Jaargang 50, nummer 1

17 januari 2020

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 31 januari kunt u inleveren

uiterlijk op woensdag 22 januari 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 1 Mb 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
- Mandy van der Laan
- Henny Schoonderwoerd
- Corina van Willegen
- Annemieke Ooms
- Chris Baesjou (vormgeving)
		

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

Fruithof verdwijnt: gun fruitbomen een tweede leven
In het NHD van 19 oktober 2001 stond een artikel over het huis ‘Fruithof’ aan de
Bangert 56 in Blokker. “Sinds 1795 werd er fruit geteeld aan de Bangert in Blokker.
Jaap en Annie Balk zijn de laatsten die er nog fruit kweken. Over een jaar of vier, vijf
verdwijnen alle bedrijven. De gemeente heeft het land opgekocht om er huizen te
bouwen”. Gelukkig heeft het nog vele jaren geduurd voor het zover was, maar nu is
het dan toch zover en zijn eind 2019 de kassen gesloopt en worden de fruitbomen
dit voorjaar gerooid en versnipperd.

Vorig voorjaar hielden wij een actie om de fruitbomen van
Koewijzend 4 nog een tweede leven te geven. In Bangert
en Oosterpolder zijn heel wat bomen herplant. Zo maken
we er toch nog een beetje bloeiende Bangert van. Dit voelde voor ons zoveel beter dan de bomen te versnipperen,
dat wij hebben besloten om ook dit jaar weer een aantal
bomen te laten ingazen zodat ze weer verplant kunnen
worden. We hebben vooral perenbomen te koop:
Gieser Wildeman (stoofpeer), Doyenne du Comice en Conference (handperen) en een aantal Delcorf appelbomen.
We hebben ook openhaardhout van fruitbomen. Heeft u
interesse voor een boom of voor haardhout, dan kunt u
contact opnemen met Jaap Balk, telefoon 06-53603811.

De Blockeniers
De feestdagen zijn weer achter de rug. De kerstspullen
zijn naar zolder gebracht en iedereen gaat weer over
tot de orde van de dag. Nou ja, bijna iedereen. Want
De Blockeniers zijn alweer drukdoende met de voorbereidingen voor het volgende feest, carnaval nadert namelijk met rasse schreden. Prins
Skik, Adjudant Bloid en Hofdames Esmee en Marije hebben veel goede voornemens
voor 2020. Ze willen er een onvergetelijk feestjaar van maken. Zij wensen iedereen
voor het komend jaar veel Skik en hopen dat iedereen vaak Bloid zal zijn.
Spoedig zal bekend worden gemaakt wie dit jaar het jeugdcarnaval gaan aanvoeren.
Wordt het een Prins of een Prinses? Is er een Adjudant of misschien een Adjudante?
Wie zijn de Hofdames dit jaar en wie nemen er zitting in de Raad van Elf? Al deze
vragen worden beantwoord op zondag 19 januari in Het Gouden Hoofd. De zaal gaat
open om 14.00 uur en de toegang is natuurlijk gratis. De muziek is in handen van Go
Round en De Blockeniers zorgen voor een spetterende act en het nodige vertier.
Op deze middag start ook de kaartverkoop voor de zaterdagmiddag van het carnavalsweekend. Het is De Blockeniers wederom gelukt om een top show naar Blokker
te halen, namelijk het Kinder(carnaval)popconcert. Dit concert is speciaal bedoeld
voor kinderen in de basisschoolleeftijd. Toch zullen vaders, moeders, opa’s, oma’s,
ooms en tantes ook volop genieten van de geweldige show. Frontman van de band is
Jelle Amersfoort, bekend als tv-presentator en een veelgevraagd stemacteur. Muziek
maken is zijn passie en met zijn liveband voorziet hij kids hits van een popjasje. Een
kaartje voor deze middag kost slechts 3 euro en is op 19 januari verkrijgbaar in Het
Gouden Hoofd, daarna bij Primera Blokker. De Blockeniers kunnen de entreeprijs zo
laag houden vanwege het grote aantal sponsors. Hulde aan deze gulle gevers.
Zaterdag 1 februari zal het Prinsenbal van De Blockeniers in Het Gouden Hoofd
plaatsvinden. Op deze avond zal bekend worden gemaakt wie er met de titel Prominent van Blokker vandoor zal gaan. De kosten voor deze geheel verzorgde avond zijn
30 euro per persoon. Aanvang is 21.00 uur en iedereen is van harte welkom.
De zondagmiddag van het carnaval zal dit jaar in het teken staan van een geweldige
muziekbingo voor alle kids. Opgeven is niet nodig en deelname is gratis. Natuurlijk
wordt er ook weer een playbackshow gehouden. Heb je een leuke act? Geef je dan
op bij Monique Schouten, telefoon 06-27375597 of mail naar jeugddeblockeniers@
gmail.com.
Kortom, het programma voor de jeugd staat weer als een huis. Meer informatie en de
laatste nieuwtjes vind je op onze Facebookpagina. In een volgend Samenspel zullen
Lees verder op de volgende pagina >>

wij meer melden over de rest van ons carnavalsprogramma met aandacht voor de
Dinnershow op dinsdag 25 februari. Reserveren voor deze show is al mogelijk door
het overmaken van het bedrag van het gekozen arrangement naar rekeningnummer
NLRABO0307754677 t.n.v. de Blockeniers. Arrangement 1: 6-gangendiner exclusief
drankjes kost 45 euro. Arrangement 2: 6-gangendiner inclusief drankjes kost 60 euro.
De rondgang staat dit jaar gepland op zaterdag 8 februari. U ontvangt van ons het
mooie fullcolour magazine. Wij hopen op uw gulle gift die zal worden besteed aan
de kindermiddagen en aan mensen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken.

