
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 25 september kunt u inleveren 

uiterlijk op WOENSDAG 16 september 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 15 11 september 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
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Volg ons ook op Facebook: www.facebook.com/Samenspel

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

Op vier oktober aanstaande organiseren wij weer een gezellige kledingruilbeurs op de 
Dorpsstraat 167 in Zwaag.

Je kon tot 7 september je kleding inleveren op bovengenoemd adres. Met de daarvoor 
ontvangen ruilpunten kun je op 4 oktober tussen 11.00 uur en 15.00 uur leuke kleding 
uitzoeken. Het is de tweede keer dat wij deze leuke en milieubewuste kledingruil 
organiseren. De toegang is gratis en tegen een kleine vergoeding zijn er versnaperingen 
verkrijgbaar. Door te ruilen vernieuw je je garderobe en je maakt een ander blij met jouw 
kleding.
 
Wat: kledingruilbeurs Zwaag
Waar: Dorpsstraat 167,1689 GB Zwaag
Wanneer: 4 oktober van 11.00 tot 15.00 uur
E-mailadres: kledingruilbeurszwaag@gmail.com
Twitter: kledingruilzwaag

Gezellige kledingruilbeurs Zwaag op 4 oktober

Zondag 27 september is er weer een gezellige vlooienmarkt in 
Oosterblokker! 

Er zijn diverse kramen met allerlei snuisterijen. Tweedehands kleding, kaarten, 
speelgoed, curiosa, sieraden, spulletjes uit grootmoeders tijd. Waardevol of niet, 
zeldzaam, bijzonder of alledaags, het is steeds weer een verrassing. Wat voor de één 
geen waarde meer heeft, kan voor de ander nog zeer bruikbaar zijn. En over de prijs 
valt hier altijd nog te onderhandelen!
Tijdens de vlooienmarkt is er een bar en buffet met heerlijke, zelfgemaakte soep, 
broodjes en drankjes.
 
U bent van 10.00 uur tot 16.00 uur welkom. Entree 1 euro. Kinderen onder begeleiding 
gratis. U vindt ons in het Cultureel Centrum Pancratius, Oosterblokker 98, 1696 BK 
Oosterblokker. Meer informatie: www.ccp.nu

Vlooienmarkt



Op zaterdag 12 september is het nationale monumentendag. Natuurlijk doet de 
Dorpskerk van Zwaag weer mee. Het thema is ‘Kunst en Arbeid’ waarvoor wij kunstenaars 
uitnodigen om hun werk in de kerk tentoon te stellen. De ruimte is beperk dus snel 
reageren is noodzakelijk.
 
Verdere activiteiten zijn: 
- drie keer een optreden van het dames-blokfluitkwartet JG
- tentoonstelling van de opgegraven voorwerpen van het klooster Bethlehem te Blokker
- boekverkoop door Christiaan Schrickx over het klooster Bethlehem.
 
Ook voor de kinderen zal er ruimte zijn om hun kunsten te vertonen. Verder worden er 
informatieve rondleidingen gegeven en is er gelegenheid om naar orgelspel te luisteren
Vanaf 11.00 uur staat de koffie klaar.

Nationale Monumentendag in Dorpskerk Zwaag

SCHALMSMART opent haar nieuwe zang-seizoen 2015-2016! De eerste oefenavond is 
woensdagavond 2 september. 
Ook vieren wij ons 10-jarig bestaan met een concert-uitvoering op 18 oktober, i.s.m. de 
jongerengroep JOP en het combo “Gedonder in de Glaze”.

SCHALMSMART is een meerstemmig koor dat met een breed repertoire van het 
Nederlandse lied, het levenslied en eigen arrangementen zingen. Enthousiasme, 
beleving, gezelligheid en verbondenheid zijn o.a. belangrijke thema’s in ons koor.
Het koor staat onder de algehele leiding van de jonge enthousiaste dirigent Mark de 
Waal. Wij oefenen om de twee weken (de even weken) op de woensdagavond van 
20.00-22.00 uur in het Muziekhuis De Schalm, Westwoud.

SchalmSmart is ook op zoek naar nieuwe (jonge) enthousiaste leden. Wilt u  eens 
vrijblijvend een repetitieavond komen luisteren, de sfeer proeven en vindt u zingen 
ook leuk? Kom onder het motto van “ZINGEN doet LEVEN”, en zing met ons mee….!!

Voor meer informatie kunt u mailen naar: info@schalmsmart.nl of bellen tel. 0228-
562719.Ook kan u de informatie vinden op de website: www.schalmsmart.nl
 
Bestuur SchalmSmart
PR-commissie

Opening zangseizoen SchalmSmart



Heeft u altijd al in clubverband willen bridgen en u wilt ’s avonds 
het huis niet meer uit, dan is er nu de gelegenheid om lid te wor-
den van onze bridgeclub BOB (Bridgeclub Oosterblokker) Vanaf 
september tot met begin mei bridgen wij op dinsdagsmiddag van één tot half vijf 
in het Cultureel Centrum Pancratius in Oosterblokker. Hoewel bridgen uiteraard het 
hoofddoel is van iedere bijeenkomst, willen wij ook de gezelligheid niet uit het oog 
verliezen. Zo is er voldoende gelegenheid om een kopje koffie, thee of anderszins te 
drinken. Bij bijzondere gelegenheden, zoals onder andere Sinterklaas, Kerst en de laat-
ste speeldag, wordt er door de club, nog eens extra uitgepakt. Hierbij strijden bridge 
en ontspanning om voorrang, waarbij de laatste als grote overwinnaar uit de bus komt. 

De contributie bedraagt 35 euro per jaar. Bent u nieuwsgierig geworden, ook al kunt 
u nu nog niet bridgen, neem dan contact op met Co van Langen, voorzitter, tel. 0229-
275347. Bij voldoende aanmeldingen van beginnende bridgers, zijn wij bereid om een 
bridgecursus voor hen te organiseren.

Nieuwe leden welkom bij Bridgeclub 
Oosterblokker

Beste mensen van Oosterblokker en omgeving. Wij van de Seniorenbond Oosterblokker 
doen een oproep aan bewoners die anderen bewoners uit deze omgeving willen 
ontmoeten. U wordt met open armen ontvangen op onze club. Ons clubhuis is de 
Pancratiuskerk in Oosterblokker.
 
U bent senior maar u voelt zich nog fit en sportief? Dan dan kunt u met ons meefietsen, 
wandelen, seniorengymmen en Jeu de Boules spelen. Als u niet meer zo goed ter been 
bent kunt u bij ons handwerken, schilderen, biljarten, kaarten en nog veel meer. Als u 
alleenstaand bent dan kunt u tegen een zeer billijke prijs mee-eten met de eetgroep.
We doen iets met de opening van het seizoen in het najaar, met Kerst en we sluiten in het 
voorjaar af met een samenkomst. Er zijn activiteiten die het hele jaar door gaan.
Aan de contributie kan het niet liggen, die is 15 euro per jaar.

Heeft u er zin in gekregen? Kom gerust een keer langs! Vanaf 23 september zijn wij elke 
woensdag vanaf 13.30 uur aanwezig in de Pancratiuskerk, ons clubhuis.
Heeft u vragen? Bel even met mevr. Heddes: 0229-261276.
 
Hartelijke groeten en misschien tot ziens.
Seniorenbond Oosterblokker

Bericht van de Seniorenbond Oosterblokker



Alle senioren doen toch mee?
Doet u al mee op de computer? Je kunt nu al, en zeker in de nabije toekomst, niet 
zonder! Alle zaken, informatie en contacten gaan via de computer. Toch zijn er nog 
veel senioren die er niet aan willen en daardoor kunnen zij in de nabije toekomst 
problemen ondervinden, zeker als ze wat meer aan huis zijn gebonden. De KBO 
(bond van senioren) van Zwaag en Blokker wil hier iets aan doen en gaat senioren 
informatie geven over de iPad en de Tablet-computer op dinsdag 10 november in de 
Plataan te Zwaag van 14.00 tot 16.00 uur. Dit alles onder deskundige leiding. Mis deze 
kans niet! 
 
