
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 28 oktober kunt u inleveren 

uiterlijk op WOENSDAG 19 oktober 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 17 14 oktober 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
- Eef Smal - Corina van Willegen
- Henny Schoonderwoerd - Chris Baesjou
- Annemieke Ooms - Ivo Stork
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Een complimentje!

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

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

Deze rubriek is opgezet als een doorgeefrubriek.  
Degene die een compliment krijgt mag in het volgende Samenspel  
een complimentje geven. 
Deze week geven Irma en Herman Koreman een complimentje: 

Ik kreeg een complimentje van Wim en Mieke van Hilten. Lief dat jullie aan mij dachten 
Wim en Mieke! Mijn vrijwilligerswerk bij LTC Wings doe ik (met vele anderen) met veel 
plezier. Het is dan ook een gezellige tennisvereniging en nieuwe leden zijn altijd wel-
kom! Ik geef een compliment aan onze vrienden Henny en Tineke Schoonderwoerd die 
zo’n 25 geleden vanuit Maarssen in Blokker zijn komen wonen. Om mensen te ontmoe-
ten en te  leren kennen, hebben zij  zich volop in het verenigingsleven en vrijwilligersle-
ven gestort. Henny  zit in de redactie van Samenspel, is jarenlang actief geweest bij de 
Oranjevereniging Blokker-Oosterblokker. 
Tineke kennen we allemaal als ‘EHBO-juf van de Bussel’ en zal wat pleisters geplakt  
hebben! Ze is nu nog steeds actief bij het Rode Kruis. Je komt haar tegen als hulpver-
leenster op de kermis in Hoorn en andere grote evenementen in Hoorn.

Lieve vrienden: TOP!
Groetjes van Irma en Herman Koreman 

Collectanten gezocht voor de Collecte Alzheimer Nederland

In de week van 7 tot en met 12 november vindt de collecte van Alzheimer Nederland 
plaats. In Oosterblokker gaan zo’n 5 collectanten op pad om geld in te zamelen. 
Alzheimer Nederland werkt al  dertig jaar aan een betere kwaliteit van leven voor 
mensen met dementie - waarvan de ziekte van Alzheimer de meest voorkomende vorm 
is - en hun omgeving. Door hulp en informatie te bieden en op te komen voor hun 
belangen. Met 52 regionale afdelingen en ruim tweehonderd Alzheimer Cafés heeft 
Alzheimer Nederland een landelijk netwerk van betrokken vrijwilligers. Daarnaast fi-
nanciert Alzheimer Nederland wetenschappelijk onderzoek naar behandeling, preventie 
en genezing van dementie. De stichting is volledig afhankelijk van particuliere giften. 
Voor deze collecteweek zijn we op zoek naar nog een paar enthousiaste collectanten. 
Heeft u interesse? Neem dan graag contact op met Willemien de Rooy:  
widerooy@quicknet.nl of bel 0229-503272.



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

OPHAALDATA: MAANDAG 17 OKTOBER
 MAANDAG 31 OKTOBER

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

De spanning stijgt alweer in het rijk der Blockeniers, 
want wie krijgt de eer om op de 11e van 11e, 11 over 11 
bekend gemaakt te worden als de nieuwe Prins van de 
Blockeniers? Huidige Prins Carlos, Adjudant G en de hof-
dames Zowy en Cindy hebben het er best moeilijk mee dat aan hun regeerperiode een 
einde komt. Ze hebben ervan genoten en wij van hun. Maar aan alles komt een eind en 
wij zijn op zoek gegaan naar een nieuwe Prins, adjudant en hofdames. Wij kunnen u 
mededelen dat er een kanjer van een prins zijn opwachting gaat maken. Goed gebekt, 
houdt van gezelligheid. Eentje met pit dus! Dan denk je natuurlijk gelijk aan Erwin 
Lakeman die team Oosterblokker naar de winst wist te brengen tijdens de zinderende 
finale van de Battle of Blokker. Of pakt zijn rivaal Jack Sijm de titel van Prins der Bloc-
keniers? In ieder geval is duidelijk dat de Prins uit Wester- of Oosterblokker komt maar 
hij kan ook uit de zuidelijke of noordelijke kant van Blokker komen. Kortom, komt 
deze zeer wijze Prins uit het Oosten of is het er een van de besten? Dan moet hij uit het 
Westen komen. 
Tijdens de prinsbekendmaking in de Harmonie op vrijdag 11 november kunt u daar 
achter komen via een knallende act, met power kunnen we u verklappen. Wie staat te 
popelen om aan het rijk der Blockeniers gepresenteerd te worden? Noteer 11 novem-
ber in uw agenda. Deze avond wordt muzikaal natuurlijk weer ondersteund door ons 
huisduo Sasscha en Marjan. In het volgende Samenspel lichten wij weer een tipje op van 
dit mysterie.

Prinsbekendmaking  
carnavalsvereniging de Blockeniers

Winterstop MAKS’ Biomarkt

Met ingang van 8 oktober is de biologische streekmarkt die elke vrijdag plaatsvindt bij 
MAK Blokweer met winterstop. Half maart zal de eerste markt van het nieuwe seizoen 
weer plaatsvinden. Tot dan!

Stichting MAK Blokweer, Kloosterhout 1-2, 1695 JC Blokker
www.mak-blokweer.nl



Vrienden en vriendinnen van Het Masker
Klaar voor de start?  ...Af! 

En daar gaan ze, met gierende banden en bijbehorende 
remsporen. En dan bedoelen we niet die je soms in het 
toilet terug kan vinden. Over wie hebben we het hier? 
Dat zijn natuurlijk de mannen van Het Masker, met nu 
nog aan kop van deze polonaise Prins Maskerado! 
Maar het zal niet lang meer duren tot hij, nog net in de 
laatste bocht voor de finish, wordt ingehaald door de 
nieuwe Max Verstappen van Zwaag. Waar deze race naar toe zal leiden, houden we nog 
even in het midden. 

