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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 1 maart kunt u inleveren

uiterlijk op woensdag 20 februari voor 19.00 uur ‘s avonds
via redactie@stichtingsamenspel.nl of op Benonilaan15, 1695HD Blokker
Tekst kunt u het beste aanleveren in Word of direct in uw e-mailbericht.
Foto’s in een zo hoog mogelijke resolutie, minimaal 300 dpi en illustraties zoals logo’s het liefst
als illustrator EPS en anders ook in een zo hoog mogelijke resolutie. Als u hierover vragen
heeft, kunt u ze uiteraard altijd stellen via redactie@stichtingsamenspel.nl .
De redactie behoudt zich het recht voor de kopij in te korten en te beoordelen op 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

Bericht Zonnebloem afdeling Zwaag/Zwaagdijk-West
Zondag 21 januari werd in Zwaag de musical Hairspray
opgevoerd waarbij een aantal gasten van de Zonnebloem
aanwezig waren. Voor deze gasten werd geregeld dat zij
vroeg mochten komen, zodat ze een mooi plaatsje hadden
in de zaal. De mensen hebben genoten van goed spel en mooie muziek, een kopje koffie
of thee, even bijkletsen en een tombola. Er werd door een van de gasten zelfs nog een
prijsje gewonnen. Dit inmiddels traditionele jaarlijkse uitje willen we graag in ere houden.
Coby van der Gulik. afd Zwaag/Zwaagdijk-West
Hilly Hania:
afd. Westerblokker:
Tineke Reus:
afd. Oosterblokker, Schellinkhout

0229 237781
0229-243872
0229-262456

Nieuw materiaal op de Wingerd
Dinsdag 8 januari stond een vrachtwagen op het schoolplein om
Regenboogwereldkisten en Spectrumboxen af te leveren op onze
school. Het zijn tastbare en digitale leeromgevingen voor de middenbouw en bovenbouw waarmee we onderzoekend en ontwerpend gaan leren.
In de middenbouw hebben we een prachtige kast in de klas waarmee we de kinderen
nieuwsgierig maken naar een thema, met verschillende voorwerpen die uit de kast
‘gegrabbeld’ kunnen worden. Wat zie je? Wat weet je er al van? Wat wil je er nog meer
van weten? We stellen
onze eigen onderzoeksvragen op. En hoe ga je
deze onderzoeksvragen
met je groepje onderzoeken? Je verwerkt de
vragen in een presentatie,
in wat voor vorm dan ook,
en presenteert deze met
je groepje aan de rest van
de klas.
In de bovenbouw staat
ook zo’n prachtige kast.
De kinderen zijn enthousiast en er ontstaan prachtige onderzoeken!

Activiteiten MAK Blokweer in de Voorjaarsvakantie
Sprankelend voorleesfeest ‘Kikker in de kou’
Zondag 17 februari kunnen peuters en
kleuters het verhaal ‘Kikker in de kou’ van
Max Velthuijs meebeleven tijdens
een sprankelend voorleesfeest bij
MAK Blokweer. Kikker voelt zich in
de winter maar ellendig, hoe moet
dat nu verder? In de stal tussen de
dieren gaan we met de kinderen in
gesprek over de winter en hoe dieren
daar mee omgaan. Samen onderzoeken we hoe het komt dat Kikker zijn
vriendjes de winter wél leuk vinden.
We zingen en dansen en we gaan óók
nog een eigen kikker knutselen in de
Molshoop. We krijgen het wel warm
samen! Dit voorleesfeest voor peuters en kleuters van twee tot en met zes jaar vindt
plaats van 10.30 tot 11.30 uur.
Aanmelden kan telefonisch: 0229-266344 of via email: info@mak-blokweer.nl.
De kosten zijn 3,50 euro per kind, inclusief materialen.
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 heel weinig te vinden. In
de winter waarderen vogels dus
wat extra voer. Het is dan ook
een goed idee om vogels nu bij
te voeren. Wil je weten hoe,
schrijf je dan in voor de doemiddag vogelvoer maken op
zondag 24 februari en kom het
ontdekken.
Deze Maks’ doe-middag voor kinderen van 6 tot en met 12 jaar vindt plaats van 14.00
tot 15.30 uur. Aanmelden kan telefonisch: 0229-266344 of via email: info@mak-blokweer.nl. De kosten zijn 4,50 euro per kind inclusief materialen.
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.
Stichting MAK Blokweer, Kloosterhout 1-2, 1695 JC Blokker, www.mak-blokweer.nl

Opbrengst actie kerkbalans St. Martinuskerk Zwaag
Vrijdag 25 januari is de opbrengst van de actie kerkbalans in Zwaag geteld. De
eerste telling direct na het ophalen van de enveloppen heeft 12.425,60 euro opgebracht. Er komen daarna nog bijdragen binnen van parochianen die niet thuis
waren of alleen een toezegging deden bij te dragen.
Dikwijls hadden de parochianen de enveloppe al klaar staan wanneer de medewerkers deze kwamen ophalen. Namens het bestuur hartelijk dank voor uw bijdrage.
Heeft u nog niet bijgedragen? Dit kan alsnog op rekening NL15 RABO 0376800747
t.n.v. R.K. Parochie H. Mattheüs.
Fijn dat wij weer konden rekenen op onze medewerkers. Namens het bestuur en de
werkgroep veel dank daarvoor en graag tot volgend jaar.
Werkgroep kerkbalans Zwaag

De Rabobank Clubkas Campagne is gestart
Na het grote succes van vorig jaar is de Rabobank Clubkas
Campagne terug. Rabobank West-Friesland stelt dit jaar
350.000,- euro beschikbaar. Alle verenigingen en stichtingen
uit de regio West-Friesland, die bij de bank bankieren en voldoen aan de voorwaarden,
komen in aanmerking voor deelname. Inschrijven kan tot en met 31 maart via de website www.rabobank.nl/wf. Na de inschrijvingsperiode vindt de stemperiode plaats. Tijdens
deze stemperiode van 23 april tot en met 14 mei brengen leden van de Rabobank hun
stem uit op hun favoriete vereniging of stichting. Elk lid mag vijf stemmen (en maximaal
twee stemmen per club) uitbrengen. De leden ontvangen aan het begin van de stemperiode via de post hun stembiljet met meer informatie. Elke stem is geld waard. Hoe meer
stemmen, des te hoger de bijdrage voor de vereniging of stichting.
Op deze manier beslissen onze leden mee in de verdeling van het coöperatief dividend.
Vorig jaar hebben 10.915 leden van Rabobank West-Friesland gestemd op de 741 deelnemende clubs. Klanten die dit jaar willen stemmen, moeten wel lid zijn van Rabobank
West-Friesland! Het lidmaatschap is eenvoudig en gratis aan te vragen voor klanten die
18 jaar of ouder zijn.