Molen De Krijgsman
Beste mensen, wat was het weer een geweldige
happening de laatste dag van 2019. Mooi zonnig weer; je
zou haast denken dat het zomer werd. Wij van het
molenteam hebben weer genoten van de vele mensen
die onze oliebollen kwamen kopen.
Daarom willen wij jullie ook bedanken voor
de geweldige opkomst. Ook de oproep om met
vuurwerk en vuurpijlen voorzichtig om te gaan
voor onze molen is weer prima verlopen.
Zo anders is het in Bovenkarspel afgelopen.
Daar ging molen Ceres in vlammen op.
Weg historische molen. Voordat die weer
kan draaien ben je twee jaar verder en
dat door één vuurpijl. In en in triest
als je zo je levenswerk ziet
verbranden. Laten we hopen
dat het onze molen bespaard blijft.
Wij groeten u, het team van
molen de Krijgsman

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 22 januari
WOENSDAG 5 FEBRuari
Svp papier gebundeld of in doos/bak aan de weg zetten.

KVG Zwaag enthousiast gestart in 2020
Het lijkt of de kerstdagen en de jaarwisseling al weer ver achter ons
zijn gelaten, maar vanaf hier wensen wij al onze leden en hun familie
een goede gezondheid, geluk en vooral veel gezelligheid toe in dit
nieuwe jaar. KVG Zwaag is inmiddels alweer gestart met haar activiteiten. Afgelopen woensdag 15 januari hebben we een geweldige middag beleefd met
een heuse palingboer. Lekker lachen, proeven en genieten met elkaar. Maar ja, daarvoor ben je dan ook lid van KVG Zwaag.
Ons volgende programma-onderdeel is op woensdag 19 februari. We gaan per fiets
naar bamboe leverancier Moso op industrieterrein Zevenhuis. We worden om 09.15 uur
verwelkomd met koffie en thee en zullen rond 11.30 uur weer terug zijn. Naast een bedrijfspresentatie krijgen we ook een rondleiding door het bedrijf. Er kunnen slechts 20
personen aan deze excursie deelnemen, dus geef u snel op bij Tonny Rood. We vertrekken om 08.45 uur bij De Plataan.
Overige activiteiten seizoen 2019-2020:
Donderdag 5 maart: Kaarten en keezen spelavond met onze KVG-buren uit ZwaagdijkWest. Aanvang 19.30 uur in De Plataan.
Donderdag 26 maart: Lezing door schrijfster Mary Schoon. Na de koffiepauze houdt ze
een quiz en kunnen haar boeken worden gekocht. Aanvang 20.00 uur in De Plataan.
Donderdag 23 april: Algemene ledenvergadering. Na afloop van de vergadering is een
gezellige bingo onder leiding van het bestuur. Aanvang 20.00 uur in De Plataan.
Voor meer informatie over onze vereniging kunt u contact opnemen met Rina Gitzels
(secretariaat), telefoon 0229-238155.

Een muzikaal nieuw jaar
2019 heeft De Herleving sfeervol afgesloten met de begeleiding
tijdens de kerstnachtdienst in het Octaaf in Hoorn. Na de feestdagen zijn we 7 januari weer begonnen met repeteren voor
ons volgende optreden. Zaterdag 25 januari geven we samen
met muziekvereniging Tavenu een dubbelconcert in de Torenschouw in Opperdoes met als thema Let’s play music! Nou dat doen beide verenigingen
al heel lang, we bestaan beiden al meer dan 100 jaar. Tavenu is opgericht op 28 januari
1917, De Herleving op 13 oktober 1912.
Het belooft een concert met een lekker licht programma te worden. Zo spelen wij
onder andere Bohemian Rapsody van Freddie Mercury en The Eighties, een stuk met
verschillende bekende melodieën uit de jaren 80. Samen met Tavenu spelen we Concerto d’amore van Jacob de Haan en laten we de gezamenlijke liefde voor de muziek
horen. U bent van harte welkom. Het concert begint om 20.00 uur in de Torenschouw,
Torenstraat 17 in Opperdoes.

Column

B rec h j e

Blozen
Als ik de supermarkt uit loop zie ik twee mensen bij een winkelwagentje vol met
gekleurde tassen staan. Wanneer ik ze voorbij loop spreekt de jongen mij aan. Of ik
boven de 26 ben en de krant lees. Ja, hoor, ik doe samen met de buren, jok ik. Ik heb
geen zin in een verkooppraatje om een krantenabonnement aangesmeerd te krijgen.
De jongeman brengt de vraag leuk en de tassen zien er kek uit. Lucky me! De krant
viert zijn zoveel jarig bestaan. Daarom mag de jongen, vrouwen boven de 26, de tas
met inhoud geheel gratis aanbieden. ??? Waar zit het addertje onder het gras? Voor
niks gaat de zon op, maar dat is het dan ook wel. De jongen geeft mij de tas, met een
glossy tijdschrift en historische krant, alvast. Naast de tas mag hij mij ook een gratis
abonnement van het zusje van de krant in kwestie aanbieden. Ik trek een wenkbrauw
op en kijk hem aan. Hij zal het wel voor mij tekenen op een van de krantexemplaren
die hij bij zich heeft. Kijkt u maar: kosten voor de tas, tijdschrift, historische krant en
digitaal weekabonnement krant is nul komma niks. Speciaal voor mij, hij schat mijn
leeftijd op 36 jaar, mag hij het weekendabonnement een jaar lang met korting weg
geven. De Adder… Toch glim ik van trots, een groter compliment kan een vrouw in
haar 45ste levensjaar niet krijgen. Alhoewel ik me zeer gevleid voel, herinner ik hem
eraan dat ik een krant met de buren deel. Ik vind het zonde om geld voor een andere
krant uit te geven terwijl ik er al een heb. U begrijpt het. De leuke tas wisselt weer
van eigenaar. Thuis vertel ik het hele verhaal in geuren en kleuren. Mijn man lacht en
geeft me een zoen op mijn blozende wangen.

