
Woont u buiten het verspreidingsgebied?
Geïnteresseerden die buiten het verspreidingsgebied wonen, maar wel het Samenspel willen 
ontvangen, kunnen contact opnemen met Ben Gitzels, telefoon: 0229-262185. 
Tegen een kleine vergoeding krijgen zij het Samenspel dan toegestuurd.

Vrijwillige bijdrage
Wilt u Samenspel financieel steunen door middel van een vrijwillige bijdrage, dan kunt u dit 
overmaken op bankrekeningnummer: NL 17 RABO 0122 1373 96 
t.n.v. Stichting Samenspel.

Kopij voor de volgende uitgave van het Samenspel op 20 november kunt u inleveren 

uiterlijk op WOENSDAG 11 november voor 19.00 uur ‘s avonds 

via  redactie@stichtingsamenspel.nl of op Hoogewoud 31, 1689 BD Zwaag

Tekst kunt u het beste aanleveren in Word of direct in uw e-mailbericht. 
Foto’s in een zo hoog mogelijke resolutie, minimaal 300 dpi en illustraties zoals logo’s het liefst 
als illustrator EPS en anders ook in een zo hoog mogelijke resolutie. Als u hierover vragen 
heeft, kunt u ze uiteraard altijd stellen via redactie@stichtingsamenspel.nl .

De redactie behoudt zich het recht voor de kopij in te korten en te beoordelen op 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 Drukkerij Gerja,
Smeetsweg 4, 1738 DK Waarland, tel. 0226-421520 of e-mail: samenspel@gerja.nl .

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

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

Jaargang 45, nummer 19 6 november 2015

Het Samenspel is een twee-wekelijkse uitgave (oplage 5500 
stuks) van Stichting Samenspel en heeft tot doel de inwoners 
van Blokker, Oosterblokker, Bangert-Oosterpolder, Zwaag en 
Zwaagdijk-West op de hoogte te houden van de activiteiten van 
de verenigingen, stichtingen en organisaties in deze dorpen.

Redactieleden Samenspel: redactie@stichtingsamenspel.nl
- Eef Smal - Corina van Willegen
- Henny Schoonderwoerd - Muriel Buis
- Annemieke Ooms - Ivo Stork
- Ellen Muller

SAMENSPEL
St icht ing



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

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

Vorig jaar heeft Samenspel een taart verloot onder de mensen die een vrijwillige 
bijdrage hebben overgemaakt.

Zonder uw vrijwillige bijdrage is het onmogelijk Samenspel gratis te verspreiden.

Binnenkort verloten we weer een leuke verrassing onder ALLE mensen die een bijdrage 
hebben overgemaakt/gegeven aan Samenspel.

Als u nu uw vrijwillige bijdrage overmaakt op rekeningnummer: 
NL 17 RABO 0122 1373 96  
t.n.v. Stichting Samenspel
dan maakt u, samen met de mensen die dit al hebben gedaan, kans op die leuke 
verrassing! We houden u op de hoogte!

Redactie en bestuur Samenspel

Vrijwillige bijdrage Samenspel

Wilt u ook een leuke verrassing winnen?

Vier keer per jaar bieden wij op onze Jenaplanschool de 
talententuin aan. De kinderen uit de groepen 3 tot en met 
8 kunnen in deze tuin proeven aan allerlei workshops. Er 
worden workshops gegeven van natuur, dans, techniek tot 
aan verkenning van het bedrijfsleven. Zo vergroten wij de talentontwikkeling van onze 
leerlingen.
Om de keuze voor kinderen groot en rijk te houden, zijn wij afhankelijk van de hulp van 
ouders en verenigingen of vrijwilligers om ons heen. Wie weet hebben wij uw interesse 
gewekt en denkt u ‘Ik heb iets te bieden!’. Wij nodigen u van harte uit om telefonisch 
contact op te nemen met de school en naar meester Harry of juf Ethel te vragen. Zij staan 
alweer te popelen om de aankomende talententuin van vrijdag 8, 15 en 22 januari te 
vullen. De workshops worden gegeven van 10.30 tot 12.00 uur.
 
St. Jozefschool Blokker  |  Westerblokker 77  |  0229-247011  |  info@jozefschool.nl

Talententuin op de St. Jozefschool



Wat heb ik weer genoten van 3 tot 10 oktober j.l. met een hele 
groep “fans”  van de band. Zij traden drie keer op in hotel 
Reymar. Maar ook ’s middags tijdens de repetities kon er naar 
hartelust gedanst worden. Gitarist André van Berkum uit Zwaag 
en de andere bandleden was het geen moeite te veel om het 
de bezoekers naar de zin te maken. Tijdens de optredens liepen 
er veel mensen uit Engeland en Duitsland binnen. Als aan het 
einde van de avond Vaya Condios werd gespeeld zong iedereen 
uit volle borst mee. Uniek toch? Natuurlijk maakte we ook weer 
een prachtige excursie in het kustgebergte van de Costa Brava. We bezochten tussen de 
heuvels en bossen  een 1.000 jaar oude boerderij van, jawel, een Nederlands echtpaar. Bij 
boerderij genaamd “Can Solivera” een olijf boomgaard. Zij persten de olijven en maakten 
eigenhandig  van het restant zeep. Zowel vloeibaar als in stukken. Mooi verpakt konden 
die gekocht worden. Aan het einde van de dag langs de Bodega om likeur te proeven. De 
Catalaanse likeur smaakte heerlijk. Om 18.45 uur arriveerden we weer bij het hotel. Ook 
had de familie Vlaar een carnavalsmiddag geplant bij de bar van OPA aan het strand. Het 
werd een vrolijk feest. Op de foto een leuk moment van de vakantie.

Nel Tessel, fan vanaf 2008.

Met sixties band De Stoel naar Spanje

Donderdag 15 oktober was op de Wingerd een “rare” dag.
‘s Morgens hadden de boven- en onderbouw een viering 
over raar; Wat vinden wij eigenlijk raar?En is dat ook raar? of 
vinden wij het raar omdat wij dingen anders doen dan anderen? of 
omdat wij het niet gewend zijn?
Bij het verhaal van De storm op het meer is het 
best raar dat Jezus de storm kan laten liggen, 
terwijl het ons echt niet lukt. Als wij er wel toe 
in staat waren, zouden al die bootvluchtelingen 
niet hoeven te verdrinken. Het is ook raar dat 
er veel mensen per toeval hele belangrijke 
ontdekkingen hebben gedaan. 

De kinderenboekenweek ging ook over 
Raar maar waar. De nadruk lag op natuur, 
wetenschap en techniek. Kinderen uit onze groepen 7/8 en 8 hebben allerlei proefjes 
uitgeprobeerd en uitgewerkt. Donderdagmiddag stonden zij, als echte professoren in 
witte schorten, klaar om de proefjes te laten zien aan alle kinderen van de groep 5, 6 en 
7. Het was een rare, maar leerzame dag!

‘Rare’ dag



Sinterklaas in Zwaag

Sinterklaas komt naar Zwaag en daarom hebben we samen met Coole Party 
Piet de handen ineen geslagen om een super leuk feestje te organiseren 
voor Sinterklaas en alle kinderen uit Zwaag van 4 tot en met 8 jaar. 

Allereerst komt Sinterklaas op zaterdag 21 november om 13.00 uur aan 
bij De Plataan en zal dan zijn intocht door Zwaag maken. Hij gaat van De 
Plataan richting Het Krijt en daarna weer terug naar de Plataan.
Rond 14.00 uur is Sinterklaas weer terug bij de Plataan en gaan de deuren 
open voor de kinderen. Aan het einde van het programma krijgt elk kind 
een cadeau van Sinterklaas. Het feest zal duren tot ongeveer 16.00 uur en 
de kinderen kunnen dan weer worden opgehaald. 

