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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 17 januari kunt u inleveren

uiterlijk op woensdag 8 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 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

Een kerstgroet van Samenspel
Beste lezers van ons mooie blad Samenspel,
Kerst staat voor de deur en het jaar is bijna om. Zo’n jaar gaat toch snel.
Dit is alweer nummer 22 van het Samenspel. Geniet van Kerstmis samen met de
mensen om je heen en doe met de jaarwisseling voorzichtig met vuurwerk.
Hopelijk is 2019 voor u een mooi jaar geweest en zo niet, dan hopen wij dat 2020
beter wordt met gezondheid en geluk. Wij hebben in ieder geval ons best gedaan
om u weer te voorzien van al het nieuws
over onze eigen leefomgeving.
Dit is gedaan door onze redactie van zes
personen en een bestuur van drie personen. De redactie bestaat uit Eef Smal,
Henny Schoonderwoerd, Annemieke
Ooms, Mandy van der Laan, Corina van
Willegen en Ivo Stork.
Ben Gitzels, Kees Dekker en Kees Bennis vormen samen het bestuur.
Veel dank zijn wij verschuldigd aan onze opmaker Chris Baesjou, die het blad met
veel creativiteit leesbaar maakt. Ook danken wij onze columnisten voor de mooie
stukjes die door hen worden geschreven. En niet te vergeten de bezorgers van
het Samenspel die de boekjes bij u thuis bezorgen.
Zoals jullie ongetwijfeld in de laatste Samenspellen hebben kunnen lezen, wordt
2020 een bijzonder jaar voor Samenspel. Het blad bestaat dan namelijk 50 jaar.
Er is in die 50 jaar veel veranderd aan het blad, waardoor Samenspel een leesbaar
blad is gebleven. We hopen dan ook dat jullie aan de oproep om verhalen en
foto’s met het thema ‘50’ te mailen, goed gehoor zullen geven.
Ten slotte de ﬁnanciële kant van de zaak. Heel veel mensen en verenigingen
maken een vrijwillige bijdrage over en die is ook hard nodig om Samenspel
draaiende te houden. Dank daarvoor. Ook veel dank voor onze ‘hoofdsponsors’
Gemeente Hoorn en het LOP.
Rest ons een ieder prettige kerstdagen te wensen
en een gelukkig 2020!
Redactie en bestuur van Samenspel

De laatste loodjes
Een toepasselijker naam van dit stukje kan eigenlijk niet. In de
musical The Addams Family heet een van de liedjes ‘Voor je het
weet, leg je het loodje’. En heel wat voorouders van de familie Addams hebben het loodje gelegd. Een keer
per jaar mogen ze uit hun graven opstaan om de
laatste familieroddels te horen en de familiebanden weer aan te halen. Als ze terug moeten naar
hun graven blijkt de deur van de tombe op slot te
zitten en zijn ze gedwongen om nog langer bij de
levenden te blijven. Daar maken ze de dagelijkse dingen mee die in een normaal gezin voorkomen. Nou ja, niet helemaal normaal want het blijft een bijzondere familie
met bijzondere hobby’s. Het zal u dan ook niet verbazen dat de kleur van het toneel
en decor zwart is. Als u dit stukje
leest zo vlak voor de kerstdagen,
hebben we nog vier weken vóór de
eerste uitvoering op 17 januari. Er
moet nog hard gestudeerd worden
om alles tot in de perfectie op te
kunnen voeren. Het orkest heeft
geoefend, het licht en geluid zijn
weer aangesloten. Het belooft een
waar spektakel te worden. Veel
humor, mooie muziek, prachtige
kostuums en als laatste, onze grimeuses hebben enkele workshops
gevolgd bij de topgrimeur van musical Nederland, Bobby Renooij. Het resultaat is verbluffend mooi. Zaterdag 27 januari
is helaas al uitverkocht. Zondag 19 januari gaat ook erg snel. Voor de rest van de
uitvoeringen zijn nog kaarten beschikbaar. Data van de uitvoeringen: 17, 18, 19, 26 en
27 januari. Alle dagen begint de uitvoering om 20.00 uur behalve zondag 19 januari,
dan begint de uitvoering om 14.00 uur. Plaats: De Witte Valk in Zwaag.

Liefdewerk Oud Papier Zwaag
Het oud papier wordt elke maandag in de
even weken opgehaald in Zwaag.
Ophaaldata:
MAANDAG 6 JANUARI
MAANDAG 20 januari
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 Swaegh Zingt
Zondag 12 januari houdt Swaegh Zingt voor de 15e
keer haar traditionele Korenfestival in De Witte
Valk te Zwaag. Geweldig als wij dit derde lustrum met een zaal vol enthousiasten
mensen kunnen vieren. En wat een progressie heeft ons koor doorgemaakt. Tijdens
festivals weten we toch vaak in de hoogste regionen te eindigen, zo niet op de eerste
plaats. Dit komt natuurlijk niet alleen door de enthousiaste leiding van dirigent Co
Feld en onze vingervlugge accordeonist Simone Beerepoot, maar zeker ook door onze
koorleden die regelmatig de longen uit hun lijf zingen.
Voor deze middag zijn twee koren uitgenodigd. Simpel-Hollands uit Heerhugowaard
is een gezellig gemengd koor dat voornamelijk smartlappen ten gehore brengt. Amazingkoor uit Lutjebroek brengt een breed scala aan populaire, voornamelijk Engelstalige muziek ten gehore. Muziek voor een breed publiek waarbij veel herinneringen
worden opgeroepen. Swaegh Zingt gaat ook helemaal los met nummers van Ancora,
Andre Hazes jr., Nick & Simon, Helemaal Hollands en Dana Winner.
Na de eerste sessie van de koren wordt tijdens de pauze een loterij gehouden waar
mooie prijzen kunnen worden gewonnen.
Al met al voldoende afwisseling voor de
muziekliefhebber die ook nog eens van een
gokje houdt. Wij heten u van harte welkom
in de grote zaal van De Witte Valk. De deur
gaat open om 12.30 uur en de optredens
beginnen om 13.00 uur. Zoals gebruikelijk is
de entree gratis.