Liefdewerk Oud Papier Zwaag
Het oud papier wordt elke maandag in de
even weken opgehaald in Zwaag.
Ophaaldata:
MAANDAG 20 JANUARI
MAANDAG 3 FEBRuari
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

Uitnodiging Blokkerdagen 2020
Zaterdag 25 en zondag 26 januari viert Historisch Blokker de Blokkerdagen met als thema ‘Van hoedjes naar Deken’. Dit op en top Blokkerfeest zal op zaterdag van 13.00 tot 16.00 uur en zondag van 13.00 tot
17.00 uur in de afmijnzaal en de belendende ruimtes van Veiling Op hoop van Zegen
worden gevierd. Wij nodigen u van harte uit hierbij aanwezig te zijn.
Programma zaterdag
- Vlag hijsen bij Beatlesmonument
- Opening Blokkerdag. Lied bestuur en vrijwilligers. Overhandiging jaarboek.
- Optreden van Wil Gorter met ‘Zet ‘m Op’
- Films van activiteiten in Blokker 2019
Programma zondag
- Vlag hijsen bij Beatlesmonument.
- Opening Blokkerdag. Lied bestuur en vrijwilligers.
- Films van activiteiten in Blokker 2019
- Veiling ten behoeve van Kika.
- Optreden van De Deken
- Optreden van De Bloknoten
- Afsluiting met samenzang van het Blokkers volkslied
Doorlopend van 13.00 tot 17.00 uur
- Afhalen jaarboek 2019. Inzage HVB fotoboeken.
- Fototentoonstelling Blokker in winterse sfeer.
- Gezellig samenzijn in Ellie’s kantine (open tot uiterlijk 19.00 uur)
- Verkoop (jaar)boeken, vlaggen met wapen enzovoort
Kunt u zelf uw jaarboek niet ophalen? Vraag dan aan buren of familie dit voor u te
doen. Het scheelt onze vrijwilligers heel veel extra werk.
Wij zien ernaar uit u tijdens de Blokkerdagen te ontmoeten.
Bestuur Historisch Blokker: Nan Kluft, Mieke Fraaij, Peter Lakeman en René van Santen

Lezing bij KBO Blokker over Hoornse gevelstenen
Woensdag 22 januari houdt KBO Blokker een themamiddag over zogenaamde uithangtekens, ofwel gevelstenen aan historische gebouwen in Hoorn. De uit het midden van de stad afkomstige Ben van Tartwijk, groot kenner van de historie van Hoorn,
verzorgt deze lezing. Het wordt een virtuele rondwandeling door het oude centrum
van Hoorn. De themamiddag wordt gehouden in Het Gouden Hoofd in Blokker,
begint om 14.00 uur en wordt afgesloten met de gebruikelijke rondebingo. Deelnamekosten zijn 3 euro per persoon, inclusief consumpties en bingodeelname. Ook nietleden van KBO Blokker zijn ter kennismaking van harte welkom.

Vrienden en vriendinnen van Het Masker
Het Masker wenst u een geweldig nieuw jaar. Een jaar zoals
een lekkere kop koffie of een goeie fles wijn, want zo zou het
het ganse jaar moeten zijn. We hopen dat Kerstmis fantastisch
was en nu we toch bezig zijn, wensen wij u een vrolijk Pasen en
Pinksteren toe.
Maar eerst blikken we nog even kort terug op de MaskerQuiz van vlak voor de kerst.
Een volgepakte zaal met nieuwsgierige Maskerfans die klaar zaten voor een avond
vol leut en (on)gein. Een record aantal deelnemers met maar liefst 41 teams maar
voor iedereen was er plek en op de drie schermen uitermate goed te volgen. De quiz
stond weer bol van de bekende elementen zoals de foto- en het ‘maak dit liedje af’vragen. Het nieuwe raadslid Jeroen liet zich van een heel andere kant zien, hij houdt
wel van een grapje maar of zijn Esther het altijd kan waarderen, vragen we ons af.
Het andere nieuwe raadslid René kwam wel met een heel raar verhaal op de proppen, maar uiteindelijk zaten de mannen toch maar mooi aan een koud pilsje in hun
bouwkeet. Prins Roberto wist in een clip haarfijn uit te leggen waar zijn lijfspreuk
‘Mahoe’ vandaan komt. Uiteraard heeft Het Masker dat tot op de bodem uitgezocht
en daar hoorden uiteraard ook de beelden bij. Alle schilders van Zwaag en omstreken
hadden zich verzameld om hun zangkunsten te vertonen en dat zij kunnen zingen,
dat was te horen. Het Masker had de kerstclip dit jaar op een van de mooiste kerstmarkten van Nederland opgenomen en wel in Leiden.
Speciale aandacht was er dit jaar voor de overdracht van het penningmeesterschap
van Arthur naar Dick. Wat op papier een klein dingetje lijkt, bleek toch maar een
waar spektakel. Kornuiten & Co had een super vet nummer geschreven voor Het Masker. Zing en feest mee met 5 dagen lang! Dit jaar ging de wel heel bijzondere bokaal
en de hoofdprijs van 111 euro naar De Bende van Ellende. Zij waren de grootste Maskerbreinen van het jaar 2019. Alaaf voor dit team!
Zaterdag 18 januari komt Het Masker bij u langs met het nieuwe Vuistdikke Full Colour Glossy Maskermagazine editie 2020. Wat zullen de zintuigen weer prikkelen van
plezier bij het openslaan van dit ware collectors item. Alles over het aankomende carnaval en ander leut dat aan het Zwaagse carnaval vasthangt, staat er met gekrulde en
confettiachtige letters in. In ruil daarvoor vragen wij u alleen maar een gulle gift te
doen. Dankzij uw giften krijgen de kinderen een onvergetelijke gratis carnavalsmiddag aangeboden dus zorg dat u thuis bent. Geef gul met contanten of een Tikki€ en
uiteraard met een vrolijke lach! Voor geval van niet thuis en ‘nee-nee sticker’ hebben
we een oplossing, zie onze site.
Zaterdag 25 januari wordt door Jeugdraad Zwaag weer de carnaval piepschuim workshop gehouden. Onder begeleiding van een paar topwagenbouwers wordt geleerd
om van een brok piepschuim een driedimensionaal figuur te maken. De jeugd heeft
de toekomst! Meer op www.jeugdraadzwaag.nl.
Rondgang: zaterdag 18 januari
Tot leut op www.carnavalzwaag.nl en tot volgend Samenspel, Het Masker