Informatie en opgave voor Zwaag: Jaap Rood, Dibbitsstraat 9, tel. 237210 en 
voor Blokker: Gerard Plukkel, Zuiderstraat 2, tel. 246038.
Opgave voor de cursus in Blokker kan ook per e-mail: kboblokker@gmail.com

KBO afdeling Blokker start nieuw activiteitenseizoen
Het is september. De ‘R’ is terug in de maand. En dat betekent dat de seniorenvereniging 
KBO-Blokker van start gaat met een nieuw activiteitenseizoen.
Donderdag 17 september is de opening van het klaverjasseizoen in ‘Het Gouden 
Hoofd’. Aanvang 13.30 uur. Er wordt elke donderdag om de 14 dagen gespeeld.
Vrijdagmiddag 23 oktober wordt door mevrouw Y. Schoutsen uit Heiloo een lezing 
gegeven over haar 300 kilometer lange voettocht langs 88 boeddhistische tempels in 
Japan. En op vrijdag 20 november vindt een voordracht plaats over het waterbeheer 
in onze regio, ofwel hoe houden wij huis en haard en onze voeten droog. De lezingen 
beginnen om 14.00 uur.
Voor januari staat een bedrijfsexcursie op het programma, in februari is er weer een 
themamiddag en in april is er, wegens succes herhaald, een populaire introductie over 
operamuziek.
Doordat de afdeling aangesloten is bij de landelijke Unie KBO, biedt het lidmaatschap 
meerdere voordelen. Zo ontvangt men maandelijks het prachtig geïllustreerde blad 
Nestor (waarbij ook het eigen informatiebulletin en de nieuwsbrief van de Ouderenraad 
Hoorn), kunt u hulp vragen bij het invullen van de jaarlijkse belastingaangifte, is er een 
speciale collectieve 50plus-zorgverzekering en kan men vragen stellen via een speciale 
service- of juristentelefoon. 
Hebt u belangstelling voor onze vereniging kom dan eens vrijblijvend in ‘Het Gouden 
Hoofd’ langs bij een van onze activiteiten. U bent van harte welkom.

Opgave en/of informatie zijn verkrijgbaar bij de heren Plukkel (246038), De Heij 
(232206) en Coffeng (572836) of via de email: kboblokker@gmail.com

Nieuws van de Bond van Senioren Blokker en Zwaag



Zaterdag 19 september is het weer zover. Dan komen de Zwaagse vossen 
weer uit hun holen tevoorschijn en zoeken zij een mooie plek in Zwaag 
om zich te verstoppen.  De vraag is natuurlijk: wie heeft als eerste alle 
vossen gevonden? Wie weet de boeven te ontwijken?  Je krijgt van 14.00 
tot 16.00 uur de kans om ze allemaal te vinden. Natuurlijk wordt het 
weer vreselijk spannend, maar ook heel leuk. Het gaat uiteindelijk om 
het meedoen en het hebben van een hele leuke middag.
 
Het gebied is in de Bangaerde en binnen de grenzen van de Dorpsstraat, 
Krijterslaan en Koewijzend. We hopen dat alle buurtbewoners en andere 
weggebruikers voorzichtig zullen rijden tussen 14.00 en 16.00 uur. Denk 
aan onze kinderen als u door het vossengebied rijdt!!
 
We hopen allemaal op fantastisch weer en natuurlijk dat iedereen deze middag meedoet. 
Vraag je vriendje, vriendinnetje of buurmeisje mee en kom zaterdag 19 september om 
13.50 uur naar Honky Tonk. De bijdrage voor deze middag is 1 euro per kind. Na afloop 
is er een heerlijke traktatie voor iedereen.
Ouders: denk om de begeleiding voor de jonge kinderen!

Vossenjacht Zwaag

Wil jij schaken leren?
Dinsdag 22 september begint het 28ste seizoen schaken voor de jeugd vanaf 8 jaar. Maar 
kan je al een beetje schaken dan ben je ook welkom. De lessen staan onder leiding van een 
erkende schaakleraar, de heer Gilles Provoost. Ook wordt er een onderlinge competitie 
gehouden.
Begin maart is er een groot toernooi. Daaraan doen vele schaakclubs mee uit heel Noord 
Holland. Aan het eind van het seizoen kan er een erkend schaakdiploma behaald worden.
 
Waar? In het Jeugdgebouw Honky Tonk
Wanneer? Dinsdags van 18.30 uur tot 19.30 uur.
Kosten? Slechts 12,50 euro voor het hele 
seizoen, met examen.
 
Geef je op via e-mail: 
schaken@jeugdraadzwaag.nl
of kom op dinsdag 22 september om 18.30 uur 
naar Honky Tonk. 
 
Alle activiteiten van de Jeugdraad zijn voor 
eigen risico.

Kom schaken bij de Jeugdraad



Een complimentje!
In een vorige editie van Samenspel kon u lezen dat Barry Jonker 
een complimentje kreeg van Vincent Bijl. Deze rubriek is opgezet als 
een doorgeefrubriek. Degene die een compliment krijgt mag in het 
volgende Samenspel een complimentje geven. 
Deze week geeft Barry een complimentje:
 
Allereerst wil ik Vincent bedanken voor het complimentje. Ik heb hier veel leuke reacties 
op gekregen.
Het belang van vrijwilligerswerk wordt vaak onderschat. Ik ben van mening dat iedereen 
met een goede gezondheid een vrijwillig steentje kan bijdragen. Ik geloof dat ieder mens 
talenten heeft en dat iedereen een beetje tijd voor een ander of de gemeenschap kan 
vrijmaken. Vrijwilligerswerk geeft veel voldoening, is leerzaam en resulteert in nieuwe 
sociale contacten.
 
Ik geeft het complimentje door aan Eva Blank. Zij woont in de wijk Bangert Oosterpolder 
en zet zich bij voetbalvereniging De Blokkers in voor het meiden- en vrouwenvoetbal. Zij 
is lid van de MVC (meiden en vrouwen commissie). Deze commissie stelt zich tot doel om 
het meiden- en vrouwenvoetbal naar een hoger plan te tillen. Dit verloopt buitengewoon 
succesvol. Inmiddels zijn er 15 meiden- en vrouwenteams actief. De meeste teams trainen 
twee maal per week en het niveau schiet omhoog. 
Er is een samenwerking gestart met Ajax. De trainers hebben toegang tot de online Ajax 
Academy en eens per jaar mogen de meiden uit de E-pupillen meelopen als spelersescorte 
bij de Ajax-vrouwen. De Ajax-speelsters brengen jaarlijks een bezoek aan het Blokkers 
Meidentoernooi. Dit toernooi is een gigantisch evenement. Maar liefst 700 meiden uit de 
gehele regio nemen deel aan het toernooi.
Eva heeft een veelomvattend takenpakket binnen de MVC. Ik bewonder haar nuchtere 
en rustige manier van werken. Meiden- en vrouwenvoetbal is momenteel de snelst 
groeiende sport in Nederland. Ik hoop daarom dat Eva zich nog lange tijd blijft inzetten 
voor De Blokkers. Mede door haar inzet is het voor heel veel meiden en vrouwen uit de 
regio een feest om bij De Blokkers te voetballen.

Nieuws van de Zwaagse Gymnastiek 
en Turnvereniging

ZG&TV is al een aantal weken volop bezig en iedereen is weer 
heel enthousiast aan het trainen.
In elk recreatief uur is er nog ruimte voor nieuwe leden.

Heeft u interesse kijkt u dan op onze site www.zgtv.nl waar alle informatie over onze 
vereniging  te vinden is of op onze facebook-pagina.



Donderdagavond spelen we met ongeveer 10 tot 12 liefhebbers volleybal in sporthal 
De Kreek in de Bangert Oosterpolder. Deze bezetting is niet toereikend, vandaar deze 
oproep! Het zijn meestal buurtbewoners, jong en oud.
 
