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Het Samenspel is een twee-wekelijkse uitgave (oplage 7000
stuks) van Stichting Samenspel en heeft tot doel de inwoners
van Blokker, Oosterblokker, Bangert-Oosterpolder, Zwaag en
Zwaagdijk-West op de hoogte te houden van de activiteiten van
de verenigingen, stichtingen en organisaties in deze dorpen.

Stichting

SAMENSPEL

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

Kopij voor de volgende uitgave van het Samenspel op 15 maart kunt u inleveren

uiterlijk op woensdag 6 maart voor 19.00 uur ‘s avonds
via redactie@stichtingsamenspel.nl of op Benonilaan15, 1695HD Blokker
Tekst kunt u het beste aanleveren in Word of direct in uw e-mailbericht.
Foto’s in een zo hoog mogelijke resolutie, minimaal 300 dpi en illustraties zoals logo’s het liefst
als illustrator EPS en anders ook in een zo hoog mogelijke resolutie. Als u hierover vragen
heeft, kunt u ze uiteraard altijd stellen via redactie@stichtingsamenspel.nl .
De redactie behoudt zich het recht voor de kopij in te korten en te beoordelen op toepasbaarheid en correcte inhoud voor plaatsing. Voor vragen of opmerkingen kunt u zich wenden tot
de redactie via redactie@stichtingsamenspel.nl . Drukfouten voorbehouden.
Wilt u adverteren in Samenspel?
Als u een advertentie wilt plaatsen in Samenspel, kunt u contact opnemen met Zeeman reclamegroep, Witte Paal 212 – 1742 LA Schagen, tel. 0224 - 296007 of e-mail: advertentie@zrgbv.nl
Heeft u een vraag voor de redactie?
Als u vragen heeft aan de redactie van Samenspel, dan kunt u bellen naar: 0229-241249
(tussen 19.00 en 20.00 uur).
Heeft u Samenspel niet ontvangen of heeft u een vraag over de verspreiding?
Als u opmerkingen of vragen heeft over bijvoorbeeld de verspreiding, kunt u contact opnemen
met Ben Gitzels: 0229-262185.

Redactieleden Samenspel: redactie@stichtingsamenspel.nl
- Eef Smal
- Henny Schoonderwoerd
- Annemieke Ooms
- Mandy van der Laan

- Chris Baesjou
- Ivo Stork
- Corina van Willegen

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

Eerste paal IKC de Kreek
Met het slaan van (symbolisch) de eerste paal op 14 februari hebben basisscholen Socrates en Roald Dahl, Stichting Kinderopvang
Hoorn en stichting Netwerk de start gemaakt
om te komen tot een Integraal Kindcentrum
(IKC) De Kreek. In een IKC wordt onderwijs,
kinderopvang en peuter- en welzijnswerk aangeboden op één locatie.
Alle leerlingen van Socrates hadden voor deze
gelegenheid een speciaal piketpaaltje versierd
en groep 8 had een mooi spandoek gemaakt.
Per groep mochten twee leerlingen het paaltje
in de grond slaan. Dit gebeurde onder luid gejuich en het blazen van zeepbellen. De eerste
echte heipalen zijn in de voorjaarsvakantie de
grond ingegaan. Naar verwachting is de bouw
eind 2019 gereed.

Tweede leven voor fruitbomen
Misschien is het u al opgevallen dat we druk
bezig zijn met het rooien van de fruitbomen
aan de Koewijzend 4 (bij de historische tuin) in
Blokker. De gemeente Hoorn wil voorbereidingen gaan treffen voor het bouwrijp maken van
dit gebied (fase A-west). We zijn heel blij dat
al veel mensen belangstelling hebben getoond
voor een van deze bomen. Zo kwamen wij ook
in contact met Suzanne. Zij woont samen met
haar man en twee kinderen in de oude pastorie naast de Michaëlkerk aan de Westerblokker.
Zij vonden de grote appelboom van het ras ‘Zoete Ermgard’ zo mooi! Met behulp van
de speciale rooimachine van Richard Schouten hebben we de appelboom bij ons uit de
tuin gelepeld, waar hij zo’n vijftig 50 jaar heeft gestaan, en op een platte wagen gezet.
Vrijdagmiddag is de boom naar de Westerblokker gebracht (gelukkig was het
niet zo druk op de Kolenbergstraat!),
waar hij met een kraan in het nieuwe
plantgat werd getild. Zo krijgt deze appelboom een tweede leven en daar zijn
we blij mee. Hij staat nu prachtig voor
in de tuin bij de pastorie aan de Westerblokker. Wij hopen dat hij het hier
ook weer prima naar z’n zin krijgt en nog veel appels zal produceren. Het alternatief
voor deze boom zou zijn dat hij in stukken gezaagd zou worden en als openhaardhout
opgestookt. Er zijn al heel veel bomen gerooid en mooi ingepakt zodat ze verplant kunnen worden. We hebben de volgende appelsoorten : Alkmene, Cox Orange, Delcorf en
Elstar. Van perenbomen hebben we : Conference. Mocht u ook belangstelling hebben
voor een fruitboom, dan kunt u contact opnemen met Jaap Balk: 06-53603811. Doe dit
zo snel mogelijk want na half maart
worden de overige bomen gerooid
voor openhaardhout.

Kunst-expoXXL in Cultureel Centrum Pancratius
In het weekend van 16 en 17 maart tonen zestien kunstenaars hun
werken tijdens de twaalfde kunst-expoXXL in Oosterblokker.
Een ideaal moment om van kunst te genieten of om een mooi
kunstwerk te kopen. Beelden, glasobjecten, keramiek, tekeningen,
een verscheidenheid aan schilderkunst, sieraden van verschillende
materialen; het is allemaal zeer de moeite waard. De toegang is gratis.
De expo is beide dagen geopend van 11.00 tot 17.00 uur.
Deelnemende kunstenaars:
Anne Hoogland (glasfusing artist) • Huub Sadee (tekenaar/graficus) • Anneke Nijman (aquarellen) • Bets de
Vries (keramiek) • Elly Koot (encaustiek schilderijen) •
Frank Clewits (schilderijen abstract/ olieverf) • Herman
van Loon (materie schilderijen) • Irma van de Zande
(schilderijen) • Jan Kouwenberg (schilderijen) • Nel
Rood (keramiek) • Enny de Boer (schilderijen) • Silene
van Waveren (keramiek) • Erma Molder (beelden – hout en metaal) • Marry Veldman (schilderijen) • Jelle van Wier (schilderijen) • Ada Heidbuurt (sieraden/objecten)

Cultureel
Centrum
Oosterblokker
Oosterblokker 98
1696 BK
Oosterblokker
www.ccp.nu

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 6 MAART
WOENSDAG 20 MAART
Svp papier gebundeld of in doos/bak aan de weg zetten.

