
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 28 februari kunt u inleveren 

uiterlijk op woensdag 19 februari 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 toepasbaar-
heid en correcte inhoud voor plaatsing. Voor vragen of opmerkingen kunt u zich wenden tot 
de redactie via redactie@stichtingsamenspel.nl . Drukfouten voorbehouden.

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

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

Heeft u Samenspel niet ontvangen of heeft u een vraag over de verspreiding?
Als u opmerkingen of vragen heeft over bijvoorbeeld de verspreiding, kunt u contact opnemen 
met Ben Gitzels: 0229-262185.

Jaargang 50, nummer 3 14 februari 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, stich-
tingen en organisaties in deze dorpen.

Redactieleden Samenspel: redactie@stichtingsamenspel.nl

- Eef Smal - Mandy van der Laan 
- Henny Schoonderwoerd - Corina van Willegen 
- Annemieke Ooms - Chris Baesjou
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Volg ons ook op Facebook: www.facebook.com/Samenspel

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

Hulp of ondersteuning nodig maar geen idee hoe dit 
aan te pakken?

Schakel een onafhankelijk cliëntondersteuner in. 
Er kan een moment in je leven komen dat je hulp of ondersteuning nodig hebt, maar 
niet weet hoe dit aan te pakken. Je ziet door de bomen het bos niet meer of het 
aanvragen is erg moeilijk. Gemeentes stellen hiervoor de hulp van onafhankelijke 
cliëntondersteuners beschikbaar. Deze hulp is gratis. De ondersteuner kent de weg in 
zorgland en voorziet zorgvragers van informatie en advies. En helpt de ondersteuning 
te organiseren of aan te vragen.
Elke inwoner in West-Friesland heeft recht op onafhankelijke cliëntondersteuning. 
Want iedereen kan op een zeker moment in zijn of haar leven op een punt komen het 
even niet meer zo goed te weten. Het kan om allerlei vragen gaan: verzorging aan 
huis, verpleging, zelfstandig blijven wonen, onderwijs of opvoedingsvragen of hulp 
naar werk. 
De cliëntondersteuners zijn onafhankelijk, ook al zijn zij werkzaam voor bepaalde 
zorgorganisaties. Hun opdracht is om duidelijkheid en verschillende ondersteunings-
mogelijkheden aan te bieden, waarna de zorgvrager een gerichte keuze kan maken. 
De cliëntondersteuner helpt ook een beschikking aan te vragen.
Er zijn verschillende zorg- en welzijnsorganisaties in West-Friesland die onafhankelijke 
cliëntondersteuning bieden. Op de websites van de gemeentes kunt u cliëntonder-
steuners vinden.

De Zonnebloem is op zoek naar jou
De Zonnebloem afdeling Westerblokker bestaat dit jaar 
70 jaar en daar zijn we best wel trots op. Al 70 jaar aan-
dacht aan dorpsgenoten met een fysieke beperking of die het op een andere manier 
nodig hebben. Dit doen we door mensen regelmatig te bezoeken voor een praatje 
(en te luisteren). Ook organiseren we regelmatig een leuk dagje uit of een wandeling 
in eigen omgeving. Om ons werk voor de medemens ook in de toekomst te kunnen 
blijven doen, zijn we op zoek naar nieuwe vrijwilligers en een nieuwe voorzitter. Ben 
je sociaal, optimistisch en/of heb je bestuurlijke kwaliteiten? Meld je dan aan. 
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Susan Langeberg, telefoon 
06-24729060 of Nel van Santen, telefoon 0229-262882.

Nel van Santen



Activiteiten MAK Blokweer

Ontrafel de geheimen van de uil
Anders dan de meeste roofvogels heeft de uil heel grote ogen, om in het donker zijn 
prooi goed te kunnen zien. Uilen doen nog iets bijzonders: ze eten hun prooi met 
huid en haar op en braken de botjes weer uit. Dat heet een uilenbal. Wat is die prooi 
dan? En wat vertellen de botjes en andere resten je nog meer over deze nachtelijke 
jager? Door een uilenbal uit te pluizen, ontrafel je de geheimen van de uil. Kom 
daarom ook uilenballen pluizen bij MAK Blokweer op zondag 16 februari.
Deze Maks’ doe-middag is voor kinderen vanaf 6 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 4,50 euro per kind, 
inclusief materialen.

Voorleesfeest Welterusten, Kleine Beer
Op zondagochtend 23 februari organiseert MAK 
Blokweer een sprankelend voorleesfeest voor 
peuters en kleuters. De kinderen beleven samen 
het verhaal van Kleine Beer aan de hand van het 
prachtige prentenboek van Martin Waddell. De 
kinderen mogen hun lievelingsknuffel meenemen 
naar dit heel herkenbare verhaal over bang zijn in 
het donker. Na het voorlezen knutselen ze net als 
Grote Beer een stralend lichtje om mee naar huis 
te nemen. Deze activiteit is voor kinderen van 2 
t/m 6 jaar en vindt plaats van 10.30 tot 11.30 uur. 
Aanmelden: 0229-266344 of info@mak-blokweer.
nl. De kosten zijn 3,50 euro per kind. Deelname 
alleen onder begeleiding, ouders en verzorgers 
betalen niet.
 
MAK’s Vrolijke Voorjaarsknutsel 
Vind jij het ook zo leuk om te knutselen? Kom dan in de voorjaarsvakantie bij het 
MAK een vrolijke voorjaarsknutsel maken waar je blij van wordt. Bij de balie vind je 
alles wat je nodig hebt om je eigen prachtige narcissen te maken. Dit zijn echte len-
tebloemen. Zet ze thuis op een mooi plekje neer en geniet eindeloos van het vrolijke 
lentegevoel dat ze uitstralen!
Deelname kost 2 euro per kind/knutsel. Reserveren is niet nodig, tijdens openingstij-
den kun je komen knutselen wanneer je wilt. MAK Blokweer is tijdens de voorjaars-
vakantie (17 t/m 23 februari) geopend op woensdag, vrijdag, zaterdag en zondag van 
10.00 tot 16.00 uur. 