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

Kledingwinkel Doe Wat in wijkcentrum De Zaagtand
Sinds jaar en dag verkoopt Doe Wat in wijkcentrum De Zaagtand
mooie tweedehandskleding voor een zacht prijsje. Het is in deze
dure tijden zeker de moeite waard om eens langs te komen. U kunt
bij Doe Wat kleding kopen, maar ook zelf inbrengen. Dat levert ook
nog iets op: als uw kleding wordt verkocht ontvangt u de helft van
de verkoopprijs. Niet verkochte kleding kunt u weer terug krijgen en
anders wordt het opgehaald voor het goede doel. De vrijwilligers zijn zeer kritisch op
de inbreng van kleding. Er wordt op toegezien dat kleding schoon, heel en eigentijds is.
De collectie wisselt geregeld, elke week is er iets nieuws te vinden.
Doordeweeks is de winkel dagelijks geopend, behalve op dinsdag. Als extraatje is de
winkel ook open op de derde zondag van de maand. De vrijwilligers zijn altijd bereid
om u alles te vertellen over de werkwijze. Voor de exacte openingstijden kunt u terecht
op www.netwerkhoorn.nl of bel even naar De Zaagtand: 0229-855700.

Herleving gaat op concours
Het is al jaren geleden dat muziekvereniging De herleving Zwaag
op concours is geweest. In het voorjaar van 2018 hebben we
besloten om aan het concertconcours in Drachten deel te nemen.
Andere jaren hebben wij wel meegedaan aan festivals waarbij
het orkest ook een jurybeoordeling kreeg, maar tijdens een concours is de jurering veel
uitgebreider. Aan het concours in Drachten, dat georganiseerd wordt door OMF (Organisatie van muziekverenigingen in Fryslán) doen 15 orkesten mee: acht brassbands,
vijf fanfares en twee harmonieorkesten. Het concours wordt gehouden in De Lawei in
Drachten en begint om 09.00 uur. De Herleving speelt om 15.15 uur. Als extra voorbereiding op dit concours hebben we op 9 februari een try-out gegeven in Heemstede.
Nu nog de laatste puntjes op de i zetten, zodat we goed kunnen presteren in Drachten.
Daarna volgt het lenteconcert op 14 april in de Witte Valk. U ziet, we zijn druk bezig.

Column

Brechje

Kleur bekennen
De winkels lagen vol met roze, rode en gouden geurkaarsjes. Beertjes die een hartje vasthouden, fotolijstjes, luchtjes, lingerie, horloges, sieraden, chocolade, kaarten. Allemaal in het teken van Valentijnsdag. De dag waarop een geliefde extra
in het zonnetje gezet kan worden. Er moest nodig wat gekocht worden om de ander of
de stille liefde te laten weten dat je van diegene houdt. Het gaat er niet om wat je de
andere 364 dagen doet om te laten weten dat je van iemand houdt. Blijkbaar hoef je
de rest van het jaar je geliefde niet in het zonnetje te zetten. Althans, zo lijkt de wereld
van merchandise er over te denken.
Ruim een week voor Valentijnsdag zag ik in de winkels al paaseitjes in gele, groene en
gouden wikkels liggen. De gele servetjes met schattige konijntjes roepen: “Koop mij!”
Even twijfel ik… Bah, ik heb helemaal geen trek in die zoetigheid. Ik zit nog vol van de
lekkernijen van de jaarwisseling. Thuis zie ik dat Pasen dit jaar op 21 en 22 april valt.
Dat betekent dat de eitjes bijna drie maanden van tevoren in de winkels liggen. Ja, om
u en mij alvast lekker te maken. Ik doe er niet aan mee! De eitjes liggen er over twee
maanden ook nog wel. De servetjes neem ik misschien volgende keer mee. Alvast wat
gezelligheid in huis in deze nog gure maand.
Zonder dat wij het weten beïnvloedt de middenstand ons koopgedrag, door onder andere
het gebruik van kleuren. De onderstaande gevoelens komen naar boven bij de kleuren rood
en geel. Rood: passie, liefde en vastberadenheid, maar ook haat- en wraakgevoelens.
Geel: geluk, glorie en (zon)licht, maar ook afgunst, onbetrouwbaarheid, verraad en lafheid.
Dus ik laat met alle liefde de servetjes in de winkel liggen. Thuis vind ik nog een half pakje…

PubQuiz voor KiKa in de Witte Valk
In samenwerking met Partycentrum De Witte Valk in Zwaag en Quizzards organiseer ik
een PubQuiz, waarvan de opbrengst naar Stichting KiKa gaat. Ook loop ik in november
de marathon van New York voor KiKa. Ik wil zoveel mogelijk sponsorgeld ophalen voor
dit goede doel. De Quiz is op donderdag 21 februari. De entree is tien euro per persoon.
De deur gaat om 20.00 uur open en de quiz start om 20.30 uur. Er kunnen teams van
maximaal vijf personen meedoen.
Aanmelden kan via marliesrunsforkika@gmail.com. Meer informatie: 06-81606077.
Marlies Driessen

