
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 27 maart kunt u inleveren 

uiterlijk op woensdag 18 maart 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 5 13 maart 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

Jaarvergadering Begrafenis- & Crematievereniging 
St.Barbara Zwaag en Zwaagdijk-West
Het bestuur van Begrafenis- & Crematievereniging St. Barbara Zwaag en Zwaagdijk-
West nodigt haar leden uit voor de 63-ste algemene jaarvergadering op woensdag 25 
maart om 20.00 uur in De Witte Valk te Zwaag.

Agenda
 1.  Opening.
 2.  Notulen van de jaarvergadering van 27-03-2019. In de zaal aanwezig.
 3.  Ingekomen stukken en mededelingen.
 4.  Jaarverslag van de secretaris.
 5.  Financieel verslag van de penningmeester:
  Het financieel rapport ligt ter inzage bij de penningmeester.
  Kort financieel verslag aanwezig in de zaal.
 6.  Verslag van de kascommissie en verkiezing nieuwe leden kascommissie
  Het bestuur stelt hiervoor kandidaat de heren K. Bot en G.J. Brink.
 7.  Verlenen van décharge aan het bestuur.
 8.  Vaststelling contributie 2020/2021
  Het bestuur stelt voor de contributie opnieuw vast te stellen op 15 euro per lid 
  per jaar. 
 9.  Stand van zaken ledenwerving i.s.m. Twenthe Uitvaartverzekering.
 10.  Bestuursverkiezing.
  Aftredend en herkiesbaar is de heer A.M. Gitzels. 
  Eventuele tegenkandidaten kunnen tot aanvang van de vergadering schriftelijk 
  worden ingediend, ondertekend door tenminste 10 leden.
 11.  Rondvraag.
 12.  Sluiting.

Kopieën van de notulen en het jaarverslag kunnen worden opgevraagd bij de secretaris 
via e-mail: am.gitzels@quicknet.nl.

Voorzitter: N. Beerepoot Zwaagdijk 333B 1685 PB Zwaagdijk 0229-572466
Secretaris: A.M. Gitzels  Koewijzend 28A 1695 CG Blokker 0229-270360
Penningmeester:  C.J.M. Bennis Dorpsstraat 285 1689 GE Zwaag  0229-236587



Geslaagde open avond Musicalvereniging Zwaag

De bierdampen waren nog maar net opgetrokken in 
de grote zaal van onze thuishaven De Witte Valk, of 
het was de beurt aan Musicalvereniging Zwaag om op 
maandagavond na het carnaval er een nieuwe invulling 
aan te geven. Op social media en in het Noord-Hollands 
Dagblad was al aangekondigd dat de vereniging een 
open avond zou organiseren met als doel het aantrekken van nieuw talent. Zo kwam 
het dat op maandag 2 maart om 20.00 uur het voorcafé gezellig druk gevuld was met 
bestaande en aspirant leden. Onder het genot van een bakkie koffie of thee en een 
smakelijk bonbonnetje waren we in afwachting tot de grote zaal beschikbaar kwam. 
Tot 20.15 uur repeteerde daar namelijk de kweekvijver met jeugdige sterren voor 
de jeugdmusical en wij leggen hen uiteraard geen strobreed in de weg. Eenmaal ter 
beschikking werd het podium gevuld met kostuums, rekwisieten, pruiken en andere 
decorstukken uit eerdere uitvoeringen. Op de grote televisie werd een slide-show 
van diverse producties geposteerd en na het ontsteken van de schijnwerpers kon het 
programma van start gaan.
Na een korte introductie stelde het A-team, ons artistieke trio bestaande uit regis-
seur Peter Goenendijk, muzikaalleider/zangcoach Marieke van Diepen en choreograaf 
Marije Slippens, zich voor en werd door Peter uitgelegd wat de bedoeling was.
Marieke beet het spits af met een stem warming-up en wat basistechnieken om ver-
volgens over te gaan op het instuderen van een song uit de musical Mama Mia. Dit 
werd verrassend snel opgepikt en meerstemmig uitgevoerd. 
Na de pauze zette Peter het programma voort met twee keer een drietal improvisa-
tie-oefeningen volgens het wellicht bekende programma ‘De vloer op’. Dit leidde tot 
hilarische hoogtepunten waarbij de aspirant leden zich direct konden uitleven.
Het slotstuk van de avond werd door Marije verzorgd. Zij liet de deelnemers een 
choreografie instuderen op de muziek van de eerder ingestudeerde song uit Mama 
Mia. De uitdaging lag aan het eind waar het de bedoeling was om naast het dansen 
gelijktijdig ook mee te zingen. Kortom, een hele leuke, gevarieerde en ongetwijfeld 
voor menigeen leerzame avond. Gemeten aan het enthousiasme gaat dit vast nieuwe 
leden opleveren. Voor hen die er niet bij konden zijn, je bent altijd welkom om tij-
dens een repetitie sfeer te komen proeven en een kijkje te nemen. Meld je hiervoor 
wel even aan via het contactformulier op de website www.musicalzwaag.nl. Tegen 
de tijd dat dit Samenspel bij u op de mat dan wel in de bus ligt, hopen we bekend te 
kunnen maken welke musical wij in 2021 gaan opvoeren. We houden u op de hoogte.

Biljarten bij de ouderensoos in Zwaag
Bij het biljarten bij de ouderensoos op donderdagmiddag vanaf 13.00 uur hebben wij 
nog plaats voor een aantal enthousiaste en gezellige mensen. Lijkt u dat wat? Kom 
gerust eens langs. Wij spelen in De Witte Valk in Zwaag. Meer informatie: G. Bakker, 
telefoon: 0229-237432.



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 18 MAART 
 WOENSDAG   1 APRIL 
SVP PAPIER GEBUNDELD OF IN DOOS/BAK AAN DE WEG ZETTEN.