Stichting MAK Blokweer, Kloosterhout 1-2, Blokker, www.mak-blokweer.nl



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

OPHAALDATA: WOENSDAG 19 FEBRuARi 
 WOENSDAG   4 MAART 
SVP PAPiER GEBUNDELD OF iN DOOS/BAK AAN DE WEG ZETTEN.

Mooi dubbelconcert met Tavenu

Muziekvereniging De Herleving heeft op 25 januari een zeer geslaagd concert ge-
geven in de Torenschouw in Opperdoes samen met muziekvereniging Tavenu. Beide 
verenigingen hebben goed kunnen laten horen wat ze in hun mars hebben. De avond 
werd afgesloten met een gezamenlijk muziekstuk. Al met al een zeer geslaagde 
avond. Leuk dat een aantal trouwe fans ook mee gereisd was naar Opperdoes.
Ons volgende concert is wat dichter bij huis, namelijk in Hoorn en wel op zaterdag 7 
maart. Dan geeft De Herleving samen met de Hoornse Brassband een dubbelconcert 
in het Octaaf aan de J.D. Pollstraat 1. De bedoeling van dit concert is om u duidelijk 
te laten ervaren wat het verschil is tussen een harmonieorkest (De Herleving ) en een 
brassband (Hoornse Brassband). Ook dit belooft weer een mooie muzikale avond te 
worden. Dus komt u ook? Graag tot ziens!

Annie Balk



Save the date: zaterdag 21 maart

Na de succesvolle opening van het jaar met het olie-
bollentoernooi is de activiteitencommissie van LTC 
Wings inmiddels bezig met het volgende clubevent: 
het (seizoens)openingstoernooi. Het is duidelijk dat tennissen met tussendoor een lek-
kere hap aanslaat bij de Wingsleden. Daarom gaan we op zaterdag 21 maart verder 
op deze toer. Vanaf ongeveer vier uur ’s middags tot een uur of negen ‘s avonds zal er 
worden getennist. Tussendoor zorgen wij voor een warme hap. Een soort ‘Klappen en 
Happen’ dus. Zorg dat je erbij bent, noteer deze acti-
viteit alvast in je agenda en strik een dubbelmaatje. 
Die hoeft overigens geen lid te zijn van LTC Wings. 
introducés zijn van harte welkom. Alle dubbelvor-
men mogen: HD, DD, Mix, Jong en Oud. Opgeven 
kan binnenkort via de website van LTC Wings: 
www.ltcwingsblokker.nl.

De Activiteitencommissie

Team Sint Lidwina 
verwend op stakingsdag 
Follow your Dreams hield vorig jaar 
een winactie op Facebook die door 
zorgmedewerkers van een instelling 
aan de Roerdomp in Hoorn is gewon-
nen. De winnaars besloten om deze 
prijs te schenken aan de leerkrachten 
van de Sint Lidwina school in Zwaag-
dijk-West omdat het een prachtig team 
is dat klaar staat voor elkaar en de 
kinderen.
En wat is er mooier dan op een sta-
kingsdag te worden verwend? En door 
het in de krant te plaatsen, is er ook 
weer aandacht voor het lerarentekort 
en de werkdruk in het onderwijs. De 
directeur had er niets over losgela-
ten dus het team was erg verrast. Ze 
hebben er erg van genoten en zijn als 
herboren weer verder gegaan. 

Kim Weel



Dorpsveiling Oosterblokker

Zondag 3 februari vond het Keez-toernooi 
plaats dat was aangeboden door het 
Dorpsveilingcomité in samenwerking met 
De Harmonie. Het was een zeer geslaagde 
middag met 40 deelnemers. ingrid van En-
gen mocht de wisseltrofee in ontvangst ne-
men. Rond 17.00 uur kwamen de afgevaar-
digden van de deelnemende verenigingen 
aan de Dorpsveiling om de voucher met 
de opbrengst voor hun vereniging in ontvangst te nemen. Alle verengingen waren 
superblij met het bedrag en zullen dit zeker goed gaan besteden. Daarna volgde nog 
een heerlijk buffet, kortom een hele gezellig middag.
 
Opbrengst voor verenigingen
Het bedrag is opgebouwd uit 50% van het totale bedrag van het aangeboden koopje 
door de vereniging plus de verdiende munten tijdens de veilingavond.

Cultureel Centrum Pancratius 212,92 euro Zingenderwijs 244,92 euro
EVA 2.297,37 euro Historische Ver. Blokker 406,62 euro
Oudervereniging Pancratius 1.123,96 euro Parochie 416,56 euro
Zonnebloem 528,99 euro SJJO 1.784,96 euro
Blockeniers 406,59 euro St. Behoud Kermis 798,15 euro

Hartelijke groet, Veilingcomité Oosterblokker

Historisch Zwaag zoekt attributen
voor tentoonstelling
Onze stichting houdt in samenwerking met het Westfries Genootschap een tentoon-
stelling over 75 jaar vrijheid in West-Friesland. Deze tentoonstelling vindt plaats in de 
Dorpskerk in Zwaag op zondag 26 april van 14.00 tot 17.00 uur. iedereen is deze dag 
van harte welkom. Voor degenen die deze dag  verhinderd zijn, bestaat de mogelijk-
heid om zaterdag een kijkje te komen nemen tussen 14.00 en 17.00 uur.
Wij zijn voor deze tentoonstelling op zoek naar attributen uit de Tweede Wereldoor-
log zoals fietsplaatjes, jodenster, kranten, kleding, voedsel- en benzinebonnen, knijp-
kat, verduisteringslamp, tegeltjes ter herinnering aan de bevrijding, soldatenboekjes 
enzovoort. Deze attributen kunnen in bruikleen worden afgegeven bij de Dorpskerk 
op dinsdagavond vanaf 19.30 uur of bij Frans Korse, Dorpsstraat 149A in Zwaag. 
Kunt u het niet zelf brengen, graag een belletje naar 0229-239427 of 06-38281518, 
dan wordt het bij u opgehaald. Ook kunt u informatie vinden op onze website 
www.historisch-zwaag.nl.
Bij voorbaat hartelijk dank.