Onder het mom van ‘beter goed gejat dan slecht bedacht’ hebben wij een nieuwe rubriek in het leven geroepen. Stom! Uiteraard wel stom met een knipoog, we willen het
graag gezellig houden. Ieder nummer wordt het stokje doorgegeven.

stom!
Stagnatie bij rubriek Stom!

Het blijkt dat het doorgeef-principe dus niet feilloos werkt, helaas. Maar de redactie van
Samenspel is niet voor één gat te vangen en geeft het stokje dan maar zelf door.
Samenspel daagt Lorenzo Otsen uit Zwaagdijk-West uit om zijn ervaringen met
ons te delen en het stokje door te geven.
De redactie van Samenspel ontvangt zijn bijdrage aan ‘Stom’ - inclusief foto - graag
vóór 8 januari via redactie@stichtingsamenspel.nl. Tip van de redactie: man kiest een
vrouw, vrouw kiest een man. Leuk als het wordt doorgegeven aan iemand uit een
ander dorp in ons verspreidingsgebied.

Partycentrum

De Witte Valk
Beste lezers van Samenspel,
Hierbij brengen wij, Daphne en Jos Bakker, jullie op de hoogte dat wij per 2 januari
Partycentrum De Witte Valk overnemen. Op deze datum nemen wij het stokje over van
Zeger en Tiny Karssen, die na 35 jaar in de horeca willen gaan genieten van hun oude
dag. Wij willen via deze weg Zeger en Tiny bedanken voor het in ons gestelde vertrouwen. Wat zij in 35 jaar hebben opgebouwd, gaan wij voortzetten.
Zoals de meeste mensen wel weten, werkt Daphne al 27 jaar in het bedrijf. Wat dat
betreft verandert er niet veel bij De Witte Valk. Ook het huidige personeel blijft. Zij
vormen al jarenlang een hecht team, dat ook in de toekomst voor u klaar staat om u
zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. Wij willen deze wisseling van de wacht
niet zomaar ongemerkt voorbij laten gaan. U bent van harte welkom op zaterdag 4
januari om vanaf 18.00 uur in Partycentrum De Witte Valk een kennismakingsdrankje
te komen drinken. Mocht u ons iets willen schenken, dan vragen wij een donatie voor
Stichting STOPhersentumoren (collectebus is aanwezig).

Op naar 2020
Het bestuur van Historische Vereniging Blokker wenst de redactie en de
lezers van Samenspel hele fijne kerstdagen en een gezellige jaarwisseling
toe. Als u dit leest, is het bijna 2020. In dit nieuwe jaar zult u veel horen
en lezen over 75 jaar vrijheid in Nederland en natuurlijk ook in Blokker.
75 jaar vrijheid mag je vieren, maar sta ook stil bij het leed dat tijdens de oorlogsjaren
is geweest. Wij zullen u via Samenspel op de hoogte houden van de activiteiten.
Wij willen ook uw aandacht vragen voor de Blokkerdagen die worden gehouden op
zaterdag 25 en zondag 26 januari in de afmijnzaal van de vroegere veiling Op Hoop
Van Zegen aan de Veilingweg 1 in Blokker. Noteer de datum alvast in uw agenda.
Deze Blokkerdagen worden georganiseerd voor alle inwoners van Wester- en Oosterblokker. De slogan is: Hier wil je toch bij zijn. Nog nooit op een Blokkerdag geweest?
Kom gewoon een keer en ontmoet andere dorpsbewoners in een leuke en gemoedelijke sfeer. In de volgende uitgave van Samenspel kunt u meer over het programma
van de Blokkerdagen lezen.
Bestuur Historische vereniging Blokker

Bericht van Dorpsraad Zwaagdijk-West
De inwoners van Zwaagdijk-West hebben begin 2019 de Kernvisie in de brievenbus
ontvangen. In deze Kernvisie is een scala aan activiteiten en verbeteringen voor
Zwaagdijk-West opgenomen. Een van de punten is de totale renovatie van het Mr.
Derrikspark. De commissie die zich daarmee bezighoudt heeft in overleg met de gemeente een indeling gemaakt van het park in vijf onderwerpen:
1. Fruittuin
2. Dorpstuin
3. Bewegingstraject

4. Hondenuitlaat
5. Bloementuin

De renovatie is een vrij kostbare onderneming.
Toch zijn wij van mening dat dit de leefbaarheid
van de inwoners ten goede komt. Op een openbare inwonersavond (datum moet
nog worden bepaald) zullen wij de inwoners nader informeren. Om bewoners bij het
project te betrekken zijn wij voornemens de vereniging Vrienden van Mr. Derrikspark
op te richten. Ook hierover wordt u nader geïnformeerd.

Nieuwjaarsborrel Bangert en Oosterpolder
Vrijdag 4 januari organiseert Stichting B&O in samenwerking met MFA De Kreek
alweer de vijfde nieuwjaarsreceptie. Aanvang vanaf 20.00 uur. Gezellig borrelen met
een drankje en een klein hapje. Live muziek van de band Liever Live maakt de avond
compleet. Je bent van harte welkom. Zet hem in je agenda en neem je vrienden en
kennissen mee. Tot dan.

