
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 1 februari kunt u inleveren 

uiterlijk op woensdag 23 januari 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.
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Het Samenspel is een twee-wekelijkse uitgave (oplage 6000 
stuks) van Stichting Samenspel en heeft tot doel de inwoners 
van Blokker, Oosterblokker, Bangert-Oosterpolder, Zwaag en 
Zwaagdijk-West op de hoogte te houden van de activiteiten van 
de verenigingen, stichtingen en organisaties in deze dorpen.
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Volg ons ook op Facebook: www.facebook.com/Samenspel

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

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   23 jANuARi 2019
 WOENSDAG   6 FEBRuARi 2019
SVP PAPIER GEBuNDELD OF IN DOOS/BAk AAN DE WEG ZETTEN.

Oliebollenfestijn molen De Krijgsman groot succes
Namens het team van molen De krijgsman: 
de beste wensen voor het nieuwe jaar! Wat 
hebben wij genoten van u. u bent weer in 
groten getale bij de molen geweest voor 
oliebollen en appelbeignets. De reacties wa-
ren weer goed, op een enkeling na. Maar je 
kunt het niet iedereen naar de zin maken. 
De kwaliteit was super en er waren geen 
wachttijden. kortom, het was goed georga-
niseerd. We kunnen tevreden terugkijken 
op een geslaagd evenement.

Wij groeten u allen, Team molen De Krijgsman

Muziekvereniging De Herleving Zwaag
2019, een nieuw jaar, nieuwe voornemens, wat gaan we doen dit jaar?
Na een sfeervolle afsluiting van 2018 tijdens de kerstnachtdienst in Het 
Octaaf is De Herleving het nieuwe jaar vol energie gestart. Het belooft 
voor ons een druk en uitdagend jaar te worden. Vorig jaar hebben we ons voorgeno-
men om in 2019 weer eens aan een concours deel te nemen. Zaterdag 9 maart gaan we 
deelnemen aan het concertconcours in Drachten georganiseerd door OMF (Organisatie 
van Muziekverenigingen in Fryslân). Als extra oefening voor dit concours geven we op 
zaterdag 9 februari een concert samen met de harmonie uit Heemstede in de Pinkster-
kerk in Heemstede. Zondag 14 april houden we ons lenteconcert en uiteraard spelen we 
mee tijdens de carnavalsoptocht op zaterdag 2 maart. We houden u via Samenspel op de 
hoogte van onze activiteiten en hopen u natuurlijk tijdens onze optredens te ontmoeten!



Blokkerdagen 2019

Deze Blokkerdagen worden gehouden op zaterdag 26 en zondag 27 januari van 13.00 
tot 17.00 uur in de afmijnzaal en belendende ruimtes aan de Veilingweg 1. Het thema is 
dit jaar: ‘Blokker getekend ’t is Merakels’.
Wij nodigen graag alle inwoners van Blokker uit om deze Blokkerdagen te bezoeken. 
Leden van de Historische Vereniging Blokker weten inmiddels hoe gezellig dit gebeuren 
is. Nog nooit geweest? Stap gewoon eens binnen en wie weet wie je hier ontmoet. Er is 
gratis vermaak. Maak er een uitje van met familie, buren of vrienden. kijk ook eens op 
www.historischblokker.nl. 
u bent van harte uitgenodigd en wij, het bestuur, ontmoeten u graag.  

Programma zaterdag en zondag van 13.00 tot 17.00 uur:
• Vlag hijsen bij Beatlesmonument 
• Opening Blokkerdag 
• Overhandiging jaarboek
• Lied door bestuur en vrijwilligers 
• Films en foto’s

Ludieke optredens:
• West-Fries collectief met ‘t is Merakels (alleen zaterdag)
• Sneltekenaars (alleen zondag)
• Bloknoten (alleen zondag)  
• Afsluiting met samenzang Blokkers volkslied

Doorlopend van 13.00 tot 17.00 uur:
• Afhalen jaarboek 2018 en kalender
• Fototentoonstelling: Boerderijen Blokker
• Inzage HVB fotoboeken
• Gezellig samenzijn in Ellie’s kantine (open tot 19.00 uur)
• Verkoop: (jaar)boeken, vlaggen met wapen, etc.

Wij zien er naar uit u tijdens de Blokkerdagen te ontmoeten. 
kunt u zelf uw jaarboek niet ophalen? Vraag dan aan buren of familie dit voor u te 
doen. Het scheelt onze vrijwilligers heel veel extra werk.

Vriendelijke groeten, bestuur Historisch Blokker, 
Nan Kluft, Mieke Fraaij, Peter Lakeman en Rene van Santen



Musical Popkoor Broadway komt naar Bangert Oosterpolder

Wanneer: 14 maart in De kreek
Start project: 7 februari in de Grote Waal 20.00 uur
Informatie en opgeven: www.broadwayhoorn.nl

Heb je altijd al eens willen zingen, maar was de stap net te groot? Weet je dat iedereen 
kan zingen? Wist je dat zingen gelukkig maakt? Is zingen een van je goede voornemens 
voor 2019?

Musical Popkoor Broadway telt zo’n 165 leden en staat onder de bezielende artistieke 
leiding van Patrice van Opstal. Het koor gaat een projectuitvoering doen in de MFA 
de kreek in Bangert Oosterpolder. Met dit project kun je ervaren hoe leuk, gezellig en 
ontspannend zingen kan zijn. In vijf repetities, in de Grote Waal aan de Grote Beer 5 in 
Hoorn, studeren we een aantal (eenvoudige) nummers in. 14 maart geven we als pro-
jectkoor, dus samen met jullie, in de MFA de kreek aan de Meetketting in Zwaag, een 
miniconcert. Op die avond kunnen familie,  vrienden en buurtgenoten komen luisteren 
en kijken in de kreek naar hetgeen we in ons project hebben geleerd.
Broadway geeft je voor de periode van het project toegang tot online oefenmogelijkhe-
den en uiteraard ontvang je de bladmuziek voor de stukken die we gaan instuderen van 
ons te leen. Daarnaast voorzien we ieder die met ons mee gaat doen van een ‘buddy’, 
een doorgewinterd koorlid die je helpt waar nodig. We starten het project op donder-
dag 7 februari en de volgende vier donderdagen, 14, 21, 28 februari en 7 maart gebrui-
ken we om te oefenen in de Grote Beer en ter voorbereiding van hetgeen we met dit 
project op 14 maart in De kreek willen neerzetten.

Omdat veel van onze koorleden in Bangert Oosterpolder wonen is carpoolen naar de 
Grote Waal geen probleem. Je kan je opgeven via onze website www.broadwayhoorn.
nl. Om de kosten van dit project te dekken, vragen we deelnemers een kleine bijdrage, 
te weten vijf euro. 

Hartelijke groet namens het bestuur van Musical Popkoor Broadway Hoorn.

Toneelvereniging Tobronsa
     
Hallo Tobronsianen,

De feestdagen zijn voorbij, dus de spelers van toneelvereniging Tobronsa in Zwaagdijk 
gaan weer vol goede moed aan de gang. We hebben dit keer een (k)luchtig blijspel ge-
naamd ‘Een privéjet in de achtertuin…?’ waar een hoop misverstanden uit voortkomen 
die voor komische situaties zorgen.
Zorg dat je het niet mist en noteer de data van de uitvoeringen: zondag 17 maart, vrij-
dag 22 maart en zaterdag 23 maart. Dus houd hem vrij want toneel maakt je blij.



