
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 12 april kunt u inleveren 

uiterlijk op woensdag 3 april 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

Nieuws van de Westfriese Toerclub 
Zondag 7 april staat de eerste toertocht van de Westfriese Toer-
club (WFTC) op het programma. Dat is meteen een heel mooie: 
‘Beemster op z’n mooist’. We vertrekken vanaf ons vaste startpunt, de kantine aan de 
Noorderdracht 42a in Oosterblokker. Er staan twee afstanden op het programma: 65 en 
90 kilometer. Het zijn vrije toertochten, in eigen tempo te rijden en er is gekozen voor 
veilige wegen. Veiligheid verhogend is het om een helm op te zetten en de telefoon in 
de achterzak te laten. Probeer geen al te grote groepen te formeren.
Er zijn dus meerdere startgroepen en de eerste groep vertrekt om 09.00 uur. De langste 
rit van 90 kilometer brengt u onder meer langs de Wogmeer, Schermerhorn en Purme-
rend, om aan de Volgerweg bij de golfbaan een korte stop te maken. Daarna loopt de 
weg terug langs De Rijp, Ursem, Zandwerven en Nibbixwoud om zo de eindstreep te 
naderen. De rit van 65 kilometer kent ook een stop bij de golfbaan, maar komt daar 
via Scharwoude, Beets en Zuidoostbeemster. De terugtocht gaat langs Westbeemster, 
Avenhorn en de Bobeldijk. WFTC hoopt op een grote belangstelling en nodigt vooral 
niet-leden (zowel heren, maar vooral ook dames) uit deel te nemen. Als we dan ook 
nog mooi fietsweer hebben, staat niets deze fijne toertochten in de weg. De volgende 
rit van WFTC is de Voorjaarstocht op 28 april. Kijk voor het volledige programma op 
www.wftc.eu. 

Jeugdige schakers in actie  
in de Plataan
De Jeugdraad Zwaag verzorgde 10 maart voor de 
23e keer het jeugdschaaktoernooi in De Plataan. Vele 6- tot 16-jarige schaakliefhebbers 
uit heel Noord-Holland waren op dit gezellige toernooi afgekomen. Vooral voor de vele 
schakers die net met het schaken in aanraking zijn gekomen en die een keer een toer-
nooi wilden meemaken, was dit een prachtige gelegenheid.
Onder leiding van Gilles, Ben, Sander en Robbert werd het een geslaagd evenement. De 
deelnemers kregen bij inschrijving consumptiebonnen voor diverse lekkernijen, waaron-
der een appel gesponsord door Joop Schipper. Hartelijk dank hiervoor. In alle groepen 
waren mooie bekers te winnen en voor iedereen die meedeed, was er een medaille. 
Enkele Honky Tonk-schakers vielen in de prijzen waaronder Elize en Maaike, zij won-
nen een mooie beker. Jelle, die enkele jaren lid van ons was en nu bij Caïssa-Eenhoorn 
speelt, werd toernooiwinnaar. Ook de andere Honky Tonk-schakers behaalden mooie 
plaatsen. Alle Honky Tonk-deelnemers van harte gefeliciteerd! We bedanken alle spon-
sors voor hun bijdrage aan het evenement en iedereen die meegeholpen heeft om dit 
toernooi te doen slagen.



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   3 APRIL
 WOENSDAG 17 APRIL
SVP PAPIER GEBUNDELD OF IN DOOS/BAK AAN DE WEG ZETTEN.

Wereld Tafeltennisdag bij TTsport/A-Merk

Zaterdag 6 april is het Wereld Tafeltennisdag. Een unieke gelegenheid om deze zwaar 
ondergewaardeerde sport in het zonnetje te zetten. Tafeltennis is een van de meest 
veelzijdige sporten. Het kan door jong én (zeer) oud beoefend worden en het kan bijna 
overal gespeeld worden: niet alleen op campings, maar ook in sport- of bedrijfskanti-
nes. Van welke andere sport kan dat gezegd worden? Om nog maar te zwijgen over het 
enorme reactievermogen dat je van deze sport krijgt. 
 Tafeltennisvereniging TTsport/A-Merk blijft uiteraard niet achter en organiseert 6 april 
een open dag in hun speelzaal in het Koetshuis bij tenniscentrum De Koedshal aan de 
Oosterblokker 53 in Oosterblokker. Maak kennis met tafeltennis en sla zelf een balletje 
(wel graag op sportschoenen zonder zwarte zolen en waarmee niet buiten gelopen is). 
Omdat TTsport/A-Merk 45 jaar bestaat, zijn er tijdens deze open dag aanbiedingen voor 
zowel jeugd als senioren die enthousiast geworden zijn en lid willen worden. Jeugdleden 
die zich deze dag aanmelden als nieuw lid ontvangen een gratis tafeltennisbatje. 
Volwassenen/senioren die zich aanmelden als nieuw lid betalen voor dit jaar 45 euro in 
plaats van de ‘normale’ contributie van 99,50 euro. Meer informatie: www.ttsportamerk.nl.

Lenteconcert De Herleving 
Na maanden oefenen op de concoursmuziek konden we zater-
dag 9 maart in Drachten eindelijk laten horen wat wij kunnen. 
De jury hoorde nog wel wat verbeterpunten, maar daar leren 
we weer van. We hebben in ieder geval lekker gespeeld in de 
prachtige zaal van schouwburg De Lawei.
En nu zijn we volop bezig met nieuwe muziek, want de volgende optredens staan al in 
de agenda. Op 4 mei spelen wij tijdens de Nationale Dodenherdenking in de Dorpskerk 
in Zwaag. Op zondag 14 april is het tijd voor ons jaarlijkse lenteconcert. We brengen 
een gevarieerd programma ten gehore. Het leerorkest zal het concert openen en 
daarna treden de beide orkesten van De Herleving samen op. Vervolgens speelt het 
harmonieorkest alleen verder. Beide orkesten staan onder leiding van Rolf Hoogenberg. 
Het lenteconcert wordt gehouden in De Witte Valk en begint om 11.30 uur. De toegang 
is gratis.



