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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.

Stichting

SAMENSPEL

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 15 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 toepasbaarheid 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, Witte Paal 212 – 1742 LA Schagen, tel. 0224 - 296007 of e-mail: advertentie@zrgbv.nl
Heeft u een vraag voor de redactie?
Als u vragen heeft aan de redactie van Samenspel, dan kunt u bellen naar: 0229-241249
(tussen 19.00 en 20.00 uur).
Heeft u Samenspel niet ontvangen of heeft u een vraag over de verspreiding?
Als u opmerkingen of vragen heeft over bijvoorbeeld de verspreiding, kunt u contact opnemen
met Ben Gitzels: 0229-262185.

Redactieleden Samenspel: redactie@stichtingsamenspel.nl
- Eef Smal
- Henny Schoonderwoerd
- Annemieke Ooms
- Ellen Muller

- Corina van Willegen
- Chris Baesjou
- Ivo Stork
- Judith Gitzels

Volg ons ook op Facebook: www.facebook.com/Samenspel
Voor alle verschijningsdata en digitale edities: www.dorpspleinzwaag.nl

Bijeenkomst wijkoverleg
Bangert en Oosterpolder op 22 november
Op 22 november zal er weer een wijkoverleg gehouden worden. Deze begint om 20.00
uur en vindt plaats in De Kreek.
Er zal een toelichting gegeven worden op de activiteiten van de Stichting Stadslandbouw Hoorn. Zij beheren onder andere de ‘volkstuin’ aan de Westerblokker. Daarnaast
zal gesproken worden over de invulling van het in aanbouw zijnde winkelcentrum in de
wijk. Eén van de toekomstige ondernemers zal het een en het ander gaan toelichten.
Vanuit de gemeente zal de laatste stand van zaken met betrekking tot wijkzaken ingebracht worden. Ook de vaste onderdelen, zoals de activiteiten van de Stichting B&O en
de verkeerscommissie zullen op de agenda staan.
Wil je bij deze bijeenkomst aanwezig zijn, stuur dan even een mailtje naar olbo@stichtingbno.nl. Wij zijn op zoek naar enthousiaste bewoners die zich graag willen inzetten
voor de wijk. Meld je aan via bovenstaand mailadres.

Een c ompli mentje!
Deze rubriek is opgezet als een doorgeefrubriek. Degene die een
compliment krijgt mag in het volgende Samenspel een
complimentje geven.
Wat een enorme verrassing en wat een eer om een complimentje te krijgen. Dank je
wel Ria voor je lieve en warme woorden. Een compliment krijgen is echt heel mooi!
Nu aan mij de eer om iemand een complimentje te geven. Er gingen vele namen door
mijn hoofd die ik zou willen complimenteren, maar één kwam steeds terug in mijn gedachte en dat is Johan Tiessing. Vele uren vrijwilligerswerk steekt Johan als bestuurslid
in de organisatie van het Ziekentriduüm van Zwaag. Door de jaren heen, en door zijn
enorme ervaring is hij ook een vraagbaak voor menigeen. In ‘musical land’ van Zwaag
is Johan ook geen onbekende. Hij is heel actief en betrokken bij de Jeugdmusical van
Zwaag.
Met altijd je positieve inzet voor al je vrijwilligerswerk vind ik dat je dit complimentje
DIK verdiend hebt.
Petra Kerner

Beste ingezetenen van het Rijk der Blockeniers en daarbuiten,
Nog een week en dan is het zover, De Blockeniers
presenteert dan zijn prins of prinses, adjudante of
adjudant en de hofdames. Of worden het toch hofheren? Allemaal vragen die op vrijdagavond 17 november beantwoord worden in café De Harmonie.
Daar zal om 23.11 uur het nieuwe decorum staan
met in hun midden de nieuwe stadsprins- of prinses.
Antoinette Koeman aast erop om in rang hogerop te komen. Afgelopen seizoen was zij
natuurlijk een goedlachse adjudante, maar prinses zou ze ook wel willen zijn. Zouden
de rollen worden omgedraaid? Gaan Prins-es, Adjudant-e en de hofdames er nog een
jaartje tegenaan? Dat zal Nico de Haan niet zo leuk vinden. Hij voelt zich namelijk zeer
gevleid dat hij wordt genoemd als nieuwe prins met als adjudant Martin van Santen. Uit
Oosterblokker komen geluiden dat het Erwin Lakeman wel eens zou kunnen worden,
maar wie wordt dan zijn adjudant?
Het vissen en gissen is volop begonnen. Uit wie zal het nieuwe decorum van De Blockeniers bestaan? Vragen genoeg dus. Wel is bekend dat de prins of prinses een actief mens
is. Een marathon lopen is een makkie voor deze hoogwaardigheidsbekleder. Hij of zij
roept dan ook steevast: “Mijn lichaam is een tempel”. Dit lijkt echter wel weer een tekst
uit een bekende musical.
Wat vaststaat is dat er op de avond van de prinsbekendmaking inspanning geleverd moet
worden. Dit om te kijken of De Blockeniers de juiste persoon gaat presenteren aan het
Rijk der Blockeniers. Dat geldt natuurlijk ook voor zijn of haar adjudant of adjudante.
Prins of prinses zijn van de Blockeniers staat bijna gelijk aan het lopen van een marathon.
Er wordt namelijk heel wat van je gevraagd. Houdt de nieuwe majesteit dit vol deze
avond? Het zijn in ieder geval goedlachse personen en ze houden wel van een geintje.
Een wereldberoemde zangeres zal deze avond haar opwachting maken om een prachtig
nummer te zingen. Of iedereen dat een goed plan vindt zult u die avond zien en horen.
Ook presenteert De Blockeniers een nieuw raadslid.
Dus de prins(es) en adjudant(e) zijn sportief, houden van een marathon en vinden dat ze
een goddelijk lichaam hebben. Genoeg reden om vrijdag 17 november naar de Harmonie
te komen voor een heerlijk avondje uit met een leuke act. De aanvang is om 21.00 uur.

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 15 NoVEMber	
Woensdag 29 NOVEMber
Svp papier gebundeld of in doos/bak aan de weg zetten.

Pancratius vertelt...
Dag lieve mensen,
Het seizoen is in volle gang. Ik heb u veel te vertellen.
De vlooienmarkt op 1 oktober was een succes. Waar mijn kerk al niet goed voor
is. Bijna 600 mensen brachten een bezoek, op zoek naar wat u noemt, goedkope
vlooien. Zo heb ik de mens van 2017 weer wat beter leren kennen. Zelfs beneden de
4 euro werd er nog afgedongen. Aanvankelijk vond ik het een beetje oneerbieding,
een vlooienmarkt in een kerk. Mijn kerk was tenslotte een plaats waar gelovige
mensen bijeen kwamen om te bidden. Tja, tijden veranderen. Daar moet ik maar
aan wennen.
De antiek- en brocantemarkt, (ja, weer een markt) was al even succesvol. De
mensen stonden al een half uur van te voren voor de deur te wachten tot ze naar
binnen mochten. De hele kerk stond op beide verdiepingen vol koopwaar. En niet
te vergeten de twee taxateurs die er waren. Ze hadden het de hele dag druk, want
er waren 175 mensen die graag wilden weten hoe waardevol hun (oude) spulletjes
waren. En dat allemaal in mijn sfeervolle kerk. Dan ben ik blij dat er voor u een
apart zaaltje is, waar u wat kunt rusten, koffie drinken en even bijpraten.
11 november. Even een streep er onder want als Samenspel in Oosterblokker op
10 november op de mat valt, is het morgen al Sint Maarten.
Vorig jaar heb ik genoten van al die mooie jonge kinderen, die een lied voor mij en
Maarten zongen. Ook dit jaar zijn jullie welkom kinderen. Ik zit te wachten bij de
ingang aan de parkeerplaats aan De Eenhoorn.
Een dag later, zondag 12 november krijg ik bijna de hele wereld onder mijn dak.
Er komt een Werelds Festijn. Dat houdt in dat u van verschillende culturen kunt
‘proeven’. U proeft niet alleen buitenlands voedsel, maar ook buitenlandse cultuur
in de vorm van dans, muziek, foto’s en informatie.
En wat er nog meer komt:
18 en 19 november: EXPO XXL. Diverse kunstuitingen. Alle kramen zijn al bezet.
25 november:	Met het Jambokoor gaan we op weg naar Kerstmis, met Afrikaanse liederen. U vindt 25 november nog wat vroeg? Welnee, de tuincentra zijn al volop in de kerstsfeer.
10 december:
Winterfair. Gezellig, sfeervol, hartverwarmend.
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.

