
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 29 maart kunt u inleveren 

uiterlijk op woensdag 20 maart voor 19.00 uur ‘s avonds 

via  redactie@stichtingsamenspel.nl of op Benonilaan15, 1695HD Blokker

Tekst kunt u het beste aanleveren in Word of direct in uw e-mailbericht. 
Foto’s in een zo hoog mogelijke resolutie, minimaal 300 dpi en illustraties zoals logo’s het liefst 
als illustrator EPS en anders ook in een zo hoog mogelijke resolutie. Als u hierover vragen 
heeft, kunt u ze uiteraard altijd stellen via redactie@stichtingsamenspel.nl .

De redactie behoudt zich het recht voor de kopij in te korten en te beoordelen op toepasbaar-
heid en correcte inhoud voor plaatsing. Voor vragen of opmerkingen kunt u zich wenden tot 
de redactie via redactie@stichtingsamenspel.nl . Drukfouten voorbehouden.

Wilt u adverteren in Samenspel?
Als u een advertentie wilt plaatsen in Samenspel, kunt u contact opnemen met Zeeman recla-
megroep, Witte Paal 212 – 1742 LA Schagen, tel. 0224 - 296007 of e-mail: advertentie@zrgbv.nl

Heeft u een vraag voor de redactie?
Als u vragen heeft aan de redactie van Samenspel, dan kunt u bellen naar: 0229-241249
(tussen 19.00 en 20.00 uur).

Heeft u Samenspel niet ontvangen of heeft u een vraag over de verspreiding?
Als u opmerkingen of vragen heeft over bijvoorbeeld de verspreiding, kunt u contact opnemen 
met Ben Gitzels: 0229-262185.
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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.
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Volg ons ook op Facebook: www.facebook.com/Samenspel

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

Wintersport- en speldag op De Bussel

Vrijdag 1 maart was op De Bussel een 
wintersport- en speldag. Deze dag 
vormde een van de activiteiten die in 
het kader van ons veertigjarig bestaan 
plaatsvinden. De kinderen gingen in 
groepjes langs de verschillende spel-
letjes en activiteiten. Ze konden onder 
andere ijshockeyen, marshmallows 
roosteren, iglo’s bouwen, ijsvissen, vet-
bollen voor de vogels maken, sneeuw-
poppen maken, op skilatten een 
wedstrijd doen en feesten op après-ski-
muziek. Op ons schoolplein was een 
geweldige schaatsbaan neergezet voor 
deze dag. Iedere klas mocht twee keer 
een half uur schaatsen op de schaats-
baan. Het was een fantastische dag!
Onze open ochtend en open avond 
waren in februari. Mocht u deze mo-
menten gemist hebben, maar bent u 
geïnteresseerd in onze school? U kunt 
ons altijd bellen om een afspraak te 
maken voor een rondleiding met onze 
directeur Debby Doezie: 0229-233532.



Aftellen tot 23 maart 

Het is inmiddels aftellen tot za-
terdag 23 maart: dan organiseert 
muziekvereniging St. Caecilia een 
groots concert met ‘Music meets Musical’. De solisten en het koor van Musicalvereniging 
Zwaag vullen tijdens dit evenement het orkest meerdere keren aan met herkenbare mu-
sicalsongs. Beide verenigingen hebben de afgelopen weken flink samen geoefend om u 
een gevarieerde avond te bezorgen. Dus heeft u de 23e nog niets op de agenda staan, 
kom dan naar De Witte Valk! Music Meets Musical begint om 20.00 uur, de zaal is open 
vanaf 19.30 uur. Meer informatie is te vinden op www.stcaecilia.com.

Muziekvereniging St. Caecilia Zwaag

Telefooncirkel. Word vrijwilliger of meld u aan als deelnemer.
Wij zijn dringend op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Een telefooncirkel bestaat uit een 
groep van ongeveer acht mensen die elkaar elke ochtend even kort bellen of alles goed 
is. Binnen het verspreidingsgebied van Samenspel bestaan diverse telefooncirkels.
Iedere ochtend start een vrijwilliger de cirkel door de eerste deelnemer te bellen. Deze 
eerste deelnemer belt vervolgens de tweede in de cirkel, de tweede deelnemer belt de 
derde, enzovoort. De laatste in de cirkel belt tenslotte de vrijwilliger weer, waarmee 
de cirkel gesloten is. Wanneer u tijdens de belronde niet opneemt, wordt het vangnet 
achter de telefooncirkel ingegeschakeld.
De deelnemer geeft een naam en adres op van een familielid of kennis, die de beschik 
king heeft over de huissleutel. Deze persoon wordt bij geen gehoor gewaarschuwd. 
Het gewaarschuwde ‘sleuteladres’ gaat kijken of er iets aan de hand is. Op deze manier 
werkt de telefooncirkel als een controlesysteem. Zo weet u: mocht er iets gebeuren, dan 
blijft dit nooit onopgemerkt.
Wilt u deelnemen of meer informatie? Neem dan contact op met 088-0075140 of mail 
naar r.jonges@meewering.nl .

Ophaaldata oud papier Blokker
Het oud papier wordt elke woensdag in de even weken 
opgehaald in Blokker. De opbrengst komt ten goede  
aan De Blokkers.

OPHAALDATA: WOENSDAG 20 MAART
 WOENSDAG   3 APRIL
SVP PAPIER GEBUNDELD OF IN DOOS/BAk AAN DE WEG ZETTEN.



Het bestuur van Begrafenis- en Crematievereniging St. Barbara Zwaag en Zwaagdijk-
West nodigt haar leden uit voor de 62e algemene jaarvergadering op woensdag 27 
maart om 20.00 uur in De Witte Valk te Zwaag.

Agenda:
 1.  Opening.
 2.  Notulen van de jaarvergadering van 04-04-2018. In de zaal aanwezig.
 3.  Ingekomen stukken en mededelingen.
 4.  Jaarverslag van de secretaris.
 5.   Financieel verslag van de penningmeester. Het financieel rapport ligt ter inzage bij 

de penningmeester. kort financieel verslag aanwezig in de zaal.
 6.   Verslag van de kascommissie en verkiezing nieuwe leden kascommissie. 
  Het bestuur stelt hiervoor kandidaat de heren k. Bot en G.J. Brink.
 7.  Verlenen van décharge aan het bestuur.
 8.   Vaststelling contributie 2019/2020. Het bestuur stelt voor de contributie opnieuw 

vast te stellen op 15 euro per lid per jaar.
 9.  Stand van zaken ledenwerving in samenwerking met Twenthe Uitvaartverzekeringen.
 10.    Bestuursverkiezing. Aftredend en herkiesbaar is Theo Bot. Eventuele tegenkandida-

ten kunnen tot de aanvang van de vergadering, ondertekend door tenminste tien 
leden, worden ingediend.

 11.  Rondvraag.
 12.  Sluiting.

Een kopie van de notulen en het jaarverslag kan bij de secretaris worden aangevraagd 
en wordt via de e-mail toegezonden. Secretaris: A.M. Gitzels, koewijzend 28A, Blokker. 
Telefoon: 0229-270360, e-mail: am.gitzels@quicknet.nl. Website: www.barbara-zwaag.nl.