De anonieme zeikerd (ingezonden)
Al vele jaren woon ik samen met mijn vrouw aan de Dorpsstraat met redelijk wat
plezier. Het feit dat wij eens in de zoveel tijd onze kat van het asfalt moeten spatelen,
panden spontaan ontbranden en wij de vitrinekast opnieuw moeten inrichten na het
langsstuiteren van een carnavalswagen, nemen wij inmiddels voor lief. Ik ben namelijk
ook de zeikerd die zegt: ‘Moet je maar niet naast Schiphol gaan wonen.’
Toch is er iets wat mij stoort rond deze periode van het jaar dat ik vroeger niet zo ervoer. Zodra de kou wegtrekt en de zonnestralen weer geleidelijk onze achtertuin weten
te vinden, ontstaat er een soort verstoring bij met name de man. Het lijkt er namelijk op
dat met deze weersomstandigheden de gas/koppeling-verhouding helemaal ontregeld
raakt in combinatie met het reguleren van de volumeknop van de radio.
Wanneer ik ‘s ochtends met mijn kop koffie en de krant bij het raam zit, zie ik de
gefrustreerde vaders, half kale midlifecrisis-patiënten en pas uitgepuberde petjes met
bijna rokende banden optrekken waarna zij zich bij het volgende stoplicht weer netjes
mogen voegen bij het 45-karretje van oma. Ook de muziekkeuze is merkwaardig te
noemen, want in onze tijd hoorde je dat enkel wanneer de wasmachine aan de wandel
ging. Nu ben ik vroeger ook gerust wel rebels geweest. Wanneer ik ’s avonds mijn brood
smeerde en mijn vrouw niet keek, wilde ik nog wel eens een extra plakje kaas tussen
mijn brood doen. Iets waar ik voldoening uit haalde waar de buurt verder geen last van
had. Waarom kunnen wij dat niet allemaal doen? Als jij zó graag je trommelvliezen op
wilt blazen, dan doe je een koptelefoon op. Als het geluid van je auto zó belangrijk is,
laat de uitlaat dan uitmonden in de auto. Als je graag zó hard wilt optrekken, ga dan
karten of naar het circuit. Inmiddels heb ik mijn kleindochter van kamer moeten verplaatsen omdat de motorrijder zichzelf goed hoorbaar moet maken. Laat mij alsjeblieft
niet beginnen over de Harley-rijders.
Denk om elkaar mensen. Ik ga genieten van een heerlijk glaasje azijn.
Groet, de anonieme zeikerd

`n Privéjet in m`n achtertuin….?
Ja Tobronsianen, het spel komt er steeds meer in en wordt steeds mooier. Dus kom kijken naar dit blijspel over een Russische fabrikant die via een chatbox zijn grote liefde in
Nederland heeft gevonden. Hij komt haar met zijn privéjet ophalen, maar is zij wel de
vrouw die op de foto staat?
Op zondag 17, vrijdag 22 en zaterdag 23 maart kunt u dit vrolijke stuk bekijken.
Kaarten à 8,50 euro zijn verkrijgbaar bij Catie Blokker, Zwaagdijk 381B in Zwaagdijk-West
of via 0229-573475.
Dus houd een van deze data vrij, want toneel maakt je blij.

Een berichtje van SKH De Bussel
Wij zijn een kinderdagverblijf voor kinderen van 0 tot en
met 4 jaar en zijn gevestigd in OBS de Bussel in Blokker. In
november 2017 hebben wij onze deuren geopend voor kleinschalige opvang met drie
vaste leidsters. Het had even tijd en vertrouwen nodig, maar we beginnen nu lekker te
groeien en dat vinden wij erg gezellig. Wij mogen maximaal twaalf kinderen per dag
opvangen. Naast ons kinderdagverblijf is er ook een BSO gevestigd in OBS de Bussel
voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar.
Een paar weken geleden zijn wij gestart met het thema ‘Wij gaan
naar de bakker’. De eerste activiteit was het knutselen van een broodje met beleg. De kinderen konden zelf kiezen wat zij er op wilden:
chocoladepasta, pindakaas, roomkaas, jam, honing, noem maar op.
Even de juiste kleuren verf bij elkaar en met een kindermesje smeerden zij hun broodje, het was net echt.
Verder mochten de kinderen een taart decoreren met slagroom toefjes van scheerschuim, dat was één groot kliederfeest. Het ene kindje vond het nog moeilijk en kneep
zo de hele zak leeg maar het andere kindje had het meteen door en ging heel voorzichtig te werk. Een van de kinderen wilde het na afloop aflikken, maar dat leek ons niet
echt verstandig.
Bij het thema ‘Wij gaan naar de bakker’ hoorden natuurlijk ook zelf gebakken koekjes.
Samen met de leidster werden chocoladekoekjes gemaakt en ze waren echt heel lekker.
Kijk op onze facebookpagina SKH de Bussel voor een sfeerimpressie.
Groetjes Marloes en Tes, KDV De Bussel

Wandelgroep Stichting Gezond Natuur
Elke woensdag om 10.00 uur start Stichting Gezond Natuur met een wandeling vanaf
het bezoekerscentrum MAK Blokweer. Je kunt vrij aansluiten om mee te wandelen. De
laagdrempelige, aantrekkelijke wandelingen zijn in de eerste plaats bedoeld voor mensen die meer willen bewegen, maar iedereen die wandelen met een groep leuk vindt,
is van harte welkom. De groep wandelt
ongeveer een uur langs een groene
route. De route is elke keer anders,
alleen het startpunt en de tijd staan
vast. De wandelingen worden begeleid
door vrijwilligers. Deelname is gratis en
aanmelden is niet nodig. Het enige wat
je hoeft te doen, is om 10.00 uur aanwezig zijn voor de start van de wandeling.
Kijk voor meer informatie over Stichting
Gezond Natuur Wandelen op
www.gezondnatuurwandelen.nl.

Ziekentriduüm Zwaag
In de St. Martinuskerk in Zwaag vindt 21, 22 en 23 mei het ziekentriduüm
plaats. Een bijzonder feestelijke driedaagse deze keer, want de
organisatie bestaat tachtig jaar. De voorbereidingen zijn alweer in volle
gang en vanaf nu kunt u zich opgeven voor het ziekentriduüm.
Dat kan bij onze contactpersonen in Zwaag, Blokker en Westwoud.
Zwaag:

Afra Vriend, Stolphoeve 1, Zwaag, telefoon 0229-237720
Rita de Boer, Stolphoeve 32, Zwaag, telefoon 0229-237952
Blokker:
Gitta Dekker-Ooijevaar, Florastraat 38, Blokker, telefoon 0229-241588
Oosterblokker: Jeanette Koopman, Binnenwijzend 3, Westwoud, telefoon 0228-562680
Westwoud:
Mevr. J.D.A. Wiering, Streekweg 3, Hoogkarspel, telefoon 0228-562640
Ook als u twijfelt of het ziekentriduüm bij u zal passen, bijvoorbeeld omdat u niet ziek
bent of niet katholiek bent, aarzelt u dan niet om met hen contact op te nemen, want
deze personen staan u graag te woord om een en ander uit te leggen.
Er wordt deze keer een mooi, feestelijk, meditatief en ontspannend programma aangeboden. Daarmee willen we de gasten heel bijzondere, fijne en inspirerende dagen laten
ervaren, om zo kracht en voldoening op te doen voor in hun dagelijkse leven.
Tevens wil ik u wijzen op de huis-aan-huis-collecte voor het ziekentriduüm die wordt
gehouden in de week van 29 april tot en met 3 mei. Wij hopen op uw gulle bijdrage om
ook daarmee deze bijzondere dagen van het tachtigjarig jubileum mogelijk te maken.
Mocht u mee willen helpen als collectant, dan zijn wij daar erg blij mee. Neem dan contact op met Eveline Nijssen-Gitzels, Fruitlaan 33, Zwaag. Telefoon: 0229-755160.
Namens het bestuur van Ziekentriduüm Zwaag,
Ruud Bennis, secretaris

Animo bezoek aan Tweede Kamer is groot
Met een volle touringcar vertrekt het KVG op woensdag
13 maart naar Den Haag. Extra attentie voor alle deelnemers om vooral een geldig paspoort of ID-bewijs mee
te nemen. Maar eerst gaan we dinsdag 5 maart gezellig
kaarten of keezen met onze ‘buren’ van Zwaagdijk-West bij de Wildebras in ZwaagdijkWest. Vertrek om 19.10 uur bij De Plataan of op eigen gelegenheid. De aanvang is 19.30
uur.
En het KVG is niet zomaar een vrouwenbeweging. Want alweer heel snel, op donderdag 21 maart, een week na het bezoek aan de Tweede Kamer, treedt de band Zo was
Ut voor ons op. Een supergezellige band met muziek uit vooral de jaren ‘60 en ‘70. De
avond begint om 20.00 uur en eindigt rond 23.00 uur. Het bestuur zorgt voor lekkere
hapjes en drankjes. Ook deze avond mag u iemand meenemen. We zien u graag op
dinsdag 21 maart in de Spiegelzaal van de Plataan.