Huisartsenpraktijk Julianalaan
hr. Th.E. Versteege, huisarts
mw. A.M. Bax, huisarts
mw. Q.C.M. Meijer, huisarts
mw. M. Dijkers, huisarts
hr. S.H.O. Khachadurian, huisarts
Helaas gaat dokter Dijkers ons per 1 maart verlaten. Zie haar eigen
stukje hieronder. Haar werkzaamheden worden overgenomen door mw. R.A.M.
Ooteman. Voor actuele informatie, zie de website: www.julianalaan.praktijkinfo.nl
Beste patiënten,
Vanaf 1 maart zal ik niet meer werkzaam zijn bij huisartsenpraktijk Julianalaan. Ik
kijk terug op een mooie tijd in Zwaag met fijne, leerzame, ontroerende, uitdagende
maar vooral leuke contacten met patiënten en collega’s. Ik ga nu een nieuw avontuur aan als huisarts in Zweden, waar de rust, ruimte, natuur en de elanden op mij
wachten!
Ik wil u graag hartelijk danken voor uw vertrouwen en de prettige samenwerking,
en ik wens u allen een goede gezondheid.
Hartelijke groet, Maartje Dijkers, huisarts

Seniorenvereniging Pancratius - Oosterblokker
Beste leden,
Wij willen donderdag 14 maart een informatie-ochtend
organiseren, die helderheid kan bieden met betrekking tot
persoonlijke wensen ten aanzien van uw levenseinde. Denk
hierbij aan wel of niet reanimeren, of wat als de kwaliteit van
leven die u voorstond niet meer bij uw situatie past? Vragen
die ons allemaal wel eens bezighouden.
Bent u geïnteresseerd, neem dan contact op via 06-11179234
of mvengen@hotmail.com.
De lezing wordt gegeven door een deskundige van NVVE, de Nederlandse vereniging
voor een vrijwillig levenseinde.
Namens het bestuur, secretaris Marieke van Engen

Mededelingen Medisch Centrum Oost
Huisartsenpraktijk A.E. Meijer - www.medischcentrumoost.com
De huisartsenpraktijk is wegens nascholing, vakantie of nachtdienst
gesloten op: dinsdag 19 februari
Met vriendelijke groet, A.E. Meijer en A. Bos, huisartsen

Vrienden en vriendinnen van Het Masker,
Wat hebben wij 2 februari een Waanzinnig Maskerfeest beleefd! Ze hadden mij
gevraagd om als ex-adjudant mee te spelen
in een clipje waarin we op zoek gingen naar
een geschikte Prominent voor 2019. “Tuurlijk”, had ik gezegd, niet wetende dat ze mij
hiervoor gekozen hadden. Op de avond zelf
stond ik mooi te kijken naar het scherm toen
ineens onze goedheiligman (Nico Vriend) het
woord nam. Omdat ik zes jaar lang betrokken ben geweest bij de intocht van de Sint, begon mij wel iets te dagen. Toen mijn
naam in beeld verscheen, wist ik dat ik de nieuwe Prominent was geworden! Wat een
eer om het LOP op te mogen volgen als Prominent van Zwaag. Samen met Sonja ben ik
superblij met deze prijs. Bij deze wil ik alle mensen bedanken die mij gekozen hebben.
ex-Adjudant Marco

Blokkerdagen 2019, bedankt!
De afgelopen Blokkerdagen kunnen de boeken in als zeer
geslaagd. Twee drukke dagen met veel belangstellenden.
De vele reacties die het bestuur mocht ontvangen waren
zeer positief. Het ludieke optreden van Mieke en Nel ontlokte bij het publiek vele lachsalvo`s. Ook de Blokkerquiz
werd fanatiek meegespeeld. Het optreden van het Westfries Collectief was een schot in de roos. Op zondag was er
een sneltekenaar die menigeen blij heeft gemaakt met een
karikatuurtekening. Er was ook veel belangstelling voor de
fototentoonstelling van verdwenen boerderijen in Blokker.
En natuurlijk werd het nieuwe jaarboek gepresenteerd.
Het bestuur van de Historische vereniging Blokker wil vanaf deze plaats de vrijwilligers
bedanken voor hun geweldige inzet en de vele bezoekers voor hun komst, top.

Liefdewerk Oud Papier Zwaag
Het oud papier wordt elke maandag in de
even weken opgehaald in Zwaag.
Ophaaldata:
maandag 18 februari
maandag 4 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

Nieuws van Roald Dahlschool
Op de Roald Dahlschool werken we iedere periode aan een
bepaald thema. In de kleutergroepen is het thema momenteel geschiedenis. Het wemelt er van de dinosaurussen. De
dino’s leefden in een omgeving met veel bomen en soms
vulkanen. In de themahoeken zijn de vulkanen dan ook te
zien. De kinderen gaan daarnaast als echte archeologen op zoek naar sporen uit die
tijd. In bakken met zand gaan ze op zoek naar schatten uit het verleden. Daarbij maken
ze gebruik van écht archeologische gereedschap zoals een kwastje en een truweel.
In de groepen 3 is het thema momenteel de dierenwinkel. De kinderen hebben mooie
hokken getimmerd voor de dieren die in de winkel staan. In de winkel zijn allerlei zaken
te koop, zoals voer en hondenborstels.
Ook in groep 4 gaat het over de geschiedenis van lang geleden. En in de middenbouw
zijn de kinderen bezig met het thema Middeleeuwen. Bij de ingang van de groepen zijn
de toegangspoorten duidelijk zichtbaar.
In de bovenbouw hebben de leerlingen onder andere een eigen tekst gemaakt in
braille. Dit in het kader van het thema Communicatie.
Kennismaken met de Roald Dahlschool
Gaat uw zoon of dochter volgend schooljaar voor het eerst naar school en heeft u nog
geen keuze gemaakt voor een school, dan bent u van harte welkom op de kennismakingsochtenden voor nieuwe ouders.
Op dinsdag 26 februari, woensdag 6 maart, donderdag 21 maart en vrijdag 29 maart geven wij u informatie over onze school en kunt u een kijkje nemen in onze groepen. De
ochtenden starten om 9.00 uur en duren tot ongeveer 10.30 uur. Vanwege een maximaal aantal ouders, willen wij u vragen telefonisch of per e-mail een afspraak te maken.
Op onze website: www.roalddahlschool.nl treft u meer informatie aan.
Graag tot ziens!