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

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

OPHAALDATA: 
MAANDAG 17 FEBRuARi
MAANDAG   2 MAART

KVG Zwaag heeft leuke activiteiten voor al haar leden

Na een zeer geslaagde middag met palingboer Rekelhof, waarbij de 
dames onder meer mochten proeven van verse palingfilet op toastjes 
en iedereen ook nog blij naar huis ging met een pakje heerlijke paling-
filet om thuis nog wat extra na te genieten, zijn we inmiddels aange-
komen bij ons volgende programmaonderdeel.
Woensdag 19 februari vertrekt het maximale aantal toegestane dames naar bamboe 
leverancier Moso op industrieterrein Zevenhuis voor een excursie aldaar. Let op da-
mes: we vertrekken om 08.45 uur vanaf De Plataan.
Daarna volgt al heel snel onze jaarlijkse kaart- en spellenavond welke wij houden op 
donderdag 5 maart in onze vertrouwde zaal van De Plataan. We beginnen om 19.30 
uur. We spelen samen met de leden van KVG Zwaagdijk-West. Ook uw partner of 
echtgenoot mag deze avond meekomen. We hopen op een grote opkomst.
Als u meer informatie wenst over onze vereniging, neem dan contact op met Rina Git-
zels van het secretariaat, telefoon 0229-238155.

Opbrengst actie Kerkbalans St. Martinuskerk Zwaag

Vrijdag 24 januari is de opbrengst geteld van de actie Kerkbalans in Zwaag. Dit is de 
telling direct na het ophalen van de enveloppen door de medewerkers bij de parochi-
anen. Dit leverde een bedrag van 10.778,90 euro op.
Er komen daarna nog bijdragen binnen van parochianen die niet thuis waren of een 
toezegging deden om het bedrag later te storten. Voor de medewerkers was het ple-
zierig dat veel mensen de retourenvelop al klaar hadden liggen. Dank daarvoor. Ook 
namens het bestuur hartelijk dank voor uw bijdrage aan de actie.
Heeft u nog niet bijgedragen, dan kan dat alsnog op rekening 
NL15 RABO 0376800747 of NL84 RABO 0307700682 t.n.v. R.K. Parochie H. Mattheüs.
Fijn dat wij weer konden rekenen op de medewerking van onze medewerkers. Na-
mens het bestuur en de werkgroep: veel dank daarvoor en graag tot volgend jaar!

Werkgroep Kerkbalans Zwaag



Jaarvergadering en bingo

Zoals elk jaar begonnen we ook dit jaar met de ledenvergadering. 
Er waren 45 leden aanwezig om het wel en wee van het afgelopen 
jaar aan te horen. Onder het genot van koffie en een plak cake 
vertelde de voorzitter over het nieuwe jaarprogramma.  
Tevens hadden we een jubileum te vieren: Riet Roos was 50 jaar lid. 
Zij is erelid geworden en kreeg een mooie bos bloemen met een oorkonde. Tijdens 
de rondvraag werden vele bedankjes richting het bestuur geuit. Na de pauze was er 
bingo. iedereen ging met een leuk prijsje naar huis. De opbrengst van deze avond 
was voor de Alzheimer Stichting. Onze volgende avond is 19 februari en gaat over de 
Alzheimer Stichting. Dit belooft een erg interessante avond te worden. Mocht u inte-
resse hebben in onze vereniging, neem dan even contact op met Marian Stavenuiter, 
telefoon 0229-232737. Mailen kan ook: kvgstanna@hotmail.com. 
De bijeenkomsten vinden plaats in het Gouden Hoofd, aanvang 19.45 uur.

Jaaroverzicht 
19 februari  Lezing alzheimer
10 maart  Filmavond
15 april   Lezing Tweede Wereldoorlog
Mei   Fietsdag
20 mei   Mariaviering in Nibbixwoud
17 september  Muzikale avond met Jet en Eef
14 oktober  Remedica
19 november  Creatieve avond
18 december  Kerstavond
Februari-oktober Kaart-, keezen- en rummikub avond

Het Bestuur

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

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



Het doek is dicht en een avond gaat open

inderdaad, het doek is dicht. Musicalvereniging Zwaag 
heeft vijf succesvolle voorstellingen van The Addams 
Family achter de rug met twee volledig uitverkochte zalen 
en drie avonden op een paar stoelen na. De voorouders 
liggen dus weer in de graftombe, Wednesday en Lucas zijn 
gelukkig getrouwd, Fester is naar de maan en Lurch bleek te kunnen zingen. Getuige 
de recensies in het NHD, Musicalsites.nl en Musicalnieuws.nl maar vooral ons eigen 
publiek, wordt deze productie als een van de mooiste ervaren. Zelf hebben we het 
natuurlijk nog niet gezien en wachten we vol spanning de opname af. Graag willen 
we het artistieke team en het negenkoppig orkest de complimenten overbrengen en 
niet te vergeten de kap- en grimeploeg en de toneelmeesters en -bouwers. 

Over toneel gesproken. Het doek is dan wel dicht, maar we stellen een avond open. 
Op maandag 2 maart bieden we de gelegenheid om geïnteresseerden nader kennis 
met ons te maken. Ben je enthousiast geworden naar aanleiding van onze voorstellin-
gen of loop je al een tijd rond met het idee om iets met zang en acteren te doen? Wij 
zoeken aanwas van ons ledenbestand. Je hoeft geen Pia Douwes of Tommie Christi-
aan te zijn en ervaring is niet nodig. Ons artistiek team heeft alles in huis om je goed 
te begeleiden en biedt jou alle hulp bij het ontwikkelen van je (verborgen) talent. 
Vooral (jonge) mannen zijn meer dan welkom. Je landt in een gezellige vereniging 
waar naast zang en acteren, het sociale aspect ook een belangrijk onderdeel vormt. 
Schroom dus niet en kom naar de openavond. 

Tevens zijn wij op zoek naar een nieuwe penningmeester. Onze huidige penningmees-
ter gaat ons vanwege drukke werkzaamheden verlaten. Voor beide oproepen, leden 
en penningmeester, geldt dat als u iemand kent of als u zelf de ambitie heeft, meld u 
aan of tip ons via het contactformulier op onze website www.musicalzwaag.nl. Bij de 
openavond kunt u gewoon inlopen. Wij zullen u met open armen ontvangen.



