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

Stichting

SAMENSPEL

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

Kopij voor de volgende uitgave van het Samenspel op 20 december kunt u inleveren

uiterlijk op woensdag 11 december voor 19.00 uur ‘s avonds
via redactie@stichtingsamenspel.nl of op Benonilaan15, 1695HD Blokker
Tekst kunt u het beste aanleveren in Word of direct in uw e-mailbericht.
Foto’s in een zo hoog mogelijke resolutie, minimaal 300 dpi en illustraties zoals logo’s het liefst
als illustrator EPS en anders ook in een zo hoog mogelijke resolutie. Als u hierover vragen
heeft, kunt u ze uiteraard altijd stellen via redactie@stichtingsamenspel.nl .
De redactie behoudt zich het recht voor de kopij in te korten en te beoordelen op toepasbaarheid en correcte inhoud voor plaatsing. Voor vragen of opmerkingen kunt u zich wenden tot
de redactie via redactie@stichtingsamenspel.nl . Drukfouten voorbehouden.
Wilt u adverteren in Samenspel?
Als u een advertentie wilt plaatsen in Samenspel, kunt u contact opnemen met Zeeman reclamegroep, Witte Paal 212 – 1742 LA Schagen, tel. 0224 - 296007 of e-mail: advertentie@zrgbv.nl
Heeft u een vraag voor de redactie?
Als u vragen heeft aan de redactie van Samenspel, dan kunt u bellen naar: 0229-241249
(tussen 19.00 en 20.00 uur).
Heeft u Samenspel niet ontvangen of heeft u een vraag over de verspreiding?
Als u opmerkingen of vragen heeft over bijvoorbeeld de verspreiding, kunt u contact opnemen
met Ben Gitzels: 0229-262185.

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

- Chris Baesjou
- Ivo Stork
- Corina van Willegen

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

Oliebollentoernooi 4 januari
Het is pas november, maar bij LTC Wings denken we
alweer aan het nieuwe jaar. Want na de feestdagen
wordt het tijd voor sportieve ontspanning en een gelegenheid om elkaar een gezond,
gelukkig en sportief 2020 te wensen. Daarom organiseren wij zaterdag 4 januari
vanaf 17.00 uur het oergezellige Oliebollentoernooi op het tennispark van LTC Wings
aan de Boekert in Blokker. Zoek een mede-Wingslid en doe mee aan deze sportieve
start van 2020. Zet deze datum in je smartphone, agenda of schrijf je direct in.
Inschrijven kan tot uiterlijk 29 december via www.ltcwingsblokker.nl.
Graag aanmelden als mix- of dubbelkoppel, mag met introducé.
Individueel inschrijven is ook mogelijk, wij zullen
dan een ‘maatje’ voor je zoeken. Kom in het nieuwe
jaar in actie voor enkele gezellige, spannende potjes
tennis. De oliebollen en overheerlijke glühwein zijn
warm...en wij zijn er klaar voor.
Ellen, Paul en Jaap, LTC Wings wedstrijdcommissie

Kerstconcert Happy Together
In de decembermaand brengen we extra licht en gezelligheid in huis. Voor onszelf, maar ook voor elkaar. De
winkels liggen vol met lekkers, met groen en glitter,
bellen en ballen en héél veel lichtjes. Juist die lichtjes brengen een sprookjesachtige
sfeer. Maar het kan ook eenvoudig: door aandacht te geven aan wat licht en warmte
brengt, door elkaar op te zoeken. En samen naar muziek luisteren is dan genieten
met een sterretje.
Hierbij nodigen wij u van harte uit om aanwezig te zijn bij het concert Happy Kerst
Together op dinsdag 17 december om 20.00 uur in De Witte Valk in Zwaag. Entreeprijs is vijf euro, inclusief koffie/ thee en wat lekkers.
Met kerstliederen en ook andere sfeervolle muziek maken we er een mooie avond
van. In de zaal kan de kerstboom nog een extra betekenis krijgen. Daarvoor liggen
kaartjes klaar. Als u dat wilt, kunt u - zonder naam - op een kaartje een tekst, een
kerstwens of kerstgedachte schrijven. Deze kaartjes worden in de boom gehangen.
Tijdens de avond wordt af en toe een kaartje gepakt en voorgelezen.
We bereiden ons voor op een muzikale, gezellige avond. We hebben er veel zin in en
kijken uit naar uw komst.

Verkeerssituatie De Strip
De werkgroep Verkeer van Dorpenoverleg Blokker-Zwaag is op verzoek van de politiek betrokken bij het onderzoek naar de verkeersituatie op en rondom De Strip.
Zoals bekend is de doorstroming op De Strip verre van ideaal, onder andere als gevolg
van de plaatsing van de verkeerslichten. En dan te bedenken dat de woningbouw
in de Bangert en Oosterpolder nog niet is afgerond en dat geldt uiteraard ook voor
bedrijventerrein Zevenhuis. Oorspronkelijk was het de bedoeling dat juist De Strip
de linten Dorpsstraat, Bangert en Westerblokker zou moet ontlasten qua verkeersdruk, maar dat is dus niet het geval. De raad van Gemeente Hoorn wil daarom in
samenwerking met de werkgroepen Verkeer van het bewonersoverleg Bangert en
Oosterpolder en het Dorpenoverleg Blokker-Zwaag werken aan oplossingen voor de
toekomst. De verwachting is dat in het eerste kwartaal van 2020 het onderzoek kan
worden uitgevoerd. Nog dit jaar zal er door het bewonersoverleg Bangert en Oosterpolder en het Dorpenoverleg Blokker-Zwaag een enquête worden gehouden onder
de bewoners over het verkeer, de verkeersveiligheid en mogelijke oplossingen in hun
wijk en dorpen. De werkgroep Verkeer van het Dorpenoverleg Blokker-Zwaag bestaat
uit Sandra de Heus, Tjebbe Verdonk en Jacques Dekker. Zij zullen onder andere via
de vergaderingen van het Dorpenoverleg de bewoners van Blokker en Zwaag op de
hoogte houden van de voortgang en de resultaten.
Suggesties en opmerkingen kunt u mailen naar: Verkeer.deLinten@gmail.com.

Kom je ook op kerstavond naar de kinderkerstviering?
Op kerstavond is er weer een mooie, gezellige gezinsviering in de Sint Martinuskerk
in Zwaag. Wie spelen dit jaar Jozef en Maria? Welke prachtige engel mag dit jaar de
belangrijke boodschap brengen aan de drie herders die midden in de winternacht
wakker worden? Wie is het kerstkindje dit jaar?
Kom allemaal kijken en luisteren naar kinderen van de basisschool die het kerstverhaal spelen. Natuurlijk zingen we met z’n allen die heerlijke kerstliedjes mee met ons
gelegenheidskinderkoor. De viering begint om 18.00 uur. Kom op tijd.
Na afloop zijn alle kinderen welkom op het altaar om de kerstgroep en het kerstkindje te bewonderen en is er een kleine traktatie.