Werk aan de weg
Vervangen asfalt rond rotondes Oostergouw  
Datum: tot en met vrijdag 1 maart
Het verkeer wordt omgeleid door middel van borden.
De rotonde Oostergouw-Blokmergouw is tot 22 februari afgesloten
voor auto’s. Fietsers worden ter plaats omgeleid. Van 18 februari tot
22 februari wordt de rotonde Oostergouw-Krijterslaan afgesloten. De
Krijterslaan is vanaf 25 februari tot en met 1 maart afgesloten. Bewoners van de Vriendschaplaan kunnen tijdelijk via het fietspad de wijk
bereiken.

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
10.00 – 11.00 uur
Gezamenlijk eten
12.00 – 13.00 uur
Zaterdag
Koersbal

14.00 – 16.00 uur

Zondag
Koffie drinken

10.30 – 11.30 uur

Overige activiteiten:
Klaverjassen
Vrijdag 8 februari en 22 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 15 februari en 15 maart 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
Sinds 7 februari kunt u elke donderdag in
‘Ontmoeten bij Brinkpark’ terecht voor een
gezellige spelletjesmiddag. Diverse spelletjes, naar
wens van een ieder, worden gespeeld.
U kunt gewoon binnenlopen, inschrijven of
opgeven is niet nodig.
Ontmoeten bij Brinkpark,
St. Josephpark 1 te Blokker

Familieberichten & Zoekertjes
DANKBETUIGING
Lieve mensen,
Langs deze weg willen wij jullie bedanken voor de warme belangstelling,
zowel tijdens zijn ziek zijn als na het overlijden van
Cor Ooijevaar
Het is hartverwarmend om te weten dat hij niet alleen voor ons,
maar ook voor anderen zoveel heeft betekend.
Corry Ooijvaar-Mol
Kinderen en kleinkinderen
Blokker, februari 2019
GEVONDEN
In november/december heeft iemand bij een bezoek aan huisartsenpraktijk
Julianalaan in Zwaag de verkeerde jas mee naar huis genomen.
De jas die hier nu nog hangt is een donkerblauw, gewatteerde damesjas met een
grijze boord van het merk Trend one.
Wie heeft de verkeerde jas meegenomen?
Graag even melden bij de balie, dan kunnen we de jassen weer omruilen.
Informatie: 0229-212222
AANGEBODEN
Heeft u interesse in een vlaggetjes-slinger van stof? In allerlei kleuren en dessins en
voor vele gelegenheden geschikt (verjaardag, jubileum, kinderkamer)
Echter ook voor carnaval buiten, aan uw huis bijvoorbeeld! Het verhoogt de sfeer
en ze maken niet het ritselende geluid!
Info: tel. 232780 / 06-36498850

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

vermist
Missy is een 4-jarige poes, woont in Westwoud.
Ze is sinds 27 november vermist. Ze is zwart met wit.
Voornamelijk zwart op bovenzijde kop + masker, rug, flanken en
staart. Door het zwarte haar zitten witte haartjes vermengd. Meer
informatie over Missy haar uiterlijk enz. kunt u vinden op mijn
Facebookpagina: https://m.facebook.com/natasjaME
Heeft u Missy gezien neem dat contact met me op.
Ik mis haar verschrikkelijk.
Natasja Gerritsen, Woudlust 3, Westwoud,
0228-525429 of 06-27307123

Voor plaatsing in het Samenspel van 1 maart graag uiterlijk op
woensdag 20 februari voor 19.00 uur uw berichtje inleveren.
De kosten voor het plaatsen van een bericht in deze rubriek zijn € 5,-

Dit bedrag kunt u overmaken naar rekening: NL 17 RABO 0122 1373 96
t.n.v. Stichting Samenspel
De tekst kunt u mailen naar redactie@stichtingsamenspel.nl
en mag beslist niet te lang zijn (max. 50 woorden).
Het bedrag dient uiterlijk op de inleverdatum (zie hierboven) overgemaakt te zijn.
De redactie zorgt er dan voor dat uw zoekertje wordt geplaatst.

Een c ompli mentje!
Deze rubriek is opgezet als een doorgeefrubriek. Degene die een
compliment krijgt mag in het volgende Samenspel een
complimentje geven.
Wat een verrassing, staat mijn naam ineens in de rubriek Complimentje. Dank je wel
Jos, al voelt het wel ongemakkelijk om zo in het zonnetje te staan. En bekomen van de
schrik besef ik dat ik hem mag doorgeven. Er schoot al heel snel een naam te binnen,
dichtbij huis (zelfs in huis). André Conijn, een stille kracht die veel werk heeft verricht achter de schermen: actief geweest als toernooiorganisator bij tennisvereniging
Swaegh, penningmeester bij het ziekentriduüm, penningmeester bij Het Masker, muzikaal begeleider bij de kindermusical, filmman en -monteur bij de musicalvereniging en
ook nog boekhoudcontroleur bij het CDA. Al deze taken verricht hij al jarenlang, altijd
achter de schermen en nooit in de spotlights. Daarom wil ik hem nu graag eens in de
schijnwerpers zetten en danken namens Zwaag voor alles wat hij heeft gedaan voor de
gemeenschap (en ook voor ons gezin)!
Annette Conijn

Activiteitenagenda

februari / maart

16 februari

Klaverjassen
Wildebras, Zwaagdijk-West

Aanvang: 20.00 uur

16 februari

Poppenvoorstelling Maurits Muis
Aanvang: 13.30 uur
Jeugdraad Zwaag, Honky Tonk, Bangaerde 1-2 in Zwaag

17 februari

Sprankelend voorleesfeest ‘Kikker in de kou’
MAK Blokweer, Blokker

10.30 - 11.30 uur

18 februari

Vakantiespelen (sport en spel)
MFA De Kreek, Bangert en Oosterpolder

11.00 - 15.00 uur

19 februari

Keezen
De Witte Valk, Zwaag

Aanvang: 19.30 uur

21 februari

PubQuiz voor KiKa
De Witte Valk, Zwaag

Aanvang: 20.30 uur

22 februari

Klaverjassen
Brinkpark, St. Josephpark 1, Blokker

23 februari

Frisfeest voor de Jeugd (organisatie De Blockeniers) Aanvang: 19.45 uur
SJJO (achter de snackbar in de Koedshal, Oosterblokker)

25 februari

Dorpenoverleg Blokker–Zwaag
De Witte Valk, Zwaag

14.00 - 16.00 uur

Aanvang: 20.00 uur

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

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

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

Sportagenda

februari / maart

VOETBAL
17 feb

Heren

De Blokkers - VVS’46		

14.00 uur

Blokker

Dames

Zwaag/Hooglandkozijnen - Arch.buro Nieuwboer

19.15 uur

Zwaag

24 feb

Heren

HV Blokker - Commandeur/VVW 2

12.40 uur

De Kreek

24 feb

Dames

Westfriezen - Westsite 3

13.15 uur

Zwaag

NIVO - Madjoe 4		

21.15 uur

De Kers

ZAALVOETBAL
15 feb
HANDBAL

VOLLEYBAL
15 feb

Heren

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.