Misschien is het wel naar de bar. Alcohol lost geen problemen op, maar ja, melk ook niet. 
Sommige wedstrijden kun je helaas niet winnen. Achter iedere traan van verdriet, schuilt 
een glimlach van herinneringen. 
Dat geld zeker voor twee markante mannen die ons deze zomer ontglipt zijn. “Opzuipen 
die troep!” Jan Spil. Vooral berucht en beroemd van café Het Grauwe Paard waar Het 
Masker jarenlang als stamgasten flink heeft huisgehouden. Evenals ‘Godfather’ Leo Peet-
oom, ex-Prins, erelid en Grootvorst van Het Masker. Mede door de professionele insteek 
van Leo, is Het Masker een geoliede machine geworden. 
We doen er nog een tandje bij Leo!
Afscheid nemen bestaat eigenlijk niet, ze gaan wel weg, maar verlaten ons niet.
Wie na het overweldigende 50-jarige jubileumjaar van vorig jaar denkt “laten we nu 
maar weer gewoon doen, dan doen we al gek genoeg”, heeft het goed mis. Bij Het Mas-
ker is het elk jaar weer één grote Henny Huisman Surprise Surpriseshow en een geweldig 
prachtige happening. Dus geen tijd meer voor het volgen van een soap want dat is toch 
geen werkelijkheid, maar soms is de werkelijkheid wel een soap.
Achter de schermen is Het Masker dus al volop in beweging. De vakantiekilo’s gaan er 
weer af en er wordt druk getraind om de nieuwe ideeën en veranderingen eruit te pom-
pen zodat we weer fit en afgetraind voor de dag kunnen komen.  
Ook zult u de komende weken Maskerleden tegen kunnen komen die zich weer volledig 
inzetten voor een ander fenomeen wat ons prachtige dorp rijk is: Dorpsveiling Zwaag! 
Het hoe, waarom en waarvoor, kunt u allemaal lezen op www.dorpsveilingzwaag.nl. Ook 
hoe het dan allemaal in zijn werk gaat, is hier allemaal terug te vinden.

En niet alleen Het Masker is al druk in de weer, ook sommige optochtdeelnemers hebben 
onder het genot van de nodige versnaperingen, hun eerste ‘vergadering’ al gehouden of  
hebben al een vage afspraak staan om enigszins tot een soort overleg te komen.

Prinsbekendmaking zaterdag 12 november: wie wordt Prins Carnaval in Zwaag?

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



Tijdens de jaarlijkse Nacht 
van de Nacht organiseert 
MAK Blokweer een avond vol 
spannende activiteiten. Op 
29 oktober vindt dit magische 
Theater van de Nacht voor de 
achtste keer plaats. Donkerte, 
magie en verwondering zijn 
de uitgangspunten voor een 
gevarieerd programma. Het 
Theater van de Nacht is echt 
iets voor het hele gezin!

Flakkerende lichtjes wijzen 
je de weg door het donker tijdens een stille rondleiding, waarbij je het vertrouwde 
landschap heel anders waarneemt dan anders. Er is interactief verteltheater onder 
de sterrenhemel met aansluitend de magische klanken van de soundscape, en in het 
duistere Boezelbos kun je meedoen met een spannend spel. Binnen kun je je laten 
meeslepen door het interactieve verteltheater. Kinderen kunnen zich laten schmin-
ken en een duister nachtdier knutselen. Even bijkomen? Bij het kampvuur kun je je 
warmen met chocolademelk en iets lekkers.

Dit evenement voor het hele gezin vindt plaats op zaterdag 29 oktober van 18:30 tot 
22:30 uur aan de Kloosterhout 1-2 in Blokker. Entree is € 5 per persoon. Er kan maar 
een beperkt aantal mensen meedoen per activiteit, dus reserveer op tijd! Voor meer 
informatie kunt u terecht op mak-blokweer.nl, of neem contact op via 0229-266344 
of info@mak-blokweer.nl.

Verwondering in het donker

Stichting MAK Blokweer, 
Kloosterhout 1-2,  
1695 JC Blokker
www.mak-blokweer.nl



Maria weer thuis in Oosterblokker  
Na maandenlang ‘op reis’ te zijn geweest keert het maria-
beeld van de OLV Visitatiekerk te Oosterblokker terug op 
de vertrouwde plek in de voorgevel.

Een grondige restauratie heeft ervoor gezorgd dat het 
beeld er weer prachtig uitziet. Net zo mooi als 170 jaar 
geleden, toen het een plaats kreeg boven de deur van de 
pasgebouwde kerk.
Deze kostbare restauratie werd mogelijk gemaakt door de 
Stichting Dorpsveiling Oosterblokker. Een deel van de vorig 
jaar november behaalde opbrengst is hieraan uitgegeven. 
Naast het beeld heeft ook de totale voorgevel een opknap-
beurt gehad, eveneens betaald door dezelfde stichting.
Nu Maria weer thuis is, viert het dorp een beetje feest. 
Zaterdag 15 oktober is om 19.00 uur een feestelijke mari-
aviering in de kerk van Oosterblokker. De bekende maria-
liederen worden gezongen en na afloop van de dienst is er 
koffie en thee voor de bezoekers. Alle mariafans zijn van 
harte welkom.

Diaconaal Weekend Zwaagdijk-West

Op zondag 13 november om 10.00 uur wordt in de parochie van de H. Jacobus de Meer-
dere het Diaconale Weekend gevierd, een jaarlijks terugkerend punt waarop de dienst-
verlenende opdracht van de parochie centraal staat.
Als parochiegemeenschap willen we op allerlei manieren solidair zijn met mensen in 
nood en hen hulp en aandacht geven. Dit gebeurt in Zwaagdijk-West niet alleen door 
het PCI maar ook door de Zonnebloem, het Rode Kruis, het Lourdesfonds en de Wereld-
winkel.
Het thema van dit weekend is ‘barmhartigheid’, hart hebben voor iedereen.
Ook dit jaar vragen wij uw aandacht voor de Voedselbank omdat steeds meer mensen 
hier noodgedwongen gebruik van maken. Om de klanten van de Voedselbank te steu-
nen houden wij weer een inzameling van houdbare levensmiddelen als koffie, thee en 
meel. Hiervoor staan dozen achter in de kerk op zaterdag 22 oktober, woensdag  
2 november (Allerzielen) en op zondag 13 november.

Mocht u de kerk niet bezoeken en wél wat willen geven dan kunt u dit tot zaterdag  
12 november brengen bij Mariejan Spil, Zwaagdijk 367, tel: 572974.

Wij vragen u, jong en oud, om barmhartig te zijn en ruimhartig te geven voor de men-
sen die dit hard nodig hebben Zij zullen u hier dankbaar voor zijn.