Liefdewerk Oud Papier Zwaag
Het oud papier wordt elke maandag in de
even weken opgehaald in Zwaag.
Ophaaldata:
MAANDAG 9 DECEMber
MAANDAG 23 DECEMber
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
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Oproep: ook vijftig jaar?

EN

Samenspel viert volgend jaar een feestje: het dorpsblad
beleeft dan haar vijgtigste jaargang. Dit heuglijke feit willen we natuurlijk niet zomaar voorbij laten gaan. Daar hebben we wél onze lezers voor nodig. De redactie is namelijk op
zoek naar verhalen en foto’s die allemaal iets met het getal vijftig
te maken hebben. We zoeken bijvoorbeeld mensen die in 2020 ook
vijftig jaar worden, vijftig jaar getrouwd zijn of ergens vijftig jaar in
dienst zijn. Maar ook verenigingen die vijftig jaar bestaan of lezers die op
nummer 50 wonen, kunnen ons mailen. Alles is welkom, als het maar met
het getal 50 te maken heeft. Stuur gerust een leuke foto mee (minimaal 1
MB)! De grappigste, leukste, meest bijzondere en mooiste foto’s krijgen een
plekje op het speciale jubileumomslag van Samenspel.
Stuur een mailtje naar redactie@stichtingsamenspel.nl. We kijken uit naar
de reacties!
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Nieuws van Indoor Bowls Vereniging Zwaag
Het was het dagje wel hoor; ‘s morgens eerst alle matten van boven naar
beneden brengen en de stoelen op
de juiste plaats zetten. Daarna kon het Indoor Engels Bowls-toernooi 2019 beginnen.
Ook Peter Lely van www.zwaag-tv.nl was aanwezig om ons toernooi te filmen.
Deelnemers waren verdeeld in ploegen van A-B-C-D. Ook onze scheidsrechters volgden de wedstrijden en beoordeelden alle spelers op kwaliteit en rechtvaardigheid.
De uiteindelijke winnaars waren Joop Lakeman (1e), Nico Noordermeer (2e) en Gerard Huyzer (3e). Op de vijfde baan werd het Onderling Toernooi gespeeld.
De eerste plaats was voor Thea Konijn, de tweede plek voor Martien de Jong en
derde werd Oeble Oldenburg. Allen gefeliciteerd!
Na de wedstrijden zat iedereen gezellig na en werd volop geëvalueerd over onze
prestaties. De dag werd afgesloten met een koud en warm buffet, opgediend door
onze gastheer van sporthalkantine.
Beste Samenspellezers: vindt u dat u wat meer zou moeten bewegen, wandelen of gewoon ontspannen? Dan is
deze indoorsport wat voor u.
Kom eens gratis de bowlssport uitproberen. Kom
gewoon langs om het uit te proberen en gooi met ons
samen een balletje. Elke maandag bent u welkom; ’s
morgens vanaf 9.30 uur en ‘s middags vanaf 13.30 uur.
Tot dan.

Kerstmarkt bij molen De Krijgsman
Beste mensen,
Tijdens de geslaagde open dag
in september hebben we een heleboel jonge ouders uit de wijk
Bangert en Oosterpolder mogen
begroeten. Velen waren verbaasd dat er zo’n mooie molen
in hun wijk staat.
Vanwege het succes van deze
dag hebben we besloten om een
kerstmarkt te organiseren op
foto Karin Sijp, Zwaag
zaterdag 14 december van 10.00
en 16.00 uur onderin de molen. Lekker knus en gezellig. U kunt op deze markt genieten van al het lekkers dat onze molen te bieden heeft. Onze bakkers zullen allerlei
kerstlekkernijen aan het bereiden zijn. Verder is een heuse koffieverkoper aanwezig
die alles kan en wil vertellen over koffie, een dame die eigen gemaakte kerstkaarten
verkoopt en een mevrouw die jam in diverse smaken verkoopt. Voor de kleintjes staat
er een grabbelton en de ouders kunnen (eventueel na een kleine rondleiding) in onze
warme bakkerij annex theehuis chocomel of koffie nuttigen. Het team van Molen de
Krijgsman nodigt u van harte uit om een kijkje te komen nemen.

Bingo!
Vrijdagavond 9 november rolden de balletjes
weer door de Plataan. Spreekstalmeester Ton
en zijn assistent Remko schudden de ene na
de andere cijfercombinatie uit hun mouw en de meer dan 80 kinderen krasten de
nummers één voor één weg. Wat is een bingoavond zonder valse bingo? Juist, ook die
kwamen voor en met een liedje of een mop konden we snel weer doorgaan. Sommige
kinderen hadden ontzettend mazzel en sommige kinderen moesten tot het eind wachten op een BINGO! Maar bij Jeugdraad Zwaag gaat niemand met lege handen naar
huis, dus we speelden net zo lang door als nodig was. De papa’s en mama’s moesten
maar wat langer wachten op de gang.
Wij vonden het weer een top avond. Met rode wangen en grote glimlachen was de
prijzentafel om precies 21.00 uur leeg en konden de kinderen met hun ouders weer
mee naar huis.
De volgende activiteit van Jeugdraad Zwaag is op zaterdag 21 december. Dan komt
de befaamde Poppendokter weer naar Honky Tonk om alle knuffels van de kinderen
uit Zwaag te helpen bij alle mogelijke kwaaltjes. Houd de groene briefjes in de gaten
voor meer informatie. Je kunt binnenlopen tussen 14.00 en 15.00 uur. Het spreekuur is
om 16.00 uur afgelopen.