Honky Tonk schaaknieuws

Aan het einde van 2018 werd in het jeugdgebouw het jaarlijks 
Westfries jeugdschaakkampioenschap gehouden. Hier deden 
enkele Honky Tonk-schakers en een oud-Honky Tonk-schaker 
aan mee. In het mooie en zeer gezellige clubgebouw haalden 
onze schakers prachtig prijzen binnen. Zo werd oud-Honky 
Tonk-schaker Jelle de Jong West-Fries kampioen in de klasse 
A-B (tot 20 jaar). In de klasse E (leeftijd tot 10 jaar) deden drie 
Honky Tonk-spelers mee. In deze sterke klasse behaalde Maaike 
Takken een mooie derde plaats en zij ging 
met een mooie beker naar huis.
De anders spelers, Elize Mollee en Daan 
Bruins, bereikten ook mooie plaatsen: een 
zesde en negende plaats. Alle Honky Tonk-
deelnemers: van harte gefeliciteerd met het 
behaalde resultaat. We zijn trots op jullie 
en jullie hebben het jeugdschaken in Zwaag 
hoog gehouden. Ga zo door.
Deze dag werd georganiseerd door Sk Caïssa-Eenhoorn en JeugdRaad Zwaag (schaken).

Open repetitie muziekvereniging St. Caecilia

Altijd al eens een muziekinstrument willen spelen of denk 
je er weleens over om je oude muziekhobby weer op te 
pakken? kom dan maandag 21 januari naar De Plataan, 
Pastoor Nuijenstraat 1 in Zwaag, bij de open repetitie van 
muziekvereniging St. Caecilia Zwaag. Misschien wel een goed muzikaal voornemen om 
het nieuwe jaar mee te beginnen? Iedereen is welkom om een kijkje te nemen en de 
repetitie bij te wonen, meespelend of luisterend. Het orkest bestaat uit koperinstrumen-
ten zoals trompet en trombone, verschillende soorten saxofoons en slagwerk.

Er vinden twee repetities plaats: van 19.00 tot 19.45 uur spelen de jeugdleden van ZOO! 
(ZwaagsOpleidingsOrkest!) en vanaf 20.00 uur repeteert het grote orkest onder leiding 
van de nieuwe dirigent Michael de Graaf. In de pauze staat de koffie klaar.

Wil je ook meespelen, stuur dan een berichtje naar jagovdstap@hotmail.com zodat er 
een instrument en muziek voor je klaar ligt. Op de lessenaar van de open repetitie van 
het grote orkest staan een aantal musicalstukken, want het eerstvolgende concert is 
‘Musical meets Music’ op zaterdag 23 maart in De Witte Valk. Over de bijzondere sa-
menwerking met Musicalvereniging Zwaag volgende keer meer! 

Muziekvereniging St. Caecilia Zwaag



Het gaat beginnen...

Terwijl u dit stukje zit te lezen, zijn wij 
in de Witte Valk bezig om het decor en 
de zaal gereed te maken voor de eerste 
uitvoering van SHREk de musical. Want vanaf vandaag gaan we weer vijf prachtige 
voorstellingen opvoeren. Het decor ziet er prachtig uit. Het licht en geluid zijn weer top. 
De kleding van de leden van Musicalvereniging Zwaag ziet er geweldig uit. Het elf man/
vrouw tellende live-orkest is tot op het bot gemotiveerd om het geheel tot een spekta-
kel te maken. Wij hebben er zin in.
Terwijl ik dit schrijf, kerstavond, is zondag 20 januari uitverkocht en de overige vier 
avonden zijn goed gevuld. Nog minder dan dertig kaarten per avond. Ik hoop, en ik ga 
daar wel vanuit, dat alle avonden uitverkocht zullen zijn, net als alle vorige producties. 
Regisseur Peter Groenendijk heeft het weer voor elkaar gekregen om, samen met muzi-
kaal leider Marieke van Diepen, en choreograaf Marije Slippens, een prachtige musical 
neer te zetten. De musical bijwonen? kijk op www.musicalzwaag.nl of er nog kaarten 
beschikbaar zijn. Wij wensen die mensen die kaarten hebben gekocht en onze musi-
cal gaan aanschouwen heel veel plezier. Ik maak u nog attent op de mogelijkheid om 
vriend van Musicalvereniging Zwaag te worden. Hoe dit moet? kijk op www.musical-
zwaag.nl en u vindt alle informatie.

Doek is gevallen voor toneelvereniging Vriendenkring
Toneelvereniging Vriendenkring heeft 30 november en 1 december haar laatste voor-
stellingen opgevoerd. Met drie zeer geslaagde uitvoeringen van ‘Hotel op stelten’ is 
hiermee het doek voor de vereniging definitief gevallen. Veel positieve reacties en een 
lovende recensie in de krant waren ons deel, waardoor we met een positief gevoel kon-
den afsluiten. uiteraard ook met een gevoel van weemoed, omdat hiermee definitief 
een einde is gekomen aan 114 jaar toneel in Zwaag. 
De oorsprong van de vereniging ligt in 1914 toen de vereniging is begonnen als onder-
deel van Muziekvereniging St. Caecilia, waarna Vriendenkring in 1977 op eigen benen 
kwam te staan. In al die jaren zijn zeer veel succesvolle voorstellingen in de Witte Valk 
opgevoerd waarvan veel mensen hebben genoten. Door onvoldoende aanwas van 
nieuwe leden en de vergrijzing heeft het bestuur echter het besluit genomen om tot 
opheffing van de vereniging over te gaan. 
Rest ons om de trouwe bezoekers, die soms vele jaren onze voorstellingen bezochten, 
en iedereen die zich in het verleden voor Vriendenkring heeft ingezet, hartelijk te 
bedanken. Een speciaal woord van dank voor onze sponsors 
die het mede mogelijk maakten om de vereniging draaiende 
te houden. 
Nogmaals bedankt!

Namens toneelvereniging Vriendenkring
Jan Klaver, voorzitter



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 21 jANuARi 2019
MAANDAG 4 FEBRuARi 2019

  Column Brechje
Dieet

En? Houdt u zich nog steeds aan uw goede voornemen? Eerst afvallen en daarna ge-

zond blijven. Ik ben begonnen aan een speciaal dieet. Niet dat ik moet afvallen, maar 

het lijkt me wel nodig dat er mensen met mij meedoen. Wij proberen het drie maanden, 

samen sta je sterk. Doet u mee met het digi-dieet? 

Leg uw telefoon tijdens het eten in een kast en zet uw wifi uit. Vervang uw televisie-

avond voor een avond foto’s kijken. Nee, niet op de computer. Ouderwets in het door u 

op de computer gemaakte en daarna afgedrukte fotoboek. Een digi-loze zondag elke 

eerste van de maand. U weet half niet hoe creatief u en uw kinderen worden.  

Als het weer het toelaat kunt u wellicht een boswandeling maken. U houdt tijd over om 

lekkere koekjes te bakken, u brengt er meteen een paar naar de buurvrouw.  

En nu de telefoons, I-piet, -pad, -pod’s toch in een afgesloten ruimte liggen komt u he-

lemaal tot rust. Geen druk dat u niet online bent geweest, want u ziet het niet. Haal die 

puzzel weer eens van zolder. Drink een kop koffie in het wijkcentrum in de buurt.  