Spanning en sensatie bij de Battle of Blokker

Wat een spanning was er bij de vijfde editie van de Battle of Blokker die georganiseerd 
werd door carnavalsvereniging de Blockeniers en de O.P.A.S. Nadat de teamleden waren 
voorgesteld en de captains Erwin Lakeman (Oosterblokker) en Jack Sijm (Westerblokker) 
de teams nog even bemoedigend toespraken, kon de strijd losbarsten. 
De battle begon met wat muziekvragen gevolgd door algemene vragen zoals: in welke 
klasse speelt Blokkers 1 of wat zijn de namen van de zorgboerderij in Oosterblokker en de 
nieuw te bouwen in Westerblokker? Maar ook: hoe wordt de bus genoemd die jongeren 
vervoert naar hardcorefestivals? De Party Buzz natuurlijk. De battle werd voortgezet met 
‘raad de straat’ met een foto waarop een woonhuis te zien was. De vraag was dan: in 
welke straat staat dat huis? Vervolgens kwam er een ronde gezichten raden van bekende 
Blokkerders. De strijd werd gaandeweg al heftiger en battle-leider en presentator Barry 
Jonker moest af en toe alle zeilen bijzetten om de strijdende partijen tot rust te manen. 
In de pauze konden de teamcaptains hun team nog meer motiveren en zo begon ieder-
een uiterst gebrand aan de tweede en tevens beslissende ronde. De ronde startte met de 
mysteryguest die weer voortreffelijk geschminkt was door Blokkers’ eigen grimeuse Loes 
Beemster. Een heuse heks compleet met bezem zat op het podium. Het was best lastig en 
er werd verschillende keren geraden, maar dat waren niet de juiste antwoorden. Uitein-
delijk wist team West dat het Dave Lakeman moest zijn en zo gingen zij er vandoor met 
de punten. 
De krachtmeting ging verder met de ‘biedvragen’ zoals: wat zijn de leeftijden van de 
familie Kluft of Van Engen bij elkaar? Hier kon je hoger of lager bieden. Maar ook: hoe 
lang bestaat toneelvereniging Michaël? Bij het juiste antwoord mocht er aan het rad 
worden gedraaid. Hilarisch, want met het rad kon je tussen de 1 en 50 punten verdienen 
en dus de stand compleet op zijn kop gezet worden. Uiteindelijk kon team Oosterblokker 
tot winnaar worden uitgeroepen. De blijdschap was enorm en wat een ontlading! En wat 
een teleurstelling bij team Westerblokker, dat de Battle nu één keer minder heeft gewon-
nen dan Oosterblokker. Er werd nog lang nagepraat met de in groten getale opgekomen 
toeschouwers die de teams de hele avond hartstochtelijk hadden aangemoedigd.
De organisatie dankt iedereen die op wat voor manier dan ook heeft bijgedragen aan het 
succes van de vijfde Battle of Blokker! Noteer alvast: Battle of Blokker is in 2017 op zater-
dag  7 oktober in de Harmonie.



Kort verslag bijeenkomst Wijkoverleg  
Bangert en Oosterpolder
Op woensdag 28 september. heeft er weer een bijeenkomst van het Overleg Leefbaar-
heid Bangert en Oosterpolder (OLBO) plaatsgevonden.
Aan de hand van een presentatie heeft de projectleider Bangert en Oosterpolder een 
toelichting gegeven op de komende (bouw)ontwikkelingen in de wijk. Centraal stonden 
daarbij de fasering van fase 3 en 4 en de ontwikkeling van de centrumvoorzieningen. 
De planning is dat de Deen supermarkt met daarboven de zorgwoningen in november 
2017 wordt opgeleverd. De winkelunits met daarin een viswinkel, een snackbar, een 
kapper, een tijdschriftenshop, een drogist, een bakker en een kledingzaak worden naar 
verwachting in december 2017 opgeleverd.

Verder is er nog een doorkijkje gegeven naar toekomstige ontwikkelingen, zoals fase 5. 
De presentatie is te zien op onze facebooksite. https://www.facebook.com/OLBO-Over-
leg-Leefbaarheid-Bangert-Oosterpolder 

In het overleg is verder aan de orde geweest een terugkoppeling van het Bredeschool-
overleg, een terugkoppeling van het overleg van de voorzitters van alle wijkoverleggen 
in Hoorn, de stand van zaken met betrekking tot de mogelijkheid van adoptiegroen 
binnen de wijk en de WhatsApp-groepen inzake de buurtpreventie.
Tevens is wederom de zorg geuit over de verkeersveiligheid in de wijk. Het idee is om 
dit onderwerp apart op te pakken met bewoners die hier een bijdrage aan willen leve-
ren. Dus heb je belangstelling, meld je aan.

De volgende bijeenkomst van het OLBO staat 
gepland voor woensdag 23 november om 
20.00 uur in de Kreek. Meld je aan! Wij hou-
den je dan op de hoogte.

Het Overleg Leefbaarheid Bangert en Ooster-
polder is er voor alle bewoners van de wijk. 
Samen willen we er voor zorgen dat het fijn 
wonen is in de wijk  Door de korte lijn met 
de gemeente kunnen bepaalde zaken snel 
opgepakt en uitgevoerd worden. Voor andere 
zaken is een langere adem nodig.

Wil je je bijdrage hier aan leveren, neem con-
tact met ons op. Wij zijn namelijk op zoek naar 
mensen zoals jij. Contact opnemen kan via 
wijkoverlegbangertoosterpolder@gmail.com.

OLBO: Voor en door bewoners

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



Vrouwengilde Zwaag op de fiets naar Avenhorn

Op een zonnige vrijdagmiddag, een stevige wind deels in de 
rug en met veel gezellige dames, gingen we per fiets naar 
Avenhorn om daar het particuliere speelgoedmuseum te 
bezoeken.
Het bleek een goed initiatief. Onvoorstelbaar groot is de hoeveelheid speelgoed die 
deze mensen hebben verzameld en die is opgeslagen door hun gehele huis. Met een 
gezellige uitleg over hoe de verzameling in vele jaren tot stand is gekomen. Anderhalf 
uur bezichtigen bleek veel te kort te zijn. Dit uitstapje was zeker de moeite waard!

Ons volgende programmaonderdeel vind plaats op donderdag 27 oktober om 20.00 uur 
in de benedenzaal van de Plataan. Deze avond hebben wij de ‘Moedige Moeders’ uit 
Volendam uitgenodigd. Ook komt er een ex-verslaafde mee met hen. De avond zal zeer 
zeker indrukwekkend zijn en geeft inzage in wat deze moeders moesten meemaken 
vanwege de verslaving van hun kinderen.
Wilt u deze speciale avond iemand meenemen naar de lezing dan kan dat. Uw gast 
betaalt 2 euro voor de koffie of thee. Bij binnenkomst graag even vermelden bij het op-
halen van de koffie. Wij nodigen onze leden van harte uit om deze avond te bezoeken. 
Nieuwe leden kunnen zich altijd aanmelden via tel. 237609 of 237817.

