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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.

Kopij voor de volgende uitgave van het Samenspel op 14 oktober kunt u inleveren 

uiterlijk op DINSDAG 4 oktober voor 21.00 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 16 30 september 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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Volg ons ook op Facebook: www.facebook.com/Samenspel

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

En de winnaars van de slagroomtaart zijn…  
Onder alle mensen die vóór de zo-
mervakantie een vrijwillige bijdra-
ge naar Stichting Samenspel over-
maakten, werd een overheerlijke 
slagroomtaart verloot. Afgelopen week was het zover 
en zijn de gelukkige winnaars uit de bus gekomen: Ton 
en Carla Beerepoot uit Zwaagdijk-West. Zij ontvingen 
uit handen van de redactie de taart en daar hoorde na-
tuurlijk een foto bij. En niet alleen Ton en Carla, maar 
iedereen die het Samenspel gesteund heeft met een 
vrijwillige bijdrage: heel hartelijk bedankt! Heeft u nog 
geen vrijwillige bijdrage overgemaakt en wilt u dat als-
nog doen? Elke bijdrage is uiteraard welkom! Steun uw 
dorpsblad door een vrijwillige bijdrage over te maken 
op NL17 RABO 0122 1373 96 ten name van Stichting 
Samenspel te Zwaag. U kunt uw bijdrage eventueel 
ook in een gesloten envelop bezorgen bij onze pen-
ningmeester op Dorpsstraat 126 in Zwaag.

Bestuur en redactie Stichting Samenspel
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Vrijwilligers gezocht voor kantinedienst
De Kantine Commissie van SV Westfriezen is per direct op zoek 
naar vrijwilligers vanaf achttien jaar, die in de kantine willen hel-
pen achter de bar en/of in de keuken.

• Binnen een team één keer per vijf weken dienst
• Een dienst duurt gemiddeld drie tot vier uur
• Je kunt kiezen voor een zaterdagteam of zondagteam
• Als vrijwilliger hoef je geen lid te zijn van SV Westfriezen

Voor aanmelding of meer informatie, kun je een a-mail sturen naar kantinewestfrie-
zen@gmail.com of bel met Hans Brandhoff: 06-53101065.
We hebben nieuwe vrijwilligers echt nodig zodat we iedereen kunnen blijven ontvan-
gen in onze gezellige en gastvrije kantine op ’t Krijt. We doen het samen en voor elkaar.

Hartelijke groet van de Kantine Commissie

Coverstory: ‘LEE-EEF’

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

Op Noorderdracht 19 in Oosterblokker wonen 
Lea en Everard Smal-Beerepoot. Everard is bij ve-
len natuurlijk bekend als Eef, die je overal op z’n 
elektrische fiets ziet rondrijden. Het naambord 
hangt bij de ingang van hun huis. Eef vertelt over 
het ontstaan van de naam voor hun huis. 

“Het naambord verwijst naar ons beider namen, 
Lea en Eef, oftwel Lee-eef.
Toen wij in 1975 trouwden, vonden we de com-
binatie van de namen leuk. En ook toepasselijk 
voor het begin van ons gezamenlijk leven. Op de 
trouwkaart schreven we dan ook: ‘LEE-EEF is het 
streven van ons leven’.
Op het geboortekaartje van onze oudste doch-
ter kwam deze spreuk ook weer tot uiting: ‘Uit 
LEE-EEF is een nieuw leven geboren’. Inmiddels 
wonen we alweer ruim 45 jaar op deze stek.

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 of bijzon-
der is! Laat ook even weten wat je woonplaats is.

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 10 OKTOBER
MAANDAG 24 OKTOBER  
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Kapot speeltoestel?
Meld het op 
www.hoorn.nl/melding

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

Tennisvereniging LTC Wings bruist weer volop

Naast de reguliere competitievormen worden 
op het tennispark van LTC Wings in Blokker, 
voor leden en introducés, diverse activiteiten 
georganiseerd: 
-  Vrijdagavond 21 oktober is onze eerste 

klaverjas/keezavond van het seizoen. 
  Altijd met veel kaart/spelplezier in een 
 ongedwongen ambiance.
-  Zaterdag 5 november vanaf 17.00 uur het 

traditionele Snert-bokbier/gezelligheidstennistoernooi.
-  Zaterdag 19 november een geweldige feestavond ter gelegenheid van het 50-jarig 

jubileum van LTC-Wings. 

Feestavond 50-jarig jubileum
De jubileumcommissie organiseert op zaterdag 19 november vanaf 20.30 uur in De 
Harmonie te Oosterblokker een feestavond voor leden, oud-leden en introducés. Want 
het 50-jarig bestaan van LTC Wings mag gevierd worden.
Dus ben je lid of oud-lid en lijkt het je gezellig om samen bij te kletsen en herinnerin-
gen op te halen onder het genot van een hapje, drankje en top entertainment van dj 
Edwin Bakker, meld je dan snel aan.
De kosten bedragen 15 euro per persoon. Je bevestigt je komst door overmaking van 
het bedrag naar bankrekeningnummer NL82 RABO 0307 7516 43 ten name van L.T.C. 
Wings Blokker onder vermelding van uw naam en omschrijving ‘deelname feestavond’.
Graag tot dan, wij hebben er zin in. 

Lijkt het je leuk om lid te worden van deze actieve club?  Je bent van harte welkom.
Nieuwsgierig? Ga naar onze website www.ltcwingsblokker.nl .  
Tot ziens op ons mooie tenniscomplex in Blokker, Boekert 5 (net over het spoor)!

Activiteitencommissie en Jubileumcommissie LTC Wings

Advertenties
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Lees verder op de volgende pagina >>

Herfstgeluiden op het Drachterveld
Door Piet Kroon
De herfst heeft iets magisch. Misschien overdrijf ik, maar ik beschouw het begin van het 
najaar als een verademing na de lange zomer. Het is alsof de herfst zeggen wil: “Luister 
Zomer, je hebt me nu lang genoeg laten voelen hoe warmte aanvoelt. Ik sta te trap-
pelen, nu ben ik aan de beurt!”  Vergelijk het met een visite die voor het mooie te lang 
was gebleven, of een feest dat van geen ophouden wist. 
Het is op adem komen na de zinderende hitte, met als bonus die bonte kleurendracht 
die je in alle bladeren ziet verschijnen, klaar om op een etage lager een verse strooi 
laag neer te leggen. Het is niet alleen vanwege de temperatuur waardoor het najaar 
ons vrolijk stemt. Een knappe, kletterende regenbui of een stevige stormwind moet wel 
heel heftig zijn om mijn herfstwandeling te verpesten. Kortom, wat mij betreft begint 
de kringloop van het jaar juist daarom met de herfst. 
In onze voortuin staat de magnolia. De nieuwe knoppen zitten, zij het goed beschermd, 
al zichtbaar aan de jongste scheuten van de takken, want groeien betekent, zoals rege-
ren, vooruitzien. Hoewel de winter nog moet nog komen, dient de lente zich al schoor-
voetend aan.

Op steenworp afstand hoeven we niet lang te zoeken om de herfstsfeer op te snuiven. 
Op het Drachterveld, onze achtertuin, is het nu al een komen en gaan van trekvogels, of 
is het andersom? Alleen de standvogels, zoals de merel, mees en mus, halen hun snavel 
op bij al dit drukke gefladder. Hoeveel  v-formaties ganzen hebben wij al niet over zien 
vliegen? Het gegak klinkt té vertrouwd om er geïrriteerd door te raken. Stilte zou on-
werkelijk zijn, want dan beginnen de raderen te draaien: Wat zou er aan de hand zijn? 
In die zin kan stilte ons gehoor uit evenwicht brengen.
Dan hebben we, behalve de zomer- en wintergasten, de dwaalgasten voor het gemak 
nog even buiten beschouwing gelaten. De baardgrasmus en de kroonboszanger spot je 
op het Drachterveld niet een-twee-drie tussen de rietkragen, maar de ganzen hebben 
hun draai hier wel gevonden. Ik moet hierbij denken aan de passage in het Boek der 
Boeken: ‘Kijk naar de vogels in de lucht, ze zaaien niet en maaien niet, en …..In mijn rijk 
is er plaats voor velen….’ 

Dan is het met de ‘dwaalgasten’ in Ter Apel heel anders gesteld. Ik begrijp best dat ik 
me met de vluchtelingentrek wel degelijk op glad ijs begeef. Het probleem lijkt onop-
losbaar, want die bijbel-teksten roepen in Ter Apel ongetwijfeld gefronste wenkbrau-
wen op. Het belandt in een discussie, die direct hapert bij de argumentatie van ‘Eco-
nomische vluchtelingen’ en ‘Gelukszoekers’. Maar mag aan de andere kant niet ieder 
mens op zoek zijn naar een stukje veiligheid, leefbaarheid en geluk? Met ‘Beschikbare 
ruimte’, ‘Strenge selectie’ en ‘Opvang in regio en land van herkomst’ moeten we de 
uitwassen te lijf gaan, maar de weg naar een oplossing is nog lang, en ligt bezaaid met 
hobbels en kuilen.

Advertenties

Adverteren in Samenspel

Samenspel verschijnt sinds januari 2007 gratis huis-aan-huis in Zwaag, 
Zwaagdijk-West, Blokker, Oosterblokker en Bangert-Oosterpolder. Het is bedoeld om 

verenigingen en stichtingen de gelegenheid te bieden aan de inwoners van dit gebied te 
laten weten welke activiteiten zij organiseren. Deze verenigingen en stichtingen maken hier 
graag gebruik van en mede door de kopij die zij aanleveren en de inzet van de redactie is 

elke editie van Samenspel een afwisselende, leuke en interessante uitgave. 
Om Samenspel mogelijk te maken zijn advertenties nodig.