Familieberichten & Zoekertjes

Bezorgers gezocht voor het Samenspel in Zwaag, Blokker en Zwaagdijk-West.
Leeftijd vanaf 13 jaar.

Aanmelden kan bij Ben Gitzels, e-mail: ben-bets@quicknet.nl

Jonge dame, 23 jaar, in rolstoel zoekt Helpende Hand. 
Ze woont in een kangoeroe-woning. 

De duur is ongeveer acht dagen bij afwezigheid van haar ouders. 
Taken: licht huishoudelijk werk en verzorgende taken, rustig persoon. 

Te bieden: kost en inwoning in eigen ruimte, onkostenvergoeding, gezelligheid. 

Ben jij onze Helpende Hand? 
Neem dan contact op met Martina, telefoon 06-34812157.

GEZOCHT

Voor plaatsing in het Samenspel van 28 februari graag uiterlijk op  
WOENSDAG 19 februari 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.

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



Lees verder op de volgende pagina >>

Vrienden en vriendinnen van Het Masker

Maandenlang hebben we ernaartoe geleefd en dan is 
het eindelijk zover. De zenuwenkoorts heeft ruimschoots 
plaatsgemaakt voor de carnavalskriebels. Prins Roberto 
en Hofdames Amber & Liza genieten al met volle teugen. 
Voor het carnaval in Zwaag verrichten diverse mensen 
voor en achter de schermen veel werk. Toch zijn we zo 
af en toe nog op zoek naar een paar extra handjes. Vind 
je het leuk om tijdens de optocht met Masky te lopen, De Kweekvijver te ondersteu-
nen of het Promotieteam te versterken? Dan kun je je aanmelden op info@carnaval-
zwaag.nl.
Vorig jaar waren de weergoden de zondag niet zo goed gezind dus het wordt weer 
duimendraaien totdat je handen er zeer van doen. Dat kan natuurlijk nooit kwaad. 
Zorg dat de straat autovrij is en de Hollandse driekleur, de Zwaagse carnavalsvlag of 
de Zwaag vlag in het gaatje steekt. Het Masker dankt iedereen voor het versieren van 
de straten, wat is dat altijd een prachtig gezicht.
Het rode-bolhoedjesprogramma op de vrijdagavond voor alle 50-plussers, dus ook de 
jonge kersverse 50-plussers, is nog altijd van een zeer hoog niveau en wordt weer bij-
zonder hilarisch. Na afloop van het programma blijven we lekker in de zaal en gaan 
nog even armpje door, dansen wat en proosten we op een mooi carnaval 2020 onder 
de muzikale klanken van de band Bassie & Bobo.

Zaterdag gaat om 13.00 uur de Kinderoptocht rollen vanaf het sportpark van SV 
Westfriezen. Uw ogen zullen meerollen van verbazing, want ook de Kinderoptocht 
ziet er briljant uit. Kom allen, want er is door de kinderen weer bijzonder veel werk 
van gemaakt. Zaterdagavond beginnen we met Masky’s Western Party Tienercarnaval 
met Djeno. Dat begint om 20.00 uur, is geheel alcoholvrij en eindigt om 22.00 uur. 
Daarna gaat heel West-Friesland los in onze Leuttempel met een vier uur durende 
doldwaze show van feest-DJ Maarten. Het wordt groot feest met een prima sfeer.

Zondag de grote dag! De lokroep van het Zwaagse Carnaval om naar Zwaag te 
komen, kan niemand ontweken hebben. Dat krijgen we alleen voor elkaar omdat de 
wagenbouwers, loopgroepen en Leutgangers een geweldige inspanning hebben ge-
leverd. De Wicky’s gaan down under en de Pilspiraten doen dat ook maar dan onder-
gronds. De Plopkoppen gaan met de boot en de Pretkoppen hebben deze dan weer 
gemist. De Fanta’s zijn niet allien en De Biermusketiers doen er nog eendje toe. Ook 
nieuwe namen zoals Skik en De Maccies zullen hun entree maken tijdens de Grote 
Optocht. Alaaf! Voor de wagenbouwers, hun schuureigenaren en degenen die hen 
financieel hebben ondersteund om hun plannen te realiseren. 

Voor wie zondag na de optocht niet naar de Leuttempel gaat of kan, is er weer de 



livestream op de PC, mobiel, tablet of SmartTV. Via www.carnavalzwaag.nl of www.
westfriesland.tv kunt u de prijsuitreiking vanaf ongeveer 19.30 uur live volgen. Voor-
afgaand en aansluitend aan deze live beelden om 18.30 uur een gevarieerde reporta-
ge van de Optocht. Hulde hiervoor aan WestfrieslandTV. Daarna barst het feest weer 
helemaal los met Paradise en een optreden van Kornuiten & Co. 

Maandagavond om 20.30 uur gekkigheid en malligheid in de Leuttempel. Massaal 
verkleed, massaal uit je dak met onze band van de avond 8-PM.

Dikke Dolle Dinsdag is van 20.00 tot 22.00 uur voor genodigden. Na 22.00 uur kan 
iedereen naar binnen om te genieten van coverband Phoenix. Met als toetje een ge-
weldige feestelijke verrassing. Ja, want Vieze Jack gaat de Leuttempel verbouwen en 
heen en weer laten schudden. De handjes, voetjes en vlaggetjes kunnen weer hoog in 
de lucht. En dan is het carnaval 2020 zomaar weer afgelopen...

Wij wensen alle optochtkijkers, optochtdeelnemers en bezoekers aan de Leuttempel 
een te gek carnaval 2020. Prins Roberto en Hofdames Amber & Liza hebben er in 
ieder geval enorm veel zin an. Alaaf, alaaf, Mahoe!
 