De kinderen dienen persoonlijk opgehaald te worden.

Kaarten voor dit feest kunt u voor maar 2 euro kopen bij Deen Dorpsstraat Zwaag en 
Deen Bangert/Oosterpolder. De kaartverkoop begint op maandag 16 november a.s.. Let 
op: VOL IS VOL. Zou u uw telefoonnummer op het kaartje/bandje willen schrijven?

Alle kinderen uit Zwaag kunnen vanaf nu al hun vragen aan Sinterklaas stellen via email: 
sinterklaas@jeugdraadzwaag.nl.

‘Bevorderen van saamhorigheid’ en ‘kweken gemeenschapszin in de Blokkerse 
gemeenschap’ zijn de doelstellingen van Stichting Blokkersfonds. Sinds de oprichting 
in 1991 beheert de stichting een vermogen waarvan de jaarlijkse opbrengst besteed 
mag worden aan projecten die ten goede komen aan de Blokkerse gemeenschap.

Twee keer per jaar beoordeelt het bestuur van het Blokkersfonds de subsidieaanvragen. 
In november komt het bestuur weer bijeen. Verenigingen en clubs hebben tot 22 
november de tijd om schriftelijk hun aanvraag, inclusief cijfermatige onderbouwing, 
bij het bestuur in te dienen.  Aanvragen kunnen verstuurd worden aan de secretaresse 
van de stichting, L. Liberg, libergoud@quicknet.nl.
Als uitgangspunten voor de beoordeling geldt onder meer dat geen structurele 
ondersteuning wordt verleend en individuele personen niet worden gesubsidieerd. 
Ook moet het gaan om concrete projecten die niet op een andere wijze financieel 
rondgemaakt kunnen worden. Verder behoort het project politiek neutraal te zijn en 
hebben projecten voor de jeugd voorrang. 
Verdere informatie op: www.Blokkersfonds.nl.

Lokale steun door Blokkersfonds



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

OPHAALDATA: WOENSDAG 11 NOVEMBER
 WOENSDAG 25 NOVEMBER
SVP PAPIER GEBUNDELD OF IN DOOS/BAK AAN DE WEG ZETTEN.

Ophaaldata oud papier Blokker

Wist u dat 1 op de 9 Nederlanders laaggeletterd is, waarvan tweederde autochtoon?
Wist u dat 22 % van de leeftijdsgroep 55-75 jaar, laaggeletterd is?
Wist u dat laaggeletterde ouderen een anderhalf maal groter vroegtijdig sterfterisico 
hebben dan een niet laaggeletterde?
Dit zijn zo een aantal feiten, gedicteerd uit een boekje dat uitgegeven wordt door de 
Stichting Lezen en Schrijven, in samenwerking met de Universiteit van Maastricht. Laag-
geletterdheid wordt veelal verbonden aan het functioneren van mensen en het toepas-
sen van vaardigheden in het dagelijks leven. In feite ondervinden laaggeletterde mensen 
op alle gebieden problemen met het gebruiken van gedrukte en geschreven informatie.

Deze gegevens zijn voor de themagroep van de Stichting Ouderenraad Hoorn aanleiding 
geweest om het thema ‘laaggeletterdheid’ onder de aandacht van de ouderen van 
Hoorn en omstreken te brengen. Dit wordt gedaan in samenwerking met Mariska 
Woudenberg van Taalhuis West-Friesland, Carla van Rijckevorsel van de Bibliotheek 
Hoorn en Juliette Fermie, begeleidster van de Taalambassadeurs (volwassenen die op 
latere leeftijd hebben leren lezen en schrijven) van ‘Levensverhalen’. In ‘Levensverhalen’ 
laten de Taalambassadeurs via persoonlijke sketches en interactieve presentaties zien, 
hoe het is als je moeite hebt met lezen en schrijven en wat de oplossing is, zoals: 
taallessen volgen en in contact komen met een taalmaatje. 

De themaochtend vindt plaats in cultureel centrum ‘De Plataan’ in Zwaag op vrijdag 
20 november a.s. De koffie staat om 9.30 uur klaar en de sluiting is rond 12.00 uur met 
koffie en broodjes. De toegang is vrij.

Tel Mee Met Taal

De huisartsenpraktijk is wegens nascholing, vakantie of nachtdienst gesloten op 
vrijdag 4 december en maandag 7 december.

Mededelingen Medisch Centrum Oost
Huisartspraktijk A.E. Meijer
www.medischcentrumoost.com



Oosterblokker is een vitale dorpsgemeenschap en een fijne plek om te wonen. Daar zijn 
de meeste inwoners blij mee en zij willen dit graag zo houden. Dat gaat echter niet 
vanzelf. Om een gemeenschap vitaal te houden, zijn inspirerende plannen en uitdagende 
ontwikkelingen noodzakelijk. Er moet worden nagedacht over onze toekomst:

Hoe ziet Oosterblokker eruit in 2025?

Deze vraag willen wij graag voorleggen aan de mensen van ons dorp. Dit is al gebeurd 
in Westwoud zoals u in de krant hebt kunnen lezen. Op initiatief van de gemeente 
Drechterland is een dorpsteam gevormd, bestaande uit: Jon van Diepen, Ton Valks, 
Gertjan Dekker en Jan Vlaar. Dit dorpsteam wil met de inwoners van Oosterblokker om 
de tafel; letterlijk om de tafel. Op dinsdag 10 november a.s. willen wij in het Cultureel 
Centrum Pancratius rondetafelgesprekken gaan houden over de thema’s wonen, werken 
en leven. Aan 4 stamtafels praten mensen over de toekomst van ons dorp. De ideeën die 
hieruit naar voren komen, worden opgeschreven in een dorpsplan. Dit plan vormt de 
basis voor gemeentelijk beleid.
Binnenkort worden huis-aan-huis uitnodigingen bezorgd. Iedereen uit Oosterblokker, 
jong en oud, is welkom en wordt gevraagd mee te praten over onze dorpsgemeenschap 
en mee te denken over de waardevolle dingen die we willen behouden en nieuwe 
plannen die we gestalte willen geven. Dit gehele proces wordt begeleid door de gemeente 
Drechterland en Team Atrivé, professionele adviseurs op dit terrein. Zij zullen deze avond 
in goede banen leiden.

Werk aan de toekomst van Oosterblokker. Kom naar de dorpsavond op:
Dinsdag 10 november a.s.
In het Cultureel Centrum Pancratius (Oosterblokker 98)
Aanvang: 19.30 uur (inloop 19.15 uur met koffie/thee)
Einde: ca. 22.00 uur (met borrel)

Dorpsavond Vitaal Oosterblokker

Sinterklaas, wie kent hem niet?
Iedereen kent de goedheiligman, en Sint kent alle kinderen.
Daarom komt hij ook dit jaar weer naar Zwaagdijk-West. Op zondag 22 november om 
12.00 uur, komt hij met zijn pieten ons vermaken. Met liedjes, trucs, leuke anekdotes, en 
misschien wel echte stunts, is er voor iedereen wat wils.
Dus alvast noteren: 11.45 uur bij de brug van de Balkweiterhoek, en om 12.00 uur in de 
Wildebras.

Meer informatie over de Wildebras: www.de-wildebras.nl.