Onvergetelijke ontmoetingen zoekt aanpakkers
Onvergetelijke ontmoetingen is een activiteit voor Hoornse inwoners met geheugenverlies, (beginnende) dementie en hun mantelzorgers. Zij kunnen in wijkcentra van Stichting
Netwerk terecht voor contacten, emotionele steun, activiteiten, informatie en advies.
Vrijwilligers gezocht
We zijn op zoek naar betrokken vrijwilligers die willen helpen met het organiseren van
deze activiteiten. Je hoeft geen ervaring te hebben. Je wordt begeleid en getraind door
medewerkers van Stichting Netwerk en door samenwerkingspartners Geriant en Omring.
Waarom?
Mensen met geheugenverlies of (beginnende) dementie blijven het liefst zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving wonen. Hiervoor doen ze vaak een beroep op partners,
kinderen, familieleden, buren of vrienden, de zogenaamde mantelzorgers. Door in een
vroeg stadium extra aandacht, informatie en steun te ontvangen, kan de persoon met
dementie zichzelf langer redden én kan de mantelzorger de zorg langer volhouden. Onvergetelijke ontmoetingen biedt deze benodigde steun en begeleiding, samen met de samenwerkingspartners, lotgenoten en vrijwilligers. Dicht bij huis. In een warme omgeving.
Hoe werkt het?
De persoon met geheugenverlies of (beginnende) dementie komt naar de activiteiten van
Onvergetelijke ontmoetingen. De deelnemers geven wekelijks invulling aan de activiteiten, bijvoorbeeld een spel doen, muziek maken, lezen, mandala’s kleuren, puzzelen, praten, eten of drinken. Individueel of in groepsverband, zelfstandig, of met ondersteuning
van in te schakelen vrijwilligers of professionals, of de mantelzorger. We starten vanaf de
koffietafel en eindigen met een lunch. Deze activiteiten vinden plaats in wijkcentra De
Zaagtand en Kersenboogerd, in de toekomst ook in de Grote Waal en Huesmolen.
Interesse?
Wil je vrijwilliger worden of wens je aanvullende informatie? Neem dan contact op met
projectleider Nanda Leeuw, bereikbaar in wijkcentrum De Zaagtand, Sint Eloystraat 106
in Hoorn, telefoon 0229-855700 of n.leeuw@netwerkhoorn.nl. Kijkt u ook eens op onze
website www.netwerkhoorn.nl of volgt u ons via twitter of facebook?

Quiltbee ‘De Kreek’
Inmiddels bestaan wij al weer vijf jaar en werken we in De Kreek op de woensdagavond in de even weken van 19.30 tot 22.00 uur aan onze eigen werkstukken.
In onze gezellige groep is nog plaats voor enkele dames. Vind je het leuk om eens
te komen kijken, of je bij ons aan te sluiten, dan ben je van harte welkom.
Je kunt contact op nemen met Riet Clay voor informatie. E-mail: rietclay@gmail.com
of telefoon: 261374.

Rondmetselen
Beste lezers van Samenspel,
Bij de laatste archeologische
opgravingen, een paar weken
geleden aan de Bangert, heeft
Archeologie Westfriesland gegraven naar het verdwenen klooster
Bethlehem. Daarbij zijn weer
honderden middeleeuwse bakstenen boven de grond gekomen.
Oplettende vrijwilligers van de
Werkgroep Kloosters Blokker en Kloostertuin Nieuwlicht kwamen op het idee van die
prachtige 500 jaar oude bakstenen een zogenaamde Willibrordus/Egbertus waterput/
fontein te metselen in de kloostertuin. De stenen zijn schoon gespoten en enigszins taps
gezaagd om een ronde bak te metselen met goed passende voegen. De diameter van
de ronde bak is 150 cm, hoogte 100 cm. Nu staan wij voor een probleempje waarvoor
wij uw deskundigheid willen inroepen. Want hoe metsel je een ronde vorm van circa 16
lagen bakstenen waterpas? Bij een rechte muur kun je stelpalen en een lijntje spannen
en zo waterpas werken. Dus wie heeft een goede tip, hulpmiddel om waterpas in het
rond te metselen? De put komt op een betonnen fundamentje. Graag ‘opbouwende’
reacties naar (Eg)Bert(us) Balk e-mail: bertbalk@ziggo.nl of Will(ibrord) Schaaper e-mail:
will@schaaper.eu. Op de foto ziet u een proefopstelling van de baksteenstapeling.

Verpleeghuis Lindendael krijgt mini-‘Keukenhof’
De Koninklijke Algemene Vereniging voor Bloemencultuur (KAVB) heeft vrijdag 20 oktober
Verpleeghuis Lindendael in de bloembollen gezet.
Meer dan 2000 bloembollen liggen klaar om
samen met bewoners en vrijwilligers rondom het
verpleeghuis te gaan planten. Daarnaast waren er
bloembollenzakjes voor meer dan 250 vrijwilligers.
Josina Rustenburg van het KAVB: “Het is weer
bollentijd en hoe leuk is het deze grote groep vrijwilligers in de bloembolletjes te zetten?” Op de
kleurige bollenvelden die gaan ontstaan bij Lindendeal kun je straks prachtige
bloeiende voorjaarsbloemen zien zoals krokussen, narcissen, tulpen,
blauwe druifjes en anemonen. “Het zal een schitterend gezicht gaan
worden”, aldus voorzitter Chris de Meij van stichting stadslandbouw
Hoorn die samen met de vrijwilligers de bollen gaat planten.

Sinterklaasfeest Blokker
Hier een bericht van verrassingspiet,
Lees het goed en vergeet het niet!
Sinterklaas is weer in het land,
Met al zijn Pieten aan de hand.
Hij heeft een lange tocht gemaakt,
En is daarbij zijn horloge kwijt geraakt!
De Pieten zijn allemaal goed gaan zoeken,
In alle gaten en hoeken.
Maar wat een pech,
Het horloge van Sint is echt weg!
Dit brengt bij Sinterklaas wat tranen met zich mee,
En nu heeft Piet een goed idee.
Om Sint weer wat vrolijker te zien,
Is een verrassingsfeest leuk misschien!
En als elk kind nou een mooie tekening maakt,
Is Sint vast wat blijer gemaakt!
Dus kom allemaal naar het Gouden Hoofd,
Het wordt heel gezellig, dat is beloofd.
Dit feest is aan alle jonge kindjes gericht,
Sinterklaas mag niks weten hè, dus mondje dicht!