Uitnodiging algemene ledenvergadering
Het bestuur van Historische Vereniging Blokker nodigt haar leden uit voor
de Algemene Leden Vergadering (ALV) in de afmijnzaal op maandag 4 maart
om 19.30 uur. We beginnen de avond met een terugblik op het afgelopen
jaar. Aansluitend behandelen we de agendapunten van de ALV. Na de pauze wordt
teruggeblikt op de afgelopen Blokkerdagen. Natuurlijk zorgen wij voor een
lekkere warme afmijnzaal en een bakkie koffie.
Graag tot ziens op de ALV, we gaan er weer een mooie avond van maken.
Vriendelijke groet, het bestuur van HVB

Nieuws van de duofiets
Het blijkt dat niet helemaal duidelijk is hoe het reserveren van
onze prachtige elektrische duofiets in zijn werk gaat. De fiets is
eigendom van de Ouderenbond en de Zonnebloem. U belt voor een reservering eerst
naar Dineke Greuter: 0229-263181 of Marieke van Engen: 06-11179234. Daarna kunt u
de sleutel en de fiets ophalen bij Oosterblokker 71. Natuurlijk wensen wij u met uw gast
een heerlijk fietsritje toe. Laat het voorjaar maar komen zouden we zo zeggen.
Annemiek Schouten, namens bestuur Zonnebloem Oosterblokker-Schellinkhout

Beste inwoners van het Rijk der Blockeniers en daarbuiten,
Carnaval 2019 komt met rasse schreden dichterbij.
Maar voor het zover is hebben prins Manke, Adjudant Nelis en de charmante hofdames Isa en Floortje
zich op verschillende fronten gepresenteerd. Zo was
daar de prijsuitreiking van het geweldige kroegenspektakel dat in Westwoud, Blokker en Zwaag
plaatsvond. De Prins en Adjudant hadden de eer om
de winnaars van dit fantastische evenement een prijs
te mogen overhandigen. Evenals aan de meest originele verklede groepen. Ook waren
de Blockeniers vertegenwoordigd op het Prinsenbal bij Ospylac in Hoorn. De volgende
dag was het de beurt aan jeugdprins Yarno om met zijn gevolg aanwezig te zijn bij het
jeugdprinsenbal van Ospylac.
De week erop kon de Prins en zijn gevolg naar de buren in Zwaag waar het Masker een
geweldig prinsenbal had georganiseerd met topband Melrose. Wat een superavond!
Ook werden diverse onderscheidingen uitgewisseld van en door alle hoogheden op
deze avond.
Als u dit leest heeft de rondgang net plaatsgevonden en heeft u het full color Blockeniersmagazine mogen ontvangen. Was u niet thuis en wilt evengoed een donatie doen,
dat kan op rekeningnummer NL32 RABO0307754677 t.n.v. de Blockeniers. Heeft u geen
magazine ontvangen mail dan even naar jeugddeblockniers@gmail.com.
De Blockeniers presenteren weer een fantastisch programma voor carnaval 2019. Zie
info hieronder.
Frisfeest voor de jeugd!
Een week voor het carnavalsweekend barst het feest bij de Blockeniers al los. Op
zaterdagavond 23 februari wordt er weer een geweldig frisfeest georganiseerd. Alle
oudere kinderen van de basisscholen en de jonge jeugd van de middelbare scholen zijn
van harte welkom. De DJ zal zorgen voor vette muziek en de hapjes en drankjes zijn
helemaal gratis. Dus trommel al je vrienden en vriendinnen op en kom gezellig naar het
frisfeest! In het zaaltje van SJJO (achter de snackbar in de Koedshal.
Kaartjes circus zaterdagmiddag:
De kaartverkoop voor circus Salto die de zaterdag van het carnaval een optreden gaat
verzorgen is gestart. De kaartjes zijn voor maar 2,50 euro per stuk te koop bij de Primera. Iedereen die Feestpaleis de Brug wil betreden heeft een kaartje nodig.
Zondag: Blockeniers Got Talent
De jeugd van Blokker kan aan deze fantastisch middag deelnemen. Heb je een leuke
act, kan je goed playbacken of zelfs live zingen? Geef je dan snel op en mail naar jeugddeblockeniers@gmail.com of neem contact op met Monique Schouten 06-27375597.
Maandag, de 55plus-middag:
Lees verder op de volgende pagina >>

Een geweldig gezellige middag in Het Gouden Hoofd met bingo en spetterend optreden. Na afloop kan er weer heerlijk gegeten worden in het Gouden Hoofd. Opgave
hiervoor bij Jan of Annie Jong: 0229-238899 of 06-31315655 of mail naar robdoodeman@kpnmail.nl.
Dinnershow
Op de dinsdagavond van het carnavalsweekend, 5 maart, organiseren we weer 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 zesgangendiner voor 40 euro per
persoon of arrangement 2: welkomstdrankje en zesgangendiner, inclusief hele avond
drankjes voor 55 euro per persoon. Maak een van bovenstaande bedragen over naar
NL32 RABO0307754677 en je hebt gereserveerd.
Dus volop activiteiten bij de Blockeniers. Voor het complete programma: kijk op onze
Facebookpagina, op de website www.deblockniers.nl of in ons full color magazine.