Genieten van samen aan tafel

Donderdag 28 november om 13.00 uur ging een groep dames van KVG Zwaag op
de fiets of per auto naar Intratuin voor een high tea. Na een wandeling door de
met kerstspullen versierde winkel kwamen we bij het tuincafé. Alles stond klaar op
drie grote tafels, dus lekker gaan zitten en genieten maar. Iedereen genoot van het
ongedwongen samenzijn, ook onze nieuwe leden. Zij konden ontdekken wie wie is
en zomaar wat met elkaar praten, onderwijl genietend van hartige en zoete hapjes
en de tea. Na bijna twee uur wilden enkelen nog even winkelen en anderen moesten
naar huis. Zo bleef er een groepje, met wat bijschuiven, aan één tafel nog even gezellig zitten.
Gezellig wordt onze kerstavond op 13 december ook, hopen wij. Lucy en Afra hebben
de kerstviering voor de kapel gereed. Het bestuur en hun mannen proberen de zaal in
De Plataan in kerststijl te versieren. Ook de gastspreekster zal zorgen voor een warm
kerstgevoel. Onze trouwe hulpen Truus en Sonja verzorgen weer de inwendige mens.
Alle ingrediënten voor een mooie kerstavond met natuurlijk het belangrijkste, de
aanwezigheid van onze leden.
Wij wensen onze leden en alle mensen die dit lezen mooie, sfeervolle kerstdagen met
mensen die u dierbaar zijn en een goed begin van het jaar 2020.

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

Activiteiten Mak Blokweer
Demonstratie taxidermie
Taxidermie is een ander woord voor dieren prepareren, oftewel opzetten. Kim Bobeldijk is preparateur. Onder andere de roerdomp en de scholekster in de tentoonstelling in het bezoekerscentrum van Mak Blokweer zijn van haar hand. Op 29 december
geeft zij een demonstratie taxidermie. Tijdens de demonstratie laat Kim zien hoe een
dier met respect en zorg een waardevol tweede leven krijgt. Je ziet de taxidermiekunstenaar van dichtbij aan het werk en leert tegelijkertijd veel over de bouw van het
dier. De demonstratie duurt van 11.00 tot 15.00 uur. Toegang is gratis, reserveren is
niet nodig.
Zelf kaarsen maken
In deze donkere dagen zorgen flakkerende kaarsjes voor warmte en gezelligheid.
Het is extra leuk om een zelfgemaakte
kaars aan te steken. Kom daarom op de
doe-middag Kaarsenmakerij op zondag 22
december. Door vet in allerlei kleuren te
laten smelten en stollen, tover je je eigen
kaars.
Deze Maks’ doe-middag is voor kinderen
van 6 t/m 12 jaar en vindt plaats van 14.00
tot 15.30 uur. De doe-middagen worden
minstens twee keer per maand georganiseerd en staan altijd in het teken van
één van onze thema’s natuur, boerderij en
groen. Aanmelden: 0229-266344 of info@
mak-blokweer.nl. De kosten zijn 7,50 euro
per kind (incl. materialen).
Wintersterren-speurtocht in de kerstvakantie
In de kerstvakantie kun je weer komen speuren bij Mak Blokweer. Vadertje Winter
heeft stralende sterren verstopt in de Molshoop, de Kijkboerderij, de vlindertuin en
de moestuin. Op elke ster staat een letter die ingevuld moet worden op je kaartje.
Als je alle sterren gevonden en alle letters ingevuld hebt, dan lees je de oplossing op
je kaartje. Voor alle speurneuzen die de juiste oplossing gevonden hebben, heeft de
kerstman een verrassing achtergelaten bij de balie.
Deze activiteit is voor kinderen van 3 t/m 12 jaar. Jongere kinderen kunnen meedoen
onder begeleiding van een familielid of ouder kind. Deelname kost 2 euro per kind.
Reserveren is niet nodig. De Wintersterren speurtocht loopt van 21 december t/m
5 januari. Je kunt je speurtocht beginnen tussen 10.00 en 15.00 uur op woensdag,
Lees verder op de volgende pagina >>

vrijdag, zaterdag en zondag.
Mak Blokweer is gesloten op
25, 26 en 31 december en 1
januari.
Opknapbeurt Natuurspeeltuin Het Boezelbos
Met steun van het Betrekken bij Groen Fonds 2019
en de helpende handjes van
BSO-kinderen van Stichting
Kinderopvang Hoorn heeft
natuurspeeltuin Het Boezelbos een opknapbeurt gekregen. Na jarenlang gebruik
door bezoekers en schoolklassen was de verzamelpoel
bij de waterpomp geheel
verzand. Met financiële steun
van het Betrekken bij Groen
Fonds 2019 is de poel uitgebaggerd en de omliggende
grond opnieuw opgehoogd.
Daarmee is de poel weer een
echte poel geworden en is de
waterpomp weer klaar voor
gebruik. Ook is er een partij
bloembollen en bloemzaden aangeschaft om Het Boezelbos straks nog natuurrijker
en groener te maken.
De natuurspeeltuin wordt vaak bezocht door BSO-groep De Molshoop van Stichting
Kinderopvang Hoorn. De kinderen komen hier graag en zijn erg enthousiast over de
opknapbeurt die de waterpoel heeft gehad. Ook hebben zij geholpen met het planten van tientallen narcissen verspreid door de speeltuin, zodat Het Boezelbos straks
vrolijk groen en geel kleurt. In het voorjaar zullen zij ook diverse bloemenzaden
zaaien in en rond de speeltuin, in de bosranden. Dit geeft Het Boezelbos een vrolijk
aanzien en is prettig voor de vogels, bijen en andere insecten die in het omringende
natuurpark leven. Vanwege de werkzaamheden is de waterpoel tijdelijk afgezet,
maar binnenkort kunnen alle kinderen van Hoorn en omstreken weer naar hartenlust
aan de slag met de waterpomp en ontdekken wat dit met de poel doet. De rest van
natuurspeeltuin Het Boezelbos blijft in de tussentijd vrij toegankelijk.
Stichting MAK Blokweer,
Kloosterhout 1-2, Blokker,
www.mak-blokweer.nl

Familieberichten & Zoekertjes
DANKBETUIGING

Uw medeleven na het overlijden van mijn vrouw, ons moeder en oma

Ida Terpstra-Heins
in de vorm van de vele reacties, bloemen en kaarten zijn een steun
bij de verwerking van ons verlies.
Herre
Ron - Winny
Ed - Wendy
en kleinkinderen
gezocht

Gezocht een oppas voor mijn hond Igor (labradoodle medium), 9 jaar oud.
Lieve gezinshond.
Opvang voor elke dinsdag en soms donderdag. Vergoeding in overleg.
Vriendelijke groeten, Conny van Meer, Drieboomlaan 164, Hoorn,
telefoon: 06-57309020

Voor plaatsing in het Samenspel van 17 januari graag uiterlijk op
woensdag 8 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.

