
Woont u buiten het verspreidingsgebied?
Geïnteresseerden die buiten het verspreidingsgebied wonen, maar wel het Samenspel willen 
ontvangen, kunnen contact opnemen met Henny Schoonderwoerd, telefoon 06-20564767.
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.

Let op: in de zomerperiode wordt er geen Samenspel gemaakt. De volgende uitgave 
zal verschijnen op 25 november. Kopij voor deze uitgave kunt u inleveren  

uiterlijk op DINSDAG 15 november voor 20.00 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 Henny Schoonderwoerd, telefoon 06-20564767.

Jaargang 52, nummer 19 11 november 2022

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 - Annemieke Ooms - Corina Schagen-van Willegen
- Henny Schoonderwoerd - Jan Koen 
- Mandy van der Laan - Chris Baesjou
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St icht ing



Volg ons ook op Facebook: www.facebook.com/Samenspel

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

KiKa Event in De Kreek

Ook dit jaar zetten wij ons in voor KiKa. Wij organiseren 
zaterdag 26 november een groot KiKa Event in MFA De 
Kreek. 
Voor 5 euro kunnen kinderen een entreekaartje kopen 
waarna zij volop kunnen genieten van onze activiteiten. 
Kom lekker springen op de springkussens, doe mee met de oud-Hollandse spelletjes 
of ga heerlijk knutselen in het atelier.
Aan alles is gedacht. Zo hebben wij een leuke beautyafdeling waar je jezelf kunt 
laten schminken, je nagels kunt laten lakken, haren laten vlechten of een stoere 
glitter tattoo laten zetten.
De stoere meiden en jongens kunnen een ritje maken op een pony of een brandje 
blussen bij onze brandweermannen. Wil je liever met de voetjes van de vloer? Kom 
dan naar de disco of doe mee met de sportactiviteiten. Ook is er deze middag een 
geweldig optreden dat je niet mag missen.
Uiteraard zorgen wij voor wat lekkers te eten en te drinken en wie weet kom je nog 
wel een leuk Pietje met pepernoten of de ballonnenclown tegen.
Ook voor de ouders is van alles te doen. Koop een lootje voor de loterij en maak kans 
op prachtige prijzen. Loop een rondje langs de kraampjes en de rommelmarkt of 
geniet van een heerlijk kopje koffie.
Kortom dit mag je niet missen. Alle opbrengsten van deze middag doneren wij 
volledig aan KiKa.
Wij hopen jullie allemaal te zien op zaterdag 26 november van 14.00 tot 18.00 uur in 
De Kreek.

Liefs namens Kids 4 KiKa Zwaag

Finale driebanden in Het Gouden Hoofd

Na een groot aantal zenuwslopende voorrondes zijn de 32 finalisten van Het Gouden 
Hoofd Driebandentoernooi bekend. Zij zullen zaterdag 19 november gaan strijden 
om de podiumplaatsen. 

Voor zowel deelnemers als toeschouwers is de finaledag altijd weer een dag om naar 
uit te kijken. De eerste partijen starten om 12.00 uur. Iedereen is van harte welkom 
om dit spektakel bij te wonen.



Coverstory: LANDZICHT

Op het omslag van Samenspel staan foto’s met namen van huizen uit ons versprei-
dingsgebied. De redactie heeft een oproep gedaan om ons deelgenoot te maken van 
het verhaal achter deze namen. Onderstaand een van de enthousiaste reacties van 
onze lezers.

Op Zwaagdijk 351 in Zwaagdijk-West woont 
Peter Vlaar. Aan de gevel prijkt in sierlijke 
letters de naam Landzicht, een mooie naam 
voor het markante huis. Peter vertelt over 
het ontstaan van de naam.
 
“In 1920 werd op deze plek een 
stolpboerderij gebouwd waar mijn opa 
en oma Piet en Bavonia Vlaar-Langedijk 
zijn gaan wonen. Zij gaven hun huis de 
naam Huize Landzicht. Waarschijnlijk was 
voor deze naam gekozen vanwege de vele 
landerijen rondom de boerderij. 
Zij kregen vier kinderen: 
Piet, Truus, Tiny en Pé. 

In 1954 trouwde zoon Pé met Mary Vlaar-
Hoedjes en ze gingen met hun drie kinderen 
Peter, Lida en Kees in de boerderij wonen. 
In 1972 werd de stolpboerderij door brand verwoest. Een jaar later is een nieuw huis 
gebouwd die de naam Landzicht kreeg. 
In 1995 heb ik het huis overgenomen. Of de naam van het huis in de toekomst blijft 
bestaan, is de vraag. Misschien komt er wel een naamverandering en wordt het 
Zevenhuis genoemd ...”

Oproep: jij en je huisdier

Voor het volgende omslag van Samenspel zijn we op zoek naar leuke foto’s van 
jou en je huisdier! Of je nou een kat, hond, kanarie, schildpad, cavia, konijn, muis, 
hamster, goudvis, slang of hagedis hebt; maak een foto van jou en je huisdier en mail 
‘m naar redactie@stichtingsamenspel.nl . 

De leukste inzendingen krijgen een plekje op het nieuwe omslag van Samenspel. 
Vermeld er even bij wat je eigen naam is, wat de naam van je huisdier is, hoe oud hij 
of zij is en waarom jouw huisdier zo lief, leuk en bijzonder is! Laat ook even weten 
wat je woonplaats is.



SAMENSPEL OP REIS
 
Zeilen met de Morgenster
 
Vorig jaar ging ik op zeilvakantie met de Morgenster, een 
tallship, vanuit Rotterdam met als plan om in Londen aan te 
komen. Omdat het toen zo’n slecht weer was, vooral een flinke 
storm op de Noordzee, konden we de oversteek niet maken en 

gingen we bij Texel rechtsaf om bij Enkhuizen en Hoorn aan te komen.
Een geweldige reis waarbij de soepkommen overboord vlogen omdat we zo scheef 
in de wind hingen. Regenpakken aan en een klimgordel om je vast te zetten aan 
dek omdat je niet op de benen kon staan, of zelfs maar blijven zitten. Maar echt, 
dat mocht de pret niet drukken. We hebben het fantastisch gehad met een leuke 
groep mensen waarmee we de reis tot een goed einde hebben gebracht en veilig in 
Rotterdam aan zijn gekomen.
 