Nieuws van toneelvereniging Michael
Op zaterdag 6, vrijdag 12 en zaterdag 13 april speelt toneelvereniging Michaël een vrolijk blijspel in drie bedrijven van
José Raaphorst in ons eigen dorpstheater: Het Gouden Hoofd.
De titel van het toneelstuk is Huis te koop. Er is veel verwarring bij de verkoop van
dit huis. Wie heeft het nou uiteindelijk gekocht? Er wordt al druk gerepeteerd om dit
leuke toneelstuk voor u op de planken te brengen. Duidelijk is dat er een spelletje
wordt gespeeld met de verkoop van dit huis. Er zitten dwaze momenten in dit toneelstuk waardoor het erg prettig wordt om naar te kijken. Het wordt weer een gezellig
avondje ontspannen toneel kijken. De cast raakt al goed op elkaar ingespeeld en dan
kunnen scenes mooi uitgespeeld worden.
Kortom, toneelvereniging Michael nodigt u van harte uit om naar een van de voorstellingen te komen kijken. Een gezellig avondje uit met livemuziek van Sascha na afloop.
Kaarten zijn in de voorverkoop verkrijgbaar bij Loes Beemster, Golden Deliciouslaan 15
in Blokker. Tel: 0229-232781. Volg ons ook op facebook.

Losse stoeptegel?

Meld het op
www.hoorn.nl/melding

Kapotte lantaarnpaal?
Meld het op
www.hoorn.nl/melding

Dorpenoverleg Blokker - Zwaag
Beste dorpsbewoner/-ster van Blokker en/of Zwaag,
de agendacommissie nodigt u uit op maandag 25 februari
om 20.00 uur in De Witte Valk, Dorpsstraat 175, Zwaag.
Agenda:
1. Opening.
2. Ingekomen post/mededelingen.
3. Verslag d.d. 28 januari 2019 (in uw bezit).
4. 	Coos Schouten geeft een presentatie over de warmtepomp. Wat is een warmtepomp? Welk systeem? Overal toepasbaar? Kosten?
5. 	Melchus van Walsteijn en Michiel Swiers vertellen over het Repair Café. In Hoorn
is een Repair Café in de Grote Waal, de Kersenboogerd en de Liornestaat. Zou er
plaats zijn voor een dergelijk café in Blokker of Zwaag?
6. 	Chris van der Meij en Cees Vlaar vertellen over ‘Hoorn, place to bee’ (in 2018 verworven prijzen) met aandacht voor het bijenlint en hoe een ieder daar zijn bijdrage aan
kan leveren.
7. 	U kunt de Agendacommissie niet wijs maken dat u geen punten heeft om in de te
brengen die een ander ook interesseren. Aarzel niet en maak uw omgeving nog
mooier. Kom met suggesties, ideeën of onderwerpen waarover u wilt praten, ze zijn
altijd belangrijk.
8. Sluiting en een drankje in het voorcafé.
De Agendacommissie

Vakantie Spelen Hoorn voorjaarsvakantie
(18 tot en met 22 februari)
Ben je tussen de 4 en 12 jaar? Doe dan mee op
maandag 18 februari van 11.00 tot 15.00.
Kom sporten, spelen, springen en knutselen!
Het thema is: Diep in de zee. De toegang is gratis.
MFA De Kreek, Meetketting 1-3 in Zwaag.
Cultuurpas: Doe mee met bijvoorbeeld dansen, tekenen of muziek maken en ontdek
wat jij leuk vindt. Kijk snel op www.sportencultuurhoorn.nl en geef je op. De cultuurpas
is voor kinderen van groep 3 tot en met 8 die mee willen doen aan een 4-weekse activiteit. De kosten bedragen 10 euro totaal.
Jeugdsportpas: Een nieuwe sport uitproberen? Kijk snel op www.sportencultuurhoorn.
nl en geef je op. Bootcamp, rugby, hockey, kanovaren en nog veel meer sporten. De
jeugdsportpas is voor kinderen van groep 5 tot en met 8 die mee willen doen aan een
cursus van 6 weken. De kosten bedragen 10 euro totaal.
Team Sport en Cultuur Hoorn

Nieuws van Stichting Historisch Zwaag
Zaterdag 2 en zondag 3 maart worden de mooiste
dagen van Zwaag gevierd: de carnavalsoptochten.
Prins PatríQ en zijn hofdames verheugen zich er nu
al op. We hopen natuurlijk op mooi weer en veel toeschouwers. Het is altijd een mooi
gezicht als we dan uitgebreid vlaggen. Het rood-wit-blauw mag natuurlijk en ook
de carnavalsvlag van Het Masker is een topper. Er is echter nog een vlag die absoluut
niet misstaat en dat is natuurlijk de Zwaagse vlag. De gele vlag met het wapen van de
gemeente Zwaag hoort eigenlijk bij ieder Zwaags huis (dus ook in de Bangert en Oosterpolder en Risdam-Noord) fier te wapperen. Het laat zien dat Zwaag een warm hart
toegedragen wordt. De vlag is bij ons te koop voor 15 euro. Elke dinsdagavond vanaf
19.30 uur kunt u daarvoor terecht in de Dorpskerk Zwaag, Kerkelaan 8, Zwaag. Bestellen kan ook via: info@historisch-zwaag.nl.
Zwaag was, met
Blokker, tot ongeveer 1980 landelijk
bekend vanwege
het fruitgebied
De Bangert. In beide
dorpen bestond een
veilingvereniging
met bijbehorend
gebouwencomplex.
In Zwaag verwijst de
straatnaam
De Oude Veiling op
het gelijknamige
industrieterrein nu nog naar de activiteiten van weleer. Van 1909 tot 1983 was op die
plek veilingvereniging Bangert en Omstreken gevestigd. Het was jarenlang de grootste
werkgever in Zwaag. Om het geheugen wat op te frissen en om de nieuwe generatie te
laten weten wat er op de veiling in Zwaag allemaal gebeurde, komt er een boek uit.
Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan de opmaak. Het boek zal zijn voorzien van informatie van mensen die er gewerkt hebben en zal worden geïllustreerd met
veel fotomateriaal. Op zondag 24 maart om 14.00 uur in Dorpskerk Zwaag wordt het
boek tijdens een middagvullend programma met sprekers, filmbeelden en een fototentoonstelling ten doop gehouden. Daarna is het boek te koop voor 15 euro. Vrienden van Stichting Historisch Zwaag die hun bijdrage van minimaal 15 euro voor 2019
betaald hebben, krijgen het boek gratis.
Het is ook mogelijk ter plekke vriend te worden door minimaal 15 euro te doneren,
waarna u het boek gratis krijgt. Deze middag is de toegang gratis. Om te weten op
hoeveel mensen we kunnen rekenen, verzoeken wij u om zich vóór 18 maart aan te
melden via: info@historisch-zwaag.nl.