Sponsoractie ziekte van Duchenne
Drie dagen lang ga ik mountainbiken om zoveel mogelijk geld op te halen voor de
ziekte van Duchenne om de kinderen/jongeren met deze nare ziekte een leuke tijd te
kunnen bezorgen. De ziekte van Duchenne wordt veroorzaakt door de afwezigheid van
het eiwit dystrofine in de spiercel. Hierdoor functioneren de spieren niet zoals het zou
moeten zijn en is er sprake van een verminderde spierkracht. Duchenne is een spierdystrofie die voorkomt bij jonge mensen. Duchenne Parent Project gebruikt het sponsorgeld
voor ongeveer tweehonderd onderzoeksprojecten. Onderzoek naar nieuwe geneesmiddelen, gentherapie, leren en gedrag, gebruik van supplementen naar robotica en vooral
niet te vergeten betere zorg.
Ik heb een aantal jaren geleden een ongeluk gehad met
mijn knie, waardoor ik niet meer goed kan functioneren.
Dit is ten opzichte van de ziekte van Duchenne iets kleins,
maar het beperkt mij wel in mijn doen en laten. Moet je
nagaan hoe de kinderen zich soms voelen. Mijn spieren
kunnen nog wel aansterken, maar helaas is dat niet het
geval bij de ziekte van Duchenne. Daarom wil ik deze
tocht doen, maar vooral dit mooie/goede doel steunen.
Hoe kunt u sponsoren? 				
Elke euro is van belang en zeer welkom. Ik ben druk bezig met het opzetten van een
veiling om zo geld op te halen voor Duchenne. Heb je iets bijzonders wat je wilt doneren voor de veiling? Heel graag! Voor shirtreclame en/of het kopen van een button voor
vijf euro kunt u contact met mij opnemen.
Samen trappen we DUCHENNE de wereld uit.
Voor meer informatie, zie mijn gegevens:
E-mail: mikemoutainbike@hotmail.com of koopmansm@hotmail.nl
Facebook: mikemoutainbike
Website: www.duchenneheroes.nl/michael-koopmans
Michael Koopmans - Oosterblokker

Liefdewerk Oud Papier Zwaag
Het oud papier wordt elke maandag in de
even weken opgehaald in Zwaag.
Ophaaldata:
maandag 4 maart
maandag 18 maart
Graag goed gebundeld! De opbrengst komt ten goede aan de Zwaagse verenigingen.
Steun ook uw vereniging met oud papier voor het L.O.P.! Kijk eens op www.lopzwaag.nl

Stichting WoonWensWesterhout
Bedankt lieve inwoners van Blokker. In oktober 2018 hebben wij samen met de bewoners van de Westerhout, een kleinschalige woongemeenschap, een mailing bezorgd in
een deel van Blokker, om vrienden te werven voor onze stichting WoonWensWesterhout. Wat leuk dat zoveel mensen hierop enthousiast hebben gereageerd.
Op 3 december konden we met z’n allen naar het concert van Jan Smit dankzij giften
van mensen die ons een warm hart toedragen. Wat een enorm succes was dat, iedereen
heeft ontzettend genoten, heerlijk.
Wij zijn bezig om weer leuke activiteiten te bedenken voor de bewoners en dat kan dankzij uw hulp. Dit jaar willen we de andere wijken in Blokker voorzien van een uitnodiging
om vriend te worden van de Stichting WoonWensWesterhout.
Op dit moment zetten we ons in om het Rustpunt bij de Westerhout aan te kleden. Zo
hebben de bewoners straks weer een leuke dagbesteding: de mensen – die bij de Blokkerse beuk willen uitrusten na een fiets- of wandeltocht - voorzien van koffie en thee of fris .
Ook u bent straks natuurlijk van harte welkom op ons terras onder de Blokkerse beuk.
Wij zijn nog volop bezig met het verbeteren van onze website.
Mocht u op dit moment al meer informatie willen of eventueel een inschrijfformulier
om vriend te worden van de Stichting WoonWensWesterhout, dan kunt u contact
opnemen via mail: mmahwit@gmail.com of telefoon: 06-48712427.

Een c ompli mentje!
Deze rubriek is opgezet als een doorgeefrubriek. Degene die een
compliment krijgt mag in het volgende Samenspel een
complimentje geven.
Donderdag 14 februari valt het Samenspel op de mat en dan zie ik dat ik op Valentijnsdag een complimentje krijg van mijn eigen partner. Ik wist even niets te zeggen, totaal
overrompeld omdat ik me normaliter meer op de achtergrond houd. Annette dank je
wel.
En dan de vraag aan wie zou ik een compliment willen geven. Daar was ik heel snel uit.
Ik reed recent over de Oostergouw en toen zag ik een tweetal bekende Zwagers met
een grijper en plastic zak het zwerfvuil opruimen. Ik weet dat ze dit volledig vrijwillig
doen. Dat is toch een complimentje waard om de natuur schoon te houden. Het zou
mooier zijn als een ieder wat zuiniger op de natuur zou zijn en zijn/haar afval in de
daarvoor bedoelde bakken/netten zou deponeren. Maar als vrijwilligers zich daarvoor
inzetten, chapeau. En dan nu, wie waren die twee Zwagers? Wel, dat waren Lida Huisman en Arend Leeuw. Daarom vind ik dat zij het complimentje verdienen omdat ze op
eigen initiatief actie ondernemen om het zwerfvuil op te ruimen.
André Conijn

Ontmoeten bij Brinkpark
Onderstaand leest u de activiteiten die plaatsvinden in
‘Ontmoeten bij Brinkpark’. Komende 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		
Koffie drinken
10.00 – 11.00 uur
Gezamenlijk eten 12.00 – 13.00 uur
Fitness
13.00 – 15.00 uur
Spelletjesavond
19.00 – 20.30 uur
		
Dinsdag		
Koffie drinken
10.00 – 11.00 uur
Gezamenlijk eten 12.00 – 13.00 uur
Handwerken
13.30 – 14.30 uur
		
Woensdag		
Koffie drinken
10.00 – 11.00 uur
Gezamenlijk eten 12.00 – 13.00 uur
		

Donderdag
Koffie drinken
10.00 – 11.00 uur
Gezamenlijk eten
12.00 – 13.00 uur
Biljarten
Vanaf 14.00 uur
NIEUW!
Spelletjesmiddag
14.00 – 16.00 uur
Vrijdag
Koffie drinken
Gezamenlijk eten

10.00 – 11.00 uur
12.00 – 13.00 uur

Zaterdag
Koersbal

14.00 – 16.00 uur

Zondag
Koffie drinken

10.30 – 11.30 uur

Overige activiteiten:
Klaverjassen

Vrijdag van 14.00 tot 16.00 uur in oneven weken, eerstvolgende
keer vrijdag 8 maart
Verrassend Tekenen Op woensdagen van 13.30 tot 14.30 uur, data via website
Bingo
Vrijdag 15 maart van 14.00 tot 16.00 uur
GEZOCHT: Sportieve vrijwilliger
Bent u of kent u iemand uit uw omgeving die sportief is, liefhebber van wandelen is,
het leuk vindt om een groep te begeleiden met een vast trainingsprogramma van 20
weken, leergierig is en bereid is om hiervoor een training te volgen en die vanaf 17 april
20 weken op de woensdagochtend beschikbaar is?
Meld u dan aan bij Simone Onneweer via info@ontmoetenbijbrinkpark.nl
of telefonisch via 088-9210011.
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