Vrienden en vriendinnen
van Het Masker
Kerst is net als een dag op kantoor: jij doet al het werk
en de dikke man in het pak krijgt al de credits.
Wij wensen u een witte kerst maar als de witte wijn
op is, drink dan de rode…
Het mag duidelijk zijn, we maken ons op voor de feestdagen. Maar voor het zover is,
trakteert Het Masker u nog even op een verrassend leuke en gezellige avond. Ja ja, het
is weer tijd voor de MaskerQuiz die traditioneel wordt gehouden op de zaterdag vóór
kerst. Deze interactieve en spetterende avond zal weer bomvol vermaak en vertier
zitten. De beide mondhoekjes zullen gaan opkrullen van plezier en wellicht lacht u
uw tanden (voor zover nog aanwezig) ook nog wel bloot. Aan het einde van de avond
weten we wie zich een jaar lang Maskerbrein mag noemen en de speciale bokaal en
cheque in ontvangst mag nemen. Net zoals de Gezellige Gevallen dat vorig jaar deden.
Dus weet jij alles van carnaval of heb jij met een biertje te veel op heel veel geluk?
Dan moet je erbij zijn. Zet dat kruisje maar in je agenda en vraag je vriendjes en
vriendinnetjes ook om te komen. Ga alvast lezen op onze site over de nieuwe Prins,
de winnaars van vorig jaar, de Hofdames uit 1992 en dergelijke. Dan maken jullie
een grote kans om de MaskerQuiz en de hoofdprijs van 111 euro te winnen. En als je
hem niet wint, heb je zeker gelachen, weer bij geleuterd met je vrienden, het carnavalsgevoel weer een beetje opgebouwd en vooral een leuke avond gehad. Tevens
is tijdens deze avond de Zwaagse carnavalsvlag te koop voor een carnavalesk prijsje
van 15 euro. Ook de eerste autostickers zullen uiteraard verkrijgbaar zijn en wie weet
heeft Het Masker nog wel wat nieuwtjes voor u in petto. Als u al dit moois allemaal
zo leest, hoeft u niet bang te zijn dat u het gemist heeft want het is aankomende
zaterdag 21 december in De Witte Valk.
Zaterdag 18 januari komt Het Masker bij u langs met het nieuwe Vuistdikke Full Colour Glossy Maskermagazine. Wat zullen de zintuigen weer prikkelen van plezier bij
het openslaan van dit collectorsitem. Alles over het aankomende carnaval en ander
leut dat aan het Zwaagse carnaval vasthangt, staat er met gekrulde en confetti-achtige 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 mooie lach op het gezicht.
Voor het nieuwe jaar twintig-twintig wensen we iedereen:
Iets goeds, iets LEKKERS, iets geks, iets GEKKERS,
iets aardigs, iets LIEFS, maar hoe dan ook iets POSITIEFS.
MultiMediale MaskerQuiz: zaterdag 21 december, zaal open om 20.30 uur
Rondgang: zaterdag 18 januari
Tot leut op www.carnavalzwaag.nl en tot volgend Samenspel, Het Masker

Activiteitenagenda

december / januari

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

14.00-15.00 uur

21 december Klaverjassen
Wildebras, Zwaagdijk-West

Aanvang: 20.00 uur

21 december Multimediale Maskerquiz
De Witte Valk, Zwaag

Zaal open: 20.30 uur

21 december Kerstgala concert Noord-Hollands Jeugd Fanfare Orkest Aanvang: 20.00 uur
Cultureel Centrum Pancratius, Oosterblokker
22 december Maks’ doe-middag: Kaarsen maken
Kloosterhout 1-2, Blokker

14.00-15.30 uur

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

27 december Klaverjassen
Ontmoeten bij Brinkpark, Blokker

14.00-16.00 uur

29 december Demonstratie taxidermie (dieren prepareren)
Mak Blokweer, Kloosterhout 1-2, Blokker

11.00-15.00 uur

4 januari

Oliebollentoernooi tennisvereniging LTC Wings
Boekert 5, Blokker

Aanvang: 17.00 uur

10 januari

Klaverjassen
SV Westfriezen, Zwaag

Aanvang: 20.00 uur

12 januari

Korenfestival Swaegh Zingt
De Witte Valk, Zwaag

Aanvang: 13.00 uur

Lees verder op de volgende pagina >>

13 januari

Dorpenoverleg Blokker-Zwaag
De Witte Valk, Zwaag

Aanvang: 19.30uur

17 januari

Nieuwjaarsborrel Bangert en Oosterpolder
De Kreek, Zwaag

20.30-01.00 uur

17 -18 -19 -20 Musical The Addams Family
januari
De Witte Valk, Zwaag

Aanvang: 20.00 uur

18 januari

Klaverjassen
De Wildebras, Zwaagdijk-West

Aanvang: 20.00 uur

19 januari

Musical The Addams Family
De Witte Valk, Zwaag

Aanvang: 14.00 uur

19 januari

Bekendmaking Jeugdprins of -Prinses De Blockeniers
Het Gouden Hoofd, Blokker

Aanvang: 14.00 uur

23 januari

Pubquiz voor Kika
De Witte Valk, Zwaag

Aanvang: 20.30 uur

25 +26 januari Blokkerdagen
Veiling Op hoop van Zegen, Veilingweg 1, Oosterblokker
Als u activiteiten (als hierboven) wilt vermelden in Samenspel, kunt u uw kopij mailen
aan: redactie@stichtingsamenspel.nl.