Kerstactiviteiten
Maandag 16 december hebben 30 bezoekers
onder leiding van leerlingen van het Clusius
College een mooi kerststuk gemaakt.
De leerlingen van het Clusius College hadden
dit heel goed voorbereid en zo kon iedereen op zijn eigen manier zijn creativiteit
uiten. Het was een geslaagde middag.
Donderdag 19 december hebben 50 bezoekers genoten van een kerst high-tea. Deze
high-tea werd volledig verzorgd door leerlingen van het d’Ampte. De leerlingen waren vanaf ’s morgens bezig met het voorbereiden van de hapjes om deze ’s middags
uit te serveren. De bezoekers hebben hier heel erg van genoten en het is voor herhaling vatbaar. We willen het d’Ampte hier heel erg voor bedanken en daarnaast ook
wijkverbinders Ingrid en Marion voor het coördineren van de activiteit.
Bridgen
Bridge is een kaartspel dat onder de noemer denksport geplaatst kan worden. Het
is een populaire bezigheid. Zo is er ook animo om dit in Ontmoeten bij Brinkpark te
gaan doen. Er is zeker nog ruimte om hierbij aan te sluiten. Bent u ook geïnteresseerd
in bridge? Dan kunt u zich hiervoor aanmelden bij Susan Langenberg, telefoon 0624729060.
Maandelijkse activiteiten
Klaverjassen
Vrijdag 24 januari van 14.00 tot 16.00 uur
Verrassend Tekenen
Woensdag 29 januari van 13.30 tot 15.30 uur
Bingo Vrijdag 17 januari van 14.00 tot 16.00 uur
Eucharistieviering
Vrijdag 22 januari van 16.00 tot 17.00 uur
Gezamenlijk eten
Donderdag 16 en 30 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 088921 00 11 of info@ontmoetenbijbrinkpark.nl.

Gezocht: LP’s, CD’s en puzzels voor
Cultureel Centrum Pancratius
Zoekt u een goede bestemming voor uw overtollige puzzels? Cultureel Centrum Pancratius zorgt dat de puzzels een tweede leven krijgen. Dit geldt
ook voor LP’s en CD’s. CCP is hiernaar op zoek voor de komende boekenmarkt
van zaterdag 8 en zondag 9 februari en zou er heel blij mee zijn. De opbrengst
wordt gebruikt voor verdere verbetering en inrichting van ons gebouw. U kunt de
spullen inleveren bij Cultureel Centrum Pancratius, Oosterblokker 98 in Blokker.
Voor de openingstijden kunt u bellen naar 06-42572255. Mocht u niet in de gelegenheid zijn om het zelf te brengen dan kunt u ook bovenstaand nummer bellen.

Familieberichten & Zoekertjes
DANKBETUIGING

Wij willen u allen heel hartelijk bedanken voor de vele blijken van medeleven
na het plotselinge overlijden van onze lieve moeder en onze oma

Truus Bakker-Kaijer
Uw aanwezigheid, de vele bloemen en kaarten hebben ons als familie veel steun
en troost gegeven.
Kinderen en kleinkinderen

Voor uw medeleven tijdens de ziekte en na het overlijden
van mijn lieve vrouw en onze dierbare, zorgzame moeder

Marga Nannings-Bakker
betuigen wij u onze oprechte dank.
De vele kaarten met troostrijke woorden zijn hartverwarmend.
In het bijzonder dank aan dokter Bennis en de dames van de Thuiszorg
die haar de laatste maanden met veel inzet en liefde hebben bijgestaan.
Theo Nannings - Silvia en Remco

vermist

Sinds 31-12-2019 is in de omgeving
Blokker-Brouwhuis onze zwart/witte kater vermist.
Hij is gevlucht vanwege het vuurwerk. De kater is gechipt.
Wie heeft onze kat gezien?
Zou u alstublieft in uw berging of garage willen kijken?
Heeft u iets zien lopen? Bel dan naar 06-48739592.
Arjen & Annemiek Beets uit Blokker

gezochT

Te huur gevraagd werk/hobbyruimte van circa 15 m2.
Ruud Feldman, telefoon 0229-214400 of e-mail feldman@quicknet.nl

Heeft u iets te koop of zoekt u iets, wilt u iets
bekend maken, aanbieden of vragen?
Voor plaatsing in het Samenspel van 7 februari graag uiterlijk op
woensdag 29 januari 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.

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

Mededelingen Medisch Centrum Oost
Huisartsenpraktijk A.E. Meijer en A. Bos
www.medischcentrumoost.com
De huisartsenpraktijk is wegens nascholing, vakantie of nachtdienst gesloten op
maandag 17 februari.
Nieuws van de praktijk:
Wij mogen twee nieuwe medewerkers aan u voorstellen: Nicole Kruijning in de
functie van POH-GGZ, zij vervangt Mascha Mooij, en Joyce Kalliski-Stenekes, in de
functie van administratief medewerkster. Welkom in onze praktijk.
Joan Kaptein heeft het afgelopen jaar haar diploma gehaald voor praktijkondersteuner. In deze functie kunt u haar twee dagen in de week aantreffen.

