
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 november kunt u inleveren 

uiterlijk op WOENSDAG 16 november voor 19.00 uur ‘s avonds 

via  redactie@stichtingsamenspel.nl of op Benonilaan15, 1695HD Blokker

Tekst kunt u het beste aanleveren in Word of direct in uw e-mailbericht. 
Foto’s in een zo hoog mogelijke resolutie, minimaal 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 46, nummer 19 11 november 2016

Het Samenspel is een twee-wekelijkse uitgave (oplage 6000 
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
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Volg ons ook op Facebook: www.facebook.com/Samenspel

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

KBO-Blokker en het verhaal achter het Sinterklaasfeest

Vrijdag 18 november organiseert KBO Afdeling Blokker een themamiddag over het 
Sinterklaasfeest. De heer Frits Booy uit Soest komt een verhandeling houden over de 
oorsprong van dat kinderfeest. Geschiedenis, legendes, gebruiken, oud en nieuw, het 
komt allemaal aan de orde in een vrolijke en feestelijke verteltrant. De middag wordt 
gehouden in café Het Gouden Hoofd in Blokker. Aanvang 14.00 uur.
Na afloop wordt er niet gezwartepiet, maar is er wel een ronde bingo met speciaal aan 
het Sinterklaasfeest aangepaste prijsjes. Niet alleen leden, maar alle 50-plussers worden 
van harte uitgenodigd.
De deelname bedraagt € 3, inclusief consumpties en de bingo.

Oproep: Oponthoud Westfrisiaweg

Een oproep aan u, inwoner of gemeentebestuur van West-Friesland. 
Wilt u aandringen bij Haarlem dat de wegwerkzaamheden aan de Westfrisiaweg snel 
hervat moeten worden?
Mailadres: statengriffie@noord-holland.nl of post@noord-h olland.nl of schrijf een brief 
aan: Gedeputeerde E. Post Provincie NH, Dreef 3, 2012 HR Haarlem. 

Op 24 oktober vertelde ik tijdens de vergadering van de commissie mobi-
liteit aan de Statenleden in Haarlem dat het werk aan de Westfrisiaweg 
morgen weer moet gaan starten. De provincie moet stoppen met conflic-
ten maken, de gedeputeerde Post moet gaan samenwerken. Bijna alle 
fracties leken het met ons eens te zijn.
Wat duidelijk werd was dat men niet wist wat wij wel wisten, namelijk dat de West-Frie-
se grond drassig is. Dat wij in 2000 al vertelden dat met dit slechte ontwerp de Westfrisi-
aweg veel te duur wordt en dat de zware constructie van de verhogingen te zwaar zijn. 
Wij vonden ovatonden de oplossing. 

Wat vernam ik in Haarlem? Dat men nu weer 11,5 miljoen tekort heeft (boven het be-
drag van de 425 miljoen). Dus dit is een financiële ruzie. 
Daarna ging men de vergadering weer besloten en geheim maken. Dat herken ik bij 
de provincie. Dus ik ga weer een WOB-procedure starten (verzoek openbaarheid van 
besturen).

Maria Weeber



Egeltjes-snuffelmoment voor peuters en kleuters

Als het buiten kouder wordt, zoeken egeltjes een knus plekje om te overwinteren. Hoe 
doen ze dat toch? Op zondag 13 november gaat MAK’s Snuffelmoment voor peuters en 
kleuters over egels in de herfst en winter.
Rita Hooijmans van LEV! Educatie verzorgt deze theatrale en interactieve activiteit bij 
MAK Blokweer. Na het spannende voorleesverhaal over een egeltje dat een plekje zoekt 
om te overwinteren, wordt er een egeltje geknutseld om mee naar huis te nemen. Geef 
hem maar een lekker plekje voor zijn winterslaap!
Deze activiteit vindt plaats op zondag 13 november van 11.00 tot 12.00 uur. De Snuffel-
momenten zijn speciaal voor kinderen van 2 t/m 6 jaar en staan altijd in het teken van 
één van onze thema’s: natuur, boerderij en groen. Reserveren is verplicht en kan telefo-
nisch (0229-266344) of via e-mail naar info@mak-blokweer.nl. De kosten zijn € 3,50 per 
kind. Er is beperkt plaats, dus wees er snel bij!
Stichting MAK Blokweer, Kloosterhout 1-2, 1695 JC Blokker

Groep 3 en 4 naar Mak Blokweer
De groepen 3 en 4 van basisschool Socrates zijn in oktober naar Mak Blokweer geweest. 
De kinderen werden in groepjes verdeeld en de opdracht was om zoveel mogelijk veren te 
verzamelen van de pauw. De pauw had al zijn veren verloren …… Wat waren de kinderen 
enthousiast bezig. Er waren allerlei verschillende opdrachten waar de kinderen een veer 
konden verdienen. Alle kinderen wilden de pauw helpen met zijn prachtige veren! Er werd 
door de hulpouders informatie voorgelezen over kippen, varkens, schapen, ratten,muizen 
en konijnen. Maar het leukste was natuurlijk dat de kinderen ook de konijnen, ratten en 
muizen mochten aaien om zo nog meer te weten te komen over hoe deze dieren eruit 
zien en hoe de dieren voelen en ruiken. Veel kinderen durfden zelfs de rat vast te houden, 
stoer hoor! Aan het einde van de ochtend mochten de kinderen de veren van de pauw 
ophangen. Wat zag de pauw er prachtig uit! Iedereen had alle opdrachten goed gemaakt 
en de pauw stond prachtig te schitteren in de zon. De kinderen hebben veel geleerd over 
allerlei verschillende dieren. Het was een super leuke en leerzame ochtend!



Sinterklaas is van 17 tot en met 
20 november te bezoeken op de 
enige echte Pakjesboot 12. Aan 
boord kunnen de kinderen zien 
hoe de Sint en zijn Pieten leven en 
werken. In de kombuis maken de 
bakpieten pepernoten, marsepein, 
borstplaat en ander lekkers. In het 
pakjesruim zijn de inpakpieten 
koortsachtig bezig alle cadeaus 
voor de kinderen van Nederland in 
te pakken. En als de kinderen heel 
stilletjes doen mogen ze ook nog 
een blik werpen in de slaapkamer 
van Sinterklaas. In de werkkamer 
ontmoeten de kinderen de Sint 
achter zijn bureau met het Grote 
Boek van Sinterklaas. 

Waar:   
Hoorn, Rouaanse Steiger tegenover Brasserie Oostereiland
Wanneer:  
donderdag 17 en vrijdag 18 november van 15.30 tot 19.00 uur
zaterdag 19 en zondag 20 november van 10.00 tot 19.00 uur

Informatie en reserveringen: www.pakjesbootdagen.nl

Bezoek Pakjesboot 12, de enige échte stoomboot van Sinterklaas

Hij komt, hij komt…

Zaterdag 19 november komt hij dan toch echt aan in Zwaag. Wij verwach-
ten hem rond 13.00 uur bij De Plataan. Sinterklaas zal dan eerst zijn intocht 
doen door Zwaag. Daarna is het vanaf 14.00 uur feest in de Plataan voor 
alle kinderen uit Zwaag, waar wij een superswingend, gezellig en bijzonder 
leuk programma te bieden hebben aan de kinderen en aan Sinterklaas en zijn pieten.
Kaarten voor dit feest zijn verkrijgbaar vanaf maandag 14 november tot en met vrijdag 
18 november bij Deen Dorpsstraat en Deen Bangert-Oosterpolder.  
Kaarten kosten € 2 per stuk. Zien we jullie ook dit jaar weer bij dit mooie feest?
Dit feest is alleen voor kinderen. Ouders, neemt u de jassen van de kinderen weer mee 
naar huis! U kunt om 16.00 uur uw kinderen weer persoonlijk binnen ophalen. Zonder 
ouder/verzorger gaat uw kind niet weg.
Zet voor de zekerheid uw telefoonnummer op het bandje van uw kind.