Ook belangstelling? Kom eens kijken of meedoen.
Wij spelen iedere donderdagavond van 20.30 uur tot 22.00 uur. Omdat wij geen lid 
zijn van de volleybalbond en alleen zaalhuur hoeven te betalen, zijn de kosten laag: 
50 euro.

Voor nadere informatie of vrijblijvende opgave kan tussen 18.00 en 19.00 uur contact 
worden opgenomen met Rene Edel, Vredemaker 26 te Zwaag, tel. 0229-851187, of 06-
50292794. Mailen mag ook naar: R.edel@quicknet.nl

Recreatief volleyballen in De Kreek

Volg ons op Facebook , volg ons op Twitter, volg ons 
op Instagram, volg ons….volg ons…..volg ons......    
Volg(ens) ons…….. (en) blijft er weinig tijd over om 
andere dingen te doen.  Bijna alles en iedereen is 
wel op één van die “social media” te volgen. 
Het koor “Swaegh Zingt” is hierop natuurlijk geen uitzondering, dat is altijd te volgen via 
Facebook en via de website www.swaeghzingt.nl. 
“Hé” denkt iedereen nu natuurlijk, “in het laatste Samenspel stond toch een andere link 
vermeld?” Dat klopt, maar dat was een misser. Het is nog even wennen aan die nieuwe 
link. Link hoor, zo’n verandering. Een foutje is gauw gemaakt.

Het koor is echter ook altijd op een andere, en misschien nog wel veel leukere, manier 
te volgen. Dat is bijvoorbeeld het geval als je de moeite neemt om een repetitieavond te 
komen bezoeken (een bas, bariton of tenor is sowieso altijd welkom) of om het koor te 
volgen naar een optreden. Je hebt in dat geval alleen geen iPod of tablet in de hand maar 
bent dan lijfelijk bij het koor aanwezig. Om met anderen van gedachten te wisselen hoef 
je dan niet op van die priegelige toetsjes van zo’n klein schermpje te tikken maar kun je 
gewoon rechtstreeks met de mensen praten of, zoals dat tegenwoordig heet, chatten. 

Het koor heet “Swaeghs Zingt”en de nadruk ligt nog steeds op zingen. Het “chatten” blijft 
dus merendeels (ook afhankelijk van het weer) hoofdzakelijk beperkt tot de pauze. De 
eerstvolgende gelegenheid om dat te doen (zingen en chatten) is op onze repetitieavond 
woensdag 23 september. 
Voor zover dit stukje niet meer te volgen is; 
volg ons op Facebook en/of op www.swaeghzingt.nl



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

Op maandag 14 september wordt gestart met de aanleg van een vaarduiker onder de 
Dorpsstraat door. De verwachting is dat de werkzaamheden vier weken duren. Met deze 
duiker is de Bangert en Oosterpolder volledig aangesloten op de vaarroute richting Enkhuizen. 
De vaarduiker komt ongeveer 100 meter ten westen van de kruising van de Dorpsstraat met 
de Rijweg/Noorderdracht. Voor de bewoners van de Bangert en Oosterpolder is het daarna 
mogelijk om onder de Dorpsstraat door te varen richting de Westfrisiaweg of Bangert. De 
doorvaarthoogte is 1,10 meter. Omdat de werkzaamheden onderdeel uitmaken van een 
grotere opdracht, waarvan de werkzaamheden in het najaar plaatsvinden, was het niet 
mogelijk om de vaarduiker al eerder aan te leggen. 

Met de aanleg van de vaarduiker wordt weer een stap gezet in de realisatie van een groter 
vaarnetwerk in en rondom Hoorn. Zo kunnen botenbezitters doorvaren richting Drechterland 
langs het Wijzendijkje. Ook is het de bedoeling dat er in de toekomst een verbinding komt 
onder de Westfrisiaweg door naar bedrijventerrein Zevenhuis en het gebied ten noorden 
hiervan.
 
Tijdens de werkzaamheden is de Dorpsstraat ter plaatse geheel afgesloten. Het verkeer wordt 
omgeleid via de Noorderdracht en de Bangert. Omrijden via de Rijweg naar de Westfrisiaweg 
is niet mogelijk in verband met werkzaamheden aan de Westfrisiaweg zelf. 

Aansluiting Bangert en Oosterpolder 
op vaarnetwerk 

Maandag 7 september is het nieuwe seizoen 
van tafeltennisvereniging B.R.Z.Z. te Zwaagdijk-
West begonnen. Doel van deze vereniging is 
gezellig een balletje slaan met enthousiaste 
leden in een ongedwongen sfeer. Wij spelen 
recreatief, op de maandagavond, met 
tussendoor de mogelijkheid voor een drankje 
en een praatje aan de gezellige bar.

Wij zoeken voor dit seizoen nog nieuwe 
leden, van jong (minimaal 18) tot oud. Heeft u 
interesse? Kom dan een keer vrijblijvend kijken 
en/of meespelen op de maandagavond. De tijden 
zijn van 20.00 uur tot ca. 23.00 uur. Ons adres 
is: Buurthuis De Wildebras, Balkweiterhoek 56, 
Zwaagdijk-West. Kijk ook eens op onze website 
www.de-wildebras.nl

Nieuws van 
tafeltennisvereniging B.R.Z.Z.



Inmiddels hebben zich al enkele mensen opgegeven. Bij deze een herinnering:
Na vier jaar is het weer zo ver. Het is traditie om, om de vier jaar, met mensen uit Zwaag 
en Zwaagdijk-West naar Lourdes af te reizen. Uiteraard mogen ook familieleden, vrienden 
en kennissen van buiten Zwaag en Zwaagdijk mee. Van harte welkom! U gaat met mensen 
waarvan u de meesten wel kent of zal leren kennen. Van tevoren komen we bij elkaar om 
zaken door te nemen en kennis te maken. Iedere keer weer blijkt het een indrukwekkende 
mooie belevenis. Er wordt gebeden, gehuild en gelachen. Er is begeleiding. 
 
De reis is van 21 tot 28 mei 2016 (met de trein) of van 22 mei tot 28 mei 2016 (met het 
vliegtuig). Kostenindicatie: rond de 900 euro.
Tevens geven wij de mogelijkheid om, als u dit initiatief een warm hart toedraagt, geld te 
doneren. Dat kan u doen middels IBANnummer: NL63RABO0376825200 t.n.v. Lourdesaktie 
Zwaag 1988.

Gaat u mee? Geeft u zich zo spoedig mogelijk op bij één van de comitéleden: Lida Smit 
- Zwaagdijk-West 365 (572907), Mart Peerdeman - Zwaagdijk-West 347 (571641), Kees 
Vlaar - Dorpsstraat 153 Zwaag (240712), Frans Korse - Dorpsstraat 149a Zwaag (238427), 
Herman Rood - Rozenhof 1 Zwaag (234343).

Lourdesreis 2016

De stuurgroep heeft de Statenleden van NH uitgenodigd om een bustocht te maken 
langs de zoekgebieden voor windturbines. Dit gaat plaatsvinden op maandagochtend 
14 september. De route van de bus gaat via de windmolen de Ambtenaar (uitstappen 
om 10.10 uur bij de brug op de Nieuwstraat te Medemblik. Via de Markerwaardweg 
naar Oostwoud (10.20 uur) daarna door Hauwert (10.30 uur) Bij de van Deurneweg 
even stoppen bij de Kromme Leek (10.40 uur) Dan via de Westfrisiaweg naar Zwaagdijk 
Oost (bij de Noorderboekert stoppen en een draagvlakonderzoek overhandigen)
(10.45-11.05 uur) Dan via de Zwaagdijk Oost naar Zwaagdijk West (11.05 of later) naar 
het gemeentehuis in Wognum.
Rijdt de bus langs uw huis? A.u.b. en een poster voor uw raam hangen (opvragen bij 
uw dorpsraad of actiegroep). In de avond van 14 september vergadert de commissie in 
Haarlem in het provinciehuis over de voortgang van de zoekgebieden om 18.00 uur.