Sportagenda

december / januari

VOETBAL
26 jan

Heren

Westfriezen-Grasshoppers

14.00 uur

Zwaag

Dames

ZVV Zwaag/Hooglandkozijnen-Alpha Tours 20.10 uur

Zwaag

5 jan

Dames

HV Blokker-Quick 2

12.00 uur

De Kreek

12 jan

Dames

Westfriezen-LHC

12.15 uur

Zwaag

Heren

NIVO-WhamWham 2

21.15 uur

De Kers

ZAALVOETBAL
10 jan
HANDBAL

VOLLEYBAL
10 jan

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.

Dorpenoverleg Blokker-Zwaag
Jong en oud is van harte welkom op onze bijeenkomst op maandag 13 januari in
De Witte Valk, Dorpsstraat 175 in Zwaag. Aanvang is 19.30 uur.
Agenda:
1. Opening.
2. Ingekomen post/mededelingen.
3. Verslag d.d. 20-11-2019
4. Evaluatie Blokkers kleine groene hart: Wat gebeurt er op dit moment wel/niet
met bouwfase A West van Bangert Oosterpolder.
5. Inbraakpreventie in Blokker en Zwaag: Ex-inbreker Evert Jansen zal u op
verrassende wijze laten zien wat u kunt doen aan preventie.
6. Algemene rondvraag.
7. Sluiting en een drankje in het voorcafé.
De volgende bijeenkomsten zijn op woensdag 4 maart en maandag 11 mei.
Voor vragen kunt u een e-mail sturen naar dorpenoverlegblokkerzwaag@gmail.com.
De Agendacommissie

Legen afvalcontainers rond Kerst en Nieuwjaar
Westerblokker en Zwaag
23-12 t/m 01-01
geen lediging
02-01
lediging plastic
Bangert en Oosterpolder
23-12 t/m 01-01
geen lediging
03-01
lediging plastic

Oosterblokker
27-12
03-01
10-01

lediging plastic
geen lediging
restafval

Zwaagdijk-West
23-12
restafval
01-01
geen lediging
08-01
lediging plastic

Toneelvereninging Trobronsa
Hallo Tobronsa-fans,
We hebben nu een stuk uitgekozen waar we maar niet
van kunnen slapen. We willen wel, maar er komt steeds
iets tussen. De een komt, de ander gaat, maar het gaat niet zoals het hoort.
Willen jullie weten wat er aan de hand is? Kom dan naar de uitvoering op zondag 22,
vrijdag 27 of zaterdag 28 maart. Houd deze datums vrij, want toneel maakt je blij.

Van ‘de bakker’ tot ‘Van Gogh’
Op de Roald Dahlschool zijn we de
afgelopen periode bezig geweest
met verschillende thema’s. In de
onderbouw was het thema ‘Bakker, wat doe jij met het meel?’ Bakkersmutsen, deegrollers,
taartdozen, er werd van alles aangedragen voor de bakkers. In de middenbouwgroepen was het thema kleding.
Kinderen ontwierpen, al dan niet met hulp van ouders, hun
eigen kleding. In de bovenbouw was het thema kunst. Een
bezoek aan het Van Goghmuseum mocht hierbij natuurlijk
niet ontbreken. Na de kerstvakantie gaan we weer werken
met nieuwe thema’s. Het werken met thema’s is een essentieel onderdeel van ons
onderwijs. In ons onderwijs aan kleuters vormt dit een belangrijke basis voor het spel.
Het spel is de taal van jonge kinderen. Al spelend verkennen ze de wereld. In het spel
leren de kinderen samen spelen en samenwerken, één van de kernwaarden van ons
Daltononderwijs.
Onze school is een fijne plek voor veel kinderen. Mocht u meer willen weten over ons
onderwijs en een kijkje willen nemen op onze school, dan bent u van harte welkom
op een van de kennismakingsochtenden. Op onze website www.roalddahlschool.nl
vindt u de data en kunt u zich aanmelden. Wij zien u graag op onze school.
Sylvia Woudstra, directeur Roald Dahlschool

Kerstgala concert Noord-Hollands
Jeugd Fanfare Orkest (NHJFO)
Zaterdag 21 december geeft Het Noord-Hollands Jeugd Fanfare Orkest (NHJFO) het
jaarlijkse kerstgala in Cultureel Centrum Pancratius in Oosterblokker.
Tijdens dit concert zal verteller/zanger Frans Limburg uit Purmerend samen met het
NHJFO optreden. Daarnaast gaat een aantal muzikanten uit het orkest soleren. Voor
de pauze zal het werk Voyage to Victory van componist John Blanken de leidraad zijn
van het kerstverhaal dat Frans Limburg gaat vertellen. Daarnaast gaat hij ook in een
aantal nummers zingen met begeleiding van het NHJFO. Eigen solisten uit het orkest
gaan soleren op trompet.
Verder zal er aandacht zijn voor zowel religieuze als wereldse kerstmuziek en belooft
het weer een avond met vele hoogtepunten te worden die u niet mag missen.
De kerk is vanaf 19.30 uur open. Aanvang concert 20.00 uur. De toegang is gratis en
reserveren is niet nodig. Meer informatie vindt u op www.nhjfo.nl.

Oproep
Al geruime tijd hebben we twee enthousiaste vrijwilligers die een keer in de twee
weken de maaltijd voor een groep van 8 à 10 mensen bereiden. Dit is een groot succes! Dit succes willen we graag behouden want er is behoefte om met elkaar te eten.
Daarom zijn we naarstig op zoek naar vrijwilligers die de huidige vrijwilligers kunnen
ondersteunen. Op dit moment is het kwetsbaar en zal er bij ziekte afgezegd moeten
worden. Is koken uw passie? En wilt u ons daarbij helpen? Neem dan contact op met
mevrouw Van Wegen op 0229-245683 of mevrouw Verhulst op 0229-275279.
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 27 december van 14.00 tot 16.00 uur
Woensdag 8 januari 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 2 en 16 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.