Dit jaar wilde ik een nieuwe poging wagen. Vol goede moed kwam ik in Rotterdam 
aan, ‘s morgens om 7.00 uur vertrokken we, en ja, dit jaar zouden we wel in Londen 
aankomen. Na een paar uur op de motor over de Maas te hebben gevaren, kwamen 
we aan op de Noordzee. Hijsen maar die zeilen en gaan! Maar al wat er gebeurde, 
geen wind. Met 0,5 knopen vooruit schoot het niet op. De zeilen maar weer naar 
beneden, opdoeken en relaxen aan boord, heerlijk zonnetje en het leek wel lente aan 
dek.
‘s Nachts mocht je ook mee 
doen in de shifts, dus tussen 
4.00 en 8.00 uur in het 
pikkedonker aan het roer, 
genieten van de prachtige 
sterrennacht en alle zee-
reuzen die in de nacht voorbij 
varen op de ‘snelweg’ van de 
Noordzee.
Na 33 uur varen op de 
motor, kwamen we aan op 
de Theems. Dan duurt het 
nog drie uur voordat je echt 
midden in het centrum bent. 
Na 35 uur van prachtig weer, begon het een uur voordat we aanlegden te regenen. 
Echt Engels weer bij aankomst.
We konden het schip aanleggen op de Hermitage Pier, vlak naast de Tower Bridge, 
dus een prachtig uitzicht voor één dag. Ik heb mijzelf heerlijk vermaakt in Londen 
met een musical, een wandeling door de Street Art-wijk en een fietstoer langs alle 
bezienswaardigheden. Terwijl de zon de temperatuur naar 20 graden bracht, liep ik 
daar in mijn zeiljas.

Lees verder op de volgende pagina >>



Zondagochtend om 6.00 uur vertrokken we weer uit Londen. Prachtig al die 
gebouwen met lichtjes en een langzaam mooi kleurenspel van de opgaande zon. 
Na een paar uur varen toch maar weer de zeilen omhoog om het nog eens te 
proberen. Een beetje wind hielp ons, maar helaas, na zes uur moesten we toch de 
zeilen weer opdoeken. Anders zouden we nooit meer op tijd de haven van Rotterdam 
bereiken.

Het voordeel van dit rustige weer was dat we in de reddingsboot van boord konden 
gaan en zo een rondje om het schip konden varen om te zien hoe mooi het is met al 
zijn zeilen. Echt een plaatje.
Na 33 uur varen waren we weer terug op de Maas en mochten we op de boogspriet 
genieten van het begin van de stad Rotterdam. Heerlijk, genieten van alle industrie 
die daar ligt, de zee-reuzen die voorbij komen en gewoon lekker niks. En toen 
bedacht ik me, o ja, in Londen regende het toen we aankwamen, en kon ik niet met 
het Samenspel op de foto, maar nu is het prachtig weer. Dus Samenspel opgezocht, 
een cameraman uitgezocht en een hele fotoreportage van het Samenspel. Hij is heen 
en terug naar Londen gevaren en helaas in de Maas gestrand. Want toen ik weer 
terug was aan dek na een half uur kwam ik tot de conclusie dat hij ondertussen uit 
mijn jas was gevallen…. Gelukkig het Samenspel en niet mijn telefoon :-)
 
Het was een prachtige belevenis voor (in) het Samenspel en mijzelf, een reis van Fair 
Ferry, die een zeilende oversteek wil creëren tussen Rotterdam en Londen. Voor deze 
keer is het gelukt, maar of dit een dienstregeling kan worden, vraag ik mijzelf toch af.
 
Groeten van een zee-rot, Sandra Beerepoot

Ga je ook op reis? Of het nou een bestemming in Nederland of een verre reis naar het
buitenland wordt, neem in ieder geval het Samenspel ook mee op reis en maak een leuke 
foto. Stuur deze vervolgens naar redactie@stichtingsamenspel.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 
oneven weken opgehaald in Zwaag.

OPHAALDATA: 
MAANDAG 21 NOVEMBER
MAANDAG 5 DECEMBER WORDT GEEN OUD PAPIER 
OPGEHAALD
MAANDAG 19 DECEMBER



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

Een nieuw paspoort nodig?
Laat het thuis bezorgen.
www.hoorn.nl/paspoort

Steek energie in solidariteit

In november en december krijgt iedereen 190 euro van de overheid als compensatie 
voor de hoge energierekening. De energiemaatschappijen storten dit bedrag op uw 
rekening of verrekenen dat met de termijnbedragen van november en december. 
Als het termijnbedrag hoger is, wordt 190 euro van je factuur afgetrokken. AIs het 
termijnbedrag minder is, wordt het verschil op je rekening bijgeschreven. 

Nu weet iedereen best een leuke besteding te bedenken voor het geld dat je via 
deze generieke maatregel kunt krijgen. Maar stichting HWK (Hulpverlening vanuit de 
Westfriese Kerken) merkt dat er nu al mensen zijn die klem zitten en dat worden er 
de komende maanden veel meer. Er zal - zonder twijfel - een heel dringend beroep 
op onze hulpverlening worden gedaan.

Daarom vragen wij de mensen die de korting niet nodig hebben, dit bedrag te 
doneren aan HWK. Wij doen met dat geld wat we altijd doen: West-Friezen die 
bij de regelingen van de overheid tussen wal en schip raken, ondersteunen bij 
het verkrijgen van eerste levensbehoeften. Onze professionele hulpverleners zijn 
gespecialiseerd in het vaststellen van behoefte aan hulp, waardoor misbruik tot 
een minimum wordt beperkt, zo niet uitgesloten. U mag uw gift aftrekken van de 
belasting, elk ander bedrag is ook welkom. Ons rekeningnummer is NL 07 RABO 0371 
617405 t.n.v. Hulpverlening vanuit de Westfriese kerken o.v.v. energie-solidariteit. 

Over HWK 
HWK is een hulpverleningsorganisatie die door (bijna) alle West-Friese katholieke 
parochies en protestantse gemeenten wordt gedragen. De kerken zetten deze actie 
op touw omdat ze geloven dat Jezus het ook zo zou doen. We realiseren ons heel 
goed dat veel mensen vanuit een andere bevlogenheid solidair zouden willen zijn. 
Wij helpen al 35 jaar alle West-Friezen aan hun eerste levensbehoeften en zetten 
hen op het spoor naar zelfredzaamheid. We doen dat gratis, met professionele 
medewerkers en zonder te vragen naar godsdienst, geaardheid of wat dan ook. 
HWK oordeelt niet, HWK helpt. Meer informatie krijgt u via 0229-271684 (HWK) of 
06-25136160 (Ton Heijboer).



Herkennen en veilig melden 
drugscriminaliteit 

Landelijk is gebleken dat de productie en 
verkoop van drugs zich steeds meer van 
de grote steden naar dorpen en buitenge-
bieden verplaatst. Een afgelegen schuurtje 
of gewone woning is al snel geschikt als 
hennepkwekerij of XTC-lab. Een zorgelijke 
ontwikkeling; een drugslab is levensgevaar-
lijk. Niet alleen voor degene die de drugs 
produceert maar ook voor omwonenden. Denk aan brand- en milieugevaar, (dreiging 
met) geweld, het illegaal aftappen van elektriciteit en (mogelijke) schade aan de pan-
den en het dumpen van vaten chemisch afval in de openbare ruimte. 