Familieberichten & Zoekertjes
DANKBETUIGING
Lieve mensen,
Wij willen jullie van harte bedanken voor de vele kaarten, telefoontjes en bezoek.
Het was voor ons als gezin als een warme deken.
Hoop deed leven, met jullie steun als een gegeven.
We kijken de toekomst weer blij tegemoet.
Hartelijke groeten, Kees en Lucy Dekker

AANGEBODEN

Gratis weg te halen: terras 3,5 bij 3,5 meter. S. Kooter, Bangert 34. Tel: 0229-262326

GEVONDEN
Fietssleutel met een oranje label eraan waarop staat GROENE FIETS.
Gevonden op het fietspad langs de Strip Bangert-Oosterpolder.
Mist u deze sleutel, bel dan 06-36485484
GEZOCHT
Hoi, ik ben op zoek naar een schoonmaakadres/huisje. Ik ben op maandagochtenden vrij dus als u op zoek bent naar een ervaren iemand voor het doen
van huishoudelijke klusjes/schoonmaak, neem dan contact met mij op.
Ik woon in de Bangert en Oosterpolder. Voor info: 06-48780136

Voor plaatsing in het Samenspel van 15 maart graag uiterlijk op
woensdag 6 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.

Nieuws vanuit de bieb van Zwaagdijk-West
Vorige week zijn alle vrijwilligers bij elkaar geweest voor overleg. Er is een constante
aanloop van vaste mensen, maar er kunnen er gerust meer bij. Met name de kinderen
uit Zwaagdijk-West missen we nog steeds. Voor de oudere kinderen zijn er prachtige
boeken binnengekomen van onder andere Carry Slee. De boeken kunnen gratis worden
geleend en het mooie is dat er geen uitleentermijn is. Dus als het wat langer duurt voordat u uw boeken teruggeeft, is dat geen bezwaar als u ze ooit maar terugbrengt.
Met de lente in aantocht is het leuk als u eens een bezoek komt brengen aan onze bibliotheek, u kunt ook alleen langskomen voor een kopje koffie of thee. In de bibliotheek
vindt u ook de notulen van alle dorpsvergaderingen en folders van Cinema Oostereiland in Hoorn. Er is weer flink opgeruimd zodat de bibliotheek een wat netter aanzicht
heeft. De boeken die we dubbel hadden, zijn naar de Pancratiuskerk in Oosterblokker
gebracht. Ook is er weer nieuwe aanwas van boeken. Van tijd tot tijd worden de boeken ververst. Voorlopig hebben we genoeg boeken, pas na de zomervakantie nemen
we weer boeken aan. Tijdens de Provinciale Statenverkiezingen op 20 maart is de bibliotheek gesloten omdat De Wildebras dan als stembureau fungeert.
Onze vrijwilligers heten u van harte welkom in de bibliotheek, de openingstijden zijn op
dinsdag van 15.30 tot 16.30 uur en op woensdag van 19.00 tot 20.00 uur. De bibliotheek
is gevestigd in de Wildebras, Balkweiterhoek 56 in Zwaagdijk-West.

Gezocht: Tenoren en bassen voor Project Evensong
door Martinus Cantorij
De Martinus Cantorij Zwaag legt zich toe op het zingen van de vespers naar Anglicaanse
traditie, zoals jongenskoren dat al eeuwen doen in de Engelse kathedralen. De repetities zijn elke vrijdagavond vanaf 20.00 uur in de Dorpskerk van Zwaag.
Zondag 26 mei zingt het
koor de Choral Evensong om
17.00 uur in de Zuiderkerk
in Enkhuizen. Ervaren tenoren en bassen zijn welkom,
en toelating vindt plaats na
een stemtest. Zangers kunnen direct meedoen, maar
zes repetities bijwonen is
verplicht. Er zijn geen kosten
aan verbonden.
Aanmelden kan tot 5 april bij
a.snaas@quicknet.nl. Informatie opvragen via 06-83646281.

Activiteitenagenda

maart

2 t/m 5 maart Carnaval in Blokker en Zwaag
2 maart

Kinderoptocht Carnavalsvereniging Het Masker
Start: ‘t Krijt, Zwaag

Start 13.00 uur

3 maart

Grote Zwaagse Carnavalsoptocht
Zie: www.carnavalzwaag.nl

Start 13.00 uur

4 maart

Algemene ledenvergadering Historisch Ver. Blokker Aanvang: 19.30 uur
Afmijnzaal, Veilingweg, Oosterblokker

8 maart

Klaverjassen
Kantine voetbalvereniging Westfriezen

8 maart

Klaverjassen
Brinkpark, St. Josephpark 1, Blokker

10 maart

Jeugdschaaktoernooi Jeugdraad Zwaag
De Plataan, Pastoor Nuijenstraat, Zwaag

10 maart

Feelin’ Good
De Witte Valk

11 maart

Kees Ooijevaar Bowls Toernooi
Sporthal Zwaag

15 maart

Bingo
Brinkpark, St. Josephpark 1, Blokker

16 maart

Klaverjassen
Wildebras, Zwaagdijk-West

16 en 17 mrt

Kunstexpo XXL
Cultureel Centrum Pancratius, Oosterblokker

Aanvang: 20.00 uur

14.00 - 16.00 uur

Inschr: 10.30 - 11.30 uur
Start:11.30 uur
15.30 - 18.00 uur

Aanvang: 09.30 uur

14.00 - 16.00 uur

Aanvang: 20.00 uur

11.00 - 17.00 uur

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

Sportagenda

maart

VOETBAL
10 mrt

Heren

De Blokkers - Hugo Boys

14.00 uur

Blokker

Heren

Zwaag/Hooglandkozijnen - AC Kingdom

21.05 uur

Zwaag

Dames

HV Blokker - Koedijk		

12.10 uur

De Kreek

WhamWham - Zaanstad 4

21.00 uur

De Opgang

ZAALHANDBAL
8 mrt
HANDBAL
3 mrt

VOLLEYBAL
5 mrt

Heren

8 mrt

Dames

NIVO - VCC’92		

19.30 uur

De Kers

15 mrt

Heren

NIVO - Wognum 2		

21.15 uur

De Kers

TAFELTENNIS
8 mrt

Heren

TT Sport/A-Merk - Olympia

20.00 uur

Oosterblokker 53

15 mrt

Heren

TT Sport/A-Merk - Stede Broec 4

20.00 uur

Oosterblokker 53

Heren

WFHC - MHC Hoevelaken

14.45 uur De Roskam 6, Zwaag

HOCKEY
10 mrt

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.

23ste jeugdschaaktoernooi van Jeugdraad Zwaag
Op zondag 10 maart wordt er in het cultureel centrum
de Plataan het 23ste jeugdschaaktoernooi gehouden.
Dit toernooi is voor vele jeugdschakers een mooie
gelegenheid om hun schaakkennis te laten zien. Er zijn
leeftijdsgroepen tot 10 jaar, tot 12 jaar, tot 14 jaar en tot 16
jaar. En er zijn ook meisjesgroepen. Elk groepje bestaat uit acht
personen.
Je kunt je opgeven via schaken@jeugdraadzwaag.nl en familieprovoost@quicknet.nl. De kosten zijn slechts 4 euro en je krijgt
ook nog een zakje met consumptiebonnen. Aanvangstijd is
11.30 uur en de zaal is open om 10.30 uur.
Per groep is er voor de nummers 1, 2 en 3 een mooie beker en
iedere deelnemer krijgt een mooie medaille.
Kom meedoen, laat zien dat je kunt schaken.