De stuurgroep gaat inspreken in deze vergadering om 18.00 uur. Wij willen dat alle 
zoekgebieden weggaan in de gemeente Medemblik. Ook de Wethouder Tigges en 
bewoners van Zwaagdijk Oost spreken in. We hopen dat u ook op de publieke tribune 
zit met spandoeken, posters etc. 

Maria Weeber/ Projectleider

Grote actie stuurgroep ‘Tegenwind Turbinelocaties in 
de linten’



Hanekrabbels:
Grijze golven
Haar grijze krullen dansen op en neer op het gehobbel van de 
rolstoel. Stilzwijgend genietend kijkt ze om zich heen naar het 
landschap; groene weiden met koeien, veldbloemen. Het is heet 
en het zweet prikt in mijn nek. Maar ik ben blij even te kunnen 
bewegen en stap stevig door. Af en toe ontneemt het kronkelende 
paadje ons het zicht, om opeens met een nieuwe verrassing te komen; een prachtig mooi 
huisje met luiken, verscholen tussen de bomen. Soms hebben we nog meer geluk, dan 
ligt er een hond in de tuin. Als ik alleen ben, ben ik daar altijd als de dood voor; gaat ‘ie 
in mijn kuiten hangen of niet? Maar mijn schoonmoeder weet elke gevaarlijke hond te 
ontdooien door simpelweg: ’Dag jong!’ te zeggen, op zó’n toon dat de felle ogen van het 
dier doven, net alsof het baalt dat we er niet intrappen.
 
Met deze boswandeling sluiten we een midweek vakantie af, met boottochten door de 
grijze golven van de IJssel; al op dag 1 constateerde ik met mijn schoonmoeder, zelf ook 
86 jaar oud, dat ‘de leeftijd van de deelnemers hoog was’. Wij waren die eerste dag vroeg 
en hadden vanaf ons plekje riant zicht op het spektakel hoe de bemanning de grote file 
aan scootmobiels over de loopplank manoeuvreerde. Dat gaf nogal wat consternatie, 
vooral toen een van de gasten midden op de loopplank opeens vol gas gaf. 
Tegenover ons kwam een groepje mensen zitten dat op één persoon na, de lol er al vroeg 
in had zitten. Later bleek dat dat het feestvarken was; moeder was jarig geweest en 
moest er eens uit. Daarom als cadeau deze boottocht. ‘Ik ben het liefste gewoon thuis,’ 
mompelde ze terwijl ze somber in haar koffie roerde. Vanwege haar gehoorapparaten 
houdt schoonmama niet zo van luidruchtige mensen. Ze distantieerde zich dan ook 
door haar blik strak op de oevers te richten en af en toe mij een blik toe te werpen die 
boekdelen sprak. 
 
We sloten af met Giethoorn. Giethoorn in het hoogseizoen kan ik afraden. Op de 
parkeerplaats vroeg een Italiaan me of Giethoorn leuk was. Ik antwoordde dat de 
‘canals’ erg leuk, maar anders dan die van Amsterdam waren, hij moest geen Gay Pride 
verwachten. Nou, het kwam dichtbij. Alle soorten en maten boten en mensen wurmden 
zich door de smalle grachtjes en er liep en dreef van alles voorbij, van boerka tot bikini. 
Vele krijtborden langs de waterkant prezen in het Chinees de dagschotels van sliptong 
en kibbeling aan. Soms gaf de drukte ergernis; vooral toen een bootje vol buitenlandse 
toeristen al zigzaggend onze toerboot probeerde in te halen. Onze schipper hield de boot 
af maar uiteindelijk torpedeerde de toerist een ander bootje waarbij de brokstukken om 
je oren vlogen. Dat gaf de nodige deining bij ons aan boord; de toerist kreeg in -soms 
letterlijk- niet te verstaan houthakkers-Engels, fors de wind van voren. Het leek mijn 
schoonmoeder allemaal te ontgaan. 

Lees verder op de volgende pagina >>



Ik herhaalde ondertussen schreeuwend wat de schipper had uitgelegd over ‘kameeldaken’ 
die dus een bult in het midden hebben, en andere bijzondere woningen. Ze keek me aan 
met een blik die ik inmiddels ken: ’So what?’Alleen bij café ‘De fanfare’ dat als locatie 
had gediend in de gelijknamige film van Bert Haanstra, zag ik haar lichtjes knikken, dat 
kende ze. 
Toen de schipper haar met rolstoel en al weer aan wal had getorst en vroeg hoe ze 
Giethoorn had gevonden, hield ik mijn hart dan ook vast. ’Mooi hoor,’ zei ze glimlachend, 
’maar wat heeft Giethoorn veel Chinese restaurants!’

<< vervolg van de vorige pagina

En er werd gescoord op vele fronten. Op deze stralende 
dag was het direct raak. Danny en Arjan verlengden het 
hoofdsponsorschap van de handbaltak met vier jaar voor KaRo 
b.v.! Ook Piet en Lida Rood, de grondleggers van KaRo bv, waren zichtbaar trots op 
dit heuglijk feit. Een tros rood-witte KaRo ballonnen symboliseerde dat de KaRo bv en 
Westfriezen samen tot grote hoogte zullen gaan stijgen! Mooi dat dit kan in eigen dorp! 
Bar trots op! 

Voor de 42-ste maal kwamen ruim 1000 handballiefhebbers, met een veelvoud aan 
supporters naar Zwaag om daar de eerste serieuze stappen te maken voor een nieuw 
handbalseizoen. Uit de hele regio geeft men acte de présence op een uitstekend 
georganiseerd toernooi. Een mooi visitekaartje voor heel handballand en zeker ook voor 
de s.v. Westfriezen. Verslag, foto’s en clippies van dit geslaagde toernooi kunt u vinden 
op www.westfriezen.nl/handbal

Zondag 13 september speelt Dames 1 thuis om 13.00 uur en daarna speelt Heren 1 thuis 
om 14.15 uur. Super Sunday dus! Als u vermaakt wilt worden, kom dan gerust!

Op dezelfde dag om 13.45 uur 
zal er een presentatie zijn van 
de nieuwe hoofdsponsor voor 
de gehele omni-vereniging. 
Na 25 jaar van der Laan, een 
nieuw gezicht op de gevel bij 
het Eerste voetbalteam! Wie? 
Kom langs en laat u verrassen!

KaRo Handbaltoernooi weer een 
zonnige topper!



Nieuwe leden welkom!
Het A-capellakoor Voci d’Angeli bestaat het komende jaar 18 jaar. Nog twee jaar verder 
en dan viert het koor haar vierde lustrum. De groep boogt op enkele goede optredens 
en een uitgebreid repertoire met liederen uit de Renaissance en de Barok. Het koor 
heeft altijd een goede vaste kern behouden. 

We zoeken nu enkele nieuwe leden om de kwaliteit en het volume te versterken. Voor 
elke stempartij is er nog plaats. Meldt u aan om mee te werken aan een optreden van 
ons 20-jarig bestaan in 2018. U kunt vier repetities gratis bijwonen alvorens definitief  
te beslissen deel te nemen. Het koor staat onder de bezielende en kundige leiding van 
Eduardo López, derdejaars  student aan het conservatorium in Amsterdam. 

De repetities zijn op de donderdagavond van 19.30 - 21.30 uur in het kerkje op de hoek 
van de Kolenbergstraat en de Westerblokker in Blokker. 
U kunt zich aanmelden via onze website: www.vocidangeli.nl. Neem voor meer 
informatie contact op met Rina de Wit-Hofland via info@vocidangeli.nl

Voci d’ Angeli 18 jaar

Bridge is een snelgroeiende denksport in Nederland. Een intrigerend kaartspel voor jong 
en oud. Wil je ontdekken hoe leuk dit kaartspel is, dan biedt bridgeclub Coenstad, sinds 
jaar en dag een toonaangevende bridgeclub in Westfriesland, voor zowel recreatief als 
competitief ingestelde bridgers hiervoor een uitstekende mogelijkheid. Op 1 oktober start 
Coenstad een bridgecursus voor beginners. Met veel enthousiasme zal ervaren docent en 
gedreven bridger Peter van den Brink de cursisten op 12 donderdagavonden in De Witte 
Valk in Zwaag de basisprincipes van het bridgespel leren. Na de cursus kan je zonder 
extra kosten tot aan het einde van het bridgeseizoen (mei) op de donderdagavond of 
vrijdagmiddag spelen bij Coenstad en je zo verder bekwamen in het spel. 
 