Nieuws van Musicalvereniging Zwaag

We hebben zeggen en schrijven na Shrek één weekje 
‘musical-loos’ doorgebracht. Na de laatste uitvoering en de 
evaluatie met alle leden, zat er maar een weekje tussen al-
vorens werd aangevangen met de repetities voor het evenement ‘Music Meets Musical’, 
georganiseerd door St. Cecilia. Als u dit leest, heeft het concert plaatsgevonden en ik ga 
ervan uit dat het een succes was.
Maar nu het nieuws. We hadden dit al eerder via dit medium willen delen, maar iets 
met een kabel en een kink speelde parten. De musical voor 2020 is bekend, wellicht ook 
al bij u via Facebook of anderzijds maar niettemin willen wij dit ook vermelden in Sa-
menspel. Een uit enkele leden gevormde commissie ging een tijd geleden al in conclaaf 
met de potentiële titels die vanuit de leden en de commissie zelf werden aangedragen. 
Helaas geen witte rook, de ene na de andere titel viel af omdat er te weinig rollen of 
muzikaal gezien haken en ogen waren of gewoonweg omdat we de rechten niet kon-
den krijgen. Wij als vereniging wilden ook nog eens niet iets op de planken brengen dat 
te veel op Shrek zou lijken en met het verstrijken van de tijd werd de spoeling dunner 
en dunner. Wat nu? Toen bereikte onverwachts via via het bestuur het nieuws dat een 
musical die nu nog in de theaters draait, vrij gaat komen. Een spoedaanvraag is gedaan 
en de offerte bevestigt dat we de licentie kunnen krijgen. Om het nog even spannend 
te houden, riepen we de commissie en het artistiek team vlak voor de repetitie bijeen 
en zoals verwacht wijzen alle neuzen dezelfde kant op. We kunnen dus nu met trots 
melden dat in januari 2020 vijf voorstellingen worden gege-
ven van de musical ‘The Addams Family’ en dat wij de eerste 
amateurvereniging zijn die deze heeft verworven. Dat wordt 
weer een uitdaging! Er zitten veel leuke rollen in, het is muzi-
kaal gezien ook zeer aantrekkelijk, maar we kunnen nog wel 
wat mannen gebruiken. Heb je interesse om in onze ambiti-
euze vereniging mee te draaien? Meld je aan via www.musical-
zwaag.nl. Geen ervaring? Geen probleem! Door de professio-
nele coaching van ons artistiek team kun je je tot grote hoogte 
ontwikkelen. Je zult er beslist geen spijvan krijgen.

Cor van der Koelen, bestuurslid PR- en sponsorzaken

Bustocht Seniorenvereniging Pancratius
Bij voldoende belangstelling organiseren wij voor onze leden op 
dinsdag 16 april een bustocht naar het land van Fluwel in Sint 
Maartenszee. Daar maken wij met een Boemel een tocht door de 
bloembollenvelden. De kosten bedragen 15 euro inclusief koffie of 
thee met wat lekkers. Inlichtingen en opgeven kan via 
mvengen@hotmail.com of telefonisch 06-11179234.

Hartelijke groeten namens het bestuur, Marieke van Engen



Kees Ooijevaar Toernooi bij BZH

Maandag 11 maart vond het 24e Kees 
Ooijevaar Toernooi plaats in sporthal 
Zwaag. De wedstrijden werden gespeeld 
door twaalf teams: negen teams van 
BZH, twee teams uit Wormer en één 
team uit Haarlem (Ons Kinnehim). Een 
team bestaat uit drie spelers. Per wed-
strijd van 65 minuten of acht ends spelen 
twee teams. Er werd gespeeld op drie 
matten van dertig meter lang en vier me-
ter breed. De spelleiding lag in handen 
van Ben Gitzels en Henk Luppens. Om 
09.30 uur werden ‘de messen geslepen’ en konden de deelnemers hun kunsten vertonen 
op de groene matten. 

Na afloop van de 54 speelwedstrijden werden de wedstrijdpunten geteld:
Eerste plaats BZH 7 (spelers Oeb Oldenburger, Greet en Bert Gleijsteen).
Tweede plaats BZH 3 (spelers Bob vd Kolk, Frank van Ham en Adam Kaagman).
Derde plaats BZH 2  (spelers Ben Gitzels, Wopkje van der Voort en Joop Lakeman).
Vierde plaats Ons Kinnehim (spelers Frans Poeltyn, Gerard Leuven en Els Tanis).
Al met al een zeer geslaagd toernooi.

Wilt u kennismaken met de indoor bowlssport? U bent op maandag van harte wel-
kom op onze speelochtend van 09.30 tot 12.00 uur of op onze speelmiddag van 13.00 
tot 15.30 uur. U kunt gratis vier proeflessen volgen onder ons motto ‘Inspanning door 
ontspanning’. Voor meer informatie over bowlsvereniging Blokker-Zwaag-Hoorn kunt u 
mailen naar: bowlsbzh@outlook.com of bellen met Henk Luppens: 06-45531879.

Pub Quiz 2019
Kom allemaal naar de leukste Pub Quiz, onder leiding van Bas Manshanden, op zater-
dag 13 april om 21.00 uur bij De Wildebras, Balkweiterhoek 56 te Zwaagdijk-West. Zaal 
gaat open om 20.30 uur, kosten zijn 7,50 euro per persoon. 
Verzamel een team van vier personen en schrijf je in via DewildebrasZwaagdijkwest@
gmail.com of koop je kaarten bij Marsha Kraakman, Zwaagdijk-West 393. Het belooft 
weer een gezellige avond te worden.
 