Het Masker wenst u een fantastisch carnaval toe!
Tot leut op www.carnavalzwaag.nl en tot volgend Samenspel, Het Masker

ik werd op het wandelpad bij het ‘hondenspeelveld’ aangesproken 
door een huilende vrouw. Zij liet die morgen haar labrador retriever aangelijnd uit op 
het verharde voetpad vanaf de overkant van Karwei richting Krijterslaan/Koewijzend. 
Dit smalle pad ligt tussen twee sloten in. Vanaf de tegenovergestelde richting kwam 
een man met twee aangelijnde honden: een middelgrote, zware grijze hond en een 
kleinere zwarte. Wat er toen gebeurde, aldus de vrouw, wil geen hondeneigenaar of 
ander mens meemaken. De grijze hond viel de labrador aan met een vreselijk gevolg: 
een scheur in de wang van de labrador met daarna een bezoek aan de dierenarts en 
een hechting met verdoving.
Als je op het betreffende pad loopt met een hond, kun je geen kant op als je een 
tegemoetkomende gevaarlijke hond tegenkomt. ik wil de bezitters van de grijze 
hond ernstig verzoeken haar een klemband om te doen tijdens wandelingen op de 
openbare weg. Op het bedoelde pad lopen zoveel mensen met hun hond - en op het 
naastgelegen plantsoenpad, waar loslopende honden toegestaan zijn. Eigenaren, 
bescherm onze en uw hond tegen ernstig of minder ernstig leed en neem actie.  

Naam bij redactie bekend

   Dorpsergernissen



14 februari Bingo 14.00-16.00 uur
 Brinkpark, Blokker

15 februari Klaverjassen Aanvang: 20.00 uur
 De Wildebras, Zwaagdijk-West

15 februari Optreden koor Ooker 25 jaar Aanvang: 20.00 uur
 Dorpskerk, hoek Kolenbergstraat/Westerblokker

16 februari Optreden band The Mordants Vanaf: 16.00 uur
 Het Gouden Hoofd, Blokker

16 februari Mak’s doe middag: Ontrafel de geheimen van de uil 14.00-15.30 uur
 Mak Blokweer, Blokker

16 februari Optreden koor Ooker 25 jaar Aanvang: 14.30 uur
 Dorpskerk, hoek Kolenbergstraat/Westerblokker

18 februari Keezen Aanvang: 19.15 uur
 De Witte Valk, Zwaag

19 februari Verrassend tekenen 13.30 – 15.30 uur
 Brinkpark, Blokker

21 februari Klaverjassen 14.00 – 16.00 uur
 Brinkpark, Blokker

21 februari Bridge 13.30 – 15.00 uur
 Brinkpark, Blokker

21 februari Een ode aan De Dijk Aanvang: 20.30 uur
 De Kreek, Bangert en Oosterpolder  

23 februari Voorleesfeest Welterusten, Kleine Beer 10.30-11.30 uur
 Mak Blokweer, Blokker 

  4 maart Dorpenoverleg Blokker-Zwaag Aanvang: 19.30 uur
 De Witte Valk, Zwaag

Activiteitenagenda  februari / maart

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



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

VOETBAL

16 feb Heren De Blokkers-SEW  14.00 uur Blokker

ZAALVOETBAL

14 feb Heren Zwaag/HooglandKozijnen-Wognum Nicols  21.05 uur Zwaag

21 feb Dames RTC’72-Team Alkmaar Sport 2  20.55 uur De kreek

iNDOORBOWLS

24 feb Dames en Heren BZH  09.00-13.00 uur Zwaag

Sportagenda februari

Nieuws van de Westfriese Toerclub (WFTC)

Krijgen we nog een winter of gaan we zo het voorjaar in? Voor 
veel leden van WFTC maakt het niets uit; zij fietsen de hele winterperiode door, hetzij 
op de racefiets, hetzij op een mountainbike. Toch is en blijft fietsen met een lekkere 
temperatuur natuurlijk het fijnste en zijn we ook weer mooier zichtbaar in onze 
oranje fietskleding van hoofdsponsor het Bespaarburo.
Vrijdag 28 februari houdt de WFTC haar jaarlijkse ledenvergadering. De vereniging 
kan altijd nieuwe leden gebruiken, want er is een mooi  jaarprogramma gemaakt en 
ook buitenlandse activiteiten worden georganiseerd. Er wordt gereden in groepen 
met een gelijk fietstempo en elke groep kent een zogenoemde wegkapitein. 
Voor de leden start het officiële WFTC-fietsjaar met de openingsrit op zondag 22 
maart. Er zijn op deze dag twee ritten uitgezet: 40 km en 60 km. De start is vanaf het 
vaste vertrekpunt van de toerclub bij de kantine aan de Noorderdracht 42a in Ooster-
blokker (kantine van de handbalvereniging en WFTC). Er wordt als groep gestart per 
afstand en de rit wordt afgesloten met een gezamenlijke lunch. 
Wilt u ook eens meerijden of zelfs lid worden van onze club? Kijk dan voor meer 
informatie op onze website www.wftc.eu.



  Wekelijkse activiteiten:

Maandag  Donderdag
Koffie drinken 10.00 – 11.00 uur Koffie drinken 10.00 – 11.00 uur
Gezamenlijk eten 12.00 – 13.00 uur Gezamenlijk eten 12.00 – 13.00 uur
Fitness 13.00 – 15.00 uur Biljarten Vanaf 14.00 uur
Spelletjesavond 19.00 – 20.30 uur Spelletjesmiddag 14.00 – 16.00 uur
  
Dinsdag  Vrijdag
Koffie drinken 10.00 – 11.00 uur Koffie drinken 10.00 – 11.00 uur
Gezamenlijk eten 12.00 – 13.00 uur Gezamenlijk eten 12.00 – 13.00 uur
Handwerken 13.30 – 15.30 uur 
  
Woensdag  Zondag
Koffie drinken 10.00 – 11.00 uur Koffie drinken 10.30 – 11.30 uur
Gezamenlijk eten 12.00 – 13.00 uur  

Maandelijkse activiteiten: 
Klaverjassen Vrijdag 21 februari van 14.00 tot 16.00 uur
Bridge Vrijdag 21 en 28 januari van 13.30 tot 15.30 uur
Verrassend Tekenen  Woensdag 19 februari van 13.30 tot 15.30 uur
Bingo Vrijdag 14 februari van 14.00 tot 16.00 uur
Eucharistieviering Woensdag 26 februari van 16.00 tot 17.00 uur
Gezamenlijk eten Donderdag 13 en 27 februari 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 
088-9210011 of info@ontmoetenbijbrinkpark.nl.
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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!

