
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 30 september kunt u inleveren 

uiterlijk op WOENSDAG 21 september voor 19.00 uur ‘s avonds 

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

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

De redactie behoudt zich het recht voor de kopij in te korten en te beoordelen op toepasbaar-
heid en correcte inhoud voor plaatsing. Voor vragen of opmerkingen kunt u zich wenden tot 
de redactie via redactie@stichtingsamenspel.nl . Drukfouten voorbehouden.

Wilt u adverteren in Samenspel?
Als u een advertentie wilt plaatsen in Samenspel, kunt u contact opnemen met Drukkerij Gerja,
Smeetsweg 4, 1738 DK Waarland, tel. 0226-421520 of e-mail: samenspel@gerja.nl 

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

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

Jaargang 46, nummer 15 16 september 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
- Ellen Muller - Judith Gitzels
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Volg ons ook op Facebook: www.facebook.com/Samenspel

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

Vossenjacht Zwaag

Zaterdag 17 september is het weer zover. Dan komen de Zwaagse vossen 
weer uit hun holen tevoorschijn en zoeken een mooie plek in Zwaag om 
zich te verstoppen. De vraag is natuurlijk: wie heeft er als eerste alle vossen 
gevonden? Wie weet de boeven te ontwijken. Je krijgt van 14.00 tot 16.00 uur de kans 
om ze allemaal te vinden. Natuurlijk wordt het weer vreselijk spannend, maar ook heel 
leuk. Het gaat uiteindelijk om het meedoen en het hebben van een hele leuke middag.
Het gebied is in de Bangaerde en binnen de grenzen van de Dorpsstraat, Krijterslaan en 
Koewijzend. We hopen dat alle buurtbewoners en andere weggebruikers voorzichtig 

zullen rijden. Denk aan onze kinderen als u door het vossenge-
bied rijdt!!
We hopen allemaal op fantastisch weer en natuurlijk dat ieder-
een deze middag meedoet. Vraag je vriendje, vriendinnetje of 
buurmeisje mee en kom zaterdag 17 september om 13.50 uur 
naar Honky Tonk. De bijdrage voor deze middag is € 1,- per 
kind. Na afloop is er een heerlijke traktatie voor iedereen.
Ouders: denk om de begeleiding voor de jonge kinderen!

Kom schaken bij jeugdraad Zwaag

Hallo jongens en meisjes. Jeugdraad Zwaag organiseert al bijna 
30 jaar schaken voor de jeugd vanaf 8 jaar. Een activiteit waar veel 
jeugd op af komt. Dus als je wilt leren schaken, kom bij de  
JeugdRaad. En kan je al schaken dan ben je ook welkom. 
We beginnen weer op dinsdag 20 september. Het schaken wordt 
gehouden in het Jeugdgebouw Honky Tonk. De lessen worden geven door 
Gilles Provoost.
Het eerste half uur krijg je les en dan spelen we een partij en houden we een competi-
tie en aan het einde van het seizoen met bekers. Ook houden we in maart een gezellig 
schaaktoernooi waar heel veel jeugdschakers uit Noord-Holland komen. En wie weet 
doe je nog mee met verschillende kampioenschappen. Zoals WF-NH of zelfs het Neder-
lands kampioenschap.
Kosten voor het hele seizoen zijn slechts € 12,50 inl. examen. Het schaak seizoen loopt 
tot eind april. De aanvangtijd is 18.30 uur en duurt tot 19.30 uur.
 
Opgave via: schaken@jeugdraadzwaag.nl of kom dinsdagavond 20 september langs in 
ons Jeugdgebouw Honky Tonk, aan de Bangaerde 1 in Zwaag.



                  Nazomeravondfeest in de Wildebras.

Het bestuur en diverse vrijwilligers hadden het feestterrein leuk aangekleed en wat 
extra tenten neergezet, want er zou misschien een buitje komen.
Het begon met een lekker zonnetje en zo tegen 18.30 uur liep het lekker vol. Veel wa-
ren natuurlijk benieuwd wat nu precies het steengooien inhield! De eerste band Keep 
On Rocking begon om 19.00 uur te spelen en ook werd er aangevangen met het Open 
Zwaagdijks Kampioenschap Steengooien, of kortgezegd het OZKS.
 En de spanning liep al snel op. Zou de halve finale gehaald worden? En zo ja wie 
gingen er door naar de finale? Dat waren uiteindelijk Erwin Blokker, Peter van Langen, 
Arjen Rood en Jan Boots. Met als uiteindelijke winnaar Arjen Rood, 2de Jan Boots, 3de 
Peter van Langen. Er werd nog lang over nagepraat. 
De muziek werd afgewisseld met zanger Gert, die de sfeer opzweepte en als laatste 
waren daar Marno en Christa, die ondanks wat regenbuitjes de mensen op de dansvloer 
wisten te krijgen. Al met al een hele leuke avond, die over twee jaar zijn vervolg krijgt, 
met misschien wel een nieuwe kans met het steengooien of iets geheel anders!?

Vossenjacht Wildebras.
Zaterdag 1 oktober is er weer de jaarlijkse vossenjacht voor de jeugd van Zwaagdijk
Aanvang 14.00 uur bij de Wildebras. We hebben weer een leuk thema bedacht.
Dus datum noteren, komt ook nog over de dorpsmail.

Wildebras Dorpsmail.
Wilt u de wildebras dorpsmail ook ontvangen? Meldt u dan even aan op  
www.de-wildebras.nl

Wildebras site.
Voor alle informatie over de Wildebras kunt u natuurlijk altijd even kijken op 
www.de-wildebras.nl. Hierop staat informatie van alle verenigingen welke gebruik  
maken van de Wildebras. 

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

De huisartsenpraktijk is wegens nascholing,  
vakantie of nachtdienst gesloten op:

 Vrijdag 23 september  
en maandag 17 oktober t/m vrijdag 21 oktober 2016.



Aangenaam kennis te maken 
met … muziek!
Het muzikale seizoen 2016/2017 is bij muziekvereniging 
‘De Herleving Zwaag’ van start gegaan en de eerste re-
petities in De Plataan zijn weer goed bezocht. In het 
Leerorkest zijn nieuwe gezichten gekomen op diverse 
muziekinstrumenten als trombone, dwarsfluit en saxofoon.                                                                                                                                        

 
De Herleving heeft contact met 
een aantal basisscholen en samen 
met de Hoornse Brassband en het 
Hoorns Harmonie Orkest orga-
niseren zij op 17 september een 
‘Open Repetitie’. Waar leerlingen 
van basisscholen, nee eigenlijk 
iedereen, mee kan doen of alleen 
komen luisteren! Kennismaken 
met muziekinstrumenten, want 
muziek maken is leuk en goed 
voor de ontwikkeling. Zaterdag 
17 september om 14.00 uur staan 
de deuren van De Plataan open 

en kan je naast echte muzikanten komen zitten en misschien een nootje meespelen. Di-
rigent Rolf Hoogenberg neemt leuke muziek mee en dan ben je zo in Muziekland! Het 
Leerorkest laat zich van haar beste kant horen en wie weet… speel jij mee?