Daar hoort u dat de meneer twee straten achter u zijn been heeft gebroken. Toch maar 

eens lang gaan… Nu u niet meer de hele dag aan het beeldscherm gekleefd bent, houdt 

u tijd over om boodschappen voor hem te halen. Hij is u eeuwig dankbaar. U loopt met 

een glimlach over straat. Wat ziet u daar? Spelende kinderen… Dat is toch wel lang ge-

leden. Tja, Netflix, YouTube en appen kunnen niet op een digiloze zondag. Uit verveling 

gaan ze buiten spelen. Ach, gut… ’s Avonds hebben ze veel te vertellen aan tafel.  

Waar ze het vandaan halen, mag Joost weten ;  )



Actie kerkbalans parochiekerk St. Martinus Zwaag

De Zwaagse kerk heeft uw steun nodig! Met de Zwaagse Dorpsveiling heeft u uw steun 
al laten zien, waardoor onderhoud aan de kerktoren voor een groot deel gerealiseerd 
kan worden. Enkele jaren geleden was de actie Behoud Lourdeskapel een groot succes. 
Dat heeft ervoor gezorgd dat dit sieraad van het dorp prachtig is gerestaureerd. Daar 
was massale steun vanuit het hele dorp. 

En we hebben uw steun weer nodig. De kerk krijgt immers geen subsidie. Zaken als het 
dagelijks onderhoud aan de kerk, verlichting, verwarming, medewerkers-gratificatie 
en ook missionaire en maatschappelijke projecten kosten geld. Veel onderhoudskosten 
worden bespaard door de inzet van onze zeer gewaardeerde vrijwilligers. kerkbalans is 
er om ervoor te zorgen dat bovengenoemde zaken financieel gedekt zijn. Doe daarom 
mee! Alle donaties zijn welkom om te zorgen dat de Sint Martinuskerk op een gezonde 
manier blijft voortbestaan.
De kerk is een plek waar je, behalve voor geloof, altijd terecht kan, of je nu lid bent of 
niet. Daarnaast faciliteert en biedt de parochie gebedsaccommodatie aan voor rouw 
en trouw, buiten de reguliere vieringen voor de parochianen. En dat willen we op een 
financieel verantwoorde manier in stand houden.
‘Geef voor je kerk’ is dit jaar het thema. De jaarlijkse actie van kerkbalans is van 21 tot 
en met 25 januari. Velen van u ontvangen dan de kerkbalans-enveloppe. Maar u kunt 
uw steun ook laten blijken door een donatie over te maken op: NL 15 RABO 0376 8007 
47 t.n.v. Rk Parochie Heilige Matteus. Heeft u vragen over deze actie? Stel ze gerust aan 
Joop Nannings: 0229-237488.

Dank namens uw parochie.

Oranje vereniging Blokker - Oosterblokker
In het begin van het nieuwe jaar willen wij iedereen een 
goed, gezond en sportief jaar toewensen. We bedanken 
alle sponsoren, vrijwilligers en collectanten voor de ont-
vangen steun in 2018.
Op het einde van het jaar werden we nog verrast met de 
deelname aan het sponsorproject van Deen Supermark-
ten. We waren door het personeel van Deen uitverkoren 
voor de sponsormuntactie. We waren hier heel blij mee, 
en het werd een geweldig mooi bedrag van 505,44 euro. Hartelijk dank hiervoor. Mede 
dankzij deze sponsoring kunnen wij koningsdag, 4 mei, Huttenbouw en het Sinterklaas-
feest organiseren.
Wij hopen ook dit jaar weer op uw steun te mogen rekenen met een bijdrage tijdens 
onze huis-aan-huiscollecte in april.

Het bestuur, E. Haring, M. Schouten, M. Bot, G. Rood, M. Neefjes, B. Voss, A. Steen



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

Ik was zeer verrast en vereerd dat Muriel mij een compliment gaf in Samenspel. Vrijwilli-
gerswerk doe je omdat je het leuk vindt en je iets voor Zwaag kunt betekenen, niet om 
op de voorgrond te willen staan. De jaren dat ik in verschillende besturen en commissies 
heb gezeten, heb ik dit altijd met heel veel plezier gedaan. Mede daardoor heb ik een 
heleboel mensen leren kennen.
Nu moet ik dit compliment doorgeven. Dit valt niet mee. Maar na lang wikken en 
wegen geef ik een compliment aan Jos Elling. Misschien niet een voor iedereen een 
bekende naam maar Jos is een bescheiden man die veel werk verzet. Naast de zorg voor 
zijn vrouw bezoekt Jos via de Zonnebloem enkele mensen waar hij mee op stap gaat. In 
de Perelaar of bij iemand thuis, dat maakt Jos niet uit. Hij heeft een luisterend oor en 
wordt door de mensen die hij bezoekt op handen gedragen.
Jos is ook al jaren lid van, eerst de Operettevereniging, daarna de Musicalvereniging. 
Wij kunnen altijd een beroep op Jos doen voor klusjes zoals verven, podiumdelen sjou-
wen enzovoort, enzovoort. Hij is op afroep beschikbaar maar niet als hij via de Zonne-
bloem op bezoek gaat. Dat gaat voor.
Jos, bij deze een compliment voor jou en ik denk dat ik namens velen spreek.

Koos Bekker

Het Ooievaarsnest wordt The Storks nest
Twee weken in het Engels lezen, praten 
en kennismaken met de Engelse cultuur, 
geschiedenis en gebruiken. Dat gebeurt op 
Het Ooievaarsnest (in het Engels The Storks 
nest) in Zwaag. Er staan allerlei leerzame, leuke activiteiten op de planning zoals gast-
lessen door docenten vanuit het voortgezet onderwijs, how to drink tea, een crazy hair 
day en een schooluniformdag. De school beschikt over een flink aantal Engelse lees- en 
prentenboeken om de Engelse lessen nog leuker te maken. Zelfs de kleuters praten al 
een aardig woordje Engels, dankzij de speelse manier waarop ook de jongste kinderen 
regelmatig Engelse les krijgen. De kinderen verdiepen zich onder andere in het Britse 
koningshuis, de samenstelling van het Verenigd koninkrijk, eten en drinken, voetbal-
clubs en natuurlijk zal ook de Brexit voorbij komen. We sluiten de twee Engelse weken 
af met presentaties voor alle ouders over alles wat we hebben geleerd. Daar serveren 
we volgens goed Engels gebruik natuurlijk een kopje thee bij.

Caroline Sunnotel, directeur Obs Het Ooievaarsnest en Obs KlimOp



Pancratius vertelt ...
Dag lieve mensen,

Er is veel gebeurd sinds mijn laatste vertelling. 
Hoewel het nieuwe jaar al een poosje loopt wens ik u 
bij deze nog een gezond en vredig 2019.