De pluspunten van adverteren in Samenspel:
• Bereik per editie van 5.500 huishoudens (±13.000 personen) in Zwaag, Zwaagdijk-

West, Blokker en Oosterblokker en niet te vergeten Bangert-Oosterpolder
• Lokaal nieuws, dus ideaal voor lokaal adverteren

• Samenspel is een bewaaritem voor 14 dagen
• Plaatselijk nieuws wordt goed gelezen

• Direct bereik van klanten bij u in de buurt

 Voor meer informatie 
 en mediaspeci�caties:

Witte Paal 212 - 1742 LA Schagen - T 0224 - 296 007
E-mail: advertentie@zrgbv.nl • www.zrgbv.nl

Witte Paal 212  -  1742 LA  Schagen  -  T. (0224) 296 007

       VORMGEVING  

     BELETTERING

        DRUK & PRINT

ZEEFDRUK

www.zeemanreclamegroep.nl
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Laten we tot die tijd dan eerst voorlopig onze toevlucht zoeken bij de ganzen op het 
Drachterveld. Onze kinderen waren vroeger helemaal in de ban van de boeiende be-
levenissen van Nils Holgerson. Hun held wees op de rug van een klapwiekende gans 
het migratievraagstuk van zijn soortgenoten in Lapland spelenderwijs naar het rijk der 
fabelen. Voor de oplossing van de asielcrisis van tegenwoordig kijken we hoopvol uit 
naar een nieuwe held met daadkracht en doorzettingsvermogen. Mag er een vleugje 
empathie bij?

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 12  OKTOBER
 WOENSDAG 26  OKTOBER
SVP PAPIER GEBUNDELD OF IN DOOS/BAK AAN DE WEG ZETTEN.

Doe met ons mee en steun KiKa

Lieve bewoners,

Zaterdag 26 november zetten wij ons in voor KiKa (kin-
deren kankervrij) in MFA De Kreek waarbij we hopen 
zoveel mogelijk geld op te halen voor dit goede doel.
Nadat wij van dichtbij hebben meegemaakt hoe het is om een jong meisje te verliezen 
aan deze rotziekte, hebben wij rotsvast besloten ieder jaar iets te organiseren waar-
mee we zoveel mogelijk geld kunnen ophalen. Afgelopen twee jaar hebben we al 
mooie geldbedragen mogen ophalen, maar geld naar onderzoek is helaas nog steeds 
hard nodig. 
Daarom organiseren wij dit jaar een te gek evenement voor jong en oud, waarvan de 
opbrengst volledig wordt gedoneerd aan KiKa. Het evenement start om 14.00 uur en 
duurt tot 18.00 uur, er is een markt en horeca voor volwassenen. Voor kinderen is er van 
alles te doen, denk aan springkussens, knutselen, schminken, disco en nog veel meer.

Graag willen wij op deze bijzondere dag een loterij houden. Voor deze loterij zijn wij 
nog op zoek naar leuke prijzen. Hiervoor willen wij een beroep doen op de bewoners 
en bedrijven uit de Bangert en Oosterpolder en omgeving. Wil jij een leuke prijs be-
schikbaar stellen of wil je ons evenement op een andere manier steunen? Stuur een 
bericht naar kids4KiKa@hotmail.com .

Samen staan we sterk.
Alvast hartelijk bedankt namens de gehele club die zich inzet voor KiKa.

  Column Anja
De Wijzend

De regen komt met bakken uit de lucht gekletterd. De 
regenjas heb ik weer opgezocht en de regenbroek in de 
fi etstas gelegd, want ik heb een hekel aan natte kleren.
De regen kondigt de herfst aan, de hete zomer van 2022 is 
voorbij. Wat een zomer was dit. Zo warm, droog en windstil heb ik denk ik niet meege-
maakt. Ik was maar wat blij dat ik dit jaar een abonnement had gekocht voor zwembad 
De Wijzend. Niets is lekkerder op hete dagen dan te spetteren in het koele water van 
ons grote zwembad. 
Iedere ochtend  van het zwemseizoen staan de trouwe zwemsters te wachten tot ze 
door de poort mogen. Op het Jan Roosendaalplein wordt al aardig gekletst en bij het 
omkleden staan de monden niet stil. De muren van de badhokjes vormen geen belem-
mering voor een gesprek. 
Het bad wordt in drie vakken verdeeld. Twee banen voor ‘de crawlers’, twee voor 
‘door-zwemmers’ en twee voor ‘de rustig-aan-zwemmers’. In deze baan zwemmen de 
meesten in duo’s.
Ik kan een beetje borstcrawl, hou van lekker doorzwemmen, maar schoolslag is mijn 
favoriet. Het leuke is dat ik gewoon in de crawlbaan mag blijven zwemmen als ik 
overga op schoolslag. Ik zwem een kilometer met mijn sporthorloge om mijn pols die 
de baantjes telt, pluggen in mijn oren, badmuts op mijn hoofd en een brilletje op mijn 
neus. Pas na mijn 20 baantjes kan ik op de kant mijn oordoppen eruit halen en komt 
het geluid van al die andere zwemmers bij mij binnen. En met mijn bril op kan ik weer 
mensen herkennen. Nu is het mijn beurt om even te kletsen met bekenden. Dat is zo 
leuk van een zwembad in eigen dorp. 
In de kleedruimte sta ik me een keer om te kleden. Een vrouw is in de andere hoek ook 
zwijgzaam bezig met aankleden. Met “Wat zijn we stil hè!” verbreek ik de stilte. Ze 
draait zich om met haar shirt half over haar hoofd en glimlacht naar me. “Dat is waar, 
maar weet je, ik heb net al een hele kilometer gekletst.” Als ik haar erop attendeer 
dat ze een nieuwe maat voor het werkwoord kletsen heeft uitgevonden, vullen we de 
kleedkamer met bulderend geluid. 

Ophaaldatum plastic HVC Zwaag
OPHAALDATUM:         DONDERDAG 3 NOVEMBER
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naar een nieuwe held met daadkracht en doorzettingsvermogen. Mag er een vleugje 
empathie bij?

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 12  OKTOBER
 WOENSDAG 26  OKTOBER
SVP PAPIER GEBUNDELD OF IN DOOS/BAK AAN DE WEG ZETTEN.

Doe met ons mee en steun KiKa

Lieve bewoners,

Zaterdag 26 november zetten wij ons in voor KiKa (kin-
deren kankervrij) in MFA De Kreek waarbij we hopen 
zoveel mogelijk geld op te halen voor dit goede doel.
Nadat wij van dichtbij hebben meegemaakt hoe het is om een jong meisje te verliezen 
aan deze rotziekte, hebben wij rotsvast besloten ieder jaar iets te organiseren waar-
mee we zoveel mogelijk geld kunnen ophalen. Afgelopen twee jaar hebben we al 
mooie geldbedragen mogen ophalen, maar geld naar onderzoek is helaas nog steeds 
hard nodig. 
Daarom organiseren wij dit jaar een te gek evenement voor jong en oud, waarvan de 
opbrengst volledig wordt gedoneerd aan KiKa. Het evenement start om 14.00 uur en 
duurt tot 18.00 uur, er is een markt en horeca voor volwassenen. Voor kinderen is er van 
alles te doen, denk aan springkussens, knutselen, schminken, disco en nog veel meer.

Graag willen wij op deze bijzondere dag een loterij houden. Voor deze loterij zijn wij 
nog op zoek naar leuke prijzen. Hiervoor willen wij een beroep doen op de bewoners 
en bedrijven uit de Bangert en Oosterpolder en omgeving. Wil jij een leuke prijs be-
schikbaar stellen of wil je ons evenement op een andere manier steunen? Stuur een 
bericht naar kids4KiKa@hotmail.com .

Samen staan we sterk.
Alvast hartelijk bedankt namens de gehele club die zich inzet voor KiKa.

  Column Anja
De Wijzend

De regen komt met bakken uit de lucht gekletterd. De 
regenjas heb ik weer opgezocht en de regenbroek in de 
fi etstas gelegd, want ik heb een hekel aan natte kleren.
De regen kondigt de herfst aan, de hete zomer van 2022 is 
voorbij. Wat een zomer was dit. Zo warm, droog en windstil heb ik denk ik niet meege-
maakt. Ik was maar wat blij dat ik dit jaar een abonnement had gekocht voor zwembad 
De Wijzend. Niets is lekkerder op hete dagen dan te spetteren in het koele water van 
ons grote zwembad. 
Iedere ochtend  van het zwemseizoen staan de trouwe zwemsters te wachten tot ze 
door de poort mogen. Op het Jan Roosendaalplein wordt al aardig gekletst en bij het 
omkleden staan de monden niet stil. De muren van de badhokjes vormen geen belem-
mering voor een gesprek. 
Het bad wordt in drie vakken verdeeld. Twee banen voor ‘de crawlers’, twee voor 
‘door-zwemmers’ en twee voor ‘de rustig-aan-zwemmers’. In deze baan zwemmen de 
meesten in duo’s.
Ik kan een beetje borstcrawl, hou van lekker doorzwemmen, maar schoolslag is mijn 
favoriet. Het leuke is dat ik gewoon in de crawlbaan mag blijven zwemmen als ik 
overga op schoolslag. Ik zwem een kilometer met mijn sporthorloge om mijn pols die 
de baantjes telt, pluggen in mijn oren, badmuts op mijn hoofd en een brilletje op mijn 
neus. Pas na mijn 20 baantjes kan ik op de kant mijn oordoppen eruit halen en komt 
het geluid van al die andere zwemmers bij mij binnen. En met mijn bril op kan ik weer 
mensen herkennen. Nu is het mijn beurt om even te kletsen met bekenden. Dat is zo 
leuk van een zwembad in eigen dorp. 
In de kleedruimte sta ik me een keer om te kleden. Een vrouw is in de andere hoek ook 
zwijgzaam bezig met aankleden. Met “Wat zijn we stil hè!” verbreek ik de stilte. Ze 
draait zich om met haar shirt half over haar hoofd en glimlacht naar me. “Dat is waar, 
maar weet je, ik heb net al een hele kilometer gekletst.” Als ik haar erop attendeer 
dat ze een nieuwe maat voor het werkwoord kletsen heeft uitgevonden, vullen we de 
kleedkamer met bulderend geluid. 