Kaartverkoop gaat als en speer

Zoals u ongetwijfeld weet brengt de Musicalvereniging Zwaag eind januari 2017 de 
musical ’Blood Brothers’ op het toneel van De Witte Valk.
De kaartverkoop is op 1 oktober online gestart en zonder dat er extra aandacht aan 
is besteed loopt de verkoop als een speer. Al meer dan 100 kaarten zijn verkocht. Wat 
vooral opvalt is dat de laatste avond, zaterdag 28 januari 2017 erg in trek is. Al éénder-
de van de kaarten voor deze avond is verkocht.
Wij kunnen nu al zeggen dat we weer een spectaculaire musical op de planken bren-
gen. Er zit van alles in, humor, drama, mooie muziek en er worden prachtige karakters 
neergezet. Wij mogen ons gelukkig prijzen met het jong talent binnen onze vereniging. 
Deze jongelui weten ons te raken en we zien ze groeien in hun rol. Uiteraard kunnen 
wij niet zonder onze oudere leden. Al jarenlang zijn zij het gezicht van onze vereniging. 
Een vereniging om trots op te zijn.
Niet te vergeten is de regisseur Peter Groenendijk die elk jaar weer nieuw dingen 
brengt en ons elk jaar beter maakt. Naast de regisseur is ook de muzikaal leider, in dit 
geval leidster, erg belangrijk. Marieke van Diepen staat sinds eind mei voor de groep. 
Behalve dat deze muzikale duizendpoot componeert en arrangeert, is ze ook zang-
coach. Zij zorgt ervoor dat ieder musicallid zijn of haar stem optimaal gebruikt. Ook de 
ensemble-partijen klinken daarom letterlijk als muziek in de oren.
Wij nodigen u van harte uit om deze musical te komen bekijken. Bestel uw kaarten op 
onze website musicalzwaag.nl of op onze facebookpagina.

Nog even voor de volledigheid de data aanvangstijden.
Vrijdag 20 januari 2017 om 20.00 uur
Zaterdag 21 januari 2017 om 20.00 uur
Zondag 22 januari 2017 om 14.00 uur
Vrijdag 27 januari 2017 om 20.00 uur
Zaterdag 28 januari 2017 om 20.00 uur

Wij houden u via onze website, facebookpagina en Samenspel op de hoogte van onze 
vorderingen.

Uitslag Nationale Zonnebloemloterij 2016

Hartelijk dank voor het meespelen met de Zonnebloemloterij. De uitslag is bekend! 
Kijk op www.zonnebloem.nl/loterij. Vul hier uw lotnummer(s) van 2016 in en ontdek 
direct of u in de prijzen gevallen bent. U kunt hier ook de volledige trekkingslijst bekij-
ken. Uw lot is een jaar geldig. Het recht op prijs vervalt op 26 oktober 2017, dus stuur 
uw lot tijdig in.  De opbrengst van de loterij komt in zijn geheel ten goede aan het werk 
van de Zonnebloem. Bijvoorbeeld voor uitstapjes, vakanties in binnen- en buitenland en 
de Zonnebloemauto.
Hartelijk dank voor het kopen van loten! Met vriendelijke groet, Hilly Hania



Maak je sterk tegen MS, MS Collecteweek 21-26 november
Van 21 tot en met 26 november organiseert het Nationaal MS Fonds de landelijke huis-
aan-huis collecte. Zoals ieder jaar gaan weer vele collectanten met een collectebus langs 
de deuren om geld in te zamelen voor mensen met Multiple Sclerose (MS).
Over de ziekte MS is nog veel onbekend. Zo weten we nog niet waardoor MS veroor-
zaakt wordt en hoe we het kunnen genezen. De collecte is de belangrijkste bron van 
inkomsten voor het Nationaal MS Fonds. We ontvangen geen subsidies en zijn volkomen 
afhankelijk van donaties en giften. Met de opbrengst van de collecte kunnen we inves-
teren in het verbeteren van de kwaliteit van leven van mensen met MS én in innovatieve 
onderzoeken om MS te genezen. Maak je ook sterk tegen MS. Geef aan de collectant 
van het Nationaal MS Fonds. Iedere donatie, groot of klein, is welkom! 
De collectant van het Nationaal MS Fonds is te herkennen aan de collectebus met het 
oranje vlinderlogo. Collectant gemist? Ga naar www.mscollecte.nl en doneer online. Het 
is ook mogelijk om een donatie over te maken op giro 5057 (NL 92 INGB 000000 5057) of 
sms STOPMS naar 4333 en doneer eenmalig e2,-.

Nieuwsbrief bibliotheek 
Zwaagdijk-West

Vergadering vrijwilligers
Op 28 september is een bijeenkomst gehouden voor de vrijwilligers om te horen of alles 
nog goed loopt. Dankzij de trouwe inzet van onze vrijwilligers kunnen wij de bieb twee-
maal in de week een uurtje open houden.
Ontmoetingsplek
U bent altijd van harte welkom in onze bibliotheek in de Wildebras, ook om een kopje 
thee of koffie te drinken. De bibliotheek kost niets en er is geen uitleentermijn. 
Kinderen ook welkom
Er is een stelling met kinderboeken, voorleesboeken, stripboeken en boeken die de kin-
deren  kunnen lezen. De gehele Harry Potter serie hebben wij in ons bezit.
Voorlezen
Onze vrijwilligers willen graag de kinderen voorlezen uit Zwaagdijk-West. Laat hen ge-
rust een half uurtje komen naar onze bibliotheek.
Opruiming
Wij hebben zoveel boeken van gulle gevers gekregen, dat wij nu een luxe probleem 
hebben. De boeken passen niet meer in de stellingen. Wij hebben de dubbele en verou-
derde boeken geschonken aan een ander goed doel. Als iemand nog een opkoper voor 
deze boeken weet dan is dat helemaal prima!
Thema avonden 2017
Omdat wij ook een ontmoetingsplek zijn voor onze dorpsgenoten, willen wij in het nieu-
we jaar een aantal thema-avonden organiseren. Uiteraard houden wij u op de hoogte. 
Openingstijden bibliotheek IN De Wildebras, Balkweiterhoek 56
Dinsdag : 15.30 – 16.30uur  Woensdag : 19.00 – 20.00uur



ExpoXXL kunstexpositie in  
Cultureel Centrum Pancratius 

Op zaterdag 19 en zondag 20 november is er weer een ExpoXXL  
kunstexpositie in Cultureel Centrum Pancratius in Oosterblokker.  
U bent van harte welkom deze kunstexpositie te bezoeken: om ervan te genieten 
en/of om een mooi kunstwerk te kopen. De werken zijn zeer gevarieerd: brons, 
keramiek, glasfusing, olieverfschilderijen, botanische tekeningen in aquarel, mo-
noprints en acrylschilderijen. Er zijn fascinerende surrealistische schilderijen, etsen, 
objecten in giethars, sculpturen en hangende emailles, Lampwork glas/glassieraden, 
Mixed Media. Kortom, een expositie die u niet mag missen! 
 