In december was het topdrukte in mijn kerk met veel goedbezochte evenementen. 
In mijn vorige vertelling heb ik u (Oosterblokkerders) uitgenodigd/uitgedaagd wat 
vaker in mijn, en uw, kerk te komen. Het heeft mijn verwachtingen overtroffen. U 
heeft mij blij en tevreden gemaakt.
Op 9 december was de winterfair, welke werd bezocht door 700 mensen. Nog nooit 
eerder heb ik in mijn kerk zoveel mensen op één dag in mijn kerk gehad. Geweldig! 
Misschien klinkt het een beetje arrogant, maar ik raak er haast al een beetje gewend… 
aan de complimenten over hoe mooi mijn kerk is, maar het blijft leuk om te horen. 
Zondag 16 december verzorgde het koor Zingenderwijs een kerstconcert. Mijn 
kerk was (wéér) vol, de zang was prachtig en de sfeer was voortreffelijk. En waar 
het koor voorheen in Jan een gedreven dirigent had (hij dirigeert met zijn hele 
lijf), doet Astrid (de nieuwe dirigente) denk ik niet voor hem onder. Op deze plaats 
wil ik Zingenderwijs bedanken voor haar inspanningen, maar niet voordat ik heb 
genoemd dat het koor ook heeft gezongen bij de kerstmaaltijd van de kinderen van 
de Basisschool Pancratius en tijdens de kerstnachtmis. Waarbij beide keren de kerk 
wéér vol was.
Het Noord-Hollands Jeugd Fanfare Orkest gaf op 22 december een concert dat 
klonk als een klok. Prachtig om naar te luisteren maar ook mooi om te kijken naar 
het enthousiasme van al die jonge mensen. En bij de fortissimo-gedeelten bleek 
eens te meer hoe goed de akoestiek is in mijn kerk. Als u het mij vraagt komt het 
N.H.J.F.O. nog een keer. 
En dan was er nog de nachtmis. Het is nog begin november als aan mijn kerkbe-
stuurders wordt gevraagd of de nachtmis, evenals in 2017, in míjn kerk kan worden 
gehouden. De Maria Visitatiekerk is namelijk nog steeds niet te gebruiken, omdat 
in 2017 een deel van het plafond naar beneden is gevallen en reparatie nog steeds 
niet heeft plaatsgevonden. Als goede buur zeg je dan natuurlijk: “Ja jullie zijn wel-
kom”. Welnu, het heeft de nodige moeite gekost, zowel voor de Parochie Ooster-
blokker als voor mijn vrijwilligers, maar het resultaat mocht er zijn. Een sfeervolle, 
devote viering. Ik hoef u niet te zeggen hoe ik hier van houd.

Bij deze bedank ik alle vrijwilligers voor hun inzet in december.

Maar we hebben weer genoeg gepraat. Een warme groet van uw ijsheilige  
Pancratius en graag tot de volgende keer.

Zie ook de site: www.ccp.nu 



Familieberichten & Zoekertjes

DANkBETuIGING

GEVONDEN

GEZOCHT

Het heeft ons goed gedaan dat zoveel mensen met ons meeleefden
bij het plotseling overlijden van onze lieve moeder en oma

CORRiE SCHOuTEN-APPELMAN

Wij willen iedereen bedanken voor de hartverwarmende belangstelling
die wij als familie hebben mogen ontvangen.

Tevens wensen wij iedereen een gezond en gelukkig 2019.

Lieve mensen,

Wij willen jullie hartelijk bedanken voor de bloemen en de vele kaarten
die wij mochten ontvangen met ons 50 jarige huwelijksfeest.

De dag is onvergetelijk en zo mooi.

Namens ons, onze kinderen en kleinkinderen zeggen wij jullie dank, dank, dank.

Adrie en Lida Knol

 Op 26 december 2018 is op het laatste stuk van de Zuiderhout voor de Westerblok-
ker/Plantage een autosleutel gevonden. Voor info bellen naar 06-5134920.

Gezocht schoonmaakadres en/of huishoudelijke werkzaamheden   
Ik heb jaren ervaring opgedaan bij een schoonmaakbedrijf. Ik woon in Zwaag.  

Bel voor meer info: 0624730156

Voor plaatsing in het Samenspel van 1 februari graag uiterlijk op  
WOENSDAG 23 januari 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.



19 januari  Klaverjassen  20.00 uur

 Wildebras, Zwaagdijk-West

19 januari     Rondgang Carnavalsvereniging Het Masker Gehele dag

          Zwaag, Bangert en Oosterpolder

20 januari Kennismaking bridgespel voor jeugd en jongeren 14.00 uur

 Clubhuis tennisvereniging Juliana, Blauwe Berg 1, Hoorn

20 januari Bekendmaking jeugdprins/prinses De Blockeniers 14.00 uur

 Het Gouden Hoofd, Blokker

21 januari Open repetitie muziekvereniging St. Caecilia

 Jeugd (Zwaags Opleidingsorkest) 19.00 - 19.45 uur

 Grote orkest 20.00 uur

23 januari           KBO Blokker met Kaukasuslezing 14.00 uur

                            Het Gouden Hoofd, Westerblokker

25 januari Klaverjassen 14.00 - 16.00 uur

 Brinkpark, St. Josephpark 1, Blokker

26 + 27 januari Blokkerdagen 13.00 - 17.00 uur

 Veilingweg 1, Oosterblokker

27 januari Help de vogels de winter door! 14.00 - 15.30 uur

 MAk Blokweer, kloosterhout 1-2, Blokker

28 januari Dorpenoverleg Blokker-Zwaag 20.00 uur

 Het Gouden Hoofd, Westerblokker

Activiteitenagenda    januari

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

20 jan Heren De Blokkers - Hollandia-T 14.00 uur Blokker

27 jan Heren Westfriezen - SEW  14.00 uur Zwaag

ZAALVOETBAL

18 jan Heren Zwaag/Hooglandkozijnen - jCK/AiSKO 20.55 uur Zwaag

25 jan Dames Zwaag/Hooglandkozijnen - RTC 2 20.55 uur Zwaag                  

  1 feb Heren Zwaag/Hooglandkozijnen - ViOS 79-Gomes 20.55 uur Zwaag   

HANDBAL

20 jan Heren HV Blokker – Lotes  13.30 uur De Kreek 

20 jan Dames HV Blokker - De Blinkert 2 12.15 uur De Kreek

20 jan Dames Westfriezen - De Valken 12.30 uur Zwaag

VOLLEYBAL

18 jan Heren NiVO - Alvoco 2  21.15 uur De Kers

25 jan Dames NiVO – Wognum  19.30 uur De Kers 

19 jan Dames WhamWham - Pintenbind.nl/Smashing’72 13.30 uur De Opgang

TAFELTENNiS

 1 feb Heren TT Sport/A-Merk - Tempo-Team 7 20.00 uur Oosterbl. 53

Sportagenda   januari

Seniorenvereniging Pancratius

u bent ook in het nieuwe jaar weer van harte welkom om deel te nemen aan de activi-
teiten die wij bieden: Seniorengym op maandag, één keer in de veertien dagen hand-
werken op maandag en als het weer een beetje meezit is er een wandelprogramma. 
Ook is er jeu de boules en als nieuwe activiteit is er koersbal. Op woensdag zijn er soos-
activiteiten, onder andere kaarten, met geregeld prijsklaverjassen, maar ook rummikub, 
biljarten en sjoelen. Op woensdag is er om 17.15 uur gelegenheid om voor 6 euro te 
genieten van een gezellige driegangenmaaltijd.
Al deze activiteiten worden gehouden in de sfeervolle Pancratiuskerk van Oosterblok-
ker. Zit er een activiteit voor u bij? Stuur dan een mail naar marieke.v.engen@gmail.com 
of neem contact op met 06-11179234.