Mededelingen Medisch Centrum Oost

Huisartsenpraktijk  A.E. Meijer  -  www.medischcentrumoost.com

De huisartsenpraktijk is wegens nascholing, vakantie of nachtdienst gesloten op:
Vrijdag 15 maart, woensdag 8 mei en vrijdag 7 juni. 

Met vriendelijke groet,
A.E. Meijer en A. Bos, huisartsen



Algemene ledenvergadering St. Barbara Oosterblokker
Donderdag 28 maart houdt Begrafenis- en Crematievereniging St. Barbara Ooster-
blokker vanaf 20.00 uur haar jaarvergadering in het Cultureel Centrum Pancratius.
Alle leden van de vereniging zijn van harte welkom op deze vergadering. Ook 
niet-leden die zich willen laten informeren over de voordelen van een lidmaatschap 
worden met vreugde ontvangen.
Naast de bij een jaarvergadering gebruikelijke agendapunten, zal er deze avond 
ook tijd zijn voor een gastspreker. Wij hebben Martin Slippens uitgenodigd om het 
een en ander te vertellen over het werk van de FkB. De FkB is een landelijke organi-
satie die plaatselijke begrafenisverenigingen adviseert en ondersteunt bij het oplos-
sen van problemen en informeert over regelgeving rond begraven en cremeren.

Wij hopen u te mogen begroeten op onze jaarvergadering.

Het bestuur

Gezelligheidsband ‘Zo was Ut’ 
bij KVG Vrouwenbeweging Zwaag

Donderdagavond 21 maart, de dag waarop volgens de kalender de 
lente begint, biedt het kVG haar leden een fantastische avond vol 
herkenbare muziek uit de jaren ‘60 en ‘70 aan. Deze band staat bekend 
om haar gezelligheid, en wij willen de leden graag een vrolijk voorjaarsgevoel laten 
krijgen! Onze leden mogen deze avond, wanneer zij dat leuk vinden, hun partner, doch-
ter of vriendin meenemen. De avond begint zoals gebruikelijk om 20.00 uur en is rond 
23.00 uur ten einde. Het bestuur zorgt voor een hapje en een drankje. Zie voor verdere 
informatie het programmablad. 
Het bezoek aan de Tweede kamer is inmiddels geweest, en was een  groot succes. Maar 
daarover komt in het volgende Samenspel een verslag.

Attentie voor het volgende:
De kVG Vrouwenbeweging Zwaag zou graag uitbreiding van het bestuur willen. De ta-
ken zijn prima verdeeld maar vele handen maken licht werk. Voelt u zich aangetrokken 
tot ons? Met een telefoontje naar tel. 0229-237817 krijgt u alle informatie. En wanneer 
u denkt dat dit een leuke besteding is van uw vrije tijd, belt u dan voordat onze jaarver-
gadering op donderdag 25 april gehouden wordt.

Oranje Vereniging Blokker-Oosterblokker zoekt bestuursleden
Omdat twee bestuursleden gaan stoppen, is Oranje Vereniging Blokker-Oosterblokker 
op zoek naar nieuwe bestuursleden. Wie interesse heeft of meer informatie wil, kan 
contact opnemen met Ton Steen via 06-18957422.



R.K. Begrafenis- en  Crematievereniging St. Jozef

Uitnodiging:
Het bestuur van de R.k. Begrafenis- en Crematievereniging St. Jozef te Westerblok-
ker, nodigt hierbij al haar leden en andere belangstellenden uit tot het bijwonen 
van haar Algemene Jaarvergadering. Deze zal worden gehouden op woensdag 3 
april om 20.00 uur in café Het Gouden Hoofd te Westerblokker.  Wij verwelkomen u 
graag met een kopje koffie of thee.
 
Agenda onder andere:
Bespreken notulen jaarvergadering 5 april 2018.
Financieel verslag 2018.
Vaststelling verzorgingspakket.
Vaststelling contributie.

Nieuws van de Westfriese Toerclub

Zondag 17 maart start de Westfriese Toerclub (WFTC) haar fiets-
seizoen met een openingsrit. Voor de leden van de club (dames 
en heren) zijn twee ritten uitgezet, een van 40 kilometer en een van 60 kilometer. De 
start is vanaf het vaste vertrekpunt van de toerclub bij de kantine aan de Noorderdracht 
42a in Oosterblokker. Er wordt als groep gestart per afstand en de rit wordt afgesloten 
met een gezamenlijke lunch. 
WFTC heeft dit jaar twaalf prachtige ritten 
op haar programma staan voor een ieder die 
hier belangstelling voor heeft. De eerste rit 
is op zondag 7 april en heet Beemster op zijn 
mooist. Meer informatie over deze rit volgt in 
het eerstkomende Samenspel. WFTC streeft 
naar mooie en veilige ritten door het Noord-
Hollandse landschap. De ritten hebben afstan-
den van 65, 90 tot maximaal 130 kilometer. 
Er wordt gereden in groepen met een gelijk 
fietstempo en elke groep kent een zogenaam-
de wegkapitein. WFTC kent ook een aantal 
dames die met elkaar fietsen en ook zij zien 
graag nieuwe dames aansluiten. Verder ne-
men leden van de club deel aan buitenlandse 
fietstochten of organiseren deze zelf. kortom, 
de club bruist van de activiteiten. Heb je zin 
om een keer mee te fietsen? kijk dan op onze 
site voor meer informatie: www.wftc.eu.



Carnaval op de Wingerd

Vrijdagmiddag 1 maart was het jaarlijkse carnavalsfeest op de 
Wingerd. De kinderen kwamen deze middag in hun mooiste 
outfits op school. Er waren politieagenten, Spaanse danseres-
sen, draken, prinsessen, ninja-strijders, cowboys en -girls en nog 
veel meer. Geen outfit was te gek. De middag startte in de eigen klas waar de kinderen 
een mooie modeshow liepen en elkaars carnavalskleren mochten bewonderen. Daarna 
begon het grote feest door de hele school. De kleuters vierden dit aan hun eigen kant 
van de school. Zij startten ook met een modeshow en mochten daarna samen met de 
Prins, zijn Hofdames, de Raad van Elf en Masky hossen in de speelzaal. Ze liepen daarna 
in de polonaise terug naar de klas waar ze mochten kiezen uit verschillende activiteiten 
zoals een filmpje kijken, kleuren en een spelletje. De groepen 3 tot en met 8 konden in 
de klassen spelletjes doen. In de aula draaide DJ Edwin leuke liedjes tijdens een grote 
stoelendans. 
Aan het einde van de feestmiddag werd gezamenlijk gehost, gedanst en uiteraard werd 
er een hele lange polonaise gelopen in de aula. Tijdens dit grote dansfeest ging Prins 
PatríQ op zoek naar de prijswinnaars van de verkleedwedstrijd. Op de derde plaats was 
Marilyn geëindigd die als Adjudant was verkleed. De tweede prijs was voor Maaike, zij 
was verkleed als koe. De eerste plaats ging naar Tijn en Dylan, zij waren uitgedost als 
vrouw. Het was een geslaagde, gezellige en swingende middag waarbij de Druivenstam-
pers weer hebben genoten van dit leuke feest.



Graag goed gebundeld! De opbrengst komt ten goede aan de Zwaagse verenigingen. 
Steun ook uw vereniging met oud papier voor het L.O.P.! kijk eens op www.lopzwaag.nl

Liefdewerk Oud Papier Zwaag
Het oud papier wordt elke maandag in de 
even weken opgehaald in Zwaag.