Zondag 26 november van 14.00
tot 16.00 uur in het Gouden
Hoofd voor kinderen van groep 1
t/m 5. Kaarten à 3 euro verkrijgbaar op de Bussel en de Jozefschool van 20 tot 24 november
in de aula, na schooltijd bij Hair
by Lookx en Westerblokker 119.
Kaarten zijn op de dag zelf aan de
deur 5 euro.
Na het feest zijn de daghap en
het kindermenu van het Gouden
Hoofd een echte aanrader!

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

Zaterdag 25 november zijn bestuursleden
van de Historische Vereniging Blokker weer
een dag bij supermarkt Deen in Blokker
aanwezig. Deze dag kunnen leden van
de vereniging hun contributie betalen, de
nieuwe kalender 2018 ophalen en wordt
aandacht besteed aan het geheim van Blokker. Heeft u nog een leuk Sinterklaascadeau
nodig? De kokers voor het geheim zijn deze
dag te koop. Ook een leuk Sinterklaascadeau is de Blokker-vlag die eveneens deze
dag te verkrijgen is. Verder kunnen nieuwe
leden zich hier inschrijven.

Werelds Festijn
In Cultureel Centrum Pancratius kunt u zondag 12 november van
13.00 tot 19.00 uur kennismaken met diverse culturen. Een cultuurbazaar, kraampjes met houtsnijwerk, tweedehands kook- en cultuurboeken, maskers en andere producten. Ook zijn er diverse proeverijen, diverse
hapjes uit landen zoals Spanje, Noorwegen, Canada, Polen, de Antillen en Indonesië. Een unieke gelegenheid om voor een klein bedrag kennis te maken met de keuken uit andere landen. Exposities, film, muziek en dans mogen bij zo’n evenement
natuurlijk ook niet ontbreken. Er zijn demonstraties tango, Afrodance, percussie en
zumba waarvan u kunt genieten vanaf ons gezellige binnenterras.
• Dans- en muziekdemonstraties
• Proeverijen
• Foto expositie
• Kunst uit Afrika, Azië, Australië (hier wordt ter plekke aan gewerkt) en India
• Informatie over cursussen, taal, muziek en dans
• Verkoop van diverse producten uit binnen- en buitenland
Kortom… kom proeven,
horen, zien! Beleef het in het CCP. Iedereen is van harte welkom! De entree is gratis. De openingsact met trommels is om 13.00 uur.
Muntjes zijn verkrijgbaar aan de bar.
Oosterblokker 98, Oosterblokker, 06-27076702 - www.ccp.nu

Opbrengst brandwondencollecte Zwaagdijk-West
Met het mooie bedrag van 274,05 euro zijn wij erg tevreden! Uw bijdrage is hard nodig
voor onder andere onderzoek en betere behandelingen. Ook voor preventie en om
kwaliteit van leven van slachtoffers, heel vaak kinderen, te ondersteunen. Hiervoor onze
hartelijke dank. Rick, Marja, Thea, Eleen en Angela

Mededelingen Medisch Centrum Oost
Huisartsenpraktijk A.E. Meijer
www.medischcentrumoost.com
De huisartsenpraktijk is wegens nascholing, vakantie of nachtdienst gesloten op:
Dinsdag 28 november en vrijdag 29 december.

Biljart Battle Blokker

De eerste B.B.B.is een feit. Vrijdag 6 oktober streden 24 Oosterblokkerders en 24 Westerblokkerders tegen elkaar. Dat gebeurde op 4 biljarts die mooi opgesteld stonden
in de Harmonie. Op 3 verschillende onderdelen van de biljartsport moest opgetreden
worden, te weten libre, bandstoten en driebanden. En dat was geen eenvoudige opgave voor de meesten. Na de eerste ronde libre bleek wel dat Westerblokker over het
meeste biljarttalent beschikte. Er tekende zich al een riante voorsprong af. De tweede
ronde bandstoten liet ook geen ander beeld zien. De voorsprong werd alsmaar groter,
maar dat ging niet ten koste van de gezelligheid. Bij het driebanden werden heel leuke
wedstrijden gespeeld, waar de omstanders zich niet onbetuigd lieten. Zo kijken we als
organisatie, Emiel en Ron (oost) en William en Jack (west), terug op een zeer geslaagd
B.B.B. 2017. De winst dus voor Westerblokker. Proficiat! Maar volgend jaar speelt het
zich af in het Gouden Hoofd. Dan kan Oosterblokker nog een jaar in training om dichter
bij het niveau van Westerblokker te komen. Als extraatje was er nog een verloting, een
keu ter waarde van honderd euro, beschikbaar gesteld door De Biljartshop en diverse
cadeaubonnetjes werden uitgedeeld door die firma, waarvoor onze dank. Wij zien jullie
graag terug volgend jaar in Westerblokker.

Huisartsenpraktijk Julianalaan
De praktijk is donderdag 23 november gesloten.
Voor actuele informatie zie www.julianalaan.praktijkinfo.nl

Expo XXL in Oosterblokker
In het weekend van 18 en 19 november tonen 17 kunstenaars hun werken
tijdens de elfde expoXXL kunstexpositie
in Oosterblokker. Een ideaal moment om
van kunst te genieten of om een mooi
kunstwerk te kopen. De werken zijn zeer
gevarieerd: beeldhouwwerk, keramiek,
schilderkunst, maar ook textielkunst, fotocollages, kantklostechniek, letterkunst,
gebeeldhouwde tafels en prachtige sieraden. Uit Zwaag zijn de kunstenaars Carin
Korse-Karsten, Bep Roet en Anita Eijken
aanwezig. Kortom, het is zeer de moeite
waard. De toegang is gratis.
Deelnemende kunstenaars:
Lia van Vugt (beelden in brons/steen/hout/glas) • Terry Timmers (terracotta (klein
plastiek) • Greetje de Vries (brons) • Willem Visser (fotografie) • Ria de Moel (aquarellen) • Wil Rood-Nieuwenhuizen (textielkunst) • Ineke de Vries (kantklostechniek)
• Carin Korse-Karsten (keramiek) • Kalligrafenkring Westfriesland (letterkunst) •
Peter Boonstra(schilderijen) • Herman van Loon (wandreliëfs abstract) • Bep Roet
(fotocollages) • Annetje Geertsen (sieraden) • Addie Stam Artistic Tables (gebeeldhouwde tafels) • Frank Clewits (abstract/olieverf op canvas) • Anita Eijken (keramiek/schilderijen/keramiek combi) • Monique van den Berg (schilderijen figuratief
en intuïtief)
De kunstenaars zijn aanwezig
en geven informatie over hun
kunstwerken, verkoop en/of
workshops. De expositie is 18
en 19 november geopend van
11.00 tot 17.00 uur. De entree
is gratis. De kerk is rolstoelvriendelijk en met een trap
of stoellift kunt u naar de
bovenverdieping. Catering is
aanwezig.
Cultureel Centrum Pancratius - Oosterblokker 98 - 1696 BK Oosterblokker.
Meer info: www.ccp.nu