De deelnemende kunstenaars zijn:
Harrie Willems • Jill de Vries • Marleen van den Boogaard • Leny Blom • Herbert Im-
mer Willems • Koos Beemsterboer • Elly Berkhout- van Herwijnen • Douwe Dijkstra 
• Nel Steltenpool • Ruurd Dijkstra • Anne Hoogland • Robbert Waas • Ina Vader • 
Nicoline Lenssens • Nellie van der Zalm & Frits Klijzing • Trudie Appelman
De kunstenaars zijn aanwezig en geven informatie over hun kunstwerken, verkoop 
en/of workshops. 
De expositie is beide dagen, zaterdag 19 en zondag 20 november, open van 11.00 
tot 17.00 uur. De entree is gratis. De kerk is rolstoelvriendelijk, met een trap of 
stoellift kunt u naar de bovenverdieping. Catering is aanwezig.
Cultureel Centrum Oosterblokker, Oosterblokker 98 in Oosterblokker
Meer informatie over de kunstenaars: www.ccp.nu/9e-expoxxl-kunstexpositie

Trudie Appelman

Herbert Immer Willems

Anna Hoogland

Jillde Vries



Meer betoverende klanken …

komen op zaterdag  
19 november niet  
alleen uit de trompet 
van Melissa Venema, 
maar ook van  
muziekvereniging  
De Herleving Zwaag 
zelf. Samen met trom-
pettiste Melissa Ve-
nema als gaste brengt 
De Herleving een mooi 
programma. Filmmu-
ziek als ‘Gabriella’s 
Song’ en balletmuziek 
uit Tsjaikovski’s Zwa-
nenmeer ‘Chanson 
Napolitaine’ zijn enkele 
muziekstukken die onder leiding van dirigent Rolf Hoogenberg worden gespeeld. Maar 
ook zonder Melissa’s trompetspel hoort u De Herleving, onder andere in het muziekstuk 
‘Spirit of the Sequoia’ van Philip Spark, die de natuur en deze immense bomen prachtig 
muzikaal heeft verbeeld. U waant zich in een redwood forest in Noord-Amerika!
Het leerorkest is de laatste tijd in aantal muzikanten gegroeid en in hun samenspel, en 
the Pirates of the Caribbean met Jack Sparrow doen Zwaag aan!

Verder wil De Herleving u en stichting Dorpsveiling Zwaag bedanken voor de leuke vei-
lingavond, met een prachtige opbrengst voor de Zwaagse verenigingen!
We zien u graag op 19 november bij ‘Herleving in Concert’ met als gaste Melissa Ve-
nema op trompet.
Waar: De Baron, De Oude Veiling 25 in Zwaag
Vanaf 19.30 uur is de zaal open en om 20.00 uur begint het concert
Toegang € 7,50 per persoon en met donateurkaart 2016 gratis

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

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



Moedige moeders uit Volendam bij het Vrouwengilde Zwaag
Voor een volle zaal dames vertelden de moedige moeders over 
hun indrukwekkende leven van de afgelopen jaren. Heel veel 
verdriet, angst, woede maar ook medelijden omdat hun zoon of 
dochter zo ernstig in de vernieling was geraakt. Hadden ze het dan niet zien aankomen? Dat 
was een veelgestelde vraag. Waren ze niet zorgzaam genoeg wat betreft het contact met 
hun kinderen? Hadden ze dan geen symptomen waargenomen bijvoorbeeld aan de ogen, 
de huid of gewoon afwijkend gedrag? Een moeder waakt toch over haar kind? En ja, toch 
ging het mis. En in heel veel gevallen zo erg mis dat er geen weg meer terug was. In som-
mige gevallen ziet een verslaafd kind zelf geen uitweg meer en beneemt zich van het leven. 
Maar niet alleen voor drugs, ook voor ernstige alcoholverslaving werd gewaarschuwd.
Verschrikkelijk om te horen was het  verhaal van Berry, een ex-drugverslaafde (cocaïne). Een 

briljante leerling op het atheneum, raakte met 
vrienden verzeild in de alcohol- en drugswereld. 
Heeft een prachtig bedrijf van zijn vader volledig 
naar een faillissement gebracht omdat hij steeds 
meer geld nodig had om aan zijn behoefte te vol-
doen. Hij plunderde de kassa en alles wat hij maar 
te gelde kon maken. Het begon met alcohol en 
eindigde met coke. Voor hem is er na 16 jaar een 
einde gekomen aan deze verslaving omdat hij in 
een afkickkliniek in Schotland tot inzicht is geko-
men. Maar bij velen lukt dat niet meer.
Het was een zeer bewogen avond voor de dames 
van het Vrouwengilde Zwaag.
Gelukkig hebben we op donderdag 24 november 
weer een gezellige avond. We gaan praten en 
proberen hoe we langer vitaal en mooi kunnen 
blijven. Het wordt een vrolijke en geanimeerde 
avond voor al onze leden. Aanvang 20.00 uur in de 
benedenzaal van de Plataan. 

Nieuws van tafeltennisvereniging B.R.Z.Z. 

We zijn alweer twee maanden lekker bezig met tafeltennis en we hebben weer twee 
nieuwe enthousiaste leden erbij! Zoals je misschien wel weet zijn we een recreatieve 
club met een eigen competitie, zowel enkelspel en dubbelspel. De dubbelspelen worden 
begeleid met een hapje en een drankje. Kortom, gemoedelijkheid en gezelligheid.
Ben je nieuwsgierig hoe het er bij ons aan toegaat? Kom gerust een keer kijken en/of 
meespelen! We kunnen nog enkele nieuwe leden plaatsen. 
We spelen op de maandagavond in buurthuis De Wildebras, Balkweiterhoek 54 in 
Zwaagdijk-West. Verdere info: Hans Kroonenberg, tel. 0229-573970. 
Kijk ook eens op onze website: www.de-wildebras.nl. Misschien tot gauw!

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



Familieberichten & Zoekertjes

DANKBETUIGING

Wilt u thuis of op uw werk een bezoekje  
van de Sint en zijn knechten?

Wij kochten ook dit jaar weer alle rechten
Wij staan in direct contact met de goedheiligman in Spanje

Dus als u dat wilt, regelen wij een bezoekje  
voorzien van alle franje

Johan Pijsel, sinternibbik@gmail.com of 06-55152990

Sinterklaas en zijn pieten zijn weer in het land dit jaar
en staan ook voor u en alle kleintjes weer klaar.