OPHAALDATA: 
MAANDAG 28 MAART
MAANDAG   1 APRIL

Pancratius vertelt ...
Dag lieve mensen,

Onlangs vierde u carnaval. Ondanks het slechte weer. Daar 
waar ík ben, bestaat zoiets niet. En al helemaal niet buiten. 
Het is bij mij dan ook altijd goed toeven. Gelukkig viert u 
het feest voornamelijk bínnen. In mijn kerk, in het Cultureel 
Centrum Pancratius, was niets van die drukte. Ik prijs mij 
daar gelukkig mee.
Ik werd ook gelukkig van de grote boekenmarkt in februari. De boekenmarkt is bij 
uw bestuur in goede handen, maar zoiets gaat natuurlijk niet vanzelf. Tientallen 
vrijwilligers waren bijna twee dagen bezig met sorteren, opruimen enzovoort. Ik 
heb zitten tellen: in totaal zijn er 66 vrijwilligers in touw geweest. Geweldig. Lieve 
vrijwilligers, bedankt. En als er zoveel vrijwilligers zijn, wie houdt die allemaal in 
toom? Ik merk dat het bestuur haar uiterste best doet en gelukkig is er nu ook een 
nieuwe beheerster aangenomen: Veronica. Ik hoop dat zij zich nog lang en met 
plezier voor mij zal inzetten. 

Wat er nog komen gaat:
De vaste gebruikers van het kerkgebouw komen voor hun kaartspel, biljartspel, 
(jaar)vergaderingen, voor het houden van een vrijwilligersmiddag, enzovoort. Ook 
kan men tegenwoordig het koersbalspel beoefenen. Voorlopig is dat op de maan-
dagmiddag om 14.00 uur. Giel vertelde mij dat er nog ruimte is voor nieuwe spelers.
De aanstaande kunst-expoXXL wordt gehouden op zaterdag 16 en zondag 17 
maart. U ziet een mix van schilderkunst, tekenkunst, grafiek maar ook ruimtelijke 
werken of videokunst. De toegang is gratis. 
Zaterdag 13 en zondag 14 april wordt de expositie Kunst op Zolder gehouden. 
De gehele bovenverdieping is daarvoor ingericht. Het thema is Horizon. 
De toegang is gratis.

Een warme groet van uw ijsheilige Pancratius en graag tot de volgende keer.  
Zie ook de website www.ccp.nu. 



Hoorn Beweegt

Bent u chronisch ziek? Wandel dan mee met Hoorn 
Beweegt. De kwaliteit van leven van chronisch zie-
ken verbetert vaak door sport en beweging. Voor 
deze mensen is dit wandelprogramma ontwikkeld. Vanaf half april wandelen we elke 
week in vijf verschillende wijken: Blokker, Grote Waal, Hoorn-Noord, kersenboogerd en 
Risdam-Zuid. Per wijk zijn er verschillende vaste wandelmomenten, ’s ochtends, ‘s mid-
dags en ’s avonds. In de laatste week van september is er een wandelvierdaagse waarbij 
we drie dagen met alle groepen in Hoorn lopen. En de laatste dag sluiten we feestelijk 
af in Den Haag.
 
Voor wie is het wandelprogramma bedoeld?
Het wandelprogramma Hoorn Beweegt is speciaal ontwikkeld voor mensen die het las-
tig vinden zelf de eerste stap te zetten of die een chronische aandoening hebben. Denk 
bijvoorbeeld aan diabetes, overgewicht, COPD, maar ook aan dementie of eenzaam-
heid. Heeft u een sportmaatje, mantelzorger, begeleider of partner met wie u mee wilt 
doen aan het wandelprogramma? Hij of zij mag zich ook aanmelden.
 
Wat kost het en wat krijgt u daarvoor?
De kosten zijn 25 euro. U kunt dit ook betalen met de Sport- en Cultuurstrippenkaart 
van de gemeente Hoorn. Naast 20 wandeltrainingen krijgen deelnemers informatiebij-
eenkomsten over voeding, bewegen en 
leefstijl, wandelbegeleiding van speci-
alisten uit de zorg en wandeldocenten, 
de twee themawandelingen Natuur en 
Gouden Eeuw, een sportshirt en een 
stappenteller om mee te wandelen, 
een kop koffie of thee na elke training 
en een gratis gezamenlijke busreis naar 
de afsluiting in Den Haag.
 
Informatieavond
Wilt u meedoen met Hoorn Beweegt? 
kom naar de informatieavond op 
woensdag 27 maart om 19.30 uur in 
het stadhuis. Meld u aan voor deze 
avond door een e-mail te sturen  
naar teamsport@hoorn.nl of bel naar  
0229-252200. kijk voor meer 
informatie op www.teamsport.nl. 
 
Suzanna Deckers, Team Sport



Familieberichten & Zoekertjes

DANkBETUIGING

TE kOOP

Voor altijd samen.

Theo Schouten moest de laatste periode van zijn leven, zijn geliefde Zwaag verlaten.
Wij bedanken iedereen hartelijk voor de kaarten, bezoekjes en de warme belang-
stelling, ook rond zijn overlijden. Dat heeft Theo tot het laatst heel goed gedaan.

Zwaag, maart 2019,  Familie en Vrienden

Wegens omstandigheden t.e.a.b. te koop ons puike en goed onderhouden  
‘voor de liefhebbers van kwaliteit’ oldtimer: Fendt Joker caravan (1980-serie);  

rondzit + washokje plus inventaris en toebehoren, zoals: Voortent, luifel,  
porti potti, skottelbraai, gasflessen. Info: 0229-279267.

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.

Voor plaatsing in het Samenspel van 29 maart graag uiterlijk op  
WOENSDAG 20 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.

Heeft u iets te koop of zoekt u iets, wilt u iets 
bekend maken, aanbieden of vragen?



De Blockeniers kijken terug op een geweldig carnaval

Helaas was de aanloop naar het 
carnaval niet helemaal optimaal, 
want Adjudant Nelis moest wegens 
een blessure afhaken. Maar de 
Blockeniers zijn flexibel en zo werd 
Ben de Haan benoemd tot Adju-
dant. Prins Manke en de Hofdames Isa en Floortje hebben samen met Jan Jong heel wat 
bezoekjes af mogen leggen aan mensen die een steuntje in de rug konden gebruiken. 

Heel mooi en dankbaar werk, wat 
veel positieve reacties gaf. Toen vrij-
dagavond sporthal De Brug omge-
bouwd was tot feestpaleis De Brug, 
kon Prins Manke het eerste biertje 
tappen om zo carnaval 2019 officieel 
te openen.

Zaterdag werd bij de twee gemeen-
tehuizen de sleutels opgehaald om 
zo vier dagen te kunnen regeren 
over het Rijk der Blockeniers. Na 
diverse speeches, onder andere van 

Jeugdprins Yarno, kon het carnaval losbarsten. En dat deed het, want wat was circus 
Salto een succes. Prachtig om al die kinderen te zien genieten en de spanning was van 
hun gezichten af te lezen. Deze topmiddag werd afgesloten 
met muziek van Go Round.