Ophaaldatum plastic HVC Zwaag
OPHAALDATUM:         DONDERDAG 3 NOVEMBER
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Lieve mensen,
Ja, op 6 september waren wij 60 jaar getrouwd.
Wat hebben wij een onvergetelijke dag gehad.

Wij willen iedereen bedanken voor de vele bloemen, kaarten en cadeaubonnen.

Leo en Riet de Jong

Zelf gemaakte vijgenjam. 
Twee soorten: 1 met een vleugje limone of zonder limone.

1,50 euro per potje, af te halen in Oosterblokker. 
Graag van te voren bellen: 0651087589

Tuinman heeft nog tijd voor het onderhoud van uw tuin. De werkzaamheden zijn 
onder andere snoeien van struiken en bomen, onkruid wieden, tuin spitten, aan-

planten van diverse planten  en buxusvervangers, et cetera. 
Telefoonnummer: 06-12568309

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

Familieberichten & Zoekertjes
DANKBETUIGING

TE KOOP

AANGEBODEN

Voor plaatsing in het Samenspel van 14 oktober graag uiterlijk op  
DINSDAG 4 oktober 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.

Advertenties

Utiliteitsbouw

Woningbouw

Verbouw en 
onderhoud

De Compagnie 43, 1689 AG Zwaag
Tel.: 0229 - 23 72 79
Fax: 0229 - 21 24 97
info@entiusbouw.nl
www.entiusbouw.nl

www. s a n d e r p e l t . n l

Oosterblokker 188 

1696 BM Oosterblokker

Mts. J & A Balk
Bangert 56, 1695 CN Blokker

Tel. 0229-263003 / 06-53603811
Fruit uit uw eigen omgeving!

We hebben nu:
Appels: Delcorf en James Grieve

Druiven: Frankenthaler
 Tevens hebben we decoratiekisten te koop.

Sterk in particulier werk

Gespecialiseerd in:
• Zonne energie
• C.V. ketel vervangingsmarkt
• Centrale Verwarmingsinstallatie
• Badkamer renovaties
0229 - 850 448  |  www.nicoreus.nl

WWW.YOGADEZONNETUIN.NL

Ontspanningscentrum
de Zonnetuin

Maak nu een afspraak voor een geheel 
vrijblijvend intakegesprek.

We maken jouw persoonlijke pad naar 
meer ontspanning graag inzichtelijk.

Bangert 2a, 1696 AA Oosterblokker

D E  D I E P S T E  O N T S PA N N I N G  V I N D  J E  I N  J E Z E L F
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Het Ooievaarsnest en het Rijksmuseum 

De lessen in begrijpend lezen werden vroeger bepaald 
niet met gejuich ontvangen in de klas. De saaie teksten 
en vragen waren niet om door te komen en menig kind 
(en leerkracht) worstelde zich door de les heen om het boek vervolgens weer snel aan 
de kant te leggen. Daar is een paar jaar geleden gelukkig verandering in gekomen 
toen we op het Ooievaarsnest besloten deze lesboeken bij het grofvuil te zetten, om 
over te gaan op een nieuwe aanpak, close reading genaamd. 

Nu klinkt de naam op zich niet aantrekkelijker dan het aloude begrijpend lezen, maar 
de inhoud van de les is wel degelijk heel anders. Close reading betekent namelijk dat 
de kinderen op speurtocht gaan in een tekst. Door op zoek te gaan naar aanwijzingen 
of bewijzen worden de kinderen uitgedaagd de tekst echt heel goed te lezen. Dat 
lezen gebeurt ook actief: met een potlood of stift worden woorden onderstreept, aan-
wijzingen omcirkeld en vraagtekens geplaatst bij lastige of onbekende woorden. Een 
ander groot verschil is dat de teksten die gebruikt worden niet uit een lesboek komen, 
maar gekozen worden bij de actualiteit of onderwerpen die in de lessen geschiedenis 
of aardrijkskunde centraal staan. De teksten zijn dan ook een stuk aantrekkelijker en 
uitdagender. 

Onze taalexpert, die alle close reading lessen in groep 5 t/m 
8 verzorgt, maakt bij haar lessen ook graag gebruik van een 
prachtig voorleesboek over het Rijksmuseum. In dat boek ver-
tellen bekende schrijvers een verhaal bij 25 beroemde kunst-
werken die in het museum te zien zijn. Door de tekst heel 
precies te lezen en te bestuderen, komen kinderen er bijvoor-
beeld achter hoe Breitners schilderij van het meisje in de witte 
kimono eruit ziet en tekenen ze dat vervolgens ook. Onze les-
sen rond dit schilderij wekten ook de aandacht van het Rijks-
museum zelf. Op Instagram zagen zij foto’s van de tekeningen 
die groep 5 en 6 hadden gemaakt en daar waren zij zo en-
thousiast over dat zij ons hebben benaderd met de vraag of wij de tekeningen naar 

hen op willen sturen. Dat doen we natuurlijk 
maar al te graag! Wij vinden het namelijk 
fantastisch als we andere scholen ook weer 
kunnen inspireren met onze leeslessen rond 
het Rijksmuseum. 

Wilt u meer weten over de mooie lessen op 
het Ooievaarsnest? Kom langs of maak een 
afspraak voor een kennismaking. Meer info 
vindt u ook op www.ikcooievaarsnest.nl of 
volg ons via Instagram of Facebook.

Meedenkers gevraagd

Stichting SOM (stichting Samenwerkende Ouderen Medemblik) is een stichting die de 
belangen van alle ouderen van de gemeente Medemblik behartigt. Het bestuur be-
staat momenteel uit vier heren en drie dames die elk een gedeelte van de ouderen in 
de gemeente vertegenwoordigt. 
Na twee jaar corona en de bijbehorende ellende gaat SOM in september het nieuwe 
seizoen in. Graag zouden wij ons bestuur echter uitgebreid zien, zodat alle dorpsker-
nen zich vertegenwoordigd weten.
De taken van SOM bestaan uit een breed gebied, eigenlijk alles wat de ouderen in onze 
gemeente betreft. Het gaat dan om wonen, zorg en welzijn in de meest ruime zin van 
het woord. Zij wil de contacten tussen ouderen bevorderen en geeft adviezen aan de 
gemeente Medemblik met betrekking tot de onderwerpen inzake ouderen.
SOM wordt ondersteund door de opbouwwerkers mevrouw S. Ernsting en de heer 
J. Botman. De vergaderingen zijn éénmaal per maand in het gemeentehuis.
Heeft u interesse of wilt u meer hierover weten? Neem dan contact op met het secre-
tariaat van SOM: seniorenNKL@ziggo.nl of 0229 201519.

INGEZONDEN

Er wordt zo makkelijk gezegd: ‘Oh, die jeugd van tegenwoordig!’
Met die jeugd had ik, na een iets te ver winkelbezoek aan de bouwmarkt, toch een 
heel rijke ervaring. Alhoewel het verder was dan ik had ingeschat, ondanks mijn 
nieuwe rollator, merkte ik dat er aan mijn evenwicht werd geknaagd. Op een flinke 
kilometer van ons huis merkte ik een onevenwichtigheid in mijn hoofd. Het was op 
een gewoon fietspad, wel met een sloot aan mijn loopkant. Mijn stuurvermogen 
dwong mij tot acuut kiezen. Wat doe je dan? Omdat ik net in  augustus mijn 85e 
verjaardag, met de nodige trots en dankbaarheid, had gevierd, vond ik het het beste 
om gewoon een val te maken. Poeh, daar lag ik dan! Knie aardig beschadigd. 
Binnen een minuut stopt een scooter, de nog jonge bestuurder overziet in een oog-
opslag de situatie en zegt `ik ga u helpen!`. Onder zijn zadel duikt hij in zijn ‘voor-
raadkist’ en al zittende, met mijn open knie, zie ik het rustig aan. Mijn knie bloedt 
een beetje, maar niet verontrustend. Een pleister vind ik niet direct nodig, komt 
thuis wel, flits er door mijn hoofd. ‘Ik heb een paar druivensuikertjes en een flesje 
mineraalwater voor u, daar zult u zich snel beter door voelen.’ Een klein stukje le-
venservaring kwam bij mij op. Tijdens mijn eerste Elfstedentocht in 1956, had ik ook 
baat bij druivensuiker. In mijn sportverslag stond het vermeld als ‘doping’. Ik dwaal 
af van het verhaal. Een tweede brommer arriveert, het is een vriend van de jongen. 
Hij sluit zich aan op het iets drukker wordende fietspad. Even daarna word ik, met 
de nodige hulpkracht op de been gezet. Nadat ik beide jonge jongens uiteraard op-
recht mijn dank bracht, schoot er nog een belangrijk iets door mijn gedachten. Zie 
de titel van dit schrijven: Over de jeugd van … is in één woord fantastisch!      