Vrienden en vriendinnen van Het Masker
De lange periode van feestdagen is aangebroken. Of de
enorme stapel pakjes nu op vijf december uitgepakt zijn of
dat er gewacht wordt tot de kerstboom staat. December is
en blijft een feestmaand. Ook bij Het Masker hebben we
een paar mooie feestavonden gehad én voor de boeg. Dus
trek je mooiste kleren aan en versier het huis. Het is feest.
Over feest gesproken. Onze nieuwe Prins Roberto en Hofdames Amber en Liza voelen
zich al helemaal thuis in hun nieuwe rol in Zwaag. Nog geen zes dagen had Prins
Roberto de scepter in handen of zij gingen samen met Het Masker op de fiets naar
Blokker. In de altijd gezellige Harmonie werd het jubileumjaar van De Blockeniers afgetrapt met de Prinsbekendmaking. We gingen back to the 70’s. Zes toppers stonden
op de bühne en brachten ons muziek uit de jaren van het ontstaan van de vereniging. ‘Telkens weer’ playbackten er twee op de muziek en bij de andere vier was de
spanning bijna door hun maskers af te lezen. Na het slotapplaus gingen de maskers
een voor een af. Prins Skik, Hofdames (en tevens Pretkoppen) Marije en Esmee en
Adjudant Bloid vormen dit jaar het feestelijke decorum van De Blockeniers. Van onze
eigen Vorst Bernd ontving Prins Skik de stadsketen van Groot Hoorn want naast het
jubileum is hij dit jaar ook onze Stadsprins.
Op vele plekken in Zwaag en omgeving is het deze tijd ook weer feest. In menig
koude, of warm opgestookte, schuur wordt de eerste hand gelegd aan de mooiste
en goinigste creaties die we op zondag 23 februari kunnen bewonderen. Voor onze
bouwtoppers hebben we speciale deals op de kop weten te tikken. Zo kan iedereen
op voordelige wijze een skitterende creatie maken. Kijk eens op carnavalzwaag.nl/
optocht/bouwmaterialen voor het complete overzicht.
Het Masker viert traditiegetrouw het einde van het jaar met een heel ander feestje,
de Multimediale MaskerQuiz. Op 21 december gaan we weer in de hoogste versnelling en met gierende banden door de bocht, met vele vragen die de zintuigen zullen
gaan doen prikkelen als een energiedrankje voor lichaam en geest. Hoe kom ik aan
de antwoorden? Goed opletten, parate kennis en (tip) neem de website en het boek
‘Kronieken van 30 jaar leut’ nog eens goed door. Uniek en herkenbaar beeldmateriaal
zal worden vertoond en we blikken terug en vooruit. Uiteraard, wat u inmiddels van
Het Masker gewend bent, ook weer nieuwe lollige clippies vol met de nodige kolder.
Gezien de voorpret bij de geintrappers van de MaskerQuiz commissie, wordt het wederom een vermakelijke avond voor jong en oud. Dorpslol zoals het hoort. Als u niet
aan de quiz mee wilt doen, maar wel wil genieten van de beelden en al het leut wat
gepresenteerd wordt, dan bent u natuurlijk ook van harte welkom.
Multimediale MaskerQuiz: zaterdag 21 december, zaal open om 20.30 uur
Tot leut op www.carnavalzwaag.nl en tot volgend Samenspel, Het Masker

Beginnerscursus EHBO
Weet jij wat je moet doen als …
- de buurvrouw zich heeft gesneden of verbrand tijdens het koken;
- een kind zich hevig verslikt in een snoepje;
- je een aanrijding met letsel ziet gebeuren;
- iemand onwel wordt.
Welke stappen moet je doorlopen om na te gaan wat er aan de hand is of kan zijn?
Wat kun je zelf doen? Wanneer bel je 112 of ga je toch naar een dokter of huisartsenpost? Hoe moet je reanimeren? En hoe werkt zo’n AED, die je tegenwoordig op
steeds meer plaatsen ziet hangen? Met het Diploma Eerste Hulp van Het Oranje Kruis
ben je in staat om op een juiste wijze eerste hulp te verlenen. Thuis, op je werk, maar
ook op straat of bij een (sport)evenement.
In januari start een nieuwe cursus bij EHBO vereniging Blokker-Zwaag. De cursus is geschikt voor geïnteresseerden vanaf 16 jaar of, met toestemming van de ouders, zelfs
al vanaf 12 jaar (in overleg met de instructeur). De cursus bestaat uit twaalf lessen en
deze worden gegeven op maandag van 19.45 tot 21.45 uur in basisschool De Wingerd
aan de St. Martinusstraat 1 in Zwaag. De eerste les is op 13 januari, er is geen les in de
vakantie. Het examen is in april 2020.
De lessen worden gegeven onder begeleiding van een vaste instructeur. Met extra
voorbeelden wordt de theorie een stuk
begrijpelijker en kun je er echt iets mee.
En door in een groep les te krijgen, leer je
samen met elkaar en van elkaar. EHBO doe
je in de praktijk vaak ook niet in je eentje.
De kosten bedragen 185,- euro voor lesmateriaal, 12 lesavonden (inclusief één les met
lotussen) en één examen. Het is ook mogelijk om met de Sport- en cultuurstrippenkaart van Gemeente Hoorn te betalen. Vaak kun je (een deel van) de kosten declareren bij de zorgverzekering. En ook zijn er werkgevers die de cursus (deels) vergoeden.
Na het examen ben je tot het einde van het seizoen automatisch lid van de vereniging
en kun je tijdens de herhalingslessen de geleerde kennis bijhouden en verdiepen met
de andere leden van onze (qua leeftijd relatief) jonge vereniging. Ook kun je je aanmelden om mee te helpen op een van de (sport)evenementen waar wij de EHBO-post
verzorgen. Dan kun je de theorie vaak nog beter in de praktijk brengen. Al blijft het
soms ook bij het plakken van een paar pleisters.
Interesse? Stuur dan een mail naar Saskia Lambeek via secretariaat@ehboblokkerzwaag.nl. Tot ziens bij EHBO Blokker-Zwaag.

Kerstviering Oosterblokker
Dinsdag 24 december om 19.30 uur is in de OLV Visitatiekerk te
Oosterblokker een kerstviering waarbij het koor Zingenderwijs zal
zingen. De ervaring leert dat de belangstelling voor deze dienst
altijd zeer groot is. De kerk biedt op deze avond niet onbeperkt
ruimte. Vanwege de veiligheid mogen op last van de brandweer maximaal 220 personen de dienst bijwonen. Om dit netjes te regelen, is besloten gratis toegangskaarten
uit te reiken. Zonder kaart is toegang tot de dienst niet mogelijk.
Vanaf 7 december zijn de kaarten verkrijgbaar op onderstaande adressen:
Marloes Pronk, Dirk Hulstweg 3
Wim Neefjes, Oosterblokker 20

Marga Machtel, De Eenhoorn 31
Jan Vlaar, Pennekamplaan 30

Er kunnen geen grote aantallen kaarten worden meegegeven. Alleen een kaart voor
uzelf en enkele huisgenoten worden verstrekt.