Zondag werd volgens traditie eerst de carnavalsmis in de 
koepelkerk in Hoorn bezocht. Altijd weer indrukwekkend, een 
mooi moment van bezinning. Daarna naar feestpaleis De Brug 
voor Blockeniers Got Talent. Fantastische acts met playback en 
dans kwamen aan de jury, bestaande uit het kleine en grote 
decorum, voorbij. Na rijp beraad wonnen Yaden en Dylan 
Zwaal de hoofdprijs met het nummer Leef van Andre Hazes. 
Met veel passie zetten zij dit nummer neer. Verder waren 

Lees verder op de volgende pagina >>



er leuke spelletjes en met muziek van Go Round was het een supergezellige middag. 
Helaas trad de Jeugdraad van Elf op deze middag af. Wat hebben zij genoten van het 
carnaval.

Maandag is altijd even zwaar. Eerst 
moet feestpaleis De Brug weer wor-
den omgebouwd naar sporthal De 
Brug en daarna snel opbouwen in Het 
Gouden Hoofd voor de 55-plusmid-
dag. Deze middag werd begonnen 
met een bingo met prachtige prijzen. 
Daarna volgde een optreden van de 
winnaars van Blockeniers Got Talent, 
Yaden en Dylan. Wederom kregen 
ze de zaal mee en werd de polonaise 
ingezet. Hierna trad Wolfgang Schwalbe op. Hij wist met zang en entertainment de 
zaal op zijn kop te zetten. Geweldig wat een heerlijk sfeertje in Het Gouden Hoofd. De 
55-plussers genoten volop en de Blockeniers kregen veel complimenten voor de zeer goed 
verzorgde middag. Na afloop trad het jeugddecorum af. Prins Yarno werd weer Yarno 
Spaans, Adjudant Casper ging weer als Casper Vis door het leven en de Hofdames werden 
weer Myrthe de Boer en Eva Zuidhof. Ze hebben een top jeugdcarnaval gehad en werden 
op gepaste wijze bedankt. Tenslotte werd er nog heerlijk gegeten in Het Gouden Hoofd.

Dinsdag alweer de laatste dag. Er werd gestart met de Adjudantenmiddag en een leuke 
muziekbingo in Herbergh ‘t IJsselmeer. Het slotstuk van carnaval 2019 was de dinershow 
in de Harmonie. Deze show stond in het teken van circus, een fakir stond het publiek al 
vuurspuwend op te wachten. De gasten verzamelden zich in het voorcafé en werden bij 
de zaal begroet door Prins Manke, Adjudant Ben en Hofdames Isa en Floortje. De tafels 
waren weer chique gedekt en de zaal was prachtig aangekleed. Een topavond met mu-

ziek, fakir en diverse verrassingsoptredens. Wat heeft 
iedereen genoten van de avond en wat was iedereen 
enthousiast. Barry Jonker kreeg zelfs de Vorst van de 
Blockeniers stil. Want deze grote organisator werd 
voor zijn vele werk bij de Blockeniers onderscheiden 
met de oorkonde Blockenier met een Gouden Randje. 
Prins Manke, Adjudant Ben en de Hofdames Isa en 
Floortje werden in het zonnetje gezet omdat ze zo’n 
geweldig carnaval hebben neergezet. De Blockeniers 
konden geen mooier compliment krijgen van Prins 
Manke die in zijn speech aangaf dat de Blockeniers 
een warm bad is.
De Blockeniers kijken terug op een carnaval met een 
Gouden Randje. Iedereen die daaraan heeft bijgedra-
gen, super bedankt. Alaaf, alaaf, alaaf!



15 maart Bingo 14.00 - 16.00 uur
 Brinkpark, St. Josephpark 1, Blokker

16 maart  Klaverjassen Aanvang: 20.00 uur
 Wildebras, Zwaagdijk-West

16 en17 mrt Kunst expoXXL 11.00 - 17.00 uur 
 Cultureel Centrum Pancratius - Oosterblokker

17 maart Voorjaarsfair 11.00 - 16.00 uur
 De kreek, Bangert en Oosterpolder

19 maart Keezen Aanvang 19.15 uur
 De Witte Valk, Zwaag

20 maart KBO Blokker - Jaarvergadering en bingo Aanvang: 14.00 uur
 Het Gouden Hoofd, Westerblokker

22 maart Klaverjassen 14.00 - 16.00 uur
 Brinkpark, St. Josephpark 1, Blokker

23 maart Music meets Musical met Muziekvereniging Aanvang: 20.00 uur
 St. Caecilia en Musicalvereniging Zwaag  
 De Witte Valk, Zwaag

24 maart Optreden The Mordants Aanvang: 15.00 uur
 Het Gouden Hoofd, Westerblokker

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

27 maart Alg. Ledenvergadering St. Barbara Zwaag-Zwaagdijk-West 20.00 uur
 De Witte Valk, Zwaag

28 maart Alg. ledenvergadering St. Barbara Oosterblokker Aanvang: 20.00 uur
 Cultureel Centrum Pancratius, Oosterblokker

3 april Algemene Jaarvergadering R .K. Begrafenis- en Aanvang: 20.00 uur
 Crematievereniging ‘St.Jozef’ te Westerblokker
 Het Gouden Hoofd, Blokker

Activiteitenagenda    maart / april

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



Als u activiteiten wilt vermelden in Samenspel op het gebied van SPORT, 
kunt u uw kopij mailen aan: redactie@stichtingsamenspel.nl t.a.v. Eef Smal.

VOETBAL

24 mrt Heren Westfriezen - VIOS-W 14.00 uur Zwaag

ZAALVOETBAL

22 mrt Heren Zwaag/Hooglandkozijnen - Annour/MADIBA 21.05 uur Zwaag                                                            

22 mrt Dames Zwaag/Hooglandkozijnen - Wognum Nicols 20.10 uur Zwaag 

HANDBAL

17 mrt Dames HV Blokker - Wijk aan Z 12.15 uur De Kreek 

17 mrt Dames Westfriezen - DTS 13.00 uur Zwaag  

17 mrt Heren HV Blokker - Kleine Sluis 13.30 uur De Kreek

VOLLEYBAL

15 mrt Heren NIVO - Wognum 2 21.15 uur De Kers          

23 mrt Heren WhamWham - Madjoe 2 13.30 uur De Opgang

23 mrt Dames WhamWham - Spaarnestad 3 15.30 uur De Opgang

22 mrt Dames NIVO - VVW 2 19.30 uur De Kers 

27 mrt Heren NIVO - Madjoe 4 20.30 uur De Kers 

TAFELTENNIS

15 mrt Heren TT Sport/A-Merk - Stede Broec 4 20.00 uur Oosterblokker 53

29 mrt Heren TT Sport/A-Merk - Spaarne 4 20.00 uur Oosterblokker 53

HOCKEY

24 mrt Heren WFHC - Catwijk 14.45 uur De Roskam 6 Zwaag                                           

24 mrt Dames WFHC - Catwijk 12.45 uur De Roskam 6 Zwaag

Sportagenda   maart

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

Kapot speeltoestel?
Meld het op 
www.hoorn.nl/melding



Lees verder op de volgende pagina >>

Vrienden en vriendinnen van  
Het Masker
Dan staan we zomaar weer met de beide bientjes op de 
grond, na vijf dagen lang met z’n allen ondergedom-
peld te zijn geweest in een emmer vol leut. Wat een 
topper van een lang weekend. Carnaval is een feest om 
van te houden. Vooral bij ons hier in Zwaag, dat valt 
niet uit te leggen. 