Vergeet het niet, en wees er snel bij,
dan hebben we nog wel een plekje op 3, 4 of 5 december voor u vrij!

zwaagsepieten@hotmail.com of 06-27873460

Te koop of te huur (max. € 700,-)
Woning in Zwaag/Blokker/Kersenboogerd-Zuid

3 slaapkamers + 4e slaapkamer (mogelijk d.m.v. vaste trap naar zolder).
Franka: 06-55190096

Bij deze willen wij u hartelijk danken voor uw blijk van medeleven, betoond na het 
overlijden van mijn lieve vrouw, onze lieve moeder en  oma

Bets Smit - Wever

Jan Smit, kinderen en kleinkinderen

Blokker, november 2016

SINTERKLAAS

GEZOCHT

Sinterklaasfeest in Westerblokker
Ook dit jaar, zondag 20 november, bezoekt Sinterklaas Westerblokker.  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 middag wordt gepresenteerd door Juf Carla van de Bussel. Wil je een kaartje voor 
dit grote feest en zit je niet op school in Blokker? Dan kun je voor de voorverkoop 
terecht bij Judith Koeman, kapsalon Hair by LOOXS, Westerblokker 93b. De kaarten 
zijn in de voorverkoop e 3,- en aan de deur e 5,-. Voorverkoop: dinsdag 14 tot en met 
vrijdag 19 november. Sinterklaas en de pieten vinden het erg leuk als je komt.



Familieberichten & Zoekertjes

Wild uit de polder. Geslachte haas in delen. Wilde eendenborstfilet.  
Houtduiffilet. Tel: 06-2025 4050

Mee met een skigroep uit Wognum?
Naar het mooie, grote en sneeuwzekere skigebied SellaRonda, Italië.

Nog plaatsen beschikbaar in hotel met halfpension en in de Royalclass Bus, 17-02-2017 
vanuit Wognum rechtstreeks tot aan de voordeur van het Hotel te San Cassiano- Alta 

Badia. Zondagochtend 26-02-2017 terug. 
Meer informatie: rita-skivakantie@hotmail.nl

TE KOOP

DIVERSEN

Lokale steun door Blokkersfonds
‘Bevorderen van saamhorigheid’ en ‘kweken gemeenschapszin in de Blokkerse gemeen-
schap’ zijn de doelstellingen van Stichting Blokkersfonds. Sinds de oprichting in 1991 
beheert de stichting een vermogen waarvan de jaarlijkse opbrengst besteed mag wor-
den aan projecten die ten goede komen aan de Blokkerse gemeenschap.
Twee keer per jaar beoordeelt het bestuur van het Blokkersfonds de subsidieaanvra-
gen. In november komt het bestuur weer bijeen. Verenigingen en clubs hebben tot 24 
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 uitgangspunt voor de beoordeling geldt onder meer dat geen structurele onder-
steuning 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 projec-
ten voor de jeugd voorrang. Verdere informatie op: www.Blokkersfonds.nl.

Voor plaatsing in het Samenspel van 25 november 
graag uiterlijk op WOENSDAG 16 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.



11 november Prinsverkiezing De Blockeniers Aanvang: 21.00 uur

 De Harmonie, Oosterblokker

12 november Prinsverkiezing Het Masker Aanvang: 21.00 uur

 De Witte Valk, Zwaag

13 november Sinterklaasintocht Oosterblokker Aanvang: 13.30 uur

 Oosterblokker 172, Oosterblokker

13 november The Mordants Aanvang: 17.00 uur

 De Harmonie, Oosterblokker

17 november Verkoop hobbyclub De Perelaar Aanvang: 14.00 uur

 De Perelaar, Zwaag

18 november Sinterklaaslezing KBO Blokker Aanvang: 14.00 uur

 Het Gouden Hoofd, Blokker

19 november Herleving in concert Aanvang: 20.00 uur

 De Baron, Zwaag

19 november Sinterklaasintocht Zwaag Aanvang: 13.00 uur

 De Plataan, Zwaag

19 november Klaverjassen Aanvang: 20.15 uur

 De Wildebras, Zwaagdijk-West

19 + 20 november ExpoXXL, kunstexpositie Aanvang: 11.00 uur

 Cultureel Centrum Pancratius, Oosterblokkker

20 november Sinterklaasfeest Westerblokker Aanvang: 14.00 uur

 Het Gouden Hoofd, Blokker

28 november Dorpenoverleg Zwaag/Blokker Aanvang: 20.00 uur

 Het Gouden Hoofd, Blokker

Activiteitenagenda     november 2016

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 2016

Als u activiteiten wilt vermelden in Samenspel op het gebied van SPORT, 
kunt u uw kopij mailen aan: redactie@stichtingsamenspel.nl t.a.v. Eef Smal.

VOETBAL
13 november Heren Aanvang 14.00 uur  
 Westfriezen - Spirit’30 Zwaag
27 november  Heren Aanvang 14.00 uur   
 Blokkers - ZAP Blokker
ZAALVOETBAL
18 november Dames Aanvang 21.05 uur
 Zwaag/Hooglandkozijnen - sp. Andijk Zwaag
21 november Dames Aanvang 20.10 uur
 Zwaag/Hooglandkozijnen1 tegen 2 Zwaag
25 november Heren Aanvang 21.05 uur
 Zwaag/Hooglandkozijnen - LEBO 2 Zwaag
HANDBAL
13 november Dames Aanvang 12.00 uur
 HV Blokker - Berdos 2 De Kreek
20 november Dames Aanvang 13.15 uur
 Westfriezen -Tornado 2 Zwaag
20 november Dames Aanvang 12.05 uur
 HV Blokker - Sporting-SSV De Kreek
20 november Heren Aanvang 13.20 uur
 HV Blokker - SV Zeeburg De Kreek
VOLLEYBAL
11 november Dames Aanvang 19.30 uur
 NIVO/Westvolver - Wognum De Schalm Westwoud
11 november Heren Aanvang 19.30 uur
 NIVO - VCC’92 De Kers
12 november Dames Aanvang 13.30 uur
 WhamWham - MOVE De Opgang
TAFELTENNIS
18 november Heren Aanvang 20.00 uur
 TT Sport/A Merk - DOV 4 Oosterblokker 53
BILJART
15 november Heren Driebanden Groot A klasse Aanvang 19.15 uur
 NHD 13 - District NWN Dorpsstraat 173a Zwaag
INDOOR BOWLS
21 november  Clubkampioenschap BZH Aanvang 09.00 uur
  Sporthal Zwaag



Pancratius vertelt…
Dag lieve mensen. Inmiddels is bij jullie de wintertijd ingegaan en 
dan hebben jullie heerlijke lange avonden, om bijvoorbeeld ‘Pan-
cratius vertelt… ‘ te lezen.
U begrijpt dat ik eerst even aandacht moet schenken aan Cor 
Molenaar. Hij is 19 september overleden. Cor was 33 jaar penning-
meester van mijn kerk. In die 33 jaar heeft hij van een bouwval een prachtig kerkgebouw 
gemaakt. Nog bedankt Cor. Ik zei wel dat het mijn kerk was, maar zijn kleinkinderen 
hadden het altijd over de ‘kerk van opa’.  U mist Cor natuurlijk allemaal, maar ik heb hem 
hierboven al een paar maal gezien. Het gaat goed met hem. Mijn kerkgebouw wordt ook 
wel genoemd: Cultureel Centrum Pancratius. Het C.C.P. Hierboven hebben we een cen-
trum naar hem vernoemd: Centrum Cornelis Pieter. Zo blijft Cor aan het C.C.P. verbonden.
Ja, het is gelukt. Wil heeft er een maatje bij. Er is een nieuwe beheerster aangesteld. Zij 
heet Aafke. Ik hoop dat zij nog lang met plezier mijn kerk zal beheren. De eerste indruk-
ken zijn goed.