Nieuws van de Wildebras



Heeft u een vraag of opmerking 
voor de gemeente? 
Zoals een melding over speelvoorzieningen 
of de openbare verlichting. Dan kunt u die 
via www.hoorn.nl doorgeven. 
 
Liever telefonisch? 
Belt u dan naar het algemene nummer van de 
gemeente Hoorn, telefoon 0229 252200.

Voor vragen over uw afval kunt u contact 
opnemen met HVC Inzameling, 
telefoon 0800 0700 of via de website 
www.hvcinzameling.nl.

Vragen of opmerkingen? 
Geef het door via www.hoorn.nl

Waar veel verenigingen het tegenwoordig moeilijk 
mee hebben is, vooral doordat er geen subsidies zijn, 
het altijd kunnen beschikken over veel vrijwilligers, een stabiel ledenbestand hebben en 
een bestuur dat een goede klik met elkaar heeft. Voor het KVG zijn al deze dingen al 65 
jaar een basis om dit jubileum te bereiken. En dat gaat het KVG Zwaag vieren.

Op woensdag 18 november beginnen we met een dankviering om 19.00 uur in de Kapel 
waarbij we hopen dat velen aanwezig zullen zijn. Onze leden die niet bij deze viering 
kunnen zijn, zijn van harte uitgenodigd om vanaf ongeveer 19.45 uur naar de Spiegelzaal 
van de Plataan te komen. Daar gaan we dit jubileum feestelijk vieren. 

De leden van het KVG hebben inmiddels allen een persoonlijke uitnodiging met daarbij 
een aanmeldingsbriefje gehad. In verband met de verzorging van deze avond wil uw 
bestuur graag weten hoeveel leden we mogen verwelkomen. Ook worden er enkele 
leden gehuldigd.
 
Heeft u zich nog niet aangemeld voor deze bijzondere avond, stop het briefje dan nog 
dit weekend in de bus bij Tonny Rood, W. Alexanderstr. 3 in Zwaag. 

Wilt u als nieuw lid deze feestavond ook meemaken? Bel dan met Lucy Weehuizen, tel. 
237609 en u bent van harte welkom.

65-jarig jubileum

De viering van zondag 8 november mag u 
eigenlijk niet missen. Een gezellige viering voor 
groot en klein met zang en muziek. En bij de 
wereldwinkel kunt u voor uzelf aankopen doen 
en/of voor de voedselbank. Er staan dozen 
achter in de kerk, waar u uw gekochte of 
meegenomen levensmiddelen in kunt doen.

Dit allemaal vanwege het diaconale weekend. 
Diaconie betekent hulp bieden aan allen die dat 
nodig hebben! Graag tot ziens!
 
Gezinsvieringwerkgroep en 
Wereldwinkelgroep

Samen delen



Wie is Sinterklaas eigenlijk? Liggen zijn wortels in Spanje, Italie of Turkije? Hoe verhoudt 
hij zich tot de heilige Nicolaas van Myra, de Weihnachtsmann, Santa Claus en Wodan? Hoe 
heeft de Nicolaasverering zich ontwikkeld? Waar komt de zwarte bediende vandaan? 
Waarom gaan Sinterklaas en zwarte Piet ’s nachts over de daken? Hoe zit het precies 
met de speculaas, pepernoten en letters? Waar komen schimmel, zak en roe vandaan? 
Wanneer verschijnen de eerste liedjes, gedichten en surprises?

Dit zijn vragen die menigeen wel eens stelt als 5 december weer nadert. Aan de hand van 
vele dia’s zal zo historisch verantwoord als mogelijk is, op deze vragen worden ingegaan, 
al is een afdoend antwoord moeilijk te geven. We leren het leven van de heilige Nicolaas 
van Myra kennen, overgeleverd in legenden, weergegeven in prenten, schilderijen en 
beelden. Het gaat ook over de verspreiding van de Nicolaasverering over Europa en het 
Nederlandse Sinterklaasfeest vanaf de middeleeuwen tot heden. Allerlei voorwerpen en 
gebruiken worden - voor zover mogelijk - verklaard en oude sinterklaasboeken passeren 
de revue. Onder andere zal blijken dat het sinterklaasfeest in ons land enkele eeuwen 
verboden was, dat zwarte Piet pas vanaf circa 1850 optreedt, dat hij angstaanjagende, 
buitenlandse voorlopers heeft en dat zijn naam, gedrag en functie veranderden in de 
loop der tijden.

Frits Booy strijdt hevig voor het behoud van het sinterklaasfeest vanwege de waardevolle 
cultuurhistorische, sociale en creatieve aspecten ervan. Je moet je namelijk écht voor een 
ander inspannen (cadeau kopen, surprise met gedicht verzinnen en maken). Je kunt op 
die manier iemand leuk verrassen en vaak luchtig corrigeren.

Stichting Historisch Zwaag heeft de heer Booy bereid gevonden deze, vooral luchtige en 
informatieve lezing op zondag 22 november voor ons te verzorgen. 

Plaats van handeling is café de Witte Valk. De lezing start om 14.00 uur precies en bestaat 
uit twee delen met pauze. Aangezien we ook een fototentoonstelling hebben en ook 
de beschikking hebben over wat filmmateriaal, is de zaal al om 13.00 uur geopend. De 
entree bedraagt 3 euro per persoon en onze donateurs hebben voor twee personen vrije 
toegang. Uiteraard bestaat ook de mogelijkheid om de donateursbijdrage à 15 euro voor 
2016 te voldoen.

Dus: “Makkers staakt uw wild geraas” en kom op 22 november naar De Witte Valk!
Wie weet heeft de goede Sint ook nog even tijd voor ons!

Dialezing over de geschiedenis 
van Sint Nicolaas en van de 
sinterklaasgebruiken



Twee keer in de maand op zondag organiseert MAK Blokweer Maks’ Doe-middag. 
Dit is een activiteitenmiddag voor kinderen van 6 t/m 12 jaar. De activiteiten staan 
altijd in het teken van één van onze thema’s: natuur, milieu en boerderij. Maks’ Doe-
middag duurt van 14.00 tot 15.30 uur. Kijk op de website voor de omschrijving van de 
programma’s en de data: www.mak-blokweer.nl

LACHENDE POMPOENEN
8 november
Wist je dat pompoenen oorspronkelijk 
uit Noord-Amerika komen? Daar gebruikten de indianen ze als voedsel en om matten te 
vlechten. Later introduceerden de Ieren Halloween, een feestje om de goden te danken 
voor de oogst en waarbij pompoenen uitgehold werden. Dat laatste gaan wij ook doen! 
De kosten zijn 4 euro per kind.

Stichting MAK Blokweer | Kloosterhout 1-2, 1695 JC Blokker, tel. 0229-266344
www.mak-blokweer.nl  |  info@mak-blokweer.nl

Sinds enkele weken hebben we een nieuwe website. 
Een prachtig medium om u op de hoogte te brengen en 
te houden over de vorderingen van de musical “Joseph and the amazing technicolor 
dreamcoat”. 
Ook nieuw is dat u nu via de website www.musicalzwaag.nl uw kaarten kunt bestellen. 
Was het eerst zo dat de kaarten per 1 december te koop waren bij brasserie D’ Oude 
Veiling, u kunt  nu al in uw stoel de kaarten kopen. We hebben eind oktober al meer 
dan 100 kaarten verkocht. Dit geeft ons een indicatie dat de musical nog steeds leeft 
in Zwaag en omgeving. Dus, als u een van de voorstellingen bij wilt wonen, koop dan 
alvast de kaarten. De uitvoeringsdatum zijn 22, 23, 24 29 en 30 januari 2016. Aanvang 
20.00 uur behalve zondag 24 januari dan beginnen we om 14.00 uur. Alle uitvoeringen 
vinden plaats in cafe De Witte Valk in Zwaag.
Deze musical is het verhaal van het verwende jongetje Joseph dat verkocht wordt door 
zijn broers en later de rijkste man van Egypte wordt. Alle tekst wordt gezongen, dus 
een uitdaging voor de hele groep. We hebben enkele nieuwe leden die zich van hun 
beste kant zullen laten zien.