In Zwaag worden vele dingen georganiseerd 
zoals de ‘ Light Walk Experience’ & Lichtjes-
avond in de wijk Bangert- en Oosterpolder. Op 
zaterdag 24 september vanaf 20.00 uur speelt 
De Herleving op een middengedeelte van De 
Strip in Zwaag.  De voorgaande twee jaren wa-
ren de straten en tuinen mooi versierd en met 
een prachtige optocht werd de Lichtjesavond 
een succes!
De volgende dag, zondag 25 september, is De 
Herleving te beluisteren in Hoorn voor het 
Hema-concert. Vanaf 14.00 uur vrolijken we de 
Gouw muzikaal op. Onder leiding van dirigent 
Rolf Hoogenberg speelt het Harmonieorkest 
een uur lang leuke nummers tijdens de koop-
zondag.
Tot ziens op zaterdag 17 september om 14.00 
uur bij de Open Repetitie in De Plataan, of op 
24 september bij de Lichtjesavond 20.00 uur en 
natuurlijk op zondag 25 september in Hoorn 
om 14.00 uur.

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



In een vorige editie van Samenspel kon u lezen dat 
Ton en Ida Steen een complimentje kregen van Klaas van Hinte. 
Deze rubriek is opgezet als een doorgeefrubriek. Degene die een compliment 
krijgt mag in het volgende Samenspel een complimentje geven. 
Deze week geven Ton en Ida Steen een complimentje: 

In het Samenspel nummer 14 heeft Klaas van Hinte aan ons een complimentje gege-
ven. Daarvoor willen wij Klaas van harte bedanken. De werkzaamheden binnen het 
verenigingsleven en binnen de gemeenschap van Blokker doen we niet alleen, hier zijn 
ook veel andere personen bij betrokken dus ook voor hen is dit een compliment. Veel 
handen maken licht werk. Om nu een compliment door te geven is nog moeilijker als je 
daar mee aan de slag moet. Binnen de gemeenschap van Blokker zijn veel mensen actief 
en wij willen hier Wim en Mieke van Hilten uit lichten. De vele werkzaamheden voor 
de gemeenschap van historische route tot Kerkelijke werkzaamheden en vele dingen 
die wij niet weten. Wij vinden dit compliment bij hen passen en hopen dat zij in goede 
gezondheid deze werkzaamheden nog lange tijd zullen invullen.

Groet  Ton en Ida Steen.

Een complimentje!

Bericht van de Zonnebloem

De zomerlunch is weer een succes geweest.  
Dit is een uitje specifiek bedoeld voor mensen 
die zich alleen met een rolstoel verplaatsen. Op 9 
augustus stonden vijf gasten en evenzoveel vrijwilligers klaar bij de hoofdingang van 
De Perelaar in Zwaag. De bedoeling was een wandeling door Zwaag te maken vooraf-
gaand aan de lunch. Maar op dat moment regende het. Snel werd er gekeken wanneer 
het zou stoppen met regenen. Als we nog 10 minuten geduld zouden hebben zou het 
zonnetje weer tevoorschijn komen. Op naar de kinderboerderij aan de Dars in Zwaag. 
Altijd weer leuk om te zien hoe daar de geitjes, eenden, vogels, konijntjes  hun leventje 
leiden. Daarna via het Bullepad, Oostergouw en Dorpstraat naar de tuin van Carla en 
Theo Bot. Daar volgde een ontvangst met een glaasje prosecco of een advocaatje met 
slagroom.
De lunch bestond uit een slaatje, een heerlijke kop groentesoep, daarna een punt 
warme quiche lorraine en als toetje heerlijke aardbeien met slagroom. 
Het was gezellig mede door de mooie tuin en de hartelijke ontvangst door Carla Bot 
en Ria van der Ven. Ieder kreeg bij vertrek nog een trosje blauwe druiven mee. Deze 
groeien daar in het overdekte terras. Dit was weer zo’n kleinschalig uitje van de Zonne-
bloem.

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



Dijk- en Duinentocht

Gewoontegetrouw wordt in de eerste alinea van deze fietsberichtjes van de Westfriese 
Toerclub een verwijzing gemaakt naar een op dezelfde dag te verrijden rit van de profs. 
Liefst een bekende, goed in het gehoor liggende rit. Kijken we dan naar de rittenkalen-
der dan zien we staan op zondag 25 september: de GP Beghelli en Duo Normand. Zegt 
niemand iets. Ook over het aanstaande WK wielrennen valt niets te roepen, want dat 
wordt pas verreden in oktober. Wat later dan anders vanwege de hitte in Doha, Quatar.
Dus op naar de laatste rit van het programma 2016 van de WFTC uit Blokker op zondag 
25 september. Met de Westfriese Toerclub uit Blokker bent u die dag verzekerd van 
succes. Op het programma staat namelijk de Dijk- en Duinentocht. Altijd leuk! En ook 
veilig, want de gekozen wegen zijn niet alleen leuk, maar vooral veilig. Zeker met een 
helm op en de telefoon in ruste.
Bij de start aan de Noorderdracht 42a in Oosterblokker (Handbalvereniging) staat de 
100 km en de 70 km om 09.00 uur gepland. 
De langste rit gaat naar een nog nader te bepalen terras in Schoorl via Avenhorn, 
Oterleek en Egmond a/d Hoef. Terug eerst door het bos en dan naar Koedijk, Heerhu-
gowaard en Zwaag op de finish af. De rit van 70 km gaat naar De Evenaar in Warmen-
huizen via Zuidermeer en Schoorldam. Terug langs Oudkarspel, De Weel en Spanbroek 
naar de start. Wij zien u graag deelnemen aan de Dijk- en Duinentocht van zondag 25 
september 2016. Dit is tevens de laatste rit van WFTC Blokker van dit jaar.
Graag tot ziens in 2017 met weer veel ritten op het programma. 

Alweer de 4e kledingruildag in Zwaag op zondag 18 september
Op zondag 18 september vindt er weer een kledingruildag plaats aan de Dorps-
straat 167 in Zwaag van 11.00 uur tot 15.00 uur. Iedereen die al eerder kleding heeft 
ingeleverd kan dan gratis leuke kleding uitzoeken voor de punten die zij of hij heeft 
ontvangen. Ook kunt u kleding kopen voor € 1,- per ruilpunt. Dan kost een (spijker)
broek € 2,- en een t-shirt € 1,- of € 2,-.
Het is de vierde keer dat wij deze leuke en milieubewuste ruildag organiseren. Ook 
deze keer is er weer een loterij waar leuke prijzen gewonnen kunnen worden. In het 
Ruilcafé zijn tegen een kleine vergoeding versnaperingen verkrijgbaar. Deze versna-
peringen worden verzorgd door MealToday. 