Activiteitenagenda
17 januari

Nieuwjaarsborrel Bangert en Oosterpolder
De Kreek, Zwaag

januari / februari
20.30-01.00 uur

17+18 januari Musical The Addams Family
De Witte Valk, Zwaag

Aanvang: 20.00 uur

18 januari

Klaverjassen
De Wildebras, Zwaagdijk-West

Aanvang: 20.00 uur

19 januari

Mak’s doe-middag: Vogelvoer maken
MAK Blokweer, Blokker

19 januari

Musical The Addams Family
De Witte Valk, Zwaag

19 januari

Bekendmaking Jeugdprins of -Prinses De Blockeniers Aanvang: 14.00 uur
Het Gouden Hoofd, Blokker

21 januari

Keezen
De Witte Valk, Zwaag

Aanvang: 19.15 uur

22 januari

KBO Blokker: Lezing Hoornse gevelstenen
Het Gouden Hoofd, Blokker

Aanvang: 14.00 uur

22 januari

Kick-off Dorpsveiling Zwaag
De Witte Valk, Zwaag

Aanvang: 20.00 uur

23 januari

Pubquiz voor Kika
De Witte Valk, Zwaag

Aanvang: 20.30 uur

24+25 januari Musical The Addams Family
De Witte Valk, Zwaag

14.00-15.30 uur
Aanvang: 14.00 uur

Aanvang: 20.00 uur

25 januari	Jeugdraad Zwaag: Carnaval piepschuim workshop
09.30-12.00 uur
Schuur Gerrit Bakker, achter Dorpsstraat 257, Zwaag
25 januari

Dubbelconcert Herleving Zwaag en Tavenu
Torenschouw, Torenstraat 17, Opperdoes

Aanvang: 20.00 uur

Vanaf: 13.00 uur
25+26 januari Blokkerdagen
Veiling Op hoop van Zegen, Veilingweg 1, Oosterblokker
1 februari

Prinsenbal met bekendmaking Prominent van Blokker Aanvang 21.00 uur
Het Gouden Hoofd, Blokker

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

Sportagenda

januari / februari

VOETBAL
26 jan

Heren

Westfriezen-Grasshoppers

14.00 uur

Zwaag

ZAALVOETBAL
17 jan

Dames

RTC’72-Sporting S

21.05 uur

De Kreek

27 jan

Heren

RTC’72-Nieuweboer Architecten 6

22.00 uur

De Kreek

19 jan

Dames

HV Blokker-Westfriezen 2

12.00 uur

De Kreek

19 jan

Heren

HV Blokker-Lacon ’91

13.15 uur

De Kreek

26 jan

Dames

Westfriezen-Lacon ’91

13.15 uur

Zwaag

24 jan

Dames

NIVO-Wognum

19.30 uur

De Kers

24 jan

Heren

NIVO-Madjoe 4

21.15 uur

De Kers

18 jan

Dames

Wham Wham-De Boemel

13.30 uur

De Opgang

18 jan

Heren

Wham Wham-MOVE

15.30 uur

De Opgang

HANDBAL

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.

Dorpsergernissen
Ik wil graag iedereen bedanken die niet kon wachten tot 31 december
2019 18.00 uur. Er zijn mensen die in de dienstverlening werken en ook
overdag slapen. Helaas gaat de verkoop van vuurwerk op zaterdag 28
december al in gang. Ouders zijn blij dat hun kinderen niet thuis zijn tijdens de vakantie. Dus laten zij deze met hard knallend vuurwerk maar de straat op gaan. Tja,
zij slapen gewoon ‘s nachts. Ach, zij staan er niet bij stil dat er ook mensen ‘s nachts
werken en overdag slapen. Daarom wil ik de ouders bedanken voor hun goede opvoeding dat zij hun kinderen met knalvuurwerk vóór 31 december 18.00 uur de straat
op lieten gaan. Opvoeden is moeilijk. Maar doe eens een beetje de moeite. Er zijn ook
hondeneigenaren en kattenliefhebbers die met gekromde tenen thuis zitten vanwege
deze goed opgevoede kinderen. Denk eens een beetje na. Wil je zo graag illegaal
vóór 31 december 18.00 uur vuurwerk afsteken, doe dat ergens waar niemand last
van je heeft.
Naam bekend bij de redactie

It’s showtime
Als u deze editie van Samenspel uit de brievenbus vist
of van de kokosmat raapt, dan giert de spanning door
de lijven van onze Addams Family-acteurs. Het orkest is
er klaar voor, de programmaboekjes liggen op de stoelen, de prijzentafel voor de loterij is gevuld, het toneel is tip top in orde, de rekwisieten liggen klaar, de verlichting is afgesteld en ingeregeld en het geluid is afgestemd
en de grime gaat haar uitdaging aan. ‘Let the show begin’, het is de avond van de
première. Hier hebben we bijna een jaar naartoe gewerkt
en we staan klaar voor de aftrap. We gaan ervan uit dat
alle vijf voorstellingen, evenals de voorgaande jaren,
stijf uitverkocht zijn en we gaan er een onvergetelijke
voorstelling van maken. Een voorstelling die mede door
de sponsors en adverteerders mogelijk wordt gemaakt, waarvoor onze dank. Wat
valt er verder nog te vertellen? Niets meer dan u, als u een kaartje hebt gekocht, een
fijne voorstelling te wensen. En als u musicalvereniging Zwaag een lang voortbestaan
wenst, word dan Vriend van MvZ en steun ons met uw donatie. Wie zelf aspiraties
heeft, kan zich aanmelden als lid en volgend jaar schitteren in een nieuwe productie.
Welke productie dat is? Dat blijft nog een verrassing.

Stichting Historisch Zwaag zoekt nieuwe medewerkers
Onze stichting is naarstig op zoek naar nieuwe, enthousiaste medewerkers die enkele
uurtjes per week beschikbaar zijn om ons te helpen. Een pré is enige computerkennis (bijvoorbeeld kennis van ACDsee: fotobewerkingssoftware), maar uiteraard niet
vereist. Onze avond is op dinsdag vanaf 19.30 uur in de Dorpskerk in Zwaag. Op de
eerste etage hebben we een eigen ruimte. Kom eens langs of vraag informatie bij
één van de bestuursleden: Niek Beerepoot (06-19730885), Wil Schipper (06-18046263),
Frans Korse (06-38281518) of Ben Kalb (06-21415599). Ook kunt u informatie vinden
op onze website:
www.historisch-zwaag.nl.