Activiteitenagenda

november 2017

10 november

Klaverjassen	Aanvang: 20.00 uur
Westfriezen, Zwaag

11 november

Prinsbekendmaking Het Masker	Aanvang: 21.00 uur
De Witte Valk, Zwaag

12 november

Wereld Festijn	Aanvang: 13.00 uur
Cultureel Centrum Pancratius

16 november

Hobbyclub verkoop	Aanvang: 14.00 uur
De Perelaer, Zwaag

17 november

Prinsbekendmaking De Blockeniers	Aanvang: 21.00 uur
De Harmonie, Oosterblokker

22 november

KBO Blokker Pub & Popquiz	Aanvang: 14.00 uur
Het Gouden Hoofd, Blokker

22 november

Wijkoverleg Bangert & Oosterpolder	Aanvang: 20.00 uur
De Kreek, Zwaag

25 november

Sinterklaasintocht Zwaag	Aanvang: 13.00 uur
De Plataan, Zwaag

25 november

Klaverjasavond	Aanvang 20.00 uur
De Wildebras, Zwaagdijk-West

25 november

Deendag Historische Vereniging Blokker
Deen Blokker

26 november

Sinterklaasfeest Blokker	Aanvang 14.00 uur
Het Gouden Hoofd, Blokker

26 november

Jubileumconcert Happy Together	Aanvang: 15.00 uur
De Witte Valk, Zwaag

Hele dag

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 2017

VOETBAL
19 nov Heren

14.00 uur

De Blokkers - Beemster

Blokker

28 nov Heren

14.00 uur

Westfriezen - St George

Zwaag

17 nov Dames

21.05 uur

Zwaag-Hooglandkozijnen - Arch Nieuwboer 2

Zwaag

24 nov Dames
HANDBAL

21.05 uur

Zwaag-Hooglandkozijnen - Wognum Nicols 3

Zwaag

19 nov Dames

13.15 uur

Westfriezen - Schagen

Zwaag

17 nov Heren

19.30 uur

NIVO - VHZ

De Kers

21 nov Dames

21.15 uur

NIVO/Westvolver - Madjoe 5

De Kers

25 nov Heren

13.30 uur

WhamWham - Madjoe 2

De Opgang

25 nov Dames

15.30 uur

WhamWham - Smasing

De Opgang

20.00 uur

TT Sport/A Merk - Esopus

Oosterblokker 53

19.15 uur

Driebanden Groot A klasse

ZAALVOETBAL

VOLLEYBAL

TAFELTENNIS
17 nov Heren
BILJART
16 nov Heren

			

NHD 14 - B.c de Liefhebber 22 Dorpsstraat 173a Zwaag

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

Samenspel op reis:
weekendje Split in Kroatië
Vriendengroep Stardensin’ Zwaag gaat eens per jaar
een weekend weg. Meestal blijven we in Nederland,
maar zo af een toe (in het kader van een verzonnen
jubileum) vliegen we uit. De organisatie, elk jaar weer
een andere samenstelling, had voor ons een appartementencomplex op loopafstand van het strand geregeld. En wat neem je dan mee om te lezen…
Met vriendelijke groet, Bernd Laan

Familieberichten & Zoekertjes
GEVRAAGD
Een interieurverzorgster voor plm 6 uur of 2 x 3 uur per week in overleg.
Voor info: J.J. Visser in Zwaag, tel 06-53295821 of 0229-212911.

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

Elektrische grasmaaier. Prijs 70 euro. Tel: 0229 262123.

BEDANKT
We bedanken iedereen voor de belangstelling, de bloemen en vele kaarten
die ons 60-jarig huwelijksfeest onvergetelijk hebben gemaakt.
Arie en Marth Coffeng-Buis

IN MEMORIAM
Ter nagedachtenis aan:
Dirk Kooijman
15-11-2007

15-11-2017

Al 10 jaar uit ons midden maar voor altijd in ons hart
Marja
Marieke, Marcel & Derk
Benno en Raisa

CARNAVAL
Voor de carnavalbouwers uit Zwaag hebben wij een partij houtplaten ingekocht
153x153.
Voor 4 euro per plaat kunt u ze ophalen bij de locatie van De Bierdoppers.
Dorpsstraat 183, tel: 262735

AANGEBODEN
Muziekpieten op bezoek? Hallo! Wij zijn Elif en Veerle, maar rond Sinterklaas zijn
wij muziekpieten! Wij spelen sinterklaasliedjes op gitaar en viool.
We doen dit al een paar jaar met veel plezier. We komen als roet- of zwarte piet.
Kosten: € 20,- per bezoek van een halfuur.
Interesse? E-mail: veerlevankleinwee@gmail.com, tel.: 06-39078018

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.

Voor plaatsing in het Samenspel van 25 november graag uiterlijk op
woensdag 15 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.

Hairspray begint vorm te krijgen
Zondag 29 oktober hebben wij de trailer opgenomen van
onze musical Hairspray. In kleding en geschminkt hebben
wij voor de eerst keer gezien hoe kleurrijk deze musical
is. De dames en de heren zien er in hun kleurige kleding
gelikt uit. De trailer wordt nu gemonteerd en binnenkort kunt u deze bewonderen op
onze website www.musicalzwaag.nl of op onze Facebookpagina. Daar staan nu al enkele foto’s op van het maken van de trailer.
Dan is half oktober de kaartverkoop gestart. Binnen een week waren er al meer dan
100 kaarten verkocht. Dit laat zien dat de musical binnen Zwaag en omgeving leeft.
Dus wilt u verzekerd zijn van een zitplaats op uw voorkeursavond, bestel dan nu uw
kaarten op www.musicalzwaag.nl.
Wij gaan de komende weken de puntjes op de i zetten.
Samen met de regisseur, muzikaal
leider, choreografe en het orkest
zetten we eind januari 2018 weer
een spetterende voorstelling op
de planken.

Westfriese Toerclub sluit wielerseizoen in stijl af
Zondag 29 oktober reed de WFTC haar laatste toertocht van 2017. Voorafgaand aan
deze herfstachtige tocht kreeg de burgemeester van Hoorn, Jan Nieuwenburg, uit handen van de voorzitter, Ton Beerepoot, het eerst nieuwe shirt uitgereikt. Het regionaal
beoefenen van sport is van grote waarde voor West-Friesland. De WFTC draagt daar
aan bij, zeker in de nieuwe opvallende kleuren. De burgemeester wenste de WFTC vele
veilige kilometers in de mooie regio West-Friesland.

Na het woordje van de burgermeester vertrokken een 45-tal leden richting de Oude
Veiling in Zwaag om vervolgens via de Dorpsstraat, IJsbaan de Westfries en de Bobeldijk
naar Spierdijk te rijden. In de straffe en frisse wind moest het stuur goed recht gehouden worden, maar het was heerlijk uitwaaien onder het bleke oktoberzonnetje. Na
Spanbroek ging de druk even van de pedalen, met de wind in de rug, en af en toe een
spatje. Door Wognum, Nibbixwoud en Hauwert reed het WFTC-peloton via Hoogkarspel, Westwoud en het mooie Wijzenddijkje naar haar thuisbasis in Oosterblokker voor
een afsluitende gezamenlijke lunch.
Het was een heerlijk fietsjaar,
op naar 2018. Er staan weer
mooie activiteiten op het
WFTC-programma, zowel regionaal als daarbuiten. Meer info:
www.wftc.eu.
De WFTC is het toerfietsplatform voor West-Friesland,
waarbij het in sportieve, gezellige en ongedwongen sfeer
beoefenen van de wielersport
in de regio voorop staat.