De kaartverkoop is begonnen

Op 1 oktober is de online-kaartverkoop begonnen 
van onze musical Blood Brothers.
Op 20, 21, 22, 27 en 28 januari 2017 kunt u genieten 
van deze prachtige musical. Na twee dagen waren er 
al tientallen kaarten verkocht.
Het verhaal draait om de tweelingbroers Mickey en Eduard die kort na hun geboorte 
worden gescheiden en opgroeien in verschillende milieus. Micky in armoede en Eduard 
in rijkdom. De moeders van beide jongens doen er alles aan om de jongens bij elkaar 
weg te houden maar het lot brengt hen weer bij elkaar. Ze worden zelfs beste vrienden. 
Als ze ook nog, als ze volwassen zijn, verliefd worden op het zelfde meisje stijgt de span-
ning ten top. Hoe het afloopt? Dat gaan we niet verklappen maar het is een spannend, 
emotioneel en dramatisch slot.
Wij zijn al druk aan het repeteren en de liedjes beginnen er goed in te zitten onder lei-
ding van onze  nieuwe muzikaal leider Marieke van Diepen. Ook qua muziek is het weer 
een topmusical.
Wij zouden zeggen: koop die kaarten en kom op een van de genoemde dagen de musi-
cal bekijken in café De Witte Valk in Zwaag. U zult er geen spijt van krijgen.  
Dat beloven wij u.

Musicalvereniging Zwaag



Familieberichten & Zoekertjes

Voor plaatsing in het Samenspel van 28 oktober 
graag uiterlijk op WOENSDAG 19 oktober 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.

GEVONDEN

DANKBETUIGING

Wij, gezin van 5 met 2 honden, zijn op zoek naar DE hulp in de huishouding.
Voor 1 á 2 ochtenden in de week. Reacties graag naar 0629386052.

Een vitale man (weduwnaar) van 81 jaar, woonachtig in het dorp Blokker  
zoekt een maatje (vrouw) om mee naar het theater te gaan,  

gezellig op een terrasje zitten en eventueel om samen op vakantie te gaan.
Wil jij net als ik weer van het leven genieten en er samen op uit trekken  

en heb jij er ook genoeg van om alleen te zijn? 
Stuur een mail naar de redactie van het Samenspel.

Sleutel met sleutelring gevonden op de Beatrixstraat in Zwaag ter hoogte van huis-
nummer 46/48 op 30 september. Wie deze sleutel mist kan contact opnemen via tel.

nr. 0229-232136.

De belangstelling was overweldigend. De woorden hartverwarmend en goed!
Wij willen iedereen bedanken die, op welke manier dan ook,  

medeleven heeft getoond na het overlijden van mijn man, vader en opa

        Jan Stavenuiter

Het doet ons goed te weten, dat hij graag gezien was bij velen.

Marian Stavenuiter-Groenewoud, kinderen en kleinkinderen

GEZOCHT



Zwaag omarmt de tweede dorpsveiling!

Dat heeft men laten zien bij 
het vullen van de catalogus met 
prachtige koopjes. Brandjes 
blussen met de brandweer, ge-
zellige kaart- en barbecuemid-
dagjes, een bierproeverij bij de 
Westfriezen, kazen, of mee als 
Raad van Elf-lid. U begrijpt het, 
zaterdag 29 oktober wordt een 
avond die u niet mag missen!
Het volledige overzicht met 
ruim 500 koopjes kunt u vinden 
in de catalogus die u vanaf 19 
oktober in de bus krijgt. Ook 

op www.dorpsveilingzwaag.nl kunnen vanaf dan alle koopjes worden nalezen, met 
veelal aanvullende informatie. De filmpjes die gemaakt zijn met de deelnemende clubs 
zijn hier tevens te vinden.
Zestien verenigingen/stichtingen doen mee en allemaal met hun eigen verhaal. Op onze 
site, maar ook in de catalogus, kunt u lezen wie en waarom!
En er zijn twee nieuwe afslagers die er geweldig zin in hebben. Ze kunnen er wat van, 
Peter Swart en Richard de Beer. Samen met u als koper in de zaal gaan zij voor een 
prachtige avond met een klinkend eindresultaat. 

Dorpsveiling Zwaag start op zaterdag 29 oktober om 20.00 uur precies. De Witte Valk is 
om 19.30 uur open. Vanaf dat moment kunt u 
zich als inschrijven met een koopjesnummer. Wij 
wensen u veel plezier op deze veilingavond!

Stichting Dorpsveiling Zwaag

Opbrengst collecte Prinses Beatrix Spierfonds in Zwaagdijk-West

In de week van 11 t/m 17 september is de jaarlijkse collecte voor het Spierfonds gehouden. 
Door de inwoners van Zwaagdijk-West is gezamenlijk een bedrag van € 240,96 bijeenge-
bracht. Alle gevers heel hartelijk bedankt!
In Nederland zijn ongeveer 200.000 spierziekte patiënten, dat is 1 op de 80 Nederlanders.
De opbrengst zal worden besteed aan onderzoek naar een betere behandeling voor
patiënten met spierziekten als b.v. A.L.S. , M.S. , de ziekte van Pompe of Duchenne.
Hartelijk dank aan de collectanten Judith en Marina voor jullie inzet en betrokkenheid.

Conny Copier, namens het Prinses Beatrix Spierfonds



16 oktober The mordants en Lyda and the shakers Aanvang: 15.00 uur
 De Witte Valk, Zwaag

21 oktober Lezing bankieren voor senioren Aanvang: 14.00 uur
 Het Gouden Hoofd, Blokker

22 oktober Try-out St.Caecilia Aanvang: 20.00 uur
 De Plataan, Zwaag

27 oktober Moedige moeders, KVG Aanvang: 20.00 uur
 De Plataan, Zwaag

29 oktober Dorpsveiling Zwaag Aanvang: 20.00 uur
 De Witte Valk, Zwaag

29 oktober Klaverjassen Aanvang: 20.00 uur
 De Wildebras, Zwaagdijk-West

Activiteitenagenda     oktober 2016

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

Bigband BiG GiG samen 
met Soul en- gospelkoor 
UpTight 29 oktober  
in Obdam

Van ingetogen zang tot dynamische 
expressie. Beleef deze prachtige 
uitwisseling tussen koor en bigband 
op zaterdagavond 29 oktober in  
De Brink, Dorpsstraat 155 in Obdam. 
Kaarten in de voorverkoop €10,-  
via www.biggig.nl of  per mail:  
info@biggig.nl Aan de kassa €12,50. 