Stichting Historisch
Zwaag heeft van Stichting Samenspel alle
exemplaren van 50 jaar
Samenspel ontvangen.
Hierbij een kleine impressie van deze unieke
collectie.

EL

Niet alleen het Samenspel viert dit jaar haar vijftigjarig
jubileum. Ook Wilco Sijp beleeft in het muzikale seizoen
2019/2020 deze bijzondere mijlpaal.

SP

EN

50

50 jaar!

is niet moeilijk om vijftig jaar lid te zijn van een vereniging
MalsHet
je het naar je zin hebt. Dat geldt zeker voor Wilco Sijp. Hij heeft

het bij muziekvereniging De Herleving Zwaag erg naar zijn zin op de
S Adrumkruk
achterin het orkest. Wilco begon als tienjarig blond jongetje op
de muziekschool en vijftig jaar later is hij nog steeds met twee drumstokken
te vinden bij De Herleving Zwaag. Wilco is gehuldigd met een KNFM-speldje
en bloemen. Samen met zijn echtgenote Karin, gehuldigd voor vijftig min
tien jaar lid, werd dit ‘drumstel’ tijdens een concert in het zonnetje gezet.

Oproep: ook iets met het getal 50?
Lezers opgelet: heb je ook iets met het getal 50? Woon je op nummer 50?
Heb je schoenmaat 50 of heb je misschien wel 50 huisdieren? Of vier je dit
jaar ook een 50-jarig jubileum? Je kunt het zo gek niet bedenken, als het
maar met 50 te maken heeft. Laat het ons snel weten via de mail:
redactie@stichtingsamenspel.nl. Doe er ook een leuke foto bij!

Moni Vertelman na 27 jaar trouwe dienst gestopt
op Sint Lidwinaschool
Basisschool Sint Lidwina
in Zwaagdijk-West is een
bekend en vertrouwd
persoon kwijt. Moni heeft
zich 27 jaar ingezet voor
de jeugd in ZwaagdijkWest. Ze begon 27 jaar
geleden met pannenkoeken bakken voor het
tweedaagse kamperen,
een evenement dat elk
jaar plaatsvond op school.
Ouders hadden net zoveel plezier als de kinderen tijdens dit festijn.
Het schoolbestuur met
Herman Rood, Marina Konijn en ondergetekende
konden altijd een beroep
doen op de oudervereniging en op Moni.
Via deze weg willen wij
haar bedanken voor haar
grote inzet. Op de foto
zie je Moni tijdens de buitenschoolse opvang.
Maria Weeber

Een c ompli mentje!
Graag wil ik een complimentje geven aan alle bewoners van de
Koewijzend en de Bangert die met de kerstdagen hun bruggen,
huizen en tuinen zo mooi van lichtjes hebben voorzien.
Het was een prachtig gezicht, een ommetje waard! Ik weet zeker
dat er heel veel mensen van hebben genoten. Volgend jaar weer?
Corina van Willegen uit Zwaag

Een lekker drukke kerstvakantie
De kerstvakantie stond bol van activiteiten voor de
jeugd van Zwaag. Meteen de eerste dag, op
21 december, stonden
de poppendokters
klaar voor de jongste
kinderen met hun
knuffel of pop. Na
inschrijving werden
diagnoses gesteld
door de bijna niet van
echt te onderscheiden
doctoren. Vogelknuffels bleken vleugellam
en poppen hadden last
van zere voetjes, dus
snel naar de röntgen voor een foto en daarna door naar de chirurg of gipskamer.
Tot slot mochten alle kinderen met hun knuffel nog even langs de apotheek voor een
potje met snoepjes voor de knuffel en zichzelf.
Alsof dat nog niet genoeg was, stond als afsluiter ook het Lego-bouwen nog gepland
op de laatste vrijdag van de vakantie. Honderden kilo’s Lego lagen op de vloer van
Honky Tonk voor de ruim zeventig kinderen. Wat een lekker zootje kunnen we er
samen van maken dan. Dit jaar was het thema ‘Ridders en Prinsessen’ en na een klein
uurtje bouwen was het begin van veel kastelen al te zien. Aan het eind van de dag
zagen we heuse ridders en prinsessen, zwaarden en heel veel kastelen en torens. Wat
hebben ze toch weer fantastisch gebouwd en heel goed samengewerkt.
Onze volgende activiteit is de Jeugdraad Zwaag Carnaval Piepschuim Workshop op
25 januari. Hou de groene flyers en Facebook dus in de gaten.

Kick-off 4e Dorpsveiling Zwaag
Wij trappen af! Het is alweer ruim een jaar geleden dat
de derde Dorpsveiling Zwaag plaatsvond. Het bestuur
van Dorpsveiling Zwaag kijkt ondertussen alweer vooruit naar de vierde editie. De datum van de veilingavond
is geprikt: zaterdag 24 oktober is De Witte Valk hopelijk weer gevuld met kopers, aanbieders en fantastische koopjes.
In het bestuur hebben wij afscheid genomen van pioniers van het eerste uur: Herman
Rood en Siem Besseling. Heren, nogmaals ontzettend bedankt! Gelukkig hebben wij
twee waardige vervangers gevonden in Kirsten Grim en Jeroen Rood.
De vorige keer deden maar liefst zeventien verenigingen en stichtingen mee. Door de
opbrengst van Dorpsveiling Zwaag zijn onder meer mooie projecten gesteund zoals
een evenwichtsbalk, muziekinstrumenten, camera’s, zonnepanelen, portofoons en zelfs
LED-verlichting voor een sportveld. Daarnaast is er natuurlijk de voorpret en wordt nog
lang nagepraat over een geboden kavel of één van de mooie uitjes.
Ook voor de vierde Dorpsveiling Zwaag willen wij mét en vóór de Zwaagse verenigingen wederom een mooi resultaat behalen. Stichting Dorpsveiling Zwaag houdt daarom
voor alle Zwaagse verenigingen of stichtingen die geïnteresseerd zijn, de kick-off-avond
op woensdag 22 januari om 20.00 uur in de Bangertzaal van De Witte Valk. U kunt zich
met maximaal 2 personen per Zwaagse vereniging of stichting opgeven via het mailadres: info@dorpsveilingzwaag.nl. Geef daarbij aan voor welke vereniging u komt.
Bestuur Stichting Dorpsveiling Zwaag