Noteer alvast in je agenda: 21 april paaseieren zoeken. Houd het volgende Samenspel in 
de gaten.

Nieuws van



Eten in Ontmoeten bij Brinkpark

Elke dag eet een groep bewoners gezamenlijk de maaltijd in 
Ontmoeten bij Brinkpark. De maaltijden worden bereid door 
onze vrijwilligers. Regelmatig vernemen wij dat er behoefte is 
om gezamenlijk te eten. Die mogelijkheid is er via aangeleverde maaltijden die u zelf 
bestelt. Wilt u graag gezamenlijk eten? Neem dan contact met mij op om de mogelijk-
heden te bespreken.
Wij willen onderzoeken welke wensen en mogelijk-
heden er nog meer zijn om samen te eten in Ont-
moeten bij Brinkpark. Hierbij kan gedacht worden 
aan samen koken met een groepje, dat ieder om 
de beurt voor een groepje kookt of dat iemand het 
leuk vindt om op regelmatige basis voor een groepje 
te koken. Wij beschikken over een keuken met 
alle benodigde kookgerei. Over de frequentie, het 
tijdstip en de organisatie kan met de groep overlegd 
worden. Lijkt u dit een leuk idee, heeft u andere goede ideeën om dit vorm te geven 

of heeft u alleen maar zin om te komen eten en 
niet te koken? Laat het vooral weten. E-mail: 
wenmverhulst@kpnmail.nl, telefoon: 0229-275279 
of 06-24963257.

Marion Verhulst, wijkverbinder Ontmoeten bij 
Brinkpark, St. Josephpark 1 te Blokker

Gratis compost voor sier- of moestuin

Voor het vijfde jaar op rij wordt zaterdag 30 
maart gratis compost uitgegeven in de Bangert 
en Oosterpolder. De gratis uitgifte van het com-
post vindt plaats tussen 09.00 en 12.00 uur op de 
middenstrook van De Strip ter hoogte van het 
winkelcentrum. De compostactie is onderdeel van 
de Landelijke Compostdag en is een initiatief van 
CDA Hoorn. In overleg met de gemeente Hoorn en 
HVC wordt dertig ton compost gestort. Bewoners 
van de wijk, maar ook bewoners elders uit Blokker, 
Zwaag of Hoorn mogen het compost gratis komen 
ophalen, zolang de voorraad strekt. U dient wel 
zelf een schep en een vuilniszak of aanhangwagen 
mee te nemen.  
Meer informatie: Dirk Oud, telefoon 06-19916364.



Vrienden en vriendinnen van Het Masker

Alles heeft een einde en een worst wel twee. Ja ja, dit is 
alweer het laatste schrijven van Het Masker in het Samenspel 
voor dit seizoen. Carnaval 2019 zit erop. Nou ja, op een paar 
stuiptrekkingen na dan. Prins PatríQ en de Hofdames Amber 
en Ellis hebben er volop van genoten en het zal nog lang in 
hun herinneringen gegrift blijven staan.
Wie ook in onze herinneringen gegrift zullen blijven staan, 
zijn bestuurslid en erelid Arthur Gitzels en raadslid en kersvers erelid Michel Knol. Deze 
twee Maskerveteranen gaan ons helaas verlaten en nemen dus afscheid van deze mooie 
vereniging.
Michel kwam in 2004 als ‘Baron en Afglanzer der Goudgele Rakkers’ de club verster-
ken. Michel is een handige sodemieter en zit daarom sinds het allereerste begin bij de 
Technische Commissie. Hij heeft inmiddels dus al 15 Prinsenwagens getekend, gebouwd 
en weer gesloopt. Al moest het gemaakt worden van staal, hout of piepschuim, overal 
kan hij mee overweg en hij draait er zijn hand niet voor om. Hij bekijkt alles kritisch en 
beoordeelt deze dan ook met de bijbehorende noot. Met het erelidmaatschap in de 
pocket heeft Michel gelijk besloten dat het na 15 jaar mooi geweest is zo.
Arthur stopt na 17 jaar. Hij kwam in 2002 als ‘Grootgenieter en Gids van de Leuttempel’ 
de vereniging binnen, ook in de Technische Commissie. In 2010 kwam de functie van 
penningmeester vrij. Hij heeft daarop gesolliciteerd en werd unaniem aangenomen. 
Arthur is ook een handige sodemieter maar dan met getallen. Een grote taak en ver-
antwoordelijk die hij vol overgave jarenlang heeft uitgevoerd. Hij is een zeer betrokken 
persoon en de externe harde schijf, oftewel het geheugen van Het Masker. Hij heeft 
zitting genomen in diverse commissies zoals de sponsorcommissie, kledingcommissie en 
de rondgangcommissie. Regelde subsidies bij gemeente en andere instanties. Nam het 
voortouw met de Kweekvijver en tijdens de carnavalsavonden staat hij in contact met 
de deurposten en beveiliging. Eigenlijk best wel een druk baasje. 
Michel en Arthur, jullie waren top! Bedankt voor jullie jarenlange inzet bij Het Masker. 
Tijdens de slotavond zal Het Masker het afgelopen carnaval met een select gezelschap 
de revue laten passeren en deze toppers nogmaals in het zonnetje zetten. 

Halfvastenavond is op zaterdag 30 maart, aanvang 21.30 uur. We maken er een meer 
dan gezellige avond van met DJENO. Iedereen is van harte welkom en speciaal alle op-
tochtdeelnemers natuurlijk, een mooi avondje uit.
Degenen die maar geen genoeg kunnen krijgen van het Zwaagse carnaval, kunnen 
hun hart ophalen op www.carnavalzwaag.nl. Bewegende beelden en foto’s zijn daar te 
bekijken.