Organisatie:
Wat:   Kledingruilbeurs Zwaag
Waar:   Dorpsstraat 167, Zwaag
Wanneer:  18 september van 11.00 tot 15.00 uur
E-mail:   kledingruilbeurszwaag@gmail.com
Facebook:  Kledingruilbeurs Zwaag
Twitter:  @kledingruilzwaag

Afzender: Kledingruilbeurszwaag / MealToday
Naam: Simone de Graaff-Neuvel / Francine van Deursen
Telefoonnummer: 06 12319909 / 06 40106947



Yoga in de openlucht

Zes Hoornse yogadocenten verzorgen op zondag 18 september een les in het natuur-
park van MAK Blokweer. Dit doen zij als onderdeel van het jaarlijkse yogafeest Global 
Mala, waarbij over de hele wereld tegelijkertijd yoga wordt beoefend.

Tegen het decor van de landelijke omgeving zullen de docenten elk een deel van de 
les voor hun rekening nemen. Het doel van Global Mala is om een snoer (‘mala’) van 
positieve energie te vormen dat mensen over de hele wereld met elkaar verbindt. Tege-
lijkertijd halen yogascholen geld op voor goede doelen: deelname aan de les is gratis, 
maar je kunt vrijwillig een bijdrage doen. De opbrengst van deze les gaat naar MAK 
Blokweer.
De les vindt plaats op zondag 18 september van 10.00 tot 11.00 uur op het terrein van 
MAK Blokweer, Kloosterhout 1-2 in Blokker. Neem je eigen yogamatje mee!
Dit evenement wordt mede mogelijk gemaakt door de gemeente Hoorn.

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

Zwaagdijk-West gealarmeerd!

Zevenhuis wil bedrijfsgebouwen van 20 meter hoog in plaats van 10 meter.
Zevenhuis en Hoorn willen afspraken schenden, die met de bewoners en met de ge-
meente Medemblik zijn gemaakt. De afspraak is om de gebouwen op Zevenhuis niet 
hoger dan 8 en 10 meter te laten zijn, zodat het landelijk karakter blijft bestaan voor 
de bewoners van het achterland van Zwaagdijk-West en de Bangert en Oosterpolder. 
Nu wil Hoorn er 20 meter hoog van maken. Ze denken dat er dan meer bedrijven 
komen. De dorpsraad van Zwaagdijk-West  had samen met PWF alle fracties bena-
derd om te pleiten voor een regionaal duurzaam bedrijventerrein en goede regionale 
samenwerking. Ronduit teleurstellend was de houding van de SP van Hoorn. Vier 
jaar geleden tegen de bouw van het bedrijventerrein en nu hun eigen wethouder in 
het college zit een tegengestelde opinie geven. Dat komt naar omwonenden over 
als onbetrouwbaar. De VVD en D66 zijn ook voor hoogbouw. Afspraken die er liggen 
gelden in de gemeente Hoorn voor deze partijen helaas maar tot de deur. De helft 
van de partijen stond achter de inwoners. Wethouder Tigges sprak in namens de ge-
meente Medemblik. Hij verweet de buurgemeente Hoorn dat er geen samenwerking 
is. Ook bleek nog duidelijk dat de financiën een groot probleem zijn. Scholtens heeft 
in oktober 2015 geld gekregen van Hoorn omdat ze zwaar verlies lijden op Zevenhuis. 
Tja: wethouder Tap van Hoorn zal uit andere vaatjes moeten gaan tappen en over-
gaan tot samenwerking en overleg. PWF en dorpsraad waren tevreden met deze 
eerste uitslag.



Veilingnieuws Oosterblokker 

Op zaterdag 5 november zal de Dorpsveiling van Oosterblokker plaats 
vinden in café De Harmonie. Alle inwoners en verenigingen in Ooster-
blokker worden vanaf medio september door onze ‘lopers’ benaderd om 
ludieke, lekkere en gezellige koopjes aan te bieden. U kunt uw koopje 
natuurlijk ook aanbieden via onze website www.dorpsveiling.nl 
Indien u een koopje op ‘de bon’ heeft aangeboden, kunt u wellicht zelf een A4-tje  
maken en uw koopje hierop omschrijven, dit is ook leuk voor de koper!
 
De opbrengst van de dorpsveiling is zowel bedoeld voor het onderhoud van ons erf-
goed het prachtige gebouw de Onze-Lieve-Vrouw Visitatiekerk in het centrum van Oos-
terblokker als het ondersteunen van de deelnemende verenigingen. Nadere informatie 
over de verdeelsleutel van de opbrengst kunt u vinden op onze website. 
Ook bedrijven kunnen ons sponsoren en uw logo wordt dan vermeld op onze website. 
Mocht u nog vragen hebben, kunt u contact met ons opnemen via info@dorspveiling.nl 

Naast leuke en gezellige koopjes zijn natuurlijk ook kopers nodig. Komt daarom allen 
naar de Dorpsveiling in Café de Harmonie op zaterdag 5 november om 20.00 uur en 
bied mee op de vele koopjes! U steunt er de kerk en het verenigingsleven mee, houdt er 
een prachtig koopje aan over en heeft een heerlijk gezellige avond. 
 
Het Veilingcomité

Vlooienmarkt in Cultureel Centrum  
Pancratius in Oosterblokker.

  

Zondag 2 oktober is er weer een gezellige vlooienmarkt in  
Oosterblokker! Er zijn diverse kramen met allerlei snuisterijen. 
Tweedehands kleding, kaarten, speelgoed, curiosa, sieraden,  
spulletjes uit grootmoeders tijd. Waardevol of niet, zeldzaam,  
bijzonder of alledaags, het is steeds weer een verrassing. Wat voor de één geen 
waarde meer heeft, kan voor de ander nog zeer bruikbaar zijn. En over de prijs valt 
hier altijd nog te onderhandelen!

Tijdens de vlooienmarkt is er een bar en buffet met heerlijke, zelfgemaakte soep, 
broodjes en drankjes. U kunt ook nog een kraam huren voor deze markt.
 