Tot ziens, Marieke van Engen



Bowlsvereniging 
B.Z.H. bedankt 
stichting 
Dorpsveiling 
Zwaag

Het bestuur van de 
Indoor Bowlsvereni-
ging B.Z.H. bedankt de 
stichting Dorpsveiling 
Zwaag. Met het aan-
schaffen van een krach-
tige stofzuiger kunnen 
we nu de speelmatten 
goed schoon houden.

Kerstbijeenkomst seniorenvereniging Zwaag
Wij kunnen als seniorenvereniging Zwaag terugzien op een zeer geslaagde dag. 
Ongeveer zestig personen hebben op 17 december onze kerstbijeenkomst bezocht in 
de Witte Valk. De dag begon om 10.30 met een gebedsviering, waarin Marianne van 
Berkum en Jan knijn voorgingen. Als thema was gekozen voor ‘wees niet bang’ en de 
voorganger ging in op een aantal gebeurtenissen rondom de geboorte van Christus 
waarin dit thema voorkwam en die hij goed kon vertalen naar de huidige tijd,. 
Bij het zingen van de kerstliederen werden we ondersteund door een koor van veertien 
personen met pianobegeleiding van Jan Vriend. Al met al een stemmige viering, die 
ons al goed in de kerstsfeer bracht. Daarna hield voorzitter kees Schipper zijn kersttoe-
spraak, waarin hij vertelde over de verzelfstandiging van onze vereniging. Hierbij is ook 
gekozen voor een nieuwe naam. We zijn geen kBO Zwaag meer, maar seniorenvereni-
ging Zwaag. Vervolgens was het tijd voor de borrel, waarbij je bijna zou denken dat de  
mensen elkaar al een eeuwigheid niet gesproken hadden. Al snel werden we verzocht 
naar de zijzaal te komen, waar een rijkelijk gedekte koffietafel klaar stond. En ja, dan 
wil je toch weer bijpraten. 
Ondertussen werd de zaal klaargemaakt voor het middagoptreden. Gerda Govers en 
Wil Luiken verzorgden een afwisselend kerstprogramma, waarin ook een aantal liedjes 
samen werden gezongen. Voor we het wisten was het kwart over vier. De voorzitter 
sloot deze gezellige dag af en iedereen keerde tevreden huiswaarts. 

Wij wensen u fijne feestdagen toe en wij ontmoeten u graag in 2019!



Kerstavond K.V.G. St. Anna

Wij vierden 18 december onze kerstavond. We begonnen om 18.00 uur. 
Om 17.30 kwamen de eerste leden al binnen wandelen, ze hadden er 
blijkbaar zin in. Het Gouden Hoofd was prachtig versierd, alle com-
plimenten voor het personeel dat dit met smaak heeft gedaan. Het is 
mooi binnenkomen in deze warme sfeer. We startten met een mooie kerstviering waarin 
veel werd gezongen en mooie gedichten en wensen werden voorgelezen. Na de viering 
was er een heerlijke broodmaaltijd, waarvan iedereen genoot.Je eet altijd veel meer van 
alle lekkere dingen dan thuis, maar dat mag zeker als je een avondje uit bent. Vervolgens 
was er een muzikaal optreden van het duo Enrico kors en Brigith Hoogland. We luis-
terden naar vele variaties van kerstliederen, afgewisseld met gedichtjes van Paul Vlaar. 
Om 22.00 uur ging iedereen voldaan en met een kerstwens in de vorm van een houten 
kerstboompje naar huis. Wij wensen iedereen een vrolijk, maar vooral een gezond 2019! 
Wilt u een keer vrijblijvend komen kijken? Neem contact op met onze secretaresse Marian 
Stavenuiter: 0229-232737 of kvgstanna@hotmail.com . 
Onze volgende bijeenkomst is op vrijdag 18 januari. Deze avond houden we onze jaarver-
gadering, met de bekende bingo voor het goede doel: de kledingbank. 

Hartelijke groet, het bestuur K.V.G. St. Anna

Dorpenoverleg Blokker - Zwaag
Beste dorpsbewoner/-ster van Blokker en/of Zwaag, voor iedereen een fantastisch en 
positief 2019 toegewenst (het kan nog net).
Voor de allereerste bijeenkomst van het jaar nodigt de Agendacommissie u uit en wel op:
maandag 28 januari om 20.00 uur in het Gouden Hoofd, Westerblokker, Blokker.

Agenda:
1. Opening.
2. Ontvangen berichten/mededelingen.
3. Verslag d.d. 26 november 2018 (bijgesloten).
4.  Erwin kuiper, onze wijkagent, over onder andere binnengekomen reacties betref-

fende het rijgedrag op de linten. Snelheid? Signaleringsborden? Handhaving?
5.  Miranda de Greeuw en Linda Braas geven toelichting op de functie van mantelzorg-

makelaar. Een functie die in de regio West-Friesland nog onbekend blijkt te zijn.
6.  Vertegenwoordigers van de initiatiefgroep ‘Blokkers kleine groen hart’ geven 

toelichting op de stand van zaken (onder andere rondom het Plukkerspad) en de 
doelstelling van het initiatief.

7.  Vragen kunnen gesteld worden - bij dit agendapunt/opmerkingen gemaakt betref-
fende uw woonomgeving. Wellicht zijn oplossingen/antwoorden ter plekke te vinden. 

8. Sluiting en een drankje in het voorcafé.

De Agendacommissie

Volgende bijeenkomst: maandag 25 februari, Zwaag, de Witte Valk.



Blokkers kleine groene hart
De gemeente Hoorn bouwt aan een grote nieuwe wijk: de Bangert Oosterpolder. Dit 
heeft als gevolg dat het kleine groene hart (Plukkerspad en groengebied naast het Pluk-
kerspad) van Blokker moet verdwijnen. Een stukje waar bewoners tuinieren en kinderen 
hutten bouwen en langs de slootjes spelen. Een stukje met oude appelbomen en een 
natuurlijk ontstaan bos. In het kleine groene hart leven prachtige dieren; ijsvogels, ha-
zen, molletjes en vleermuizen. Ons groene hart zorgt voor CO2 opname, wateropvang 
en schaduw in de hete zomers. Dit kleine groene hart van Blokker moet verdwijnen 
voor de nieuwe wijk.

Samen bouwen aan een groene en sociale wijk
De laatste jaren zijn wij als bewoners in het ongewisse gelaten. Wij 
hebben heel erg ons best gedaan om informatie te krijgen, maar 
dat is niet gelukt. Door alert te zijn, veel werk te verzetten en geld 
in te zamelen hebben wij als bewonersgroep het Plukkerspad gered. 
De rest van ons kleine groene hart moet nog steeds verdwijnen.
Wij willen heel graag als gelijkwaardig partner samenwerken met de gemeente Hoorn 
aan een wijk waarbij oude en nieuwe bewoners samen kunnen profiteren van groen. 
De gemeente Hoorn wil dit niet. Wij zullen nu de juridische route moeten bewandelen 
maar blijven open staan voor samenwerking.
Wij kunnen je inzet en steun heel hard gebruiken. Ook een financiële donatie is meer 
dan welkom. Wil jij meer weten? Meedoen? Doneren? Ga snel naar onze net nieuwe 
website: www.blokkerskleinegroenehart.nl