Ook de gemeenten Stede Broec en Drechterland - met hun uitgestrekte platteland - 
kunnen hiermee te maken krijgen. Om het buitengebied leefbaar én veilig te houden, 
organiseren beide gemeenten dinsdag 15 november een voorlichtingsbijeenkomst 
over het herkennen én melden van drugsproductie.

Meldingen over illegale activiteiten zijn onmisbaar om criminaliteit op te kunnen 
sporen en tegen te gaan. Tijdens de bijeenkomst leren deelnemers de signalen van 
drugsproductie herkennen. Hoe ruikt een XTC-lab? Wat zijn andere signalen? Hoe 
meld je dit veilig en anoniem? 
De bijeenkomst is op dinsdag 15 november van 19.30 tot 21.30 uur in het gemeente-
huis van Drechterland (Raadhuisplein 1 in Hoogkarspel). Inwoners én ondernemers in 
de buitengebieden kunnen zich aanmelden via www.nhdrugsalert.nl/events . 

Verdachte zaken veilig melden
Heeft u nu al vermoedens over een bepaalde woning of een bedrijfspand? Meld mis-
standen, ook als u twijfelt of dit nut heeft. Melden kan op de volgende manieren:
Stuur een e-mail naar ondermijning@sed-wf.nl .
Neem contact op met de politie via 0900-8844 of het meldformulier.
Bel anoniem naar Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000 of meld anoniem via www.
meldmisdaadanoniem.nl/melden

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

OPHAALDATA: WOENSDAG 23 NOVEMBER
 WOENSDAG 7 DECEMBER
SVP PAPIER GEBUNDELD OF IN DOOS/BAK AAN DE WEG ZETTEN.



Tuinman heeft nog tijd voor werkzaamheden in uw tuin zoals onkruid wieden, 
spitten of winterklaar maken van de tuin. Telefoonnummer 06-12568309.

Voor een Sinterklaasfeest hebben wij te huur: mooie Sint- en pietenkleding, het 
complete plaatje. Ook voor verkoop van nieuwe pakken. Prijs vanaf 75 euro. 

Info: Greet en Nel, 0229-262735.

Gratis af te halen: encyclopedie Winkler Prins 14 delen, 
Algemene geschiedenis Winkler Prins 6 delen.

Cees Diekman, Zwaagdijk 407, Zwaagdijk-West. Telefoon: 06-22407007.

Metalen wanddecoraties in verschillende maten zoals vlinders, libellen en adelaars.  
G. Compas, Kolenbergstraat 28, Blokker, 06-12360684.

Op de parkeerplaats bij het kerkhof in Westerblokker is een Seat autosleutel 
gevonden. Bel 06-28091405.

Een zeer uitgebreide grote verzameling Meccano waaronder 20 bouwdozen in de 
originele verpakking. Honderden bouwdelen opgeborgen in schuifladen. 

Alles in één koop inclusief opbergmateriaal. Informatie: 06-12870268.

Wij danken iedereen voor de overweldigende belangstelling, de prachtige 
bloemen, fijne kaarten en mooie woorden die wij mochten ontvangen na het 

overlijden van mijn man en onze (ome)

Jan (John) Tiet

Het is voor ons een troostrijke gedachte dat hij in zijn leven voor velen zoveel 
heeft betekend.

Familieberichten & Zoekertjes
AANGEBODEN

TE KOOP

GEVONDEN

DANKBETUIGING

Lees verder op de volgende pagina >>



Voor plaatsing in het Samenspel van 25 november graag uiterlijk op  
DINSDAG 15 augustus voor 21.00 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.

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

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.

Happy Together is ‘singing in the rain’ tijdens 
Koopkorenfestival Enkhuizen

Na twee jaar afwezigheid 
vond zaterdag 1 oktober het 
Koopkorenfestival in Enkhuizen 
plaats. 
Een festival waar meer dan 20 
koren uit verschillende genres 
twee keer optreden: één keer 
binnen in de prachtige Westerkerk 
of Zuiderkerk en één keer buiten. 
De buitenlocaties bevonden zich 
in de Westerstraat. Veel mensen 
bleven staan luisteren en dat is 
leuk zingen. 
Maar ja, buiten zingen in oktober is een risico. En inderdaad, tijdens het zingen van 
ons vierde nummer begon het te spetteren. De paraplu’s werden erbij gepakt om nog 
even door te kunnen gaan, maar tijdens het vijfde nummer moesten we echt stoppen 
en de elektrische piano in veiligheid brengen. We hebben al lachend en ‘singing in 
the rain’ snel een droog plekje gezocht. 
De goede akoestiek in de Zuiderkerk, waar ons tweede optreden plaatsvond, was 
echt genieten en met een geslaagd optreden hebben we het festival afgesloten. 
Al met al een geslaagde dag. Hatsjoe!



Nog even wad (3)  Door Piet Kroon

Er schoot mij tenslotte iets te binnen dat ik met betrekking tot de Wadden nog wil 
uitdiepen. Ooit bezat Nederland de twijfelachtige eer een ruim eilanden-arsenaal te 
bezitten. Maar daar zit historisch een luchtje aan. Langzamerhand zijn wij ons ter-
dege bewust van de twijfelachtige erfenissen van de Nederlandse Oost-Indische en 
West-Indische Compagnie. 

Pas in 1949 was Nederland gedwongen om aan Indonesië hun terechte bestaansrecht 
volmondig toe te geven. Met de Nederlandse Antillen verliep het ‘ietwad’ anders. Hoe-
wel de status van de Boven- en Benedenwindse Eilanden een verschillende bestuursvorm 
binnen het Koninkrijk hebben gekregen, zet zelfs ook in dit geval iedere weldenkende 
patriot terecht vraagtekens bij de geschiedenis van de Nederlandse expansiedrift en 
slavenhandel. We kunnen dus uiteindelijk met een gerust hart vaststellen dat de enige 
eilanden die vanaf hun ontstaan altijd zowel natuurlijk als rechtmatig onze bloedeigen 
Nederlandse Waddeneilanden zijn, zonder smet van kolonialisme en veroveringsdrang.

Qua uiterlijk en ligging vertoont onze noordelijke archipel ook een bijzonder beeld. 
Noemde Multatuli Oost-Indië ooit ‘De Gordel van Smaragd’, wij stellen daar de 
‘Gordel van Duinzand’ tegenover. Tussen de eilanden door wringt de zee zich in een 
eeuwig ritme van eb en vloed over de Wadden, die hierdoor onophoudelijk worden 
gevoed met een rijke verscheidenheid aan bodemleven, dat op hun beurt weer een 
rijke biologische diversiteit creëert voor alles wat waadt, woelt, zwemt en vliegt. Het 
lijkt mij overbodig om vast te stellen dat de Waddenzee een uniek natuurgebied is, 
dat het verdient om behoedzaam mee om te gaan. 