Vrijdag: Knapzakkenbal
Het Knapzakkenbal is een dijk van een avond voor de jonge 50-plusser tot aan de super-
fitte tachtiger. Absoluut geen bejaardenbal, maar een heerlijke warming-up voor een 
daverend carnaval in ons mooie Zwaag. Ex-Prins Okkie was de nieuwe spreekstalmeester 
bij afwezigheid van de tot Prins gekroonde Prins PatríQ. Ex-Prins Dré zong een prach-
tig openingslied op de melodie van The Rose.  Er werd smakelijk gelachen om ex-Prins 
Cobra die u net zo hard laat lachen… als dat ie zelf kan. 

Marco van Westen werd opnieuw in het zonnetje gezet. Na de benoeming tot Promi-
nent van Zwaag tijdens het Waanzinnig Masker Feest, mag hij nu ook een EPC bolhoed 
dragen. Ontvangen uit handen van Gerard van Vliet. Na de pauze ging het ‘Voorcafé’ 
voor die ene keer in het jaar weer open. Gerrit en Plien waren weer van de partij, maar 
Juul ontbrak. Gelukkig werd hij vlekkeloos vervangen door vorst Bernd als Cor, de nieu-



we barman. Gerrit en Plien zorgden weer voor de nodige plat West-Friese humor waar 
de zaal van smulde. De EPC verwende het publiek nog met een overweldigende krat-
tenwals, waar vast het nodige voorgeproefd is voor het schieten van het clipje. Ook wa-
ren tijdens het EPC Journaal de nodige grappen en grollen en Veilig Zwaag deel 2: ‘die 
gestohlen rote bolle EPC pet’ waar Prins PatríQ wederom de boef bleek te zijn want hij 
wil ook zo graag EPC-er zijn. Plien liet haar zangkunsten horen en zong over de hygiëne 
van zo’n carnavalsfeest. Na al dit spektakel was er een super gezellige nazit met Bassie 
& Bobo, waar de dansvloer nog tot in de kleine uurtjes gevuld werd. Een mooi begin.

Zaterdag: Grote Kinderoptocht, Tieneravond en Big Carnaval
Eerst werd de stadssleutel bij burgemeester Jan Nieuwenburg opgehaald waar 
Stadsprins PatríQ mooi gesproken heeft. Om 13.00 uur startte de kinderoptocht. Het 
terrein barste bijna uit zijn voegen door alle carnavalskinderen van de 63 deelnemende 
items. Wat was het weer een feest om te zien daar op ‘t Krijt. Zoveel creativiteit bij 
elkaar, zoveel kleuren, het was echt ronduit fantastisch. Bij de prijsuitreiking was het su-
perspannend en Adjudant Jeroen bracht de zenuwen extra in beweging, als hoeveelste 
zijn wij geëindigd? De uitslagen vindt u op onze site. 
Tijdens de tieneravond verzorgde DJENO, alias Jeno Bot, de muziek die was voorzien 
van bewegende beelden op het grote scherm. Een andere gave act was Rich Magic. Hij 
deed iedereen versteld staan van zijn magische kunsten. Daarna liep de zaal vol tijdens 
het uitverkochte Big Carnaval. Heel West-Friesland was uitgelopen om in Zwaag carna-
val te vieren. En allemaal verkleed. Topband Paradise speelde de sterren van de hemel 
en DJ Maurice draaide twee uur lang als een malle de grootste feestknallers aan elkaar.

Lees verder op de volgende pagina >>



Lees verder op de volgende pagina >>

Dé Zondag van het Jaar! De Grote Optocht
Al regende het confetti en stond de windmachine net een standje te hoog, toch was het 
een happening van ongekende hoogte en daar mogen we best trots op zijn. De Blok-
noten warmden de boel lekker op en zagen de bonte stoet al van verre aankomen. Wat 
een zinderende finale tijdens de prijsuitreiking. Bij de vakjury waren De Plopkoppen de 
grote winnaars met een griezelig mooie wagen. Kleurrijk, groots, compleet, gedetail-
leerd en geweldig mooi afgewerkt. De publieksprijs ging naar De Wicky’s die dit jaar 
uit een ander vaatje tapten. Bij de loopgroepen waren het De Pilspiraten die de titel 
pakten met hun ‘Queen doet haar exit’. Bij de nieuwe categorie kleine loopgroepen 
gingen De Zwaagse Chikkies er met de eerste titel vandoor en maakten er een schone 
optocht van. De Geinprijs ging naar NaJaa met ‘Roekie zoekie ouwe meuk, de Haka da’s 
pas leuk’. De complete uitslag vindt u op onze website. Na de prijsuitreiking gingen de 
handjes omhoog met rasartiest Kevin Bakker en Kornuiten & Co.

Maandag: Zottenbal
Zot, zot en nog eens zot. Dat is waar het Zottenbal om gaat. Een zaal vol gekkigheid 
met allerlei verrassende en spitsvondige items die voorbij kwamen.  Op het podium 
stond voor het eerst in Zwaag de band La Stampa. Een verfrissend nieuw geluid met 
een hoop variatie in het repertoire. Er gebeurde wat daar op het podium. De Leuttem-
pel stond te schudden op zijn grondvesten en de hele zaal ging met de beentjes van de 
vloer en met de handjes in de lucht. Wat een feest was het.



Dinsdag: Doldwaze Dikke Dolle Dinsdag
De VIP’s van Dorpsveiling Zwaag zaten deze avond op de eerste rij en werden goed 
verzorgd door hun privéserveerster Gijs. Erelid Alexander de Haan praatte als een ware 
voorganger de boel aan elkaar. Er werd genoten van Ramon Knol en zijn dochter die 
samen zongen. De dames van het Masker lieten de mannen van de Raad van Elf schrik-
ken met een clip van hun uitspattingen als de mannen aan het vergaderen zijn. Jan van 
Westen was als vanouds weer op volle toeren, niemand is veilig voor zijn gevatte tong 
en pen. De familie Besseling rockte er op los en de familie Bakker bracht met de krat-
tenwals een ode aan de Prins en Prinses. The Invisible Man, oftewel Michel Giling, liet 
nogmaals zijn kunstje zien en De Kweekvijver liet van zich horen. Ferry van 0,5 promille 
liet als Ferry Magic een onuitwisbare indruk achter als illusionist. De mannen van de 
Raad van Elf vertoonden hun muzikale kunsten in een operatiekamer, jawel in een 
operatiekamer. En lachen dat het was. Het slot van de VIP-avond was voor Sven the Pia-
noman en the Gentlemen met heerlijke knallers voor de hele zaal tot in de late uurtjes. 
De avond werd opgeluisterd met een feestelijk optreden van niemand minder dan Het 
Feestteam. Wat een feest was dat: shirt uit en zwaaien.
De leden van Het Masker hebben samen met onze medewerkers voor en achter de 
schermen, de schuureigenaren, de optochtdeelnemers en alle gulle sponsoren een 
carnaval neergezet dat helemaal top was. Wij danken iedereen voor jullie geweldige 
medewerking en betrokkenheid. Alaaf! De foto’s zijn gratis te downloaden op  
www.carnavalzwaag.nl.