Een nieuw rijbewijs nodig?
Laat het thuis bezorgen.
www.hoorn.nl/rijbewijs

Een nieuw paspoort nodig?
Laat het thuis bezorgen.
www.hoorn.nl/paspoort



Met KBO Blokker op verkenning door de Kaukasus

Woensdag 23 januari komt Tjalling James naar Het Gouden Hoofd 
aan de Westerblokker om in een anderhalf uur durende lezing 
te vertellen over een trektocht die hij ondernam in het woeste 
bergachtige gebied van de kaukasus.
Het  zuidelijk deel van de kaukasus behoorde tot 1991 toe aan de 
toenmalige Sovjet unie, maar sindsdien zijn de landen Georgië, 
Armenië en het olierijke Azerbeidzjan onafhankelijke staten. Na 1991 zijn ze weliswaar 
ten prooi gevallen aan burgeroorlogen en was er zelfs een heuse oorlog tussen Armenië 
en Azerbeidzjan, die nu nog voortduurt, zij het op een laag pitje, maar de scherpste 
politieke tegenstellingen lijken wat geluwd. Overigens vocht Georgië in 2008 nog een 
vijfdaagse oorlog uit met Rusland over het omstreden gebied Zuid Ossetië.
Deze door kBO Blokker georganiseerde themamiddag begint om 14.00 uur en wordt 
afgesloten met een ronde bingo. Deelnamekosten 3 euro per persoon, inclusief con-
sumpties en bingodeelname. Ook niet-leden van kBO Blokker zijn van harte welkom om 
eens kennis te komen maken met de vereniging en haar activiteiten.

jaarlijkse boekenmarkt 9 en 10 februari  
in Cultureel Centrum Pancratius 
In Cultureel Centrum Pancratius wordt zaterdag 9 
en zondag 10 februari voor de 28e keer de bekende 
boekenmarkt gehouden. Ook deze keer zal er weer een 
Rad van Fortuin zijn.  Voor de kinderen zijn er op de 
bovenverdieping de kinderboeken, speelgoed en (op 
zondag) cupcakes versieren.
Afgelopen jaar zijn er weer heel veel boeken binnenge-
komen. Vrijwilligers zijn al druk bezig om deze allemaal 
op thema te sorteren. In de afgelopen jaren groeide de 
markt uit tot een begrip onder boekenliefhebbers. De 
markt is op de boven- én benedenverdieping. u kunt 
hier lekker struinen in en langs de kramen. En niet al-
leen boeken, maar ook CD’s, LP’s, veel puzzels en speel-
goed zijn voor een prikkie te bemachtigen. De op-
brengst is als altijd bestemd voor verdere verbetering van het gebouw en inrichting. 
Voor het aangenaam verpozen is er als vanouds koffie en thee, broodjes en vergeet 
vooral de heerlijke soep niet. De kerk is rolstoelvriendelijk en de bovenzaal is met 
de trap of stoellift bereikbaar. Op beide dagen geopend van 10.00 tot 16.00 uur.  
De entree bedraagt 1 euro, kinderen onder de 12 jaar mogen, onder begeleiding 
van een volwassene, gratis naar binnen. Iedere bezoeker krijgt 1 (gratis) lootje voor 
het Rad van Fortuin. Cultureel Centrum Pancratius, Oosterblokker 98 in Oosterblok-
ker, 06-2707 6702, www.ccp.nu



MAK Blokweer - Help de vogels de winter door!

In de winter krijgen vogels het moeilijk als het vriest en 
sneeuwt. Zaadjes, bessen en insecten zijn in de natuur 
dan maar weinig te vinden. In de winter waarderen vo-
gels wat extra voer, want ze leggen geen wintervoor-
raad aan zoals eekhoorns doen. Het is dan ook een 
goed idee om vogels nu bij te voeren! Wil je weten 
hoe, schrijf je dan in voor de doe-middag vogelvoer 
maken op zondag 27 januari van 14.00 tot 15.30 uur 
bij MAk Blokweer, en kom het ontdekken!
Deze Maks’ doe-middag is voor kinderen van 6 tot en 
met 12 jaar. 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 via e-mail: info@mak-blokweer.nl. De kosten zijn 7,50 euro per kind, inclusief 
materialen. Stichting MAk Blokweer, kloosterhout 1-2 in Blokker, www.mak-blokweer.nl

Kerstfeest De Bussel

Op dinsdag 18 december vierden we ons kerstfeest. Het 
kerstfeest was niet zoals andere jaren op school maar in De Nadorst dit keer. Dit van-
wege het 40-jarig bestaan van De Bussel en het 50-jarig bestaan van De Nadorst. Groep 
8 heeft ‘s morgens geholpen met de voorbereidingen. Ze hielpen in de keuken en in het 
restaurant met het opdekken van de tafels. Om 17.00 uur kwamen de feestelijk geklede 
kinderen binnen over de rode loper. De meesters en juffen ontvingen de leerlingen met 
een gezellige kerstmedley en tijdens het diner werd door alle groepen een spetterend 
kerst-optreden verzorgd. Ook de ouderraad en de medezeggenschapsraad waren van 
de partij. Er werd volop gedanst en de kerstman zorgde voor een vrolijke noot. Het was 
een onvergetelijke avond!



jeugdprinsbekendmaking De Blockeniers

Beste inwoners van het rijk der Blockeniers,

Prins Mank en zijn gevolg kunnen niet wachten totdat ook 
het jeugddecorum en de Jeugdraad van Elf compleet zijn. 
Prins Mank en Adjudant Nelis zijn voor deze gelegenheid zelfs al even aan het shoppen 
geweest tussen de feestdagen door. Zo hebben zij voor deze belangrijke bekendmaking 
geïnvesteerd in nieuw kostuums. Maar dat is niet het enige wat ze deden, want voordat 
het jaar 2018 ten einde kwam hebben zij het 50-jarig bruidspaar Piet en Nel koster met 
een bezoek vereerd en de felicitaties overgebracht. Een mooi moment was dat.
Helaas bereikte de Blockeniers ook een minder bericht, want oud Prins Cornelis de 
Eerste, oftewel Cor Ooijevaar, heeft zijn strijd op moeten geven. In het jaar 1990-1991 
regeerde hij over het rijk der Blockeniers. Een onvergetelijk carnavalsjaar was dat.
Prins Mank, Adjudant Nelis en de hofdames Isa en Floortje zijn goed begonnen aan 
2019. Het begint al meer te kriebelen. Dit decorum heeft zin om los te gaan. Als eerste 
doen ze dat tijdens de jeugdprinsbekendmaking op zondag 20 januari. Dan zal carna-
valsvereniging De Blockeniers zijn jeugdprins- of prinses, jeugdadjudant- of adjudante, 
hofdames en Jeugdraad van Elf bekend gaan maken. Een leuke act zal hieraan vooraf-
gaan. Het jeugddecorum is al best zenuwachtig, want eindelijk mogen zij zich presen-
teren aan het Rijk der Blockeniers. Zij gaan het jeugdcarnaval naar ongekende hoogte 
brengen. Dit samen natuurlijk met het grote decorum Prins Mank, Adjudant Nelis en 
hun hofdames Floortje en Isa.
Op de middag van de jeugdprinsbekendmaking zijn er verschillende leuke activiteiten. 
En natuurlijk is Go Round er, die de muziek verzorgt. Zij zullen ervoor zorgen dat het 
een groot feest wordt.
Dus kom zondag 20 januari allemaal naar Het Gouden Hoofd. Aanvang 14.00 uur, de 
entree is vrij. kinderen van alle scholen, vaders, moeders, opa’s, oma’s, tantes, ooms, 
neefjes, nichtjes, vriendjes, vriendinnetjes noem maar op, iedereen is van harte welkom! 
uiteraard is ook de grote Prins van de Blockeniers met zijn gevolg aanwezig, net als 
gastverenigingen, de Stadsprins van het Masker, de grote 
en kleine prins van Ospylac, carnavalsvereniging de Leste 
Stuyver en vele anderen.
Ook kunnen er al kaartjes worden gekocht voor het super-
circus Salto dat 2 maart tijdens het carnaval een optreden 
gaat verzorgen in feestpaleis De Brug. Dit circus gaat een 
spetterende en geheel nieuwe show verzorgen die twee 
uur lang duurt. De entree is maar 2,50 euro- per persoon. 
kaartjes hiervoor zijn tijdens de jeugdprinsbekendmaking 
in Het Gouden Hoofd al te koop! Daarna bij Primera of 
op de scholen. Iedereen, groot en klein, heeft een kaartje 
nodig om binnen te komen. Maar let op: vol is vol.