U bent vanaf 10.00 uur tot 16.00 uur welkom. Entree e 1.  
Kinderen onder 12 jaar onder begeleiding gratis.
U vindt ons in het Cultureel Centrum Pancratius, Oosterblokker 98 Oosterblokker.
Meer informatie: www.ccp.nu of voor vragen info@ccp.nu



Kermis Blokker weer op de kaart

Van 16 tot en met 20 september is het kermis in Westerblokker.
Er is de afgelopen periode veel energie gestoken in het organiseren van een gezel-
lig kermisprogramma voor jong en oud. Zoals bij een echte kermis hoort komen er als 
vanouds weer vier dagen lang kermisattracties (autoscooters, zweefmolen, draaimolen, 
trampoline, schiettent, etc.) op het Beursplein te staan. In samenwerking met de exploi-
tanten zijn er diverse acties geregeld. Zo is er iedere dag, ieder uur een verloting van 
een kermispakket t.w.v. 10 euro, gratis schminken op zondagmiddag en gratis suiker-
spinnen op maandagmiddag.
Ook in en rond café Het Gouden Hoofd is tijdens de kermis van alles te beleven. De 
vrijdag ná het traditionele bakvoetbal is er vanaf 00.00 uur een gezellige afterparty. 
Zaterdag start het feest in Het Gouden Hoofd om 20.00 uur met ‘feest-DJ Ed’ van Party 
Top. De avond wordt verder opgeluisterd met een spetterend optreden van Pascal Rede-
ker. Zondag vanaf 16.00 uur gaat het dak er af tijdens het ‘Oktoberfest’ in de feesttent 
voor Het Gouden Hoofd met medewerking van een heuse Schlagerband. Vanaf 20.00 
uur doet DJ Dolphin er nog een schepje boven op. Maandag is het Lazy Monday, lekker 
bijkomen van het weekend. Kermispoker vanaf 13.00 uur, vanaf 18.00 uur biefstuk eten 
voor een tientje. DJ Ruben zorgt deze avond voor de muziek. Dinsdagavond wordt ‘De 
Reünie van Blokker’. Iedereen is vanaf 20.00 uur van harte welkom om als vanouds weer 
klas- en dorpsgenoten, oude vrienden en bekenden te zien en te spreken op deze ou-
derwets gezellige slotavond. Vanaf 21.00 uur is er live muziek van de band ‘Thats for U’.

NIERSTICHTING ZWAAGDIJK-WEST,

De collecte voor de Nierstichting is dit jaar van 18 tot 24 september. De Nierstichting 
is ieder jaar weer dankbaar voor uw gave en inzet. 70.000 collectevrijwilligers doen 
weer mee aan deze collecteweek. Daardoor kan de Nierstichting investeren in het 
onderzoek naar de genezing van nierziekten en verder gaan met de ontwikkeling 
van de kunstnier. Bij voorbaat dank voor uw gift.
 
Groet Lyda Smit, Nierstichting Zwaagdijk-West.

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

OPHAALDATA: MAANDAG 19 SEPTEMBER
 MAANDAG 3 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



Familieberichten & Zoekertjes

Voor plaatsing in het Samenspel van 30 september 
graag uiterlijk op WOENSDAG 21 september voor 19.00 uur uw berichtje inleveren.

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

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

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

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

Heeft u iets te koop of zoekt u iets, 
wilt u iets bekend maken, aanbieden of vragen?

DANKBETUIGINGEN

Wij willen u van harte bedanken voor de overweldigende en warme belangstelling 
na het overlijden van mijn lieve man, onvergetelijke vader en belangstellende opa

Co Bransen

Het is hartverwarmend om te weten dat hij niet alleen voor ons, 
maar ook voor anderen zoveel heeft betekend.

Trees Bransen-Slippens kinderen en kleinkinderen.

Het is hartverwarmend dat zoveel mensen blijk hebben gegeven van  
hun medeleven na het overlijden van onze zus en tante 

Annie Schouten-Molenaar 

Wij danken een ieder hartelijk voor de belangstelling en steun in woorden,
met bloemen en kaarten.

Familie Molenaar en neven en nichten

Een groot gemis, een groot verdriet
Maar de mooie herinneringen 

Vergeten we niet

Zoveel mensen, bloemen, kaarten, lieve woorden en al die armen om ons heen!
Met elkaar hebben wij afscheid genomen van Jan Spil op een manier 

waaraan wij altijd in liefde zullen terugdenken.

Wij willen iedereen bedanken voor de belangstelling.

Wanja, kinderen en kleinkinderen.



Familieberichten & Zoekertjes
GEZOCHT

VERLOREN

Wie heeft er tijd en zin om ons af en toe te helpen bij het onderhoud van onze tuin  
en eventueel ook andere voorkomende klusjes in en om het huis?

Reacties graag via telefoonnummer 0229 234510

Verloren op 2 september in Kersenboogerd of Blokker, bos met 5 sleutels met o.a. 
zwarte brommersleutel. Kenmerk: groen gehaakt inktvisje. Euro 20 voor de vinder.

Tel: 0229-241850

Opening seizoen Vrouwengilde Zwaag

Op donderdag 25 augustus opende het Vrouwengilde Zwaag haar seizoen met een in 
alle opzichten zeer geslaagde dag. Een grote groep enthousiaste dames verzamelde 
zich ’s morgens bij de parkeerplaats van de kerk om per auto ’n dagje uit te gaan in 
Andijk.

Dat het bestuur geen verkeerde keuze heeft gemaakt bleek aan het einde van de dag, 
toen er zoveel positieve reacties te horen waren.
Als eerste werden we ontvangen bij de expositieruimte van De Mantel. Koffie en 
thee met wat lekkers stond al klaar en vervolgens was er een door Annet Mantel leuk 
gebrachte lezing, afgewisseld met prachtige videobeelden en natuurlijk de expositie-
ruimte van haar broer Marius van Dokkum. De lunch was gepland bij theetuin De Libel 
en door het prachtige weer en de gezellige tuin was dit al een uitstapje op zich.
Het sluitstuk van deze dag  bezorgde ons nog een paar geweldige uren. De uitnodi-
ging in het hoedenmuseum ‘Zet ‘m Op’ zorgde voor veel lachen en genieten. Mevrouw 
Gorter kan zich zo aanmelden bij allerlei cabaretgezelschappen. Zoals zij haar collectie 
bracht, leuk en interessant tegelijk, was vermakelijk.
Inmiddels zit onze lezing van donderdag 8 september met notaris Acta er ook alweer op 
en gaan we ons voorbereiden op een gezellige fietstocht naar Avenhorn. Dit gaan we 
doen op vrijdag 30 september. We vertrekken om 13.00 uur vanaf De Plataan. Meld u 
aan via een briefje in een envelop bij Tonny Rood, W. Alexanderstraat 3 in Zwaag.

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.