R.K.-vieringen in Brinkpark
2019 loopt naar het einde en vol vertrouwen gaan we 2020 tegemoet. In Brinkpark
mogen we terug kijken op goed bezochte eucharistievieringen. Maandelijks komen we samen om even bij te tanken wat het geloof betreft. Even samen bidden,
luisteren, zingen en napraten onder het genot van een glaasje fris.
Eind oktober, tijdens de Allerzielenviering, zijn er lichtjes ontstoken voor onze overleden Brinkpark-bewoners en voor mensen uit de buurt van Brinkpark die ons ontvallen
zijn. Met pastoor Samuël als voorganger werd het een mooie en troostvolle viering.
Fijn dat het zo in een kleine groep beleefd kan worden.
De eerstkomende viering is voor één keer op een vreemde dag: vrijdag 3 januari. Het
thema: Driekoningen. Het is mooi dat de kerstgroep uit de voormalige Michaëlkerk
weer te zien is. Ook de drie koningen zijn aanwezig. Een beetje nostalgie is echt niet
verkeerd. De pastoor, kapelaan, Anneke, Cathrien en Joke wensen u allen fijne kerstdagen toe. En wie weet zien we elkaar op vrijdag 3 januari om 16.00 uur.
Joke Lakeman

Nieuw gebouw voor Socrates
Het afgelopen jaar is hard gebouwd aan een nieuw
gebouw voor basisschool Socrates en het einde daarvan is
nu in zicht. De kinderen en medewerkers van Socrates en
ook van de SKH en Netwerk kunnen niet wachten om hun
intrede te maken in het nieuwe gebouw. En wat wordt het
prachtig!
Er wordt ook hard gewerkt aan het opknappen van een
deel van de Lage Hoek. Daar starten namelijk drie groepen
vanaf 13 januari. En dat willen we net zo mooi maken als
het nieuwe gebouw. Vanwege de verhuizing hebben de
kinderen van Socrates een weekje langer kerstvakantie.

Huisartsenpraktijk Julianalaan
hr. Th.E. Versteege, huisarts
mw. Q.C.M. Meijer, huisarts
hr. S.H.O. Khachadurian, huisarts

hr. M.S. Bennis, huisarts
mw. R.A.M. Ooteman, huisarts

Op maandag 23 en 30 december is er geen bloedafname in de praktijk. U kunt dan
voor bloedafname terecht op poli 7 van het Dijklander Ziekenhuis in Hoorn
.
Voor actuele informatie: www.julianalaan.praktijkinfo.nl

Mededelingen Medisch Centrum Oost
Huisartsenpraktijk A.E. Meijer en A. Bos
www.medischcentrumoost.com
Griepprikken 2019
De griepvaccinatiespreekuren zijn geweest op 15 en 17 oktober. Deze vaccinaties
zijn voor alle personen die vóór 1 mei 2020 60 jaar of ouder zijn en voor mensen
met bepaalde medische aandoeningen. Indien u geen oproep heeft ontvangen,
of het bent vergeten en u komt wel in aanmerking, neemt u dan contact op met
de assistente.
Alle medewerkers van Medisch Centrum Oost wensen u fijne feestdagen en een
voorspoedig 2020 toe. Wij danken u mede namens alle stagiaires voor uw bijdragen
aan hun opleidingen tot doktersassistentes, praktijkondersteuners en huisartsen.
Met vriendelijke groet, A.E. Meijer en A. Bos, huisartsen

Nieuws van molen De Krijgsman
Het is bijna kerst. U kunt uw broodbestelling
nog doorgeven in onze molenwinkel. De bakkers hebben weer veel lekkers in de aanbieding. Bestel op tijd, want op is ook echt op.
Na de kerst vallen we meteen in de oliebollen. U kunt ze bestellen via het bestelformulier op onze website www.molendekrijgsman.
nl. Wij bakken op zondag 29 december onze
overheerlijke appelbeignets. Deze kunt u al
komen voorproeven tegen een speciale actieprijs. Onze molenwinkel is deze zondag open
van 10.00 tot 15.00 uur. Op 30 en 31 december zijn wij open van 10.00 tot 16.00 uur.
Wij hebben ondertussen drie uitgifteloketten, dus u hoeft echt niet meer uren te
wachten. De kwaliteit is zoals u van ons gewend bent. Wij hopen dat u weer in groten getale naar onze mooie molen komt om oliebollen te kopen, want het team van
molen De Krijgsman bakt ze met plezier. Een vraag aan alle bewoners die in de buurt
van onze molen wonen: wilt u alstublieft uitkijken met vuurpijlen? Deze zijn zeer
gevaarlijk voor onze molen. Het zou toch eeuwig zonde zijn als dit mooie werkende
monument ten prooi zou vallen aan de vuurpijlen.
Het team van molen De Krijgsman wenst u een gezond en gelukkig 2020 toe.

Lootjes trekken op De Wingerd
Vanaf groep 5 helpen de kinderen Sinterklaas en zijn pieten met het
sinterklaasfeest. Iedereen beschreef op het lootje zijn/haar wensen en
natuurlijk ook zijn/haar hobby’s zodat er veel leuke ideeën kwamen
voor het maken van de surprises. Er is geknutseld met papier-maché, plastic flessen,
dozen, nepsneeuw, karton en verf. Niet
alle namen waren zichtbaar op de surprises, zodat de kinderen bij binnenkomst
alle surprises goed gingen bekijken.
Nadat we Sinterklaas in de aula met de
hele school hadden verwelkomd, gingen
alle kinderen terug naar hun eigen groep
om het sinterklaasfeest te vieren. Er was
veel aandacht voor de gemaakte surprises en de daarbij horende rijmen. Wat
hebben de kinderen hun best gedaan.
We hebben allemaal genoten van dit
fantastische feest.