Het was vorig jaar soms erg vol in De Witte Valk. Daarom hebben we besloten om 
180 plaatsen per voorstelling te verkopen en een extra uitvoering in te plannen. Zit 
iedereen wat ruimer. Dus wilt u naar een van de genoemde datums, koop dan nu uw 
kaarten. U heeft nu nog volop keuze. Dus pak de laptop, computer, Ipad enz enz en 
koop de kaarten voor en geniet van een onvergetelijke voorstelling. 

Kaartverkoop via website 
groot succes





Zwaag, 6 november 2015

Vrienden en vriendinnen van ‘t Masker,

Nog even volhouden want het is nog maar één 
nachtje slapen en dan is het eindelijk zover, 
de nu al veelbesproken Prinsbekendmaking! 
Het wordt voor het nieuwe trio nu allemaal 
wel heel echt en het moment suprême komt 
nu opeens wel heel erg dichtbij. Het gaat 
gebeuren!

Welke, nu nog onbekende Zwagers, worden straks de celebraties van Zwaag en zullen 
schitteren en stralen van geluk op de rode loper. Wekenlang hebben ze zich als rasechte 
acteurs weten te gedragen en wisten iedereen voor het lapje te houden. Ze bleven 
uiteraard fantastisch in hun rol en hielden zich perfect aan het script om maar niets te 
laten blijken dat zij straks degene zijn die in de spotlights zullen staan. Na morgen moeten 
ze de paparazzi van zich af weten te slaan, als ze hierdoor maar geen sterallures krijgen.  
Wie wordt straks de meest begeerlijke man van Zwaag, zoals Manuel Broekman dat is voor 
de Nederlandse vrouwen. Welke Femme-Fatale zullen aan zijn zijde staan te springen en 
te hossen, waar alle mannen alleen maar van mogen dromen.
Kortom, wie zorgen ervoor dat dit toch wel bijzondere carnavalsjaar een echte blockbuster 
wordt. Nu maar hopen dat ze geen plankenkoorts zullen hebben… 

Morgenavond is het dan dus eindelijk zover, de zinderende ontknoping zoals bij een 
Soapserie maar dan zonder cliffhanger. Want aan het einde van de Prinsbekendmakingsact 
weet iedereen wie de nieuwe Prins en Hofdames zijn geworden.
Maar voor het zover is nemen we afscheid van de Hofdames Larissa en Lucy, wat een 
fantastische en gezellige meiden zijn dit. En natuurlijk ook van Prins Marcelo, wat een 
sympathieke man, we hopen dat hij het droog houdt wanneer hij voorzien wordt van de 
rode EPC bolhoed.

Het Masker heeft er in ieder geval weer veel zin in en hebben een act in elkaar gezet 
wat van het beeldscherm zal afspatten. Reden te meer om toch even te komen spieken 
in de Leuttempel tijdens de Prinsbekendmaking. Om dit schouwspel, met een hoog 
entertainment gehalte te aanschouwen, zorg dan dat je er om 22.15 uur bent om erbij te 
zijn wanneer het best bewaarde Zwaagse geheim wordt onthuld. Hoe komen we binnen 
voor deze spannende ontknoping? Passe-Partouts zijn verkrijgbaar bij cafe de Witte Valk 
en aan de kassa bij de Prinsbekendmaking.

Prinsbekendmaking zaterdag 7 november
Wie wordt de nieuwe Prins Carnaval Zaal open 21.30 uur 
passe-partouts dan ook verkrijgbaar aan de kassa aldaar

Tot leut op www.carnavalzwaag.nl en tot volgend Samenspel, Het Masker



6 november JB Café  Aanvang: 20.30 uur
 De Wildebras, Zwaagdijk-West

7 november Prinsbekendmaking Het Masker Aanvang: 20.30 uur
 De Witte Valk, Zwaag

8 november KNNV Natuurmanifestatie Aanvang: 11.30 uur
 De Kreek, Zwaag

8 november Optreden Swaegh Zingt Aanvang: 13.00 uur
 Verenigingsgebouw, Bovenkarspel
 
8 november Wereldpremière Aanvang: 14.30 uur
 Koninklijke Zangvereniging Sappho
 Cultureel Centrum Pancratius, Oosterblokker

10 november Dorpsavond Vitaal Oosterblokker Aanvang: 19.30 uur
 Cultureel Centrum Pancratius, Oosterblokker

12 november Verkoopmiddag Perelaar Aanvang: 14.00 uur
 De Perelaar, Zwaag

15 november Sinterklaasfeest Aanvang: 14.00 uur
 De Harmonie, Oosterblokker

18 novembver 65-jarig bestaan KVG Vrouwengilde Aanvang: 20.00 uur
 De Plataan, Zwaag

20 november Karaoke avond Aanvang: 20.30 uur
 De Wildebras, Zwaagdijk-West 

21 november Sinterklaasfeest Aanvang: 13.00 uur
 De Plataan, Zwaag

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

Activiteitenagenda     november 2015

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



Sportagenda     november 2015

VOETBAL
8 nov Heren Aanvang 14.00 uur        
 De Blokkers - VVW Blokker

ZAALVOETBAL
6 nov Heren Aanvang 20.55 uur
 Zwaag/Hoogland Kozijnen - Golden Stars Zwaag

HANDBAL
8 nov Heren Aanvang 13.00 uur
 Westfriezen - US 3 Zwaag
8 nov Heren Aanvang 15.15 uur
 HV Blokker - SDS’99 De Kreek
15 nov Heren Aanvang 14.40 uur
 HV Blokker - FIQS/Aalsmeer 4 De Kreek

VOLLEYBAL
6 nov Dames Aanvang 19.30 uur
 NIVO - De Boemel 4 De Kers
6 nov Heren Aanvang 21.15 uur
 NIVO - VVM’63  2 De Kers
13 nov Heren Aanvang 19.30 uur
 NIVO - Niemand De Kers
14 nov Heren Aanvang 15.30 uur
 WhamWham - Dinto 3 De Opgang Zwaag
14 nov Dames Aanvang 13.30 uur
 WhamWham - VV Amsterdam De Opgang Zwaag

TAFELTENNIS
6 nov Heren Aanvang 20.00 uur
 TT sport/A Merk - De Victors 4 Oosterblokker 53

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.



Op zondag 22 november is het grote Sinterklaasfeest in Blokker. Dit jaar gaat de Sint 
op zoek naar 3 nieuwe muziekpieten. Veel pieten hebben zich aangemeld om deze 
middag auditie te komen doen. En jullie mogen stemmen! Wie worden de nieuwe 
P3 van Sinterklaas? Zit je in groep 1, 2, 3, 4 of 5 meld je dan gauw aan voor dit leuke 
feest. Het begint om 14.00 uur (13.45 uur gaat de zaal open) en duurt tot 16.00 uur. 
De kosten van het feest zijn 3 euro per kind. Jullie papa’s, mama’s, opa’s, oma’s etc. zijn 
ook welkom. Niet in de grote zaal, maar gezellig in het voorcafé, waar het feest live te 
volgen is via een videoscherm.