Nieuws van Musicalvereniging Zwaag
Dat de slotavond van onze voorstellingenreeks door
de jaren heen erg populair is, moge bekend zijn.
Ten tijde van het schrijven van deze tekst op 27
november zijn er nog maar 50 kaarten over om te
verkopen. Zo vroeg, dat hebben we nog nooit meegemaakt. Het zit er dus dik in dat nu u dit leest, de
slotavond uitverkocht zal zijn. Haast u zich als er voor de slotavond op 25 januari met
de traditionele after party nog kaarten zijn en u deze wilt meemaken. U kunt kaarten
bestellen via de website www.musicalzwaag.nl/kaartverkoop-the-addams-family. De
andere data zijn 17, 18, 19 (matineevoorstelling) en 24 januari.
Maar nu andere koek, laten we het hebben over chocola. We hebben in september
onze succesvolle chocoloten actie gehad en tot nu toe hebben zich slechts enkele
prijswinnaars gemeld aan wie wij de prijzen gaan uitreiken. Dat betekent dat er dus
nog prijzen liggen zoals een dinerbon, theaterbon, toegangskaart voor onze uitvoering en een voetgolfarrangement. Heeft u uw doosje overheerlijke bonbons nog niet
aangebroken? Wie weet zit er nog een prijs in.
Als de prijzen vóór 31 december niet worden opgehaald, dan schuiven we ze door
naar de prijzentafel van de loterijen die we in de pauze van onze voorstelling houden. Verloren gaan ze dus niet.
Wat de voortgang van The Addams Family-repetities betreft, kunnen wij u melden
dat die trein voortraast en we eerder dan andere jaren op enkele tussenstations zijn
aangekomen en dus voor op schema liggen. We popelen om de karakters van de sinistere Addams familieleden gestalte te geven. Zoals in ons vorige bericht te lezen was,
heeft er een workshop grimeren plaatsgevonden en konden we al genieten hoe de
Addamsen er uit gaan zien. Nou we kunnen u verklappen, doodleuk.

Pubquiz voor KiKa
Marlies Driessen organiseert in samenwerking
met Quizzards en De
Witte Valk donderdag 23
januari een pubquiz waarvan de opbrengst naar
Stichting KiKa (Stichting
tegen KinderKanker) gaat.
Marlies rent elk jaar een
marathon voor deze stichting en probeert hier elke
keer weer zoveel mogelijk geld voor op te halen zodat de kans op genezing bij kinderen met kanker steeds
groter wordt. Wegens groot succes van de vorige pubquiz is er in januari een herhaling. Wil je meedoen? Meld je dan nu aan via de mail: marliesrunsforkika@gmail.com.
Graag doorgeven met hoeveel personen je komt en wat de naam van het team is.
De kosten zijn 10 euro per persoon, de opbrengst gaat naar Stichting KiKa. De zaal
gaat open om 20.00 uur, de quiz start om 20.30 uur.
Wil je niet meedoen aan de pubquiz, maar wel een donatie doen aan KiKa?
Dan kun je Marlies sponsoren via de volgende link:
https://www.runforkikamarathon.nl/marlies-driessen-berlijn-2020.

Nieuws van Swaegh Zingt
Beste mensen uit Zwaag en omstreken,
Koor Swaegh Zingt nodigt iedereen uit om op een oefenavond vrijblijvend te komen
luisteren en meezingen. Wij oefenen in de grote zaal van De Witte Valk in Zwaag. Dit
doen we om de twee weken op woensdag van 20.00 tot 22.00 uur. In de pauze rond
de klok van 21.00 uur drinken we gezamenlijk een kopje koffie of thee.
Wij zingen uitsluitend Nederlandstalige nummers van onder andere Nick & Simon,
Guus Meeuwis, Marco Borsato, Andre Hazes jr., Helemaal Hollands en Ancore. Kijk
voor ons volledig repertoire op de website van ons koor: www.swaeghzingt.nl.
Na zo’n oefenavond is het ook gezellig met een aantal koorleden nog een afzakkertje
te drinken in het voorcafé van De Witte Valk. We hopen dat u en/of uw partner na de
oefenavond ook enthousiast is geraakt om zich bij ons koor aan te sluiten. Wij zien u
graag op de oefenavond om nader kennis te maken.
Meer informatie: www.swaeghzingt.nl. Kom kijken op 18 december of op ons eigen
Korenfestival op zondag 12 januari.

Familieberichten & Zoekertjes
GEZOCHT

Carnavalsgroep De Barskikkers zoekt dringend een schuur!
Wie helpt ons uit de brand zodat wij voor ons eerste jaar kunnen meedoen
aan de optocht?
Wij zijn bereikbaar via Anne Kwakman op telefoonnummer 06-37647610.

Voor plaatsing in het Samenspel van 20 december graag uiterlijk op
woensdag 11 december 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.

Uitnodiging: kerstsamenzang in Dorpskerk Zwaag
Vrijdagavond 13 december vindt een sprankelende samenzang plaats in de versierde
Dorpskerk van Zwaag. Onze samenzang wordt gelardeerd met een aantal korte
lezingen door ds. Jacob Meinders. Speciale gast dit jaar is het Combo Muziekmenu
bestaande uit Bart van Remmen, Coby Spierings en Johan ten Cate. Het orgel wordt
bespeeld door Peter Zwart en aan zijn zijde staat fluitist Jaap Keunen. De avond
begint om 20.00 uur. Kom tijdig, want vol is vol. Gratis entree. Na afloop is er warme
chocolademelk en
glühwein. Meer
informatie: mail naar
zwaagdorpskerk@
gmail.com.

De Wingerd en techniek
Naast kennis overbrengen en vaardigheden aanleren vinden wij het
op onze school belangrijk dat de kinderen zien hoe dingen in de
praktijk toegepast worden. Dat geldt ook voor techniek.
Voor een kijkje in de praktijk hebben de kinderen van groep 7 op 13 november een
bezoek gebracht aan het bedrijf Digit in Zwaag. In dit bedrijf draait alles om elektrotechniek. Opgedeeld in groepjes kregen de kinderen uitleg over het bedrijf, maar
ook over hoe het proces van opdracht tot het plaatsen van een installatie verloopt.
Daarnaast werden ze rondgeleid in het bedrijf, zodat ze het proces met eigen ogen
konden zien. De medewerkers van Digit vertelden en lieten zien wat ze deden. Van
het magazijnbeheer tot de ruimte waarin de ontwerpen op de computer gemaakt
worden, de kinderen mochten alles zien. Verder gingen de kinderen ook zelf aan de
slag. Ze maakten een zenuwspiraal en moesten onder andere de bedrading strippen,
aansluiten op kroonsteentjes en alles stevig monteren. Een fijn werkje met een superleuk resultaat.
De dag daarna brachten de kinderen een bezoek aan het Promotie-Evenement Techniek (PET). In een sporthal konden kinderen zeer diverse dingen doen die allemaal
met techniek te maken hadden. Zo konden ze een tegelvloer in verband leggen, buisjes aan elkaar lassen, maar ook hun eigen haargel maken of leren hoe je een drone
bestuurt of een robot programmeert. Veel kinderen hebben die middag geleerd dat
techniek een
brede toepassing heeft en
er dus ook veel
verschillende
banen zijn als
je wilt werken
met techniek.
We hadden
twee leerzame
dagen, waarin
techniek en
vooral de toepassing ervan
centraal stonden. Als je weet
wat je kunt met
techniek, kun
je ook beter
kiezen.