Sportagenda      oktober 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
16 oktober  Heren  Aanvang 14.00 uur 
Westfriezen–VVW  Zwaag
30 oktober Heren  Aanvang 14.00 uur 
 De Blokkers –Stormvogels Blokker
ZAALVOETBAL
14 oktober Dames  Aanvang 21.50 uur
 Zwaag/Hooglandkozijnen-
 Arch Nieuwb 3 Zwaag
31oktober Dames  Aanvang 20.55 uur
 BZV –Avenhorn/K&S  Zwaag
HANDBAL
22 oktober Dames  Aanvang 20.00 uur
 Westfriezen –Zwaluwen’30  Zwaag
23 oktober Heren Aanvang  13.15 uur
 Westfriezen –Westside  Zwaag
30 oktober Dames  Aanvang 15.40 uur
 HV Blokker –Westfriezen 2 (derby) De Kreek
30 oktober Heren  Aanvang 14.25 uur
 HV Blokker –SV Zeebrug  De Kreek
VOLLEYBAL
28 oktober Heren  Aanvang 19.30 uur
 NIVO –Spaarnestad 11  De Kers
28 oktober Dames  Aanvang 21.00 uur
 NIVO/Westvolver –Madjoe 4  De Kers
29 oktober Heren  Aanvang 15.30 uur
 WhamWham –Croonenburg  De Opgan
29 oktober Dames  Aanvang 13.30 uur
 WhamWham – Clam Dycke  De Opgang
BILJARTEN
11 oktober NHD – WATERLAND Aanvang 19.30 uur
 De Witte Valk - Zwaag



Sinterklaasintocht Oosterblokker

Op zondag 13 november brengt de Sint aan Oosterblokker een bezoek.
Hij neemt mee zijn Pieten en het grote boek.

De Sint zal het mooie dorp bereiken met paard en wagen.
Veel kinderen en volwassen langs de route zal hem zeer behagen. 
De optocht zal om 13.30 uur vanaf Oosterblokker 172 van start gaan. 
Zullen jullie allemaal naar hem zwaaien en klaar staan? 
 
Sint hoopt dat iedereen zal vlaggen deze dag, 
want dat brengt op zijn gezicht een extra lach. 
Om 14.00 uur gaan de deuren van de Harmonie open 
en kan iedereen naar binnen lopen.

Breng mee je kleurplaat die je hebt gekregen op school of hebt opgehaald bij de Primera.
Kleur en versier deze pagina.  
Lever je tekening bij binnenkomst in bij de Piet 
en misschien zit er wel een mooie prijs in het verschiet.

Kom allemaal op 13 november naar de Harmonie en vier een groot feest.
Dat gaat lukken als je bij de Sint en de That’s for U-band bent geweest!

Lachende Pompoenen

Halloween is een oud Iers feest om de oogst te vieren, 
waarbij pompoenen uitgehold worden. Dat laatste 
kun je 23 oktober en 6 november komen doen bij 
MAK Blokweer! Kies een pompoen uit in de moes-
tuin en tover hem om in een mooie, grappige, of een 
beetje enge versiering voor de herfst!

Deze Maks’ doe-middag voor kinderen van 6 t/m 12 
jaar vindt plaats op 23 oktober en 6 november van 
14:00 tot 15:30, aan de Kloosterhout 1-2 in Blokker. 
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 per 
kind (inclusief materialen).
Stichting MAK Blokweer, Kloosterhout 1-2 in Blokker
Website: www.mak-blokweer.nl



Oosterblokker viert de intocht van Sinterklaas                                         

op zondag 13 november 2016. Kom je ook?

De optocht start om 13.30u. vanaf  Oosterblokker 172.                                  

Vanaf 14.00u. gaan de deuren van ‘De Harmonie’ open                                                    

en kun je bij Piet je kleurplaat inleveren.                                                                                     

Wie weet win je een mooie prijs

Naam: _____________

Leeftijd: ____________

Geslacht: O jongen O meisje

School: _____________

Oosterblokker



Kloostertuin Nieuw Licht

Elke tuin wordt gewaardeerd om zijn bloemen. In de kloostertuin proberen we om elk 
seizoen iets te laten bloeien. Van schoonheid krijgt immers niemand ooit genoeg..  
In deze tijd vormen de asters een aantrekkelijke hotspot voor honderden zweefvliegen 
en bijen en vlinders. In een hoek staan bloeiende aardperen, die hebben in deze warme 
nazomer de tijd van hun leven. Aardperen vormen zoet smakende knollen onder de 
grond. Dat wordt dus weer smullen. De paarse Verbena’s bloeien al twee maanden en 
doordat ze zo makkelijk uitzaaien worden het er elk jaar meer.
De kloostertuin is  fotogeniek. Regelmatig worden de bloemen en insecten op de korrel 
genomen. Dat is de bedoeling ook. En nog meer. Als het aan de acht vrijwilligers ligt 
wordt de tuin elk jaar mooier en completer. In de zeseneenhalf jaar dat de kloostertuin 
er nu ligt is er elk jaar een pareltje aan de ketting toegevoegd. Dit jaar waren het de 
gotische wilgenbogen en de bijenstal. De wilgenbogen vormen een herinnering aan de 
kapelramen van de kloosterkapel. De bijenstal is een rustieke blikvanger aan het eind 
van drie zichtassen. Het is tevens waterpunt en zadendrogerij. De zaden van eenjarige 
planten hangen daar te wachten op het nieuwe voorjaar. 
De vrijwilligersgroep komt, als het werkbaar weer is, elke dinsdagmorgen bij elkaar 
om het nodige onderhoudswerk te doen. Voor wie iets over de tuin en de planten wil 
weten maken we gewoon tijd. Dat gaat tussen de werkzaamheden door. 
Bezoek de kloostertuin in wijkpark Blokweer, achter de manege aan de Koewijzend.

Hans Timmerman

De voiver is gelegen  op de plek waar de enige 
boer van Zwaagdijk West, Jaap Snip, zijn land 
had. Bekend doordat hij twee keer moest 
verkassen door de Westfrisiaweg. Hij reed op  
zijn oude trekker door de Zwaagdijk, met een 
sjekkie in zijn mond. Het nieuwe naambord 
wordt door de familie Snip geregeld. Bij de 
voiver is het een sfeervol plekje geworden, er 
groeien verschillende waterplanten, vogels 
broeden er en rusten uit op het bordje. De 
dorpsraad Zwaagdijk West gaat akkoord.