Feelin’ Good zondag 10 maart in De Witte Valk

Op zondagmiddag 10 maart speelt “Feelin’ Good” in het voorcafé van de Witte Valk.
Aanvang 15.30 uur. Gratis entree. Bij de bandleden was er vanaf de eerste repetitie
gelijk een klik. Het klonk goed en smaakte naar meer. Er werd geïmproviseerd, gearrangeerd en gesleuteld met als resultaat een zeer gevarieerd repertoire, van rete-swingend
tot ontroerend en verstillend. De stijl is heel divers, met nummers vanaf 1919 tot 2019,
maar dan in een pop/jazzy jasje, waarbij ook soul en funk elementen zijn verwerkt. Het
blijkt een succesvolle formule voor Feelin’ Good. De muziek voelt niet alleen goed, het
wordt ook heel goed ontvangen op de goed bezochte optredens.
Bezetting: Martine van de Pol (zang), John Benrath (drum), Chris Baesjou (gitaar), Louis
Heuvers (bas), Dirk Tober (toetsen), Dirk Braaf (sax, dwarsfluit, mondharmonica en Ewi)

Oproep coverfoto’s
Voor de lentecover van Samenspel zijn wij op zoek naar foto’s van babydieren.
Van kikkervisjes tot babyolifanten, alles is welkom. Stuur uw mooiste foto naar:
redactie@stichtingsamenspel.nl. Denk er wel om dat de afbeelding minimaal 1 MB groot is!
Let op dat, als er mensen op de foto staan, u toestemming heeft van die personen om
de foto te laten plaatsen. We zijn erg benieuwd naar de respons en naar alle schattige
dierenfoto’s.

Column

Annemar ie

Meten is weten

Terwijl ik aan de keukentafel klaarzit om te starten aan deze
column komen van diverse kanten berichtjes binnen. Ik word er door verschillende
mensen op gewezen dat de redactie van het RTL Nieuws weer de jaarlijkse lijst heeft
uitgebracht met eindtoetsresultaten die behaald zijn door de groep 8-leerlingen op de
verschillende Nederlandse basisscholen. De berichten die ik ontvang gaan gepaard met
complimenten en felicitaties want de kinderen op mijn school hebben het goed gedaan.
We behoren tot de hoogst scorende scholen. Fijn! Ik zou liegen als ik zou zeggen dat ik
hier niet trots op zou zijn, dat ben ik wel degelijk. Toch krijg ik van dit soort berichten
ook altijd een beetje de kriebels. Scholen worden per gemeente op volgorde gezet, een
soort vleeskeuring op basis van één getal. Als professional in het onderwijs heb ik daar
nog niet eens zo’n last van. Ik ken het verhaal achter ieder cijfer, achter ieder resultaat.
Ik weet over welke kinderen dit gaat, uit welke gezinnen ze komen, van welke leerkrachten ze les hebben gehad en hoe ze zich de afgelopen jaren hebben ontwikkeld.
Dit is mijn voordeel maar de meeste mensen beschikken natuurlijk niet over deze informatie. Stel je voor dat je samen met je kostbaarste bezit, je bijna 4-jarige, op de drempel van de basisschool staat. Je staat op het punt je zoon of dochter in te schrijven en
op dat moment komt zo’n lijstje voorbij met de bijbehorende ranking. Door de hoeveelheid bombarie waarmee het releasen van deze informatie gepaard gaat lijkt het wel
alsof de school op nummer 1 the place to be is. Hier moet je zijn, dan komt alles goed.
Ik kan me voorstellen dat voor veel mensen een goed cijfer rechtstreeks kan worden
toegewezen aan goed onderwijs. Natuurlijk is dit heus wel voor een deel het geval. Het
onderwijs is alleen zoveel meer. Het is een plek waar kinderen leren contact te maken
en waar ze leren om zich sociaal en emotioneel te ontwikkelen tot een persoon die
weerbaar is en later zelfverzekerd en kritisch in de samenleving staat. Het moet vooral
een plek zijn waar ze de vaardigheden oefenen die ervoor gaan zorgen dat ze de rest
van hun leven zullen blijven leren. Als ik een lijstje zou moeten maken met de belangrijkste dingen die het onderwijs te bieden heeft zouden deze zaken toch écht bovenaan
staan. Ze zijn veel minder makkelijk meetbaar maar zorgen op termijn voor veel grotere
resultaten, al dan niet in de vorm van een cijfer. Als het lukt om dit voor elkaar te krijgen verdient iedere basisschool wat mij betreft een 10!

Vrienden en vriendinnen van Het Masker
Maandenlang hebben wij ernaar toe geleefd en nu is
het eindelijk zover. De zenuwenkoorts heeft ruimschoots
plaatsgemaakt voor de carnavalskriebels. Prins PatríQ en
Hofdames Amber en Ellis genieten al met volle teugen.
Het was een volle drukke week met nog meer bezoeken
aan optochtdeelnemers en deelnemertjes en uiteraard
de zieken die een bezoekje van de Prins en Hofdames
ook zeer waarderen.
Piet Paulusma heeft goed weer voorspeld voor beide optochten maar dat betekent
niet dat u achterover kunt leunen. Duimendraaien totdat je handen er zeer van doen,
kan natuurlijk nooit kwaad. Zorg dat de straat autovrij is en de Hollandse driekleur, de
Zwaagse carnavalsvlag of de Zwaagse vlag fier wappert in de wind. Het Masker dankt
iedereen voor het versieren van de straten. Wat is dat altijd een prachtig gezicht.
Het rode-bolhoedjesprogramma op de vrijdagavond voor alle 50-plussers, dus ook
de jonge kersverse 50-plussers, is nog altijd van een zeer hoog niveau en wordt weer
bijzonder hilarisch. Na afloop van het programma blijven we lekker in de zaal en gaan
nog even armpje door, dansen wat en proosten we op een mooi carnaval 2019 onder de
muzikale klanken van de band Bassie & Bobo.
Zaterdag om 13.00 uur gaat de kinderoptocht rollen vanaf sportpark ’t Krijt bij SV
Westfriezen. Uw ogen zullen meerollen van verbazing, want ook de kinderoptocht ziet
er briljant uit. Kom allen, want er is door de kinderen weer bijzonder veel werk van
gemaakt. Zaterdagavond De Voute Partie tienercarnaval. Dit begint om 20.00 uur, is
geheel alcoholvrij en eindigt om 22.00 uur. Daarna gaat heel Westfriesland los in onze
Leuttempel met topband Paradise en een twee uur durend optreden van DJ Maurice.
Het wordt een groot feest met een prima sfeer.
Zondag de grote dag. De lokroep van het Zwaagse carnaval om naar Zwaag te komen,
kan niemand ontweken hebben. Dat krijgen we alleen voor elkaar omdat de 14 wagenbouwers, 17 loopgroepen en 3 kleine loopgroepen een geweldige inspanning hebben
geleverd. Bij De Lamstralen hangt de liefde in de lucht en bij De Nootgevallen is het
een sprookje. De Pilspiraten zullen Engels tegen u gaan praten en De Wicky’s doen een
beetje bokkig. De Gespierde Spijkers hebben sowieso een mooie dag en De Mafklappers hebben ook plezier maar dan zonder bier. Ook nieuwe namen zoals De Radlers,
Swaeghse Joosies en De Voute Vrienden zullen hun entree maken tijdens de Grote Optocht. Alaaf voor de wagenbouwers, hun schuureigenaren en diegenen die hen financieel hebben ondersteund om hun plannen te kunnen realiseren.
Voor wie niet naar de Leuttempel gaat of kan, is er weer de livestream op de PC, mobiel, tablet of SmartTV. Via www.carnavalzwaag.nl of www.westfriesland.tv kunt u de
prijsuitreiking vanaf ongeveer 19.30 uur live volgen. Voorafgaand en aansluitend aan
Lees verder op de volgende pagina >>

deze livebeelden wordt om 18.30 uur een gevarieerde reportage van de optocht uitgezonden. Hulde hiervoor aan WestfrieslandTV. Daarna barst het feest weer helemaal los
met Paradise en een optreden van Kevin Bakker.
Maandagavond om 20.30 uur gekkigheid en malligheid in de Leuttempel. Massaal verkleed en massaal uit hun dak met onze feestband van deze avond La Stampa.
Dikke Dolle Dinsdag is van 20.00 tot 22.00 uur voor genodigden. Na 22.00 uur kan
iedereen naar binnen om te genieten van Sven the Pianoman & Band. Met als toetje
een heerlijke feestelijke verrassing. Ja, want Het Feestteam gaat de Leuttempel heen en
weer laten schudden. De handjes, voetjes en vlaggetjes kunnen weer hoog in de lucht.
En dan is carnaval 2019 zomaar weer afgelopen.
Wij wensen alle optochtkijkers, optochtdeelnemers en alle bezoekers aan de Leuttempel
een te gek carnaval 2019. Prins PatríQ en Hofdames Amber en Ellis hebben er in ieder
geval enorm veel zin in. Alaaf, alaaf, alaaf!
Het Masker wenst u een fantastisch carnaval toe.
Tot leut op www.carnavalzwaag.nl en tot het volgende Samenspel.