Halfvastenavond: zaterdag 30 maart, aanvang 21.30 uur
Het Masker bedankt een ieder voor een fantastisch carnaval.
Tot leut op www.carnavalzwaag.nl en tot het volgende Samenspel.

60 jaar handbal in Blokker
In september is het 60 jaar geleden dat OHVZ (Op Hoop Van Zegen) is 
opgericht en daarom zoekt het huidige bestuur van Handbalvereniging 
Blokker oud-leden van OHVZ, S&k en HV Blokker. Na 60 jaar handbal in 
Blokker is het een mooi moment om stil te staan bij de rijke historie van de vereniging. 
Dit vieren wij op zaterdag 6 september in de kantine van HV Blokker op de Noorder-
dracht 42a te Oosterblokker met iedereen die de afgelopen jaren bij onze mooie vereni-
ging betrokken is geweest.

Aanmelden voor het 60-jarige jubileum van HV Blokker kan telefonisch naar 0229-
213147 of per e-mail naar hvblokker@handbal.nl. De volgende gegevens zijn dan nodig: 
- Naam/meisjesnaam - Geboortedatum
- Huidig adres, postcode en woonplaats - Telefoonnummer
- E-mailadres

Vanaf april zijn er weer mooie handbalwedstrijden te bewonderen op het handbal- 
complex van HV Blokker aan de Noorderdracht. Graag zien wij u allen daar weer.



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.

Regen tijdens de carnavalsoptocht

                       Een kater
   Glitters die niet meer weggaan
          Bier in je nek in plaats van waar ‘t hoort
   Carnavals-was
                           Onaardig doen in ‘t Valkje!  

Een lege wijnfles in mijn oudpapierbak 
‘s Ochtends je verbazen omdat je dacht dat je de woonkamer 

echt heel anders had achter gelaten de avond ervoor

stom!
PAULIEN KNOL UIT ZWAAG

  In het volgende Samenspel deelt Ben de Haan zijn ergernissen



Dorpenoverleg Blokker-Zwaag

Beste dorpsbewoner/-ster van Blokker en/of Zwaag, de agendacommissie nodigt u uit op 
maandag 25 maart om 20.00 uur in Het Gouden Hoofd, Westerblokker 80, Blokker.

Agenda:
1.  Opening.
2.  Mededelingen/ingekomen stukken.
3.  Verslag d.d. 25 februari 2019.
4.  Humanitas, wat kan zij voor u doen? Presentatie door Martin Vis.
5.  Theater in Blokker (toelichting).
6.   Discussie betreffende de rol en positie van het dorpenoverleg binnen de dorpen, 

mede naar aanleiding van de brief van Sandra de Heus. Enkele steekwoorden: uit-
gangspunten van het overleg, ontmoetingspunt, plaats waar ‘problemen’ op tafel 
kunnen komen, plaats waar ideeën vorm kunnen krijgen. Graag uw visie/mening.

7.  Vragen kunnen gesteld worden, ideeën kunnen ingediend worden.
8.  Sluiting en een aangeboden drankje.

De laatste bijeenkomst van het Dorpenoverleg Blokker-Zwaag voor de zomer zal plaats-
vinden op maandag 29 april (datum verschoven in verband met Pasen) in De Witte Valk.

De agendacommissie

Alles in één
Maandagavond 18 maart zetten alle gebruikers van de kieft de deuren van het gebouw 
weer open. U bent welkom om te komen kijken om zich te oriënteren en om eventueel 
kinderen aan te melden, Ook voor ouders die al bekend zijn met ons is de mogelijkheid 
om te kijken waar uw kind(-eren) spelen en leren. U bent welkom bij peuterspeelzaal de 
Blokkerdoos, bij kinderopvangorganisatie Small Steps, Esdegee Reigersdaal en basis-
school Pancratius.      
Van 18.30 tot 19.30 uur inloop, van 19.30 tot 20.00 uur is er een presentatie over de 
school voor ouders van kinderen die zijn of worden aangemeld.  
Waar: Brede school de kieft aan de Pennekamplaan in Oosterblokker
Wat:  u kunt kennismaken met de peuterspeelzaal De Blokkerdoos, 
 kinderopvangorganisatie Small Steps en basisschool Pancratius.

U bent van harte welkom op deze avond en kunt vragen stellen of gewoon even kennis 
maken. Aanvullende informatie treft u op de verschillende websites aan.
Peuterschool de Blokkerdoos :   06 11450583 www.kappio.nl
Basisschool Pancratius:   0229-261270 ww.rkbspancratius.nl
kinderopvang Smallsteps  de kieft: 0229-263225 www.smallsteps.info
Esdegee Reigersdaal:   0229-321000  www.esdegee-reigersdaal.nl



Nieuws van toneelvereniging Michaël

Op zaterdag 6, vrijdag 12 en zaterdag 13 april speelt toneel-
vereniging Michaël een vrolijk blijspel in drie bedrijven van José Raaphorst. Dit ons 
eigen dorpstheater Het Gouden Hoofd. De titel van het toneelstuk is Huis te koop. 
Er is veel verwarring bij de verkoop van een huis. Wie heeft het huis nou uiteindelijk 
gekocht? Duidelijk is dat er een spelletje wordt gespeeld met de verkoop van dit huis. 
Dwaze momenten zitten er in dit toneelstuk waardoor het erg prettig wordt om naar te 
kijken. Het wordt weer een gezellig avondje ontspannen toneel kijken. Er wordt al druk 
gerepeteerd om dit leuke toneelstuk voor u op de planken te brengen De cast raakt al 
goed op elkaar ingespeeld en dan kunnen scènes mooi uitgespeeld worden.
Toneelvereniging Michaël 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 verkrijgbaar bij Loes Beemster, Golden Delicioislaan 15 te Blokker, telefoon 0229-
232781. Volg ons ook op Facebook.

NHD Open biljarttoernooi 2019
Na het succes van vorig jaar gaat biljartvereni-
ging NHD weer een open toernooi organise-
ren. Dit jaar wordt er gespeeld in de volgende 
klassen: driebanden klein, libre en bandstoten. 
Ook zijn er weer leuke geldprijzen te verdienen, 
te weten: 1e prijs 75 euro, 2e prijs 50 euro, 3e prijs 25 euro en 4e tot en met 8e prijs 
10 euro. De prijzen zijn voor ieder onderdeel bij voldoende deelname. Iedereen mag 
meedoen (biljartkleding niet verplicht). Het inschrijfgeld voor elke spelsoort bedraagt 
7,50 euro. Het toernooi vindt plaats in de maand april en wel op de volgende dagen: 1 
tot en met 5 april driebanden klein, 8 tot en met 12 april libre en 15 tot en met 19 april 
bandstoten. Na elke ronde vallen enkele spelers af totdat er bij de finale acht personen 
over zijn. De wedstrijdleiding houdt zich het recht voor om deelnemers die te laag heb-

ben ingeschreven te  verhogen. Uiteraard wel in overleg 
met de betrokken speler, in alle andere gevallen beslist de 
wedstrijdleiding. U kunt zich inschrijven door te mailen 
naar wam.knol@quicknet.nl of u kunt een brief sturen 
naar W.A.M knol, Binnenplaats 37, 1695 JJ Blokker. 
Het formulier kunt u ook downloaden via de website: 
www.biljartvereniging-nhd.nl
Uw opgave dient voor 25 maart binnen te zijn.
   