Schaken is goed voor het brein
Onderzoekers en artsen zijn het met elkaar eens: schaken is
goed voor het brein. Hersenonderzoekers hebben beschreven dat tijdens een schaakpartij processen op gang komen
die een goede invloed hebben tegen dementie. Half november vond in Sportcentrum
Hoorn de ouderenmanifestatie ‘Train het brein’ plaats en daar was ook de Hoornse
schaakvereniging Caïssa-Eenhoorn aanwezig. Tientallen mensen bezochten de kraam
en kregen informatie over de donderdagmiddagschaakcursus die de club in januari en
februari houdt.
Dat gebeurt in De Kreek in Zwaag waar Caïssa-Eenhoorn alweer voor het zesde seizoen zijn thuishaven heeft. Elke dinsdagavond spelen in de theaterzaal zo’n vijftig tot
zestig schaakliefhebbers hun partijen voor de clubcompetitie. De cursus, in samenwerking met de gemeente Hoorn, heeft plaats in zaal De Proeverij, tegenover de
speelzaal van de club, op de begane grond. Docent is de gediplomeerde schaaktrainer
Arend Stapel. Hij geeft les op acht opeenvolgende donderdagen vanaf 9 januari tussen 13.30 en 15.30 uur. De kosten bedragen 20 euro voor de hele cursus.
Schaken is niet moeilijk, een plan bedenken om als een grootmeester te winnen wél.
Maar schaken zoals in de televisieserie ‘Het geheime dagboek van Hendrik Groen’
gebeurt, kan iedereen. En als je de regels kent, is het ook leuk om in de zomer een
wandeling in de Hoornse binnenstad te maken en dan in de tuin van de bibliotheek
aan de Wisselstraat op het grootste schaakbord van Hoorn een partijtje te spelen. Met
koffie, thee en aardbeiensap erbij. En publiek. Goede voornemens? Denk eens aan
gedurende acht weken bijzondere mensen (want dat zijn schakers toch wel) te ontmoeten en tegelijkertijd het brein te trainen. De cursus wordt 27 februari afgesloten.
Voor meer informatie: www.caissa-eenhoorn.nl

Overal brillen bij het sinterklaasfeest op St. Lidwinaschool
Op 5 december was het eindelijk zover. De Sint en zijn
pieten kwamen op bezoek bij de St. Lidwinaschool in
Zwaagdijk-West. Voor iedereen was het feest, behalve
voor Klungelpiet. Om minder te klungelen, had hij een
bril nodig, maar hij was bang om uitgelachen te worden. Gelukkig wist Sint raad. Na een ‘hop, hop, hop,
zet je bril op’ zetten alle kinderen een bril op en kon
het feest, met een bril voor Klungelpiet, beginnen.
Kinderen, ouders en Sint genoten daarna van de leuke
musical ‘De bril van Sinterklaas’ met verve gespeeld
door groep 3, 4 en 5.
Na de musical was het tijd voor een korte pauze en
kregen de peuters en groep 1 en 2 bezoek van Sinterklaas en zijn pieten. Daarna werd groep 3, 4 en 5 bezocht en werd een battle gespeeld tussen de jongens
en de meisjes. De surprises gemaakt door groep 6, 7 en
8 zagen er ook dit jaar weer fantastisch uit. Goed om te zien dat ieder kind weer erg
zijn best heeft gedaan. Natuurlijk kwamen de Sint en zijn pieten ook kijken bij het
uitpakken van de surprises. Het was dit jaar wederom een geslaagd sinterklaasfeest.

Vacatures bij De Zonnebloem
De Zonnebloem afdeling Westerblokker zoekt
met ingang van februari een nieuwe voorzitter.
Wij zoeken iemand met bestuurlijke kwaliteiten
en een sociale, optimistische instelling.
Mocht dit iets voor jou zijn, bel voor meer
informatie: 06-15286268.
De Zonnebloem afdeling Westerblokker is een actieve groep vrijwilligers die zich inzet
voor de medemens met een lichamelijke beperking of die het op een andere manier
nodig heeft in de vorm van bezoekwerk en
leuke activiteiten. Zonder vrijwilligers geen
Zonnebloem.
Lijkt het je fijn om mensen te bezoeken of
mensen een gezellige dag te laten beleven
door te helpen met activiteiten? Dan kun
je contact opnemen met Susan Langeberg:
06-24729060. Nieuwe vrijwilligers zijn bij
ons van harte welkom.
Joss Halsema

Losse stoeptegel?