Halfvastenavond: zaterdag 30 maart, aanvang 21:30 uur

Het Masker bedankt een ieder voor een fantastisch carnaval.
Tot leut op www.carnavalzwaag.nl.



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   1 APRIL
MAANDAG 15 APRIL

Verrassingsfietstocht KVG Zwaag 

Nu het voorjaar is begonnen, gaan de dames van het 
KVG lekker fietsen. Maar eerst het verslag van ons 
bezoek aan de Tweede Kamer, een dag die we kunnen 
bijschrijven in het rijtje van zeer geslaagd. Per touringcar werd de reis naar Den Haag 
ondernomen. In twee groepen gaven vrijwilligers van het CDA ons een royale inkijk in 
dit enorme gebouw. Het is teveel om alles te benoemen maar de Handelingenkamer 
kan niet onbeschreven blijven. Deze kamer kan je zien als een enorme bibliotheek met 
geschiedenis vanaf ongeveer het jaar 1500 en met de politieke verslagen vanaf het 
begin van de officiële Staten-Generaal, zeer indrukwekkend. In deze zaal staat ook de 
tafel waaraan premier Den Uyl en minister Van Agt hun geheime overleg hielden over 
de treinkaping bij De Punt in Drenthe. Het 
balkon vanwaar Koningin Wilhelmina de ver-
gaderingen van de ministerraad volgde, bracht 
interessante informatie. Natuurlijk ontbrak een 
bezoek aan de Plenaire Zaal niet. Aan het eind 
mochten we plaatsnemen aan de vergadertafel 
in de fractiekamer van het CDA waar Michel 
Rog, woordvoerder voor onder meer onderwijs, 
de vele vragen uitvoerig beantwoordde. Met 
een zeer voldaan gevoel gingen we terug naar 
Zwaag.

Dinsdagmiddag 9 april gaan we fietsen, start 
om 12.30 uur bij De Plataan. We fietsen onge-
veer 15 kilometer heen en ook weer terug. Ons 
doel is een bezoek aan een kunstzinnig verwer-
kingsbedrijf van glas in lood, heel bijzonder om 
dit te zien. Om het aantal bezoekers door te 
kunnen geven, graag van tevoren aanmelden 
per telefoon 0229-247802 of een briefje in de 
bus bij Tonny Rood, W. Alexanderstraat 3.



Opening met een gouden randje

Maandagmiddag 18 maart kwamen twee postbezorgers een groot 
pakket afleveren op De Wingerd in Zwaag. Alle kinderen van de 
school keken in de aula nieuwsgierig toe hoe de postbezorgers dit 
enorme pakket met veel moeite naar binnen sjouwden. Voordat een 
leerkracht het pakket in ontvangst mocht nemen, moest er wel even een handtekening 
gezet worden door juf Mariëlle. Toen juf weer wegliep, werden de postbezorgers zelf 
toch ook wel heel nieuwsgierig naar de inhoud van het pakket. Na enige twijfel maak-
ten zij het enorme pakket stiekem open. 
Uit de grote doos kwam een schildersezel, een palet met verf, kwasten en twee hele 
mooie, dure schilderijen met gouden lijsten. Ook vonden zij specerijen zoals kaneel en 
nootmuskaat. Er kwam een boek uit met informatie en oude tekeningen over Hoorn. 
Als laatste vonden zij een oude brief met ouderwetse letters en een wassen stempel. In 
de brief stond een zeemansliedje over mannen met baarden. De kinderen vroegen zich 
nu echt wel af waarom al deze spullen op De Wingerd geleverd waren. Waar zou dit al-
lemaal mee te maken hebben? Komende periode gaan wij dit eens uitzoeken en duiken 
wij in de tijd van de Gouden Eeuw. Een thema met een gouden randje.

Toneelvereniging Michaël

Nog maar een week te gaan en dan speelt toneelvereniging 
Michaël het vrolijke blijspel in drie bedrijven ‘Huis te Koop’, geschreven door José Raap-
horst. Vanaf oktober is de cast aan het repeteren om u weer een geweldig avondje uit 
te bezorgen. De cast bestaat dit jaar uit Kees Schunselaar, Marga Verschuren, Hannie de 
Roode, Annemiek van Baren, René Stroet, Gré Dekker, Denise Koorn, Marieke ten Cate, 
Raymond Karstens en Meggy Chmielewka. Dit onder de bezielende leiding van regis-
seuse Loes Beemster. Soufflage en rekwisieten worden verzorgd door Grada Lakeman, 
Jolanda Hoek en Elly Zwaal.
Mijndert en zijn vrouw Myrna hebben het wel gezien in dit landje en besluiten te ver-
huizen naar topische oorden. Financieel zitten zij er niet zo rooskleurig bij en hebben 
een manier bedacht om dit snel te veranderen, namelijk door hun huis te verkopen. En 
dat lijkt nog te gaan lukken ook. De animo voor het huis is groot en dat brengt ze op 
ideeën. Het duurt bij de nieuwe bewoners even voordat ze in de gaten hebben hoe het 
allemaal in elkaar steekt. Ze voelen zich bedrogen en dat laten ze niet op zich zitten. 
Papagaai Japie zorgt er voor dat uiteindelijk alles goed komt.
Mooie en dwaze momenten komen in dit vrolijke blijspel voor. Zaterdag 6, vrijdag 12 en 
zaterdag 13 april wordt dit toneelstuk opgevoerd in ons eigen dorpstheater Het Gou-
den Hoofd. Aanvang 20.00 uur en op de zaterdagen is er na afloop livemuziek om het 
avondje uit compleet te maken. De entree is 7,50 euro en kaarten zijn verkrijgbaar bij 
Loes Beemster, Golden Deliciouslaan 15 te Blokker, telefoon 0229-232781.
Dus kom voor een avondje genieten naar een van de uitvoeringen. In de pauze is er 
weer een geweldige verloting. Wij zien u graag.