Meindert de Boer, Boomgaarden in Blokker
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1 okt Vossenjacht met De Wildebras en de Kidsclub 13.30-15.00 uur

 Balkweiterhoek 56, Zwaagdijk-West

1 okt Vocaal ensemble Camerata Liocorno Aanvang: 15.30 uur

 Dorpskerk Zwaag

4 okt Fietsdag KVG Zwaag naar ’t Keetje Vertrek: 13.00 uur

 De Plataan, Zwaag

5 okt           Bingomiddag KBO Blokker Aanvang: 14.00 uur

 Het Gouden Hoofd, Blokker

9 okt Najaarsbijeenkomst Stichting Historisch Zwaag Aanvang: 14.00 uur

 Dorpskerk Zwaag

13 okt Lezing KVG Zwaag: rechercheur vertelt over zijn werk Aanvang: 20.00 uur

 De Plataan, Zwaag

22 okt Theater van de Nacht 18.30-22.00 uur

 MAK Blokweer, Blokker

26 okt KBO Blokker: West-Fries cabaret Aanvang: 14.00 uur

 Het Gouden Hoofd, Blokker

26 okt KiKa-evenement voor jong en oud 14.00-18.00 uur

 MFA De Kreek, Zwaag

19 nov Feestavond LTC Wings Vanaf 20.30 uur

 De Harmonie, Oosterblokker

Activiteitenagenda  oktober/
november

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

02  okt Heren Westfriezen-JVC 14.00 uur Zwaag

ZAALVOETBAL

30 sep Dames Zwaag/Hoogland Kozijnen-Zwaag H 3 21.40 uur Zwaag

07 okt Heren Zwaag/Hoogland Kozijnen-JVC 21.05 uur Zwaag

07 okt Dames RTC’72-AZV 21.40 uur De Kreek 

14 okt Dames Zwaag/Hoogland Kozijnen-Spirit 3 20.00 uur Zwaag

14 okt Heren De Blokkers-SVW’27  2 22.00 uur De Kreek 

HANDBAL

02 okt Dames Westfriezen-Valken 13.00 uur Zwaag

04 okt Dames Westfriezen-Westfriesland/SEW 2 20.00 uur Zwaag

09 okt Dames HV Blokker-Westfriezen 2 13.30 uur Blokker

09 okt Heren HV Blokker-Kleine Sluis 14.45 uur Blokker

VOLLEYBAL

08 okt Dames WhamWham-Keizer Otto/Trivoley 16.00 uur De Opgang

14 okt Dames NIVO-Simokos 2 21.00 uur De Kers

HOCKEY

02 okt Dames WFHC-Maarsen 12.45 uur De Roskam Zwaag

09 okt Dames WFHC-Zwaluwen(Utrecht) 12.45 uur De Roskam Zwaag 

09 okt Heren WFHC-Amstelveen 14.45 uur De Roskam Zwaag

Sportagenda oktober

Najaarsbijeenkomst Stichting Historisch Zwaag
Zondag 9 oktober vindt in de Dorpskerk in Zwaag de 
najaarsbijeenkomst van Stichting Historisch Zwaag 
plaats. Er zijn weer plannen gemaakt om te gaan 
werken aan een nieuw boek met de titel ‘De Middenstand van Zwaag’. Hoe zag de 
middenstand er vroeger uit in Zwaag? Voor deze middag hebben we twee sprekers 
uitgenodigd om te vertellen over de geschiedenis en de ontwikkeling van hun bedrijf 
en de Boerenleenbank. Na de pauze wordt een dorpsfi lm vertoond.
Heeft u zelf nog foto’s en verhalen over de middenstand van vroeger? Deel het met 
ons en neem het mee. Het kan allemaal geschikt materiaal zijn voor het nieuwe boek.
Tot ziens op zondag 9 oktober in de Dorpskerk van Zwaag. Aanvang 14.00 uur.
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november

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

02  okt Heren Westfriezen-JVC 14.00 uur Zwaag

ZAALVOETBAL

30 sep Dames Zwaag/Hoogland Kozijnen-Zwaag H 3 21.40 uur Zwaag

07 okt Heren Zwaag/Hoogland Kozijnen-JVC 21.05 uur Zwaag

07 okt Dames RTC’72-AZV 21.40 uur De Kreek 

14 okt Dames Zwaag/Hoogland Kozijnen-Spirit 3 20.00 uur Zwaag

14 okt Heren De Blokkers-SVW’27  2 22.00 uur De Kreek 

HANDBAL

02 okt Dames Westfriezen-Valken 13.00 uur Zwaag

04 okt Dames Westfriezen-Westfriesland/SEW 2 20.00 uur Zwaag

09 okt Dames HV Blokker-Westfriezen 2 13.30 uur Blokker

09 okt Heren HV Blokker-Kleine Sluis 14.45 uur Blokker

VOLLEYBAL

08 okt Dames WhamWham-Keizer Otto/Trivoley 16.00 uur De Opgang

14 okt Dames NIVO-Simokos 2 21.00 uur De Kers

HOCKEY

02 okt Dames WFHC-Maarsen 12.45 uur De Roskam Zwaag

09 okt Dames WFHC-Zwaluwen(Utrecht) 12.45 uur De Roskam Zwaag 

09 okt Heren WFHC-Amstelveen 14.45 uur De Roskam Zwaag

Sportagenda oktober

Najaarsbijeenkomst Stichting Historisch Zwaag
Zondag 9 oktober vindt in de Dorpskerk in Zwaag de 
najaarsbijeenkomst van Stichting Historisch Zwaag 
plaats. Er zijn weer plannen gemaakt om te gaan 
werken aan een nieuw boek met de titel ‘De Middenstand van Zwaag’. Hoe zag de 
middenstand er vroeger uit in Zwaag? Voor deze middag hebben we twee sprekers 
uitgenodigd om te vertellen over de geschiedenis en de ontwikkeling van hun bedrijf 
en de Boerenleenbank. Na de pauze wordt een dorpsfi lm vertoond.
Heeft u zelf nog foto’s en verhalen over de middenstand van vroeger? Deel het met 
ons en neem het mee. Het kan allemaal geschikt materiaal zijn voor het nieuwe boek.
Tot ziens op zondag 9 oktober in de Dorpskerk van Zwaag. Aanvang 14.00 uur.
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Nieuw: Westfriese podcast Pratendevort 

Westfries moet je praten en horen, vindt stichting Creatief Westfries. Daarom werd 
woensdagavond 7 september de eerste podcast in het dialect ten doop gehouden. Dat 
gebeurde in Hoogwoud tijdens een bijeenkomst met de schrijvers van de stichting. De 
podcast met als titel Pratendevort (al pratend) bestaat uit vijf onderdelen: een rijm, een 
verhaal, een liedje, een gesprek en een column.

Het Westfriese dialect is van oudsher 
een spreektaal. Het schrijven ervan 
kwam pas halverwege de vorige eeuw 

Kom leren schaken bij de JeugdRaad

Vanaf 4 oktober kan de jeugd vanaf acht jaar weer schaken 
leren bij JeugdRaad Zwaag, in het vernieuwde jeugdgebouw Honky Tonk, Bangaerde 1 
in Zwaag. Kinderen zijn van harte welkom op de dinsdagvond van 19.00 tot 20.00 uur. 
De kosten voor het hele seizoen zijn 12,50 euro. Aan het eind van het seizoen doe je 
examen voor een bondsdiploma. Tijdens de cursus is er ook een onderlinge competitie 
waarmee mooie bekers zijn te winnen.

Opgeven of meer informatie: schaken@jeugdraadzwaag.nl . 
Je kunt ook dinsdag 4 oktober om 19.00 uur naar Honky Tonk komen.

Westfriezen maken graag een praatje, zo-
als hier op de Obdammerdijk. Pratendevort 
kom je heel wat aan de weet. Mede daarom 
is de titel van de nieuwe Westfriese podcast: 
Pratendevort.

goed op gang. Inmiddels zijn er veel 
boeken verschenen, evenals het kwar-
taalblad Skroivendevort. Maar praten 
in het Westfries en daarnaar luisteren 
is minstens zo belangrijk om het dialect 
levend te houden en te bewaren. Van-
daar dat het initiatief genomen is om 
een podcast te maken. De podcast is te 
beluisteren via Spotify en via de website 
van het Westfries Genootschap: www.
westfries genootschap/creatief
De eerste aflevering staat online, in ok-
tober volgt de tweede en daarna komt 
er iedere twee maanden een nieuwe 
Pratendevort. De makers zijn Dita en 
Loek de Haan, Ina Broekhuizen en Tom 
Wester.
De eerste aflevering bevat onder meer 
een praatje met Joop Ooyevaar uit Nib-
bixwoud en het lied ‘Huisvrouw van het 
jaar’ gezongen door Ant Hemmer. 

Advertenties

Boekerij 53,
1695 JC  Blokker

Telefoon 0229 24 06 95

info@blokker-fysiotherapie.nl 
www.blokker-fysiotherapie.nl

Hoe houdt u 
zichzelf vitaal 

en klachten 
vrij?

Samen houden 
wij u op de been! 

Hoe houdt u
zichzelf vitaal

en klachten
vrij?

Boekerij 53,
1695 JC Blokker

info@blokker-fysiotherapie.nl
www.blokker-fysiotherapie.nl

Telefoon 0229 24 06 95

Samen houden
wij u op de been!

De Abba Fever 
Live Show in 
de Witte Valk

De Witte Valk brengt 
zaterdag 8 oktober 

vanaf 21.00 uur een 
muzikale reis terug naar 

de tijd van ‘s werelds 
grootste popgroep.