Gedicht van Ina Broekhuizen over Jaap: 

Er is van zoin bedoening gien stien of spoor te 
zien, 

De Voiver van Jaap Snip krijgt een definitief Naambord.

vervolg op de volgende pagina>>



Brocantemarkt en taxeren in 
Cultureel Centrum Pancratius

Op zondag 30 oktober vindt in de prachtig gerestaureerde 
kerk in Oosterblokker een antiek- en brocantemarkt plaats. 
Kramen met zilver, glas, aardewerk en porselein, klein antiek, sieraden en nog veel 
meer. De markt is op de beneden- en bovenverdieping.
Speciaal voor deze markt zijn er twee taxateurs aanwezig en kunt u een kijkje nemen 
bij het taxeren van diverse voorwerpen. Leuke en zeldzame voorwerpen en gebruikte 
artikelen met een ware geschiedenis. Als deze konden spreken... Natuurlijk krijgt de 
bezoeker, indien bekend, ook de historie, afkomst en de waarde van het voorwerp te 
horen. 

Niets te taxeren maar wel geïnteresseerd? Geen probleem, iedereen is welkom.
Dus als u op zoek bent naar antieke voorwerpen of wanneer u thuis iets heeft lig-
gen waar u graag de waarde van wilt weten, breng dan zeker een bezoek aan deze 
markt. Alles in de ambiance van een bijzondere kerk.
Tijdens de markt is er een bar en buffet met heerlijke zelfgemaakte soep, broodjes 
en drankjes. 

Entree 1,50 euro. Kinderen onder de 12 jaar onder begeleiding gratis. 
Taxeren: 1 item 1,50 euro. Maximaal 3 items per keer. 
De openingstijd is van 11.00 tot 17.00 uur. 
CCP - Cultureel Centrum Pancratius, Oosterblokker 98 in Oosterblokker
Meer informatie: info@ccp.nu of tel. 0626076702.

geen sprietje groen, gien grasland, t verkeer raast hier allien
En op zoin graf een foto: met de trekker raait ie bloid
Een beetje krommig turend, verloren in de toid
An t end van Zwaagdoik, nei, deer hoor je gien kip
Maar soms-as t stil is-  
Die trekker meskien van boer Jacob Snip

Maria Weeber gaat bij de provincie NH proberen of er op het stukje land wat over is 
naast de Zwaagdijk, bomen mogen komen met wat wandelpaden en een bankje bij de 
voiver. 
Als compensatie voor….

<<vervolg op van de vorigee pagina



50 jaar getrouwd zijn ze. 50 jaar!
Ik ben nog maar elf jaar met mijn partner samen. Na elf jaar ben je al 
aardig op elkaar ‘afgestemd’. Ik weet precies wat hij bij thuiskomst het 
eerste doet: een pilsje opentrekken. Ik weet dat als hij niest, hij daarna altijd meteen 
zegt: ’Wat zeg je?’ omdat hij verwacht dat ik dan  
‘Gezondheid!’ roep. Samen ben je één geworden. 

50 jaar, dat moest gevierd worden, dus het was feest. Er was een zaaltje gereserveerd, 
een zeskoppige band met alle toeters en bellen was present en het bruidspaar had zich 
prachtig aangekleed. Hij in een nieuw kostuum en zij had haar trouwjurk weer aange-
trokken. Het was een schitterende jurk. Een witte sari, helemaal afgezet met steentjes 
en glitters omhulde haar inmiddels ouder geworden lichaam, de sleep viel sierlijk over 
haar linkerschouder langs haar grijze haar. Vroeger al was zij een prachtige vrouw, als 
kind keek ik altijd met bewondering naar haar ravenzwarte haar, en die rode stip op 
haar voorhoofd. 
Maar zo vorstelijk als nu was ze nog nooit. Ze was echt de koningin van het bal.  
Er waren veel mensen, er werd druk gedanst en al zingend haalden we herinneringen 
met het bruidspaar op. Het was een avond om nooit te vergeten.  

Maar zou zij het morgen nog weten?                                                                                                 
Ze hield zich zo kranig, het hoofd hoog zoals het een koningin betaamt. Met haar ogen 
hield ze haar eega, haar anker, de hele avond in de gaten terwijl ze heel handig haar 
standaard-antwoorden paraat had, zodat ze met iedereen een gesprek kon voeren. 
Maar ze wist het niet meer, wie die mensen allemaal waren, wie haar knuffelde en met 
haar wilden dansen. Met tranen in mijn ogen zag ik het aan. 
Maar deze avond neemt niemand ze meer af. Deze avond is een spetterende afsluiting 
van 50 jaar samen. Binnenkort gaat zij verhuizen.

Een  feest om nooit  te vergeten
Anja’s column

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

OPHAALDATA: WOENSDAG 19 OKTOBER 
 WOENSDAG 2 NOVEMBER
SVP PAPIER GEBUNDELD OF IN DOOS/BAK AAN DE WEG ZETTEN.

Ophaaldata oud papier Blokker



Berichten van dorpsraad Zwaagdijk

De aanleg van de Westfrisiaweg houdt de gemoederen 
natuurlijk bezig. Over de datum van oplevering (2017) is 
al een sticker van 2018 geplakt en, wie weet, is de sticker 
2019 al in de maak. De provincie en bouwer Heijmans maken het spannend.
Geluidshinder was aangekondigd, maar natuurlijk is je dat ontschoten als je gestoord wordt 
in je slaap, snel wat kledingstukken aanschiet en in het donker op zoek gaat naar de ver-
meende bron van het lawaai: een oude trekker van de buurman. Niks daarvan, bij de Oos-
tergouw wordt de fietstunnel gesloopt! En fietstunnels leveren, zoals bekend, de nodige 
reuring. Ook dit boek is nog lang niet uit, want ondertussen heeft Hoorn al een nieuwe laten 
aanleggen. Een tunnel waarvan het nut nog erg onduidelijk is.
De afsluiting bij de Rijweg, gepland in de herfstvakantie, is op de lange baan gezet. Oplossin-
gen voor de Zwaagdijk (verkeersgeleiders, stoplichten) houden we nog even in de koelkast.

De bijeenkomst over een andere inrichting van het Meester Derrikspark werd slechts 
mondjesmaat bezocht. Toch is er een verlanglijst opgesteld. Hierover gaan we in eerste 
instantie met de gemeente verder praten.