Zoals ik eerder schreef, had ik het geluk om jaren geleden het wad aan den lijve te erva-
ren. Willem Wad zijn stotteren en hakkelen vormden geen bezwaar om zogezegd aan 
zijn lippen te hangen en in zijn spoor de overtocht naar het eilandenrijk te wagen. Zorg-
vuldigheid en behoedzaamheid ten opzichte van het milieu stopte hij niet onder stoelen 
of banken. Je hoefde het niet ook maar een moment in je hoofd te halen om afval in 
welke vorm dan ook op het wad achter te laten, want dan kreeg je het met hem aan zijn 
stok. Wadlopen mocht niet ontaarden in wad-slopen! Juist nu is de Waddenzee onder-
werp van gesprek. Discussie, met argumenten over en weer, is ook nu regelmatig aan de 
orde van de dag. Wat kostbaar en kwetsbaar is, wordt juist nu bedreigd door economi-
sche en toeristische belangen die rechtstreeks indruisen tegen dit unieke natuurgebied. 

Tenslotte heb ik met de Waddenzee nog een specifieke ervaring. Samen met de 
kinderen van groep 8 van basisschool Sint Pancratius brachten we een enkele keer 
het driedaagse schoolkamp op Vlieland door, als afwisseling van de kamptraditie in 
Groet. Samen met de familie Koning, die vanwege hun jaarlijks vakantie aldaar het 
eiland door en door kenden, ging ik samen met Adam en Jan de uitdaging aan. In te-
genstelling tot jeugdherberg Duinwijk in Groet konden de kinderen op Vlieland niet 
beschikken over een fiets. Dat hebben ze geweten. Alle afstanden op het eiland wer-

Lees verder op de volgende pagina >>



den monter te voet afgelegd. Het was begrijpelijk dat dit elke avond uitmondde in 
een compleet uitgetelde groep, uitpuffend op een bankje met de tong op de schoe-
nen. Zelfs een spontaan naar hun toegeschoten bal lieten ze onaangeroerd uitrollen. 
Maar de herinnering aan een onvergetelijk Vlieland-kamp staat ongetwijfeld in hun 
geheugen verankerd. Wie weet kan toen mogelijk een deeltje van het wadloop-virus 
van Pieterburen naar Vlieland zijn overgewaaid.

The Mordants in Het Gouden Hoofd

De jaren 60/70-band The Mordants treedt zondagmiddag 13 november op in Het 
Gouden Hoofd in Blokker. Aanvang is 16.00 uur en de entree is gratis.

Vanaf 16.00 uur zullen de klanken uit de 
jaren 60 en 70 te beluisteren zijn en kunnen 
de liefhebbers een dansje wagen. De 
keuken van Het gouden Hoofd is open, er is 
dus ook gelegenheid om de middag samen 
aan tafel af te sluiten.
Het belooft weer een supergezellige 
middag te worden.

Help Dorpskerk Zwaag de winter 
door

Het oudste monument van Hoorn, de Dorpskerk in 
Zwaag, heeft veel onderhoud nodig. Niet alleen het 
gebouw, maar ook de bomen eromheen moeten 
onderhouden worden. En het kost behoorlijk veel 
geld om dit prachtige stukje Zwaag te behouden. De 
Stichting Behoud Hervormde Kerk Zwaag spant zich 
in om dit voor elkaar te krijgen.
Voor de komende donkere dagen zijn kaarsen te 
koop met een afbeelding van het kerkgebouw erop. Leuk om te geven (5 euro per 
stuk), leuk om te krijgen. Licht in de duisternis, en de opbrengst gaat naar de stichting.
Bel Coby van Wilsum op 06-48338432of stuur een mail naar cobyvanwilsum@gmail.
com en ze komt ze gratis afleveren bij u thuis bij een bestelling van drie of meer. Ook 
tijdens de diensten zijn ze gewoon te koop, natuurlijk.
Een beetje licht en een beetje warmte zijn wel welkom in deze tijd.
 
Alvast bedankt namens de Stichting,
Coby van Wilsum



Activiteitenagenda  november

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

11 nov Klaverjassen Aanvang: 20.00 uur
 SV Westfriezen, Zwaag

12 nov Workshop Renaissance zingen door  12.30-17.00 uur
 Camrata Liocorno
 Dorpskerk, Kerkelaan 8, Zwaag

12 nov Prinsbekendmaking Het Masker:  Vanaf 21.00 uur
 Das Prins und Hofdame Fest
 De Witte Valk, Zwaag

13 nov Optreden van The Mordants Aanvang: 16.00 uur
 Het Gouden Hoofd, Blokker

17 nov Rode Kruis Bingo Seniorenvereniging Zwaag 14.00-15.30 uur
 De Witte Valk, Zwaag

17 nov Klaverjasmiddag Vanaf 13.30 uur
 Het Gouden Hoofd, Blokker

18 nov Prins(es)bekendmaking De Blockeniers Vanaf 20.30 uur
 De Harmonie, Oosterblokker
  
19 nov Feestavond LTC Wings Vanaf 20.30 uur
 De Harmonie, Oosterblokker

19 nov  Klaverjassen Aanvang: 20.00 uur
 De Wildebras, Zwaagdijk-West

19 nov Het Gouden Hoofd Driebandentoernooi finaledag Vanaf 12.00 uur
 Het Gouden Hoofd, Blokker

20 nov Sinterklaasfeest Vanaf 14.00 uur
 Het Gouden Hoofd, Blokker

26 nov KiKa Event Vanaf 14.00 uur
 De Kreek, Zwaag



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.

Sportagenda november

VOETBAL

13 nov Heren Westfriezen-Bloemendaal 14.00 uur Zwaag 

ZAALVOETBAL

11 nov Dames Zwaag/Hoogland Kozijnen-Zwaag 5 20.40 uur Zwaag

14 nov Dames RTC 72-DKW By The Way Reclames 21.05 uur De Kreek

18 nov Heren Zwaag/Hoogland Kozijnen-Hertha 21.05 uur Zwaag

21 nov Dames Zwaag/Hoogland Kozijnen-Zouaven 3 20.15 uur Zwaag

25 nov Heren De Blokkers-Dijkhuis 20.55 uur De Kreek 

HANDBAL

13 nov Dames HV Blokker-Quintes/VVW 3 11.00 uur De Kreek

13 nov Dames Westfriezen-Hollandia T 13.15 uur Zwaag

13 nov Heren HV Blokker-Tonegido 13.20 uur De Kreek 

VOLLEYBAL

11 nov Dames NIVO-Madljoe 4  19.00 uur De Kers

11 nov Heren NIVO-Madjoe 5  21.00 uur De Kers

19 nov Heren WhamWham-Spaarnestad 4 14.00 uur De Opgang

19 nov Dames WhamWham-Simokos 16.00 uur De Opgang

25 nov Dames NIVO-Dinto 3  19.00 uur De Kers

25 nov Heren NIVO-Ardea  21.00 uur De Kers 

HOCKEY

13 nov Dames WFHC-Castricum  12.45 uur De Roskam Zwaag

13 nov Heren WFHC-De Terriers  14.45 uur De Roskam Zwaag

20 nov Dames WFHC-Weesp  12.45 uur De Roskam Zwaag

20 nov Heren WFHC-Weesp  14.45 uur De Roskam Zwaag



Bijeenkomst Alzheimer Café Hoorn

Woensdag 16 november wordt een bijeenkomst gehouden van 
het Alzheimer Café Hoorn. Het onderwerp van deze avond luidt: 
‘Mag ik het zelf zeggen als ik niet meer verder wil?’ 
Het thema euthanasie komt aan bod. Wat kan er nog geregeld 
worden bij een vorm van dementie? Wie heeft het voor het 
zeggen? 
Als deskundige is mevrouw W. Wolfe, huisarts in West-Friesland, uitgenodigd. 
De gespreksleider van deze avond is Elly Buter. 
 