Familieberichten & Zoekertjes

VERLOREN

Verloren op zaterdag 9 maart een zilverkleurig dameshorloge van het merk DKNY 
in Zwaag en omgeving. Coby van der Gulik, telefoon 06-15861744.

Voor plaatsing in het Samenspel van 12 april graag uiterlijk op  
WOENSDAG 3 april 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.

Opening zwemseizoen zwembad de Wijzend
Zondag 28 april opent buitenbad de Wijzend weer zijn poorten en heet Optisport u van 
harte welkom om een frisse duik in het heldere water van dit prachtige zwembad te nemen.
Wie nu al een zomerabonnement wil kopen, kan op dinsdag 16, woensdag 17 en don-
derdag 18 april van 18.00 tot 20.00 uur naar de Wijzend komen om er eentje te kopen. 
Komen deze avonduren niet goed uit? Dan bieden wij ook dinsdag 23, woensdag 24 en 
donderdag 25 april van 09.00 tot 11.00 uur de mogelijkheid om het abonnement aan te 
schaffen. Profiteer ook dit jaar weer van een voorverkoopkorting.

Zwemlessen en groepslessen 
De zwem- en groepslessen worden aankomend seizoen weer volop georganiseerd. 
Vanaf dinsdag 7 mei worden, met uitzondering van de schoolvakanties, twee keer per 
week zwemlessen gegeven in de Wijzend voor de niveaus A, B, C en zwemvaardigheid. 
De lessen zijn op dinsdag en donderdag vanaf 17.00 uur. Als na inschrijving blijkt dat er 
van een of meerdere niveaus te weinig inschrijvingen zijn om één groep te maken, kan 
worden besloten om groepen te formeren van een combinatie van niveaus. Inschrijven 
voor de zwemlessen kan per e-mail via wijzend-teamleider@optisport.nl onder vermel-
ding van naam, geboortedatum en zwemniveau van het kind.
Naast de reguliere zwemlessen worden in de zomervakantie net als vorig seizoen ’s 
ochtends zwemlessen aangeboden. Ook wordt net als in voorgaande jaren op dinsdag 
om 19.00 uur een Aqua Bootcamp georganiseerd. Bij voldoende animo wordt het aantal 
trainingen per week mogelijk uitgebreid. Heeft u vragen over de zwem- en groepsles-
sen of wilt u zichzelf of uw kind inschrijven voor de zwemlessen? Wij heten u zondag 
28 april graag welkom tussen 10.00 en 17.00 uur om al uw vragen te beantwoorden. 
Daarnaast vindt u alle informatie op www.optisport.nl/wijzend.



Lees verder op de volgende pagina >>

Veel activiteiten bij MAK Blokweer op zondag 31 maart

Doe-middag
Uilen gaan ’s nachts op rooftocht. Maar wat is 
de prooi van een uil? Het antwoord kun je in 
zijn braakbal vinden. Uilen eten hun prooien met 
huid en haar op en braken de botjes weer uit. Dat 
heet een uilenbal. Aan die botjes kun je zien wat de 
uil voor prooi gegeten heeft. Wil je zelf ook een keer 
uitpluizen wat een uil eet? Dat kan tijdens de MAKS’ 
doe-middag. Deze middag is voor kinderen vanaf 6 
jaar en vindt plaats op zondag 31 maart van 14.00 
tot 15.30 uur. Doe-middagen worden minstens twee 
keer per maand georganiseerd en staan altijd in het 
teken van één van onze thema’s natuur, boerderij en groen. Aanmelden kan telefonisch: 
0229-266344 of via e-mail: info@mak-blokweer.nl. De kosten zijn 4,50 euro per kind, 
inclusief materialen.
Tegelijk met de doe-middag Uilenballen pluizen vinden, ook de maandelijkse MAKS’ 
Biomarkt en de jaarlijkse Natuur- en Levende Tuinendag plaats bij MAK Blokweer. Leuk 
voor je ouders om even te gaan kijken terwijl jij aan het pluizen bent!

Natuur- en Levende Tuinendag
Een levende tuin is een tuin die in elk seizoen 
barst van de levende planten en dieren. Op de Na-
tuur- en Levende Tuinendag kun je advies inwin-
nen en inspiratie opdoen om je tuin of balkon tot 
leven te wekken. Er zijn vertegenwoordigers van 
de KNNV aanwezig om deskundig advies te geven 
en je vragen over levende tuinen te beantwoor-
den. Er staan kramen met onder andere planten-
materiaal, zaden en informatie. Ook worden er 
lezingen gegeven over hoe je je tuin aantrekkelijk 

kan maken voor specifieke insecten of dieren. 
De interactieve watertafel van Belevenisonderwijs staat op het terrein en laat jong en 
oud spelen met water, waardoor inzichtelijk wordt wat je kunt doen om je tuin water-
vriendelijk in te richten. Door de klimaatverandering is het van belang dat er in tuinen 
ruimte is om het teveel aan regenwater op te vangen, bijvoorbeeld door middel van 
voldoende beplanting. Voor kinderen is er doorlopend een knutselactiviteit. Zij kunnen 
zelf een insectenhotelletje maken om thuis op te hangen. 
Ook kun je een bezoek brengen aan Raphaëlla’s Natuurmarkt. Raphaëlla had tijdens de 
Hoornse Schooldag van de duurzaamheid op 2 november de wens geuit dat meer men-
sen om de natuur gaan geven. Daarom realiseert de gemeente Hoorn haar Natuurmarkt 
tijdens de Natuur- en Levende Tuinendag met maar liefst tien kramen met verschillende 
initiatieven. 