Over de wensen van de gemeente Hoorn voor bouwhoogten en andere verruimingen op 
Zevenhuis wordt, ook tussen de belanghebbende gemeenten Medemblik, Hoorn, Koggen-
land, nog verder gepraat. Het laatste is hierover, wat ons betreft, nog zeker niet gezegd.

De familie Snip vraagt om onze steun voor het plaatsen van een gedenkbord voor Jaap 
Snip in de vijver naast de toekomstige rotonde bij de Hoornseweg. Dit idee krijgt onze 
steun, maar bij andere belanghebbenden zal eerst een balletje opgegooid moeten 
worden.

Vrijwilligers ondersteunen mensen met dementie

De partner van een persoon die dementie heeft, kan vaak wel wat extra ondersteu-
ning gebruiken. Dat kan! Er zijn mensen die zich op vrijwillige basis willen inzetten. 
Bijvoorbeeld als bezoekmaatje, die één keer per een of twee weken een paar uurtjes 
langskomt. Of als tijdelijk mantelzorgvervanger, zodat de partner ook wat langer op 
adem kan komen.
Nieuw is het project DemenTalent, waarbij gekeken wordt op welke manier de per-
soon met dementie zijn of haar kwaliteiten kan inzetten, door bijvoorbeeld mee te 
helpen in een sportkantine.
Als u gebruik wilt maken van deze mogelijkheden of er meer van wilt weten, dan 
kunt u bellen met MEE & de Wering, 088-0075140 of een mailtje sturen naar  
jolijve@meenwh.nl   Ook als u zich als vrijwilliger wilt inzetten voor mensen met 
dementie kunt u op dezelfde wijze contact met ons opnemen.



Verrassing voor schaakwinnaars Caïssa-Eenhoorn

Op zondag 16 oktober is Caïssa-Eenhoorn weer de gastheer voor zo’n 
honderd schakende jongens en meisjes. In groepen van acht doen ze mee 
aan het traditionele Grand Prix-jeugdtoernooi van de Hoornse schaak-
club, onderdeel van een Noord-Hollandse reeks.
Door de sponsoring van het Hoornse bedrijf Indrukmakers is het mogelijk 
alle groepswinnaars te verrassen met een extra prijs. Wat dat is, horen ze 
op de toernooidag. Het evenement wordt net als vorig jaar in cultureel 
centrum De Plataan in Zwaag (Pastoor Nuijenstraat 1) gehouden.
Schaken en jeugd vormen een goede combinatie, zo blijkt uit menig 
onderzoek. Op jonge leeftijd leren nadenken is goed voor de latere 
jaren. Menig jeugdschaker van vroeger is ook goed terecht geko-
men. Zo zijn Jan van Run en Michiel Pijl, oud-jeugdleden van de 
vereniging, de politiek in gegaan; laatstgenoemde werd een half 
jaar geleden burgemeester van Drechterland. Beiden dragen de 
schaaksport een warm hart toe en treden in de voetsporen van diverse burgemeesters, 
wethouders en gemeenteraadsleden die in de historie van het bijna 100-jarige Caïssa-
Eenhoorn op de 64 velden actief zijn geweest.
Half oktober 1996 zegevierde Jan van Run in de hoogste groep van het jeugdtoernooi, 
voor talenten als Sjoerd Plukkel, Jimmy van Zutphen, Joseph Molenaar, Anton Bakels en 
Henk-Jan Visser; tegenwoordig allemaal Noord-Hollandse toppers. Wat zou er van het 
oud-lid van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland zijn geworden, als hij 
was blijven schaken? Nederlands kampioen, zoals Dimitri Reinderman – de enige groot-
meester die Hoorn heeft 
voortgebracht – in 2013?
En zo word je nieuwsgierig 
voor welke kant de schaak-
jeugd van 16 oktober in de 
toekomst zal kiezen. Treden 
ze in de voetsporen van de 
politici of in de voetsporen 
van Dimitri Reinderman? Het 
Grand Prix-jeugdtoernooi in 
De Plataan in Zwaag begint 
om 11.00 uur, de prijsuitrei-
king is om 16.45 uur.

Tijdens het Grand Prix-jeugd-
toernooi in oktober 2015 
ziet Colin Laan (Caïssa-Een-
hoorn) dat de schaduw van 
de tegenstander zijn dame 
niet bedekt.



EHBO Blokker Zwaag

EHBO Blokker Zwaag bestaat dit jaar 65 jaar,  
telt 142 leden  en 5 instructeurs.
www.ehboblokkerzwaag.nl

Cursusaanbod
EHBO Blokker Zwaag geeft EHBO-cursussen voor beginners en voor gevorderden.
Daarbij hoort natuurlijk reanimeren en AED bedienen.
Onze opleidingen worden altijd gegeven door NRR gecertificeerde instructeurs en de 
lessen worden gegeven in basisschool De Wingerd in Zwaag.
secretariaat@ehboblokkerzwaag.nl

EHBO-posten
Bij evenementen moeten gediplomeerde EHBO-ers aanwezig zijn met professionele 
verbandmiddelen en andere benodigde materialen, zoals een AED. 
EHBO Blokker Zwaag heeft een groot aantal enthousiaste ervaren leden die jaarlijks op 
tientallen evenementen, sporttoernooien en feesten worden ingezet.
Onze EHBO’ers zijn allen in het bezit van een geldig EHBO-diploma en volgen diverse 
keren per jaar bijscholing. coordinator@ehboblokkerzwaag.nl

Dorpsveiling Zwaag
Voor het instrueren en oefenen van de levensreddende handelingen zijn oefenpoppen 
benodigd. Twee poppen gaan nu na jaren van gebruik stuk en moeten worden vervangen. 
Met de zogenaamde “Ambuman” wordt het beademen en reanimeren geoefend.
Bij de dorpsveiling is een aanvraag gedaan voor zo’n Ambuman.

Werk aan de weg
Bouw rotondes Zevenhuis - t/m 24 oktober
Er komen op de Jan Tinbergenweg (de hoofdweg op het bedrijventerrein Zevenhuis 
twee rotondes. Het werk duurt tot eind oktober. De feitelijke bouw is gestart op woens-
dag 28 september na voorbereidingen in de bermen. In de week van 17 t/m 21 oktober 
kan verkeer vanaf de Zwaagdijk niet via Zevenhuis naar de Westfrisiaweg. Aansluitend 
is de volledige weg afgesloten van vrijdag 21 oktober 20.00 uur tot maandag 24 okto-
ber 05.00 uur. Er is een omleiding via de Hoornseweg.