Locatie: Hoge Hop, Roerdomp 2 te Hoorn. Inloop is mogelijk vanaf 19.00 uur. 
Het programma begint om 19.30 uur. De toegang is gratis. Bezoekers hoeven zich niet 
van tevoren aan te melden. 
Informatie bij Ellen Bos-Ruijer via e.ruijer@alzheimervrijwilligers.nl of via 0229-741741 
(Geriant). Meer info: www.alzheimer-nederland.nl/regios/west-friesland 

Sinterklaasintocht Oosterblokker

Net als elk jaar, zal de Sint ook dit jaar een bezoek brengen aan Oosterblokker. 
Zondag 13 november komt Sinterklaas op bezoek. Kom je dit met ons vieren? 
De feestelijke optocht start om 13.30 uur vanaf de kerk OLV Visitatie aan de 
Oosterblokker 66. Samen met De Blocknoten maken we er een muzikale en feestelijke 
optocht van.

Sinterklaas en zijn pieten vinden het leuk als er tijdens de optocht veel kinderen en 
ouders meelopen door de wijk. De vraag is dan ook het extra feestelijk te maken in 
Oosterblokker en de vlag voor de Sint uit te hangen op 13 november. 
Na de optocht zal de Sint een feestje vieren in De Harmonie te Oosterblokker. 
De deuren gaan open om 14.00 uur en het festijn zal rond 15.30 uur eindigen. 
De entree is gratis, voor de kinderen zijn er limonade en natuurlijk heerlijke 
pepernoten en schuimpjes. 
Kom als mini-pietje of mini-Sint en vergeet je kleurplaat niet in te leveren bij de deur. 
Deze krijg je op school of kan je ophalen bij de Primera in Westerblokker. Kleur mee 
en win een mooie prijs! 

Mocht je vragen of suggesties hebben, mail dan naar
sinterklaascomiteoosterblokker@gmail.com
 
Tot dan namens het Sinterklaascomité Oosterblokker,
Trude, Margreet, Susanne, Carola, Nardy, Tessa, Maaike en Susanne 



Herleving in Concert met 
medewerking van De Moonliners

Muziekvereniging De Herleving geeft zaterdag 19 
november haar jaarlijkse concert in wijkcentrum De 
Huesmolen, samen met de Moonliners, maar daarover 
straks meer.
Eerst dank aan alle mensen die via de Rabo ClubSupport-actie hun stem aan De 
Herleving hebben gegeven. We zijn heel blij met deze financiële steun.
Welkom aan alle nieuwe vrienden van De Herleving. We zijn alle donateurs langs 
geweest en hebben gelukkig heel veel nieuwe vrienden gemaakt. We hopen veel van 
deze vrienden al te kunnen ontmoeten op ons eerstvolgende concert en dat is al op 
zaterdag 19 november in wijkcentrum De Huesmolen, aanvang 20.00 uur. Vrienden 
hebben vrij entree!
Het leerorkest zal als eerste van zich laten horen. Zij hoopt u deze avond de liefde 
voor muziek te laten ervaren en laat u onder andere genieten van mooie filmmuziek. 
Het leerorkest en het harmonieorkest staan beide onder leiding van Rolf Hoogenberg. 
Hij heeft samen met de muziekcommissie een zeer gevarieerd programma voor u in 
elkaar gezet.
Het harmonieorkest zal onder andere de drie muziekstukken voor u spelen die zij ook 
op het West-Fries Muziek Festival, dat 4 november plaatsvond in Zuid-Scharwoude, 
heeft laten horen. We hopen dat u hier ook zo van zult genieten. En bekende 
melodieën zult u vast herkennen in de Nederlandse medley, maar weet u ze allemaal?
En dan is er nog een verrassing. Want voor dit concert heeft De Herleving De 
Moonliners uit Wognum uitgenodigd. Al in 2020 stond een concert met deze 
zanggroep gepland, dat we steeds moesten uitstellen, maar zaterdag 19 november 
gaat het dan eindelijk gebeuren. De Moonliners is een zanggroep die bestaat uit tien 
zangers en zangeressen en onder leiding staat van Jessica Huisman. De groep brengt 
overwegend a capella muziek. Laat u verrassen door het optreden.
Zij zullen in een aantal nummers hun mogelijkheden laten horen en ook samen met 
het harmonieorkest optreden.
Kortom, het belooft weer een gigantisch mooie avond te worden met een 
verscheidenheid aan muziekstijlen. Dus graag tot ziens op zaterdag 19 november in 
wijkcentrum De Huesmolen.
Entree 7,50 euro. Zaal open vanaf 19.30 uur.

Mededelingen 

De huisartsenpraktijk is wegens nascholing,  
vakantie of nachtdienst gesloten op maandag 28 november en vrijdag 23 december.

Met vriendelijke groet, A.E. Meijer en A.J.M. Bos, huisartsen



Vrienden en vriendinnen van Het Masker

Nog maar één nachtje slapen en dan is het eindelijk zover; de 
veelbesproken Prinsbekendmaking. Inderdaad, we staan aan 
de vooravond van de onthulling van het best bewaarde geheim 
van Zwaag. 

Met veel trompetgeschal en dijengeklets zal het nieuwe carnavalsseizoen ingeluid 
worden.
Dit zal worden gedaan met een lollige en zelfs leerzame act, die zal eindigen in een 
ontknoping die je dan weer niet zal verwachten. Waarheen zal de zoektocht ons 
allemaal leiden? Want water is pas feest als het bij de brouwerij is geweest. Welk 
getalenteerde Prins heeft met zijn prinselijke babbel Het Masker voor zich weten 
te winnen en zal straks met de scepter over de grote Zwaagse feestfamilie mogen 
zwaaien? Wat is zijn relatie en zijn achtergrond met betrekking tot carnaval? Want 
elk brood is het tragische verhaal van graan dat geen bier mocht worden.
Welke Tiroler Mädchen als Hofdames heeft hij aan zijn linker- en rechterzijde 
staan en stralen straks van plezier? Ze gaan in ieder geval nog lang niet naar huis. 
Morgenstond heeft een kater in de mond.