Wil je ook naar de audities komen, schrijf je dan voor vrijdag 20 november in via de 
brief die op De Bussel en Jozefschool wordt uitgedeeld. Mocht je niet op een van deze 
scholen zitten en er toch graag bij willen zijn, meld je dan aan via Judith van der Gulik, 
telefoonnummer 06-52644670, en haal je medaille tegen betaling op bij kapsalon Hair 
by LOOXS, Westerblokker 93b. Wees er snel bij, want vol is vol.
Na het grote Sinterklaasfeest kan er gegeten worden in Het Gouden Hoofd. De pieten 
maken heerlijke kindermenu’s klaar met een gratis ijsje. Voor de ouders hebben we 
heerlijke daghappen en een rondje bitterballen van de zaak.
Sinterklaas en zijn pieten vinden het erg leuk als je komt!!

Sint zoekt P3!

We genieten nog na van Sail, theater en rondvaart en het volgende dient zich al weer 
aan. Op 19 november: Kerstmarkt bij Intratuin in Oosterblokker, dit keer dicht bij huis. En 
natuurlijk beginnen we met koffie/thee en apfelstrüdel.
Voor opgave:  Yvonne - Oosterblokker (tel. 262750), 
 Ali - Schellinkhout (tel. 217882), 
 Annemiek - Schellinkhout (tel. 503338).

Ook Sinterklaas heeft ons schriftelijk bericht, dat vrijwillige pieten op pad kunnen gaan 
voor een bezoekje met koek én rijm.
Het Zonnebloemteam wenst u verder veel positieve zonnebloemmomentjes!

Wij bedanken diegenen die een lot gekocht hebben bij de Nationale Zonnebloemloterij, 
helaas geen prijs bij ons, volgend jaar meer succes!
 
Met hartelijk groet van 
Tineke Reus - Oosterblokker/Schellinkhout (tel. 262456)
Hilly Hania - Westerblokker (tel. 234872)
Coby van der Gulik - Zwaag (tel. 237781)

Nieuws van de Zonnebloem 
Oosterblokker/Schellinkhout



De bovenbouw is de afgelopen maanden druk 
bezig geweest met de voorbereidingen voor de Kindergemeenteraad. Waarom de 
Kindergemeenteraad? Via dit project kunnen kinderen op een leuke en speelse manier 
kennismaken met de gemeente en de politiek. Dit sloot mooi aan bij blok 3 van de 
Vreedzame school “Wij hebben oor voor elkaar”. De kinderen maakten samen met elkaar 
plannen waarbij het thema “jong en oud” centraal stond. Hieronder volgen een aantal 
plannen die de kinderen in overleg met elkaar bedacht hadden: met peuters naar het 
streekbos, een feest organiseren met ouderen met muziek uit hun tijd, een professionele 
tekenles voor jong en oud, een lunch en spelletjes voor gehandicapte ouderen en zo zijn 
er nog veel meer voorbeelden te benoemen. 
Donderdag 12 november gaan de kinderen van groep 6,7,8 strijden in de vorm van 
debatteren tegen elkaars plannen. Vervolgens wordt er één plan uitgekozen waar de 
kinderen komende periode verder aan gaan werken. Dit doen ze door te overleggen, naar 
elkaar te luisteren, samen informatie op internet op te zoeken, te bellen naar instanties 
etc. Het is belangrijk om na te denken over de kosten, het vervoer, een datum en tijd, maar 
vooral heel belangrijk zijn de argumenten. Tijdens de kindergemeenteraadsvergadering 
gaan kinderen van verschillende basisscholen het tegen elkaar opnemen door hun 
plan van de school te presenteren en verdedigen. Dit allemaal wordt geleid door de 
burgemeester. Ook zijn er een aantal raadsleden van verschillende politieke partijen 
aanwezig. De kinderen vinden dit dan ook reuze interessant en spannend!

Kindergemeenteraad

Ook nu weer nieuws uit onze molenwinkel, er zijn weer vernieuwde producten bij 
gekomen. Namelijk het volgende; suikervrije koeken en suikervrij gebak. Ook maken 
wij op bestelling koolhydraatarm brood, lekker smaakvol en vers gebakken in onze 
eigen bakkerij bij molen de krijgsman.
 
En per 1 oktober hebben wij op donderdag, vrijdag en zaterdag vers gebakken desem 
broden. Deze komen rond de klok van 11.00 uur uit de oven, daarna gaan onze bakkers 
de speciale producten maken, o.a. broden met stukjes kaas en Italiaanse kruiden er 
door. Op zaterdag hebben we altijd lekker Frans stokbrood. Vrijdag lekkere zachte 
witte kadetjes en op donderdag is het tweede brood voor de helft van de prijs, dus op 
alle dagen wat lekkers en leuks. En op donderdag- en vrijdagochtend hebben we voor 
de koffie drinkers een leuke aanbieding, zie ook de advertentie in dit blad samenspel.
Dus kortom, kom eens gezellig langs bij onze molen de Krijgsman aan de Noorderdracht.
U kunt dan onze bakkers aan het werk zien en proeven hoe al deze lekkere dingen 
worden gemaakt.
Ook kunt u ons volgen op facebook ‘molen de krijgsman’ voor het actuele nieuws.

Nieuws van Molenwinkel de Krijgsman



Op 20 oktober hadden we een leerzame avond met Jan Visser de 
weerman. Deze avond waren ook onze mannen uitgenodigd. Jan 
Visser vertelde veel over het klimaat, waterhozen boven zee, de 
herfsthang spin en dat het in 500 jaar niet zo droog is geweest in 
Californie. Dat de wolken ons heel veel over het weer vertellen, wat ons te wachten staat, 
al met al een boeiende avond.
 
Onze volgende avond is 18 november dan gaan we kerstkaarten maken. Er is voor ieder 
wat wils, dus niet te moeilijk!
 
Mocht u na het lezen van dit verslag denken: “Wat is dit een leuke club. Daar zou ik meer 
van willen weten of zien”, u kunt vrijblijvend komen kijken. Neem contact op met onze 
secretaresse Marian Stavenuiter 0229-232737 of mail even naar kvgstanna@hotmail.com
 
Vriendelijke groet,
Het bestuur K.V.G. St Anna

Jan Visser de weerman

Het thema van dit weekend is “Zorg voor elkaar” en in de kerk van St. Jacobus de 
Meerdere heeft de gezinsviering van 10.00 uur op zondag 8 november als thema: 
“Samen Delen”. Ook de kinderen van de St. Lidwinaschool hebben zich in een project 
met dit thema bezig gehouden. De resultaten hiervan laten zij ons in de viering zien.
Het P.C.I. heeft vanwege haar taak er weer voor gekozen een inzamelingsactie te 
houden voor de regionale Voedselbank. Hierop moet door steeds meer mensen, 
noodgedwongen, een beroep worden gedaan!
U heeft misschien uw gift al gedeponeerd in de daarvoor bestemde dozen maar als u 
daar nog niet toe bent gekomen dan heeft u hiervoor óók het komende weekend nog 
de gelegenheid.
Traditiegetrouw is ook de Wereldwinkel weer van de partij zodat u eventueel nog een 
extra aankoop kunt doen. Dat dient dan een dubbel doel! 
En natuurlijk staat er een kopje koffie of thee voor u klaar.

Desgewenst kunt u uw gift ook afgeven op zaterdag 7 november van 14.00-17.00 uur 
bij Eleen Sneek, Zwaagdijk 397, tel. 572201. Of een telefoontje naar Marina Konijn, 
dan wordt het opgehaald.
Wij danken u bij voorbaat voor uw vrijgevigheid!