Dorpsstraat 175, 1689 GB Zwaag Tel. 0229-261473
WWW.DEWITTEVALK.NL

Partycentrum
De Witte Valk

Op 13 september waren onze ouders

 Simon Entius en Tinie Entius-Buis

60 jaar getrouwd.

Wilt u hen feliciteren? 
Ze zouden een kaartje zeker op prijs stellen.

Hornven 19, 1733 LN  Nieuwe Niedorp
 

Siem en Marina
                 Mandy & Jeroen

             Noor
Jesse

Astrid en Willem
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There we go again

De cursus Engelse conversatie gaat maandag 7 november van start, net als vorig jaar in 
De Plataan in Zwaag. De lessen vinden plaats op maandag. U kunt kiezen uit de och-
tend van 10.00 tot 11.00 uur of de avond van 19.30 tot 20.30 uur. 
Aan de hand van een tekst of iets uit het nieuws gaan we in kleine groepjes praten 
over het onderwerp. Waar nodig gaan we even in op een taalprobleem.  Elke week is 
er wel een beetje huiswerk. De leerlingen brengen zelf pen en papier mee, de rest is 
aanwezig. We stoppen eind maart, er zijn dus bijna 20 lessen.

Info en opgave
U kunt zich vanaf 6 oktober opgeven door een e-mail te sturen naar opasnor48@hot-
mail.nl of te bellen met 06-14130640. Cursisten van vorig jaar krijgen in die week een 
mailtje. Ook voor meer informatie kunt u mailen of bellen.
Ik hoop op voldoende deelnemers, want vorig jaar was leerzaam en gezellig.

Gert van Wilsum

Ouderwets fruit te koop bij het Huis van Oud
Traditioneel vindt op de laatste zondag van september een fruitver-
koop plaats bij het museum Huis van Oud aan de Grote Zomerdijk in 
Wognum. Ook dit jaar wordt fruit aangeboden dat geplukt is in de 
boogerds van de Wognumse boerderijen Welgelegen en Geloof, Hoop 
en Liefde, beiden gelegen aan de Kerkstraat. Zondagmiddag 25 september staan vanaf 
14.00 uur de kratten met appels en peren op het erf of op de stal.

Op die stal is 
het ook de laat-
ste dag dat de 
tentoonstelling 
‘Kijk op West-
Friesland’ te 
zien is. Inge-
zoomd wordt 
op vier ken-
merken: land, 
water, boerde-
rijen en streek-
dracht. Denk 

hierbij aan bodemvondsten uit de buurt, foto’s van boerderijen en van de Kromme 
Leek en kleding uit de periode rond 1900. In twee korte films worden mooie beelden 
uit de regio getoond. Entree 1 euro, koffie/thee met krentenmik 2,50 euro.

Huis van Oud, Grote Zomerdijk 33 in Wognum

Advertenties

Alles in huis voor een perfecte
aan- of verkoop

Zullen we eens afspreken?

 
Leuk om eens persoonlijk kennis te maken. Ik wil u graag laten

weten waarom het verstandig is mij te kiezen als uw makelaar. In de
eerste plaats, omdat ik u het beste resultaat gun. Maar ook omdat ik

u een proces zonder stress wil bezorgen. Een huis kopen of
verkopen mag spannend zijn, maar je moet er niet wakker van

liggen. Daar zorg ik voor. Makelen zoals het moet. Zorgeloos serieus.

Vrijblijvend een kopje koffie drinken? U kunt contact met ons
opnemen via 0229-228014 of info@margitnijboer.nl

Meer informatie kunt u vinden op onze website www.margitnijboer.nl
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Onder de sterrenhemel bij
Theater van de Nacht

Verwondering in het donker! Dat is 
waar het in het Theater van de Nacht 
om draait. Zaterdag 22 oktober van 
18.30 tot 22.00 uur wordt deze span-
nende avond voor het hele gezin bij 
MAK Blokweer gehouden. Stap in een 
wereld van verbeelding. Gidsen van 
MAK Blokweer nemen deelnemers mee 
op pad in het donkere landschap. Tij-
dens een wandeling van schemer naar 
donker ervaar je het landschap heel an-
ders dan overdag, avontuurlijk en span-
nend.

De route start met een muzikale reis 
waarbij je de geluiden van licht en 
donker, dag en nacht, verkent. Deelne-
mers gaan onder leiding van facilitator 
Klaas Kloppenburg van Muziekfeestje 
op avontuur in een klankwereld met 
door iedereen te bespelen instrumen-
ten. Daarna wandel je met de gids naar 
verhalenverteller Janna de Lathouder. 
Zij vertelt op een mooie plek achter de 
Rietkreek verschillende korte verhalen. 
Ontdek onder de sterrenhemel hoe de 
maan haar staart verloor en verwonder 
je over Uil en Scharrelkip. Speel tot slot 
onder leiding van boerderijbeheerder 
Roy het Nachtdierenspel en geniet na 
afloop met een heerlijke beker warme 
chocolademelk en iets lekkers bij het 
kampvuur.

Reserveren voor één van de vier routes 
kan via www.mak-blokweer.nl . 

Advertenties
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Nieuws van KVG St. Anna

Onze zomervakantie zit er weer op en inmiddels hebben we een 
fietsdag en een ledenavond gehad.

Fietsdag
We zijn met 15 dames gaan fietsen, vanaf de Westerblokker richting de Streek. Halver-
wege kwamen we aan bij HV Oud Stede Broec. Daar staat een authentieke tuinders-
woning die helemaal terug is gebracht in de stijl van honderd jaar geleden. We kregen 
uitleg over de totstandkoming ervan. Elke eerste zaterdag van de maand staat daar 
de deur open voor belangstellenden. Daarna zijn we doorgefietst naar het Streekbos. 
We hebben daar ons broodje opgegeten en aansluitend een spelletje klootschieten 
gespeeld. Heel gezellig allemaal en veel gelachen, vooral vanaf het moment dat de 
wijn er in ging. Vervolgens zijn we via het Egboetswater weer op huis aangegaan. In 
het Brinkpark stond een heerlijke maaltijd op ons te wachten, met dank aan Adrie. We 
hadden toch maar mooi 45 kilometer in de benen.

Muzikale avond met Jet en Eef
Onze eerste avond na de zomerstop was een groot succes. We startten met koffie en 
een heerlijke tompouce waarna de muzikale avond met Jet en Eef van start ging. Twee 
dames die voor ons diverse liedjes ten gehore brachten. Van Abba ,Wim Sonneveld tot 
Simon & Garfunkel, alles kwam voorbij. Lekker meebrullen en luisteren naar mooie 
liedjes. Al met al een hele gezellige 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 contact op 
met onze secretaresse Marian Stavenuiter via 06-37310213 of mail even naar kvgstan-
na@hotmail.com .Onze volgende activiteit is een filmavond op donderdag 13 oktober.

Het Bestuur

Vossenjacht in Zwaagdijk-West 
De Wildebras organiseert zaterdag 1 oktober samen met de Kidsclub 
uit Zwaagdijk-West weer de jaarlijkse vossenjacht. Als echte sportfans gaan we door 
de straten van Zwaagdijk-West en zullen we zien hoe sportief onze Zwaagdijkers zijn!

Locatie: De Wildebras, Balkweiterhoek 56
Datum: 1 oktober 
Tijd: 13.30 tot ongeveer 15.00 uur
Voor alle kinderen van de basisschoolleeftijd
Deelname op eigen risico!

Elke tweede zondag van de maand is De Wildebras geopend 
van 13.00 tot 17.00 voor een gezellig samenzijn onder het genot 
van een kop koffie of een borrel.

Advertenties

Bakkerij Besseling

Dorpsstraat 190, 1689 GH Zwaag
Tel/Fax: 0229-237436

www.bakkerijbesseling.nl

Elke dinsdag en woensdag

2 broden naar keuze
+

6 kadetten
+

6 rozijnenbollen

voor € 7,00

Uw ambachtelijk bakker
Dorpsstraat 190, 1689 GH Zwaag

Tel/fax. 0229-237436

www.bakkerijbesseling.nl

Elke dinsdag en woensdag

2 hele broden
+

6 kadetten
+

6 rozijnenbollen

voor € 9,00

Maak nu een afspraak 
bij uw Sportcentrum

Mobilito zet u weer in beweging!

Boekert 10, 1696 AH Oosterblokker, Tel: 0229-211353, 
www.mobilito.nl
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  SAMENSPEL OP REIS

Een dagje fruitcorso Tiel 

Lia Besseling en ik (Marieke de Cock) zijn 17 september naar het 
fruitcorso in Tiel geweest en namen Samenspel mee.
Een prachtig evenement. De wagens met schitterend opgemaakte 
taferelen reden aan ons oog voorbij. Ook waren er mozaïeken te zien. Meer dan zestig 
jaar wordt dit evenement georganiseerd. Door corona kon dit feest twee jaar niet door-
gaan, maar nu werd de 60e editie georganiseerd.  
De Betuwe is van oudsher de fruitregio van Nederland die zich jaarlijks kleurt met haar 
prachtige bloesem. Deze bloesem staat symbool voor de lente, een nieuw begin, de 
start van groei en iets nieuws. En dan wordt de bloesem een vrucht. Het is tijd om te 
oogsten en te genieten van wat het leven te bieden heeft. Wetend dat ook deze oogst 
weer deels verwerkt wordt tot energie voor de winter. The circle of life: er is geen begin 

en geen einde. Als ik dit zo 
schrijf, kunnen we dit ook 
vinden in onze regio. Daarom 
spreekt dit wel heel erg aan.
De thema’s van de Betuwe 
zijn duurzaamheid, innova-
tie, educatie en vitaliteit. Die 
werden ook uitgebeeld op 
de wagens. Op de foto kunt 
u enkele wagens zien uit de 
optocht. Op het bovenste 
plaatje op de foto ziet u een 
wagen die helemaal herbruik-
baar was. Er stonden appel-
boompjes, perenboompjes en 
diverse soorten groente zoals 

rode kool, spruitjes en champignons. Van deze wagen werden alle producten naar de 
Voedselbank gebracht.
Er waren wagens uit diverse plaatsen van de Betuwe. Op onze foto kunt u enkele wa-
gens zien. Heel veel uren werk, maar het resultaat was geweldig. Hoe is het mogelijk 
om een thema uit te beelden met fruit, zaden en groente? Dat is heel goed gelukt in de 
Betuwe. Prachtig resultaat. Het was een leuk en leerzaam uitje.