Wat is er al geweest?
De vrijwilligersmiddag. U zorgt goed voor uw vrijwilligers. Ze kregen op 18 september 
als dank een leuke gezellige middag aangeboden, waarbij ze onder meer hun kennis van 
West-Friesland konden testen. Vanaf deze plaats wil ik, Pancratius, ook alle vrijwillig(st)
ers hartelijk danken voor hun belangeloze inzet. Ik zie dat iedereen het met plezier doet. 
Dat geeft mij een goed gevoel. Enne, nee ik heb op mijn vraag van september nog geen 
aanmeldingen gekregen van nieuwe vrijwillig(st)ers.
De vlooienmarkt en de antiekmarkt waren beide gezellig en werden zeer goed bezocht. 
Wie had kunnen bevroeden dat dat zo’n succes zou worden in een oud kerkgebouw. Het 
geld dat u hiermee heeft verdiend, wel een paar duizend euro,  heeft u nodig om mijn 
gebouw in goede staat te houden.
Ook de Zorgkoepel West-Friesland  is geweest en in de mooie ambiance van mijn kerk is 
gepraat over Positieve Gezondheid en Ouderenzorg in West-Friesland. Ik ben zelf al een 
oude man; de onderwerpen spraken mij zeer aan.
Op de eerste verdieping staan enkele witte palen. Zij staan daar maar en hebben nog 
geen functie. Dat zag een kunstenaar ook en die heeft vier engelen gemaakt, compleet 
met gouden bazuin. Die engelen sieren nu de palen op de eerste verdieping. Bedankt Ko.

En wat nog komt.
19 en 20 november Expositie XXL
11 december   Winterfair
18 december  Concert door Zingenderwijs en St. Caecilia

Maar we hebben weer genoeg gepraat.
U weet het: houd de website in de gaten: www.ccp.nu
Een warme groet van uw ijsheilige Pancratius en graag tot de volgende keer.



Glamrock in de naam van God

Wat nou? Geloven is zo 2015!? Denk je dat de kerk alleen iets is voor saaie pieten? 
Boring! Kies je 13 november voor de dag wegslapen of jumpstart je de zondag met een 
spetterend live optreden vol populaire nummers van Queen? Dan is het tijd voor glam-
rock in de naam van God! Ds. Mirjam Sloots verkent graag nieuwe vormen van kerkzijn. 
De Zin-in-Popdienst is er één van. De protestantse kerk van Hoorn-Zwaag-Blokker no-
digt u graag uit voor de Queen-popdienst. Op zondagmiddag 13 november vanaf 16.00 
uur staat het Octaaf in het teken van ‘Somebody to Love’.    
De Queen-popdienst is een uitdagende kerkdienst waar een spette-
rende liveband aan meedoet en bol staat van de glamrock. 
Wat kan de bezoeker verwachten?
Een spetterende muzikale kerkdienst met als thema geloof, hoop en 
liefde! Je kunt luidkeels meezingen, maar ook diepgang verwachten. 
We hebben een geweldige coverband: The Challenge uit Drechterland. 
Geoefende muzikanten die zelf een (uitverkocht) Queen-tribute verzorgden. Groot 
pluspunt is dat The Challenge wat heeft met Queenmuziek. De leden zijn echte Queen-
fans en hebben muzikaal heel veel te bieden. Voeg daarbij de professionele belichting 
van Partyzaan en je hebt de ingrediënten voor een ZIP-dienst die je niet mag missen! 
Tip: kom echt op tijd. Want voordat de muziekdienst begint, speelt deze band bekende 
Queen nummers.
In hoeverre is het nog een kerkdienst?
Het is een kerkdienst waarbij muziek en videoclips als middel worden gebruikt om een 
positieve boodschap over te brengen van hoop, geloof en liefde. Verbinding zoeken 
staat centraal. Met God, maar ook het gegeven dat je er niet alleen voorstaat. Niet al-
leen naar ‘boven’ kijken maar ook naar elkaar. Verschillende aspecten van een gewone 
kerkdienst blijven intact. Zo wordt er gebeden, een stukje uit de bijbel voorgelezen en 
is een overweging (voor niet-kerkelijken: motiverende woorden). Maar zo’n 80% van 
onze ZIP-dienst bestaat uit muziek!
Wat is de doelgroep?
Iedereen die van Queen houdt en/of zich graag laat verrassen door een uitdagende 
kerkdienst. Er zijn veel mensen die graag naar muziek luisteren. Voor hen heeft muziek 
een grote betekenis in hun leven. Muziek is een manier om het hart te raken op een 
andere manier dan je dat met woorden kunt doen. Gelovig, niet-gelovig, twijfelaars, 
‘randkerkelijken’; iedereen die van popmuziek houdt en een steuntje in de rug kan 
gebruiken is van harte welkom.

Meer weten? Kijk dan op www.pknhoornzwaagblokker.nl
Zondag 13 november, aanvang 16.00 uur, kerk open 15.15 uur. 
Het Octaaf, JD Pollstraat 1, Hoorn. Toegang gratis (vrijwillige bijdrage).
Met medewerking van liveband The Challenge.
Voorganger: ds. Mirjam Sloots 
Na afloop: Ontmoeting met drankje en hapje 
Informatie: ds. Mirjam Sloots, 06-31778282, mirjamsloots@planet.nl



Wat was het mooi!

De diners in de druivenkas aan de Koe-
wijzend 4 zijn afgelopen, en wat hebben 
we ervan genoten! En niet alleen wij, de 
familie Balk, maar ik denk iedereen die het 
heeft meegemaakt. 
De gasten waren allemaal zeer onder de 
indruk van de bijzondere ambiance, de 
diners waren prima verzorgd en smaakten 
heerlijk! Ook de koks zelf vonden het fan-
tastisch om in de kas hun diners te presen-
teren.

De leerlingen 
van SG Newton 
hebben ook 
een heerlijk 
diner bereid, 
keurig gekleed 
de gerechten 
uitgeserveerd 

en een unieke ervaring opgedaan. Kortom het was fantastisch! Wij willen iedereen die 
heeft bij gedragen aan het tot stand brengen van deze diners dan ook heel hartelijk 
bedanken voor hun inzet en enthousiasme! De diners zijn zeker voor herhaling vatbaar 
en we gaan kijken wat er mogelijk is in 2017. We houden u op de hoogte!
En zo is er een prachtig einde gekomen aan het project van de verplaatsing van de 
schoorsteen. Het ketelhuis moet er nog bij opgebouwd worden en dan is het plaatje 
compleet.
Ter herinnering aan de verplaatsing van de schoorsteen heeft de Cultuur Historische 
Route Blokker een heerlijke kruidenlikeur laten maken, in een kruikje van een halve 
liter met een afbeelding van de schoorsteen erop en een begeleidende tekst over de 
schoorsteen, onder de naam ‘Steengoedje’. Ik kan u verzekeren dat hij steengoed is!
Informatie hierover bij Annie Balk: 0229-263003 of via de Cultuur Historische Route 
Blokker.