Maar voor het zover is, nemen we eerst nog afscheid van Hofdames Ashley, Kyara en 
Yentl. Wat een fantastische en gezellige meiden zijn dit. En natuurlijk ook van Prins 
Pétaqi, wat een geweldige kerel. Wij hopen dat hij het op film heeft, wanneer hij 
voorzien wordt van de rode EPC-bolhoed.

Het Masker is in de feesttent niet alleen op zoek naar een Prins in lederhose en 
twee Hofdames in dirndl, maar ook naar een nieuw Raadslid die zo uit ‘The sound 
of Music’ zou kunnen komen. Een nieuw vers gezicht op de bühne met zo zijn eigen 
specialiteiten en talenten. Welke dat precies zijn, daar zijn we zelf ook nog niet 
helemaal achter, maar dat komt vast goed. Je weet nooit wat je kunt, tot je het 
geprobeerd hebt. 
Ook hij zal het moeilijk hebben gehad om zijn mond te moeten houden over ‘zijn 
geheim’, wat dat geheim ook mag zijn. Wat zullen de naaste mensen om hem heen 
trots zijn als hij morgenavond ten tonele verschijnt en ontmaskerd wordt. 

En zoals al in het vorige Samenspel is verklapt, is het geweldige ontladingsfeest 
daarna niet met één maar met maar liefst twee knallers van artiesten - en dat alles 
geheel in Oktoberfest-stijl van de avond - Wolfgang Saufi en Tim Schalkx.

Zaterdag 12 november: Das Prins und Hofdame Fest!
Zaal open 21.00 uur. 5 euro entree tot 22.00 uur, daarna 11 euro.
We starten hoe dan ook op tijd met de act, zodat om ‘elf over elf’ het trio bekend is.

Tot leut op www.carnavalzwaag.nl en tot een volgend Samenspel



Lees verder op de volgende pagina >>

Musicalvereniging Zwaag houdt 
‘open huis’

In de vorige editie van Samenspel heeft u ons 
‘verhuisbericht’ kunnen lezen. Een behoorlijke 
verrassing voor een ieder, maar wij hebben inmiddels 
de verhuisdozen en onze knapzak alweer uitgepakt en zijn behoorlijk op stoom met 
onze repetities voor de musical Ciske de Rat.
En al zijn we uit het centrum van Zwaag verhuisd, verlaten doen we ‘ons’ Zwaag 
nooit. We hebben voor onze aankomende voorstellingen een mooi onderkomen 
gevonden aan de rand van het dorp in wijkcentrum De Huesmolen. 

Bij een verhuizing hoort een ‘open huis’. Op deze manier willen we iedereen die dat 
wil de mogelijkheid geven ons nieuwe onderkomen te bewonderen. Daarom nodigen 
we u uit op maandagavond 21 november in ons theater in wijkcentrum De Huesmolen. 
We geven u graag een rondleiding en een exclusief kijkje achter de schermen en wie 
weet komt u terecht in een scène in De Jordaan of misschien wel Artis. 
Dus kom gezellig sfeer proeven, kennismaken met ons theater en onze warme groep 
waar iedereen welkom is. Uiteraard wordt er voor koffie/thee en iets lekkers gezorgd.
U bent van harte welkom vanaf 19.45 uur. Entree is gratis. Tijdens de avond heeft 
u de mogelijkheid om u aan te sluiten bij onze ‘Vriendenclub’ en ons te helpen de 
Zwaagse musicalcultuur te ondersteunen. Heel graag tot dan.

KVG Zwaag op bezoek bij een van 
de mooiste tv-studio’s

Alle leden van vrouwenbeweging KVG Zwaag 
hebben inmiddels een uitnodiging gekregen om op dinsdag 13 december met een 
comfortabele touringcar naar een prachtig uitstapje gebracht te worden: de tv-
studio’s. De leden mogen ook een gast zoals dochter, vriendin, partner of buurvrouw 
meenemen. In de studio worden we ontvangen met koffie/thee, krijgen we een 
volledige rondleiding door de diverse studio’s inclusief een kijkje in de kleedkamers 
van de tv-sterren en een warme hap voordat we naar de opnamestudio gaan waar 
een tv-opname plaatsvindt. Een prachtige kans om dit eens mee te maken.

Deelnemers hoeven alleen voor de bus te betalen, dit kost 20 euro per persoon. 
De gast betaalt uiteraard ook 20 euro. Voor deelname geldt: op volgorde 
van binnenkomst van betaling. Het bedrag mag worden overgemaakt op 
rekeningnummer: NL84 RABO 0376814152 t.n.v. KVG Zwaag.



  Column Brechje
Nacht

Het is vijf uur, de werkdag zit erop. Buiten is het alweer 
schemerig en de nacht valt binnenkort. Nou, ja, voor mijn 
gevoel. Zeker nu de klok enkele weken geleden terug is gezet vallen de nachten 
eerder. Als ik bij mijn auto sta, besef ik wat een luxe dit voertuig is, met het 
herfstachtige weer. Hoe dichter ik bij huis kom hoe meer kruisingen ik passeer waar 
auto en fietser elkaar tegenkomen. De meeste fietsers hebben keurig zowel hun voor- 
als achterlicht aan. Dat helpt de automobilist zeker om de fietsers veilig hun weg naar 
huis te laten vervolgen. Nu ik er beter op let, valt het mij op dat veel mensen een 
zwarte fiets hebben. De fiets is zwart, de broek is donker, de jas is zwart en als het 
even kan trekken de jongeren ook nog eens hun capuchon over hun hoofd. 
Je ziet eigenlijk niets van ze tegen de donkere hemel. Gelukkig hebben veel jongeren 
witte zolen aan hun gympen. Het is wel geinig om de zolen in het luchtledige te zien 
ronddraaien. Als je er zo tegenaan kijkt, is het net een circusact. 
Al snel helt mijn goede humeur de andere kant op, want de fietsers kunnen er niets 
aan doen. Het wordt ze opgelegd door de winkels die de kleding verkopen. 
Nee, dat is niet helemaal waar. Zij kopen het weer in bij de groothandel. Ik vraag mij 
elke winter weer af waarom de mode-industrie de winterjassen niet standaard in het 
geel, rood, oranje, lichtblauw en dergelijke ontwerpt. Een beetje vrolijkheid kunnen 
we wel gebruiken in de donkere maanden en men is nog eens beter zichtbaar ook. 
Ik probeer mij voor te stellen hoe al die kleuren, in de nacht, zich vormen tot een hele 
grote heldere regenboog.

We hebben een grote bus gereserveerd maar vol is vol! Maak dus snel het 
bedrag over want dan gaat u zeker mee. We verwachten rond 20 november alle 
aanmeldingen binnen te hebben. Dus haast is geboden.