Activiteitenprogramma seniorenvereniging Pancratius
-	In de sfeervolle Pancratiuskerk te Oosterblokker bieden wij de
mogelijkheid om verschillende keren per week te biljarten.
-	Op woensdagmiddag kunnen de kaarters hun hart ophalen,
want klaverjassen staat centraal.
-	Sinds kort is het spel koersbal geïntroduceerd,
u bent hiervoor welkom op maandagmiddag vanaf 14.00 uur.
- Seniorengym vindt plaats op maandagochtend tussen 09.00 en 11.00 uur.
-	Wandelen is om de drie weken op vrijdagochtend, als het weer het toelaat.
(info: Nico Laan 0229-263157)
-	Jeu de boules kan op maandagavond om 19.00 uur bij de kerk.
(info: Nico Goedhart 0229-262835)
-	Handwerken gebeurt op maandag om de veertien dagen.
(info: Annie van Engen 0229-261257)
-	Op de woensdagmiddag om 17.15 uur wordt voor leden een driegangenmenu
geserveerd, kosten 6 euro.
-	Bij voldoende belangstelling kunnen wij weer starten met een eenvoudige
computercursus.
-	U kunt u ook weer opgeven voor de workshop levenskunst, waar dingen besproken worden die belangrijk kunnen zijn in het dagelijks leven, zoals verbondenheid en vriendschap, voor jezelf zorgen, welke keuzes maak je?
Dit delen met anderen kan inspirerend zijn.

Onder het mom van ‘beter goed gejat dan slecht bedacht’ hebben wij een nieuwe
rubriek in het leven geroepen. Stom! Uiteraard wel stom met een knipoog, we willen
het graag gezellig houden. Ieder nummer wordt het stokje doorgegeven.

stom!

MARCEL SWERISSEN UIT ZWAAG

Klagende mensen

Haast hebben

Dekbedhoes verwisselen

Kattenstront in de tuin

Gebroken gitaarsnaar

Ziek zijn als je moet zingen
Zonnebrandcrème op het strand

Romantische comédie

Mensen die taalvouten corrigeren
In het volgende Samenspel deelt Paulien Knol haar ergernissen

Carnavalsvereniging De Blockeniers
Beste inwoners van het Rijk der Blockeniers en daarbuiten,
Carnaval 2019 komt met rasse schreden dichterbij. Prins
Manke, Adjudant Nelis en hun Hofdames Floortje en Isa,
maar ook Jeugdprins Yarno, Jeugdadjudant Casper en de
Jeugdhofdames Myrthe en Eva zijn er helemaal klaar voor om een geweldig carnaval
te gaan vieren. Maar voordat zij los kunnen gaan,
zijn er eerst nog wat officiële momenten zoals de
scholenbezoeken en de bezoeken aan mensen die
een steuntje in de rug kunnen gebruiken.
Zaterdag 2 maart gaan beide Prinsen eerst op
bezoek bij Gemeente Hoorn om daar de sleutel op
te halen. Daarna gaan ze naar Gemeente Drechterland om ook daar de sleutel op de halen om
vervolgens te kunnen regeren over dát deel van de
gemeente Hoorn en Drechterland wat deze Prinsen toekomt. Uiteraard nadat een scherpe speech
is voorgedragen zullen deze Prinsen Ooster- en
Westerblokker wat kleurrijker maken tijdens het
carnaval.
Zaterdag: Circus Salto
De Blockeniers presenteren weer een fantastisch programma voor carnaval 2019. Zo wordt op zaterdagmiddag afgetrapt met een geweldig circus in feestpaleis de Brug. Iedereen die naar binnen wil, heeft
een kaartje nodig. De verkoop is super van start
gegaan dus wie weet is het wel uitverkocht. Maar
vanaf 15.30 uur kan iedereen weer naar binnen.
Zondag: Blockeniers Got Talent
De jeugd van Blokker gaat los op deze fantastische
middag. Leuke acts zoals playbacken, live zingen
of iets anders leuks komen voorbij. Deze middag
is voor kinderen en iedereen die van een feestje
houdt. Dus kinderen én volwassenen zijn van harte
welkom. Muziek wordt verzorgd door Go Round en
die belooft er weer een geweldige middag van te
maken. De zaal van feestpaleis De Brug gaat open
om 14.00 uur.
Lees verder op de volgende pagina >>

Maandag: 55-plus middag
Een geweldig gezellige middag in Het Gouden Hoofd met bingo en een spetterend
optreden van niemand minder dan Wolfgang Schwalbe. Na afloop kan er weer heerlijk
gegeten worden in het Gouden Hoofd. Opgave hiervoor bij Jan of Annie Jong: 0229238899 of 06 31315655 of mail naar robdoodeman@kpnmail.nl. Zaal open om 13.30 uur,
aanvang programma om 14.00 uur.
Dinsdag: Dinnershow
Op de dinsdagavond van het carnavalsweekend organiseren wij wederom een dinnershow. Prins Manke heeft met de koks van De Harmonie een heerlijk zesgangendiner
samengesteld. Het belooft weer een gezellige, culinaire avond te worden boordevol
show en entertainment. We hopen jullie natuurlijk weer in groten getale te mogen
begroeten op deze topavond. Aanmelden voor deze bijzondere avond kan door voor
arrangement 1 te kiezen: welkomstdrankje en zesgangen diner voor 40 euro per persoon of arrangement 2: welkomstdrankje, zesgangendiner inclusief hele avond drankjes voor 55 euro per persoon. Maak een van bovenstaande bedragen over naar NL32
RABO0307754677 en je hebt gereserveerd. Inloop vanaf 18.00 uur, aanvang dinnershow
om 18.30 uur.
Dus volop activiteiten bij de Blockeniers. Voor het complete programma: kijk op onze
Facebookpagina, op de website www.deblockniers.nl of kijk in ons full color magazine.

Talententuin Jozefschool Blokker
Vier keer per jaar bieden wij op de St. Jozefschool in Blokker de
talententuin aan. De kinderen uit groep 5 tot en met 8 kunnen in
deze tuin meedoen aan allerlei workshops. Er worden workshops
gegeven op het gebied van natuur, toneel, techniek, ict, beeldende vorming, tot aan
verkenning van het bedrijfsleven. Zo vergroten wij de talentontwikkeling van onze
leerlingen.
Workshops die onlangs voorbij kwamen zijn: programmeren, een afvalproject in samenwerking met het MAK, het maken van een mini-musical, stage lopen bij Deen, een
escape-room maken en een cursus gedichten schrijven.
De kinderen kiezen zelf welke workshops/talenten ze interessant vinden. Zo hebben we
dan ook altijd hele gemotiveerde leerlingen. We werken in kleine gemengde groepjes wat ook superfijn is. Om de keuze voor kinderen groot en rijk te houden, zijn wij
afhankelijk van de hulp van ouders, verenigingen of vrijwilligers om ons heen. Wie weet
hebben wij uw interesse gewekt en denkt u ‘Ik heb iets te bieden!’. Mail dan naar harry.
rood@stichtingpenta.nl.
De workshops worden gegeven op vrijdag 22 en 29 maart en op 5 april van 12.30 tot
14.00 uur.
Onze kinderen hebben er in ieder geval al weer reuze zin in.