16 t/m 20 september Kermis Blokker  
 Westerblokker, Blokker

17 september Vossenjacht Aanvang: 13.50 uur
 Honky Tonk, Zwaag

18 september Kledingruilbeurs Aanvang: 11.00 uur
 Dorpsstraat 167, Zwaag

24 september Mr. Dark Horse Aanvang: 21.00 uur
 De Harmonie, Oosterblokker

24 september Battle of Blokker Aanvang: 20.00 uur
 Het Gouden Hoofd, Blokker

25 september Swaegh Zingt Aanvang: 15.30 uur
 De Ridder, Berkhout

25 september The Mordants Aanvang: 16.00 uur
 Het Gouden Hoofd, Blokker

26 september Dorpsoverleg Aanvang: 20.00 uur
 Het Gouden Hoofd, Blokker

1 oktober Vossenjacht Aanvang: 14.00 uur
 De Wildebras, Zwaagdijk-West

2 oktober Vlooienmarkt Aanvang: 10.00 uur
 Cultureel Centrum Pancratius, Oosterblokker

9 oktober Quiz Historisch Zwaag Aanvang: 14.00 uur
 De Witte Valk, Zwaag

Activiteitenagenda      september 2016

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



Sportagenda      september 2016

VOETBAL
18 september Heren Aanvang 14.00 uur
 De Blokkers - Zilvermeeuwen Blokker
24 september Heren Aanvang 14.00 uur
 Westfriezen - JVC Zwaag
ZAALVOETBAL
19 september Dames Aanvang 21.05 uur
 BZV - Avenhorn/K&S 3 Zwaag
21 september Dames Aanvang 21.45 uur
 Zwaag/Hoogland-Kozijnen - Wognum  Zwaag
23 september Heren (Topklasse) Aanvang 21.05 uur
 Zwaag/Hoogland-Kozijnen - Counters Zwaag
HANDBAL
18 september Dames Aanvang 13.30 uur
 Westfriezen - Hollandia T Zwaag
25 september Dames Aanvang 15.45 uur
 HV Blokker - Spartanen 2 Oosterblokker
25 september Heren Aanvang 14.30 uur
 HV Blokker - CSV/Meervogels 2 Oosterblokker
25 september Heren Aanvang 13.15 uur
 Westfriezen - Zaanstreek Zwaag
VOLLEYBAL
23 september Heren Aanvang 19.30 uur
 NIVO - Kwaboemsh De Kers
23 september Dames Aanvang 19.30 uur
 NIVO/Westvolver - WhamWham 5 De Kers
TAFELTENNIS
23 september Heren Aanvang  20.00 uur
 TT Sport A merk - Stede Broec 7 Oosterblokker 
HONKBAL
18 september Heren Aanvang 14.30 uur
 Urbanus - Red SL Vitesse Kerketuin 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.



Dorpsveiling Zwaag zit niet stil !

We swingen er over, want de Dorpsveiling Zwaag-enthousiastelingen achter de scher-
men hebben het strijdplan klaarliggen. Een goed helder en haalbaar plan is de basis 
voor het slagen van de tweede editie van onze Dorpsveiling die op zaterdag 29 oktober 
wordt gehouden.

Bedenk uw koopje
Weet u nog van de vorige editie? De British Open, rondleidingen op een bedrijf, VIP-be-
handelingen, taarten, biljartavonden, schoonheidsbehandelingen, Verrukkeluk Rondje 
Zwaag, een pan soep, kaartmiddagen, spelletjesavonden… Dat samen zorgde voor een 
topopbrengst voor de deelnemende verenigingen. In het weekend van 25 september 
komt het koopjesformulier weer bij u op de mat. Wilt u iets bijdragen, vul het hier dan 
in. Koopjes inleveren kan tot en met 7 oktober, dus laat de creatieve raderen alvast 
draaien voor een leuke kavel!

Wie doen er ook alweer mee?
Maar liefst 16 Zwaags georiënteerde verenigingen of stichtingen doen mee, met projec-
ten die de kwaliteit van het leefgenot in Zwaag omhoog stuwen.  
Wie heeft het? Zwaag!
Carnavalsvereniging Het Masker, EHBO Blokker-Zwaag, Huttenbouw Zwaag, KBO 
Zwaag, Musicalvereniging Zwaag, Muziekvereniging De Herleving, Muziekvereniging  
St. Caecilia, Scouting Discovery, Stichting Bangert en Oosterpolder, s.v. Westfriezen, 
Tennisvereniging Swaegh, Volleybal Wham Wham, Vrienden van de Wijzend, Zangkoor 
Happy Together, Zonnebloem Zwaag/Zwaagdijk-West en de Zwaagse Gymnastiek & 
Turnvereniging gaan er voor en maken samen met u de Dorpsveiling 2016 tot een groot 
succes!

Meer info op www.dorpsveilingzwaag.nl   
Dorpsveiling Zwaag

Bigband BiG GiG  
1 april 2017 in Het Park
Een nieuwe dimensie aan de ambities van BiG 
GiG. Dat is het project BiG-Movie-GiG. Onder 
regie van Martijn Bos brengt BiG GiG een ver-
rassende combinatie van muziek en beeld. De 
Bigband speelt arrangementen van film, tv-
programma’s en reclame. Dit alles wordt onder-
steund door beelden.

Voor de voorstelling van 1 april in theater  
Het Park kunt u kaarten online bestellen, 
via www.hetpark.nl



Stichting Historisch Zwaag viert feest!
 
Stichting Historisch Zwaag is in feeststemming!  
We bestaan namelijk twaalf en een half jaar!

Opgericht op 17 februari 2004 door Peter Koeman en Piet Bakker, kunnen we zeggen 
dat ze dat goed gedaan hebben. 

We gaan dit koperen jubileum op grootse wijze vieren op zondag 9 oktober. We gaan 
dit doen met een grootse jubileumquiz:
Van wie is deze stem, in welk jaar was de eerste rijdende kermisborrel, in welke straat 
staat Ben of van wie is de bijnaam Kees Zweef? Allemaal vragen die voorbij kunnen 
komen in de Quiz van Historisch Zwaag. Voorzien van vele beeld- en geluidsfragmenten 
worden deze vragen op jullie afgevuurd. Deze vragen kunnen jullie beantwoorden met 
de inmiddels bekende stemkastjes. In vier rondes krijg je vragen over Zwaag en Zwagers 
voorgeschoteld uit het verre verleden, maar ook uit het heden. Bijna iedereen komt aan 
bod! Ga deze middag de strijd aan met je dorpsgenoten en wie weet wordt jouw team 
de winnaar van deze Zwaagse quiz en ga je met de titel ZWAAGKENNER naar huis.
Dus heb je zin in een gezellig middagje tijdreizen, formeer dan een team van maximaal 
4 personen, bedenk een ludieke naam voor je team en kom zondag 9 oktober naar De 
Witte Valk. De quiz start om 14.00 uur en voor € 5,- per team doe je al mee. Je hoeft je 
niet van tevoren op te geven, maar kom op tijd, want er is een beperkt aantal kastjes 
beschikbaar. 
Buiten de quiz is er ook voor de jeugd gezorgd. In de Bangertzaal zal een springkussen 
zijn opgesteld.
We hopen jong en oud allemaal te zien op zondag 9 oktober in café De Witte Valk!
Stichting Historisch Zwaag.



Pancratius vertelt . . . 

Dag lieve mensen.

De vakanties zijn voorbij, de scholen zijn weer begonnen, en in 

mijn kerk begint een nieuw seizoen.