Ernstige verkeershinder Provinciale weg in Hoorn
Van vrijdag 14 oktober 20:00 uur tot maandag 24 oktober 05:00 uur is er op de Provin-
ciale weg in Hoorn sprake van ernstige verkeershinder door wegwerkzaamheden. Er 
wordt gewerkt aan de nieuwe aansluiting van de Maelsonstraat op de Provincialeweg. 
Dit om het station en P+R Hoorn (Transferium) beter bereikbaar te maken. 
Tussen het Keern en de Maelsonstraat wordt de noordelijke rijbaan (aan de kant van 

vervolg op de vol;gende pagina>



woonboulevard Hof van Hoorn) afgesloten. Het verkeer moet dan in twee richtingen 
gebruik maken van de zuidelijke rijbaan (aan de kant van het Westfries Gasthuis). Tij-
dens de werkzaamheden is de groene golf op de Provincialeweg buiten werking. (Brom)
fietsers worden omgeleid via het Keern, Van Dedemstraat, Koepoorstweg, Vredehof-
straat, Goudsmidsstraat.
De zijwegen van de Provincialeweg (Maelsonstraat en Van Aalstweg) zijn in deze peri-
ode afgesloten voor het verkeer. Met uitzondering van de hulpdiensten wordt verkeer 
van en naar het Westfries Gasthuis omgeleid via het Keern en de Van Dedemstraat en 
via de Liornestraat en de Johannes Poststraat. Verkeer van en naar het Hof van Hoorn 
wordt omgeleid via de Westfriese Parkweg, het Keern en de Geldelozeweg en via de 
Zwaagmergouw en de Poortwachter. De adviesroute voor doorgaand verkeer is om via 
de N302 (Westfrisiaweg) te rijden. Automobilisten worden hier met behulp van tekst-
borden bij de A7 en in Enkhuizen op gewezen.

<< vervolg van de vorige pagina

Koor Zingenderwijs  bestaat 40 jaar 
In 1976 is in Oosterblokker het koor Zingenderwijs opgericht als zogenaamd jonge-
renkoor. De doelstelling van het koor was, om meer jong publiek te betrekken bij de 
kerkgemeenschap. Nu, in 2016, is Zingenderwijs nog steeds springlevend en bestaat dus 
al 40 jaar! Tijd voor een feestje. 
Het koor verzorgt regelmatig de muzikale ondersteuning tijdens vieringen in de o.l.v. 
Visitatie kerk in Oosterblokker. Bovendien geeft het koor kerstconcerten en treedt ook 
op in andere kerken van de Heilige Matteus parochie. 
Inmiddels kun je echter niet meer spreken van een jongerenkoor, het aantal grijze 
koppies heeft de overhand, de gemiddelde leeftijd van de zangers en zangeressen is 
dik boven de vijftig. Maar de oorspronkelijke 
doelstelling is nog steeds actueel: kerkbezoek 
aantrekkelijk maken door het verzorgen van 
moderne liederen tijdens vieringen. 
Het koor is vierstemmig en bestaat uit zo’n 
45 zangers en zangeressen met ondersteu-
ning van gitaar, piano en dwarsfluit. Een 
groot deel van de koorleden is al tiental-
len jaren lid van het koor en er is zelfs een zestal vanaf het eerste uur betrokken: de 
dirigent Jan Vlaar, gitarist Piet Kroon, pianiste Vera Koedooder en de zangeressen Afra 
Molenaar, Tiny Obdam en Gerda Koedooder. Vandaar dat zij een Gregorius onderschei-
ding krijgen. Maar ook onze “benjamin” Inge Vlaar zingt al 25 jaar trouw mee. Deze 
betrokkenheid geeft aan dat er veel plezier beleefd wordt aan het samen zingen en 
vorm geven aan kerkdiensten. 
Om het 40  jarig jubileum te vieren, is er op 12 november aanstaande om 19:00 uur 
een speciale kerkdienst in de o.l.v. Visitatiekerk in Oosterblokker. Tijdens deze viering 
treedt Zingenderwijs vanzelfsprekend op en worden alle jubilarissen natuurlijk in het 
zonnetje gezet en onderscheiden. U bent van harte welkom!



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 - 237157
Inlichtingen: Secretariaat:  St. Martinus, telefoon 0229 - 237157 
 Geopend:        vrijdagochtend  van 09.30 tot 11.30 uur 
 E-mailadres:  sintmartinus@quicknet.nl 

Vieringen
vr. 14 okt. 09.00 uur Westerblokker Eucharistieviering
za. 15 okt. 19.00 uur Oosterblokker Eucharistieviering m.m.v. St. Caecilia
zo. 16 okt. 09.30 uur Westerblokker Eucharistieviering met samenzang 
   Zwaag GEEN VIERING
di. 18 okt. 09.00 uur Westerblokker Eucharistieviering
wo. 19 okt. 09.00 uur Zwaag Eucharistieviering in de Kapel
  19.00 uur Zwaag Bidden rond Maria in de Kapel
do. 20 okt. 09.00 uur Zwaag Eucharistieviering in de Kapel
vr. 21 okt. 09.00 uur Westerblokker Eucharistieviering
za. 22 okt. 19.00 uur Oosterblokker Eucharistieviering met samenzang
zo. 23 okt. 09.30 uur Westerblokker Eucharistieviering m.m.v Marcanto
   Zwaag GEEN VIERING
di. 25 okt. 09.00 uur Westerblokker Eucharistieviering
wo. 26 okt. 09.00 uur Zwaag Eucharistieviering in de Kapel
  19.00 uur Zwaag Gebedsdienst rond Maria in de Kapel
do. 27 okt. 09.00 uur Zwaag Eucharistieviering in de Kapel
vr. 28 okt. 09.00 uur Westerblokker Eucharistieviering
za. 29 okt. 19.00 uur Oosterblokker Eucharistieviering Zingerderwijs
zo. 30 okt. 09.30 uur Westerblokker Eucharistieviering met samenzang
   Zwaag GEEN VIERING

Protestantse Gemeente Hoorn-Zwaag-Blokker
De kerkdiensten in de wijkgemeente Zwaag-Blokker worden 
afwisselend gehouden in de Dorpskerk van Zwaag (Kerkelaan 
8 in Zwaag) en in de Dorpskerk van Blokker (hoek Westerblok-
ker/Kolenbergstraat):
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  16 oktober 2016

Zwaag: ds. J. Meinders,  

m.m.v. de zondagskring uit Blokker

Blokker: Zondagskring

Zondag 23 oktober 2016

Blokker: mw. ds. T. van Lente-Griffioen



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