Tot zondag 20 januari allemaal in Het Gouden Hoofd!



Vrienden en vriendinnen van Het Masker

Met een vuurpijl in onze kont, vliegen we al in 2019 rond! 
Want als je in september geboren wordt, is het aannemelijk 
dat je ouders het nieuwe jaar met een knal zijn begonnen. 
Het Masker wenst u het allerbeste! 

Maar eerst blikken we nog even kort terug op de MaskerQuiz van vlak voor de kerst.
De zaal was al rap volgepakt met nieuwsgierige EPC-ers, ongeduldige optochtdeelne-
mers en andere Maskerfans die klaar zaten voor een avond vol leut en (on)gein. Wat 
was ook alweer het juiste antwoord? Hoe heette dat liedje ook alweer? Liedjes raden 
die achterstevoren worden afgespeeld blijkt toch moeilijker dan gedacht en ‘Waar is de 
bal?’ blijkt ook een uitdaging op de soms gênante foto’s die gemaakt zijn tijdens het 
carnavals-zaalvoetbaltoernooi. De mannen van de Raad van Elf en bestuur waren op 
een mooie zondag helemaal naar Arcen gereden om in de Hertog Jan-brouwerij echt 
PatríQ bier te brouwen op een waardige Maskerwijze.
Uiteraard kon de Westfriezen niet onderbelicht blijven met een Prins als PatríQ. Daarom 
zette Het Masker de Westfriezen in het zonnetje door een nieuwe versie van het lied 
‘Één nul Westfriezen’ met nieuwe beelden aan te bieden. Als klap op de vuurpijl ont-
ving Prins PatríQ ook nog een gouden plaat voor het nummer, naar aanleiding van het 
grote aantal keren dat het nummer is afgespeeld in de kantine.
Ook dit jaar hebben we weer genoten van clipjes van Bekende Zwagers, Bart dacht 
Leonie een plezier te doen, maar kwam van een koude kermis thuis, Gijs werd pijnlijk 
op zijn plaats gezet door zijn dochter en de weg vragen naar de Westfriezen bleek nog 
niet zo simpel als gedacht. Er werd stilgestaan bij het aangekondigde stoppen van de 
Bierdoppers met een ode aan hun jarenlange deelname. Uiteraard mocht de kerstclip 
niet ontbreken en de hofdames laten weten dat ze het verhaal van Adjudant Jeroen 
maar een hoop blah blah blah vinden. 
De Gezellige Gevallen waren de grote winnaars en werden Maskerbrein 2018! Zij wisten 
de meeste vragen goed te gokken. Alaaf voor dit team!

Zaterdag 19 januari komt Het Masker bij u langs met het nieuwe vuistdikke fullcolour 
glossy Maskermagazine. Wat zullen de zintuigen weer geprikkeld worden van plezier 
bij het openslaan van dit collectorsitem! Alles over het aankomende carnaval en andere 
leut dat aan het Zwaagse carnaval vast hangt, staat er met gekrulde en confettiachtige 
letters in. In ruil daarvoor vragen wij u alleen maar een gulle gift te doen. Dankzij uw 
gift krijgen de kinderen een onvergetelijke gratis carnavalsmiddag aangeboden. Dus 
zorg dat u thuis bent! Geef gul met contanten of een Tikki€ en uiteraard met een gulle 
lach!  

Heeft u een NEE-sticker voor huis-aan-huisbladen en bent u niet thuis, dan ontvangt u 
geen Maskermagazine! Plak dan een JA-sticker voor het Maskermagazine op uw deur. 
Deze is te verkrijgen bij Cor en Anja Deun. Of  print een grote ‘JA Maskermagazine’ uit 
(vanaf onze site te downloaden) en plak deze goed zichtbaar op uw voorraam of deur.



Nieuws van koor Happy Together

Wij hebben met ons koor Happy Together weer heerlijk 
gezongen in de maand december.  Op 11 december zon-
gen wij in de Perelaar waar we hartelijk werden ontvan-
gen met koffie en wat lekkers. Alles was gezellig versierd 
en dat werkte sfeerverhogend. Er werd ook gezellig meegezongen door de bewoners.
Op 18 december werden we welkom geheten in de Hoge Hop. De gasten genoten van 
onze zang en de vertellingen tussen de liedjes door. Wij hadden ook hier een warm 
kerstgevoel.
Tot slot hebben we op 23 december voor Herberg Hoorn gezongen. Dit vond plaats in 
een lingeriezaak tussen de setjes die er voor ons dames heel verleidelijk hingen. Ook 
hier hebben wij met heel veel plezier gezongen. 
In het nieuwe jaar gaan we een nieuw repertoire instuderen. Mede door een gift van de 
dorpsveiling en een gift van de ING kunnen we nieuwe partijen aanschaffen wat weer 
een fijne uitdaging wordt.
Als er nog dames zijn die in het nieuwe jaar met ons mee willen zingen en de 55 jaar 
nog niet gepasseerd zijn, wees welkom op onze repetitie. Die is iedere dinsdag van 
20.00 tot 22.00 uur in de Witte Valk in Zwaag.

De leden van Happy Together wensen u allen een mooi nieuwjaar toe.

KVG Vrouwenbeweging in het nieuwe jaar
Vrouwenbeweging kVG Zwaag wenst al haar leden en hun fami-
lie een gelukkig en gezond 2019. Het nieuwe jaar is inmiddels al 
volop gestart en het programma voor onze eerste avond is alweer 
gemaakt. 2018 werd afgesloten met een fantastische kerstavond-
viering. Er was een goed verzorgd warm buffet, een geweldig 
optreden van de gospelband The Glory Singers en samen met de 
lekkere hapjes was dit, voor de in groten getale gekomen leden, een prachtige afslui-
ting van het jaar.
In het vorige Samenspel stond een voorlopig programma betreffende de activiteiten 
van het kVG. Daarin stond aangegeven dat er op woensdag 6 februari een avond ge-
pland was met 20.00 uur als aanvangstijd. Maar let op, dit moet zijn woensdag 6 febru-
ari, ‘s middags om 14.00 uur. Voor één keer dus in de middag!  Op deze speciale middag 
komt mevrouw Poortman naar de Plataan. Zij gaat ons vertellen over het ontstaan en 
verwerken van de mooiste edelstenen en mineralen. Misschien is er zelfs wel een steen-
tje voor u bij.