Activiteitenagenda
8 december

Winterconcert kamerkoor Spiro Musica
Dorpskerk Zwaag, Kerkelaan 8

8 december

Winterfair
Cultureel Centrum Pancratius, Oosterblokker

december
Aanvang: 16.00 uur
11.00-17.00 uur

11 december Bewonersoverleg Bangert en Oosterpolder
MFA De Kreek, Zwaag

Aanvang: 20.00 uur

13 december Concert Hoorns Kamer Koor
Aanvang: 20.00 uur
Dorpskerk Westerblokker, hoek Kolenbergstraat
13 december Kerstsamenzang
Dorpskerk Zwaag, Kerkelaan 8

Aanvang: 20.00 uur

13 december Klaverjassen
SV Westfriezen, Zwaag

Aanvang: 20.00 uur

14 december Kerstmarkt
Molen De Krijgsman, Noorderdracht 61, Blokker

10.00-16.00 uur

15 december Herberg Rondom de boom
Dorpskerk Westerblokker, hoek Kolenbergstraat

14.30-18.00 uur

16 december Informatieavond energiebesparende maatregelen Aanvang: 19.15 uur
De Witte Valk, Zwaag
17 december Kerstbijeenkomst Seniorenvereniging Zwaag
De Witte Valk, Zwaag

10.30-15.45 uur

17 december Keezen
De Witte Valk, Zwaag

Aanvang: 19.15 uur

17 december Kerstconcert Happy Together
De Witte Valk, Zwaag

Aanvang: 20.00 uur

18 december Open oefenavond Swaegh Zingt
De Witte Valk, Zwaag

20.00-22.00 uur

21 december Poppendokter Jeugdraad Zwaag
Honky Tonk, Bangaerde 1, Zwaag

14.00-16.00 uur

21 december Klaverjassen
Wildebras, Zwaagdijk-West
21 december Multimediale Maskerquiz
De Witte Valk, Zwaag

Aanvang: 20.00 uur
Zaal open: 20.30 uur
Lees verder op de volgende pagina >>

22 december Kerstconcert koor Vrije school Parcival
Aanvang: 14.30 uur
Dorpskerk Westerblokker, hoek Kolenbergstraat
24 december Gezinsviering
Aanvang: 18.00 uur
Sint Martinuskerk, Pastoor Nuyenstraat 1, Zwaag
24 december Kerstviering met koor Zingenderwijs
OLV Visitatiekerk, Oosterblokker 66

Aanvang 19.30 uur

4 januari

Oliebollentoernooi
Tennisvereniging LTC-Wings

Aanvang 17.00 uur

12 januari

Korenfestival Swaegh Zingt
De Witte Valk, Zwaag

Zaal open: 12.30 uur

23 januari

Pubquiz voor Kika
De Witte Valk, Zwaag

Aanvang: 20.30 uur

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

Sportagenda

december

VOETBAL
8 dec

Heren

Westfriezen-Hauwert

14.00 uur

Zwaag

15 dec

Dames

De Blokkers-SEP

11.30 uur

Blokker

15 dec

Heren

De Blokkers-Hugo Boys

14.00 uur

Blokker

Heren

ZVV Zwaag/Hooglandkozijnen-UNS United 21.05 uur

Zwaag

ZAALVOETBAL
13 dec
HANDBAL
8 dec

Dames

Westfriezen-Commandeur/VVW

11.30 uur

Zwaag

15 dec

Dames

HV Blokker-Spartanen 3

12.00 uur

De Kreek

15 dec

Heren

HV Blokker-FHC 2

13.15 uur

De Kreek

6 dec

Heren

NIVO-De Boemel 2

21.15 uur

De Kers

13 dec

Dames

NIVO-MOVE 4

19.30 uur

De Kers

14 dec

Dames

Wham Wham-VCH

13.30 uur

De Opgang

14 dec

Heren

Wham Wham-Zaanstad 4

15.30 uur

De Opgang

VOLLEYBAL

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.

Column
Pseudoniem

B rec h j e

De uitgever vroeg mij onder welke naam mijn verhaal gepubliceerd mag worden. Het voelde heel serieus. Het is mijn eerste verhaal dat gepubliceerd wordt met een ISBN-nummer! Dat betekent dat het te
bestellen is bij (online) boekhandels. Ehm, ja, wat moest ik antwoorden. Je kan maar
één keer je schrijfnaam kiezen. Stelt u zich voor dat ik beroemd word, dan wil ik ook
nog rustig over straat kunnen lopen… Mijn eigen naam of een pseudoniem.
Mijn overgrootvader was grafisch ontwerper, voor voornamelijk de PTT en de Phoenix
Brouwerij. Er wordt in de media gesproken over ‘De Koo.’ Hij gebruikte dus zijn eigen
naam. Na onderzoek over ‘De Koo’ kwam ik op internet een artikel over mijn betovergrootvader tegen, die hoofdredacteur van ‘De Amsterdammer’ was. Daar gebruikte
hij zijn eigen naam. Toneelstukken schreef hij wel onder een pseudoniem. Alhoewel
hij een pseudoniem had, werd er na zijn dood wel over ‘De Koo’ geschreven. Dat
maakte de beslissing er niet makkelijker op.
Ondertussen ontving ik de derde en laatste redactie van de uitgeverij. Getriggerd
door hun opmerkingen herschreef ik sommige woorden en/of zinnen van ‘Pick-up’,
dat in de bundel “22 Groene Kevers” komt, om de finishing touch te krijgen.
Voor en tijdens het schrijfproces heb ik veel contact met mijn neef en een vriend, die
allebei Kever-gek zijn, gehad. Uit de gesprekken bleek dat het verhaal in mijn hoofd
in werkelijkheid niet kon. Een flinke tegenvaller, maar het opende wel andere perspectieven. In het verhaal is de sfeer beter uitgewerkt en zijn de kenmerken van de
auto’s gedetailleerder geworden dan ik voor mogelijk had gehouden.
Tijdens dat proces flitste mijn naam door mijn hoofd. Te weten dat de naam van mijn
voorouders weer zal klinken gaf de doorslag. Ik voel mij er goed bij! Brechje de Koo is
het en blijft het.

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 11 DECEMBER
WOENSDAG 8 januari	
Svp papier gebundeld of in doos/bak aan de weg zetten.