We vertrekken op 13 december om 14.30 uur vanaf het parkeerterrein bij de RK-kerk 
en zijn gewoon op tijd weer terug in Zwaag. Mocht u de uitnodiging gemist hebben, 
bel dan met een van de bestuursleden (zie achterkant van de jaarkaart).

P.S. Voor leden die het moeilijk vinden ‘s avonds bij terugkomst lopend naar huis te 
gaan, even een berichtje bij Tonny Rood in de bus en we zorgen dat er vervoer per 
auto klaar staat. Maar voor nu geldt: meteen aanmelden via penningmeester Lucy 
Weehuizen. 



Wie wordt de nieuwe Prins of 
Prinses van de Blockeniers?

Beste inwoners van het Rijk de Blockeniers en 
daarbuiten,
Nog maar een week te gaan en dan weten we wie het 
nieuwe decorum gaat worden. Er wordt natuurlijk al rijk gespeculeerd en gevraagd 
wie wordt nou de nieuwe Prins of Prinses, Adjudant of Adjudante. En wie worden 
de nieuwe Hofdames? Komt het nieuwe decorum uit Oost of West of ergens daar 
tussenin? Allemaal vragen die vrijdag 18 november beantwoord gaan worden.

Natuurlijk komt er weer een spetterende act waar het decorum vast tussen zal staan. 
Maar ook nieuwe Raad van Elf-leden en bestuursleden. Want naast een heel nieuw 
decorum verwelkomen De Blockeniers ook nieuwe bestuursleden en leden die de 
Raad van Elf compleet gaan maken. Dus genoeg te beleven op deze speciale avond.
Voordat het nieuwe decorum gepresenteerd en geïnstalleerd wordt, nemen De 
Blockeniers met pijn in het hart afscheid van het huidige decorum. Prins Jut, 
Adjudante Juul en Hofdames Lindsey en Manon. Dit decorum wist in coronatijd met 
beperkingen, toch een geweldig carnaval neer te zetten. Weliswaar was het geen 
compleet carnaval maar zij hebben enorm genoten. Net zoals wij als vereniging 
hebben genoten van dit enthousiaste decorum. Alles wat mogelijk was werd 
aangepakt, zoals bosjes tulpen bezorgen bij inwoners van Blokker (samen met het 
jeugddecorum), de sleuteloverhandiging in De Harmonie, de fantastische feestavond 
in Het Gouden Hoofd, de vossenjacht wat een enorm succes was en het bezoeken van 
de scholen. Prachtige herinneringen voor het decorum maar ook voor De Blockeniers.
Nog een paar officiële momenten gaat dit decorum meemaken, zoals de 
Prinsbekendmaking bij De Leste Stuyver, Ospylac en Het Masker. Maar daarna zal de 
Prins de scepter toch echt moeten inleveren, net zoals zijn steek en cape. Dan zullen 
hij en zijn Adjudante vol mooie herinneringen weer door het leven gaan als René van 
Santen en zijn vrouw Nel. Maar ook Manon en Lindsey gaan weer zonder de mooie 
titel Hofdame van De Blockeniers door het leven.

Helaas nemen we deze avond ook afscheid van twee bestuursleden: Antoinette 
Koeman en Gertjan Dekker. Ze blijven de vereniging wel steunen maar niet meer 
als bestuurslid. Heel dankbaar zijn De Blockeniers voor het vele werk dat zij voor de 
vereniging verzet hebben.

Kortom, genoeg te beleven op vrijdagavond 18 november in De Harmonie. 
De muziek zal weer worden verzorgd door PartyTop. 
De entree is vrij en zaal is open vanaf 20.30 uur.

Gezellig als je ook komt want het gaat weer spetteren deze avond.



Herfst op het Ooievaarsnest

Het plein ligt vol mooie bladeren van de vele 
bomen die rond ons kindcentrum staan. Aan 
alles is te zien dat het herfst is. Ook binnen 
krijgen de knutselwerkjes en tekeningen een 
ander karakter. Er hangen herfsttekeningen 
en kastanjespinnewebben. Het bijpassende 
gure weer blijft vooralsnog uit en dus 
spelen we heerlijk buiten, vooral nu er sinds 
kort een leuke buitenkeuken is geplaatst 
waar met zand en modder de heerlijkste 
gerechten kunnen worden gemaakt. Onze 
peuters en kleuters vinden het fantastisch 
om daar lekker te kliederen met potten en 
pannen. Dat plezier in koken hebben ze vast 
van juf Sandra overgenomen. Die kookt met 
liefde voor alle kinderen van de school verse 
tomatensoep als verrassing bij de lunch. 
 
Herfst betekent ook lampionnen maken, 
Sint Maarten-liedjes oefenen en verhalen 
voorlezen die te maken hebben met herfst. Zo hebben de kinderen van groep 1/2 
een mooie verteltafel ingericht met tekeningen en voorwerpen die horen bij het 
prentenboek over de Blaadjesdief. Hier spelen de kinderen het verhaal na en oefenen 
ze samen de bijbehorende woordenschat. 
 
Het is bijna jammer dat de herfst over enkele weken alweer voorbij is. Maar ach, 
dan komt de gezellige Sint- en kerstperiode eraan. Ook daar weten we op het 
Ooievaarsnest weer mooie activiteiten aan te verbinden. 
 

Kindcentrum Het Ooievaarsnest 
voor opvang en onderwijs voor 
kinderen vanaf 2 jaar.

www.ikcooievaarsnest.nl



Battle of Blokker

De Battle of Blokker, georganiseerd door De Blockeniers en de OPA’s, was een groot 
succes. De organisatie had weer veel mooie vragen bedacht die over Blokker gingen. 
Zoals kraampjes raden langs Ooster- en Westerblokker, ‘bij welke hond past dit 
baasje?’ en nog veel meer actuele vragen over Blokker. Er waren muziekvragen en die 
werden zelfs live gespeeld door een delegatie van blaaskapel De Bloknoten.
Ook kwam er een mystery guest voorbij. Het bleek even heel moeilijk te raden wie 
dat nou zou kunnen zijn. Uiteindelijk kwam Marijke Boersma onder het masker 
vandaan. De mystery guest zat prima in haar rol, super gedaan.

De sfeer zat er goed in en lange tijd stond team Oost dik voor. De spanning steeg en 
dat was goed te merken want de teams werden steeds fanatieker. Prachtig om mee 
te maken. Zou team Oost er dan toch weer voor gaan zorgen dat ze twee punten 
voorspong gingen krijgen? Het rad van fortuin gooide echter roet in het eten en 
kwam tot stilstand op ‘alle punten kwijt’! Dus stond team West voor. Met nog twee 
rondes te gaan wist team Oost er niet meer bovenop te komen en ging team West er 
wederom met de beker vandoor. Deze werd uitgereikt door Jannie Stroet.
De presentatie van deze avond was in handen van Jan Greuter en Sandy Broers. 