Een leven in boekvorm

De Werkgroep Levensboek West-Friesland is op zoek naar mensen die hun levens-
verhaal willen vertellen met als doel vormgeving in een boek. Sinds 2012 is de werk-
groep, inmiddels verbonden aan Humanitas, bezig met het schrijven van levensver-
halen. De schrijvers, die zich vrijwillig inzetten, doen dit met groot enthousiasme en 
hebben al jaren ervaring hiermee. De situatie doet zich voor dat er weer ruimte is 
voor nieuwe aanmeldingen van mensen die hun leven graag te boek willen stellen.

Wanneer zou je besluiten om zoiets te gaan doen?
De ervaring leert dat vertellers graag willen dat hun kinderen en kleinkinderen in-
zage krijgen in het leven dat ze geleefd hebben. Het kan een mooie herinnering zijn 
of juist een kijkje in een andere tijd van een andere generatie. Soms wordt er ook 
door de kinderen op aangedrongen. Hoe zou je dat nu beter kunnen doen dan samen 
met iemand, de schrijver in dit geval, je leven onder de loep te nemen en daarop te 
reflecteren? Levensverhalen kunnen gaan over uiteenlopende ervaringen. Een leven-
lang op reis, het opbouwen van een bedrijf, ervaringen in de relationele sfeer, het 
familieleven, een bijzonder beroep. Verdrietige en vrolijke zaken die in ieder leven 
voorkomen, de tegenslagen en voorspoed. Om welke gebeurtenissen het ook gaat, 
de schrijver verdiept zich in het verhaal en probeert dit samen met de verteller op 
een zo authentiek mogelijke manier weer te geven. Foto’s verlevendigen het geheel 
en niet zelden blijken vertellers te beschikken over een uitgebreid archief vol foto’s, 
brieven en andere persoonlijke documenten. Een bron van onschatbare waarde, die 
op tafel komt bij een eerste kennismakingsgesprek en vele aanknopingspunten biedt 
bij het schrijven.
Samen met de schrijver wordt er be-
keken welke belangrijke gebeurtenis-
sen en ervaringen in het leven van de 
verteller de inhoud van het boek gaan 
bepalen. 
Als u geïnteresseerd bent, kunt u voor 
verdere informatie terecht bij Janie 
Kwikkers, telefoon: 06-13298308 of 
e-mail: levensboekgroep@gmail.com.
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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 Wim en Mieke van Hilten-Koeten uit Blokker 
hebben iets met het getal 50.

   1968: Wim ging alle kermissen 
in West-Friesland langs, op zoek 

naar mij, Mieke. Tijdens de bijna 
laatste kermis van het jaar (Westwoud) 

kwam hij mij eindelijk tegen. We dans-
ten wat en gingen omdat we het veel te 
druk vonden na enige tijd weg. Met zijn 
blauwe Daf gingen we naar De Nadorst, 
toen nog een dancing. We kregen verke-
ring en na één jaar verloofden wij. Dat 
ging toen nog zo.
In 1970 startte Wim zijn eigen cham-
pignonkwekerij achter de woning in 
Westerblokker. De blauwe Daf ging weg 
en een tomaatrode Mini kwam er voor 
in de plaats. Basketbal was Wims sport en zijn spelersnummer was 50. Dit werd 
groot op de Mini-deuren geplakt. In 1971 werd dat onze trouwauto die Wim zelf 
bestuurde naar het gemeentehuis van Westwoud. We gingen wonen in de ou-
derlijke woning bij het bedrijf. Na driekwart jaar verhuisden de ouders van Wim 
naar de Wytemastraat. We werden verblijd met twee kinderen en inmiddels drie 
prachtige kleinkinderen.
Ons bedrijf groeide gestaag en menig Blokkerse dame of scholier heeft bij ons 
champignons geplukt. Door de stadsuitbreiding van Hoorn hebben wij ons bedrijf 
in 2001 af moeten stoten. Toch staan er nu nog steeds geen woningen.
Wij vullen onze tijd met leuke dingen doen, sporten en veel vrijwilligerswerk op 
allerlei fronten. Volgend jaar hopen wij ons vijftigjarig huwelijk te mogen vieren!

Wim en Mieke van Hilten-Koeten



  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 20 maart van 14.00 tot 16.00 uur
Bridge Vrijdag 20 maart van 13.30 tot 15.00 uur
Verrassend Tekenen  Woensdag 18 maart van 13.30 tot 15.30 uur
Bingo Vrijdag 13 maart van 14.00 tot 16.00 uur
Eucharistieviering Woensdag 25 maart van 16.00 tot 17.00 uur
Gezamenlijk eten Donderdag 26 maart 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.



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 16 MAART
MAANDAG 30 MAART

  Column Brechje
Heen- en weer-fruit

Alhoewel het voorjaar in de lucht hangt, is het regelmatig fris 

en koud. De zonnevitamientjes zijn nog niet sterk genoeg. Daarom zorg ik ervoor dat 

mijn kinderen en man af en toe een stuk fruit mee nemen naar school of werk. De 

kinderen leveren hun lege broodtrommels aan het einde van de dag in. Gemakshalve 

ga ik ervan uit dat ze alles keurig hebben opgegeten. Dat geeft mij een goed gevoel. 

Manlief neemt zijn brood vaak mee in een plastic broodzak, gerecycled. De rest van 

het brood is door het gezin immers al gebruikt voor ontbijt. De sinaasappel verdwijnt 

los in zijn tas, voor later op de dag. Het flesje water voor onderweg gaat in de houder 

naast het stuur. Bij de handafwas heb ik dus twee trommels en drie flesjes.

Vrijdags geef ik iedereen weer fruit mee. ‘s Avonds worden alle werk- en schooltas-

sen geleegd. Trommels, bekers en wat vergeten snoeppapiertjes komen uit de tassen 

tevoorschijn. Mijn man wroet in zijn tas. 