Sinterklaasavond in Westerblokker
Bij KVG St Anna was het dit jaar al vroeg Sinterklaas. De goedheiligman
had vele cadeaus gebracht naar Het Gouden Hoofd. De zaal was feestelijk versierd en er waren veertig leden gekomen om deze avond mee te
maken. We begonnen met koffie, thee en warme chocolademelk met natuurlijk een
heerlijke dot slagroom. Er stonden schaaltjes met ouderwets strooigoed. We speelden
het alom bekende dobbelsteenspel. Dat werd natuurlijk feest. Zo denk je dat je zeven
pakjes hebt en vijf minuten daarna ben je ze alweer kwijt. Er waren ook grote pakken
bij waar iedereen wel zin in had. Maar ja, Sinterklaas mag foppen, dus daar bleek dan
een klein minicadeautje in te zitten. Uiteindelijk gaat het niet om de cadeaus maar
om de lol. Iedereen ging blij naar huis. 18 december is onze kerstavond.

Kerstbijeenkomst Seniorenvereniging Zwaag
Dinsdag 17 december is de jaarlijkse kerstbijeenkomst
in De Witte Valk in Zwaag. De zaal gaat om 10.00 uur
open, de bijeenkomst start om 10.30 uur.
Het programma ziet er als volgt uit:
10.30-11.15 uur
Gebedsdienst + collecte voor het goede doel
11.15 uur		
Koffie/thee en wat lekkers		
11.30 uur
Opening door de voorzitter
11.35 uur 		
Gezellig samenzijn met een borreltje
12.30-13.45 uur
Uitgebreide lunch
14.00-14.45 uur
Muziek van de groep Spontaan
14.45-15.15 uur
Pauze met een consumptie
15.15-15.45 uur
Muziek van de groep Spontaan
15.45			
Sluiting door de voorzitter
De bijdrage voor deze dag bedraagt voor leden van Seniorenvereniging Zwaag 20
euro per persoon, voor niet-leden 25 euro. U kunt zich opgeven bij Ria Spil, telefoon
0229-239576 of mjspil@ziggo.nl of bij Thea Knijn, telefoon 0229-230265 of theaknijn@
kpnmail.nl. Maak het bedrag vóór 7 december over naar NL18RABO0376858893 t.g.v. Seniorenvereniging Zwaag. Vermeld voor alle duidelijkheid ook uw adres bij de betaling.
Passiespelen Tegelen 2020
Eenmaal in de vijf jaar zijn de Passiespelen in Tegelen. Komend jaar in 2020 is het
weer zover. Seniorenvereniging Zwaag (voorheen KBO Zwaag) gaat er zondag 7 juni
met een bus naar toe. Na afloop eten we gemeenschappelijk. De kaarten kunnen wij
via de KBO-PCOB bestellen met groepskorting. Ook niet-leden kunnen deelnemen. De
prijs bedraagt 70 euro, inclusief de busreis, entree, koffie met vlaai en diner met twee
consumpties op de terugreis. Heeft u interesse? Geef uw naam en telefoonnummer
door bij Thea Knijn, telefoon 0229-230265 of theaknijn@kpnmail.nl. Wij houden u
verder via de e-mail op de hoogte.

Stadsprins voor De Blockeniers
Vrijdag 15 november was het dan eindelijk zover: De
Blockeniers presenteerden de nieuwe Prins, Adjudant en
Hofdames aan het Rijk der Blockeniers. Velen waren op
deze avond afgekomen, zoals de O.P.A.S van de Blockeniers, maar ook de buren: carnavalsverenigingen Het
Masker en Ospylac met hun nieuwe Prinsen Roberto en Flexibel.
Eerst werd afscheid genomen van het oude decorum. Nadat de capes, steken en ketting waren afgenomen, overhandigde oud-Prins Mancke de scepter waarmee hij een
jaar lang mocht regeren aan de vorst van de Blockeniers. Dit viertal werd uitgebreid
bedankt voor het fantastische carnaval dat zij De Blockeniers en vele anderen hebben
gegeven. Ook Ben de Haan werd daarin meegenomen. Hij was tijdens het carnaval
inval-Adjudant, omdat Adjudant Nelis door ziekte verstek moest laten gaan.
Uiteindelijk stonden daar Emiel Wagenaar, Erwin Andrioli, Floortje Broers en Isa Munneke. Aan de laatste twee werd gevraagd of zij nog wat voor de vereniging wilden
betekenen. Isa had daar wel oren naar. Dat gold ook voor Floortje, maar zij had één
voorwaarde: dat haar neef Sander Broers ook in de Raad van Elf zou komen. Zo geschiedde en zij werden geïnstalleerd als nieuwe Raad van Elf-leden.
De spanning steeg, want wie zou
nou de vijftigste Prins zijn? In de act
voorafgaand aan de bekendmaking
werd teruggegaan naar de jaren
zeventig. De kersverse Hofdames
werden Esmee Bakker en Marije
Schunselaar. Toen de adjudant aan de
beurt was om ontmaskerd te worden,
begon hij wat tegen te strippelen en
nee te knikken. Nadat zijn masker af
was, bleek het Ruben Betsema te zijn.
Ruben gaf duidelijk aan dat hij alleen
mee zou doen met de act, zoals afgesproken. Hij zou niet de Adjudant zijn. Uiteraard
was dit in scène gezet, want nadat Gerard van Paassen ontmaskerd was als de nieuwe
en vijftigste Prins van De Blockeniers kon niemand minder dan Jonno Witziers zijn
Adjudant zijn.
Na de installatie stonden daar Prins Skik, Adjudant Bloid en de Hofdames Esmee en
Marije. Nadat Prins Skik de scepter had ontvangen, stond daar letterlijk en figuurlijk
een gouden stel. De Hofdames in gouden jurkjes met nieuwe capes en de heren in
gouden giletjes. De vorst van Het Masker, de geboren Blokkerder Bernd Laan, overhandigde de stadsketting. En zo was het decorum compleet.
Leuk om te vermelden is dat alle leden van het decorum een historische link hebben
met de vereniging doordat familieleden oprichters waren of Prins of Adjudant zijn
geweest. Deze avond was een mooie start van het jubileumjaar.