MAK Blokweer Foto-expositie Libellen en Vlinders

Van 15 februari tot en met 26 mei is bij MAK
Blokweer de foto-expositie Libellen en Vlinders van Rob Webeling te bezichtigen. Rob is
natuurfotograaf. Al jarenlang gaat hij met zijn
camera op pad om met vele uren geduld het
juiste beeld te vangen. Door al die uren in de
natuur is hij heel veel aan de weet gekomen
over deze bijzondere dieren. Het transformatieproces van libellen en vlinders is fascinerend.
Een libelle kan bijvoorbeeld wel twee of drie
jaar onder water blijven voordat hij langs een
rietstengel omhoog kruipt om daar te transformeren van larve naar libelle. De foto’s van Rob
Webeling zijn kleurrijk waarbij je alle details
van de dieren heel goed kunt zien. Een aantal
van zijn foto’s is genomen in Natuurpark Blokweer.
Je kunt de expositie bewonderen tijdens openingstijden op woensdag, vrijdag, zaterdag
en zondag van 10.00 tot 16.00 uur. Stichting MAK Blokweer, Kloosterhout 1-2, 1695 JC
Blokker www.mak-blokweer.nl.

Volop enthousiasme
Deze maand mocht St. Caecilia weer een scholenproject verzorgen op basisschool De Wingerd.
Muzikantjes in spé konden kennismaken met de
instrumenten van het fanfare-orkest. Dit project
werd afgesloten met een presentatie voor ouders, broertjes, zusjes, opa’s en oma’s in De
Plataan. St. Caecilia bestaat dit jaar 105 jaar en hoopt nog vele jaren te kunnen bestaan
en daarom is een investering in de toekomst natuurlijk nodig. Vol enthousiasme werden
de eerste tonen op het instrument geblazen tijdens de presentatie. Wij hopen dat dit
naar meer zal smaken voor de leerlingen.
Vol enthousiasme wordt ook komende zaterdag weer gespeeld tijdens de Grote Kinderoptocht waarin inmiddels traditioneel St. Caecilia en De Herleving voorop gaan. Een
mooie start van de carnaval.
En over nog meer enthousiasme gesproken. Ondertussen werd er de afgelopen weken
flink gerepeteerd voor het ‘Music meets Musical’ concert van zaterdag 23 maart. De
eerste gezamenlijke repetitie met Musicalvereniging Zwaag heeft inmiddels plaatsgevonden. Leuk om te horen hoe partijen als ‘I’m a believer’ uit Shrek, ‘Als ik toch eens
rijk was’ uit Anatevka of muziek uit The Phantom of the Opera en Urinetown klinken
met koor, solisten en een heel orkest gezamenlijk. Daarnaast speelt St. Caecilia zelf ook
een aantal nummers en zal ZOO! (het ZwaagsOpleidingsOrkest) een musicalrepertoire
laten horen. Eén ding is zeker, gevarieerd wordt het. Samen bereiden Musicalvereniging
Zwaag en St. Caecilia zich voor op een mooie avond in De Witte Valk.
Het concert start om 20.00 uur en de toegang is 10 euro. Vrienden van St. Caecilia hebben met hun vriendenkaart gratis toegang voor één persoon. U bent van harte welkom.
Voor meer info: www.stcaecilia.com.

KVG St. Anna
Woensdag 13 februari hadden wij een avond over fotografie. Jan Smit
kwam samen met zijn vrouw een presentatie geven. Jan is een natuurfotograaf en hij doet dit samen met zijn zoon. Zij reizen daarvoor naar
vele noordelijke landen. Hij vertelde over de kust en daarbij liet hij
prachtige foto’s zien. De zee met zijn golven, het strand met vele mooie
schelpen, de vele verschillende luchten en ook het Noorderlicht had hij
gefotografeerd. Het was een hele mooie en interessante avond, iedereen heeft er echt
van genoten. Denkt u na het lezen van dit verslag, wat is dit een leuke club daar zou
ik meer van willen weten of zien? U kunt vrijblijvend komen kijken. Neem contact op
met onze secretaresse Marian Stavenuiter 0229-232737 of mail even naar kvgstanna@
hotmail.com. Woensdag 5 maart hebben we een filmavond. Dit belooft weer een hele
leuke avond te worden.
Hartelijke groet, bestuur K.V.G. St.Anna

Muzieklessen, atletiek en open avond op De Wingerd
De groepen 6 van De Wingerd hebben allemaal leuke, extra activiteiten gedaan. Ze zijn naar De Kreek geweest voor een ochtend
‘Fun in Atletics’. Alle basisscholen uit Hoorn konden hieraan meedoen. In diverse sporthallen streden kinderen tegen elkaar. De organisatie is in handen van de Atletiekvereniging Hollandia. Het is
altijd een hele leuke, sportieve en goed georganiseerde ochtend!
Ook heeft groep 6 een paar muzieklessen gekregen van Mark en Michael, twee muziekdocenten van St. Caecilia. Na een introductieles, waarbij de muziekgeschiedenis in
sneltreinvaart voorbij kwam, mochten de kinderen kiezen of ze trompet of slagwerk
wilden leren spelen. Na een paar lessen volgde de uitvoering in de Plataan. Samen met
enkele leden van het jeugdorkest mochten de kinderen in kleine groepjes laten horen
wat ze geleerd hadden. En dat klonk al heel leuk! Een aantal kinderen is heel enthousiast geworden en wil graag verder
in de muziek. We zijn benieuwd
of zij ons volgend jaar begeleiden
in het jeugdorkest.
Leden van de atletiekvereniging
en van st. Caecilia, bedankt voor
jullie inzet. Mede door jullie
zijn onze kinderen weer mooie,
nieuwe ervaringen rijker!
Binnenkort hebben wij een informatieavond en twee kijkochtenden waarbij u van harte welkom
bent om de sfeer van onze school
te proeven.
Open avond:		
dinsdag 12 maart
van 19.00 tot 20.00 uur
Open ochtenden:
woensdag 13 maart
van 9.00 tot 12.00 uur
donderdag 21 maart
van 9.00 tot 11.30 uur
U kunt natuurlijk ook een afspraak maken: 0229-237696
Voor meer informatie bezoek
onze site: dewingerdzwaag.nl