Huisartsenpraktijk Julianalaan

dhr. Th.E. Versteege, huisarts
mw. Q.C.M. Meijer, huisarts
mw. T.A.M. de Weijer, huisarts

De praktijk is gesloten op donderdag 24 november.
Voor actuele informatie, zie de website: www.julianalaan.praktijkinfo.nl 



Dorpenoverleg Blokker/Zwaag

Van harte nodigt de Agendacommissie u uit voor het dorpenoverleg Blokker/Zwaag,  
de laatste bijeenkomst van dit jaar.
Datum: maandag 28 november
Aanvang: 20.00 uur
Plaats: Het Gouden Hoofd, Westerblokker, Blokker

Agenda:
1.  Opening
2.  Mededelingen, ingekomen stukken
3.  Verslag d.d. 24 oktober 2016
4.  Toelichting/informatie betreffende de natuurspeelplaats van OBS De Bussel, 
 toegankelijk voor alle kinderen in Blokker (of van elders).
5.  Interview met  Frans van Luit. De man achter organisaties waarin vrijwilligers actief 
 zijn voor de samenleving van Hoorn.
6.  (Achtergrond)informatie betreffende ‘De herberg van Hoorn’, voor de tweede keer 
 georganiseerd in de week voor Kerstmis, verstrekt door Ab Venverloo.
7.  Gelegenheid om zaken te bespreken met/zaken aan te dragen voor Ron van Marle,
 wijkcoördinator voor Blokker en Zwaag.
8.  Wensen/nog te realiseren zaken (uw plan/idee kunt u ook met anderen delen of 
 bespreken). Ook kunt u onderwerpen aandragen waarvan u vindt dat daaraan 
 aandacht besteed zou moeten worden, of waarvan u meer zou willen weten, 
 zeker als het om uw gemeente Hoorn gaat.
9.  Sluiting en aanbieding van een drankje in het voorcafé.

De Sint en koekactie St. Caecilia in aantocht!
Volgende week arriveert de Sint weer in Zwaag. St. Caecilia zal hem uiteraard ook dit 
jaar weer muzikaal begeleiden, op 19 november, door het dorp. En zoals de intocht 
van Sinterklaas een traditie is, zo wordt de koekactie van St. Caecilia ondertussen ook 
bijna een traditie. Want vanaf volgende week zijn de overheerlijke speculaaspop-
pen weer te koop. Misschien iets voor in de schoen, bij de surprise of om uit te delen 
op het werk? Om het u makkelijk te maken gaan de leden volgende week langs de 
deuren met de koeken. Voor € 2 kunt u al een speculaaspop kopen en steunt u onze 
vereniging. 
Na Sinterklaas volgt uiteraard kerst en dit jaar is St. Caecilia zondag 18 december te 
gast bij het kerstconcert van het koor Zingenderwijs in de Pancratiuskerk in Oos-
terblokker. Kerstmuziek mag hier niet ontbreken. Het koor en orkest zullen samen 
muziek laten horen, maar er is ook ruimte voor een 
mars en zelfs blues. Een warm en vrolijk concert 
tijdens de donkere dagen voor kerst.



Zwaag, 11 november 2016

Vrienden en vriendinnen van Het Masker,
Nog even volhouden want het is nog maar één nachtje slapen 
en dan is het eindelijk zover, de nu al veelbesproken Prinsbe-
kendmaking!
Voor sommigen wordt het nu allemaal wel heel erg spannend. We staan aan de voor-
avond van de onthulling van het best bewaarde geheim van Zwaag.
Menig hart zal bonzen in die mooie gouden keeltjes, van de zenuwen of van het vele 
drinken.
Met veel arie-bombarie en tromgeroffel zal het nieuwe carnavalsseizoen ingeluid worden.
Dit zal worden gedaan met een supersonische act die eindigt in een wervelende ont-
knoping. Waar zal de zoektocht naar leiden? Is Adjudant Marco nu helemaal de weg 
kwijt of speelt hij gewoon een spelletje met ons? Welke getalenteerde Prins heeft Het 
Masker voor zich weten te winnen en heeft hij er eigenlijk de ballen wel voor? Welke 
goddelijke hofdames hebben de meeste punten verzameld en staan straks te stralen van 
plezier? 

Aan het eind van de Prinsbekendmakingsact weet iedereen wie de nieuwe Prins en 
hofdames zijn geworden. Maar voor het zover is nemen we afscheid van hofdames 
Renee & Róbin. Wat een fantastische en gezellige meiden zijn dit. En natuurlijk ook van 
Prins Maskerado, wat een geweldige Jubileumprins was hij. We hopen dat hij het droog 
houdt wanneer hij voorzien wordt van de rode EPC-bolhoed.

We zijn niet alleen op zoek naar een kanjer van een Prins en heerlijke hofdames, maar 
ook naar niet één, niet twee, maar naar maar liefst drie nieuwe raadsleden! Nieuwe 
verse gezichten op de bühne met ieder zijn eigen specialiteiten en talenten. Welke dat 
precies zijn, daar zijn we zelf ook nog niet helemaal achter, maar dat komt vast goed. Je 
weet nooit wat je kunt, tot je het geprobeerd hebt. Ook zij zullen het moeilijk hebben 
om hun mond te moeten houden over hun geheim, wat dat geheim ook mag zijn. Wat 
zullen de naaste mensen om hen heen trots zijn als zij morgenavond ten tonele verschij-
nen en ontmaskerd worden. 

Nog maar nauwelijks bijgekomen van de zeer succesvolle dorpsveiling hebben de 
leden van Het Masker ondertussen ook niet stil gezeten en zijn ze al druk bezig met de 
voorbereidingen voor het grote carnavalsfeest van 24 t/m 28 februari 2017. Sponsors en 
adverteerders worden bezocht en de warmte die we daar nu al van ontvangen geeft 
aan dat het carnaval in Zwaag enorm leeft. Alvast dank voor hun medewerking. Alaaf!

Wie wordt de nieuwe Prins Carnaval van Zwaag? Zaterdag 12 november weten we het!
Zaal open 21.00 uur. Vrij entree tot 22.00 uur! Daarna € 10,-.
We starten hoe dan ook op tijd met de act, zodat om ‘elf over elf’ het trio bekend is.

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



Dorpsveiling Zwaag: wat een fraai bedrag!

U heeft het vast gelezen in het Noordhollands Dagblad 
of op www.dorpsveilingzwaag.nl: zaterdag 29 oktober 
heeft de dorpsveiling ruim 50.000 euro opgebracht. 
Gezelligheid was er troef en met het vertrouwen in de 
euro zat het wel goed tijdens de veilingavond. Er werd fors geboden op diverse VIP-
behandelingen, fiets- of barbecueuitjes en culinaire traktaties. Wie een kaartje wou leg-
gen kon met velen terecht bij Zeger en Tiny, of te voetballen naar AJAX inclusief diner. 

