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. 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

di. 20 mrt. 09.00 uur Westerblokker Eucharistieviering

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

  09.00 uur  Eucharistieviering in de Lourdeskapel

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

  19.00 uur Zwaag Boeteviering in de Lourdeskapel

vr. 23 mrt. 09.00 uur Westerblokker Eucharistieviering

za. 24 mrt. 19.00 uur Westwoud Eucharistieviering Samenzang

zo. 25 mrt 09.30 uur Zwaag Palmzondag - Eucharistieviering m.m.v. Marcanto

di. 27 mrt. 09.00 uur Westerblokker Eucharistieviering

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

  09.00 uur Zwaag Eucharistieviering in de Lourdeskapel

do. 29 mrt. 19.00 uur Zwaag Paastriduüm -  Witte Donderdag

    Eucharistieviering m.m.v. Marcanto

vr. 30 mrt. 14.30 uur Zwaag Goede Vrijdag - Kruisweg

  19.00 uur Zwaag Gebedsdienst m.m.v. Herenkoor

za. 31 mrt. 21.00 uur Zwaag Paaswake - Eucharistieviering m.m.v. Marcanto

zo. 1 april 09.30 uur Westwoud Eerste Paasdag

    Eucharistieviering m.m.v. Dames- en Herenkoor

  09.30 uur Zwaag Eucharistieviering m.m.v. Marcanto

ma. 2 april 10.00 uur Zwaag Eucharistieviering in kerk

  10.00 uur Zwaag Woord- en Communieviering in de Perelaar



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