Hopelijk tot ziens bij het open toernooi van  
Biljartvereniging NHD.

Biljartvereniging N.H.D. - Dorpsstraat 173a, 1689 GB 
Zwaag (achter Café de Witte Valk), tel. 0229-235505.



  Column Brechje
Taalpurist

Wij zijn op zoek naar nog enkele dakpannen voor de houtopslag. 
Dat zijn pannen voor op het dak dat begrijp iedereen. Via de aan-
nemer van onze kapschuur komen we aan het adres van een bedrijf dat dakpannen 
verkoopt. De verkoper is eerst wat stug maar als hij hoort dat we via onze aannemer 
bij hem gekomen zijn brabbelt en babbelt hij er vrolijk op los. Het Westfriese dialect is 
niet altijd goed te verstaan. We zoeken dakpannen voor onze nokvorst. Meneer legt 
uit dat een nokvorst niet bestaat. Het is een vorst voor de nok van het dak. Vorsten/
koningen staan bovenin de piramide van de hiërarchie. Vandaar dat bovenste dakpan 
als een vorst op het dak ligt, bovenaan. Meneer vertelt dat een nokvorst er pas een is 
als er een kroontje op de dakpan zit. We glimlachen naar hem, geen knowhow heb-
bend van dakpannen. Dan vergelijkt hij een interieurverzorger met een schoonmaker. 
Als je de woorden letterlijk neemt klopt er geen hout meer van, maar grappig is het 
wel. Interieurverzorger verzorgt het interieur, zet de meubels op zijn plaats en smeert 
ze in met boenwas en/of olie. Een schoonmaker is iemand die met schoonmaakmiddel 
schoonmaakt bij een schoonmaakbedrijf. De man in kwestie kan er uren over vertellen. 
Volgens mij is hij zijn roeping misgelopen. Hij had taalpurist moeten worden! Hij zoekt 
voor ons de bijpassende dakpannen uit, daar heeft hij ook veel verstand van. Tussen 
alle stapels dakpannen weet hij blindelings de goede rij te vinden en ons dan de goede 
pannen mee te geven. Want er kan per jaar wel een verandering in een dakpan komen. 
Grootte, kleur en dergelijke. Voordat hij daar een heel verhaal over begint bedanken 
wij de man en maken ons uit de voeten.

Koningsdag in Zwaag
Met een fietsparade, sport- en spelactiviteiten en een 
playbackshow is het terrein van de Westfriezen de plek in Zwaag waar je moet zijn op 
koningsdag! Om 13.30 uur start de kleurrijke fietsparade voor kinderen tot en met 
groep 8. Daarna kunnen de kinderen zich vermaken op het terrein van de Westfriezen 
met spelletjes, springkussens en heerlijke versnaperingen. De playbackshow is elk jaar 
weer een publiekstrekker met fantastische acts. Inschrijven kan vanaf 27 maart en sluit 
op 16 april via www.koningsdagzwaag.nl. Je kunt je inschrijven voor de fietsparade, de 
spelletjes en de playbackshow en deelname is dan gratis.
Ben je te laat met inschrijven, dan kun je op koningsdag zelf voor 2,50 euro een con-
sumptiekaart kopen, ook voor deelname aan de spelletjes.
Op 23 en 25 april kun je je startnummer en consumptiekaart ophalen bij de Westfriezen, 
tijden volgen op de website. kom allemaal gezellig koningsdag vieren in Zwaag!



Reünie 40 jaar De Bussel

Dit jaar bestaat onze basisschool De Bussel in Blokker 
40 jaar. Wij vieren dit gedurende het schooljaar met 
verschillende feesten voor de kinderen die nu op school zitten, maar willen dit zeker 
ook met onze oud-leerlingen gaan vieren. En niet alleen met hen, ook de ouders die 
jarenlang op onze prachtige school hebben geholpen met verschillende activiteiten 
kunnen een kijkje nemen op De Bussel. Daarom organiseren wij op vrijdag 10 mei op de 
Bussel een reünie voor alle oud-leerlingen en hun ouders.
Omdat we verwachten dat het een prachtige dag gaat worden, is de school en het plein 
vanaf 18.00 uur geopend voor een barbecue, om 20.00 uur gevolgd door een gezellig 
samenzijn. Er zal tijdens de barbecue en borrel genoeg tijd zijn om uitgebreid bij te 
kletsen met je oude vrienden, vriendinnen en leerkrachten. Tijd om leuke herinnerin-
gen op te halen, de school te bekijken, te genieten van foto’s en video’s van vroeger en 
vooral al die jeugdsentiment weer helemaal terug te laten komen.
Uiteraard verwachten wij een grote opkomst. Hoe leuk is het dat je (bijna) je hele klas 
kunt ontmoeten. Als je je opgeeft voor deze avond, kun je gelijk e-mailadressen van an-
dere Busselaars doorgeven. Nog mooier is het als je wilt helpen om je oud-klasgenoten 
op te sporen. Zo kunnen we er samen een geweldige herinnering van maken.

Voor het opgeven voor de reünie zijn er twee mogelijkheden:
Eerste mogelijkheid: Barbecue van 18.00 tot 20.00 uur en daarna van 20.00 tot 22.00 uur 
de feestavond in en rondom De Bussel. Prijs: 22,50 euro (inclusief barbecue, koffie/thee/
limonade, Busselgebak, feestavond, borrelhapjes; exclusief drankjes)
Tweede mogelijkheid: Van 20.00 tot 22.00 uur de feestavond in en rondom De Bussel. 
Prijs: 7,50 euro (inclusief koffie/thee/limonade, Busselgebak, feestavond, borrelhapjes; 
exclusief drankjes) Om 22.00 uur houdt het feest op, maar is er de mogelijkheid om in 
Het Gouden Hoofd door te feesten tot in de late uurtjes.
Om je op te geven stuur je een e-mail naar: reuniedebussel@talenthoorn.nl en vermeld 
hierin je voor- en (meisjes)achternaam en in welk jaar je van school bent gegaan. Ben je 
niet in groep 8 van school gegaan, vermeld dan in welke groep dat wel was. 
Geef ook aan of je de hele avond (18.00 tot 22.00 uur) of alleen het tweede deel wilt 
komen (20.00 tot 22.00 uur). Schrijf ook op facebook dat je komt, zodat iedereen weet 
wie er allemaal gaan komen. 

Voor de ouders van onze oud-leerlingen die willen komen, graag ook de voor- en ach-
ternaam vermelden en ook het tijdstip en daarnaast de namen van de kinderen.
De opgave is definitief als wij de e-mail ontvangen hebben en het bedrag van 22,50 
euro (hele avond) of 7,50 euro is bijgeschreven op bankrekening NL66RABO 0307 7607 
58 ten name van De Bussel.
Wij hebben er ontzettend veel zin in en bruisen van enthousiasme om iedereen weer te 
spreken. Geef je dus gauw op en geef dit bericht zoveel mogelijk door.

