
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 4 december kunt u inleveren 

uiterlijk op WOENSDAG 25 november 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.
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Het Samenspel is een twee-wekelijkse uitgave (oplage 5500 
stuks) van Stichting Samenspel en heeft tot doel de inwoners 
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Volg ons ook op Facebook: www.facebook.com/Samenspel

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

En dan is het alweer november. Met de eerste pepernoten in de supermarkt denk je 
dat het zo’n vaart niet zal lopen, maar als de Sint alweer in het land is, is die gedachte 
al snel achterhaald. Maar goed, alle pepernoten ten spijt... andere zaken gaan ook 
gewoon door. 
Dus krijgen wij uiteindelijk van het Zevenhuis de plannen door voor de aanplanting van 
de groenzone, om het enige bedrijf dat daar staat enigszins aan het oog te onttrekken. 
Het moet een robuuste afscheiding gaan worden, maar met boompjes van zo’n drie 
meter hoog zal dat nog wel even duren. Toch heeft het overleg naar ons idee wel wat 
opgeleverd. Daar zijn we tevreden over.

Hoe het verder gaat met de strijd tegen de windmolens levert nog steeds de nodige 
vraagtekens op. Vanuit de provincie is het ook een schimmig beeld. Wel is duidelijk dat 
op 15 januari 2016 een aantal kogels door de kerk gaan. Dan moet de provincie met 
besluiten op tafel komen. Binnen de stuurgroep wordt hard gewerkt om zaken positief 
te beïnvloeden.
In Enkhuizen is een groep mensen bezig om gezamenlijk de aanschaf van zonnepanelen 
te realiseren. Bij gebrek aan een geschikt dak kunnen de deelnemers investeren in 
panelen op daken van bijvoorbeeld dorpshuizen, scholen en bedrijven. De investering 
voor zo’n acht panelen bedraagt rond de 4000 euro. Alle verdere zaken worden dan 
door de coöperatie geregeld. Toch een manier die meer oplevert, dan de 1% op je 
spaarrekening. Wij zijn benieuwd of dit initiatief ook in ons dorp kans van slagen biedt. 
Heeft u belangstelling, of wilt u meer weten? Neem dan contact met de Dorpsraad op. 
Met een geschikt eigen dak is het natuurlijk een makkie om een eerste duurzame 
stap te zetten. Heel Zwaagdijk-West met zonnepanelen... misschien een windmolen 
minder?
 
In januari is er weer de jaarvergadering. De stand van zaken bij de aanleg van de 
Westfrisiaweg levert voldoende vragen aan de fa. Heijmans op. Wij proberen dan 
ook Heijmans en de provincie als opdrachtgever op de avond van de jaarvergadering 
(datum hoort u nog) tekst en uitleg te laten geven. Tot slot: voor het onderhoud en 
maatregelen in geval van vorst is de fietsbrug de verantwoordelijkheid van de fa. 
Heijmans.

Berichten van de dorpsraad Zwaagdijk-West



Op zaterdag 21 november geeft EHBO vereniging Blokker Zwaag een opleidingscursus 
Reanimatie/AED, mede in het kader van het project BurgerAED Hoorn. Wilt u niet 
deelnemen aan BurgerAED Hoorn maar u wilt wel leren reanimeren, dan bent u 
uiteraard ook van harte welkom.
Weet u wat u moet doen wanneer het in uw omgeving gebeurt? Het kan iedereen 
overal en altijd overkomen. EHBO vereniging Blokker Zwaag is Reanimatiepartner van 
de Hartstichting en geeft op zaterdag 21 november weer een opleidingscursus.  De 
cursus wordt gegeven in Zwaag van 09.00 uur tot 13.00 uur. Na deze cursus weet u hoe 
te handelen wanneer iemand in uw omgeving wordt getroffen door een hartstilstand.
Opgeven voor deze cursus kan via secretariaat@ehboblokkerzwaag.nl of via de website: 
www.ehboblokkerzwaag.nl