En dan het volgende, er komt een extra programma-onderdeel bij! We gaan woens-
dagmiddag 13 maart op bezoek bij de Tweede kamer in Den Haag! Vervoer wordt nog 
uitgezocht. Daarover worden onze leden tijdig geïnformeerd.



Ontmoeten bij Brinkpark

Onderstaand leest u de activiteiten die plaatsvinden in ‘Ontmoeten bij Brinkpark’. ko-
mende periode bouwen wij hier aan voort. Heeft u als inwoner van Blokker nog ideeën 
of wensen voor nieuwe activiteiten dan horen wij graag van u. u kunt dit kenbaar 
maken via onderstaand mailadres.

  Wekelijkse activiteiten:

Maandag  Donderdag
koffie drinken 10.00 – 11.00 uur koffie drinken 10.00 – 11.00 uur
Gezamenlijk eten 12.00 – 13.00 uur Gezamenlijk eten 12.00 – 13.00 uur
Fitness 13.00 – 15.00 uur Biljarten Vanaf 14.00 uur
Spelletjesavond 19.00 – 20.30 uur
  Vrijdag
Dinsdag  koffie drinken 10.00 – 11.00 uur
koffie drinken 10.00 – 11.00 uur Gezamenlijk eten 12.00 – 13.00 uur
Gezamenlijk eten 12.00 – 13.00 uur 
Handwerken 13.30 – 14.30 uur Zaterdag
  koersbal 14.00 – 16.00 uur
Woensdag  
koffie drinken 10.00 – 11.00 uur Zondag
Gezamenlijk eten 12.00 – 13.00 uur koffie drinken 10.30 – 11.30 uur

Overige activiteiten: 
klaverjassen Vrijdag 25 januari en 8 februari van 14.00 tot 16.00 uur 
Verrassend Tekenen In blokken van drie lessen op woensdagen van 13.30 tot 15.30 uur,  
 data via de website
Bingo Vrijdag 18 januari en 15 februari van 14.00 tot 16.00 uur

Wilt u meer weten over de activiteiten, dan kunt u uw vraag stellen via de website 
www.ontmoetenbijbrinkpark.nl/contact. Bellen of mailen kan natuurlijk ook op 088-
9210011 of info@ontmoetenbijbrinkpark.nl

December is een gezellige drukke maand met veel activiteiten geweest. Zo zijn be-
zoekers creatief geweest met het maken van kerststukjes. Dit was een zeer geslaagde 
middag. Ook de Zonnebloem heeft een geslaagde kerstmiddag georganiseerd waarbij 
iedereen verwend werd met allerlei lekkers.

Ontmoeten bij Brinkpark, St. Josephpark 1 te Blokker



Rooms-katholieke kerkdiensten

Kerkgebouwen: Oosterblokker O.L.V. Visitatiekerk, Oosterblokker 68, 1696 BJ  Oosterblokker
 Westwoud St. Martinuskerk, Dr. Nuijensstraat 78, 1617 kD  Westwoud
 Zwaag  St. Martinuskerk, Pastoor Nuijenstraat 3a, 1689 GM  Zwaag
   Lourdeskapel, Pastoor Nuijenstraat 2, 1689 GN  Zwaag
Eerst aanspreekbare pastores Oosterblokker, Westerblokker en Zwaag
 Pastoor Samuel Marcantognini, 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

Vieringen:

za. 19 jan. 19.00 uur Westwoud Eucharistieviering m.m.v. Dames- en Herenkoor

zo. 20 jan. 09.30 uur Zwaag Eucharistieviering m.m.v. koor Marcanto

  14.30 uur  Filipijnse viering -Engelstalig-

  19.00 uur  Rozenkransgebed in de Lourdeskapel

di. 22 jan. 09.00 uur Zwaag Eucharistieviering in de Lourdeskapel

wo. 23 jan. 08.30 uur Zwaag Stille Aanbidding

  09.00 uur  Eucharistieviering in de Lourdeskapel

do. 24 jan. 09.00 uur Zwaag Eucharistieviering in de Lourdeskapel

    koffiedrinken in het Matteüs Huys

vr. 25 jan. 09.00 uur Zwaag Eucharistieviering in de Lourdeskapel

  16.30 uur  Viering in de Perelaar

za. 26 jan. 19.00 uur Westwoud Themaviering Rechtvaardigheid m.m.v. koor Eigenwijs

zo. 27 jan. 09.30 uur Zwaag Eucharistieviering met Samenzang

  14.00 uur  Vietnamees-talige eucharistieviering in de kerk

  19.00 uur  Rozenkransgebed in de Lourdeskapel

di. 29 jan. 09.00 uur Zwaag Eucharistieviering in de Lourdeskapel

wo. 30 jan. 08.30 uur Zwaag Stille Aanbidding

  09.00 uur  Eucharistieviering in de Lourdeskapel

do. 31 jan. 09.00 uur Zwaag Eucharistieviering in de Lourdeskapel

vr. 01 febr. 09.00 uur Zwaag Eucharistieviering in de Lourdeskapel

  19.00 uur  Rozenkransgebed in de Lourdeskapel

za. 02 febr. 19.00 uur Westwoud Eucharistieviering m.m.v. koor Zingerderwijs

zo. 03 febr. 09.30 uur Zwaag Eucharistieviering m.m.v. koor Marcanto



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.

Rooms-katholieke vieringen in Brinkpark 

Het jaar 2019 is alweer enkele weken een 
feit. Daardoor lijkt de kerstviering al weer 
zo ver achter ons te liggen. Maar om het 
geheugen op te frissen: 19 december was 
er een sfeervolle, mooie kerstviering in 
Brinkpark in Blokker met veel kerstliederen 
en goede teksten. Alleen was het lastig om 
het gesproken woord te verstaan. Jammer. 
Het ontbreken van een geluidsinstallatie is 
de boosdoener. Gelukkig komt hier snel verandering in, want er is beloofd dat er begin 
januari aan gewerkt gaat worden. Voor kerkgangers in Brinkpark een mooi bericht en 
misschien een stimulans om woensdag 23 januari weer naar de viering te komen. Eenie-
der die belangstelling heeft is hier van harte welkom.
Misschien handig om de volgende data op uw kalender of in uw agenda te noteren: 
de woensdagen 23 januari, 27 februari, 27 maart, enz. Steeds de vierde woensdag van 
de maand  om 16.00 uur.

Een groet van Pastoor Samuël, Kapelaan Mario, Anneke Bakker en Joke Lakeman



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
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 (oud) Zwaag/Zwaagdijk-West
Coby van der Gulik, Fruitlaan 76, Zwaag 0229 - 23 77 81
Mariejan Spil, Zwaagdijk 367,  (oud) Zwaag/Zwaagdijk-West.   0229 - 5729 74
Zonnebloem Westerblokker
Monique Smit, Renoirhof 54, Hoorn (Bezoekwerk)  06 - 18 24 6819
karin Jong-koen, Bandstraat 8, Blokker (Secretaris)  0229 - 24 76 27
Zonnebloem Oosterblokker /Schellinkhout
Jacqueline Weening, Oosterblokker (Secretaris)   06 - 41 16 5711l    jweening@gmail.com
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
Parochiële Caritas instelling (P.C.i) Zwaagdijk-West 0229 - 57 29 74

R.K. Begrafenis- en Crematievereniging St. Barbara  Zwaag, Zwaagdijk-West
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