Rectificatie kerststukjes maken
In het vorige Samenspel stond een verkeerde datum
voor het kerststukjes maken.
Dit vindt plaats op maandag 16 december van 14.00 tot 16.00 uur
(en niet op vrijdag 13 december).
Heeft u zich hier al voor opgegeven en kunt u niet?
Laat het Simone weten.
Wekelijkse activiteiten:
Maandag		
Koffie drinken
10.00 – 11.00 uur
Gezamenlijk eten 12.00 – 13.00 uur
Fitness
13.00 – 15.00 uur
Spelletjesavond
19.00 – 20.30 uur
		
Dinsdag		
Koffie drinken
10.00 – 11.00 uur
Gezamenlijk eten 12.00 – 13.00 uur
Handwerken
13.30 – 15.30 uur
		
Woensdag		
Koffie drinken
10.00 – 11.00 uur
Gezamenlijk eten 12.00 – 13.00 uur

Donderdag
Koffie drinken
Gezamenlijk eten
Biljarten
Spelletjesmiddag

10.00 – 11.00 uur
12.00 – 13.00 uur
Vanaf 14.00 uur
14.00 – 16.00 uur

Vrijdag
Koffie drinken
Gezamenlijk eten

10.00 – 11.00 uur
12.00 – 13.00 uur

Zondag
Koffie drinken

10.30 – 11.30 uur

Maandelijkse activiteiten:
Klaverjassen
Verrassend Tekenen
Bingo
Eucharistieviering
Gezamenlijk eten

Vrijdag 13 december van 14.00 tot 16.00 uur
Woensdag 11 december van 13.30 tot 15.30 uur
Vrijdag 20 december van 14.00 tot 16.00 uur
Vrijdag 3 januari van 16.00 tot 17.00 uur
Donderdag 12 december en 2 januari vanaf 17.30 uur
(opgeven via mevrouw Van Wegen, telefoon 0229-245683)

Wilt u meer weten over de activiteiten, dan kunt u uw vraag stellen via de website
www.ontmoetenbijbrinkpark.nl/contact. Bellen of mailen kan natuurlijk ook op 0889210011 of info@ontmoetenbijbrinkpark.nl.

Informatieavond over energiebesparende maatregelen
Wat kunt u doen om uw woning te verduurzamen?
Hoe pakt u het aan en waarmee kunt u de grootste
winst behalen? Maandag 16 december is er speciaal
voor eigenaren van een jaren 60/70-woning uit Zwaag
en Blokker een informatieavond met duurzaamheidsmarkt. U bent vanaf 19.15 uur
welkom in De Witte Valk in Zwaag. U krijgt dan antwoord op al uw vragen over energiebesparende maatregelen.
Verduurzamen van jaren 60/70-woning
Er is een stappenplan voor het verduurzamen van uw
jaren 60/70-woning. Dit plan helpt u om uw woning
energiezuinig, comfortabel en eventueel al aardgasvrij te maken. Het stappenplan
wordt op de informatieavond gepresenteerd en krijgt u op de avond gratis mee.
Na de presentatie is er informatie op de duurzaamheidsmarkt over duurzame technieken, subsidies en leningen. Ook delen bewoners hun ervaring en geven tips over het
verduurzamen van hun woning.
Aanmelden en meer informatie
U meldt zich voor deze informatieavond aan door een e-mail te sturen naar info@
duurzaambouwloket.nl of door te bellen met 072-7433956. Vermeld daarbij uw naam
en adres. Ook als u vragen heeft, kunt u bij het Duurzaam Bouwloket terecht.

Bijeenkomst bewonersoverleg
Bangert en Oosterpolder (BOBO)
Woensdag 11 december staat vanaf 20.00 uur in De Kreek weer een bewonersoverleg
gepland. Op de agenda staat onder andere een presentatie over de geschiedenis van
Zwaag/Bangert en Oosterpolder, verzorgd door Historische Vereniging Zwaag. Aanmelding voor deze bijeenkomst kan via olbo@stichtingbno.nl.
Het Bewonersoverleg Bangert en Oosterpolder is er voor alle bewoners van de wijk.
Samen willen we er voor zorgen dat het fijn wonen is in de wijk Door de korte lijnen
met de gemeente kunnen bepaalde zaken snel opgepakt en uitgevoerd worden. Voor
andere zaken is een langere adem nodig.
Wil je je bijdrage leveren aan een fijne woonomgeving, neem dan contact met ons
op. Wij zijn namelijk op zoek naar mensen zoals jij. Met name zijn wij op zoek naar
een spin in het web, een nieuwe secretaris. Contact opnemen kan via olbo@stichtingbno.nl.
BOBO: Voor en door bewoners!

13 december: reüniefeest UpTight Hoorn
13 september 1994 stond
een oproep in de krant: 25
mannen en vrouwen gezocht
voor een multiculti soul- en
gospelkoor. Een week later
stonden 100 mannen en vrouwen in de rij voor de eerste
repetitie van soul- en gospelkoor UpTight.
Nu 25 jaar verder viert UpTight haar zilveren jubileum
en nodigt al haar leden, oudleden, dirigent en oud-dirigenten uit om dit met elkaar
te vieren. Op een sfeervolle
locatie in Hoorn wordt er geproost en worden herinneringen opgehaald. Onze UpTighters kennende, wordt dit weer een gezellig feestje waarbij the good old karaoke
uiteraard ook niet vergeten wordt. Ben je oud-lid en zou je hier ook bij aanwezig willen zijn? Meld je dan aan voor het evenement op onze Facebookpagina https://www.
facebook.com/SoulenGospelkoorUpTight/ of stuur een mail naar reunie@uptight.nl als
je geen Facebook hebt.

Café Chantant bij café JP in Hoorn
De kerstperiode komt er weer aan. Het team van Café Chantant helpt u zondagmiddag 15 december om hier doorheen te komen, geschonden of niet. Deze middag staat
bijna volledig in het teken van kerst. Of je het nu met je familie of alleen moet vieren,
voor elk wat wils in onze setlijsten. Met deze keer weer begeleiding door een band
met Michiel op bas, Philip op drums en Nicky en Mark op piano.
Het programma van Café Chantant bestaat uit vileine liedjes tussen cabaret en kleinkunst. Enigszins stoute en tegendraadse
Nederlandstalige teksten, humor en licht
sarcasme als pleister op de onvolkomenheden van het leven. Het team bestaat uit
Losse stoeptegel?
een wisselende groep zangers en zangeressen uit Hoorn en omgeving.
Meld het op
Voor 6 euro heeft u weer een hele middag
www.hoorn.nl/melding
schik met Nederlandse kleinkunstliedjes
over de onvolkomenheden van het leven.
De zaal gaat open om 15.00 uur, aanvang
programma om 16.00 uur. Locatie: Café JP
Coen, Veemarkt, Hoorn.