Voor deze beginnerscursus is geen basiskennis vereist. 
 
Start:    Donderdagavond 1 oktober
Aanvang: Inloop 19.30 uur, start 19.45 uur
Duur:    Ongeveer 2,5 uur 
Docent: Peter van den Brink
Plaats: De Witte Valk, Dorpsstraat 175 in Zwaag
Kosten: 70 euro per persoon (dit is inclusief het cursusboekje) voor 12 lessen
 
Voor opgave of nadere informatie kun je terecht bij Ad Olijhoek, tel. 0229-210215 (na 
19.00 uur) of mailen camm@kpnmail.nl

Coenstad organiseert bridgecursus voor beginners



12 september Vilt-tentoonstelling Zat. 10.00-17.00 uur

 Prot. Kerk Blokker

 hoek Kolenbergstraat/Westerblokker

12 september Nationale Monumentendag Aanvang: 11.00 uur

 Dorpskerk Zwaag

12 september Open dag molen De Krijgsman Aanvang: 10.00 uur

 Noorderdracht, Oosterblokker

13 september Mini-concert Leerorkest Aanvang: 13.00 uur

 De Herleving Zwaag

 Historische kas, Koewijzend 4 in Blokker

13 september Speeltuin survival Aanvang: 14.00 uur

 MAK Blokweer, Kloosterhout 1-2, Blokker

18 september JB’s top 40 Aanvang: 20.30 uur

 De Wildebras, Zwaagdijk-West

19 september Vossenjacht Zwaag Aanvang: 13.50 uur

 Start Honky Tonk, Zwaag

18-20 september Kermis Blokker

27 september Vlooienmarkt Aanvang: 10.00 uur

 Cultureel Centrum Pancratius

4 oktober Kledingruilbeurs Aanvang: 11.00 uur

 Dorpsstraat 167, 1689 GB Zwaag

Activiteitenagenda     september 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     september 2015

VOETBAL
13 sep Heren Aanvang 14.00 uur        
 Westriezen - VVW Zwaag
20 sep Heren Aanvang 14.00 uur
 De Blokkers - Spartanen Blokker

ZAALVOETBAL
16 sep Dames Aanvang 22.00 uur
 Zwaag/Hoogland Kozijnen - Alpha Tours Zwaag
18 sep Heren Aanvang 20.45 uur
 Zwaag/Hoogland Kozijnen - AC Kingdom Zwaag
25 sep Dames Aanvang 21.50
 BZV - VVS’46/Koopman autoservice Zwaag

HANDBAL
13 sep Heren Aanvang 14.15 uur
 Westfriezen - Berdos ‘t Krijt Zwaag
13 sep Dames Aanvang 13.00 uur
 Westfriezen - Excelsior’53 ‘t Krijt Zwaag
20 sep Heren Aanvang 15.30 uur
 HV Blokker - Westfriezen (De Kraker) Oosterblokker
20 sep Dames Aanvang 16.45 uur
 HV Blokker - Koedijk Oosterblokker

VOLLEYBAL
25 sep Dames Aanvang 19.30 uur
 NIVO - Relay De Kers
25 sep Heren Aanvang 21.15 uur
 NIVO - Wognum 3 De Kers

BILJART
15 sep Groot Driebanden tweede divisie Aanvang 20.00 uur
 NHD Zwaag - CLEVER-Cpl-TOVV 5 Dorpsst. 173a Zwaag

TAFELTENNIS
18 sep Heren Aanvang 20.00 uur
 TT Sport/A-Merk - Stedebroec 7 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.



Het Prinses Beatrix Spierfonds zet zich in voor de ruim 200.000 Nederlanders met een 
spierziekte. Het is ons doel om alle spierziekten de wereld uit te krijgen, ons middel is 
wetenschappelijk onderzoek. We financieren en stimuleren onderzoek naar genezing 
en, omdat dit vaak een lange weg is, ook naar verbetering van de kwaliteit van leven 
van patiënten nu. We kunnen dit alles doen dankzij donaties en de inzet van vele 
vrijwilligers. 

Ik de week van 13 t/m 19 september komen wij bij u langs met de collectebus, bij 
voorbaat dank voor uw gift!

De collectanten Judith, Sandra, Marina, Conny

Collecte Prinses Beatrix Spierfonds Zwaagdijk-West

Onze mooie molen aan de Noorderdracht houdt open huis. Wij willen graag de mensen 
in de gelegenheid stellen om onze molen van binnen te bezichtigen.

U kunt bijna tot boven in de molen klimmen en dan ver weg kijken door de kleine 
raampjes van de molen, ook kunt u zien hoe van tarwemeel en bloem word gemaakt.
En onder in de molen in onze molenbakkerij kunt u met eigen ogen zien hoe de bakkers er 
lekkere dingen van maken, o.a. molenbroden op de ovenvloer gebakken en stokbroden 
op de Franse manier. Ook lekkere gevulde koeken en appeltaart voor bij de koffie.

Dit alles kunt u op zaterdag 12 september tussen 10.00 en 16.00 uur aanschouwen. Wij 
van stichting molen de Krijgsman heten u van harte welkom bij ons op de molen.
 
Erik Dudink, 
secretaris van stichting molen de Krijgsman

Open dag molen de Krijgsman

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

OPHAALDATA: WOENSDAG 16 SEPTEMBER
 WOENSDAG 30 SEPTEMBER
SVP PAPIER GEBUNDELD OF IN DOOS/BAK AAN DE WEG ZETTEN.

Ophaaldata oud papier Blokker



Ja, u leest het goed, er komt een Deen in Zwaagdijk-West. Op zondag 27 september 
in de viering van 10.00 uur zal Pastor Fred Deen, voor het eerst in Zwaagdijk-West, 
voorgaan. Na de viering kunt u weer terecht bij de Wereldwinkel voor uw boodschappen 
of kadootjes.

Graag zien wij u op deze dag, bij de viering, de verkoop en natuurlijk bij de koffie/
thee.
 
Wereldwinkelgroep Zwaagdijk-West: 
Judith, Angela, Jose en Carla

Deen in Zwaagdijk-West!

Wat begon als een kleine tegenvaller is veranderd in enthousiasme en veel positieve 
reacties. De voorbereidingen voor Kleintje Kermis zijn in volle gang en het kermiscomité 
heeft er zin in.
De grootste zorg was de kindermiddag op zondag, maar door de steun van meer dan 
30 sponsors ziet ook dit er nu goed uit. We hebben al een zweefmolen, ballenbak, 
draaimolen, mega-survivalbaan, een kindertrein, luchtkussen, een funbike-baan, een 
rodeo-dolfijn en een suikerspintentje. 
Met een feesttent aan het Gouden Hoofd, met livemuziek van ‘Die original 
Schluchtenkracher’ uit Duitsland en bijgestaan door DJ Dolphin, waan je je op een waar 
Oktoberfeestje… 
 
Hou de kermistraditie in ere en kom gezellig kermis vieren.
 
Het feest begint natuurlijk al vrijdagavond met het bakvoetbal aan de Westerblokker. Bal 
na in het Gouden Hoofd. Zaterdag een gezellige kermisavond met livemuziek van That’s 
4 You, met in de loop van de avond een spannende loterij. Georganiseerd door een paar 
leuke dames!
 
Kortom, het ziet er allemaal goed uit! 
Kleintje Kermis Blokker, van 18 t/m 20 september.

Tot ziens op de kermis!
 
Het Kermiscomité

Kleintje Kermis in Blokker!! Update!!