Marieke de Cock

Ga je ook op reis? Of het nou een kampeervakantie 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 .

Advertenties

Weten wat jouw 
woning waard is?

hoorn@vanoverbeek.nl  | 0229 - 27 17 77  | Lepelaar 3 |  1628 CZ Hoorn

• Purmerend • Hoorn • Edam-Volendam 
• West-Friesland

Aantoonbaar het beste resultaat

Een persoonlijke aanpak

Eerlijk advies

4 vestigingen in Noord-Holland

Vraag naar de gratis waardebepaling!

8,7
Beoordeling:

Al 50 jaar dé lokale NVM makelaar

50 JAAR
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Nieuws Seniorenbond Pancratius

Woensdag 7 september zijn we gestart met een gezellige klets/
spelletjesmiddag onder het genot van een kopje koffie met 
wat lekkers. Vervolgens is de nieuwe website even kort gepre-
senteerd en onder de aandacht gebracht van de leden. Met 
dank aan het ontwerpbureau voor het ontwerpen van de web-
site, het Blokkersfonds voor de financiële ondersteuning en Loes voor haar inzet om 
alles te ordenen en te plaatsen. 
Hierna konden alle aanwezigen aanschuiven bij hun favoriete spel of lekker even met 
elkaar blijven kletsen. Uiteraard werd iedereen voorzien van een hapje en een drankje 
tijdens alle activiteiten. Aan het eind van de middag kregen we nog heerlijke tomaten- 
en courgettesoep en goed belegde sandwiches van Marinka. Dit alles geserveerd en 
verzorgd door Ada, Afra, Mariet en Stijn. Een mooie aftrap van weer een seizoen met 
allerlei activiteiten. 
Heeft u er al eens aan gedacht lid te worden van onze vereniging of een keer mee te doen 
aan een activiteit? Neem dan snel een kijkje op onze nieuwe website www.seniorenbond.
nl  waar u alle activiteiten en tijden kunt vinden. Als u nog vragen heeft, neem dan con-
tact op met één van de bestuursleden of via ons e-mailadres info@seniorenbond.nl .

Kom meespelen in de Champions League van De Blokkers
Kinderen van vijf en zes jaar kunnen tot de herfstvakantie gratis 
komen proeftrainen en meespelen bij De Blokkers in onze eigen 
Champions League. Onder deskundige begeleiding van onze trai-
ners maken de kinderen hun eerste meters op het veld en ont-
dekken ze hoe leuk het is om samen te voetballen. Op zaterdag spelen de kinderen 
in shirts van de grote clubs tegen elkaar in competitievorm op ons eigen complex. 
Deelname is geheel vrijblijvend. We vragen wel om je voor deze proefperiode aan te 
melden. De trainingen zijn op de woensdag van 15.30 tot 16.30 uur op ons complex aan 
de Gildenweg 23a in Blokker. 

Wil je meer informatie 
krijgen of aanmelden? 
Stuur een e-mail naar 
cl@blokkers.nl .
Voor kinderen die 
nog geen vijf jaar zijn, 
biedt De Blokkers peu-
tervoetbal aan. 

Kijk voor meer infor-
matie op de website: 
www.blokkers.nl/1407/
peutervoetbal/

Advertenties

Kinderopvang ‘t Herdertje biedt ook sportieve 
naschoolse opvang voor kinderen in de  
leeftijd 4-13 jaar. Onze enthousiaste peda-
gogisch medewerkers bieden elke dag een 
uitdagende sportieve activiteit die aansluit  
bij de ontwikkeling van de kinderen. 

Onze locaties voor Sport BSO in Zwaag  
(4-13 jaar):
-  Sport BSO Roskam  

op de hockeyvelden van WFHC 
-  Sport BSO Westfriezen  

op het sportterrein van SV Westfriezen

Elke dag thuis bij 

Sport BSO  
’t Herdertje 

Meer informatie of aanmelden?

(0229)248745 - www.herdertje.nl

HERDERTJE.22019_advertentie_Samenspel_Sport_BSO_135x98.indd   1 02-06-2022   10:43
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Mededelingen 

Griepvaccinaties en pneumokokkenvaccinaties Huisartsenpraktijk Julianalaan
De griepvaccinaties en pneumokokkenvaccinaties vinden dit jaar plaats op don-
derdag 27 oktober en donderdag 3 november van 17.30 tot 19.00 uur.

Net als vorig jaar vindt dit plaats in de gymzaal tegenover de praktijk. Wij verzoe-
ken u de aangegeven looproute te volgen. Indien u verkoudheidsklachten heeft, 
benauwd bent of koorts heeft, verzoeken wij u telefonisch contact op te nemen 
en niet naar het vaccinatiespreekuur te komen. 

Dit jaar worden de mensen voor een pneumokokkenvaccinatie opgeroepen die 
dit jaar 66, 67, 68 of 69 jaar zijn of worden. Deze vaccinatie is eens in de vijf jaar. 
De pneumokokkenvaccinatie geeft extra bescherming tegen longontsteking. 
Vooral oudere mensen kunnen sneller en erger ziek worden door pneumokok-
ken. Meer informatie over pneumokokken vindt u op de uitnodigingsbrief die u 
ontvangt als u in deze leeftijdscategorie valt. 
De pneumokokkenvaccinatie vindt gelijktijdig met de griepvaccinaties plaats.

Indien u voor een griepvaccinatie en/of pneumokokkenvaccinatie in aanmerking 
komt, ontvangt u uiterlijk 8 oktober een uitnodigingsbrief van ons. Alleen met 
een uitnodigingsbrief kunt u de vaccinatie(s) ontvangen. 

Bewoners van De Perelaar worden thuis geprikt. Meer informatie hierover staat 
in de uitnodigingsbrief.

Voor actuele informatie, zie de website: 
www.julianalaan.praktijkinfo.nl .

hr. S.H.O. Khachadurian, huisarts
mw. R.A.M. Ooteman, huisarts
mw. K. Conijn, huisarts

Jongens gezocht 

Handbalvereniging Blokker wil eind oktober met een jongensteam in de 
leeftijdscategorie van elf tot en met veertien jaar aan de handbalcompe-
titie beginnen. De vereniging nodigt jongens uit om eens mee te komen 
trainen. De training wordt gegeven op de dinsdag van 19.00 tot 20.00 uur in sporthal 
De Kreek. Loop gewoon eens vrijblijvend binnen.

Wil je vooraf informatie of wil je je aanmelden? Neem dan contact op met Jasminka 
Ostojic: 06-50625548. Uiteraard zijn ook meisjes (en jongens) in de volgende leeftijds-
categorieën welkom: 6-7-jarigen, 8-9-jarigen, 10-11-jarigen, 12-13-jarigen en 14 jaar en 
ouder.

Mededelingen 

De huisartsenpraktijk is wegens nascholing, 
vakantie of nachtdienst gesloten op vrijdag 23 december.

Griep- en pneumokokkenvaccinatie
De uitnodigingen worden tussen 27 september en 5 oktober bij u thuis bezorgd.

Wanneer en waar?
We hebben dit jaar drie vaccinatiemomenten:
Donderdag 13 oktober van 18.00 tot 19.00 uur in de huisartsenpraktijk
Dinsdag 25 oktober van 11.00 tot 12.00 uur in het Brinkpark
Donderdag 27 oktober van 18.00 tot 19.00 uur in de huisartsenpraktijk

Voor wie?
Pneumokokkenvaccinatie: voor alle mensen geboren vanaf 1-1-1953 tot en met 
31-12-1956, deze vaccinatie werkt vijf jaar.
Griepvaccinatie: voor alle mensen van zestig jaar en ouder (ook die vóór 1 mei 
2023 zestig jaar worden) en mensen met een medische indicatie (zie voor een 
overzicht hieronder).

Wat zijn de medische indicaties?
Deze informatie kunt u vinden op de website van Huisartsenpraktijk Medisch 
Centrum Oost. 

Ik behoor tot één van de doelgroepen, maar ik heb tussen 27 september en 5 
oktober geen uitnodiging ontvangen, wat nu?
Het selectieproces vindt geautomatiseerd plaats, waardoor er soms iets fout kan 
gaan. Daarnaast is een deel van de doelgroep niet goed te selecteren, dit geldt 
bijvoorbeeld voor de zwangeren van 22 weken of meer, maar ook de mensen met 
bijvoorbeeld zeer ernstig overgewicht.
Heeft u geen uitnodiging ontvangen, maar wilt u de griepprik wel graag ontvan-
gen, laat dit dan aan ons weten via: griep@medischcentrumoost.com . Dan wordt 
dit alsnog voor u in orde gemaakt., 

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

Griepvaccinaties en pneumokokkenvaccinaties Huisartsenpraktijk Julianalaan
De griepvaccinaties en pneumokokkenvaccinaties vinden dit jaar plaats op don-
derdag 27 oktober en donderdag 3 november van 17.30 tot 19.00 uur.