Jubileumconcert 20 jaar Happy Together
Zangkoor Happy Together is 20 jaar jong en dat moet
natuurlijk gevierd worden! We zijn al maanden bezig om
ons jubileum voor te bereiden en hebben nu nog een paar
weken de tijd om alle puntjes op de i te zetten zodat we
zondag 26 november een spetterend concert kunnen neerzetten. De gelegenheidsband
Polderjazz met zangeres Ingrid Schouten versterkt ons deze keer. We brengen zowel
samen als afzonderlijk van elkaar liedjes ten gehore.
Eind oktober is het koor met dirigent en pianist een weekend naar Putten geweest. Om
te oefenen, maar ook om ‘gewoon’ lekker te zingen en tijd met elkaar door te brengen.
Het gaat een gezellige middag worden in de Witte Valk en natuurlijk rekenen we op
een grote opkomst voor dit Zwaags onderonsje! In de pauze wordt een loterij gehouden waarmee leuke prijzen te winnen zijn, dus des te meer reden om te komen kijken
en luisteren. Tot het volgende Samenspel!
Zondag 26 november, aanvang 15.00 uur, zaal open 14.30 uur. Entree: 7,50 euro.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Petra Kerner, voorzitter Happy Together, telefoonnummer 0229-245839, e-mail: happy-together@live.nl.
Website: www.zangkoorhappytogether.nl.

Oproep
protestmanifestatie
laagvliegroutes

Zaterdag 11 november is er van 10.00 tot 12.00 uur een informatiemarkt op Lelystad Airport, vanuit de overheid. Echter, alle actiegroepen in heel Nederland organiseren een manifestatie tegen de laagvliegroutes, op hetzelfde tijdstip en op dezelfde plaats: Lelystad Airport. Hierbij doen wij een oproep om vanuit West-Friesland
mee te doen. Spandoeken maken, toeters en maskers meenemen. We vertrekken
om 9.15 uur vanaf het terrein van McDonald‘s Schepenwijk in Enkhuizen, vlakbij
de dijk Enkhuizen-Lelystad. Kijk uit naar een protestbord: Het luchtruim van WestFriesland is gesloten voor Lelystad Airport. Het is belangrijk dat we van ons laten
horen, want in november wordt het behandeld in de Tweede Kamer.
Maria Weeber

Swaegh Zingt geeft geweldig optreden in Purmerend
Zondag 29 oktober was er een korenfestival in
zaal Concordia in Purmerend, georganiseerd
door ’t Bonte Levenslied-koor uit Purmerend.
Naast dit koor en Swaegh Zingt was Berkensmart uit Berkhout ook van de partij. ‘t Bonte Levenslied was ook aanwezig op ons eigen
korenfestival in de Witte Valk afgelopen januari. Daar was al duidelijk dat dit koor de
stemming onder het publiek aardig kan opzwepen, zodat niemand kan stilzitten en
iedereen gaat meezingen.
Maar goed, wij mochten deze middag aftrappen en afsluiten. Aangezien het publiek
in groten getale was gekomen, gingen wij meteen lekker van start. De sfeer zat er
gauw in. Na ons optreden was het de beurt aan ons gastkoor ’t Bonte Levenslied, zodat
onze dirigent Co Feld en muzikante Simone Beerepoot ook even konden pauzeren. Co
en Simone dirigeren en begeleiden ook het koor Berkensmart. Als afsluiting van deze
geslaagde middag brachten alle drie de koren tezamen het ‘Slavenkoor’ ten gehore.
Hierbij danken wij ’t Bonte Levenslied voor de uitnodiging en tot de volgende keer.
Vergeet niet te noteren: ons (Swaegh Zingt) korenfestival 14 januari 2018 in de Witte
Valk te Zwaag. Toegang gratis.

Liefdewerk Oud Papier Zwaag
Het oud papier wordt elke maandag in de
even weken opgehaald in Zwaag.
Ophaaldata:
MAANDAG 13 NOVEMber
MAANDAG 27 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

Column
Lest best!

Anja

Het zomerreces duurde voor mij dit jaar wat langer dan anders: oktober was rustig aan het vergaderfront. Schreef ik in een vorige column
dat ik na een overdadige zomer weer verlangde naar drukte en stress, nu moet ik u
opbiechten: ik genoot!
Het weer zat natuurlijk ook enorm mee. In plaats van mijn loopje naar de buurtsuper,
fietste ik naar een supermarkt een dorp verder. Fullspeed met de elektrische fiets over
het Wijzenddijkje - onvoorstelbaar dat de Grote Wijzend vroeger een vaarverbinding
was tussen Hoorn en Enkhuizen! - door de polder met het zicht op de vele spitse kerktorens die overal boven het landschap uitprikken…het blijft prachtig! Als ik dan bij
terugkeer aan een warm bakkie thee zat, voelde ik me de koning te rijk.
Maar ook bij slecht weer vermaakte ik me kostelijk: mijn nieuwe website is bijna klaar,
vakbladen zijn bijna allemaal gelezen, nieuwe recepten uitgeprobeerd en: ik pluis de
aanbiedingen uit.
Zo ook die bewuste zondag. Het was een kwestie van Veni, vidi, vici, en zondag stond
voor ‘vidi’: zien. En ik zag het, die fout in de folder.
Maandag was de dag van ‘veni en vici’: komen, kopen, en overwinnen. Dus op mijn gemak naar de buurtsuper, tasje onder de arm, de herfstlucht die vanuit het park opsteeg,
diep opsnuivend. Op het grote plein zetten schoolkinderen hun herfstvakantie voort,
schreeuwend en stoeiend krioelden ze over en om elkaar heen. Genietend van hun
jonge dolheid baande ik me een weg door hen heen.
In de supermarkt gekomen sloeg ik meteen toe en toog naar de kassa en daarna naar
de servicebalie om mijn winst uit te laten betalen. Ik voelde me als in het casino, aan het
eind van de avond als je je winst gaat ophalen bij de cassier. Hoewel ik daar nog nooit
iets heb gewonnen, alleen maar uitgegeven. Aanbiedingen uitpluizen is dus lucratiever
dan een casinobezoek.
De medewerker die mij te woord stond, was zeer loyaal aan haar baas, dat sierde haar
wel, maar ook weer niet; een vrolijker gezicht is altijd leuker om tegenaan te kijken.
Zuchtend probeerde ze mij duidelijk te maken dat twee producten toch nóóit goedkoper konden zijn dan één? Maar ik bleef glimlachend wachten tot ze toegaf, wetend dat
ze het haasje waren. Een paar minuten later liep ik met een aardige tegoedbon op zak
de winkel uit.
Een dag later geniet ik van het eerste gratis bokbiertje. Proost!