Omdat Socrates steeds meer leerlingen heeft gekregen 
is er dit schooljaar gestart met een dubbele groep 3. De meeste bovenbouwklassen zijn 
binnen de school van plek veranderd zodat de twee groepen gezellig bij elkaar kunnen 
zijn. Samen maken ze nu gebruik van een gang en een hal om lekker te kunnen spelen, 
bouwen en knutselen. De kinderen mogen dan met leerlingen uit de andere groep 3 
werken en dat geeft een goed saamhorigheidsgevoel.
Voor de leerkrachten is dit ook prettig omdat ze veel kunnen overleggen en daarbij tips en 
leuke ideeën met elkaar kunnen delen. Wij gaan er weer een goed schooljaar van maken 
op Socrates.
Op 11 september is het Socratesdag voor de ouders en leerlingen van onze school. Dit is 
ons jaarlijks terugkomende schoolfeest. Wij hopen op een gezellige en zonnige dag.

Socrates groeit!

Wij nodigen we u graag uit voor een 
bijzonder optreden! Zondag 13 september speelt het Leerorkest van De Herleving 
Zwaag in de Historische kas van de familie Balk aan de Koewijzend 4 in Blokker. Zij 
geven daar een mini concertje van 13.00 - 13.30 uur in de druivenkas. Toegang gratis!

Even voor de mensen die ons nog niet kennen: harmonieorkest De Herleving Zwaag 
is een gezellige en actieve muziekvereniging in Zwaag die in 2012 haar 100-jarige 
jubileum vierde. De vereniging bestaat uit twee orkesten, zowel een Leerorkest als een 
Harmonieorkest. Het Leerorkest is voor jong en oud, voor beginnende muzikanten en/
of herintreders in het maken van muziek. Dit is afhankelijk van het niveau. Er staan 
verschillende soorten muziek op de lessenaar. Voornamelijk in de genres pop, film, 
musical, klassiek en eigentijdse muziek.

Elke dinsdagavond repeteren wij in Cultureel Centrum De Plataan in Zwaag onder 
leiding van onze enthousiaste dirigent Rolf Hoogenberg. Het Leerorkest van 18.45 - 
19.45 uur en het Harmonieorkest van 20.00 - 22.15 uur.  
U bent ook tijdens onze repetitie-
avond altijd welkom om eens te 
komen luisteren.
Meer info vindt u ook op 
www.herlevingzwaag.nl 

Tot zondag 13 september bij familie 
Balk, Koewijzend 4 in Blokker!

Optreden in historische kas



Het nieuwe seizoen is weer begonnen. en gaan we 
weer verder met JB Zwaagdijk. JB Zwaagdijk is een 
jongerenvereniging in Zwaagdijk-West. Wij organiseren twee 
keer in de maand avonden voor jongeren. Op de eerste en derde vrijdag van de maand. 
Ben je nieuwsgierig? Kom gezellig langs op een van de avonden en neem je vrienden 
mee, dan wordt het zeker een mooie avond.

JB’s top 40
Vrijdagavond 18 september kun je genieten van de beste top 40 allertijden. De entree 
is gratis en de avond begint 20.30 uur. Kom gezellig langs. Ook zullen de pool- en 
tafelvoetbal open zijn.

JB Zwaagdijk (voor en door jongeren) • Balkweiterhoek 56 • Zwaagdijk-West

Nieuws van JB Zwaagdijk

Woensdag 26 augustus opende het KVG Zwaag 
haar seizoen. Met een overtocht per Veerdienst “de 
Zuiderzee” maakten de dames hun dagje uit naar Urk. Het werd een zeer geslaagde 
dag, prima weer, uitstekende gids tijdens de wandeling, leuke bezienswaardigheden 
en grappige anekdotes, een geweldige beleving in een stampvolle Bethelkerk met 
samenzang waar vooral door de Urkers uit volle borst werd meegezongen. Ook was er 
nog tijd om op een Urks terras wat te gebruiken voor aan de terugreis werd begonnen. 

Op dinsdagmiddag 29 september gaan we per fiets naar Harder Natuursteenbedrijf in 
Hoogkarspel. Hiervoor moet u zich wel aanmelden, dit kan tot 21 september bij Tonny 
Rood, W. Alexanderstraat 3, Zwaag. Er zijn geen kosten aan verbonden. We vertrekken 
om 14.30 uur bij de Plataan en zijn rond 17.30 uur weer terug in Zwaag.

Nieuwe leden zijn ook in dit nieuwe seizoen weer hartelijk welkom, meldt u aan via de 
penningmeester Lucy Weehuizen, tel. 237609 of kom gewoon een avondje uitproberen. 
Vraag dan naar ons nieuwe programma. Tot ziens bij het Vrouwengilde KVG Zwaag.

Gezellige dag naar Urk

Herstrating deel Pastoor Nuijenstraat - 14 t/m 25 september
Wegens herstrating is de Pastoor Nuijenstraat voor doorgaand verkeer afgesloten van 14 
t/m 18 en van 21 t/m 25 september. Er is een omleiding via de Beatrixstraat.

Werk aan de weg



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

OPHAALDATA: MAANDAG 14 SEPTEMBER
 MAANDAG 28 SEPTEMBER

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

Wij zijn er klaar voor! De Dorpsveiling Oosterblokker gaat weer van 
start!
Er is een prachtige nieuwe website gebouwd met een mooie foto 
van het Drachterveld en ook ons draaiboek is weer up to date! Wij 
hebben er zin in en hopen u ook!

Op zaterdag 7 november zal de vijfde Dorpsveiling van Oosterblokker plaats vinden 
in café de Harmonie. Alle inwoners en verenigingen in Oosterblokker worden medio 
september door onze ‘lopers’ benaderd om ludieke, lekkere en gezellige koopjes aan 
te bieden. 
U kunt uw koopje natuurlijk ook aanbieden via onze website www.dorpsveiling.nl

Indien u een koopje op ‘de bon’ heeft aangeboden, kunt u wellicht zelf een A4-tje 
maken en uw koopje hierop omschrijven, dit is ook leuk voor de koper!
De opbrengst van de dorpsveiling is zowel bedoeld voor het onderhoud van ons 
erfgoed het prachtige gebouw de Onze-Lieve-Vrouw Visitatiekerk in het centrum 
van Oosterblokker als het ondersteunen van de deelnemende verenigingen. Nadere 
informatie over de verdeelsleutel van de opbrengst kunt u vinden op onze website. 

Ook bedrijven kunnen ons sponsoren en uw logo wordt dan vermeld op onze website. 
Mocht u nog vragen hebben, kunt u contact met ons opnemen via info@dorspveiling.nl

Naast leuke en gezellige koopjes zijn natuurlijk ook kopers nodig. Komt daarom allen 
naar de Dorpsveiling in café de Harmonie op zaterdag 7 november vanaf 20.00 uur en 
bied mee op de vele koopjes! U steunt er de kerk en het verenigingsleven mee, houdt 
er een prachtig koopje aan over en heeft een heerlijk gezellige avond.

Het Veilingcomité

Veilingnieuws Oosterblokker 



“Alles verandert: werk, carrières, de wereld, de 
manier waarop we met elkaar omgaan en daardoor 
ook ons onderwijs. Het gaat niet meer om kennis alleen. Om je staande te houden in deze 
snel veranderende wereld heb je meer nodig. We bieden een programma aan dat op deze 
ontwikkeling aansluit. Effectief leren staat centraal waarbij de kinderen actief betrokken 
worden bij het leerproces, leren doelgericht te werken aan kennis, vaardigheden en 
inzicht. Daarnaast werken de kinderen aan zelfvertrouwen, begrip, het vergroten van 
hun talenten en is er aandacht voor internationale ontwikkelingen en andere culturen”.

Aldus directeur Francis Schruer en het leerkrachtenteam van De Bussel! Sinds dit schooljaar 
werken zij met het IPC leersysteem. IPC staat voor International Primary Curriculum en 
is een onderwijsprogramma dat kinderen stimuleert om nog beter te leren en om hun 
talenten te ontdekken en te vergroten. Het dynamische programma daagt kinderen uit 
om buiten bestaande grenzen en patronen te denken. Het programma omvat de vakken 
aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en techniek, muziek, tekenen, handvaardigheid, 
maatschappijleer. Daarnaast wordt elk onderwerp belicht in de internationale context. 