Al deze activiteiten vinden plaats op 
zondag 31 maart van 10.00 tot 16.00 
uur op het terrein van MAK Blokweer. 
Tijdens de markt zijn het bezoekers-
centrum, de kijkboerderij en het na-
tuurpark geopend. Toegang is gratis. 
Honden zijn niet toegestaan. Kijk voor 
het complete programma op www.mak-
blokweer.nl

Stichting MAK Blokweer, Kloosterhout 
1-2, 1695 JC Blokker

Open dag Plantenkwekerij Gitzels
De Nederlandse glastuinbouw is werelds! Tijdens Kom in de Kas op 
zaterdag 6 april kunt u kennismaken met de verrassende wereld 
die achter het glas van de kas schuil gaat. Plantenkwekerij Gitzels 
was voorheen gevestigd in Blokker en Zwaag, op de plek waar nu de straten Boeket en 
Kwekerij zijn. Wij zijn gespecialiseerd in de opkweek van koolplanten voor professionele 
groentetelers in Nederland. Ongeveer een derde van alle koolproductie in Nederland 
vindt zijn oorsprong bij ons in de kassen. Je 
kunt ons dus gerust de kraamkamer van de Ne-
derlandse groenteteelt noemen. Op 6 april kunt 
u met eigen ogen de start van al deze jonge 
groenteplantjes aanschouwen. Bekijk onze vol-
automatische zaairuimte of neem een kijkje in 
de kas tussen de miljoenen bloemkool, broccoli 
of witte koolplantjes. Van 10.00 tot 16.00 uur 
zijn onze deuren geopend.
In regio Grootslag nemen zes bedrijven deel 
aan Kom in de Kas, dus na een bezoek aan 
onze plantenkwekerij kunt u ook nog een 
kijkje nemen tussen de paprika’s, chrysanten, 
tulpen of orchideeën. Vervolgens is er ook nog 
de exclusieve mogelijkheid om de aardwarmte-
installatie van ECW te bekijken. Deze installatie 
pompt warm water van twee kilometer diepte 
naar boven en voorziet ons sinds twee maan-
den van warmte in de kassen. We zien jullie 
graag verschijnen.

Plantenkwekerij Gitzels B.V.,  
Kerkeland 4, Wervershoof
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30 maart Halfvastenavond carnavalsvereniging Het Masker Aanvang: 21.30 uur
 De Witte Valk, Zwaag 

31 maart Themadag Natuur- en Levende Tuinendag 10.00 - 16.00 uur
 MAK Blokweer, Kloosterhout 1-2, Blokker 

31 maart Uilenballen pellen   14.00 - 15.30 uur
 MAK Blokweer, Kloosterhout 1-2, Blokker

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

5 april Klaverjassen 14.00 - 16.00 uur
 Brinkpark, St. Josephpark 1, Blokker
 
6, 12, 13 ‘Huis te koop’ toneelvereniging Michaël              Aanvang: 20.00 uur
april Het Gouden Hoofd, Westerblokker

6 april Wereld Tafeltennisdag bij TTsport/A-Merk              11.00 - 15.00 uur
 De Koedshal, Oosterblokker 53, Blokker

7 april Toertocht Beemster op z’n mooist met WFTC Vanaf 09.00 uur
 WFTC, Noorderdracht 42a, Blokker
  
9 april Fietsen met KVG Zwaag Aanvang: 12.30 uur
 De Plataan, Past. Nuijenstraat 1, Zwaag
  
13 april Pub Quiz Aanvang: 20.30 uur
 Wildebras, Zwaagdijk-West
  
14 april Lenteconcert De Herleving Aanvang: 11.30 uur
 De Witte Valk, Zwaag
  
21 en 22       Kunst in de Kas 11.00 - 17.00 uur
april Beatrixstraat 3a, Zwaag

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

7 april Heren De Blokkers - Hauwert ’65 14.00 uur Blokker

14 april Heren Westfriezen - De Blokkers (De Derby) 14.00 uur Zwaag

ZAALVOETBAL

8 april Dames Zwaag/Hooglandkozijnen - Lutjebroek 3 21.05 uur Zwaag 

HANDBAL

7 april Dames HV Blokker - Excelsior ’53 15.00 uur Oosterblokker

7 april Heren HV Blokker - DSS  13.45 uur Oosterblokker

VOLLEYBAL

5 april Heren NIVO - Polisport  21.15 uur De Kers

30 mrt Heren WhamWham - Tevoko  13.30 uur De Opgang

30 mrt Dames WhamWham - Jonas 2  15.30 uur De Opgang

12 april Dames NIVO - Jonas 4  19.30 uur De Kers

TAFELTENNIS

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

5 april Heren TT Sport A-Merk - De Victors 2 20.00 uur Oosterblokker 53

HOCKEY

7 april Heren WFHC - Hisalis  14.45 uur De Roskam 6 Zwaag

7 april Dames WFHC - Hisalis  12.45 uur De Roskam 6 Zwaag

Sportagenda   april

Bridgeclub Zwaag-Risdam gaat voor 6 ronden. U ook?
Bridgeclub Zwaag-Risdam is een gezellige vereniging die al bijna 40 jaar bestaat. Begon-
nen bij de Oude Veiling in Zwaag en via diverse omzwervingen spelen we nu met veel 
plezier in partycentrum De Harmonie aan de Oosterblokker 38 in Oosterblokker. We 
spelen daar op de dinsdagavond en beginnen dan om 19.30 uur. We zijn nu bezig aan 
de vierde ronde van de wintercompetitie. Daarna gaan wij door met een zomercompeti-
tie die op dinsdag 7 mei begint en op 27 augustus eindigt. Vanaf september 2018 spelen 
wij per avond zes ronden van vier spellen, zodat het niet te laat wordt.
De vereniging heeft nu rond de 50 leden en zou best nog leden erbij kunnen hebben. 
Bent u geïnteresseerd en wilt u het eerst eens een maandje proberen (alleen of met een 
partner)? Dan bent u van harte welkom. Meld u zich dan aan bij onze contactpersoon 
Ria Ruitenberg, telefoon 0229-757794. Zij kan u alle benodigde informatie geven.