Waarom houden konijnen van wortels?
Op zondag 19 november staat de doemiddag bij MAK Blokweer in het teken
van het konijn. Je maakt kennis met de
konijnen van het MAK en komt alles over
deze dieren te weten. Bijvoorbeeld: wanneer voelt een konijn zich goed, waarom
heeft de een flaporen en de ander weer
niet? En is het echt waar dat konijnen het
liefst worteltjes eten? Heb jij een konijn als huisdier of ben je gewoon nieuwsgierig, dan
kun je tijdens deze doe-middag al je vragen stellen.
Deze Maks’ doe-middag is voor kinderen van 6 t/m 12 jaar en vindt plaats op zondag
19 november van 14.00 tot 15.30 uur. De doe-middagen worden minstens twee keer
per maand georganiseerd en staan altijd in het teken van één van onze thema’s natuur,
boerderij en groen. Aanmelden kan telefonisch (0229-266344) of via email naar info@
mak-blokweer.nl. De kosten zijn 4,50 euro per kind (inclusief materialen).
Varkens kiezen eigen naam
In het kader van de ‘Vriendjes van
de boerderij’-actie konden klanten
van DEEN Aagje Dekenplein, Grote
Noord en Blokker de afgelopen weken namen inzenden voor de twee
nieuwe varkens van MAK Blokweer.
Hieruit werd een top 10 samengesteld waarop via internet gestemd
kon worden. De definitieve keus
was echter aan de varkens zelf! Zij
kregen op woensdag 1 november
de populairste namen op smakelijke
wijze gepresenteerd.
De inzenders van de drie namen
met de meeste stemmen werden
uitgenodigd om naar de kijkboerderij van MAK Blokweer te komen.
Alle drie maakten ze van appel, kool, mais en ander lekkers een lunch voor de varkens
klaar. Deze ging in een bak met één van de te kiezen namen: Dipsy, Kees of Pink. Onder
begeleiding van de dierenverzorgers mochten de inzenders hun lekkere hapje in de uitloop van het varkensverblijf klaarzetten. De twee jonge varkens, één Bonte Bentheimer
en één Landvarken, stonden binnen in de stal geduldig te wachten tot de deuren open
Lees verder op de volgende pagina >>

gingen. In eerste instantie waren
de twee zeugjes wat verrast door
alle mensen die achter het hek
stonden te kijken, maar zodra ze
de bakken met eten in de gaten
kregen was die verlegenheid
gauw voorbij. Het Landvarken
stak meteen haar snuit in de
bak met ‘Dipsy’ en kwam er niet
meer uit. De Bonte Bentheimer
twijfelde iets langer, maar koos
toen voor ‘Pink’.
De twee nieuwe varkens gaan
voortaan dus door het leven
als Dipsy en Pink. De inzenders
mogen allemaal nog een keertje
langskomen om een middag mee te helpen bij het verzorgen van de dieren. De twee
grote winnaars kregen een oorkonde, een speurtocht naar keuze, een lief pluchen varken en een tas vol lekkers. En natuurlijk de eer dat er een varkentje rondloopt met hun
zelfverzonnen naam!
De namenwedstrijd werd georganiseerd in samenwerking met DEEN Supermarkten. Zij
verzorgden de ingrediënten voor de lunch en een deel van de prijzen. Bovendien schonken
ze een bedrag van € 500,- aan MAK Blokweer, dat ten goede komt aan het opknappen
van het varkensverblijf. Dipsy en Pink zijn te bezoeken bij MAK Blokweer, geopend op
woensdag, vrijdag, zaterdag en zondag van 10.00 tot 16.00 uur. Honden niet toegestaan.
Stichting MAK Blokweer, Kloosterhout 1-2, 1695 JC Blokker www.mak-blokweer.nl

Lourdesreis VNB Westfriesland
Wij, Coby Bruins en Corry Schouten, willen u graag iets laten weten over de Lourdesreis die wij hebben gemaakt met bovengenoemde groep. Het is een geweldige
ervaring geweest. Het was sfeervol, prachtig, invoelend, soms troostend, warm. Of
het nu de verschillende diensten waren, de kruisweg naar boven, de dagtrip de Pyreneeën in, van alles hebben we genoten! Het verblijf met de andere groepsleden was
heel gezellig, maar ook zorgzaam naar elkander toe. Uit het verspreidingsgebied van
Samenspel waren ook Wout en Afra Schutte en Rem en Vera Dekker mee met deze
reis, zij verbleven in het zorghotel, en ook zij zijn vol lof! Veel dank aan de organisatie en begeleiding. Nu noem ik graag Fred, Harry en Mariet en ook Co die alle voorbereidingen heeft meegemaakt, maar helaas voor de reis zelf moest afhaken. Mocht
u denken: ja, dát wil ik ook nog eens doen! Het wordt perfect georganiseerd!
Coby en Corry

Mijn Lourdeservaring van dit jaar
We zijn nu bijna een maand terug en terugkijkend naar wat Lourdes mij dit jaar heeft
gebracht kan ik zeggen: verbondenheid. Verbondenheid in de groep die mee was en
ook een bijzondere verbondenheid met de thuisblijvers, want ook die was de hele week
voelbaar. Er is meer tussen hemel en aarde zeggen we weleens. Ik zeg nu: er is meer tussen hemel en aarde voelbaar. Het plotseling niet meegaan van onder andere Co en Ria
Kuin zette me toch wel een beetje op ‘scherp’. Wij, die altijd zo mooi met elkaar konden samenwerken, ‘moesten’ het nu zonder hen doen, maar het app-contact vergoedde
veel, en de groep was weer heel bijzonder met elkaar, dat heeft me toch weer veel
verbondenheid doen voelen.
We misten natuurlijk twee bijzondere harten, maar de hartelijkheid die deze groep in
zich had verwarmde een ieder. En ik denk dat dit het meest voelbaar was tijdens de
maaltijden, onderweg naar de vieringen en in de eigen viering.
Wat me nog meer is bijgebleven, is het feit dat er een hulpbisschop mee was. Dit bracht
enerzijds positieve gevoelens, velen uit onze groep hebben een praatje met hem gemaakt dat hen heeft geïnspireerd, maar voor mij bracht het ook wat irriterende gevoelens mee. Ik was het in Lourdes altijd gewend dat pastores aansluiten bij het leven van
de pelgrims, maar dit jaar was het taalgebruik van de hulpbisschop en de hoofdaalmoezenier voor mij gewoon te vroom, dan haak ik eerder af, want ik voelde niet dat
het over mij/ons ging, maar anderen zullen dit misschien heel anders hebben ervaren.
De pastoraal werkenden mochten dit jaar ook bijna niks. Zelfs niet mee aan tafel in de
grot. Dit maakte mij verdrietig.
Bijzonder was wel dat onze groep in de grot de voorbeden mocht verzorgen. Yvonne
Bos bad de nog door Co gemaakte voorbeden heel mooi voor. En ik mocht een compilatie maken van alle intenties, en dat raakte me al in
de voorbereiding als ook tijdens het voorlezen.
Lourdes is een plek waar op een bijzondere manier
liefde, hartelijkheid en verbondenheid voor elkaar
voelbaar is en dat zal voor mij altijd het belangrijkste blijven. Een plek waar mensen tijd en liefde
hebben voor elkaar. Misschien is dat wel zo omdat
Maria, daar als grote voorbeeld hierin, voelbaar
dichtbij is.
Pastor Mariet Vet