De Bussel is een Wereldschool…! 

OBS De Bussel, een IPC school!

En toen was het even stil, wie zijn oren open had wist beter: 
de naweeën van de kavels hadden veel al een hilarisch 
karakter, soms onderhoudend, maar altijd bracht het dorpsgenoten in verbinding met 
elkaar. Top!
Dinertjes, een rondvlucht boven Zwaag, een VIP-behandeling, gillen van plezier in de 
rekstokken met een kinderpartijtje, dolle avondjes uit, een British Open was helemaal 
YES, kaartavondjes, het bezorgen van een culinair gerecht en een van de laatste uitje 
in de reeks …. het uitje van de Stardensin’. Heel veel van die kavels weet men over een 
aantal jaren nog minutieus na te vertellen, omdat plezier de boventoon voerde. Dank 
voor alle aanbieders die hier veel tijd in hebben gestoken. 

Heeft u iets gemist? Kijk nog eens 
op www.dorpsveilingzwaag.nl of 
facebook voor foto’s van het vervolg 
van de geslaagde veilingavond. In 
het najaar van 2016 volgt weer een 
veilingavond!

Stichting Dorpsveiling Zwaag

Verzilvering kavels Dorpsveiling 
Zwaag top!



CDA Hoorn organiseert informatieavond over de lokale gevolgen van klimaatveran-
dering. Klimaatverandering: investeren in duurzaamheid.

Bij klimaatverandering denkt men vaak aan de gevolgen van de opwarming van de 
aarde en de polen. Het smeltende ijs zorgt o.a. voor een zeewaterspiegelstijging. Daar 
moeten we ons op voorbereiden. De mondiale gevolgen van de klimaatverandering krijgt 
veel aandacht in de media. Klimaatverandering is dichterbij dan menigeen denkt. In de 
Klimaatagenda staat hoe de Rijksoverheid de klimaatverandering aanpakt. Ook beschrijft 
de klimaatagenda wat Nederland nationaal en internationaal wil bereiken. Samen met 
andere partijen in binnen- en buitenland. Bijvoorbeeld het bedrijfsleven, maatschappelijke 
organisaties en andere overheden. Wat gebeurt er echter op lokaal niveau?

De afdeling Hoorn van het CDA organiseert donderdag 17 september een 
informatieavond in De Plataan, Pastoor Nuyenstraat 1 te Zwaag; aanvang 20.00 uur. 
Op deze avond geeft Jan Visser, de weerman van Radio Noord-Holland, een lezing over 
klimaatverandering. Hierbij gaat hij in op wat er nu aan de hand is en wat de gevolgen 
kunnen zijn op mondiaal en lokaal gebied. 
Jitske Haagsma, lid van de Statenfractie van het CDA in Noord Holland, zal een beeld 
schetsen wat het beleid van de provincie is op het gebied van klimaatverandering. Zij 
zal aangeven wat de provincie nu en in de toekomst doet om voorbereid te zijn op de 
gevolgen van de klimaatverandering. 
Vertegenwoordigers van Puur Hoorn zullen voorbeelden geven hoe er op lokaal 
gebied omgegaan kan worden met klimaatverandering door de individuele burger in 
de stad Hoorn. De ambitie van Puur Hoorn is groot, de eindbestemming duidelijk: een 
klimaatneutrale stad in 2040. Met Puur Hoorn zetten we vol in op het in beweging 
brengen van onze stad. Dit doen we samen met inwoners, ondernemers en instellingen. 
Want alleen door de handen ineen te slaan bereiken we onze ambitie. Het merk Puur 
Hoorn wordt in alle communicatie rondom duurzaamheid gebruikt. Niet alleen door 
de gemeente maar juist ook door inwoners, ondernemers en instellingen die zich 
inzetten voor een duurzame stad.

Deze informatieve avond die georganiseerd wordt door het CDA Hoorn is vrij 
toegankelijk voor alle belangstellenden. 

Informatieavond lokale gevolgen klimaatverandering

Zondag 20 september is er een vredeskring in de dorpskerk van Blokker. Aan het begin 
van de vredesweek willen wij  in een viering samen van gedachten wisselen over vrede en 
nog meer misschien de afwezigheid van vrede in onze wereld, luisteren naar een oeroud, 
maar verrassend actueel verhaal uit de bijbel, zingen en bidden.
Van harte welkom op zondag 20 september om 10.00 uur in de dorpskerk van Blokker.

Vredeskring Blokker



Tijdens de zomermaanden organiseerde de Zonnebloem echte zomeractiviteiten. Zoals in 
Zwaag ‘De zomerlunch’ en in Zwaagdijk-West ‘De kermisborrel’.
 
Zwaag
Op 14 juli vertrokken om ca. 9.30 uur vijf vrijwilligers met vijf gasten vanuit wooncentrum 
De Perelaar voor een wandeling. Eerst werd een bezoek gebracht aan de kinderboerderij 
Frits’ Farm waar juist op dat moment de dieren werden gevoederd. Altijd een leuk gezicht. 
Verder ging het naar de tuin bij de Bethlehempoort bij de manege aan de Koewijzend. 
Prachtige bloemen waren daar te zien. Daarna richting de mooie tuin van Carla en Theo 
Bot aan de Dorpsstraat. Daar werden zij ontvangen met een glaasje Prosecco of een 
advocaatje. Dit jaar bestond de lunch niet uit het gebruikelijke pasteitje maar uit een 
soepje, een slaatje en een punt hartige taart. Als afsluiting aardbeien met slagroom. Zoals 
altijd was het weer keurig verzorgd door Carla Bot en Ria van der Ven. Voor het naar huis 
gaan kreeg iedereen nog een bakje druiven uit de serre. Het was weer top.
 
Zwaagdijk-West
Op 26 juni was de jaarlijkse kermisborrel van de Zonnebloem in Zwaagdijk-West. Dit keer 
werd die niet op maandag- maar op zaterdagmiddag gehouden op het kermisterras bij 
Gonnie de Jong. Door het mooie weer kon iedereen heerlijk buiten zitten. Dit was al jaren 
niet mogelijk geweest. Vijftien gasten werden verzorgd door drie vrijwilligers. Gestart 
werd met koffie of thee met een koekje. Het zingen van het Westfriezenlied bracht de 
stemming er al goed in. Tijdens het drinken van een borreltje las Carla de bingogetallen 
voor. Door al het enthousiasme en de vrolijke stemming ging dat wel eens niet helemaal 
goed en werd er hier en daar een nummertje gemist. Niet getreurd, iedereen ging toch 
met een leuke prijs huiswaarts. Er kwam zelfs nog een fotograaf van de Kogge-Express 
voorbij die een paar leuke foto’s maakte die later in de krant verschenen. Na een slaatje 
en een ijsje ging iedereen blij naar huis. Dankzij een gift van het LOP-Zwaagdijk hebben 
de gasten van Zwaagdijk-West een hele mooie middag gehad.

Nieuws van de Zonnebloem, afdeling Oosterblokker/Schellinkhout

‘Beautydagen d’Ampte’
Beste gasten van de Zonnebloem, vriendinnen en buren, u kunt zich weer opgeven! De 
leerlingen van de hierboven genoemde school krijgen de kans om het geleerde in de 
praktijk te brengen. Met een hapje en een drankje en nog meer beauty heeft u een 
gezellige ochtend of middag.
Dit kan op donderdagmiddag: 5 november 2015, 14 januari 2016 en 17 maart 2016 van 

Berichten van de Zonnebloem

Lees verder op de volgende pagina >>



<< vervolg van de vorige pagina

12.30 tot 16.00 uur, inclusief thee met zoetigheden.
En op vrijdag: 6 november 2015, 15 januari 2016 en 18 maart 2016 van 10.30 uur tot 14.00 
uur, inclusief koffie en een eenvoudige lunch.
 