‘Zeg, schat, het fruit is er vandaag bij ingeschoten.’ Ondertussen haalt hij zijn hand 

uit zijn tas en houdt de peer, die vanochtend van het aanrecht in zijn tas is gegaan, 

omhoog. Hij legt hem op de fruitschaal terug. Weer verdwijnt zijn hand in zijn tas, 

alsof er nog wat in zit. Na wat rommelen in zijn tas heeft hij blijkbaar gevonden wat 

hij zoekt. Zijn hand komt uit de tas met een sinaasappel.

‘Deze vond ik nog op mijn bureau. Ik dacht ik neem hem mee naar huis, anders ligt hij 

daar het hele weekend.’ Ook nummer twee verhuist weer terug naar de fruitschaal. 

Je hoort het fruit denken: Toedeledoki, prullenbak! We zijn geen rekwisieten bij 

Jiskefet. Nee, wij zijn bereisd. Wij pendelen graag heen en weer.



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

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

Wij vieren feest!

Het koor SchalmSingers viert zondagmiddag 22 maart het 
15-jarig bestaan. De Vereniging SchalmSmart en daarmee het 
koor SchalmSingers heeft dan vanaf 2004 vijftien jaar door het 
bestaan gezongen.

Wat gaan wij doen?
Wij gaan een muzikale uitvoering opvoeren met het thema: ‘Door de jaren heen’. 
Aanvang 15.00 uur in Dorpshuis De Schalm in Westwoud. Via een praatje en een 
plaatje nemen wij u mee door vijftien jaar SchalmSingers. Verder zullen op deze 
feestmiddag bijzondere gastoptredens plaatsvinden. Wie dat zijn, blijft voor u een 
verrassing. Entree bedraagt 7 euro per persoon, kaarten kunnen worden besteld via 
de leden van het koor of per e-mail: info@schalmsingers.nl.
SchalmSingers is een koor uit Westwoud. Vanaf 2004 oefenen wij om de 14 dagen in 
De Schalm. Het koor is begonnen onder leiding van Jos Weel, opgevolgd door Mark 

de Waal. Sinds 2019 wordt het koor geleid door 
Jeroen Aker. Het koor heeft ongeveer 50 leden en 
er wordt meerstemmig gezongen. Van 2004 tot 
2017 hebben wij gezongen onder de naam Schalm-
Smart. Door de jaren heen is het repertoire veran-
derd en zijn het nu de SchalmSingers die zingen. 
Het repertoire bestaat uit het Nederlandstalig lied 
en eigen bewerkingen. De muzikale begeleiding 
bestaat uit Peter Duin (accordeon), Piet Laan (bas-
gitaar) en Jeroen Aker (gitaar).
De SchalmSingers treden graag op in verzorgings-
huizen, festivals of waar dan ook uitgenodigd. 
Meer informatie kunt u vinden op 
www.schalmsingers.nl.

 Wij zien u graag op zondag 22 maart in De Schalm, 
Westwoud.



Schrijfster Mary Schoon komt naar KVG Zwaag

Donderdag 26 maart komt de bekende boekenschrijf-
ster Mary Schoon naar De Plataan om de leden van 
KVG Zwaag kennis te laten nemen van haar indruk-
wekkende schrijversleven. Ze is begonnen met het 
schrijven van toneelstukken en zo’n 15 kinderboeken. Daarna ging zij over op het 
schrijven van romans met zelfs een historische streekroman. Deze bekende vrouw is 
moeder van vier kinderen en inmiddels acht kleinkinderen. Zij laat ons kennismaken 
met haar werkwijze.
Na de pauze speelt ze een gezellige quiz met alle aanwezige leden. Na afloop bent u 
in de gelegenheid om iets van haar werk te kopen. Tot ziens op donderdag 26 maart, 
aanvang 20.00 uur in De Plataan.

KVG St. Anna
Woensdag 19 februari vond onze thema-avond over Alzheimer 
plaats. Deze avond werd verzorgd door Marloes Stam, dementie-
docent bij Geriant. Zij behandelde de volgende onderwerpen:

✔ Is het misschien vergeetachtig?
✔ Of is het iets anders?
✔ Begin van dementie 
✔ Geheugenproblemen en hoe ga ik in gesprek met iemand die dementie heeft.

Marloes vertelde over deze onderwerpen en na afloop konden wij vragen stellen. Ve-
len van ons hebben via familie of vrienden al met dementie te maken dus er was veel 
herkenning. Marloes legde alles heel goed uit op de vragen die gesteld werden. Het 
was een hele indrukwekkende en interessante avond.
Mocht u na het lezen van dit verslag denken: wat is dit een leuke club, daar zou ik 
meer van willen weten of zien. Dan kunt u vrijblijvend komen kijken. Neem dan even 
contact op met onze secretaresse Marian Stavenuiter, telefoon: 06-37310213 of mail 
naar: kvgstanna@hotmail.com.

Algemene Ledenvergadering St. Barbara Oosterblokker
Woensdag 19 maart houdt Begrafenis- en Crematievereniging St. Barbara Oosterblok-
ker haar jaarvergadering in Cultureel Centrum Pancratius in Oosterblokker. Aanvang 
20.00 uur, inloop vanaf 19.45 uur. Alle leden, maar ook niet-leden en geïnteresseer-
den zijn van harte welkom.
Na afloop van de jaarvergadering met de gebruikelijke agendapunten vertelt een 
regionaal bekende gastspreker over de verschillende zaken rondom een uitvaart, 
uiteraard in het West-Fries. Wij verwelkomen u graag met een kopje koffie/thee.

Het bestuur



Familieberichten & Zoekertjes

Perossi midi accordeon ampeg versterker expander roland ra 50 120 bas 3 korig.
Vraagprijs 300 euro. Telefoon: 0229-232930.