Vrienden en vriendinnen van Het Masker,
Nog even volhouden en alle hens aan dek, want het
is nog maar één nachtje slapen en dan is het
eindelijk zover; de veelbesproken Prinsbekendmaking!
Het wordt voor het nieuwe trio nu allemaal wel heel
echt en het moment suprême van aanmeren komt
opeens wel heel erg dichtbij. Het gaat eindelijk gebeuren! Welke, nu nog onbekende Zwagers, vallen
straks niet meer tussen wal en schip en worden binnengehaald als ware helden van het
dorp? Wie worden straks de stoerste mensen van Zwaag en zullen schitteren en stralen
van geluk op de loopplank? Wekenlang hebben ze zich op het woelige water begeven
en de Masker boot weten af te houden. Als stiekeme verstekelingen hebben ze zich
weten te gedragen en wisten iedereen voor het zeemleren lapje te houden. Ze zullen
nu nog vaak genoeg badend in het zweet wakker worden en veel water bij de wijn
moeten doen om in hun glansrijke rol te blijven. Na morgen komen ze gelukkig weer in
wat rustiger vaarwater terecht en hebben ze wat meer tijd voor romantische avonturen.
Want stille wateren hebben diepe gronden. Het staat als een paal boven water dat aan
het einde van de zeer boeiende Prinsbekendmakingsact iedereen weet wie de nieuwe
Prins en Hofdames van Zwaag zijn geworden. Het water loopt ons al in de mond en het
schuim trouwens ook.
Maar voor het zover is nemen we nog afscheid van de Hofdames Ronny & Elise, wat een
fantastische en gezellige meiden zijn dit. En natuurlijk ook van Prins Okkie d’n Eurste,
wat een sympathieke man. We hopen dat hij nog kan lachen, wanneer hij voorzien
wordt van de rode EPC bolhoed.
Het Masker zet alle zeilen bij en is niet alleen op zoek naar een bootwerker van een
Prins en twee zeemeerminnen van Hofdames, maar ook naar 1, 2, 3, 4 zeebonken van
nieuwe raadsleden! Nieuwe verse gezichten op de Bühne met ieder zo zijn eigen specialiteiten en talenten. Welke dat precies zijn? Daar zijn we zelf ook nog niet helemaal
achter, maar dat komt vast goed. Je weet nooit wat je kunt, tot je het geprobeerd hebt.
Ook 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 verschijnen en ontmaskerd worden.
Wie wordt de nieuwe Prins Carnaval van Zwaag? Zaterdag 11 november weten we het!
Zaal open 21.00 uur, 5 euro entree tot 22.00 uur! Daarna 11 euro.
We starten hoe dan ook op tijd met de act, zodat om ‘elf over elf’ het trio bekend is.
Tot leut op www.carnavalzwaag.nl en tot volgend Samenspel, Het Masker

Open ochtend op de St. Lidwina
Woensdag 15 november
opent St. Lidwina in Zwaagdijk-West haar deuren.
Iedereen die het leuk
lijkt om eens sfeer te
proeven op onze gezellige
dorpsschool is van harte
welkom. U kunt binnenlopen tussen 9.00 en 12.00
uur en zult dan worden
rondgeleid door onze eigen
leerlingen.
De afgelopen periode hebben de leerkrachten met alle leerlingen een individueel
gesprek gevoerd. Ze hebben met de kinderen gesproken over hun eigen ontwikkeling.
Waar vinden ze zichzelf al héél knap in en waar zouden ze graag nog beter in willen
worden. Hele mooie gesprekken waar hele diverse doelen uit voort zijn gekomen. Een
kleuter die graag nog hoger wil leren springen en een bovenbouw leerling die hoopt
de procent-sommen nóg beter onder de knie te krijgen. Door de kinderen eigenaar te
maken van hun eigen leerproces zien wij de motivatie groeien.

Sinterklaasintocht Zwaag
De wintertijd is ingegaan, Sint Maarten is dit weekend en
daarna komt Sinterklaas weer in het land! En 25 november is
het al zover! Sinterklaas en zijn pieten komen aan in Zwaag!
Maar waar is de hoofdpiet? Wat is er met hem aan de hand?
Sinterklaas en de pieten zullen om 13.00 uur vertrekken bij
cultureel centrum de Plataan voor de intocht door de straten
van Zwaag. Rond 14.00 uur begint het feest in de Plataan
voor de kinderen van 4 tot 8 jaar.
Vanaf 20 november zijn de entreebandjes verkrijgbaar bij
Deen Bangert Oosterpolder en Deen Zwaag. De bandjes kosten 2 euro per stuk. Deze kunnen alleen contant afgerekend
worden. Zou u uw mobiele telefoonnummer op het bandje
willen schrijven?
Dankzij onze sponsoren kunnen wij dit feest organiseren!
Bij deze willen we graag onze sponsoren bedanken: Theo
Bot, Jeugdraad Zwaag, LOP (liefdewerk oud papier), Deen
supermarkten, Stukadoorsbedrijf B. van Gulik en natuurlijk
het Samenspel!

Themabijeenkomst voor senioren: positieve gezondheid
Deze bijeenkomst vindt plaats op 24 november in Cultureel Centrum De Plataan,
Pastoor Nuijenstraat 1 in Zwaag.
Programma:
10.00 uur
inloop met koffie
10.30 uur
opening door dagvoorzitter Piet de Boer
10.40 uur
Theo van Eijk, wethouder gemeente Hoorn
11.00 uur
Marije van der Werff, oncologiefysiotherapeut en sportmanager
11.30 uur
lunch
12.15 uur
Kirsha de Vries, manager Paramedici Advies en Behandelcentrum Omring, i.s.m. William Sintenie, ervaringsdeskundige en Annemiek Beemster, verpleegkundige 14.00 uur sluiting door Marian van Berkum.
De toegang is vrij.
Deze bijeenkomst wordt u aangeboden door Stichting Ouderenraad Hoorn

Het Jeugdraad Zonnetje!
Eens in de zoveel tijd zetten we een groep
vrijwilligers in het zonnetje voor hun jarenlange
inspanning voor de Zwaagse jeugd. Deze keer is
het The Sound! Wie kent het niet? Aan het einde van de week weer lekker samen zijn
en los gaan bij The Sound. Elke week op de vrijdagavond van 19.30 tot 21.30 uur naar
de Honky Tonk voor de beste
muziek van dit moment gemixt
door de dj’s van The Sound. Al
ruim 35 jaar verzorgen Theo
Rood, Will Groot en Marcel Gitzels (respectievelijk al 37, 34 en
33 jaar actief bij The Sound) een
geweldige avond voor de jeugd
van Zwaag in de Honky Tonk.
Aan alles wordt gedacht. Licht,
geluid en muziekclips zoals in
een echte discotheek en zelfs
een bar met drinken en snoep.
The Sound verzorgt het allemaal. Theo, Marcel en Will bedankt voor jullie, al jarenlange
geweldige inzet!
De Jeugdraad Zwaag - Silvia, Niels, Ton, Remko en Kirsten

Streetwise op Socrates
Om kinderen al op de basisschool beter te leren
omgaan met het drukke verkeer, heeft de ANWB
het programma Streetwise ontwikkeld. Een praktisch, maar vooral leuk én leerzaam verkeerseducatieprogramma. Alle kinderen van
Socrates hebben hier aan meegedaan. Professionele instructeurs van de ANWB zijn op
school geweest en hebben verkeerstrainingen op maat gegeven aan groep 1 t/m 8.
Groep 1-2 heeft (gevaarlijke) verkeersgeluiden leren herkennen en het oefenen met
oversteken stond centraal. Daarnaast hebben
ze geleerd waarom het belangrijk is om een
kinderzitje en de autogordel te gebruiken.
Groep 3-4 heeft geleerd wat je zelf kan doen
om je veiligheid in het verkeer te vergroten;
veilig oversteken
over een zebrapad en tussen
twee auto’s.
Groep 5-6 heeft
alles geleerd
over de remweg
van een auto en
de invloed van
reactietijd op die
remweg. Ze mochten zelf plaats
op de bijrijdersstoel van een ANWB lesauto nemen en zelf
remmen! Ook het dragen van een veiligheidsgordel en wie
een autostoeltje of zitverhoger moet gebruiken is in deze
les aan bod gekomen.
Groep 7-8 moest fietsen over een uitdagend parcours. Zij
hebben moeilijke manoeuvres geoefend. Hierbij kwam van
alles aan bod: slalommen, over schuine stukjes fietsen en
ook over je schouder kijken en je hand uitsteken en toch
rechtdoor fietsen. Ook reden ze met een zware rugtas op,
dit ter voorbereiding op de het zelfstandig fietsen naar
de middelbare school. Tevens kregen ze een Bike Check
(fietscontrole) en mochten ze als afsluitend onderdeel op
een elektrische step rijden.