Net als vorig jaar vindt dit plaats in de gymzaal tegenover de praktijk. Wij verzoe-
ken u de aangegeven looproute te volgen. Indien u verkoudheidsklachten heeft, 
benauwd bent of koorts heeft, verzoeken wij u telefonisch contact op te nemen 
en niet naar het vaccinatiespreekuur te komen. 

Dit jaar worden de mensen voor een pneumokokkenvaccinatie opgeroepen die 
dit jaar 66, 67, 68 of 69 jaar zijn of worden. Deze vaccinatie is eens in de vijf jaar. 
De pneumokokkenvaccinatie geeft extra bescherming tegen longontsteking. 
Vooral oudere mensen kunnen sneller en erger ziek worden door pneumokok-
ken. Meer informatie over pneumokokken vindt u op de uitnodigingsbrief die u 
ontvangt als u in deze leeftijdscategorie valt. 
De pneumokokkenvaccinatie vindt gelijktijdig met de griepvaccinaties plaats.

Indien u voor een griepvaccinatie en/of pneumokokkenvaccinatie in aanmerking 
komt, ontvangt u uiterlijk 8 oktober een uitnodigingsbrief van ons. Alleen met 
een uitnodigingsbrief kunt u de vaccinatie(s) ontvangen. 

Bewoners van De Perelaar worden thuis geprikt. Meer informatie hierover staat 
in de uitnodigingsbrief.

Voor actuele informatie, zie de website: 
www.julianalaan.praktijkinfo.nl .

hr. S.H.O. Khachadurian, huisarts
mw. R.A.M. Ooteman, huisarts
mw. K. Conijn, huisarts

Jongens gezocht 

Handbalvereniging Blokker wil eind oktober met een jongensteam in de 
leeftijdscategorie van elf tot en met veertien jaar aan de handbalcompe-
titie beginnen. De vereniging nodigt jongens uit om eens mee te komen 
trainen. De training wordt gegeven op de dinsdag van 19.00 tot 20.00 uur in sporthal 
De Kreek. Loop gewoon eens vrijblijvend binnen.

Wil je vooraf informatie of wil je je aanmelden? Neem dan contact op met Jasminka 
Ostojic: 06-50625548. Uiteraard zijn ook meisjes (en jongens) in de volgende leeftijds-
categorieën welkom: 6-7-jarigen, 8-9-jarigen, 10-11-jarigen, 12-13-jarigen en 14 jaar en 
ouder.

Mededelingen 

De huisartsenpraktijk is wegens nascholing, 
vakantie of nachtdienst gesloten op vrijdag 23 december.

Griep- en pneumokokkenvaccinatie
De uitnodigingen worden tussen 27 september en 5 oktober bij u thuis bezorgd.

Wanneer en waar?
We hebben dit jaar drie vaccinatiemomenten:
Donderdag 13 oktober van 18.00 tot 19.00 uur in de huisartsenpraktijk
Dinsdag 25 oktober van 11.00 tot 12.00 uur in het Brinkpark
Donderdag 27 oktober van 18.00 tot 19.00 uur in de huisartsenpraktijk

Voor wie?
Pneumokokkenvaccinatie: voor alle mensen geboren vanaf 1-1-1953 tot en met 
31-12-1956, deze vaccinatie werkt vijf jaar.
Griepvaccinatie: voor alle mensen van zestig jaar en ouder (ook die vóór 1 mei 
2023 zestig jaar worden) en mensen met een medische indicatie (zie voor een 
overzicht hieronder).

Wat zijn de medische indicaties?
Deze informatie kunt u vinden op de website van Huisartsenpraktijk Medisch 
Centrum Oost. 

Ik behoor tot één van de doelgroepen, maar ik heb tussen 27 september en 5 
oktober geen uitnodiging ontvangen, wat nu?
Het selectieproces vindt geautomatiseerd plaats, waardoor er soms iets fout kan 
gaan. Daarnaast is een deel van de doelgroep niet goed te selecteren, dit geldt 
bijvoorbeeld voor de zwangeren van 22 weken of meer, maar ook de mensen met 
bijvoorbeeld zeer ernstig overgewicht.
Heeft u geen uitnodiging ontvangen, maar wilt u de griepprik wel graag ontvan-
gen, laat dit dan aan ons weten via: griep@medischcentrumoost.com . Dan wordt 
dit alsnog voor u in orde gemaakt., 

Met vriendelijke groet, A.E. Meijer en A.J.M. Bos, huisartsen
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Wat krijgen we nou? 

Dat zal menigeen zich afvragen. Musicalvereniging Zwaag, 
die al een eeuwigheid in De Witte Valk is gehuisvest, ver-
laat haar thuishaven. Hoe dat zo? Dat gaan we uitleggen.

We hebben na de twee moeizame coronajaren en 
een uitgeklede uitvoering van Little Shop Of Hor-
rors besloten Ciske De Rat te gaan uitvoeren. Een 
prachtige productie met een grote cast met veel kin-
deren en derhalve ook hoge productiekosten. Om 
een mooie uitvoering neer te zetten, hebben we 
minimaal vijf voorstellingen nodig en omdat wij ge-
wend zijn dat in twee weekenden te spelen, paste 
de planning niet in de agenda van onze thuishaven. 
Vijf voorstellingen en een generale repetitie in één 
week proppen, is voor de kinderen niet te doen en 
ook de werkende volwassene moet dat agenda-
technisch zien rond te breien. 

Tja wat dan? We zullen toch echt vijf volle zalen 
moeten scoren om uit de kosten te komen. Nadat 
het bestuur en het A-team alle andere alternatieve 

mogelijkheden hadden overwogen, zat er niets anders op dan uit te zien naar een 
andere locatie. Gelukkig hebben we een prachtige nieuwe locatie gevonden in wijk-
centrum De Huesmolen. Bijkomend voordeel is een groter toneel. Dit was meteen de 
reden om de repetities ook daar te gaan doen, want alles instuderen, zeker met de 
kinderen, om vervolgens te gaan uitvoeren op een groot toneel is ook weer iets. 

Met pijn in het hart vertrekken we dus uit Zwaag, maar we blijven natuurlijk een Zwaag-
se vereniging en we reken ook op het Zwaagse publiek en het publiek rondom Zwaag.

Tja, dat dus! Dan willen we u nog even attenderen op onze traditionele ‘Chocoloten’, 
die overheerlijke bonbons met kans op prijzen. Die kunt u bestellen via 
deze link: http://bit.ly/Chocolot . U kunt ook de QR-code scannen. U komt 
dan op een bestelformulier. U ontvangt een bevestiging met een betaal-
verzoek en na ontvangst van de betaling wordt het ‘chocolot’ thuis be-
zorgd of nemen we contact op over de wijze van bezorging en wanneer.

Lieve mensen, bestel dus massaal, trakteer uzelf of een ander en u steunt ons. 
Hoe meer online wordt besteld, des te minder hoeven wij langs de deuren in herfstige 
omstandigheden.

Onze dankbaarheid is groot.

Perenplukfeest

Zondag 11 september was het zover: peren-
plukdag in de Peregaard in Zwaag!

Vanwege het overlijden van een buurman 
hebben we na lang dubben besloten het 
feestelijke eraf te laten, maar het plukken 
tóch door te laten gaan. De peertjes moes-
ten er hoognodig af en vanwege de hoogte 
van de bomen was dat nog best een lastige 
klus. Alle handen waren welkom dus.
Met behulp van keukentrappen lagen de 
onderste peren al gauw in de meegenomen 
manden en bakken. Een aantal waaghalzen 
onder ons ging de bomen hogerop met lad-
ders te lijf en haalde nog enorm veel peren 
naar beneden. Ondertussen was het onder-
aan op straat een gezellige drukte, een soort 
buurtmierennest eigenlijk. Jong en oud zorgde voor een kopje koffie/thee, maakte een 
praatje, verdeelde de peren in opgespaarde zakjes of bracht ze rond langs de deuren. 
Een komen en gaan van buurtgenoten, met recht, want ook mensen van bijvoorbeeld 
de Appelgaard en het Vierkant waren op komen draven.
Binnen de kortste keren stonden in diverse huizen de peertjes heerlijk te stoven: voor 
eigen gebruik, om op te slaan in potten of om uit te delen. Toch hangen er nog heel 
veel peren hoog in de boom. Er werd al geopperd de brandweer met ladderwagen in 
te schakelen, maar besloten is om de rest aan de vogels over te laten.
Wat de meesten van ons trouwens niet wisten, is dat er vroeger al een paar stoere 
buurtgenoten de stoute schoenen aantrokken om de peren te plukken of in hun ge-
val, te vangen. Want Joop en Geert van de Peregaard deden dit met behulp van een 
heus visnet. Een leuk geschiedenisverhaal leeft zo weer op. Hoe mooi is het om te 

zien hoeveel mensen er nu aan-
wezig waren, wat een saamho-
righeid! Dit heeft voor een deel 
met de groep van de buurttuin 
te maken, die huis aan huis brief-
jes had verspreid. Maar ook de 
buurtapp die ervoor zorgt dat 
de sociale lijntjes heel kort zijn. 
Maar natuurlijk ook niet te ver-
geten… de aankondiging in Sa-
menspel, waarvoor gelijk onze 
hartelijke dank aan alle vrijwil-
ligers van Samenspel!
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Concert Camerata Liocorno

Houdt u van klassieke koorwerken? Dan kunt u zaterdag 1 oktober 
luisteren naar Vocaal Ensemble Camerata Liocorno. Er is een gevari-
eerd programma samengesteld met muziek van bijvoorbeeld Mon-
teverdi, Arcadelt, Tallis, Brahms en Gretchaninoff, maar ook met 
nieuwe muziek van Olaf Gjeilo en Eric Whitacre. Dit alles onder de 
vakkundige leiding van dirigent Lorenzo Papolo.
Het concert vindt plaats in de hervormde kerk, Kerkelaan 8 in Zwaag. 