50 jaar!
Niet alleen het 

Samenspel viert dit 
jaar haar vijfigjarig 

jubileum. Ook bij KVG 
St. Anna werd een feestje 

gevierd.

Jubilaris bij KVG St. Anna
Tijdens de jaarvergadering werd Riet 

Roos in het zonnetje gezet. Zij is al 
vijftig jaar lid van KVG St. Anna! Riet is 
een heel trouw lid en daarom vond het 
bestuur het leuk om Riet als erelid te 
beëdigen. Zij was zeer verrast; ze wist 
niet dat ze al zo lang lid was.

Dorpenoverleg Blokker-Zwaag
Jong en oud is van harte welkom op onze bijeenkomst op woensdag 4 maart in 
De Witte Valk, Dorpsstraat 175 in Zwaag. Aanvang is 19.30 uur.

Agenda:
1.  Opening.
2.  ingekomen post/mededelingen.
3.  Verslag d.d. 13-01-2020.
4.   De Westfriese Beursvloer, een initiatief van Vrijwilligerspunt. Op de Beursvloer 

komen vragende en aanbiedende partijen elkaar tegen en onderhandelen zonder 
een euro uit te geven. Brigitta Posch komt hierover vertellen.

5.  Hoorn is betrokken bij iedere wijk, Astrid Hoogewoning komt hierover vertellen.
6.  Algemene rondvraag.
7.  Sluiting en een drankje in het voorcafé.

De volgende bijeenkomst is op maandag 11 mei.
Voor vragen kunt u een e-mail sturen naar dorpenoverlegblokkerzwaag@gmail.com.
De Agendacommissie



Carnavalsvereniging De Blockeniers

De Blockeniers genieten nog na van een zeer geslaagd 
prinsenbal met gastverenigingen Het Masker, Ospylac, 
de Deursackers en de Leste Stuyver. Ook de OPA’s en 
EHBO waren aanwezig, evenals veel inwoners van het 
Rijk der Blockeniers en daarbuiten. Tijdens deze avond 
werd ook de prominenten ring uitgereikt, een onderscheiding die De Blockeniers 
eens in de drie jaar uitreiken als zij de Stadsprins leveren en een prinsenbal geven. 
Na een mooie act waar dj Albert-Jan al wat zenuwachtig achter zijn draaitafel stond 
(hij voelde waarschijnlijk al nattigheid), werd hij uitgeroepen tot Prominent van De 
Blockeniers voor het jaar 2020. Al 27 jaar verzorgt Albert-Jan met de Go Round drive-
in show, de muziek tijdens de kindermiddag in feestpaleis de Brug. Maar ook tijdens 
de jeugdprinsbekendmaking en bij het prinsenbal van De Blockeniers. Een hele fijne 
samenwerking tussen De Blockeniers en Albert-Jan. Dik verdiend kreeg hij de promi-
nentenring van Prins Skik met bijbehorende oorkonde. Vele felicitaties mocht hij in 
ontvangst nemen, onder meer van Adjudant Bloid en de charmante Hofdames Esmee 
en Marije. Het bleef nog lang gezellig in Het Gouden Hoofd.

Afgelopen week was de rondgang van De Blockeniers. Traditiegetrouw met de Omni-
bus van Ad Snip met twee prachtige paarden ervoor. Er werd gecollecteerd door heel 
Ooster- en Westerblokker. Naast het grote decorum waren ook Jeugdprinses Quinty, 
Jeugdadjudant Douwe en Jeugdhofdames Marije en Ninthe aanwezig. De Blockeniers 
danken u weer voor uw gulle gift, een mooi gebaar voor het jeugdcarnaval, de 55-plus-
middag en de mensen die een steuntje in de rug verdienen. Nogmaals hartelijk dank.
Zaterdag 15 februari barst het carnaval al los bij De Blockeniers met het jeugdcarnaval. 
Een frisfeest met een DJ in de zaal van de SJJO (achter de snackbar in de Koedshal). 
Aanvang 19.45 uur. Toegang, hapjes en drankjes zijn gratis. Dit feest is voor de oudere 
kinderen van de basisscholen en de jongere jeugd van het voortgezet onderwijs.
De jeugd kan zich nog opgeven voor de grandioze playbackshow van zondag 23 fe-
bruari, uiteraard in feestpaleis de Brug. Opgeven kan per e-mail: 
jeugddeblockeniers@gmail.com of bij Monique Schouten, telefoon 06-27375597.
Het complete programma kunt u terugvinden in het fullcolor magazine van De Bloc-
keniers. Heeft u deze niet ontvangen? 
Stuur dan een e-mail naar jeugddeblockeniers@gmail.com.

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.



Een ode aan De Dijk in De Kreek

Stichting Snertpop uit Midwoud en 
De Kreek uit Zwaag organiseren 
een avondje De Dijk. De formatie 
‘Een ode aan De Dijk’ speelt vrijdag 
21 februari alle nederpopklassie-
kers van De Dijk in het café aan de 
Meetketting in Zwaag. 
De kaartverkoop is inmiddels ge-
start. Tickets zijn voor 10 euro per 
stuk (excl. servicekosten) verkrijg-
baar via www.snertpop.nl of bij De Kreek zelf. De avond begint om 20.30 uur. 
De Dijk: al ruim 35 jaar een begrip. Zanger Huub van der Lubbe en zijn mannen zijn 
verantwoordelijk voor talloze hits. Denk aan ‘ik kan het niet alleen’, ‘Als ze er niet is’, 
‘Mag het licht uit’, ‘Dansen op de Vulkaan’, ‘Groot Hart’ en ‘Niemand in de stad’. Niet 
voor niets stond De Dijk met 14 noteringen in de Top 2000. 
in 2016 speelde De Dijk eenmalig in Sporthal De Tripkouw in Midwoud. Dat optreden 
werd door ruim 900 personen bezocht en was razendsnel uitverkocht. 
Op 21 februari komt ‘Een ode aan De Dijk’ dus naar Zwaag. Een tienkoppig gezel-
schap, vol professionele muzikanten die hun voorliefde voor De Dijk tonen door 
eenmalig op tour te gaan.