Kerstavond KVG St. Anna
Woensdag 18 december vierden wij onze kerstavond. We begonnen om
18.00 uur. Het Gouden Hoofd was prachtig versierd, alle complimenten
voor het personeel dat dit met smaak heeft gedaan. Het is mooi binnenkomen in deze warme sfeer. We startten met een mooie kerstviering waarin veel
werd gezongen en mooie gedichten en wensen werden voorgelezen. Na de viering
was er een heerlijke broodmaaltijd. Vervolgens werd de verdere avond verzorgd door
de gebroeders Wagemaker. Zij vertelden een moderne versie van het kerstverhaal,
vergezeld met liedjes van deze tijd. Geweldig goed gevonden allemaal. Om 22.30 uur
ging iedereen met een voldaan gevoel en met een leuke kerstwens in de vorm een
sneeuwpop naar huis. Wij wensen iedereen een vrolijk, maar vooral een gezond 2020.
Wie meer wil weten over KVG St Anna, kan vrijblijvend eens komen kijken.
Neem contact op met onze secretaresse Marian Stavenuiter, telefoon 0229-232737 of
mail naar kvgstanna@hotmail.com. Onze volgende avond is dinsdag 28 januari. Deze
avond houden we onze jaarvergadering met de bekende bingo voor het goede doel.
Hier komen we later op terug.
Hartelijke groet, bestuur KVG St. Anna

Help de vogels
de winter door
Vind jij het getjilp van vogels in de
tuin ook zo gezellig? Het is zo leuk om te zien hoe ze af en
aan vliegen, op zoek naar voedsel voor zichzelf of voor
hun jongen. Als het ’s winters buiten kouder wordt,
wordt het voor de vogels moeilijker om aan eten te
komen. Gelukkig kun je ze een handje helpen in hun
zoektocht. De leukste manier om dat te doen, is zelf
vogelvoer maken. Schrijf je in voor de doe-middag
vogelvoer maken op zondag 19 januari bij MAK Blokweer en help de vogels in jouw tuin de winter door.
Deze Maks’ doe-middag is voor kinderen van 6 t/m 12
jaar en vindt plaats van 14.00 tot 15.30 uur. De doemiddagen worden minstens twee keer per maand georganiseerd en staan altijd in het teken van één van onze thema’s
natuur, boerderij en groen. Aanmelden: 0229-266344 of info@mak-blokweer.nl.
De kosten zijn 4,50 euro per kind (incl. materialen).
Stichting MAK Blokweer, Kloosterhout 1-2, Blokker, www.mak-blokweer.nl

Zo, zo, wij zijn er weer hoor…
De Indoor Bowls Club hoopt dat u heel mooie kerstdagen heeft gehad en een nog
mooier oud en nieuw. Wij gaan er weer tegenaan in 2020. Wij zijn al begonnen op
6 januari. Het was wel weer even wennen na al deze vrije dagen. Veel eten, veel
drinken, veel praten, mooi aanzitten maar daarna zijn we toch maar samen aan de
bowlsoefeningen begonnen.
Want u weet het: onze bowlsleden blijven in beweging,en het staat gelijk aan lunch
wandelen. Helemaal goed natuurlijk na al die feestdagen. Het verbetert je humeur en
geeft je weer nieuwe energie. Dus beste mensen, degene die zich geroepen voelt om
ook een keer een balletje met ons mee te gooien, kan gerust eens langskomen om
bowls uit te proberen.
Wij zijn elke maandagochtend om 09.30 uur of maandagmiddag om 13.00 uur in
Sporthal Zwaag aanwezig. U bent van harte welkom. Meer informatie: 06-51437119.
Binnenkort ook op internet: www.indoorbowlsbzh.nl.

Verrassende Drie Koningen viering
Wie 3 januari in Brinkpark was, kan terugkijken op een bijzondere viering met kapelaan Maciej als voorganger van de Eucharistieviering en Jan Jong als voordrager van
een zelfgeschreven sonnet over de Drie Wijzen.
Na het slotlied over de herders wachtte nog een verrassing: wie treft de boon in de
twee tulbanden door Cathrien gebakken? Mevrouw Boersma en mevrouw Schutte
waren de gelukkigen, zij werden gekroond zoals bij deze oude traditie hoort.
Voorts kreeg de kerstgroep uit de voormalige Michaelkerk nog veel bezoek. In hun
nieuwe onderkomen, gemaakt van tuinderskistjes, hadden de beelden en het publiek
er wel vrede mee zo te zien. Uiteindelijk ging ieder, geestelijk gesterkt en lichamelijk
gelaafd, weer huiswaarts. Graag ontmoeten we elkaar weer bij de volgende viering
op de vierde woensdag van de maand, dus woensdag 22 januari om 16.00 uur.
Joke Lakeman

Kapot speeltoestel?