Marina Konijn, P.C.I. Zwaagdijk-West, tel. 262320

Viering Diaconaal weekend Zwaagdijk-West



De Mom’s (moeilijk opvoedbare moeders) uit Oosterblokker bieden een gezellige 
Hollandse feestavond aan op de dorpsveiling in Oosterblokker op zaterdag 7 
november 2015. Het zijn vijf koopjes voor twee personen voor een avond vol muziek, 
entertainment, bitterballen, bier en wijn. Kortom het wordt een avond waar u zeker 
bij wilt zijn. 
Kom naar de dorpsveiling en koop deze 
unieke avond voor een once in a lifetime 
experience met de Mom’s!

Op de foto staan nog lang niet alle Mom’s 
die u deze avond zal ontmoeten, dus bent 
u nieuwsgierig geworden dan zien we u 
graag op 7 november.
 
Groetjes de Mom’s

Hollandse feestavond te koop Dorpsveiling Oosterblokker

Op zondag 8 november houdt de afdeling Hoorn/West-Friesland van de KNNV, vereniging 
voor veldbiologie, een natuurmanifestatie in MFA De Kreek in de Bangert Oosterpolder ter 
gelegenheid van haar 70 jarige bestaan. Tussen 11.30 en 16.30 uur is er vrij entree voor alle 
belangstellenden om  eens te ontdekken hoe leuk, spannend en verrassend het bezig zijn 
met de natuur is. Er zijn natuurverzamelingen van leden te zien, de werkgroepsspecialisten 
op het gebied van vogels, planten, insecten en zoogdieren presenteren zich en geven 
antwoord op al uw natuurvragen. Er is een uitgebreide info-/verkoopstand met o.a. zaden 
van wilde planten en natuurboeken. Ook zijn de KNNV- tuinambassadeurs aanwezig om 
te adviseren over meer natuur in de tuin. Nestkastenwerkplaats De Specht toont het hele 
scala aan kunstmatige woonruimte voor vogels en andere dieren. De partners van de 
KNNV ( Fogol en Buitengewoonnatuuractiviteiten) laten zien wat zij kunnen organiseren 
voor groepen in de vorm van bijzondere excursies, lezingen of kindernatuurfeestje. Extra 
is dat de bezoekers zelf braakballen van een kerkuil kunnen pluizen of het waterleven in 
de sloot onderzoeken. En er is nog meer te horen en te zien. 

Aansluitend op deze activiteit start op dinsdag 10 november in De Kreek een cursus over 
‘nieuwe natuur in de eigen omgeving’. Op 5 achtereenvolgende dinsdagavonden en 3 
excursies op zaterdagmorgens leren cursisten wat invasieve exoten zijn en wat er aan 
neofyten en andere nieuwkomers in onze omgeving leeft. Zie verder www.knnv.nl/hoorn
Samen bezig zijn met de natuur: gedeelde vreugd is dubbele vreugd en samen zie je meer 
en weet je meer.

Bezig zijn met de natuur



Blokker, 6 november 2015

Beste ingezetene van het rijk der Blockeniers en 
daarbuiten.

Nog maar zeven dagen en dan is de 
Prinsbekendmaking van De Blockeniers, en wel op 

vrijdag 13 november. Er wordt al heel wat gespeculeerd wie nou toch de nieuwe Prins, 
Adjudant en die leuke nieuwe hofdames zullen zijn. We kunnen verklappen dat ze er 
heel veel zin in hebben om aan het rijk der Blockeniers gepresenteerd te worden, en 
om ervoor te gaan tijdens het carnaval. Nu zijn het nog gewone burgers, maar of ze in 
Blokker wonen..? 
De namen van Elle en Andrei worden veelvuldig genoemd. En die zouden dan weer 
zeer charmante hofdames presenteren aan hun zijde. Ja, makkelijker kom je als nieuwe 
uitbater van De Harmonie niet tussen de Blokkerse bevolking. Maar ook de naam van 
Nico de Haan komt voorbij die er een familieaangelegenheid van zou willen maken. 
Namelijk Nico als prins, zoon Jasper als adjudant, zijn fantastische dochters Karlijn en 
Laurien als hofdames en Mathijs zit al in de raad van 11. Werkelijk nog nooit vertoond 
in de geschiedenis van de Blockeniers zo´n familie aangelegenheid, maar Nico houdt wel 
van een primeurtje.
 
Kortom, genoeg redenen om vrijdag 13 november naar De Harmonie te komen om via 
een schitterende act erachter te komen wie de nieuwe Prins en zijn gevolg zullen zijn, 
tijdens het carnaval van 2016. De monden zullen open gaan van verbazing, en daar 
houden de Blockeniers van, om mensen te verrassen. Dat doet carnavalsvereniging De 
Blockeniers ook tijdens het carnaval dat begint op 6 februari 2016. Aan het programma 
wordt alweer gesleuteld en de eerst acts zijn al vastgelegd voor de kindermiddag. Maar 
ook de zondagmiddag krijgt een topartiest.
 
De Blockeniers zijn volop in beweging en de populariteit stijgt, vandaar dat er wat 
merchandise-artikelen aangeboden worden. Te beginnen met een Blockeniers-sjaal. Een 
van superkwaliteit in de kleuren van De Blockeniers met natuurlijk met en logo van De 
Blockeniers. De sjaals zijn in beperkte oplage te verkrijgen. Vrijdag de 13e worden deze 
sjaals voor de speciale aanbiedingsprijs van 10,00 euro aangeboden op de merchandise-
tafel!
En dat is nog niet alles. Er zal ook een heuse Blockeniers-CD gepresenteerd worden. Hier 
kunnen we nog niet teveel over zeggen, maar dat het speciaal gaat worden dat is zeker.
Kortom, vrijdag 13 november bent u allen van harte uitgenodigd in de geheel vernieuwde 
Harmonie om getuige te zijn van een spectaculaire act met de presentatie van het nieuwe 
Decorum en enkele nieuwe raad van 11-leden.
 
Aanvang 21.00 uur. De muziek is weer in handen van ons huisduo Sascha en Marian!
Tot vrijdag de 13e! Alaaf, Alaaf, Alaaf.



Hanekrabbels:
De wereld op z’n kop
Mijn jongste zoon is vorig jaar naar een ander land vertrokken. Er 
wachtte hem daar uitstekende scholingskansen en een rijk leven. Na 
twee jaar op school daar, heeft hij een veel betere toekomst. En als 
hij het daar ‘gemaakt’ heeft, komt hij terug.
 
Hij nam een grote koffer mee, vol kleren, elektronica, pindakaas en andere herinneringen 
aan zijn thuisland. Als moeder, broer, vrienden en vriendinnen blijf je achter, je gunt hem 
het beste en je weet zeker dat het goed zal gaan met hem. 
Hij ging niet met de boot of de trein. Hij ging gewoon met het vliegtuig. Aardige blauwe 
dames aan boord die hem glimlachend voorzagen in zijn natje en droogje. Bij aankomst 
stond een chauffeur klaar, een bordje in zijn handen waar mijn zoons naam op prijkte. 
 
Terwijl hij riant hoog in de lucht zat, vertrok een leeftijdgenoot van hem ook. Ook op weg 
naar diezelfde scholingskansen en een betere toekomst. Ook hij had afscheid moeten nemen 
van zijn moeder, broer en vrienden. Hij ging niet met het vliegtuig, hij ging lopend, van 
grens naar grens. Hij betaalde voor de reis evenveel als mijn zoon. Zijn prijs was net zo hoog. 
Hij had geen grote koffer mee. Als enige eigendom had hij zijn mobieltje meegenomen. 
Zodat hij zijn familie en vrienden kon appen hoe het met hem ging, en waar hij was.
 