De kosten zijn 8,50 euro op de dag te betalen.

Coby van der Gulik    0229-237781    Zwaag/Zwaagdijk-West
Hilly Hania      0229-243872    Westerblokker
Tineke Reus     0229-262456    Oosterblokker/Schellinkhout

U zult misschien denken hoe staat het eigenlijk met de schoorsteen? Gebeurt er nog 
wat? Het antwoord is jawel. Maar er valt niet zo veel van te zien.

In de vakantie hebben we eindelijk de 
juiste gegevens kunnen aanleveren voor de 
constructieve berekeningen en hebben we 
de bouwvergunning binnen gekregen.
We hebben met behulp van vrijwilligers 
de klimijzers verwijderd aan de buiten- 
en binnenkant van de schoorsteen. De 
voegen zijn allemaal uitgebikt, dus 
eigenlijk is de schoorsteen nu klaar voor 
herstelwerkzaamheden.

We kunnen nu gaan beginnen met de voorbereidingen voor de herbouw. Uitzetten, 
bekisting maken voor fundering. Hiervoor hebben we contact met het Horizon College 
omdat we de voorbereidende werkzaamheden zoveel mogelijk door leerlingen willen 
laten doen als leerwerkproject. De leerlingen zijn nu natuurlijk pas weer begonnen, dus 
we moeten even kijken wanneer we dit kunnen opstarten. De komende tijd zal er dus 
geheid worden, een fundering gestort voor het ketelhuis en voor de schoorsteen. En 
als dit klaar is en als de schoorsteen weer opnieuw is gevoegd kan hij weer herplaatst 
worden!

Als u zelf ook nog een keer wil kijken bij de schoorsteen, dan is het weekend van 12 
en 13 september uw kans om dit te doen. De historische tuin is namelijk geopend op 
zaterdag 12 september tijdens de monumentendag van 10.00 tot 17.00 uur.
En op zondag 13 september treedt het Leerorkest van muziekvereniging De Herleving 
op in de monumentale druivenkas van 13.00 - 13.30 uur. U bent van harte uitgenodigd 
hierbij aanwezig te zijn! Kom genieten van de bijzondere sfeer in de druivenkas en 
luister waar het leerorkest u mee verrast! Toegang gratis!!

Hoe zit het met de schoorsteen?



Familieberichten & Zoekertjes

Voor plaatsing in het Samenspel van 25 september 
graag uiterlijk op WOENSDAG 16 september 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?

TE KOOP / TE HUUR

GEZOCHT

HUISJE GEZOCHT

Wil je ook origineel naar het beierse oktoberfest van KLEINTJE KERMIS BLOKKER?
TE HUUR leder hose incl. bretels voor 7,50 euro

Voor info: bel Nel 240402 of Greet 262735

Een tenor en bas voor ons Allerzielenconcert op 8 november bij het Wogmeers Vocaal 
Ensemble. Repetities zijn op dinsdagavond in Hensbroek, vervoer is geregeld.

Informatie Will Schaaper, 0229-236658

Het personeel van verzorgingshuis St Jozefpark is op zoek naar een nieuw huis 
voor de huiskat Moortje. Moortje is 12 jaar oud en woont al vele jaren in het verzor-
gingshuis. Hij gaat ook regelmatig naar buiten. Omdat bijna alle bewoners van het 

verzorgingshuis zijn verhuisd, moet Moortje nu ook gaan verhuizen.

Moortje is een hele lieve kat en houdt erg van aandacht.
Wie o wie wil voor hem gaan zorgen??

Als u Moortje wilt zien, kom gerust langs in het Jozefpark.
U kunt ook bellen met het Jozefpark 0229-240604.

GEZOCHT

Wie wil ons 1 dag per maand van 9.00 tot 12.00 uur helpen in de huishouding in Blokker? 
Informatie tel. 0229-230098. 



TE KOOP

Fietskinderzitje allernieuwste model, nieuw 125 euro. Drie keer gebruikt. Nu: 25 euro
Twinnyload voor twee fietsen t.e.a.b.

Tel. 06-11076982

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 13 september
Geen morgendienst in Zwaag of Blokker, maar gezamenlijke dienst in kerkcentrum ‘Het Octaaf’ aan 
de J.D. Pollstraat:
10.00 uur:  startzondagsdienst o.l.v. ds. R. Kooiman en ds. J. Meinders 
17.00 uur:  vesperdienst o.l.v. mw. ds. T. van Lente-Griffioen 

Zoals gebruikelijk heeft deze dienst de vorm van een Choral Evensong  in de traditie van de Angli-
caanse Kerk. De dienst wordt ook dit jaar weer verzorgd door de Martinuscantorij o.l.v. dhr. Paul 
Waerts. Ter voorbereiding op haar toernee in de zomer van 2016, waarin de Martinuscantorij maar 
liefst vier (!) keer mag optreden in de befaamde Westminster Abbey in Londen, staan de volgende 
werken op het programma:
- (Introit) Thomas Tallis: O Lord, give Thy holy spirit
- Psalmen 11 en 13 
- Responses: Richard Ayleward 
- Magnificat en Nunc Dimittis van Herbert Brewer
- De anthem voor deze middag is het dubbelkorige “I saw the Lord” van John Stainer. 

Zondag 20 september
Zwaag: dhr. C. van Lenten uit Oudendijk
Blokker: Zondagskring

vervolg Familieberichten & Zoekertjes
TE KOOP

Leuke kleurige meisjesfiets i.pr st. Geheel compleet, ’Batavus’. 
Geschikt voor 5 t/m 8 jaar. Prijs 30 euro.

Sportieve herenfiets i.g.s. merk Union, licht met donkergrijs. Prijs 35 euro.

Info: 0229-269973 of 06-42712578. Graag bellen na 18.00 uur.



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 Antonio Tocco, tel. 245621
 Oosterblokker Pastor Antonio Tocco, tel. 245621
 Zwaag Pastor Antonio Tocco, 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. 12 sept. 19.00 uur Oosterblokker Eucharistieviering m.m.v. Dames- en Herenkoor
zo 13 sept. 10.00 uur Westerblokker Eucharistieviering m.m.v. Marcanto
   Zwaag GEEN VIERING
di. 15 sept. 09.00 uur Westerblokker Eucharistieviering
wo. 16 sept. 09.00 uur Zwaag Eucharistieviering in de Kapel
do. 17 sept. 09.00 uur Zwaag Eucharistieviering in de Kapel
vr 18 sept. 09.00 uur Westerblokker Eucharistieviering
za. 19 sept.  Oosterblokker GEEN VIERING
zo. 20 sept. 10.00 uur Zwaag Startzondag Regionale viering
    Startviering met gehele parochieteam
    m.m.v. Zingenderwijs
di. 22 sept. 09.00 uur Westerblokker Eucharistieviering
wo. 23 sept. 09.00 uur Zwaag Eucharistieviering in de Kapel
do. 24 sept. 09.00 uur Zwaag Eucharistieviering in de Kapel
vr 25 sept. 09.00 uur Westerblokker Eucharistieviering
  16.30 uur Zwaag Eucharistieviering in de Perelaar

Misschien wist u het niet, maar de week van 6 t/m 13 september is de week van de 
Zonnebloem. De Zonnebloem vraagt iedereen om er bewust van te zijn dat aandacht 
voor de zieke medemens belangrijk is.
De Zonnebloem-vrijwilligers besteden extra aandacht aan mensen die ziek zijn of een 
lichamelijke beperking hebben.
 
Op zondag 13 september om 10.00 uur, tijdens de Nationale ziekenzondag, is er in de 
kerken van Zwaag/Blokker en Zwaagdijk-West extra aandacht voor die mensen in de 
vorm van gebed (mis intentie) en bloemen. 

Thema Zonnebloem: Ja, het kan! Misschien dan niet alles kan, maar er kan zoveel meer 
dan je denkt.

Ziekenzondag Zwaag/Blokker en Zwaagdijk-West



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