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!

HELMA HANNEMA UIT ZWAAG

De macht van de zorgverzekeraar

Vroeg opstaan

Haar op plekken waar je het toch steeds weghaalt
Dat je soms niet op twee plekken tegelijk kunt zijn

Natte sokken

Als blijkt dat je nagellak toch niet helemaal goed droog was

Crocs en dat ik niet eens weet hoe ik het schrijf

Vergeten je volle kliko aan de weg te zetten
In het volgende Samenspel deelt Marcel Swerissen zijn ergernissen.

Poppenvoorstelling Maurits Muis
Speciaal voor Jeugdraad Zwaag komt meester Mychel
van De Wingerd met zijn poppentheater Blauw Blauw
met een spetterende poppenvoorstelling. Deze voorstelling is bedoeld voor kinderen
uit groep 1 tot en met 4. Het zal worden gehouden op zaterdag 16 februari van 13.30
tot 14.15 uur in Honky Tonk, Bangaerde 1-2 in Zwaag. De toegang is 1 euro per kind
en ouders mogen er bij blijven. Je kunt je opgeven door een briefje met 1 euro in de
brievenbus te doen bij Silvia Moeijes, Dorpsstraat 123a in Zwaag of bij Remko Bekker,
Kapberg 35 in Zwaag.

Beste carnavalsvrienden
Nog maar twee weken en dan storten wij ons weer in die grote emmer vol leut. Dit
wordt wel een heel bijzonder jaar kan ik jullie nu al verklappen. In 2016 ontving Het
Masker namens Zijne Majesteit Koning Willem Alexander de Koninklijke Erepenning uit
handen van onze toenmalige burrie Yvonne van Mastrigt. We hebben toen geprobeerd
de Koning en Koningin naar onze carnavalsoptocht te halen, maar dat lukte helaas niet.
Dit jaar zijn wij zeer vereerd Prins Pils samen met onze Koningin te mogen verwelkomen
in ons dorp. Tot ziens bij de Zwaagse carnavalsoptocht.
Driewerf alaaf, N.N.

KVG Vrouwenbeweging Zwaag bezoekt Tweede Kamer
Inmiddels hebben alle leden van het KVG de uitnodiging
ontvangen om mee te gaan naar Den Haag. Dit exclusieve
uitstapje vindt plaats op woensdag 13 maart. Een rondleiding door het gebouw van de Tweede Kamer, een gesprek
met een lid van de Tweede Kamer en een bezoek aan de plenaire zaal wordt de leden
deze middag aangeboden. De aanmelding stopt als het aantal mensen dat meekan met
de bus is bereikt. Heeft u de antwoordstrook op de uitnodiging nog niet ingeleverd bij
Tonny Rood, W. Alexanderstraat 3, doe het dan heel snel of informeer telefonisch of er
nog plaats is.
Woensdag 6 februari hadden wij een bijzondere bijeenkomst waarin we kennis konden
maken met ongelofelijk veel soorten prachtige mineralen en edelstenen. Joke Poortman en haar echtgenoot vertelden met heel veel passie over hoe men deze stenen kan
vinden en hoe ze bewerkt worden. Er lagen prachtige halskettingen en armbandjes die
volop werden gekocht. Speciale aandacht hadden zij voor een mineraal dat eindeloos
in een kan met leidingwater werd opgeslagen en daardoor een gezond glas water
opleverde. Een leerzame middag in de Plataan. De volgende avond voor het KVG komt
er ook al weer snel aan. We gaan op dinsdag 5 maart, de zo genoemde Dikke Dolle
Dinsdag van het carnaval, kaarten of spellen spelen in De Wildebras in Zwaagdijk-West.
Aanvang om 19.30 uur, vertrek om 19.10 uur bij De Plataan.

Vrienden en vriendinnen van Het Masker
Prins PatríQ en zijn hofdames beginnen al aardig
zenuwachtig te worden. Ze hebben geen benul van
wat hen allemaal te wachten staat. Met klamme
handjes leven ze toe naar een overweldigende happening!
Met Prins PatríQ als Stadsprins hadden ze een mooi
opwarmertje en voorproefje met het Waanzinng
Masker Feest. Wat was het een onwijs gezellig en
druk bezocht feest met vele Masker Vrienden waaronder maar liefst vijf gastverenigingen. Wat een spektakel toonde de band Melrose in Zwaag. Een geweldige show en wat
een snelheid in de afwisselende muziek. Met recht gaven ze de Leuttempel een ultimate
partygevoel. Het publiek vond het fantastisch en ging er helemaal in op tot aan een
schorre stem aan toe.
En dan de bekendmaking van de Prominent. Erelid en ex-Adjudant Marco ging op pad
om uit te zoeken welke eigenschappen een Prominent moet bezitten. Daarvoor ging hij
langs diverse verenigingen, clubjes en vrijwilligers om naar hun mening te vragen. Zelfs
Sinterklaas gaf vanuit Madrid nog even op Skype zijn visie. Conclusie was dat een prominent sportief, creatief, gezellig en een kindervriend moet zijn maar ook goed moet
kunnen samenwerken. Wat Marco alleen niet wist, was dat het allemaal over hemzelf
ging en dat hij dus uiteindelijk tot Prominent werd benoemd. Dik verdiend voor alles
wat hij heeft gedaan door de jaren heen. Hij mocht de eretitel, bloemen en de prachtige Prominentenbokaal in ontvangst nemen. Hij was zo bloid als een kind.
In de bouwschuren staat lol hoog in het vaandel. Zagen, papier-machéen, verven en
elkaar heerlijk voor de gek houden. Ja, er gaat heel wat aan vooraf om Zwaag weer een
bijzonder carnaval voor te schotelen. We wensen iedereen veel bouwplezier en verras
de Zwaagse gemeenschap en ver daarbuiten. Het Masker heeft weer speciaal voor de
optochtdeelnemers voordelige regelingen kunnen treffen met een aantal leveranciers
van bouwmaterialen en carnavalskleding. Pur, hout, schroeven, verf, papier, belettering,
geluidsinstallatie en zelfs ruitenwissermotortjes. Dit allemaal te verkrijgen tegen kleine
prijsjes om een knaller van een creatie te maken. Ook geldig voor deelnemers aan de
Kinderoptocht. Op de site https://carnavalzwaag.nl/optocht/bouwmaterialen staan alle
mogelijkheden van de deelnemende bedrijven nog even op een rijtje. Maak hier gebruik van, dat scheelt weer in de portemonnee.
Het inschrijven voor de kinderoptocht (zie ook pagina 46/47 van het Maskermagazine)
is bestemd voor kinderen uit groep 3 tot en met 8 die meedoen voor de jurering van
de kinderoptocht. Het inschrijven is nog mogelijk tot uiterlijk 20 februari en alleen via:
www.carnavalzwaag.nl.
Lees verder op de volgende pagina >>