Mijn zoon zit nu een jaar in dat verre land. We appen regelmatig met elkaar. Soms duurt 
het lang voordat ik wat hoor, zo zijn jongelui nou eenmaal. Het is in elk gezin hetzelfde; die 
jongens hebben wel wat beters te doen dan ‘dat ouwe mens’ bellen of appen. Er is maar één 
verschil: als mijn kind vier dagen niet appt, hoef ík niet in angst te zitten of hij nog wel leeft.

Het is de zevende expoXXL kunstexpositie die plaatsvindt in het 
Cultureel Centrum Pancratius op zaterdag 21 en zondag 22 november 
van 11.00 tot 17.00 uur. Deze expoXXL is een mooie verzameling van 

creaties van 15 kunstenaars op het gebied van schilderkunst (abstract en realistisch), 
keramiek, glasfusing, beelden in brons en steen, weefkunst, fotografie en poëzie.
 
Tijdens de tentoonstelling heeft u meteen de gelegenheid een van de mooiste en grootste 
dorpskerken van West-Friesland te bezichtigen. Een bezoek aan deze monumentale kerk 
(éénbeukige kruiskerk van meer dan 500 jaar oud) blijft altijd bijzonder. U bent van harte 
welkom de expositie tijdens de openingstijden te bezichtigen. De toegang is gratis.
 
Cultureel Centrum Pancratius - Oosterblokker 98 - 1696 BK Oosterblokker

7e expoXXL kunstexpositie



Als op zondag 8 november een groot deel van de 
inwoners van Zwaag, Blokker en Zwaagdijk nog in 
diepe rust is, maakt een ander deel zich op voor het 
eerste optreden van het koor onder haar nieuwe 
naam. Nieuwe liedjes zijn ingestudeerd en oudere liedjes afgestoft en een paar keer 
gerepeteerd. Het optreden dat “Swaegh zingt” die dag gaat verzorgen vindt plaats in 
het Vereenigingsgebouw in Bovenkarspel. Het programma begint daar al om 13.00 uur, 
maar het eerste optreden van het koor is pas om 14.35 uur. Het koor stelt zich vervolgens 
twee uur later weer op voor haar tweede optreden aldaar. Uiteraard zijn familieleden, 
aanhang en alle andere fans bij deze optredens van harte welkom. Zonder hen is een 
optreden namelijk maar half zo leuk. 
 
Welke liedjes in Bovenkarspel gezongen gaan worden, kunt u terug vinden op onze 
website www.swaeghzingt.nl. Uiteraard is ook op onze facebook-pagina het een en ander 
over het koor terug te vinden. Noteer het optreden op 8 november voor alle zekerheid 
nog even in uw agenda. Doe dat dan ook in uw papieren versie. Electronica kan nog wel 
eens stuk gaan of een virus oplopen en dan ben je zomaar onthand. Een andere datum 
die ook het noteren waard is, ligt in het nieuwe jaar en dat is zondag 10 januari 2016. Op 
die dag organiseert Swaegh zingt weer een korenfestival in De Witte Valk in Zwaag. Als 
vanouds is dat de dag om het nieuwe jaar onder het genot van een drankje en samen met 
bekenden en onbekenden muzikaal in te luiden. Het duurt gelukkig nog wel even voor 
het zover is. Eerst het optreden op 8 november. Tot ziens in Bovenkarspel.

Sinterklaas staat alweer te trappelen van ongeduld om 
Nederland aan te doen. Het valt niet altijd mee weer wat leuks te verzinnen om te geven, 
maarrrrr, met de Sint Caecilia speculaaspoppen is dat verleden tijd. Enkele tips:
• speculaaspop in de schoen (wanneer ie onverhoeds gebroken is)
• speculaaspop onder de schoen (voor als ie niet past)
• speculaaspop boven de schoen (gewoon, omdat het kan)
Noteer daarom in uw agenda: dinsdagavond 17 november komt Sint Caecilia bij u langs 
de deur met de overheerlijke poppen! Bij aankoop heeft u niet alleen wat lekkers in 
huis, maar draagt u ook financieel bij aan de muziekprojecten die wij jaarlijks op diverse 
basisscholen houden. 
 
Zaterdag 21 november is Sint Caecilia samen met De Herleving uiteraard weer van de 
partij om de Goedheiligman muzikaal welkom te heten in Zwaag. Noteer ook alvast in 
uw agenda: zondagmiddag 27 december geeft Sint Caecilia haar Top 2000 Concert in De 
Witte Valk. Het wordt een feest der herkenning met onder andere muziek van Queen en 
Anouk.

Speculaaspoppen, Sinterklaas en 
Top 2000 concert



Familieberichten & Zoekertjes

Voor plaatsing in het Samenspel van 20 november 
graag uiterlijk op WOENSDAG 11 november voor 19.00 uur uw berichtje inleveren.

De kosten voor het plaatsen van een bericht in deze rubriek zijn € 5,-
Dit bedrag kunt u overmaken naar rekening: NL 17 RABO 0122 1373 96 

t.n.v. Stichting Samenspel
De tekst kunt u mailen naar redactie@stichtingsamenspel.nl 

en mag beslist niet te lang zijn (max. 50 woorden).
Het bedrag dient uiterlijk op de inleverdatum (zie hierboven) overgemaakt te zijn.

De redactie zorgt er dan voor dat uw zoekertje wordt geplaatst.

Deze rubriek is uitsluitend bestemd voor zoekertjes en familieberichten van particulieren 
(geen onroerend goed). Gevonden voorwerpen kunt u gratis plaatsen. 

Commerciële uitingen van handelaren en bedrijven worden niet geplaatst. De redactie bepaalt 
of uw inzending in deze rubriek past en hierover kan niet worden gecorrespondeerd.

Heeft u iets te koop of zoekt u iets, 
wilt u iets bekend maken, 

aanbieden of vragen?

DANKBETUIGING

TE KOOP

TE HUUR

Het is hartverwarmend dat zoveel mensen blijk hebben gegeven van hun medeleven 
tijdens ziekte en overlijden van mijn man, vader, schoonvader en opa

Mijndert Kroon

Wij danken een ieder voor de belangstelling en steun
In woorden, bloemen en de vele lieve kaarten.

T. Kroon-Plasmeijer en kinderen

Babybadje met standaard: 5 euro
Box met verstelbare bodem: 10 euro

Campingbedje: 10 euro
Vierkant houten schommeltje: 5 euro

Voor info: 0229-237781 of 06-15861744
Mailen: coby.gulik@quicknet.nl

SINTERKLAASFEEST ORGANISEREN???
Dan bent u bij ons aan het goede adres. Wij verhuren mooie Sint- en Pietkleding.
Helemaal compleet met staf en boek en voor piet: pruik- schmink - col - maillot - 

handschoenen en strooizak.
Voor info kunt u bellen naar Nel: 0229-240402 of Greet: 0229-262735



vervolg Familieberichten & Zoekertjes
BEDANKT

Helaas moet ik na 7,5 jaar stoppen met mijn werk voor POSTNL wegens knieklachten.
Ik wil alle mensen uit de nieuwbouw van Oosterblokker graag bedanken voor alle 

belangstelling, alle gezellige praatjes.
Vooral ook voor het herstellen voor de “foutjes”, die ik ongetwijfeld zonder erg heb 

gemaakt.