Samen met de organisatie kijken ze terug op een geweldig geslaagde avond. 
Nog lang was het gezellig in De Harmonie. En volgend jaar kan team Oost weer voor 
de herkansing gaan.

Kinderen IKC Socrates druk aan 
het knutselen

Op IKC Socrates wordt weer druk geknutseld.  
Dit keer zijn het lampionnen die gemaakt 
worden.
De kinderen konden kiezen uit verschillende 
lampionnen en konden die in hun eigen 
groep of in een andere groep maken. 
De kinderen uit groep 8 hielpen de groepen 3 
mee en we waren heel blij dat wij weer veel 
ouders in school konden verwelkomen om te 
helpen.
De peuters zijn bij de groepen 1-2 
langsgegaan om te zingen en andersom.  
Wist u dat de driejarige kinderen van onze 
opvang regelmatig een kijken in de groepen 1-2 nemen? 
Bent u benieuwd naar onze school? Neem dan een kijkje op www.ikcsocrates.nl .



Protestantse kerkdiensten
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 13 november Blokker: 
ds. R. Kooiman

Zondag 20 november Zwaag: 
ds. J. Meinders, laatste zondag kerkelijk jaar

In Blokker is de Dorpskerk elke zaterdag- en zondagmiddag open van 14.00 tot 16.00 uur 
voor een moment van bezinning of het opsteken van een kaarsje. Er is iemand aanwezig.

Zondag 27 november Blokker: 
ds. T. van Lente-Griffioen, viering HA

Zondag 4 december Zwaag: 
ds. T. van Lente-Griffioen

Bravo!

Hallo allemaal! Na de zomerstop zijn 
we alweer een aantal weken aan het 
repeteren voor onze aankomende projecten. Vorig jaar zijn we een nieuwe weg 
ingeslagen en werken we met meerdere dirigenten die elk hun eigen project hebben. 
Elk project is dan ook weer anders en dat kunnen we zeker zeggen van het project 
waaraan we nu werken. 
We hebben dit najaar namelijk een Spaanse dirigent! Wekelijks repeteren we onder 
leiding van de talentvolle dirigent Gabriel Gonzalez Jiménez stukken met een Spaans 
tintje. Gabriel doet de dirigentenopleiding aan het conservatorium en mag op ons 
‘oefenen’. Het is even wennen om in het Engels te repeteren maar de taal van de 
muziek spreken we allemaal en er klinkt dan ook veel ‘Bravo’ door De Plataan. 
Zo werken wij toe naar onze studiedag op zondag 13 november. Deze dag zullen 
wij samen met Gabriel en dirigent Bert Willemsen onze stukken repeteren in 
Middenbeemster, waarna we deze zullen spelen tijdens een concertje om 15.30 uur 
voor de bewoners van woongemeenschap Breidablick. Uiteraard bent u ook van harte 
welkom om een kijkje te komen nemen.

Daarna zullen wij het kerstproject van vorig jaar weer uit de ijskast halen: Het 
was Donker, Aardedonker. Door corona kon het concert toen last-minute helaas 
niet doorgaan. Onder leiding van de Friese dirigent Luc Feikens hervatten wij ons 
muzikale project van vorig jaar en kijken wij nu al uit naar ons kerstconcert van 
18 december om 14.00 uur in de Pancratiuskerk.
Volg ons op Facebook en Instagram om op de hoogte te blijven van al onze 
activiteiten.

Muziekvereniging St. Caecilia Zwaag
www.stcaecilia.com



Vieringen: 

De Lourdeskapel in Zwaag is geopend op de dagen dat het secretariaat open is.
De eucharistievieringen op dinsdag t/m vrijdag beginnen om 09.00 uur in de kapel, alleen op woensdag 
om 08.30 uur met Stille Aanbidding.

Za. 12 nov. 19.00 uur Westwoud Eucharistieviering m.m.v. Kleinkoor
Zo. 13 nov. 09.30 uur Zwaag Martinusfeest - Eucharistieviering m.m.v. koor Marcanto
  11.00 uur Hoorn Eucharistieviering m.m.v. Cantor
Za. 19 nov. 17.00 uur Zwaag Vormselviering
Za.  19.00 uur Grootebroek Eucharistieviering
Zo. 20 nov. 09.30 uur Zwaag Eucharistieviering
  11.00 uur Hoorn Eucharistieviering m.m.v. Voces Cyriaci
Za. 26 nov. 19.00 uur Oosterblokker Eucharistieviering m.m.v. koor Zingenderwijs
Zo. 27 nov. 09.30 uur Zwaag Eucharistieviering
  11.00 uur Hoorn Eucharistieviering m.m.v. Schola Cantorum

Welke vrijwilliger heeft een uurtje over en is handig met de computer?
Hij/zij kan vanuit huis of op het secretariaat werken. Het gaat om het maken van de misintentielijsten 
voor de vieringen in Zwaag. Heeft u interesse? Neem dan contact op met het secretariaat.

Rooms-Katholieke kerkdiensten

Kerkgebouwen: 
Hoorn  H.H. Cyriacus - en Franciscuskerk, Grote Noord 15, 1621 KD Hoorn
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 GM Zwaag

Eerst aanspreekbare pastores: 
Pastoor Samuel Marcantognini en Kapelaan Javier Acuña, telefoon 0229-703042
Parochiesecretariaat Heilige Matteüs is geopend op maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 14.00 uur, 
woensdag gesloten.

Ophaaldatum plastic HVC Zwaag

OPHAALDATUM:  DONDERDAG 1 DECEMBER



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 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
Huisartsenpraktijk Julianalaan Julianalaan 9a 1689 EG Zwaag 0229 - 21 22 22
Huisartsenpraktijk Bangert en Oosterpolder, Jacobsstaf 52-b  1689 XG  Zwaag  0229 - 22 80 41
Huisartsenpraktijk Scheer Boekerij 54 1695 JC  Blokker 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 Zwaag/Zwaagdijk-West
Betty Groot, Dovenetel 39 (Zwaag/Bangert Oosterpolder) 06 - 20 42 3666
Mariejan Spil, Zwaagdijk 367, Zwaagdijk-West.    06 - 14 95 0037
Zonnebloem Westerblokker
Susan Langenberg, Plantage 19, Blokker (Bezoekwerk)  06 - 24 72 9060
Karin Jong-Koen, Bandstraat 8, Blokker (Secretaris)  0229 - 24 76 27
Zonnebloem Oosterblokker /Schellinkhout
Jacqueline Weening, Oosterblokker (Secretaris)   06 - 41 16 5711    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 06 - 14 95 0037
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
Bovenstaande uitvaartverenigingen zijn 24 uur per dag bereikbaar via  06 - 11 44 44 17

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

Belangrijke gegevens en telefoonnummers