Protestantse Gemeente Hoorn-Zwaag-Blokker
De kerkdiensten in de wijkgemeente Zwaag-Blokker worden afwisselend gehouden in de Dorpskerk
van Zwaag (Kerkelaan 8) en in de Dorpskerk van Blokker (Westerblokker 105).
1e, 3e en 5e zondag van de maand: ZWAAG; 2e en 4e zondag van de maand: BLOKKER.
De kerkdiensten beginnen in de regel
om 10.00 uur. Er is steeds kinderoppas
en kindernevendienst.
Zondag 12 november:
Blokker - ds. T. van Lente-Griffioen
Zondag 19 november:
Zwaag - ds. J. Meinders m.m.v. de
Martinus Cantorij

Gerarduskalender 2018 - Elke dag een beetje spirit
De Gerarduskalender, uitgebracht door Klooster Wittem, is een scheurkalender met
elke dag op de voorkant een spreuk die opbeurt of aanzet tot nadenken, onder het
motto: ‘Elke dag een beetje spirit’. Op de achterkant staan afwisselend moppen,
gedichten, bezinningsteksten, puzzels en meer. Zo begint u de dag met een positief
gevoel.
Wie steunt u met de koop van de
Gerarduskalender?
Voor velen is het klooster een plek van
inkeer, bemoediging, inspiratie, stilte of
gebed. Het is ook een plek met belangrijke
cultureel-historische waarde. Wij vinden
het belangrijk dat in onze samenleving dit
soort plekken bestaan en blijven bestaan.
De opbrengst van de kalender komt ten
goede aan het veelsoortige werk dat vanuit Klooster Wittem gedaan wordt.
Het blokje kost 7 euro en het schild is
gratis.
Verkrijgbaar op de Juniusstraat 18 te
Hoorn (zijstraat Koepoortsweg)
tel.: 0229-504749 én op de pastorie aan
de Pastoor Nuijenstraat 3 te Zwaag.

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 Oosterblokker, Westerblokker en Zwaag
Pastoor Samuel Marcantognini
telefoon 0229-245621
Kapelaan Mario Agius, 		
telefoon 0229-245621
Inlichtingen:
Secretariaat Heilige Matteüs parochie
Pastoor Nuijenstraat 3a, 1689 GM Zwaag
Telefoon: 0229 - 216749
Geopend: maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 11.45 uur
E-mail: secretariaat@rkmatteus.nl
De Lourdeskapel is gesloten van 23 november tot en met 1 december 17.00 uur in verband met de
renovatie van de vloer.
Vieringen
vr.

10 nov.

09.00 uur

Westerblokker

Eucharistieviering

za.

11 nov.

19.00 uur

Oosterblokker

Eucharistieviering Samenzang

zo.

12 nov.

09.30 uur

Zwaag

St. Martinusfeest

				

Eucharistieviering m.m.v. Marcanto

		

19.00 uur

Zwaag

Rozenkrans bidden in de Lourdeskapel

di.

14 nov.

09.00 uur

Westerblokker

Eucharistieviering

wo.

15 nov.

08.30uur

Zwaag

Stille aanbidding in de Lourdeskapel

		

09.00 uur

Zwaag

Eucharistieviering in de Lourdeskapel

do.

16 nov.

09.00 uur

Zwaag

Eucharistieviering in de Lourdeskapel

vr.

17 nov.

09.00 uur

Westerblokker

Eucharistieviering

za.

18 nov.

19.00 uur

Oosterblokker

Eucharistieviering m.m.v. Dames- en Herenkoor

zo.

19 nov.

09.30 uur

Zwaag

Eucharistieviering m.m.v. Cantorgroep

		

19.00 uur

Zwaag

Rozenkransgebed in de Lourdeskapel

di.

21 nov.

09.00 uur

Westerblokker

Eucharistieviering

wo.

22 nov.

08.30 uur

Zwaag

Stille aanbidding in de Lourdeskapel

		

09.00 uur

Zwaag

Eucharistieviering in de Lourdeskapel

do.

23 nov.

09.00 uur

Zwaag

Eucharistieviering in de Lourdeskapel

vr.

24 nov.

09.00 uur

Westerblokker

Eucharistieviering

		

16.30 uur

Zwaag

Viering in de Perelaar

za.

25 nov.

19.00 uur

Oosterblokker

Eucharistieviering m.m.v. Dames- en Herenkoor

zo.

26 nov.

09.30 uur

Zwaag

Eucharistieviering m.m.v. Marcanto

Belangrijke gegevens en telefoonnummers
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
A. de Lange
James Grievelaan 2
A.E. Meijer
Pennekamplaan 57-59
Huisartsenpraktijk Bangaerde
Krommewoud 46
Th.E. Versteege en
Q.C.M. Meijer
Julianalaan 9
Huisartsenpraktijk Scheer
Nieuwe Steen 10

1695 HX Blokker
0229 - 23 21 30
1696 CB Oosterblokker 0229 - 26 16 66
1689 JP Zwaag
0229 - 26 15 22
1689 EG Zwaag
1625 HV Hoorn

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
Vera Otsen, Balkweiterhoek 34, Zwaagdijk-West
Zonnebloem Westerblokker
Monique Smit, Renoirhof 54, Hoorn (Bezoekwerk)
Karin Jong-Koen, Bandstraat 8, Blokker (Secretaris)
Zonnebloem Oosterblokker
Tineke Reus-Hoebe, Oosterblokker 115, Oosterblokker
Onafhankelijk Ouderenadviseur MEE & De Wering
Wijksteunpunt Ouderenzorg St. Jozefpark Blokker
Wijksteunpunt Ouderenzorg Perelaar Zwaag
R.K. Begrafenis- en Crematievereniging St. Barbara
Parochiële Caritas Instelling (P.C.I) Zwaagdijk-West
R.K. Begrafenis- en Crematievereniging St. Barbara
Uitvaartvereniging De Laatste Eer		
Uitvaartvereniging St. Jozef		
Uitvaartverzorgers bovenstaande verenigingen:
Lian Kroon en Monique Bankras		

0229 - 23 77 81
0229 - 57 27 07
06 - 18 24 68 19
0229 - 24 76 27
0229 - 26 24 56
088 - 6 522 522
0229 - 24 06 04
0229 - 21 23 23
Zwaag, Zwaagdijk-West

0229 - 57 29 74
Oosterblokker.
Zwaag en Blokker
Westerblokker

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.

0229 - 21 22 22
0229 - 27 82 68