Zwaag was in de wolken en 
ook daar was aan gedacht: 
vliegen boven Zwaag, wat wil 
je nog meer. En natuurlijk de 
grote trom, het klapstuk van 
de avond.
De afslagers Peter Swart en 
Richard de Beer schudden de 
zaal flink wakker met rake 
opmerkingen die doorspekt 
waren met humor. Dit ‘peper 
en zout’ van de avond zorgde 
op de juiste momenten voor 
flinke euforie en hilariteit, 
waardoor de teller goed bleef 
lopen.

Met het totaalbedrag van € 50.493,- kan Stichting Dorpsveiling Zwaag alle aangevraag-
de projecten maximaal honoreren. Nieuwe kleding voor Het Masker, terrasmeubilair 
voor Tennisvereniging Swaegh, slagwerk voor de Herleving en St. Caecilia, competitie-
ballen voor Wham Wham en trainingsmateriaal voor de gym- en turnvereniging Zwaag. 
De komende periode worden deze projecten omgezet naar werkelijkheid.
Dit alles kon tot stand komen dankzij het enthousiasme van alle vrijwilligers! Want in de 
aanloop naar de veilingavond hielpen vele afgevaardigden van de verenigingen ons. En 
ook de volgende ochtend na de veiling was het café weer gevuld met vrijwilligers die de 
koopjes naar de kopers brachten. Chapeau, vele handen maken licht werk! Ook diege-
nen die een donatie overmaakten en de sponsoren van de veiling: beiden dank! 
Op de veilingdag zagen we ook de opstekers, inschrijvers en mannen van de techniek: 
allemaal heel hartelijk dank! Dit alles zorgde voor een zeer geslaagde avond die heel 
soepel verliep.

Tot slot danken wij de Zwaagse gemeenschap voor hun gulle gaven 
en geweldig aangeboden kavels! Het was een meer dan gezellige dorpsavond met een 
prachtig eindresultaat.

Stichting Dorpsveiling Zwaag



Prinsbekendmaking De Blockeniers

De  datum 11 november 2016 wordt voor de Blockeniers een 
belangrijke datum, want dan wordt de nieuwe prins gepresen-
teerd aan het Rijk der Blockeniers. Tevens zullen zijn rechterhand, de adjudant, en zijn 
prachtige hofdames dan bekend worden gemaakt.
Over de samenstelling van het decorum kunnen we alvast een tipje van de sluier op-
lichten: zowel Ooster- als Westerblokker worden erin vertegenwoordigd. Meer mogen 
we helaas nog niet verklappen. Daarvoor zult u toch echt aanwezig moeten zijn bij de 
verrassende act die wij voor u in petto hebben.
Nadat Sint Maarten is langs geweest en de lichtjes van de lampionnetjes zijn gedoofd, 
zetten wij juist de spots aan in Café de Harmonie. Hier bent u welkom vanaf 21.00 uur 
en rond 22.30 uur start de act van de prinsbekendmaking.
Op 11-11, om 11 over 11 zal het nieuwe decorum staan stralen met in hun midden de 
nieuwe prins van de Blockeniers. Daarna kunnen we nog even doorfeesten om u een 
voorproefje te geven van het Blokkerse carnaval 2017. Tot dan!

Nieuws van de Zwaagse Gymnastiek en Turn Vereniging

Wat zijn wij blij dat we aan alle acties van de afgelopen periode mee 
hebben mogen doen! Het begon met de verkoop van de Grote Club-
actie-loten waar we onze uiterste best voor hebben gedaan om zoveel 
mogelijk loten te verkopen. En het ging supergoed. Boven de 1000 loten 
is echt fantastisch! Dank aan alle lotenverkopers, maar zeker ook aan alle lotenkopers! Dan 
de Deen jeugdsponsoractie, waar we ontzettend veel muntjes hebben kunnen inbrengen, 
dankzij alle gulle gevers bij ons in de zaal en in de winkel of gewoon op straat, op ons werk 
of op een feestje. Wat zijn wij blij met alle jeugdleden, hun familieleden en de vele anderen 
die ons hebben geholpen bij deze actie. Het bedrag dat we ermee kunnen verdienen is nog 
even een verrassing op het moment dat u dit leest. En natuurlijk die prachtige Dorpsveiling 
van Zwaag, waar zoveel mensen uit Zwaag en omgeving aan hebben mee gewerkt om ook 
onze vereniging te steunen. Ook hiervan weten we nu nog niet helemaal wat voor ZG&TV 
het bedrag gaat worden wat wij mogen besteden aan nieuwe toestellen. Maar dat wij een 
tevreden vereniging zijn hoeven we u vast niet te vertellen!
ZGTV zoekt nieuwe leden
De Zwaagse Gymnastiek- en Turnvereniging zoekt nieuwe sportieve leden voor de recrea-
tieve damesgymgroep (ca. 40+). Het is een gezellige groep met een gevarieerd lesprogram-
ma, dat voor de groep geheel op maat wordt gemaakt door trainster Jolanda Negenman.
Er wordt gewerkt aan de conditie, er worden spierversterkende oefeningen gedaan en elke 
les wordt afgesloten met een cooling-down. 
Mochten er dames zijn die zin hebben in een sportief uurtje, mogen deze altijd twee keer 
vrijblijvend meedoen om te bekijken of het bevalt. De gymlessen zijn op de woensdag-
avond van 19.30 tot 20.30 uur en van 20.30 tot 21.30 uur in de gymzaal aan de Julianalaan 
4 te Zwaag. Voor info: Jolanda Negenman, 0229-262686.



Er is een kleintje op komst. Een nieuwe generatie dient zich aan en wij 
schuiven een tak hogerop in de kruin van de stamboom.
Op de vliering ligt nog een oud ledikantje dus afgelopen weekend scho-
ven wij ook een etage hoger om daar eens een kijkje te nemen. Via de 
oude wankele keukentrap klom mijn partner in het zwarte gat dat de ingang van onze 
vliering aangeeft. Het laatste dat ik de rest van die dag van hem zag, waren de zolen 
van zijn pantoffels…
Een van de eigenschappen van een zwart gat is tijdsvertraging, de tijd kan zelfs stil-
staan. Dit kenmerk was klaarblijkelijk ook op ons zwarte gat van toepassing; mijn part-
ner verkeerde overduidelijk in een andere dimensie en vergat de tijd. De rest van die 
dag hoorde ik alleen nog maar verbaasde kreten. 
Met enige regelmaat stootte het gat een voorwerp uit waardoor ook ik kreten van ver-
rassing slaakte, in schaterlachen uitbarstte of een weemoedig ‘Ach….’ uitbracht. 
Wat is het toch leuk om dingen te bewaren! Vaak denk je: ‘Wat moet ik met die zooi?’ 
Maar jaren later brengt het veel waarde op, zo niet materieel dan wel emotioneel. De 
meest eenvoudige dingen zoals een moederdagversje kunnen je traanklieren behoorlijk 
in beweging brengen, sommige items wil je zo weer opnieuw inlijsten en een promi-
nent plaatsje in je huis geven. Wat kwamen we zoal tegen? Dat verklap ik niet. Want 
we willen dat de kinderen later ook verbaasd in lachen uitbarsten of met weemoed 
naar iets gaan zitten staren. Daarom ben ik ook steevast van plan om die zwarte mond 
weer te voeden met nieuwe dingen.
Het ledikant is gevonden en zo nog een paar dingen die we hopelijk goed kunnen ge-
bruiken nu de nieuwe generatie zich aandient.
Mijn partner zag ik die dag toch nog terug; al niezend en grijs van het stof verscheen 
zijn hoofd aan het eind van de middag weer in het zwarte gat, een brede grijns op zijn 
gezicht toen hij mij omringd zag met al onze bewaarde schatten.