Ik heb het in deze rubriek wel eens gehad over de nieuwe burgemeester van Drech-

terland. Ik hoopte dat hij mijn kerk zou weten de vinden en te waarderen. Nou, ik 

ben zeker niet teleurgesteld. De nieuwe burgemeesters van Drechterland en van 

Hoorn wilden een aantal pareltjes van West-Friesland ontmoeten. Eén van deze pa-

rels is mijn kerk. Ruud en Wil hebben een rondleiding verzorgd en het een en ander 

over de kerk verteld. U begrijpt dat ik met dit bezoek zeer in mijn nopjes was.

In het schip van de kerk was het toen een grote rommel. U weet wel, ik krijg nieuw 

stucwerk en de wanden worden gewit. Op het moment dat ik dit schrijf is het ergste 

gelukkig achter de rug. Er wordt alweer wat opgeruimd, en deze week wordt het 

podium weer opgebouwd. U begrijpt dat ik hiermee heel blij ben.

U heeft goed gereageerd op mijn vertelling van juli. Er hebben zich enkele mensen 

aangemeld voor de functie van beheerster. Het bestuur zal binnenkort een keuze 

maken uit de aanmeldingen. 

Wat brengt ons en u het nieuwe seizoen? Nu is al bekend:

In september wordt de vrijwilligersmiddag gehouden en start de seniorenbond haar 

activiteiten.

In oktober vindt de vlooienmarkt plaats en de antiek- en brocantemarkt.

In november is de 9de XXL-expositie in mijn mooie kerk en is er het theater met 

’mensenkinderen’. 

Zo heeft u vast enig idee wat er zoal staat te gebeuren.

Bij al die activiteiten zijn vrijwilligers nodig. Soms twee, maar soms ook meer. Het 

vrijwilligersbestand kan best wat uitbreiding (en verjonging) gebruiken. Ik doe weer 

een oproep. Als u nu denkt, nou dat lijkt mij wel wat, of, ik weet er wel iemand voor, 

neem dan maar contact op.

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.



KaRo Handbaltoernooi weer een zonnige topper!

Het leek er even op dat de hele dag in het water zou vallen, maar alle getoonde 
inzet van de vele vrijwilligers om dit toernooi te laten slagen werd beloond met een 
stralende dag!

Voor de 43-ste maal kwamen ruim 1100 handballiefhebbers, met een veelvoud 
aan supporters naar Zwaag om daar de eerste serieuze stappen te maken voor een 
nieuw handbalseizoen. Uit de hele regio geeft men acte de préséance op een uitste-
kend georganiseerd toernooi. 
Een mooi visitekaartje voor heel handballend West-Friesland, onze hoofdsponsor en 
zeker ook voor de s.v. Westfriezen. Duim omhoog voor de toernooisponsors en alle 
vrijwilligers die deze happening hebben doen laten slagen. Verslag, foto’s en clip-
pies van dit toernooi kunt u vinden op www.westfriezen.nl/handbal
Er was ook nog een extra zonnetje voor Elly Klijbroek. Op het KaRo handbaltoer-
nooi bij Westfriezen werd zij verrast met de Zilveren Westfriezen-speld.  Elly fluit 
al jaren het handbal bij Westfriezen. Daarnaast is ze een groot aantal jaren coach 
geweest van jeugdteams, actief bij het schoolhandbal en betrokken bij de opleiding 
van nieuwe fluitisten. Zij is een voorbeeld voor hen. Een fluitist met een Geel-Wit 
hart! Al deze feiten opgeteld hebben ervoor gezorgd dat het Algemeen Bestuur 
van Westfriezen met groot plezier de Zilveren Speld heeft uitgereikt aan Elly. Dik 
verdiend!
Zondag 18 september speelt Dames 1 thuis om 13.30 uur tegen Hollandia T. Als u 
vermaakt wilt worden, kom dan gerust! Handbal is fun, zeker bij Westfriezen!

s.v. Westfriezen



Van singi wordt je breiti man.

Pfffff….…..tropische temperaturen tijdens de 
eerste twee koorrepetities. Je gaat er helemaal 
Surinaams van praten man. De aanwezige koor-
leden zijn allemaal zongebruind en het lijkt wel 
of ze uit de tropen of van de Caribische eilan-
den afkomstig zijn. Als die temperaturen zo 
blijven, kan Swaegh zingt het repertoire beter 
aanpassen en soul, reggae of gospels gaan 
zingen. Gelukkig is het Nederlandse klimaat 
een beetje wisselvallig dus zullen er ook wel 
weer koelere momenten komen en kan het 
koor haar huidige repertoire behouden. Van 
de liefhebbers van de Blokkerse kermisborrels mogen die koelere momenten nog wel 
een paar dagen wachten. Een kermisborrel buiten is altijd leuker dan een kermisborrel 
binnen.  Buiten in de zon lekker happen in een koele sneeuwwitte schuimkraag en een 
deuntje meezingen met zo’n oerhollandse meezinger..…  Mooier is er toch niet?  Mee-
zingen (mannen: kom op nou!) kan daags na de Blokkerse kermis ook in de Witte Valk 
in Zwaag. Op woensdag 21 september repeteert Swaegh zingt daar weer. Dan vindt 
ook de generale repetitie plaats voor het optreden van het koor op het festival ‘Tussen 
kroeg en kerk’ in Berkhout op zondag 25 september. Er wordt dan om 14.35 uur opge-
treden in de kerk van Berkhout en om 15.30 uur in café De Ridder. Het gerucht gaat dat 
De Koster de middag samen met alle aanwezigen vrolijk gaat afsluiten. U wordt daarbij 
natuurlijk ook verwacht. Wilt u meer weten over het festival in Berkhout? Kijk op onze 
website www.swaeghzingt.nl of onze facebookpagina.

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

OPHAALDATA: WOENSDAG 21 SEPTEMBER 
 WOENSDAG 5 OKTOBER
SVP PAPIER GEBUNDELD OF IN DOOS/BAK AAN DE WEG ZETTEN.

Ophaaldata oud papier Blokker

Wereldwinkel Zwaagdijk-West  (Nog maar 2x dit jaar !!)

Omdat er minder vieringen zijn, zijn er dus ook minder wereldwinkel-verkopen.
Noteert u ze alvast? Wij zijn er op zondag 25 september en zondag 27 november.
Graag tot ziens bij de verkoop en/of de koffie/thee.