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste, opgeruimde interieurverzorgster die van 
aanpakken houdt. Wij bieden 3 tot 4 uur om de week in Blokker. 

Salaris per uur nader overeen te komen.
Bij interesse of vragen kunt u mailen naar: djlentz93@gmail.com

Wij zoeken met spoed iemand die onze tuin wilt komen ploegen 
met klein materiaal. Telefoon: 06-58770948

Welke gezonde, gemotiveerde 50-er wil ons komen helpen met onder andere 
tuinwerkzaamheden in Blokker? Goede beloning en alles in overleg af te spreken.

Telefoon: 0229-230722

Werk/hobby ruimte van circa 15 m2. Uiteraard tegen betaling.
Ruud Feldman, Sint Josephpark 16, Blokker.

e-mail: feldman@quicknet.nl of telefoon: 0229-214400

TE KOOP

GEZOCHT

TE HUUR GEVRAAGD

Voor plaatsing in het Samenspel van 27 maart graag uiterlijk op  
WOENSDAG 18 maart 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.



Lees verder op de volgende pagina >>

Top carnaval bij De Blockeniers

De Blockeniers hebben een prachtig carnaval gehad. De 
vele voorbereidingen konden de vrijdag voor carnaval 
worden omgezet in daden. Sporthal De Brug werd om-
gebouwd tot feestpaleis De Brug met een prachtige nieuwe bar en kassa. Prins Skik, 
Adjudant Bloid en Hofdames Esmee en Marije kwamen ook even een kijkje nemen 
bij hun residentie voor de komende dagen nadat ze vele dankbare bezoeken hadden 
afgelegd bij mensen die een steuntje in de rug konden gebruiken, natuurlijk samen 
met onze gastheer Jan Jong.

Zaterdag ging het grote en kleine Decorum met de Raad van Elf naar het stadhuis 
van Hoorn waar Stadsprins Skik de stadssleutel in ontvangst mocht nemen. Mooie 
speeches werden uitgesproken en als klap op de vuurpijl mocht onze Vorst uit handen 
van burgemeester Nieuwenburg de Eenhoornzegel in ontvangst nemen vanwege het 
50-jarig jubileum van De Blockeniers.
Vervolgens ging het gevolg naar het gemeentehuis in Hoogkarspel waar burgemees-
ter Pijl stond te popelen om de sleutel van Drechterland, voor het deel dat De Bloc-
keniers toekomt, te overhandigen. Prins Skik en Jeugdprinses Quinty spraken hun 
speech uit waarna zij eindelijk over het Rijk der Blockeniers konden regeren en het 
feest kon losbarsten. En dat gebeurde ook met een waar kinderpopconcert in feestpa-
leis De Brug. Wat werd er genoten en waren er veel blijde gezichtjes. Een topmiddag!

Zaterdagavond was een knalfeest, voor het eerst georganiseerd door de Raad van 
Elf. Het was lekker druk en de sfeer zat er goed in. Om middernacht kwam Sinter-
klaas met zwarte Piet om de Vorst van De Blockeniers, Rob Doodeman persoonlijk te 
feliciteren omdat hij de prachtige leeftijd van 60 jaar aan mocht tikken. Familie en 
vrienden waren er getuige van dat Rob werd onderscheiden met de prominentenring. 
Deze ring wordt een keer per drie jaar uitgereikt aan een persoon die veel voor de 
Blokkerse gemeenschap heeft betekend. Dit werd uitgebreid gevierd en het bleef nog 
lang gezellig.

Zondagmorgen woonde het hele Decorum, Raad van Elf en OPA’s de carnavalsmis 
bij in de Koepelkerk in Hoorn. Hierna ging een deel van het gezelschap door naar 
de carnavalsoptocht van Het Masker in Zwaag. Wat waren er weer indrukwekkende 
creaties, prachtig om te zien. In de middag ging in feestpaleis De Brug het kinder-
carnaval los. Eerst een spelletjescircuit gepresenteerd door Barry Jonker. Hierna de 
playbackshow die gewonnen werd door Jayden en Dylan Zwaal. Helaas was het voor 
de Jeugdraad van Elf hun laatste middag in functie. Wat hebben zij genoten!

Maandagmiddag vond in Het Gouden Hoofd de 55-plus middag plaats, aangeboden 
door De Blockeniers en de OPA’s. Gestart werd met een bingo met vele prachtige prij-
zen. Hierna ging het dak eraf met zanger Jon Brouwer die de aanwezigen massaal op 



de dansvloer kreeg. Aan het eind van de middag moest helaas ook het Jeugddecorum 
aftreden. De winnaars van de playbackshow mochten op deze middag nog een keer 
optreden. Het was weer een zeer geslaagde middag die werd afgesloten met een 
gezellig etentje.

De laatste dag is traditiegetrouw de adjudantenmiddag. Adjudant Bloid had een kart 
en lasergame middag georganiseerd. Als afsluiting was ’s avonds de dinershow met 
als thema jaren 70. Velen kwamen in stijl verkleed. De hele avond genieten van een 
prima verzorgd diner in De Harmonie met tussendoor allemaal gezellige optredens. 
Binnen korte tijd stond iedereen op de dansvloer en liep mee in de polonaise. Een 
topavond vol entertainment gepresenteerd door Barry Jonker met assistentie van 
Sandy Broers. 

Het was weer een carnaval om in de boeken bij te schrijven. De Blockeniers bedanken 
iedereen die op wat voor manier dan ook dit mogelijk heeft gemaakt. In het bijzon-
der Prins Skik, adjudant Bloid, Hofdames Esmee en Marije maar ook de Raad van Elf, 
het jeugdbestuur en nog vele anderen. Alaaf, alaaf, alaaf.

Zaterdag na carnaval kon iedereen nog even gezellig napraten en genieten tijdens 
het haringhappen in de skihut van Rick Pelt. En zo werd carnaval 2020 feestelijk afge-
sloten. Foto’s staan op www.deblockeniers.nl.