Het zwarte gat
Anja’s column

Koop de Blokker kalender
De komende jaren wordt het schoolplein van basisschool De Bussel in Blokker omge-
toverd tot een grandioos natuur- en speelplein. Dit kost uiteraard heel veel geld. Op 
woensdag 12 oktober is op school een benefietavond gehouden om (een deel van) het 
geld bij elkaar te krijgen. Dit was een groot succes. 
De kinderen van groep 8 hebben een geweldig plan bedacht. Hun plan is om kalenders 
van het dorp Blokker te maken en daarna te verkopen. Zij zijn met camera’s op pad ge-
gaan om de mooiste foto’s van hun dorp te maken, waarvan ze een prachtige kalender 
hebben weten samen te stellen. 
Hebt u ook interesse in een kalender 2017 met prachtige dorpsfoto’s of een mooie ver-
jaardagskalender met eveneens dorpsfoto’s dan kunt u deze voor € 7,50 aanschaffen bij 
de Primera in Blokker of op basisschool De Bussel.  
Wie weet een passend cadeau voor Sinterklaas of de Kerstman.



Protestantse Gemeente Hoorn-Zwaag-Blokker

Leuk dat we een complimentje hebben gekregen. Wij willen een 
complimentje geven aan iemand uit Zwaagdijk-West, een vrijwilliger pur sang. 
Zijn naam is Ab van Klaveren. Het is bijna onmogelijk Ab niet tegen te komen bij 
evenementen in Hoorn en omgeving. Hij loopt daar rond in Rode Kruis-kleding om bij 
calamiteiten direct hulp te verlenen. Daarnaast wordt hij dikwijls ingezet als verkeersre-
gelaar. Zijn auto is dan voorzien van zwaailichten; pionnen en borden worden door hem 
neergezet om het verkeer af te remmen. Materiaal om eerste hulp te verrichten heeft 
hij altijd bij zich. Buren, vrienden of verenigingen die hulp nodig hebben doen nooit 
vergeefs een beroep op hem. Ab staat altijd klaar om te helpen. Daarom Ab, verdien jij 
dit keer het compliment.

Groet, Henny en Tineke Schoonderwoerd

Een complimentje!

De kerkdiensten in de wijkgemeente Zwaag-Blokker worden afwis-
selend gehouden in de Dorpskerk van Zwaag (Kerkelaan 8) en in de 
Dorpskerk van Blokker (Westerblokker 105).

1e, 3e en 5e zondag van de maand: ZWAAG;
2e en 4e zondag van de maand: BLOKKER.

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

Zondag 13 november Kinderthemadienst
Blokker: 10.00 uur ds. Jacob Meinders
Deze dienst richt zich met name op kinderen van 4-12 jaar. Het oecumenisch kinderkoor Hoorn 
o.l.v. mw. Natasja Groot verleent medewerking aan deze dienst. Het thema ’samen verder’ wordt 
in verhalen, filmpjes en (solo)zang verder uitgewerkt.

Zondag 20 november Eeuwigheidszondag/Laatste zondag van het kerkelijk jaar 
Zwaag: 10.00 uur ds. Jacob Meinders
Op deze zondag gedenken we allen die ons ontvielen in het afgelopen kerkelijk jaar. U bent van 
harte welkom om hierbij aanwezig te zijn en voor uw dierbare een lichtje te ontsteken.

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

OPHAALDATA: MAANDAG 14 NOVEMBER
 MAANDAG 28 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 kerkdiensten

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:

 Blokker: Kapelaan Marco Cavagnaro, telefoon 0229 - 245621

 Zwaag: Kapelaan Marco Cavagnaro, telefoon 0229-216749

Inlichtingen: Secretariaat:  H. Matteusparochie in Zwaag 

 Geopend:        vrijdagochtend  van 09.30 tot 11.30 uur 

 E-mailadres:  secretariaat@rkmatteus.nl

Vieringen

za. 12 nov. 19.00 uur Oosterblokker 40-jarig Jubileum Zingerderwijs

    Eucharistieviering

zo. 13 nov. 09.30 uur Zwaag Uitreiking Martinusspeld/Matteüsspeld

    Eucharistieviering m.m.v. Marcanto

    Westerblokker GEEN VIERING

di. 15 nov. 09.00 uur Westerblokker Eucharistieviering

wo. 16 nov. 09.00 uur Zwaag Eucharistieviering in de Kapel

do. 17 nov. 09.00 uur Zwaag Eucharistieviering in de Kapel

vr. 18 nov. 09.00 uur Westerblokker Eucharistieviering

za. 19 nov. 19.00 uur Oosterblokker Eucharistieviering m.m.v. Dames- Herenkoor

zo. 20 nov. 10.00 uur Zwaag Eucharistieviering met Samenzang

    Westerblokker GEEN VIERING

di. 22 nov. 09.00 uur Westerblokker Eucharistieviering

wo. 23 nov. 09.00 uur Zwaag Eucharistieviering in de Kapel

do. 24 nov. 09.00 uur Zwaag Eucharistieviering in de Kapel

vr. 25 nov. 09.00 uur Westerblokker Eucharistieviering

za. 26 nov. 19.00 uur Oosterblokker Eucharistieviering met Samenzang

zo. 27 nov. 09.30 uur Zwaag Eucharistieviering m.m.v. Marcanto

    Westerblokker GEEN VIERING

R.K. kerkkoor Marcanto zoekt organist(e)
Het R.K. kerkkoor Marcanto in Westerblokker en Zwaag zoekt een 
organist(e). Hij/zij moet bekend zijn met de R.K. kerkliturgie en -muziek.
Hij/zij moet in staat zijn het koor onder leiding van de dirigent te bege-
leiden tijdens de vieringen en de repetities.
Aanmelding bij de heer G.A.M. Arendsen, tel. 0229-232437.



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 en 08.00 uur.
- in het weekend en tijdens feestdagen tussen 08.00 uur en 17.00 uur. 

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
Monique Smit, Renoirhof 54, Hoorn (Bezoekwerk)  06 - 18 24 68 19
Karin Jong-Koen, Bandstraat 8, Blokker (Secretaris)  0229 - 24 76 27
Zonnebloem Oosterblokker
Tineke Reus-Hoebe, Oosterblokker 115, Oosterblokker 0229 - 26 24 56
Onafhankelijk Ouderenadviseur MEE & De Wering 088 - 6 522 522
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