De Reünie-organisatie



Jeugdmusicalgroep Zwaag

Wat hebben we weer een leuke musical dit jaar. 
Maar het allerbelangrijkst zijn natuurlijk onze spe-
lers! En dat zijn stuk voor stuk toppers!
In de musical ‘Help, we zijn ons bruidspaar kwijt!’ draait alles om het dorp Heibel waar 
nooit iets gebeurt. Tot het moment dat de bruid en bruidegom verdwenen zijn..... Wie 
zit hier achter? Wat is er aan de hand? komt het nog goed? Lachwekkende situaties, 
leuke typetjes, grappige teksten en swingende liedjes met ontzettende mooie en flit-
sende dansen! kortom, het wordt weer genieten.
Dus wilt u graag kaarten hebben voor vrijdagavond 5 april (aanvang 19.00 uur) of za-
terdag 6 april (aanvang 14.00 uur) in de toneelzaal van de Witte Valk? Dat kan, want op 
de maandagen 18 en 25 maart om 20.15 uur zijn ze in de Witte Valk te koop! En als er 
daarna nog plaatsen zijn, dan zijn er nog kaarten te koop aan de deur.
De prijs voor een volwassene is 4,50 euro inclusief een kop koffie/thee voor aanvang van 
de voorstelling. kinderen tot en met 12 jaar betalen 2,50 euro inclusief limonade!
Wij zijn er (bijna) klaar voor en hopen op twee uitverkochte zalen!

Groet van Sharon, Edna, Marjolein en Johan



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 maart Zwaag 11.00 uur: 
ds. J. Meinders en ds. Stefan Bernhard, gezamen-
lijke dienst met Evangelische Broedergemeente
   
Zondag 24 maart Blokker: 
ds. T. van Lente-Griffioen     
 
Zondag 31 maart Zwaag: 
ds. W.A. van der Lugt, m.m.v. Martinus Cantorij.



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 mrt. 19.00 uur Westwoud Eucharistieviering m.m.v. Grote Waalkoor

zo. 17 mrt. 09.30 uur Zwaag Tweede zondag veertigdagentijd

    Eucharistieviering met Samenzang

  14.30 uur  Filipijnse viering in het Engels in de Lourdeskapel

  19.00 uur  Rozenkransgebed in de Lourdeskapel

di. 19 mrt. 09.00 uur Zwaag Eucharistieviering in de Lourdeskapel

wo. 20 mrt. 08.30 uur Zwaag Stille Aanbidding in de Lourdeskapel

  09.00 uur  Eucharistieviering in de Lourdeskapel

do. 21 mrt. 09.00 uur Zwaag Eucharistieviering in de Lourdeskapel

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

za. 23 mrt. 19.00 uur Westwoud Eucharistieviering m.m.v. Dames- en Herenkoor 

zo. 24 mrt. 09.30 uur Zwaag Derde zondag veertigdagentijd

    Eucharistieviering m.m.v. koor Marcanto 

  19.00 uur  Rozenkransgebed in de Lourdeskapel

di. 26 mrt. 09.00 uur Zwaag Eucharistieviering in de Lourdeskapel

wo. 27 mrt. 08.30 uur Zwaag Stille Aanbidding in de Lourdeskapel

  09.00 uur  Eucharistieviering in de Lourdeskapel

  16.00 uur Blokker Eucharistieviering in Brinkpark

do. 28 mrt. 09.00 uur Zwaag Eucharistieviering in de Lourdeskapel

vr. 29 mrt. 09.00 uur Zwaag Eucharistieviering in de Lourdeskapel

  16.30 uur  Viering in de Perelaar

za. 30 mrt. 19.00 uur Westwoud Themaviering,  m.m.v. Eigenwijs in de PkN kerk

  19.00 uur Zwaag Woord- en Gebedsdienst m.m.v. Grote Waalkoor

zo. 31 mrt. 09.30 uur Zwaag Vierde zondag veertigdagentijd

    Eucharistieviering met Samenzang

  14.00 uur  Vietnamese Viering in de kerk

  19.00 uur  Rozenkransgebed in de Lourdeskapel



Alarmnummer Ambulance / Brandweer / Politie 112

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

Gemeente Hoorn  0229 - 25 22 00

Centrale Huisartsenpost West-Friesland
Maelsonstraat 5 (voor parkeergarage Westfries Gasthuis) 0229 - 29 78 00
- avond-, nacht- en weekenddiensten voor spoedgevallen.
- dagelijks tussen 17.00 uur en 08.00 uur.
- in het weekend en tijdens feestdagen tussen 08.00 uur en 17.00 uur. 

Bezoekuren alg. verpleegafdelingen Westfries Gasthuis Hoorn (zie ook www.westfriesgasthuis.nl)
Dagelijks van 11.00 tot 12.00 uur, van 15.30 tot 17.00 uur en van 19.00 tot 20.30 uur.

Maelson Apotheek Westfries Gasthuis
Maelsonstraat 3 (naast hoofdingang Westfries Gasthuis) 0229 - 20 80 01
Verstrekking medicijnen van 17.30 tot 08.30 uur op werkdagen en in de weekeinden.

Huisartsen Zwaag, Blokker en Oosterblokker
A. de Lange James Grievelaan 2 1695 HX Blokker 0229 - 23 21 30
A.E. Meijer Pennekamplaan 57-59  1696 CB Oosterblokker 0229 - 26 16 66
Huisartsenpraktijk Bangaerde krommewoud 46 1689 JP Zwaag 0229 - 26 15 22
Th.E. Versteege en 
Q.C.M. Meijer Julianalaan 9 1689 EG Zwaag 0229 - 21 22 22
Huisartsenpraktijk Scheer Nieuwe Steen 10 1625 HV Hoorn 0229 - 27 82 68

Spoeddienst tandheelkundige zorg voor West-Friesland 0226 - 36 02 29
Steunpunt Zorg voor Welzijn  0229 - 27 21 96
Dierenambulance  0229 - 24 53 53

Zonnebloem (oud) Zwaag/Zwaagdijk-West
Coby van der Gulik, Fruitlaan 76, Zwaag 0229 - 23 77 81
Mariejan Spil, Zwaagdijk 367,  (oud) Zwaag/Zwaagdijk-West.   0229 - 5729 74
Zonnebloem Westerblokker
Susan Langenberg, Plantage 19, Blokker (Bezoekwerk)  06-24729060
karin Jong-koen, Bandstraat 8, Blokker (Secretaris)  0229 - 24 76 27
Zonnebloem Oosterblokker /Schellinkhout
Jacqueline Weening, Oosterblokker (Secretaris)   06 - 41 16 5711l    jweening@gmail.com
Onafhankelijk Ouderenadviseur MEE & De Wering 088 - 00 75 000
Wijksteunpunt Ouderenzorg St. Jozefpark Blokker 0229 - 24 06 04
Wijksteunpunt Ouderenzorg Perelaar Zwaag 0229 - 21 23 23
Parochiële Caritas Instelling (P.C.I) Zwaagdijk-West 0229 - 57 29 74

R.K. Begrafenis- en Crematievereniging St. Barbara  Zwaag, Zwaagdijk-West
R.K. Begrafenis- en Crematievereniging St. Barbara  Oosterblokker.
Uitvaartvereniging De Laatste Eer  Zwaag en Blokker
Uitvaartvereniging St. Jozef  Westerblokker
Uitvaartverzorgers bovenstaande verenigingen: 
Lian kroon en Monique Bankras  06 - 11 44 44 17

Hulpverlening vanuit de westfriese kerken voor iedereen 0229 - 27 16 84
Dagelijks tel. spreekuur op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 13.15 tot 14.15 uur.

Belangrijke gegevens en telefoonnummers