Meld het op
www.hoorn.nl/melding

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

Een duurzaam 2020 op basisschool De Wingerd
Na genoten te hebben van heerlijke vakantiedagen zijn we weer
volop gestart in een mooi nieuw kalenderjaar. Natuurlijk wensen
wij iedereen een heel gezond en vooral duurzaam 2020 toe.
Daarom starten we met de groepen 3 t/m 8 dan ook met het thema
‘Maken en gebruiken, wij gaan voor duurzaam’.
We hebben zonnepanelen op het dak liggen en vorig schooljaar zijn we gestart met
het gescheiden op laten halen van het afval. Daar blijft het natuurlijk niet bij. De
komende periode besteden we met de groepen aandacht aan duurzaamheid. Van
verkoop en reclame, omgaan met geld, recycling tot de energiebronnen en wat is
duurzaamheid nou eigenlijk. Het komt de komende periode aan bod.
Groep 4 wil, als het even kan, een bezoek brengen aan de afvalverwerking in Alkmaar en het afvalbrengstation bij De Factorij in Zwaag. Ook gaan deze leerlingen
vanuit een project van MAK Blokweer in en rondom de school een opruimactie houden om zo bewust te worden van welk afval er nog op straat terecht komt. Samen
met de kinderen zullen we nog meer ideeën bedenken passend bij het thema.
En zo starten wij met een duurzaam 2020!

Rooms-Katholieke kerkdiensten
Kerkgebouwen:

Oosterblokker
Westwoud
Zwaag		
			

O.L.V. Visitatiekerk, Oosterblokker 68, 1696 BJ Oosterblokker
St. Martinuskerk, Dr. Nuijensstraat 78, 1617 KD Westwoud
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. 18 jan.		

Oosterblokker

GEEN VIERING

		

19.00 uur

Westwoud

Eucharistieviering m.m.v. Gemengd Koor

Zo. 19 jan.

09.30 uur

Zwaag

Eucharistieviering

		

14.30 uur		

Eucharistieviering - Filipijnse Gemeenschap

		

19.00 uur		

Rozenkransgebed in de Lourdeskapel

Di.

21 jan.

09.00 uur

Zwaag

Eucharistieviering in de Lourdeskapel

Wo. 22 jan.

08.30 uur

Zwaag

Stille Aanbidding in de Lourdeskapel

		

09.00 uur		

Eucharistieviering

Do. 23 jan.

09.00 uur

Zwaag

Eucharistieviering in de Lourdeskapel

Vr.

24 jan.

09.00 uur

Zwaag

Eucharistieviering in de Lourdeskapel

Za. 25 jan.

19.00 uur

Oosterblokker

Eucharistievering m.m.v. Gelegenheidskoor

			

Westwoud

GEEN VIERING

Zo. 26 jan.

Zwaag

Eucharistieviering m.m.v. koor Marcanto

09.30 uur

		

14.00 uur		

Vietnamese viering in de kerk

Di.

28 jan.

09.00 uur

Zwaag

Eucharistieviering in de Lourdeskapel

Wo. 29 jan.

08.30 uur

Zwaag

Stille Aanbidding in de Lourdeskapel

		

09.00 uur		

Eucharistieviering

Do. 30 jan.

09.00 uur

Zwaag

Eucharistieviering in de Lourdeskapel

Vr.

09.00 uur

Zwaag

Eucharistieviering in de Lourdeskapel

Za. 01 febr. 19.00 uur

Westwoud

Eucharistieviering m.m.v. Dames- en Herenkoor

			

Oosterblokker

GEEN VIERING

Zo. 02 febr. 09.30 uur

Zwaag

Maria Lichtmis

31 jan.

				

Eucharistieviering - voorstelling communicanten

Actie Kerkbalans parochiekerk St. Martinus Zwaag
De Zwaagse Rooms-Katholieke kerk heeft uw steun nodig. De kerk krijgt immers
geen subsidie. Zaken zoals het dagelijks onderhoud aan het kerkgebouw, de kapel
en pastorie kosten geld. Denk ook aan verwarming, verzekering en personeelskosten.
Onlangs is de pastorie geschilderd, er is riool aangelegd t.b.v. het toilet en andere
afvoerpunten. Verbeteringen op het kerkhof zijn uitgevoerd. De fietsenstalling is
vernieuwd. De verlichting van de sacristie is verbeterd. Gelukkig worden veel van die
onderhoudskosten bespaard door de inzet van onze zeer gewaardeerde vrijwilligers.
Om deze kosten te kunnen betalen, bestaat de jaarlijkse actie Kerkbalans. Uw bijdrage is onmisbaar. Kerkbalans is er om ervoor te zorgen dat bovengenoemde zaken
financieel gedekt worden. Doe daarom mee! Alle donaties zijn welkom om te zorgen
dat de St. Martinuskerk op een gezonde manier blijft voortbestaan. De kerk is een
plek waar je, behalve voor geloof, altijd terecht kan. Of je nu lid bent of niet. Daarnaast faciliteert en biedt de parochie gebeds-accommodatie aan voor rouw en trouw,
buiten de reguliere vieringen voor de parochianen. En dat willen we op een financieel
verantwoorde manier in stand houden.
‘Geef voor je kerk’ is dit jaar het thema. Van 20 t/m 24 januari wordt de jaarlijkse actie
Kerkbalans gehouden en ontvangen velen van u de Kerkbalans-envelop in de brievenbus die wordt opgehaald door een van de vele medewerkers.
Heeft u geen envelop ontvangen, dan kunt u een donatie overmaken op NL 15 RABO
0376 8007 47 of NL84 RABO 0307 7006 82 t.n.v. RK Parochie Heilige Matteüs. Heeft u
vragen over deze actie? Stel ze aan de werkgroep via telefoonnummer 0229-237488.
Dank namens uw parochie

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.
Zondag 19 januari Zwaag
ds. J. Meinders m.m.v. Martinus Cantorij
Zondag 26 januari Blokker
ds. J. Meinders
Zondag 2 februari Zwaag
ds. R. Kooiman, viering HA
Zondag 9 februari Blokker
ds. T. van Lente-Griffioen

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.