Wereldwinkel groep Zwaagdijk-West
Jose, Angela, Judith en Carla



Nazomeren...
En dan opeens is het september. Op de camping is de rust weer-
gekeerd: de (klein)kinderen zitten weer op school. Alleen de 
gelukkige achterblijvers, een handjevol gepensioneerden en ik, 
kunnen gaan genieten van een zomer die nu pas intreedt. Blij 
toe, want mijn zomertaille is ook later ingetreden dit jaar. Heb ik 
er toch nog een beetje lol van. Volgend jaar ga ik ook in boerki-
ni, niet meer lijnen, lekker warm met deze kille zomers en mocht 
het heet worden dan hoef ik geen zonnebrand meer te smeren. Slim bekeken van die 
moslima’s. Daarnaast, als ik op het strand zo om me heen kijk zouden we dit kleding-
stuk juist moeten toejuichen... 
Maar voor de scholieren lijkt het me verschrikkelijk balen: al maanden kijk je uit naar de 
zomervakantie en dan moet je je zes weken lang, van juli tot en met augustus van dag 
tot dag door regen, wind, ja zelfs hagel worstelen. En als je weer in de schoolbanken 
zit, zie je vanuit het raam dat die frisdrankreclame met in zee hossende leeftijdgeno-
ten toch nog werkelijkheid wordt, maar voor jou alleen in de weekenden. Echter niet 
getreurd! Over zes weken is het weer herfstvakantie. En die zijn de laatste jaren toch 
mooier dan de zomers. Ik zeg: opschuiven die vakanties! 
Wat in ieder geval opgeschoven moet worden is de verkoop van pepernoten. In het 
noorden lagen deze half augustus al in de schappen. Ik vraag me af wat zo’n winkelier 
bezielt om zo’n leuke traditie de nek om te draaien. Afstraffen die winkelier, op het 
schandblok, zak pepernoten om zijn hals en de hele handel laten opeten!
De verkoop van de nieuwe wintercollectie floreerde ook bij de kille zomermaanden. De 
wollen poncho’s vlogen als broodjes over de toonbank. De kleuren, donkergrijs en 
-blauw, komen bij mij nog niet aan op mijn netvlies. Ik kijk steevast weg als ik ze zie, 
ben er nog niet aan toe. Voorlopig geniet ik nog van de zomer. Bovendien ligt de vries-
kast nog stampvol ijsjes. Bye bye zomertaille!

Gezinsviering groep Zwaagdijk-West

Een nieuwe klas, een nieuwe juf of meester, een nieuw jaar!
Deze speciale startviering is voor iedereen die weer een nieuw jaar begint. Wij nodi-
gen kinderen, ouders, opa’s en oma’s en andere Zwaagdijkers uit om deze viering mee 
te vieren. Het koor ‘Zingsalabim’ uit Wognum gaat voor ons zingen.

De gezinsviering is op zondag 25 september en begint om 10.00 uur.

Tot ziens! Gezinsvieringgroep Zwaagdijk-West



Kom klaverjassen of keezen  
bij tennisvereniging de Wings 

Klaverjaskaarten en de doos met het populaire spel Keezen  
zijn inmiddels vaste ingrediënten geworden van de gezellige  
winteravonden in de kantine van tennisvereniging Wings.  
Ook de komende winter worden er vijf kaart/spelletjesavonden  
georganiseerd en wel op:

vrijdag 21 oktober 2016
vrijdag 18 november 2016
vrijdag 16 december 2016
vrijdag 17 februari 2017
vrijdag 24 maart 2017 

Zowel leden als niet-leden van Wings zijn welkom, dus neem mee dat leuke familielid 
of die aardige buurman. Om 20.00 uur starten we met koffie en thee en beginnen zo 
snel mogelijk te spelen. Zijn dit niet je favorieten spelletjes? Geen punt bij de Wings! 
Neem je eigen spel mee en probeer een groepje te vormen dat met jou wilt spelen. We 
zorgen altijd voor een lekker hapje en een paar prijzen. Daar vragen we een bijdrage 
voor van € 3,50 per persoon.

Adres: Boekert 5, 1696 AH Blokker
Nog vragen? Bel of schrijf naar: 0229-242552 / hans.marliesbergman@hotmail.com

Huttenbouw Zwaag 40 jarig jubileum!

Dit jaar bestaat Huttenbouw Zwaag 40 jaar. Wat een mijl-
paal! Heel veel mensen hebben zich met veel toewijding 
ingezet en al die jaren ervoor gezorgd dat de laatste week 
van de zomervakantie een spektakel is geweest voor de 
Zwaagse Jeugd! Timmeren, zagen, kanovaren, knutselen, 
verven, springkussen, broodjes bakken, samenhorigheid en 
vooral gezelligheid!
Miranda, Marga, Lydia, Ans, Jeanett, Jos en Marco zijn De Rode Brigade en het huidig 
bestuur van de huttenbouw. Zij hebben er dit jaar weer, samen met de (licht)blauwe 
brigade, een groot feest van gemaakt. Het thema was circus en er werden onder andere 
prachtige circustenten, circustreinen en pipowagens gebouwd en in de Honky Tonk 
knutselwerkjes gemaakt om de hut nog mooier te maken. 
Dinsdag werd een grote circustent opgebouwd naast de kerk. Voor wie zou dat nou 
zijn? Als verrassing mocht alle kinderen van de huttenbouw woensdagmiddag een ge-
weldige voorstelling bijwonen van Circus Sijm!  Wat hebben ze allemaal genoten. 
Alle vrijwilligers van Huttenbouw Zwaag namens alle kinderen uit Zwaag, dank jullie 
wel voor jullie inzet. Bedankt!!!

Namens bestuur Jeugdraad Zwaag



The Battle of Blokker, Oosterblokker versus Westerblokker

Nog maar een weekje en dan zal de battle tussen Ooster- en Westerblokker losbarsten. 
De spanning stijgt, want wie zal dit jaar als winnaar uit de bus komen? De voorberei-
dingen zijn in volle gang en we kunnen melden dat de vragen niet mis zijn, zelfs pittig. 
De locatie waar de strijdende partijen elkaar op 24 september zullen treffen is café Het 
Gouden Hoofd. 
De organisatie, carnavalsvereniging de Blockeniers en de O.P.A.S, zijn er klaar voor 
om er een mooie avond van te maken!

Voor de captain van team Oosterblokker werd de spanning toch te hoog. Hij was bang 
dat zijn kennis over Oosterblokker niet toereikend was, omdat hij immers al een aantal 
jaren in Zwaag woont. Maar de deelnemers staan te dringen voor een plekje in een 
team. Zo kwam als beste, na uitgebreide screening, Erwin Lakeman uit de bus. 
Een Oosterblokkerder in hart en nieren. Een rots in de branding, iemand die van gezel-
ligheid houdt. Maar zeker niet onbelangrijk: zijn kennis over Oosterblokker is groot. 
Hij heeft zijn oren meestal goed open staan. Kortom, een echte captain die in staat zal 
zijn om team Oosterblokker naar een hoger niveau te brengen. Team Oosterblokker 
bestaat uit: Erwin Lakeman (teamcaptain), Mirjam Korse, Ella Kieftenburg, Monique 
Bakker, Derek Pronk en Jorrit Wagenaar.