De kerk is om 15.00 uur open, het concert begint om 15.30 uur. Na afloop ontmoeten 
we u graag in de ontvangstruimte, waar we u op een drankje trakteren. De toegangs-
prijs bedraagt 15 euro in de voorverkoop en 17 euro aan de zaal. Personen onder de 
achttien jaar betalen 9 euro. U kunt kaarten bestellen via de website: cameratalio-
corno.nl/concertagenda .
 Het koor dat sinds 1989 bestaat repeteert op donderdag van 19.45 tot 22.00 uur in De 
Perelaar in Zwaag. Nieuwe leden zijn van harte welkom!

Leden KVG Zwaag gaan fietsen
Opnieuw heeft de vrouwenbeweging KVG een activiteit in haar pro-
gramma opgenomen. Na een indrukwekkende avond op 22 septem-
ber, waar we later via Samenspel nog op terugkomen, komen de da-
mes nu zelf actief in beweging.
Dinsdag 4 oktober, dat is dus aanstaande dinsdag (!), fietsen we geza-
menlijk naar ’t Keetje in Lutjebroek. We kunnen wat rondkijken en wat drinken op het 
terras. Ook zijn er streekproducten te koop. Heeft u zich nog niet opgegeven, doe het 
dan dit weekend nog! U maakt twee euro over aan de penningmeester (het banknum-
mer staat op de voorkant van uw programma) en de aanmelding is geregeld.
Ons volgende programmaonderdeel is donderdag 13 oktober. Dan komen een recher-
cheur en zijn schoondochter (zij is werkzaam bij de politie) langs om hun ervaringen 
tijdens het uitoefenen van dit beroep te vertellen. De avond begint om 20.00 uur in De 

Plataan. Ook over ons 
uitstapje naar de tv-stu-
dio gaat u binnenkort 
alles vernemen.
Nieuwe leden zijn na-
tuurlijk nog steeds van 
harte welkom. Bel met 
het secretariaat (0229-
238155) en alles wordt 
met u geregeld.
Voor nu: tot dinsdag 
4 oktober, vertrek om 
13.00 uur bij De Plataan.

Leerzame bingo bij KBO Blokker

KBO Blokker organiseert woensdag 5 oktober een bingomiddag 
onder auspiciën van het Rode Kruis Noord-Holland Noord. Feitelijk 
is het een soort workshop met als titel ‘Goed voorbereid’. Deze 
wordt echter gebracht in de vorm van een bingo met prijzen, met als voornaamste 
doel om senioren voor te bereiden op kleine en grote noodsituaties in en om het huis. 
Denk bijvoorbeeld aan brand en ontruiming, of aan vallen en inbraak, maar ook aan 
internetfraude en babbeltrucs. Tijdens deze bingo komen op een luchtige manier ver-
schillende noodsituaties aan bod, waarbij de actiekaarten de deelnemers prikkelen om 
eventueel tot actie over te gaan.
Niet alleen leden en hun eventuele mantelzorgers, maar ook niet-leden die kennis wil-
len maken met onze seniorenvereniging, zijn van harte welkom. De middag wordt ge-
houden in Het Gouden Hoofd aan de Westerblokker en begint om 14.00 uur. Deelname 
kost vijf euro per persoon, inclusief aangeboden consumpties en prijsjes.

Jubileumconcert Spiro Musica

Begin september stond ons kamerkoor, Spiro Musica, op de Cultuurmarkt in Hoorn. Er 
werden veel flyers uitgedeeld voor ons aankomende concert op 27 november. Dit jaar 
bestaat het kamerkoor namelijk tien jaar en dat gaat gevierd worden met een jubile-
umconcert in de Dorpskerk in Zwaag. Zin om 
te komen luisteren? Houd dan onze website 
www.spiromusica.com en Facebookpagina in 
de gaten voor meer informatie. Heb je inte-
resse om te komen zingen bij ons koor? 
Neem dan contact op via de mail (spiromu-
sica@outlook.com) of kom een keer kijken bij 
onze repetitie in De Kreek op maandagavond 
om 20.00 uur.
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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 2 oktober Zwaag: 
ds. H. Bouma, woorddienst

Zondag 9 oktober Blokker:   
ds. Burret Olde 

Zondag 16 oktober Zwaag:  
ds. J. Meinders  

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

Handige doener gezocht

Eén van de oudste kerken in West-Friesland is de Pancratiuskerk in 
Oosterblokker. In dit prachtige monument met een sfeervolle en in-
spirerende ambiance is ons Cultureel Centrum Pancratius gevestigd. 
In dit culturele centrum wordt een variëteit aan activiteiten geor-
ganiseerd zoals markten, concerten, exposities en vergaderingen. 

Wij zoeken een handige doener die het leuk vindt om activiteiten 
te ondersteunen.
Aanwezig zijn bij een optreden als gastvrouw/gastheer
Aanspreekpunt voor vrijwilligers tijdens het opzetten, uitvoeren en opruimen van acti-
viteiten Openen en sluiten van het gebouw op afgesproken tijden

U werkt samen met een collega-beheerder. De gemiddelde tijdsbesteding die van de 
beheerder wordt gevraagd, is circa vijf uur per week. De inzet en tijden kunt u veel-
al zelf plannen in overleg met de vrijwilligers die door u worden aangestuurd. In de 
zomermaanden zijn er normaal geen geplande activiteiten. En bent u zelf niet be-
schikbaar, dan is er altijd iemand beschikbaar om u te vervangen. Mede door uw inzet 
vinden waardevolle ontmoetingen plaats, worden bezoekers gastvrij ontvangen en 
worden vrijwilligers geïnspireerd.

Voor de beheerder is een vrijwilligersvergoeding van maximaal 1800 euro per jaar be-
schikbaar. Bent u gastvrij, vindt u het leuk om met mensen om te gaan en u woont bij 
voorkeur in de buurt? Dan is deze vrijwilligersfunctie iets voor u. 

Bent u geïnteresseerd of wilt u meer informatie over deze functie, neem dan contact 
op met voorzitter Wim Scholtens: 06-51573202 of wim@scholtens.nu .

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. 01 okt.  Westwoud GEEN VIERING
   Oosterblokker GEEN VIERING
Zo. 02 okt. 09.30 uur Zwaag Eucharistieviering-Samenzang
  11.00 uur Hoorn Eucharistieviering m.m.v. koor Clara Voce
Za. 08 okt. 19.00 uur Westwoud Eucharistieviering m.m.v. St. Caeciliakoor
   Oosterblokker GEEN VIERING
Zo. 09 okt. 09.30 uur Zwaag Eucharistieviering  m.m.v. koor Marcanto
  11.00 uur Hoorn Eucharistieviering m.m.v. Cantor
Za. 15 okt.  Oosterblokker GEEN VIERING
   Westwoud GEEN VIERING
Zo. 16 okt. 09.30 uur Zwaag Eucharistieviering-Samenzang
  11.00 uur Hoorn Eucharistieviering m.m.v. koor Schola Cantorum

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 Pastoor Andrea Geria, telefoon 0229-703042.
Parochiesecretariaat Heilige Matteüs is geopend op maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 14.00 uur, 
woensdag gesloten.
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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 2 oktober Zwaag: 
ds. H. Bouma, woorddienst

Zondag 9 oktober Blokker:   
ds. Burret Olde 

Zondag 16 oktober Zwaag:  
ds. J. Meinders  

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

Handige doener gezocht

Eén van de oudste kerken in West-Friesland is de Pancratiuskerk in 
Oosterblokker. In dit prachtige monument met een sfeervolle en in-
spirerende ambiance is ons Cultureel Centrum Pancratius gevestigd. 
In dit culturele centrum wordt een variëteit aan activiteiten geor-
ganiseerd zoals markten, concerten, exposities en vergaderingen. 

Wij zoeken een handige doener die het leuk vindt om activiteiten 
te ondersteunen.
Aanwezig zijn bij een optreden als gastvrouw/gastheer
Aanspreekpunt voor vrijwilligers tijdens het opzetten, uitvoeren en opruimen van acti-
viteiten Openen en sluiten van het gebouw op afgesproken tijden

U werkt samen met een collega-beheerder. De gemiddelde tijdsbesteding die van de 
beheerder wordt gevraagd, is circa vijf uur per week. De inzet en tijden kunt u veel-
al zelf plannen in overleg met de vrijwilligers die door u worden aangestuurd. In de 
zomermaanden zijn er normaal geen geplande activiteiten. En bent u zelf niet be-
schikbaar, dan is er altijd iemand beschikbaar om u te vervangen. Mede door uw inzet 
vinden waardevolle ontmoetingen plaats, worden bezoekers gastvrij ontvangen en 
worden vrijwilligers geïnspireerd.

Voor de beheerder is een vrijwilligersvergoeding van maximaal 1800 euro per jaar be-
schikbaar. Bent u gastvrij, vindt u het leuk om met mensen om te gaan en u woont bij 
voorkeur in de buurt? Dan is deze vrijwilligersfunctie iets voor u. 

Bent u geïnteresseerd of wilt u meer informatie over deze functie, neem dan contact 
op met voorzitter Wim Scholtens: 06-51573202 of wim@scholtens.nu .
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36

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
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
Uitvaartverzorgers bovenstaande verenigingen: 
Lian Kroon, Sandra Boorsma, Yvonne Out en Monique Bankras 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