Verslag jaarvergadering Seniorenvereniging Zwaag

Vrijdag 8 maart werd de jaarvergadering van seniorenvereniging Zwaag gehouden in 
de Plataan. De voorzitter kon 43 leden verwelkomen. Ook was Karin Lansdaal, voorzit-
ter van KBO Hoorn, aanwezig.
Naast de gebruikelijke agendapunten presenteerde Gerard Vlaming zich als de nieuwe 
penningmeester. Hij memoreerde dat wij weer zullen deelnemen aan de Rabobank 
Clubkas Campagne en dat de vereniging zal overgaan op automatische incasso van de 
contributie. Het was verheugend om te zien dat verschillende leden de machtiging al 
mee hadden naar de jaarvergadering. De vereniging had in feite haar eerste jaarver-
gadering en daarom waren er geen bestuursverkiezingen. Na afloop hebben we geza-
menlijk een borreltje gedronken en genoten we van een stamppotbuffet. Dit is bij de 
aanwezige leden zeer goed in de smaak gevallen. 
Tenslotte willen we nog vermelden dat de vereniging zaterdag 13 april de seizoensaf-
sluiting houdt met een muzikaal optreden van Het Schlagerkoor uit Schagen. U wordt 
ontvangen met koffie of thee en een koekje en in de pauze een hapje en drankje. Aan-
vang is om 14.00 uur, einde om 16.15 uur. Zaal gaat open om 13.30 uur. Hiervoor zijn 
nadrukkelijk ook niet-leden uitgenodigd. Entree is 6 euro, te voldoen aan de zaal. 

Jan Knijn, secretaris

Filmavond KVG St. Anna
Deze keer zaten we in het gezellige voorcafé van Het Gouden Hoofd. 
Bij binnenkomst kregen de leden een bakje met popcorn waar door 
iedereen erg leuk op werd gereageerd. De film De Zevende Hemel 
werd vertoond met veel bekende spelers waaronder Henriëtte Tol, 
Noortje Herlaar en Huub Stapel. Het was een ontroerende, mooi ge-
zongen en gespeelde film. Tijdens de pauze kregen de leden een ijsje, 
want dat hoort bij een bioscoopavond. Na de pauze werd de film per abuis stopgezet, 
maar mede-eigenaar Erik is van huis gekomen en heeft ons uit de brand geholpen. Top-
pie hoor. De leden vonden het een hele speciale avond en voor herhaling vatbaar.
Mocht u na het lezen van dit verslag denken, wat is dit een leuke club. Daar zou ik meer 
van willen weten of zien, dan kunt u vrijblij-
vend eens komen kijken. Neem contact op 
met onze secretaresse Marian Stavenuiter, 
telefoon 06-37310213 of stuur een e-mail 
naar kvgstanna@hotmail.com.
Onze volgende avond is donderdag 18 april, 
dan wordt er een paasworkshop gegeven.

Hartelijke groet, bestuur KVG St. Anna

Losse stoeptegel?
Meld het op 
www.hoorn.nl/melding



Project Zwaag

Op Het Ooievaarsnest is een schoolbreed pro-
ject van start gegaan over Zwaag. We kijken 
naar de geschiedenis van Zwaag en naar het Zwaag van nu. Dankzij Stichting Historisch 
Zwaag hebben we een mooie fototentoonstelling in de school staan met foto’s van 
bekende gebouwen in Zwaag. Ook onze eigen school staat al heel lang in Zwaag en zag 
er vroeger anders uit dan nu. Zelfs de straat waaraan de school staat, heette vroeger 
anders! De kinderen van groep 4 kijken naar de verschillende straatnamen en onderzoe-
ken waar die namen vandaan komen. Ook zijn ze op bezoek geweest bij het raadhuis 
om te kijken naar het wapen van Zwaag. Leuk weetje: de vogel op het wapen was oor-
spronkelijk een reiger, maar dit is later veranderd in een ooievaar. En zo is onze school 
ook aan z’n naam gekomen.

De kleuters hebben een bezoek aan de kerk en 
de kapel gebracht en bouwden daarna met blok-
jes het dorp in de klas na. Bij Zwaag hoort van 
oudsher natuurlijk ook de fruitteelt. Voor een 
paar jongens uit groep 5 en 6 was het daarom 
graven geblazen: twee appelbomen uit de histo-
rische tuin van Blokker kregen een nieuw leven 
in onze schooltuin. Nu maar hopen dat deze bo-
men ons straks een paar lekkere Elstar appeltjes 
gaan opleveren. Voor de groepen 5 tot en met 
8 hebben we ook nog een gastspreker uitgeno-
digd die de kinderen laat kennismaken met het 
Westfries dialect. Ter afsluiting van het project 
houden we eind maart voor alle kinderen een 
speurtocht met vossenjacht door Zwaag.  Al met 
al is het een leerzaam en leuk project.