Team Westerblokker bestaat uit: Piet Koelemeijer (teamcaptain), Nienke Dijksma, 
Meinte Boersma, Annemiek Jong, Mathijs de Haan en Ger Willy Steen.
De vragen hebben verschillende categorieën zoals: algemene kennis, muziek en het 
raden van Blokkerse gezichten. Bij het beantwoorden van die vragen mag de achterban 
van het betreffende team uiteraard geraadpleegd worden. Daarnaast komt het spek-
takel van de ‘mysteryguest’ natuurlijk ook weer aan bod. De algemene vragen en de 
vragen die meer op inschatten neerkomen zullen zonder meer over Ooster- of Wester-
blokker gaan.

Voor degenen die niet helemaal weten wat de battle inhoudt, volgt hier een korte 
uitleg. Zoals gezegd strijden Ooster- en Westerblokker om de winst. Beide teams krijgen 
diverse vragen voorgelegd. Denk qua opzet aan programma’s als: Jongens tegen de 
meisjes of Ik hou van Holland, maar dan de Blokkerse versie.
Om van de battle weer een weergaloos succes te maken, nodigen de strijdende partijen 
u uit om ze hartstochtelijk te komen aanmoedigen, maar bovenal om bij te dragen aan 
een zeer gezellige avond.
Muzikaal wordt deze avond ondersteund door Party Top die garant staat voor een leuke 
avond uit.

Tot zaterdag 24 september, zaal open om 20.00 uur!



Dorpenoverleg Blokker - Zwaag

Beste dorpsbewoner/-ster van Blokker en/of Zwaag,

De zomermaanden zijn ideale maanden om zaken te ondernemen die nog op de plank 
liggen. De Agendacommissie nodigt u van harte uit hierover van gedachten te wisselen 
(vooral natuurlijk met andere dorpsbewoners) op het eerste dorpenoverleg van 2016 
– 2017, op maandag 26 september vanaf 20.00 uur in café Het Gouden Hoofd, Wester-
blokker 80, Blokker. 

Agenda:
• Opening
• Ingekomen stukken
• Verslag d.d. 25 april 2016

Graag nodigen wij u uit kennis te maken met de (nieuwe) burgemeester van Hoorn, de 
heer Jan Nieuwenburg.
Vanzelfsprekend stelt hij u op de hoogte van zijn portefeuille, maar u kunt hem ook 
vragen stellen. U kunt uw vragen bij het secretariaat, Sandra de Heus, indienen tot don-
derdag 22 september. De burgemeester heeft dan tijd zich over uw vragen te buigen en 
u een (mogelijk) antwoord te geven op de daarop volgende maandag (de 26-ste).
De Agendacommissie hoopt op een boeiende discussie met vooral dorpse zaken die aan 
de orde worden gesteld.

• Berichten van de wijkcoördinator Ron van Marle
• Wensen/nog te realiseren zaken
• Sluiting en de aanbieding van een drankje in het voorcafé.

Pruimen… jammie!

Op zondag 25 september kun je zelf pruimenjam komen maken bij MAK Blokweer. 
Pruimen zijn niet alleen lekker, ze zijn ook erg gezond. Ze zitten namelijk vol vezels die 
goed zijn voor de darmwerking. De allerlekkerste jam is natuurlijk zelfgemaakt van vers 
geplukt fruit. Kom daarom naar deze doe-middag en maak je eigen pruimenjam om 
thuis een heerlijke boterham mee te smeren!
Deze Maks’ doe-middag voor kinderen van 6 t/m 12 jaar vindt plaats op zondag 25 sep-
tember van 14.00 tot 15.30 uur, 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 email naar info@mak-blokweer.nl. De kosten zijn € 4,50 per kind (inclusief 
materialen).

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



Rooms-katholieke kerkdiensten
Kerkgebouwen: Westerblokker H. Michaël, Plantage 29, Blokker
 Oosterblokker O.L.V. Visitatie, Oosterblokker 68, Oosterblokker
 Zwaag St. Martinus, Past. Nuyenstraat 3, Zwaag
  Lourdeskapel, Past. Nuyenstraat 2, Zwaag
Eerst aanspreekbare pastores:
 Blokker: Kapelaan Marco Cavagnaro, telefoon 0229 - 245621
 Zwaag: Kapelaan Marco Cavagnaro, telefoon 0229 - 237157
Inlichtingen: Secretariaat:  St. Martinus, telefoon 0229 - 237157 
 Geopend:        vrijdagochtend  van 09.30 tot 11.30 uur 
 E-mailadres:  sintmartinus@quicknet.nl 

Vieringen
vr. 16 sept. 09.00 uur Westerblokker Eucharistieviering
za. 17 sept.  Oosterblokker GEEN VIERING
zo.      18 sept. 10.00 uur Zwaag   Startzondag,  Eucharistieviering ,  
    m.m.v. Grote Waalkoor.  
   Westerblokker  GEEN VIERING
di. 20 sept. 09.00 uur Westerblokker Eucharistieviering
wo. 21sept. 09.00 uur Zwaag Eucharistieviering in de Kapel
do. 22 sept. 09.00 uur Zwaag Eucharistieviering in de Kapel
vr. 23 sept. 09.00 uur Westerblokker Eucharistieviering
za. 24sept.. 19.00 uur Oosterblokker Eucharistieviering 
    m.m.v. Dames en Herenkoor
zo. 25 sept.. 09.30 uur Zwaag Eucharistieviering, viering 
    25-jarig huwelijk,m.m.v. Grote Waalkoor
   Westerblokker  GEEN VIERING
di. 27 sept.. 09.00 uur Westerblokker Eucharistieviering
wo. 28 sept. 09.00 uur Zwaag Eucharistieviering in de Kapel
do. 29 sept.. 09.00 uur Zwaag Eucharistieviering in de Kapel
vr. 30 sept.. 09.00 uur Westerblokker Eucharistieviering
za. 1 okt. 19.00 uur Oosterblokker Eucharistieviering Samenzang
zo. 2 okt.  Zwaag GEEN VIERING
   09.30 uur Westerblokker Eucharistieviering Sterren en Stars

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 18 september  Zondag 25 september
Zwaag: mw. ds. T. van Lente-Griffioen Blokker: ds. R. Kooiman
Blokker: Zondagskring



Alarmnummer Ambulance / Brandweer / Politie 112

In niet-levensbedreigende situaties
Ambulance of Brandweer  072 - 564 44 44
Politie  0900 - 88 44
Erwin Kuiper, wijkagent Zwaag / Blokker 0900 - 88 44
  erwin.kuiper@politie.nl
  Twitter: @_erwinkuiper
Storingsnummers
Elektriciteit / Gas  0800 - 90 09 (24 uur per dag)
Kabel  0900 - 1884 (lokaal tarief)
Water  0800 - 023 23 55

Gemeente Hoorn  0229 - 25 22 00

Centrale Huisartsenpost West-Friesland
Maelsonstraat 5 (voor parkeergarage Westfries Gasthuis) 0229 - 29 78 00
- avond-, nacht- en weekenddiensten voor spoedgevallen.
- dagelijks tussen 17.00 uur 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