Bedkwartet: een komisch (over)spel
ZWAAGDIJK-WEST - Tobronsa is druk bezig met het nieuwe toneelstuk. Een spel. En 
wel een kwartetspel! Waarbij alle relaties eens goed onder de loep worden genomen. 

Zet jij ‘m ook alvast 
in je agenda?

Uitvoerdata: 
zondag 22 (mati-
nee), vrijdag 27 en 
zaterdag 28 maart. 
Meer informatie? 
Of alvast kaarten 
kopen? Ga naar 
www.tobronsa.nl/
tickets of mail naar 
tobronsa@gmail.
com



13 maart Klaverjassen Aanvang: 20.00 uur
 SV Westfriezen, Zwaag

13 maart Open repetitie Martinus Cantorij Aanvang: 20.00 uur
 Dorpskerk, Kerkelaan 8, Zwaag

14-15 Kunstexpositie expoXXL 11.00-17.00 uur
maart Cultureel Centrum Pancratius, Oosterblokker

15 maart Band The New Hurricanes   Aanvang: 15.00 uur
 De Witte Valk, Zwaag

18 maart KBO Blokker: Jaarvergadering en bingo Aanvang: 14.00 uur
 Het Gouden Hoofd, Blokker

19 maart Jaarvergadering St. Barbara Oosterblokker Aanvang: 20.00 uur
 Cultureel Centrum Pancratius, Oosterblokker

20 maart Open repetitie Martinus Cantorij Aanvang: 20.00 uur
 Dorpskerk, Kerkelaan 8, Zwaag

21 maart Klaverjassen Aanvang: 20.00 uur
 De Wildebras, Zwaagdijk-West

21 maart Halfvasten carnavalsvereniging Het Masker Aanvang: 21.30 uur
 De Witte Valk, Zwaag

21 maart Uitvoering toneelvereniging Michaël Aanvang: 20.00 uur
 Het Gouden Hoofd, Blokker

22 maart Uitvoering toneelvereniging Tobronsa Aanvang: 14.00 uur
 De Wildebras, Zwaagdijk-West

22 maart 15-jarig bestaan SchalmSingers Aanvang: 15.00 uur
 De Schalm, Westwoud

23-28 mrt  Collecte Oranje Vereniging Oosterblokker 

27-28 mrt Uitvoering toneelvereniging Michaël Aanvang: 20.00 uur
 Het Gouden Hoofd, Blokker

27 maart Jaarvergadering IJsvereniging Oosterblokker-Westwoud Aanvang 19:00 uur
 De Schalm, Westwoud

27-28 mrt Uitvoering toneelvereniging Tobronsa Aanvang: 20.00 uur
 De Wildebras, Zwaagdijk-West

Activiteitenagenda  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

22 mrt Heren  Westfriezen-DWOW  14.00 uur Zwaag

ZAALVOETBAL

16 mrt Dames RTC’72-DKMBy The Way Reclame  20.10 uur De Kreek

20 mrt Heren Zwaag/HooglandKozijnen-VIOS/Gomes  21.05 uur Zwaag

23 mrt Heren RTC’72-Dijkhuis 2  21.35 uur De Kreek

VOLLEYBAL

13mrt Dames NIVO-VVC’92  19.30 uur De Kers

HOCKEY

15 mrt Dames   WFHC–Goudse MHC  12.45 uur De Roskam Zwaag

15 mrt Heren WFHC-Noordwijk  14.45 uur De Roskam Zwaag

22 mrt Dames WFHC-HMHC  12.45 uur De Roskam Zwaag

22 mrt Heren WFHC-AMHC Westerpark  15.45 uur De Roskam Zwaag

INDOOR BOWLS

16 mrt Dames en Heren BZH  9.00 of 13.00 uur Zwaag

23 mrt Dames en Heren BZH  9.00 of 13.00 uur Zwaag

Sportagenda maart

Jeugdmusicalgroep Zwaag
Nog heel even en dan is het zover, de twee 
uitvoeringen van de musical ‘De Geheime 
Gympies’! De spelers zijn er (bijna) klaar 
voor en zien u graag in groten getale op 
vrijdag 3 april om 19.00 uur en op zaterdag 
4 april om 12.30 uur in De Witte Valk. Let 
op, het tijdstip van aanvang op zaterdag 
4 april is gewijzigd na de vorige publicatie 
in Samenspel. Wij zorgen ervoor dat u zich 
geen zorgen hoeft te maken over de aan-
schaf van kaarten, want op maandag 16 en 23 maart van 20.15 tot 20.45 uur zijn de 
kaarten verkrijgbaar in het voorcafé van De Witte Valk. De prijzen zijn net als voor-
gaande jaren: 4 euro voor volwassenen inclusief koffie/thee voorafgaand aan de voor-
stelling en 2,50 euro voor kinderen t/m 12 jaar, inclusief limonade. U komt toch ook?



Toneelvereniging Michaël speelt een blijspel

Toneelvereniging Michaël is er bijna klaar voor om een leuk 
blijspel op de planken te brengen. Op zaterdag 21, vrijdag 
27 en zaterdag 28 maart zijn de voorstellingen in ons eigen 
dorpstheather Het Gouden Hoofd, aanvang 20.00 uur. De entree is 7,50 euro. Kaartjes 
zijn in de voorverkoop verkrijgbaar bij Loes Beemster, Golden Deliciouslaan 15, Blok-
ker, telefoon 0229-232781.
De titel van het toneelstuk is ‘Alle ballen op Bertha’, een blijspel in drie bedrijven 
door Winnie Abel. Het stuk speelt zich af in café De Warme Bal, waar het bij binnen-
komst al ruikt naar frituurvet. Het is een verlopen kroeg met weinig klandizie en de 
klanten die er komen zijn enkele oude kroegtijgers. 
De neef van Bertha heeft ooit geïnvesteerd in deze verlaten kroeg en denkt dat het 
een exclusief restaurant is. Dan heeft Bertha ook nog eens een jaloerse horeca-buur-
man die haar het leven erg zuur maakt. Op het moment dat de neef vanuit het bui-
tenland aankondigt naar Nederland te komen, breekt er paniek uit en weet Bertha 
niet wat te doen. Bijzondere mensen bezoeken deze verlopen kroeg en dat brengt 
veel humor mee in dit toneelstuk. Daarom zijn er ook hilarische en zeer komische 
momenten in dit toneelstuk.
Kortom een toneelstuk voor een heerlijk avondje uit. De cast begroet u graag tijdens 
een van de uitvoeringen. Een totaal avondje uit met op de zaterdagen livemuziek.