Met vriendelijke groeten, “Postbode Loes” Stet

Volgend jaar worden de Wereld Jongeren Dagen (WJD) weer gehouden. Deze zullen 
plaatsvinden in Krakau, Polen. Vanuit Jong Bisdom Haarlem-Amsterdam (HA) wordt 
een mooie reis georganiseerd. Tijdens deze reis worden ook nog andere bijzondere 
plaatsen bezocht zoals Praag en Auschwitz. 
Ben jij tussen de 16 en 30 jaar en lijkt dit jou een super, gave, vette en geweldige reis? Om 
in Krakau samen met twee miljoen andere jongeren over de hele wereld het Katholieke 
geloof te beleven? Kom dan zeker even kijken bij een van de promotieavonden.
 
Een promotieavond vindt plaats in Zwaag op 12 november, inloop 19.15 uur, aanvang 
19.30 uur. 
 
St. Martinuskerk
Pastoor Nuijenstraat 3a, 1689 GM Zwaag 
 
Wij hopen tijdens deze avond veel jongeren te mogen ontvangen. 
 
Met vriendelijke groeten, 
het promotieteam

Aan alle jongeren van de parochie 

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

OPHAALDATA: MAANDAG 9 NOVEMBER
 MAANDAG 23 NOVEMBER

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



Rooms-katholieke parochies in onze regio
Kerkgebouwen: Westerblokker H. Michaël, Plantage 29, Blokker
 Oosterblokker O.L.V. Visitatie, Oosterblokker 68, Oosterblokker
 Zwaag St. Martinus, Past. Nuyenstraat 3, Zwaag
  Lourdeskapel, Past. Nuyenstraat 2, Zwaag
Eerst aanspreekbare pastores:
 Westerblokker Pastor Marco Cavognaro, tel. 245621
 Oosterblokker Pastor Marco Cavognaro, tel. 245621
 Zwaag Pastor Marco Cavognaro, tel. 237157
Inlichtingen:  Secretariaat St. Martinus, tel. 237157 
  Geopend: dinsdagmiddag 13.00 - 15.00 uur
                    vrijdagmorgen  09.30 - 11.30 uur 
  E-mailadres: sintmartinus@quicknet.nl

Vieringen

za. 07 nov. 19.00 uur Oosterblokker Eucharistieviering Samenzang
zo. 08 nov. 10.00 uur Westerblokker Eucharistieviering - Gezinsviering - Sint Maarten
    m.m.v. Sterren & Stars 
   Zwaag GEEN VIERING
di. 10 nov. 09.00 uur Westerblokker Eucharistieviering
wo. 11 nov. 09.00 uur Zwaag Eucharistieviering in de Kapel
  14.00 uur Zwaag Cenakel in de Kapel
do. 12 nov. 09.00 uur Zwaag Eucharistieviering in de Kapel
vr. 13 nov. 09.00 uur Westerblokker Eucharistieviering
za. 14 nov. 19.00 uur Oosterblokker Eucharistieviering m.m.v. Zingerderwijs
zo. 15 nov. 10.00 uur Westerblokker Eucharistieviering Samenzang
  10.00 uur Zwaag Eucharistieviering m.m.v. Marcanto
    Patroonsfeest H. Martinus
di. 17 nov. 09.00 uur Westerblokker Eucharistieviering
wo. 18 nov. 09.00 uur Zwaag Eucharistieviering in de Kapel
  19.00 uur Zwaag Woord- en Communieviering - KVG 65 jaar
do. 19 nov. 09.00 uur Zwaag Eucharistieviering in de Kapel
vr. 20 nov. 09.00 uur Westerblokker Eucharistieviering

Dorpskerk: Kerkelaan 8, Zwaag

Protestantse Gemeente Hoorn-Zwaag-Blokker

Kerkgebouw: hoek Westerblokker/Kolenbergstraat

De kerkdiensten worden afwisselend gehouden in de Dorps-
kerk van Zwaag (Kerkelaan 8 in Zwaag) en in de Dorpskerk 
van Blokker (hoek Westerblokker/Kolenbergstraat):
1e, 3e en 5e zondag van de maand: ZWAAG;
2e en 4e zondag van de maand: BLOKKER (en elke 3e zondag de zondagskring).
Geen Zondagskring in juli en augustus.

Kerkdiensten en Zondagskring beginnen in de regel om 10.00 uur
Er is steeds kinderoppas en (m.u.v. de zomervakantie) kindernevendienst.

Zondag 8 november
Blokker:  ds. J. Meinders 

Zondag 15 november
Zwaag: ds. R. Kooiman
Blokker: Zondagskring



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
  Twitter: @_erwinkuiper
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 Westfries Gasthuis) 0229 - 29 78 00
- avond-, nacht- en weekenddiensten voor spoedgevallen
- dagelijks tussen 17.00 uur ‘s middags en 08.00 uur ‘s morgens
- in het weekend en tijdens feestdagen tussen 08.00 uur ‘s morgens en 17.00 uur ‘s avonds

Bezoekuren alg. verpleegafdelingen Westfries Gasthuis Hoorn (zie ook www.westfriesgasthuis.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 Westfries Gasthuis
Maelsonstraat 3 (naast hoofdingang Westfries Gasthuis) 0229 - 20 80 01
Verstrekking medicijnen van 17.30 tot 08.30 uur op werkdagen en in de weekeinden.

Huisartsen Zwaag, Blokker en Oosterblokker
S.J. Jong Tjien Fa James Grievelaan 2 1695 HX Blokker 0229 - 23 21 30
A.E. Meijer Pennekamplaan 57-59  1696 CB Oosterblokker 0229 - 26 16 66
Huisartsenpraktijk Bangaerde Krommewoud 46 1689 JP Zwaag 0229 - 26 15 22
Th.E. Versteege en 
Q.C.M. Meijer Julianalaan 9 1689 EG Zwaag 0229 - 21 22 22
Huisartsenpraktijk Scheer Nieuwe Steen 10 1625 HV Hoorn 0229 - 27 82 68

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

Zonnebloem Zwaag/Zwaagdijk-West
Coby van der Gulik, Fruitlaan 76, Zwaag 0229 - 23 77 81
Vera Otsen, Balkweiterhoek 34, Zwaagdijk-West 0229 - 57 27 07
Zonnebloem Westerblokker
Hilly Hania, Bramleylaan 32, Blokker (Bezoekwerk)  0229 - 23 48 72 of 06 - 43 03 24 60
Karin Jong-Koen, Bandstraat 8, Blokker (Secretaris)  0229 - 24 76 27
Zonnebloem Oosterblokker
Tineke Reus-Hoebe, Oosterblokker 115, Oosterblokker 0229 - 26 24 56

Zorg en Welzijn  0229 - 27 21 96

Wijksteunpunt Ouderenzorg St. Jozefpark Blokker 0229 - 24 06 04
Wijksteunpunt Ouderenzorg Perelaar Zwaag 0229 - 21 23 23

R.K. Begrafenis- en Crematievereniging St. Barbara  Zwaag, Zwaagdijk-West
R.K. Begrafenis- en Crematievereniging St. Barbara  Oosterblokker. Inlichtingen: 0229-262710
Uitvaartvereniging De Laatste Eer  Zwaag en Blokker
Uitvaartvereniging St. Jozef  Westerblokker
Uitvaartverzorgers bovenstaande verenigingen: 
Marijke Wittenberg en Monique Bankras 06 - 11 44 44 17

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

Belangrijke gegevens en telefoonnummers