Kennismaken met Het Ooievaarsnest
Heeft u onze open dagen gemist, maar wilt u wel kennismaken met onze school?  
U bent van harte welkom om een afspraak te maken voor een rondleiding. U kunt ons 
bellen: 0229-237330 of mailen: c.sunnotel@talenthoorn.nl. Zeker wanneer uw zoon of 
dochter dit jaar drie jaar wordt, is nu het moment om een keuze voor een school te 
maken. Wij hebben geen wachtlijst, maar wij kiezen zeker niet voor overvolle kleuter-
groepen. Mooi dus als we op tijd rekening kunnen houden met het aantal kleuters dat 
we kunnen verwachten. Zo kunnen we blijven werken op de manier die wij belangrijk 
vinden: met persoonlijke aandacht en korte lijnen. Want ieder kind telt bij ons.
Overigens kan uw kindje al vanaf twee jaar bij ons terecht. Peuterspeelgroep Spelender-
wijs Ooievaarsnest is vier dagdelen per week open en heeft nog plaats voor een aantal 
peuters. Kom gerust eens kijken. 
Graag tot ziens op Het Ooievaarsnest.



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.

    Geen richting aangeven bij een rotonde of kruising 
        Dat je te weinig aan 24 uur op een dag hebt
   Lappendag om 16.00 uur al afgelopen is          
                                        Spierpijn na het sporten   
         Steeds meer kreukels in mijn gezicht  
                    naarmate ik ouder word
           Leuke winkels verdwijnen door internetaankopen 

Dat als je écht te veel biertjes gedronken heb 
ze allemaal weer uit moeten stappen 

Muziek op een feest vaak veel te luid is
Met een flinke borrel op  

je fiets niet meer terug kan vinden
Dat de carnavalsoptocht Zwaag  

niet in de zomer is

stom!
BEN DE HAAN UIT BLOKKER

  In het volgende Samenspel deelt Maarten de Keizer zijn ergernissen.



Zangkoor Happy Together

Rabobank West-Friesland ondersteunt activiteiten van 
verenigingen en stichtingen via de Rabobank Clubkas 
Campagne. Zangkoor Happy Together uit Zwaag heeft 
zich voor deze campagne aangemeld. Ons bestedings-
doel in 2019 is om bewoners van verzorgingshuizen een gratis middag/avond aan te bie-
den met onze zang. Verder treden wij op bij het ziekentriduüm en bij Herberg Hoorn. 
Wij gebruiken het budget om in de kosten daarvan te voorzien en om hiervoor nieuw 
repertoire aan te schaffen.
Om ons te ondersteunen moet u lid zijn van Rabobank West-Friesland. U ontvangt van 
deze bank in april via de post een stembiljet met meer informatie over de wijze van 
stemmen. Van 23 april tot en met 14 mei kunt u uw stem uitbrengen. Wij zouden het 
fijn vinden als u uw stem wilt geven aan Zangkoor Happy Together. Alvast onze harte-
lijke dank hiervoor.



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 31 maart Zwaag: 
ds. W.A. van der Lugt, m.m.v. Martinus Cantorij.

Plantenactie HV Blokker

Vrijdag 12 april van 16.00 uur tot 20.00 uur of zaterdag 13 april van 09.00 
tot 12.00 uur komen de handballeden van HV Blokker in Oosterblokker en 
Blokker bij u langs de deur om mooie geraniums aan te bieden. De gerani-
ums zijn verkrijgbaar in de kleuren rood, wit, roze, zalm, paars, oranje (Vancouver) en 
ook zijn er weer hanggeraniums. 
Wilt u geraniums reserveren? Dat kan per e-mail: hvblokker@handbal.nl of telefonisch: 
0229-213147, dagelijks vanaf dinsdag 9 april tot donderdag 11 april 20.00 uur. U kunt 
de geraniums dan vrijdag 12 april vanaf 15.00 uur ophalen bij het handbalveld aan de 
Noorderdracht 42a. Actuele informatie over de plantenactie vindt u op onze Facebook-
pagina: HVBlokker. De opbrengst komt ten goede aan de jeugd van de vereniging.

Bestuur HV Blokker

Maak kennis met tennis bij LTC Wings-Blokker

LTC Wings-Blokker komt met een uniek aanbod voor 2019: een 
lidmaatschap (van 1 april tot 1 december 2019) 
zonder kantinedienst nu voor 57,50 euro. 
Bovendien krijg je korting op lessen bij Tennisschool All-In. 
Meer weten? Kijk op www.ltcwingsblokker.nl. Let op, deze actie 
geldt alleen voor mensen die het afgelopen jaar geen lid zijn geweest.



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. 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

di. 02 apr. 09.00 uur Zwaag Eucharistieviering in de Lourdeskapel

wo. 03 apr. 08.30 uur Zwaag Stille Aanbidding in de Lourdeskapel

  09.00 uur  Eucharistieviering in de Lourdeskapel

do. 04 apr. 09.00 uur Zwaag Eucharistieviering in de Lourdeskapel

vr. 05 apr. 09.00 uur Zwaag Eucharistieviering in de Lourdeskapel

za. 06 apr. 19.00 uur Westwoud Eucharistieviering m.m.v. koor Zingerderwijs

zo. 07 apr. 09.30 uur Zwaag Vijfde zondag veertigdagentijd

    Eucharistieviering

di. 09 apr. 09.00 uur Zwaag Eucharistieviering in de Lourdeskapel

wo. 10 apr. 08.30 uur Zwaag Stille Aanbidding in de Lourdeskapel

  09.00 uur  Eucharistieviering in de Lourdeskapel

do. 11 apr. 09.00 uur Zwaag Eucharistieviering in de Lourdeskapel

  19.00 uur  Boeteviering van de vastentijd in de Lourdeskapel

vr. 12 apr. 09.00 uur Zwaag Eucharistieviering in de Lourdeskapel

za. 13 apr. 19.00 uur Oosterblokker  Palmpasen 

    Eucharistieviering m.m.v. koor Zingerderwijs

zo. 14 apr. 09.30 uur Zwaag Vijfde zondag veertigdagentijd - Palmpasen

    Eucharistieviering m.m.v. koor Marcanto

           12.30-17.30 uur Zwaag 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