Lenteconcert
Als dit schrijven bij u op de mat valt, heeft De Herleving net een 
druk weekend achter de rug. Zaterdag 7 maart gaven wij samen 
met de Hoornse Brassband een concert in het Octaaf in Hoorn. 
Hierbij speelde de brassband voor de pauze een mooi repertoire en 
liet De Herleving na de pauze het verschil horen tussen een brassband en een har-
monieorkest. Er werd afgesloten met twee muziekstukken die gezamenlijk werden 
gespeeld. Al met al een zeer geslaagde avond, hoop ik, want het moet nog plaatsvin-
den! Zondag 8 maart is een aantal leden naar de ijsbaan in Alkmaar afgereisd om hun 
dirigent Rolf Hoogenberg muzikaal te ondersteunen tijdens zijn 200 kilometer lange 
schaatsprestatie voor Skate4AIR. Rolf zou met deze stichting meedoen aan de alter-
natieve Elfstedentocht op de Weissensee, maar werd toen jammerlijk genoeg ziek. Als 
tegenprestatie voor zijn sponsoren ging hij nu 200 kilometer schaatsen op de ijsbaan 
in Alkmaar. Dinsdag 10 maart werd er even niet 
gespeeld, maar was het tijd voor de jaarvergadering. 
Na twee concerten bij collega-muziekverenigingen is 
het nu weer tijd voor een eigen concert. Zondag 19 
april om 11.30 uur wordt het jaarlijkse lenteconcert 
gehouden in De Witte Valk in Zwaag. In de volgen-
de uitgave van Samenspel meer hierover, maar dan 
weet u alvast dat u deze datum vrij kunt houden.



The New Hurricanes in De Witte Valk  

De band The New Hurricanes, opgericht in 2007, treedt zondag 15 maart op in De 
Witte Valk in Zwaag. Zij spelen nummers van onder andere Van Morrison en Crosby, 
Stills, Nash en Young. Ook rock-‘n-roll en ballads komen voorbij. De band heeft een 
voorkeur voor meerstemmige zang van bijvoorbeeld The Beatles en The Eagles. Ook 
heerlijke schuifelmuziek van Michael Bublé staat op het programma. 
De groep bestaat uit vijf muzikanten die hun sporen in allerlei bands hebben ver-
diend en die nu louter voor de lol (maar wel serieus) muziek maken.
Bezetting: Fred Bellis: geluid en keyboards, Jan Pauws: solo, slaggitaar, zang, Leo 
Bosch: keyboards, slaggitaar, zang, Gerard van Vliet: slagwerk, zang, Henny Eskes: 
basgitaar, zang
U bent van harte welkom op zondag 15 maart. Aanvang 15.00 uur, vrij entree.

Huis-aan-huiscollecte Oranjevereniging Blokker-Oosterblokker
Oranjevereniging Blokker-Oosterblokker organiseert verschillende 
activiteiten in Blokker en Oosterblokker, voor jong en oud. Op ons 
programma staan elk jaar: Koningsdag op het Beursplein en in Het 
Gouden Hoofd, Dodenherdenking in Blokker, Huttenbouw in Oosterblokker en het 
Sinterklaasfeest in Het Gouden Hoofd. Mede dankzij de jaarlijkse huis-aan huiscol-
lecte kunnen wij alle georganiseerde activiteiten bijna gratis aanbieden. We hopen 
daarom ook dit jaar weer op uw gulle gift. Tijdens de collecte wordt het programma 
van Koningsdag overhandigd. Meer info: www.oranjeverenigingblokker.nl.
De collecte wordt gehouden in: week 13 (23-28 maart): Oosterblokker
week 14 (30 maart-4 april): Blokker + aangrenzende wijken gemeente Hoorn.

Alvast vriendelijk bedankt voor uw bijdrage!
Het bestuur van de Oranjevereniging Blokker-Oosterblokker

Word ook lid van de Indoorbowlsclub BZH
Bent u weer een beetje bijgeko-
men van het carnaval? Het normale 
leven is weer begonnen.  De laatste 
keer hadden we het samen nog over ‘gezond ouder worden’. De Indoorbowlsclub van 
Zwaag-Blokker-Hoorn en omgeving willen er samen met u een grote club van ma-
ken. Lijkt het u leuk? Kom dan een keer meedoen! Dat kan elke maandag om 9.30 of 
13.00 uur. U kunt drie keer gratis meespelen en u wordt begeleid door een van onze 
clubleden. Bewegen verlaagt de kans op een chronische ziekte. Door indoorbowls te 
spelen, versterk je de spierkracht, waardoor de kans op botbreuken kleiner wordt. 
Het is goed om ongeveer 2,5 uur per week bij ons bowls te spelen. Kom dus aanstaan-
de maandag bij ons langs en speel mee!



Wat houdt jullie nu bezig?