Koffieochtend voor donateurs
Stichting WoonWensWesterhout heeft eind 
vorig jaar samen met de bewoners van de 
Westerhout een uitnodiging bezorgd in een deel van Blokker om Vriend te worden 
van de Stichting. Wij hebben daar veel positieve reacties op gehad, onze dank daar-
voor. Heel veel mensen hebben wij persoonlijk kunnen benaderen aangezien zij hun 
gegevens hebben doorgegeven. Maar wij hebben ook vele anonieme giften binnen 
gekregen, waarvan wij dus wel een naam hebben maar geen adres. Deze mensen 
willen wij graag uitnodigen voor een koffieochtend bij de Westerhout op vrijdag 6 
maart van 10.00 tot 11.30 uur.
Dit om u te bedanken voor uw steun en om u een kijkje te geven bij onze mooie 
woonvoorziening. Wilt  u zo vriendelijk zijn om vóór 28 februari aan te geven of u 
aanwezig zult zijn met 1 of 2 personen (zodat wij nog genoeg tijd hebben om de 
taarten te bakken)? 
Aanmelden kan via e-mail mmahwit@gmail.com of telefoon 06-48712427.
Bent u nog geen Vriend van Stichting WoonWensWesterhout? Dan kunt u zich alsnog 
aanmelden via e-mail mmahwit@gmail.com of telefoon 06-48712427. Een donatie 
doen? Dat kan via NL72RABO00310921007.

Groet en hopelijk tot 6 maart! Henk, Thea, Greet, Ted, Marianne 



Tobronsa-nieuws
Tobronsa is druk bezig met het nieuwe toneelstuk. Een spel. En 
wel een kwartetspel! Waarbij alle relaties eens goed onder de 
loep worden genomen. Blok jij ‘m ook alvast in je agenda? Uitvoerdata: zondag 22 
(matinee), vrijdag 27 en zaterdag 28 maart. Meer informatie of alvast kaarten kopen? 
Ga naar www.tobronsa.nl/tickets of mail naar tobronsa@gmail.com.

Zwerfafval, leer en ruim op!

Groep 4 en 5 van basisschool De Wingerd heeft meegedaan aan het 
project ‘Zwerfafval, leer en ruim op!’ van MAK Blokweer. Eerst kregen 
de kinderen uitleg van Charlotte van MAK Blokweer over de afbraak-
tijd van verschillen producten, die buiten allemaal rondzwerven. Wist u bijvoorbeeld 
dat het 2 tot 12 jaar duurt voordat een sigarettenpeuk op straat vergaan is? Dat plas-
tic helemaal niet vergaat en dus altijd zal blijven liggen? Dat kauwgum minimaal 20 
jaar blijft liggen? De kinderen stelden hierbij goede vragen. Daarna zijn zowel groep 
4 als groep 5 de wijk in getrokken om de omgeving een stukje schoner te maken. 
Groep 4 is richting sporthal Zwaag gegaan en groep 5 heeft de speeltuintjes in de 
fruitbuurt schoongemaakt. De kinderen gingen vol enthousiasme aan de slag en geen 
prulletje werd overgeslagen. De kinderen waren ontzettend verbaasd over de hoe-
veelheid afval en de bijzondere stukken afval. Er werd door de kinderen nog gezon-
gen voor een jarige mevrouw en daarna gingen de leerlingen door met een speciaal 
opruimlied. Met als gevolg enthousiaste reacties van buurtbewoners. Eenmaal aange-

komen bij school 
waren in totaal 
een stuk of acht 
zakken gevuld. 
Een mooi initiatief 
dat wordt onder-
steund vanuit de 
gemeente. Er is 
bewustwording 
bij de kinderen 
gecreëerd en hier-
mee hopelijk ook 
weer bij de buurt.

Met vriendelijke 
groet,
Kayra Deun, 
leerkracht 
groep 5b



Bitterballendag

Mijn lief is naar kantoor. Ik drentel door het winkelcentrum 
waar de etalages voorzien zijn van rode kleuren en roze harten.
De laatste kans voor de mensen om nog iets voor hun liefje te kopen. De suikerzoete 
hebbedingen lonken en roepen: ‘Koop mij! Koop mij!’ 
Mijn man en ik hebben al geruime tijd afgesproken dat we niets voor elkaar kopen 
met Valentijnsdag. Ik vind het wel eens jammer. Het is toch leuk om met iets kleins 
verrast te worden. Sommige jaren heb ik toch iets voor hem gekocht en hij natuurlijk 
niets voor mij. ’s Avonds lag ik met vochtige ogen in bed, naast mij een geïrriteerde 
echtgenoot. Na het avondeten wil mijn man nog even een frisse neus halen, hij heeft 
de hele dag binnen gezeten. Ik zeg dat ik graag met hem mee loop. Hij kijkt een 
beetje aarzelend, maar stemt toe. Daar gaan we, gewapend met een boodschappen-
tas. Zou hij nog wat speciaalbier willen halen, dat in de aanbieding is bij de super-
markt? In de winkel loopt hij doelbewust naar de vrieskasten en kijkt bij het bitter-
garnituur. Hij doet een pak bitterballen in het mandje en zet koers naar de kassa. 
Bitterballen?
Een klein half uur later zitten we samen van de bitterballen met mosterd te smullen. 
Tussen de smikkelpartij door vertelt hij dat collega’s op kantoor aan elkaar opdisten 
wat ze voor hun liefje hadden bedacht. Alhoewel hij daar niet over mee kon praten, 
ontstond het idee om iets voor zijn tweeën te halen. Aangezien hij zin in iets warms 
en hartigs had… 
Ach, ja, de lieverd, mijn eigen schat.
Ik glimlach, schuif wat dichter tegen hem aan en neem nog een hap van mijn lekkere 
warme bitterbal. Ik geniet van wellicht een nieuwe traditie.