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 Maciej Gra,dzki, 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, woensdag gesloten
E-mail: secretariaat@rkmatteus.nl
Vieringen
Za.
07 dec. 19.00 uur Westwoud
			
Oosterblokker
Zo. 08 dec. 09.30 uur Zwaag
				
		
19.00 uur		
Di.
10 dec. 09.00 uur Zwaag
Wo. 11 dec.
08.30 uur Zwaag
		
09.00 uur		
Do. 12 dec. 09.00 uur Zwaag
Vr.
13 dec. 09.00 uur Zwaag
Za.
14 dec. 19.00 uur Oosterblokker
			
Westwoud
Zo. 15 dec. 09.30 uur Zwaag
				
		
14.00 uur Oosterblokker
		
14.30 uur Zwaag
		
19.00 uur Zwaag
Ma. 16 dec. 07.00 uur Zwaag
Di.
17 dec. 07.00 uur Zwaag
		
09.00 uur		
Wo. 18 dec. 07.00 uur Zwaag
		
08.30 uur Zwaag
		
09.00 uur		
Do. 19 dec. 07.00 uur Zwaag
		
09.00 uur Zwaag
Vr.
20 dec. 07.00 uur Zwaag
		
09.00 uur Zwaag
Za.
21 dec. 07.00 uur Zwaag
		
19.00 uur Westwoud
			
Oosterblokker
Zo. 22 dec. 07.00 uur Zwaag
		
09.30 uur Zwaag
				
		
19.00 uur		

Eucharistieviering m.m.v. Dames- en Herenkoor
GEEN VIERING
Tweede Zondag van de Advent
Eucharistieviering
Rozenkransgebed in de Lourdeskapel
Eucharistieviering in de Lourdeskapel
Stille Aanbidding
Eucharistieviering in de Lourdeskapel
Eucharistieviering in de Lourdeskapel
Eucharistieviering in de Lourdeskapel
Eucharistieviering m.m.v. Dames- en Herenkoor
GEEN VIERING
Derde Zondag van de Advent
MOV - Eucharistieviering m.m.v. koor Marcanto
Kerstconcert in het Cultureel Centrum Pancratius
Filipijnse viering – Engelstalig in de Lourdeskapel
Rozenkransgebed in de Lourdeskapel
Misa Di Aurora in Lourdeskapel
Misa Di Aurora in Lourdeskapel
Eucharistieviering in de Lourdeskapel
Misa Di Aurora in Lourdeskapel
Stille Aanbidding
Eucharistieviering in de Lourdeskapel
Misa Di Aurora in Lourdeskapel
Eucharistieviering in de Lourdeskapel
Misa Di Aurora in Lourdeskapel
Eucharistieviering in de Lourdeskapel
Misa Di Aurora in Lourdeskapel
Eucharistieviering m.m.v. koor Zingenderwijs
GEEN VIERING
Misa Di Aurora in Lourdeskapel
Vierde Zondag van de Advent
Eucharistieviering
Rozenkransgebed in de Lourdeskapel

Activiteiten in de Dorpskerk Westerblokker
Iedereen, jong en oud, is 15 december tussen 15.00 en 17.30 uur welkom om binnen
te lopen in de protestantse kerk Westerblokker/hoek Kolenbergstraat. Als het schemert, gaan de lichtjes aan in de kerstboom in de kerk van Westerblokker. We ontmoeten elkaar in de herberg ‘Rondom de boom’ midden in het dorp voor koffie, koekjes
en chocolademelk en een praatje op weg naar het kerstfeest.
Maar ook: het maken van onder andere kerststerren van wilgenteen, vogelguirlande, zoektocht naar een engel, koekjes versieren, verhalen horen, vilten, zingen en luisteren. Buiten kunnen
bezoekers zich warmen bij het vuur van de herder. De toegang
is gratis maar een vrijwillige bijdrage voor Inloophuis Pisa
wordt op prijs gesteld.
Wat staat er verder op het programma:
13 december 20.00 uur:
Hoorns Kamer Koor o.l.v. Arno Bakker. Toegang: 10 euro,
inclusief kopje koffie/thee.
22 december 14.30 uur:
Koor van de Vrije School Parcival met ‘Love came
down at Christmas’.
Toegang gratis met een vrijwillige bijdrage voor
het Kinderfonds Mamas: Zuid-Afrikaanse vrouwen
staan op voor kinderen in armoede.

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 meestal kinderoppas en kindernevendienst.
Zondag 8 december Blokker
dhr. A. C. Heijboer
Zondag 15 december Zwaag
ds. T. van Lente-Griffioen
Zondag 15 december Blokker
Vanaf 15.00 uur kerstinloop ‘Rondom de boom’
Zondag 22 december Blokker
ds. J. Meinders

Belangrijke gegevens en telefoonnummers
Alarmnummer Ambulance / Brandweer / Politie

112

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

0229 - 25 22 00

Centrale Huisartsenpost West-Friesland
Maelsonstraat 5 (voor parkeergarage Dijklander Ziekenhuis) 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 Dijklander Ziekenhuis Hoorn (zie ook https://www.dijklander.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 Dijklander Ziekenhuis
Maelsonstraat 3 (naast hoofdingang Dijklander Ziekenhuis) 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
Plantage 29
A.E. Meijer
Pennekamplaan 57-59
Huisartsenpraktijk Bangaerde
Krommewoud 46
Th.E. Versteege en
Q.C.M. Meijer
Julianalaan 9
Huisartsenpraktijk Scheer
Nieuwe Steen 10

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

0229 - 21 22 22
0229 - 27 82 68

Spoeddienst tandheelkundige zorg voor West-Friesland 0226 - 36 02 29
Steunpunt Zorg voor Welzijn		
0229 - 27 21 96
Dierenambulance		
0229 - 24 53 53
Zonnebloem (oud) Zwaag/Zwaagdijk-West
Coby van der Gulik, Fruitlaan 76, Zwaag
Mariejan Spil, Zwaagdijk 367, (oud) Zwaag/Zwaagdijk-West.
Zonnebloem Westerblokker
Susan Langenberg, Plantage 19, Blokker (Bezoekwerk)
Karin Jong-Koen, Bandstraat 8, Blokker (Secretaris)
Zonnebloem Oosterblokker /Schellinkhout
Jacqueline Weening, Oosterblokker (Secretaris)  	
com
Onafhankelijk Ouderenadviseur MEE & De Wering
Wijksteunpunt Ouderenzorg St. Jozefpark Blokker
Wijksteunpunt Ouderenzorg Perelaar Zwaag
Parochiële Caritas Instelling (P.C.I) Zwaagdijk-West
R.K. Begrafenis- en Crematievereniging St. Barbara
R.K. Begrafenis- en Crematievereniging St. Barbara
Uitvaartvereniging De Laatste Eer		
Uitvaartvereniging St. Jozef		
Uitvaartverzorgers bovenstaande verenigingen:
Lian Kroon en Monique Bankras		

0229 - 23 77 81
0229 - 5729 74
06-24729060
0229 - 24 76 27
06 - 41 16 5711l

jweening@gmail.

088 - 00 75 000
0229 - 24 06 04
0229 - 21 23 23
0229 - 57 29 74
Zwaag, Zwaagdijk-West
Oosterblokker.
Zwaag en Blokker
Westerblokker

06 - 11 44 44 17

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

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