Dit is een vraag die wij, Jaap en Annie Balk, regelmatig horen. De fruitbomen zijn 
allemaal gerooid, de kassen aan de Bangert 56 zijn eind vorig jaar gesloopt, dus wat 
hebben jullie nog te doen? Nou, heel véél!
Wij zijn namelijk heel druk bezig om bij de historische tuin aan de Koewijzend 4 nog 
twee kassen te herplaatsen. In de zomer van 2019 is al een nieuw warenhuis (kas met 

rechte wanden) gebouwd.
Daarvoor willen we nog twee 
meter oude kas gaan herplaat-
sen. Aan de Koewijzend 4 heeft 
ooit een kiwikas gestaan, zoals 
wij die noemden. Dit was een 
houten warenhuis dat in 1942 
tweedehands op de Koewijzend 
4 is herbouwd. Deze kas was 
zo slecht geworden dat hij in 
de winter van 2018 is ingestort. 
Maar deze kas heeft wel een 
historische waarde dus daarom 
willen wij nog weer twee meter 

van deze kas herbouwen voor het warenhuis dat er nu staat. We zijn nu dus heel druk 
om al het hout dat bewaard is gebleven, ook van de andere kassen die gesloopt zijn, 
te ontdoen van spijkers en krammen en te schuren en schilderen zodat we dat weer 
kunnen gebruiken.
Verder stond op de Koewijzend 4 ook nog een bloemenkas, een druivenserre, maar 
dan één meter breder. Daarvoor is vorige zomer al een nieuwe fundering gestort. 
Hiervoor zijn we ook druk bezig het hout te schuren en schilderen, zodat deze kas 
ook weer opgebouwd kan worden. Deze kas heeft ijzeren spanten die zijn gestraald 
en in de menie gespoten en nu klaarliggen in de kas. Zo lijkt de kas momenteel meer 
op een werkplaats dan op een kas. We hopen dat het allemaal lukt om hier voor de 
zomer klaar mee te zijn. Ook moeten nog heel veel bomen worden uitgeleverd, want 
gelukkig zijn er weer veel men-
sen die belangstelling hebben 
voor een fruitboom zodat wij ze 
een tweede leven kunnen geven. 
Door de aanhoudende regen kon-
den tot nog toe weinig bomen 
afgeleverd worden. Wij hebben 
nog steeds bomen over, dus als u 
nog iemand weet die belangstel-
ling heeft voor een mooie oude 
fruitboom, bel dan gerust naar 
Jaap Balk tel: 06-53603811.



Tijdelijk fietspad naar fietstunnel Zevenhuis

Vanwege de verkeersveiligheid wordt dit voorjaar een tijdelijk 
fietspad aangelegd naar de fietstunnel bij bedrijventerrein 
Zevenhuis. Het pad loopt over het asfalt van de oude Westfri-
siaweg richting De Marowijne op bedrijventerrein Westfrisia. Zo kunnen bezoekers en 
werknemers veilig van Zevenhuis richting de stad en vice versa fietsen. Op Zevenhuis 
vestigen zich steeds meer bedrijven. Ook het Multi Traffic Point, met daarin diverse 
horecagelegenheden, opent in mei de deuren. Daarom is het noodzakelijk om de 
fietstunnel richting Zevenhuis op korte termijn te ontsluiten. 
Omdat een definitieve aansluiting meer voorbereidingstijd vergt, heeft het college 
van B en W besloten om eerst een tijdelijk fietspad op de oude Westfrisiaweg aan te 
leggen. De vrees bestaat dat (jonge) fietsers anders via de Strip en de rotonde, die 
alleen toegankelijk zijn voor auto’s en vrachtverkeer, naar Zevenhuis zullen gaan. Dit 
levert mogelijk gevaarlijke situaties op, mede doordat de rotonde bij de op- en afrit 
van de Westfrisiaweg ligt. De fietsroute over de Rijweg betekent namelijk ruim een 
kilometer extra omfietsen.
Aan de noordzijde legt Exploitatiemaatschappij Zevenhuis op korte termijn een pad 
naar de tunnel aan. Zo ontstaat een veilige fietsroute tussen Zevenhuis en de stad.
Tegelijkertijd bereidt de gemeente een definitieve aansluiting voor. Dit gebeurt in 
overleg met de omgeving. Het ontwerp voor de definitieve aansluiting wordt voorge-
legd aan de raad, die hier ook om had gevraagd. In een motie had de raad in novem-
ber 2019 opgeroepen om geen tijdelijke aansluiting aan te leggen, maar vanwege 
verkeersveiligheid heeft het college van B en W dus besloten ook een tijdelijk pad te 
realiseren.

UITGAANSTIP

IVN organiseert speciale bomenwandeling
We staan er vaak niet bij stil, maar de bomen om ons heen zitten 
vol verhalen. Verhalen over wortels, over takken, schors, nestelende 
vogels en paddenstoelen. Over wilgen, beuken, populieren en over 
al die talloze andere leden van de grote ‘bomen-familie’. Bij het IVN in Bovenkarspel 
zijn ze dol op bomen en zetten ze graag een paar spreekwoordelijke ‘bomen op’ over 
alle wetenswaardigheden die er rondom bomen vallen te vertellen. In het kader van 

Boomfeestdag organiseren ze daarom een speciale bomen-
wandeling, vol bomenweetjes, op zondag 15 maart. Twee 
IVN-gidsen wandelen mee en leren geïnteresseerden van 
alles over de wonderen die schuilgaan achter het schors en 
onder het bladerdak. De wandeling begint om 14.00 uur en 
start bij het Streekbos Paviljoen. Deelname kost twee euro 
per persoon (kinderen gratis!) en aanmelden is niet nodig. 
IVN West-Friesland, Streekbos Paviljoen, Veilingweg 21a, 
Bovenkarspel. Tel: 0228-520486.



saMenSPEL

Kom je bij ons op de borrel?