  Column Brechje

Docenten gezocht voor naschoolse activiteiten
Voor het kinderwerk van Stichting Netwerk zijn wij in het kader voor de 
brede school op zoek naar nieuwe docenten die het leuk vinden om een 
creatieve, dans-, theater- of kookcursus voor kinderen te verzorgen (ande-
re cursussen zijn ook mogelijk).  De cursussen vinden op verschillende tijdstippen plaats 
en richten zich op kinderen van groep 1 t/m groep 8. Het gaat om zes- tot achtweekse 
cursussen die een uur tot anderhalf uur duren. De cursussen helpen kinderen bij hun 
ontwikkeling en stimuleren ze tot deelname aan reguliere culturele activiteiten. 
is uw interesse gewekt en wilt u een cursus aanbieden voor de brede school? Stuur 
dan een mailtje naar onderstaand e-mailadres. Voor eventuele aanvullende informa-
tie kunt u contact opnemen met Fauzeia Akalei via Stichting Netwerk, wijkcentrum 
Kersenboogerd, 0229-280940 of via e-mail: f.akalei@netwerkhoorn.nl.



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 16 februari Zwaag
ds. R. Kooiman

Zondag 23 februari Blokker
ds. T. van Lente - Griffioen

Zondag 1 maart Zwaag
ds. T. van Lente - Griffioen

Nieuws van toneelvereniging Michaël

Toneelvereniging Michaël is vanaf oktober aan het repete-
ren voor een mooi blijspel. Een vreemde start omdat René Stroet niet meer deel zal 
uitmaken van de cast. Een zeer vertrouwd gezicht en geliefde speler voor zowel het 
publiek als zijn medespelers. René is helaas niet meer onder ons, maar René zal niet 
anders gewild hebben dat er weer een mooi stuk op de planken komt. En daar is de 
cast volop mee bezig.Zaterdag 21, vrijdag 27 en zaterdag 28 maart speelt toneelver-
eniging Michaël weer een vrolijk blijspel in drie bedrijven door Winnie Abel. Dit in 
ons eigen dorpstheather Het Gouden Hoofd. De titel van dit toneelstuk is ‘Alle Ballen 
op Bertha’. Er zitten dwaze momenten in dit toneelstuk waardoor het erg prettig is 
om naar te kijken. Het wordt weer een gezellig avondje ontspannen toneel kijken. 
De cast raakt al goed op elkaar ingespeeld en dan kunnen de scenes mooi uitge-
speeld worden. Kortom, toneelvereniging Michael nodigt u van harte uit om naar een 
van de voorstellingen te komen kijken. Een gezellig avondje uit met livemuziek van 
Sascha na afloop. Kaarten zijn in de voorverkoop al verkrijgbaar bij Loes Beemster, 
Golden Deliciouslaan 15, Blokker, telefoon 0229-232781. 
Volg ons ook op Facebook.

Nieuws van BZH
Nieuws van indoor Bowls BZH: we zitten op het net. U kunt vanaf heden inloggen op 
onze homepage www.indoorbowlsbzh.nl. 
Bekijk een keer vrijblijvend de website en klik op Home, Foto’s of Redactioneel. Wan-
neer u interesse heeft voor dit leuke spel, kunt u zich inschrijven via e-mail info@in-
doorbowlsbzh.nl. Eerst een keer proefdraaien of het spel uitproberen? Kom dan langs 
op de maandag om 09.30 uur of om 13.00 uur in Sporthal Zwaag, Munnikenwoud 1. 
U bent van harte welkom. Meer informatie: 06-51437119.



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: Parochiesecretariaat Heilige Matteüs 
 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. 15 febr. 19.00 uur Westwoud Eucharistieviering m.m.v. Grote Waalkoor

   Oosterblokker GEEN ViERiNG

Zo. 16 febr. 09.30 uur Zwaag Eucharistieviering met Samenzang

  14.30 uur  Engelstalige eucharistieviering Filipijnse gemeenschap

  19.00 uur  Rozenkransgebed in de Lourdeskapel

Di. 18 febr. 09.00 uur Zwaag Eucharistieviering in de Lourdeskapel

Wo. 19 febr. 08.30 uur Zwaag Stille Aanbidding in de Lourdeskapel

  09.00 uur  Eucharistieviering 

Do. 20 febr. 09.00 uur Zwaag Eucharistieviering in de Lourdeskapel

Vr. 21 febr. 09.00 uur Zwaag Eucharistievering in de Lourdeskapel

Za. 22 febr. 19.00 uur Oosterblokker Eucharistieviering

   Westwoud GEEN ViERiNG

Zo. 23 febr. 09.30 uur Zwaag Carnaval.

    Eucharistieviering 

  14.00 uur  Eucharistieviering Vietnamese gemeenschap

  19.00 uur  Rozenkransgebed in de Lourdeskapel

Di. 25 febr. 09.00 uur Zwaag Eucharistieviering in de Lourdeskapel

Wo. 26 febr. 08.30 uur Zwaag Aswoensdag 

    Stille Aanbidding

  09.00 uur  Eucharistievering in de Lourdeskapel

  16.00 uur Blokker Eucharistieviering in Brinkpark

  19.00 uur Zwaag Eucharistieviering m.m.v. koor Marcanto  

Do. 27 febr. 09.00 uur Zwaag Eucharistieviering in de Lourdeskapel

Vr. 28 febr. 09.00 uur Zwaag Eucharistieviering in de Lourdeskapel

Za. 29 febr. 19.00 uur Westwoud Oecumenische viering m.m.v. koor Eigenwijs

   Oosterblokker GEEN ViERiNG

Zo. 01 mrt. 09.30 uur Zwaag 1e  zondag van de vastentijd - Eucharistieviering

  19.00 uur  Rozenkransgebed in de Lourdeskapel 



Alarmnummer Ambulance / Brandweer / Politie 112

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

Gemeente Hoorn  0229 - 25 22 00

Centrale Huisartsenpost West-Friesland
Maelsonstraat 5 (voor parkeergarage 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 1695 BA Blokker 0229 - 23 21 30
A.E. Meijer Pennekamplaan 57-59  1696 CB Oosterblokker 0229 - 26 16 66
Huisartsenpraktijk Bangaerde Krommewoud 46 1689 JP Zwaag 0229 - 26 15 22
Th.E. Versteege en 
Q.C.M. Meijer Julianalaan 9 1689 EG Zwaag 0229 - 21 22 22
Huisartsenpraktijk Scheer Nieuwe Steen 10 1625 HV Hoorn 0229 - 27 82 68

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

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

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

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

Belangrijke gegevens en telefoonnummers