Meld het op
www.hoorn.nl/melding

De Blockeniers maken zich op voor een mooi carnaval
Prins Skik, Adjudant Bloid en Hofdames Esmee en Marije
voelen zich al helemaal thuis in hun nieuwe rol. Na zo
lang een goed bewaard geheim bij zich gedragen te
hebben, mocht iedereen het weten: zij zijn het nieuwe
decorum van De Blockeniers. Als vijftigste Prins, Adjudant en Hofdames mogen zij over het Rijk der Blockeniers gaan regeren. Een hele eer natuurlijk en zelf hebben zij daar ook enorm veel
Skik in en worden ze er enorm Bloid van. Zo zijn zij naarstig op zoek gegaan naar een
onderscheiding die bij dit vijftigste jubileum past en daar zijn ze goed in geslaagd.
Wellicht bent u een van de gelukkigen die deze hoge onderscheiding van Prins Skik
en zijn gevolg omgehangen krijgt.
Inmiddels gaan de voorbereidingen voor het carnavalsjubileum in volle vaart vooruit.
Zo is het jeugdbestuur op zoek naar de Jeugdprins of Prinses, Adjudant of Adjudante,
Hofdames en complete nieuwe Jeugdraad van Elf. Het enthousiasme is groot bij de
jeugd dus wie worden er zondag 19 januari gepresenteerd na een leuke act? Noteer
deze dag alvast en komt allen naar Het Gouden Hoofd. Aanvang 14.00 uur.
De Blockeniers gaan naar prinsenballen van diverse andere verenigingen, maar
zaterdag 1 februari geeft Prins Skik met zijn gevolg zelf een prinsenbal. Dit om twee
redenen: Prins Skik is Stadsprins van Groot Hoorn én De Blockeniers vieren het 50-jarig jubileum. Een Gouden jubileum dus. Zaterdag 1 februari wordt er dan ook flink
uitgepakt in Het Gouden Hoofd en is het groot feest. Er wordt een compleet verzorgde avond aangeboden voor 30 euro per persoon van 21.00 tot 01.30 uur. Iedereen is
natuurlijk van harte welkom om er samen met Go Round een geweldige avond van
te maken. Discotheek Go Round is overigens ook al zo’n 40 jaar aan de Blockeniers
verbonden, geweldig dus.
Zoals bij de prinsbekendmaking was te zien, zijn Prins Skik, Adjudant, Bloid en Hofdames Esmee en Marije omringd door goud. Zo dragen de dames gouden jurkjes en
de heren een gouden gilet. Dit om aan te geven hoe trots zij en de Blockeniers zijn
dat het 50-jarig jubileum gevierd mag worden. Om zich goed voor te bereiden op een
geweldig carnaval gaat het decorum eerst uitgebreid genieten van de feestdagen en
Oud op Nieuw. Zij wensen eenieder prachtige kerstdagen en een goed Oud op Nieuw.
En heb vooral veel Skik en wees Bloid met deze dagen.
Zondag 19 januari:
Bekendmaking Jeugdprins of -prinses
Zaterdag 1 februari:
Prinsenbal De Blockeniers

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. 21 dec.

07.00 uur

Zwaag

Misa Di Aurora in de Lourdeskapel

			

Oosterblokker

GEEN VIERING

		

19.00 uur

Westwoud

Eucharistieviering m.m.v. koor Zingerderwijs

Zo. 22 dec.

07.00 uur

Zwaag

Misa Di Aurora in de Lourdeskapel

		

09.30 uur		

Vierde zondag van de Advent

				

Eucharistieviering

		

19.00 uur		

Rozenkransgebed in de Lourdeskapel

Ma. 23 dec.

07.00 uur

Zwaag

Misa Di Aurora in de Lourdeskapel

Di.

07.00 uur

Zwaag

Misa Di Aurora in de Lourdeskapel

18.00 uur

Zwaag

Kerstavond

24 dec.

		

				

Woord- en Gebedsdienst

				

Familieviering m.m.v. Gelegenheidskoor

		

22.00 uur		

Eucharistieviering m.m.v. koor Marcanto

		

19.30 uur

Oosterblokker

Eucharistieviering m.m.v. koor Zingerderwijs

		

19.00 uur

Westwoud

Woord- en Gebedsdienst - Kinderviering met Kinderkoor

		

21.30 uur		

Woord- en Communieviering m.m.v. koor Eigenwijs

Wo. 25 dec.

09.30 uur

1e Kerstdag

Zwaag

				

Eucharistieviering m.m.v. Dames- en Herenkoor

Do. 26 dec.

2e Kerstdag

10.00 uur

Zwaag

				

Parochiële viering - Eucharistieviering

		

10.00 uur		

Woord- en Communieviering in de Perelaar

Vr.

27 dec.

09.00 uur

Zwaag

Eucharistieviering in de Lourdeskapel

Za. 28 dec.

19.00 uur

Oosterblokker

Eucharistieviering m.m.v. Dames- en Herenkoor

Zo. 29 dec.

09.30 uur

Zwaag

Eucharistieviering

		

14.00 uur		

Eucharistie Vietnamese gemeenschap

		

19.00 uur

Rozenkransgebed in de Lourdeskapel

Zwaag

Lees verder op de volgende pagina >>

Di.

31 dec.

Zwaag

Vesper met Sacramentsaanbidding in de Lourdeskapel

Wo. 01 jan.		

Zwaag

GEEN VIERING. Wel in Hoorn om 11.00 uur

Do. 02 jan.

09.00 uur

Zwaag

Eucharistieviering in de Lourdeskapel

Vr.

09.00 uur

Zwaag

Eucharistieviering in de Lourdeskapel

		

16.00 uur

Blokker

Eucharistieviering in Brinkpark

		

19.00 uur

Zwaag

Rozenkrans van de Goddelijke B. in de Lourdeskapel

Zo. 05 jan.

10.00 uur

Zwaag

Parochiële Nieuwjaarsviering m.m.v. Rouw- en Trouwkoor

03 jan.

19.00 uur

				

Kindernevendienst

				

Aansluitend receptie in de Plataan

Di.

07 jan.

09.00 uur

Zwaag

Eucharistieviering in de Lourdeskapel

Wo. 08 jan.

08.30 uur

Zwaag

Stille Aanbidding

		

09.00 uur		

Eucharistieviering in de Lourdeskapel

Do. 09 jan.

09.00 uur

Zwaag

Eucharistieviering in de Lourdeskapel

Vr.

10 jan.

09.00 uur

Zwaag

Eucharistieviering in de Lourdeskapel

Za. 11 jan.

19.00 uur

Oosterblokker

Eucharistieviering m.m.v. Dames - en Herenkoor

Zo. 12 jan.

09.30 uur

Zwaag

Eucharistieviering - Schelpenviering m.m.v. Marcanto

		

19.00 uur

Zwaag

Rozenkransgebed in de Lourdeskapel

Di.

14 jan.

09.00 uur

Zwaag

Eucharistieviering in de Lourdeskapel

Wo. 15 jan.

08.30 uur

Zwaag

Stille Aanbidding

		

09.00 uur		

Eucharistieviering in de Lourdeskapel

Do. 16 jan.

09.00 uur

Zwaag

Eucharistieviering in de Lourdeskapel

Vr.

09.00 uur

Zwaag

Eucharistieviering in de Lourdeskapel

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

17 jan.

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 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.