Het Samenspel is op zoek naar een nieuw redactielid. 
Om de veertien dagen, op de woensdagavond vanaf 20.00 uur, 

komt de redactie samen om de binnengekomen kopij te 
bespreken. Natuurlijk maken we er onder het genot van een 

drankje en een hapje meteen een gezellig avondje van!
De redactie zoekt iemand die affiniteit heeft met de 

Nederlandse taal. 
Het nakijken en corrigeren van de binnengekomen teksten 
hoort namelijk bij de werkzaamheden. Draag je graag een 

steentje bij aan de dorpsgemeenschap en lijkt het je leuk om 
samen met ons elke veertien dagen weer voor een mooi 

dorpsblad te zorgen? Stuur dan snel een mailtje naar 
redactie@stichtingsamenspel.nl en wie weet kom je dan 

binnenkort een keer de sfeer proeven 
tijdens een redactievergadering!



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 15 maart Zwaag
ds. J. Meinders

Zondag 22 maart Blokker
ds. R. Kooiman

Oproep van de Zonnebloem

De Zonnebloem afdeling Zwaag/Zwaagdijk-West wordt 
bedreigd in haar voortbestaan. Al sinds een jaar heeft 
deze afdeling geen voorzitter en onze penningmeester is 
na een termijn van 12 jaar verplicht gestopt met haar werkzaamheden. Zonder deze 
twee bestuursleden is de afdeling letterlijk stuurloos. De afdeling verzorgt bezoekjes 
aan mensen die door een lichamelijke beperking eenzaam dreigen te raken. Verder 
organiseert de Zonnebloem leuke uitjes waar veel gebruik van wordt gemaakt. Zon-
der een voltallig bestuur is het voor alle vrijwilligers, die zich het hele jaar inzetten 
voor dit mooie werk, een te zware taak. Dit heeft tot gevolg dat het Zonnebloem-
werk in onze fijne en gezellige dorpen zal eindigen. Wij zoeken daarom een voorzit-
ter en een penningmeester. Is het iets voor u? 
Neem dan contact op met Coby van der Gulik, Zonnebloem afdeling Zwaag/Zwaag-
dijk-West, bestuurslid bezoekwerk, telefoon: 06-15861744.

Bijeenkomst Alzheimer Café Hoorn 
Woensdagavond 18 maart houdt het Alzheimer Café Hoorn een bijeenkomst in het 
Hoge Hop, Roerdomp 2 in Hoorn. Het onderwerp van deze avond luidt: ‘Geborgen-
heid en intimiteit. Hoe blijven we nader tot elkaar?’
Onze behoeften veranderen. Hoe gaan we hiermee om? Als deskundige wordt Maya 
Papa, casemanager werkzaam bij Geriant uitgenodigd. De gespreksleider van deze 
avond is Annet Koelman.Koffie en thee staan om 19.00 uur klaar. Het programma 
begint om 19.30 uur. De toegang is gratis. Bezoekers hoeven zich niet van tevoren 
aan te melden. Info: Ellen Bos-Ruijer, e-mail: e.ruijer@geriant.nl of tel: 0229-741741.
Alzheimer Café Hoorn is een onderdeel van Alzheimer Nederland en wordt geor-
ganiseerd in samenwerking met Omring, Wilgaerden, Geriant West-Friesland en 
Martha Flora Hoorn.



Rooms-Katholieke kerkdiensten

Kerkgebouwen: Oosterblokker O.L.V. Visitatiekerk, Oosterblokker 68, 1696 BJ  Oosterblokker
 Westwoud St. Martinuskerk, Dr. Nuijensstraat 78, 1617 KD  Westwoud
 Zwaag  St. Martinuskerk, Pastoor Nuijenstraat 3a, 1689 GM  Zwaag
   Lourdeskapel, Pastoor Nuijenstraat 2, 1689 GN  Zwaag

Eerst aanspreekbare pastores Oosterblokker, Westerblokker en Zwaag
 Pastoor Samuel Marcantognini, Kapelaan Maciej Gra,dzki, telefoon 0229-703042

Inlichtingen: 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. 14 mrt. 19.00 uur Westwoud Eucharistieviering 

   Oosterblokker GEEN VIERING

Zo. 15 mrt. 09.30 uur Zwaag 3e zondag van de Vastentijd

    Eucharistieviering m.m.v. Gelegenheidskoor

  14.30 uur  Engelstalige viering van de Filipijnse gemeenschap

  19.00 uur  Rozenkransgebed in de Lourdeskapel

Di. 17 mrt. 09.00 uur Zwaag Eucharistieviering in de Lourdeskapel

Wo. 18 mrt. 08.30 uur Zwaag Stille Aanbidding in de Lourdeskapel

  09.00 uur  Eucharistieviering 

Do. 19 mrt. 09.00 uur Zwaag Eucharistieviering in de Lourdeskapel

Vr. 20 mrt. 09.00 uur Zwaag Eucharistieviering in de Lourdeskapel

Za. 21 mrt. 19.00 uur Oosterblokker Eucharistieviering 

   Westwoud GEEN VIERING

Zo. 22 mrt. 09.30 uur Zwaag 4e zondag van de Vastentijd

    Eucharistieviering m.m.v. koor Marcanto

  14.00 uur  Vietnamese viering in de Lourdeskapel

  19.00 uur  Rozenkransgebed in de Lourdeskapel

Di. 24 mrt. 09.00 uur Zwaag Eucharistieviering in de Lourdeskapel

Wo. 25 mrt 08.30 uur Zwaag Stille Aanbidding in de Lourdeskapel

  09.00 uur  Eucharistieviering

  16.00 uur Blokker Viering in Brinkpark

Do. 26 mrt. 09.00 uur Zwaag Eucharistieviering in de Lourdeskapel

Vr. 27 mrt. 09.00 uur Zwaag Eucharistieviering in de Lourdeskapel

Za. 28 mrt. 19.00 uur Westwoud Eucharistieviering m.m.v. koor Eigenwijs

   Oosterblokker GEEN VIERING

Zo. 29 mrt. 09.30 uur Zwaag 5e 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