Binnenkort start ook weer de early-birds supervoordelige kaartvoorverkoop. De kaartverkoopmomenten zijn op zaterdag 16 en zaterdag 23 februari van 19.30 tot 20.30 uur.
De laatste mogelijkheid is op woensdag 27 februari van 19.00 en 20.00 uur tijdens het
ophalen van de optochtnummers. Voor alle genoemde dagen is de ‘place to be’ Partycentrum De Witte Valk. De kaarten voor het tienercarnaval kosten 5 euro in de voorverkoop. Daarvoor krijg je de entree, twee consumpties (fris dus!) en garderobe. Aan de
deur kost een kaart 7 euro. Big carnaval 10 euro in de voorverkoop en aan de deur 12
euro (16 jaar en ouder, legitimatie verplicht). Prijsuitreiking Grote Zwaagse Optocht 10
euro in de voorverkoop en aan de deur 12 euro.
Uiteraard zijn ook weer de supervoordelige passe-partouts verkrijgbaar. Deze kosten
25 euro en geven toegang tot Big Carnaval, Prijsuitreiking Grote Zwaagse Optocht,
Swaeghs Zottenbal en Dikke Dolle Dinsdag vanaf 22.00 uur.
Het Masker wenst u een fantastisch carnaval toe.
Tot leut op www.carnavalzwaag.nl en tot het volgende Samenspel

Maak spelenderwijs kennis met tafeltennis
Vanaf 2 maart start een nieuwe trainingsgroep bij tafeltennisvereniging TTsport/A-Merk
in Oosterblokker. Kinderen vanaf groep 3 zijn van harte welkom. De training voor deze
groep bestaat voornamelijk uit allerlei leuke spellen, waardoor deze jonge kinderen al
snel mee kunnen doen. Plezier is het allerbelangrijkste, ook bij ons. Wij bieden kinderen
de mogelijkheid om zes keer mee te doen voor tien euro. Deze actie loopt van 2 maart
tot en met 6 april. De tijd is van 9.00 tot 10.00 uur.
Voor informatie kun je terecht bij Jose Molenaar; molenaarjose@gmail.com of 0229261799 of info@tafeltennisschoolwf.nl / 06-46552484.

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 17 februari
Zondag 24 februari
Zondag 3 maart
Zondag 10 maart

Zwaag: ds. J. Meinders
Blokker: ds. R. Kooiman
Zwaag: ds. K. Goverts
Blokker: mw. E. Jenink

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.

16 febr.

19.00 uur

			

Westwoud
Zwaag

				
zo.

17 febr.

		

09.30 uur

Zwaag

14.30 uur		

Eucharistieviering
Woord- en Gebedsviering in de kerk
m.m.v. Grote Waalkoor
Eucharistieviering
Filipijnse viering - Engelstalig in de Lourdeskapel

		

19.00 uur		

Rozenkransgebed in de Lourdeskapel

di.

19 febr.

09.00 uur

Zwaag

Eucharistieviering in de Lourdeskapel

wo.

20 febr.

08.30 uur

Zwaag

		

09.00 uur		

do.

09.00 uur

21 febr.

Zwaag

				

Stille Aanbidding
Eucharistieviering in de Lourdeskapel
Eucharistieviering in de Lourdeskapel
Koffiedrinken in Matteüs Huys

vr.

22 febr.

09.00 uur

Zwaag

Eucharistieviering in de Lourdeskapel

za.

23 febr.

19.00 uur

Westwoud

Eucharistieviering m.m.v. Gelegenheidskoor

zo.

24 febr.

09.30 uur

Zwaag

		

14.00 uur		

Eucharistieviering m.m.v. koor Marcanto
Vietnamese viering in de kerk

		

19.00 uur		

Rozenkransgebed in de Lourdeskapel

di.

26 febr.

09.00 uur

Zwaag

Eucharistieviering in de Lourdeskapel

wo.

27 febr.

08.30 uur

Zwaag

		

09.00 uur		

Stille Aanbidding
Eucharistieviering in de Lourdeskapel

		

16.00 uur

Blokker

Eucharistieviering in Brinkpark

do.

09.00 uur

Zwaag

Eucharistieviering in de Lourdeskapel

28 febr.

				

Koffiedrinken in Matteüs Huys

vr.

Eucharistieviering in de Lourdeskapel

01 mrt.

		

09.00 uur

Zwaag

19.00 uur		

				

Rozenkransgebed Goddelijke Barmhartigheid
In de Lourdeskapel

za.

02 mrt.

19.00 uur

Westwoud

Eucharistieviering m.m.v. koor Zingerderwijs

zo.

03 mrt.

09.30 uur

Zwaag

Carnaval - Eucharistieviering

		

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.