Kees Ooijevaar Bowls toernooi 2019
Het Kees Ooijevaartoernooi 2019 wordt op maandag 11
maart gehouden in de Sporthal Zwaag. Dit evenement
begint om 9.30 uur waarbij de twaalf deelnemende
teams (bestaande uit drie personen) tegen elkaar gaan
strijden om de Kees Ooijevaar-toernooi wisselbeker. De
Indoor Bowlsvereniging BZH (Blokker-Zwaag-Hoorn),
Kinnehim-Haarlem (winnaar van 2018) en de twee teams
van Wormer gaan onderling de strijd met elkaar aan.
De deelnemers zullen per wedstrijd, in een tijdsbestek
van 65 minuten, zoveel mogelijk punten proberen te
behalen. Het team dat van de drie gespeelde wedstrijden samen het hoogste aantal punten weet te behalen
is de winnaar van het toernooi. Het spel wordt gespeeld
op matten van 4m breed en 30 meter lang. De speciale
Bowls waarmee gespeeld wordt hebben een speciale
ronding, waarbij één kant verzwaard is. Men moet er
derhalve rekening mee houden dat de Bowl een curve
maakt. De kunst is om zo dicht mogelijk bij de zogenaamde jack (klein rond balletje) te komen en hierbij de bowls van de tegenstanders zo
ver mogelijk van de jack zien weg te ketsen. Het spel werd in de vroegere koloniën gespeeld, maar ook nu nog wordt het veel in Engeland gespeeld. Daarbij zit veel publiek
op de tribunes en zijn er ook tv-uitzending van op BBC2 te zien. Wilt u eens zien hoe
het spel wordt gespeeld dan kan dat tijdens het Kees Ooievaar Toernooi 2019.
U kunt dan vanaf de tribune de wedstrijden bekijken. Mogelijk durft u het aan om eens
te ervaren hoe het spel wordt gespeeld,. U kunt zich dan opgeven voor een kosteloze
proefperiode van drie of vier weken. De clubwedstrijden worden op de maandagen
gespeeld. De ochtendploeg speelt van 09.30 tot 12.00 uur, en de middagploeg speelt
van 13.00 tot 15.30 uur. U kunt zich opgeven bij de secretaris van BZH via
bowlsverenigingbzh@outlook.com of 06-45531879.

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

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

Voorzitster neemt afscheid van de Zonnebloem
Tijdens onze jaarvergadering namen drie vrijwilligers afscheid van onze afdeling Zwaag/
Zwaagdijk-West. Hieronder was onze voorzitster Nel Entius. Aan haar wil ik even extra
aandacht besteden. Nel heeft zich vanaf 2002
ingezet voor de Zonnebloem. Vanaf 2007 als
voorzitster, en wat voor een. Ze deed véél meer dan strikt noodzakelijk is voor het voorzitterschap. Wat vooral opviel was haar luisterend oor, voor zowel onze gasten als onze
vrijwilligers. Menigeen heeft hiervoor in de afgelopen jaren bij haar aangeklopt. Ook
gaf zij voordat ze een vergadering opende de aanwezige vrijwilligers even de gelegenheid hun belevenissen van de afgelopen periode te vertellen. Van tevoren had zij dan
alle agendapunten al nauwgezet uitgewerkt. Tussen de vergaderingen door hield zij de
ontwikkelingen in de gaten, controleerde of alles goed verliep en greep desnoods even
in door middel van een belletje, whatsappje of e-mailtje. Ook zocht ze voor speciale gelegenheden, zoals een afscheid of jubileum van een vrijwilligster, een passend gedicht.
Desnoods stelde zij er zelf een samen. Kortom, we zullen haar enorm missen. We zijn
haar heel dankbaar voor deze 12-jarige periode die zij voorzitster is geweest. Gelukkig
gaat ze niet helemaal weg bij de Zonnebloem want ze blijft nog wel een gast van ons
bezoeken. We gunnen haar nu alle rust om samen met haar Frits, kinderen en kleinkinderen te genieten.
U snapt het misschien al: Wij zoeken nu een nieuwe voorzitter.
Coby van der Gulik:
Hilly Hania: 		
Tineke Reus:

afd. Zwaag/Zwaagdijk-West: 0229-237781
afd. Westerblokker: 0229-243872
afd. Oosterblokker/Schellinkhout: 0229-262456

Protestantse Gemeente Hoorn-Zwaag-Blokker
De kerkdiensten in de wijkgemeente Zwaag-Blokker
worden afwisselend gehouden in de Dorpskerk van
Zwaag (Kerkelaan 8) en in de Dorpskerk van Blokker
(Westerblokker 105).
1e, 3e en 5e zondag van de maand: ZWAAG;
2e en 4e zondag van de maand: BLOKKER.
De kerkdiensten beginnen in de regel om 10.00 uur.
Er is steeds kinderoppas en kindernevendienst.
Zondag 3 maart
Zondag 10 maart

Zwaag: ds. K. Goverts
Blokker: mw. E. Jeunink

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
za.

02 mrt.

zo.

03 mrt.

		

19.00 uur

Westwoud

09.30 uur

Zwaag

19.00 uur		

Eucharistieviering m.m.v. koor Zingerderwijs
Carnaval - Eucharistieviering
Rozenkransgebed in de Lourdeskapel

di.

05 mrt.

09.00 uur

Zwaag

Eucharistieviering in de Lourdeskapel

wo.

06 mrt.

08.30 uur

Zwaag

Aswoensdag

				

Stille Aanbidding in de Lourdeskapel

		

Eucharistieviering in de Lourdeskapel

09.00 uur		

		

19.00 uur		

Eucharistieviering m.m.v. koor Marcanto

do.

07 mrt.

09.00 uur

Zwaag

Eucharistieviering in de Lourdeskapel

vr.

08 mrt.

09.00 uur

Zwaag

		

19.00 uur		

Eucharistieviering in de Lourdeskapel
Rozenkransgebed van Goddelijke Barmhartigheid in de

				

Lourdeskapel

za.

09 mrt.

19.00 uur

Westwoud

MOV – Eucharistieviering m.m.v. Dames- en Herenkoor

zo.

10 mrt.

09.30 uur

Zwaag

				

Eerste Zondag veertigdagentijd
MOV – Eucharistieviering

		

19.00 uur		

Rozenkransgebed in de Lourdeskapel

di.

12 mrt.

09.00 uur

Zwaag

Eucharistieviering in de Lourdeskapel

wo.

13 mrt.

08.30 uur

Zwaag

		

09.00 uur		

Stille Aanbidding in de Lourdeskapel
Eucharistieviering in de Lourdeskapel

do.

14 mrt.

09.00 uur

Zwaag

Eucharistieviering in de Lourdeskapel

vr.

15 mrt.

09.00 uur

Zwaag

Eucharistieviering in de Lourdeskapel

za.

16 mrt.

19.00 uur

Westwoud

Eucharistieviering m.m.v. Grote Waalkoor

zo.

17 mrt.

09.30 uur

Zwaag

Tweede zondag veertigdagentijd

				

Eucharistieviering

		

14.30 uur		

Filipijnse viering in het Engels in de Lourdeskapel

		

19.00 uur		

Rozenkransgebed in de Lourdeskapel

Belangrijke gegevens en telefoonnummers
Alarmnummer Ambulance / Brandweer / Politie

112

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

0229 - 25 22 00

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

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

0229 - 21 22 22
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
Mariejan Spil, Zwaagdijk 367, (oud) Zwaag/Zwaagdijk-West.
Zonnebloem Westerblokker
Monique Smit, Renoirhof 54, Hoorn (Bezoekwerk)
Karin Jong-Koen, Bandstraat 8, Blokker (Secretaris)
Zonnebloem Oosterblokker /Schellinkhout
Jacqueline Weening, Oosterblokker (Secretaris)  	
Onafhankelijk Ouderenadviseur MEE & De Wering
Wijksteunpunt Ouderenzorg St. Jozefpark Blokker
Wijksteunpunt Ouderenzorg Perelaar Zwaag
Parochiële Caritas Instelling (P.C.I) Zwaagdijk-West
R.K. Begrafenis- en Crematievereniging St. Barbara
R.K. Begrafenis- en Crematievereniging St. Barbara
Uitvaartvereniging De Laatste Eer		
Uitvaartvereniging St. Jozef		
Uitvaartverzorgers bovenstaande verenigingen:
Lian Kroon en Monique Bankras		

0229 - 23 77 81
0229 - 5729 74
06 - 18 24 6819
0229 - 24 76 27
06 - 41 16 5711l
088 - 00 75 000
0229 - 24 06 04
0229 - 21 23 23
0229 - 57 29 74

jweening@gmail.com

Zwaag, Zwaagdijk-West
Oosterblokker.
Zwaag en Blokker
Westerblokker

06 - 11 44 44 17

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

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