BurgerAED Hoorn bestaat sinds 1 juli 2010 en kan uiteraard nog steeds vrijwilligers 
gebruiken. Voor dit project zijn altijd mensen nodig. Wanneer een hartstilstand gemeld 
wordt bij 112, wordt er een sms of app gestuurd naar 30 hulpverleners die zich in de 
buurt van het slachtoffer bevinden. Hierdoor kan er snel met de reanimatie worden 
begonnen en kan er ook snel een AED worden ingezet. Dit heeft al vele levens gered.  
Wilt u ook deelnemen aan BurgerAED Hoorn of het BurgerAED in uw woonplaats 
buiten Hoorn? Dat kan als u in bezit bent van een EHBO, BHV of Reanimatiediploma. 
U kunt zich dan opgeven via www.hartslagnu.nl

Reanimatie/AED cursus EHBO vereniging Blokker Zwaag

De Agendacommissie nodigt u van harte uit voor de laatste bijeenkomst van het 
Dorpenoverleg Blokker/Zwaag en wel op maandag 23 november om 20.00 uur in de Wite 
Valk te Zwaag.

Agendapunten zijn o.a.:
•	 	Mogelijke	bijstelling	van	uw	beeld	van	de	ziekte	van	Parkinson,	informatie	gepresenteerd	

door mevrouw Marcelle Barion, provinciaal coördinator (Blokker). Eveneens aandacht 
voor het Parkinson café in Hoorn.

•	 	Presentatie	 van	 het	 verkeersonderzoek	 “Hoe	 wij	 minder	 verkeer	 kunnen	 krijgen	
op de dorpslinten”, door de heren Jacques Dekker (Zwaag) en Simon Broersma 
(gemeenteraadslid Hoorn, Zwaag).

•	APV	Hoorn,	hondenbeleid.
•	 	Het	moment	voor	het	indienen	van	wensen	/	ideeën	/	voorstellen	die	u	graag	(mede)

bewoners wilt voorleggen en zo mogelijk met hen wil bespreken.

De Agendacommissie

Dorpenoverleg Blokker/Zwaag



Nieuws van de Zwaagse Gymnastiek en 
TurnVereniging

ZG&TV heeft een geweldig mooi geldbedrag van de DEEN 
jeugdsponsoractie gekregen en wij zijn daar heel erg blij 
mee. Wij willen DEEN, namens al onze jeugdleden, hiervoor 
bedanken. Het bedrag zal worden besteed aan een nieuw toestel wat voor al onze 
jeugdleden een aanwinst zal zijn.
Over enkele weken starten de eerste wedstrijden weer voor onze selectieturnsters en 
daar zijn ze hard voor aan het trainen. Er is nog geen stress of zenuwen, maar dat zal 
ongetwijfeld nog wel komen. 6, 12 en 13 december zullen we zien of het harde werken 
resultaten geeft. Maar daar gaan wij, als trainsters, met de hele selectie natuurlijk wel 
vanuit! Wij houden u op de hoogte!

Voor meer informatie over ZG&TV kunt u terecht op onze site www.zgtv.nl of op onze 
facebookpagina

Nieuws van Vrienden van de 
Wijzend
Langzaam sijpelt het nieuws van de gemeente bij 
ons binnen. De contouren worden zichtbaar en 
zien we waar het met de Wijzend naar toe gaat.
Een	zwembad,	een	openluchtbad	die	commercieel	geëxploiteerd	gaat	worden;	dat	is	de	
bedoeling. Moeten we hier blij mee zijn? We zullen het zien en moeten dit op zijn minst 
een kans geven. De huidige optie onder het oude bestuur was geen optie meer. Vrienden 
van de Wijzend heeft destijds ook een aantal gesprekken gevoerd bij de gemeente waar 
o.a. ook wethouder Tap aanwezig was. In die gesprekken hebben we duidelijk gemaakt 
dat	er	goede	afspraken	met	een	commerciële	gegadigde	gemaakt	moeten	worden,	ook	
omdat deze afspraken gelden voor tien jaar. Wij vinden bijvoorbeeld dat er niet getornd 
mag worden aan de openings- en sluitingstijden. Verder hebben wij die vraag bij de 
wethouder neergelegd en die gaf aan dat juist in dit soort zaken de gemeente een rol 
speelt. Ook de entree- en abonnementsgelden mogen niet onverantwoord verhoogd 
worden. Net zoals wij ook vinden dat er met bepaalde doelgroepen zwemmers rekening 
gehouden moet worden die karakteristiek zijn voor de Wijzend.

Wij	hopen	dat	de	nieuwe	exploitant	zich	socialer	zal	opstellen	dan	de	oude	werkgever	en	
dat het personeel van de Wijzend na het openlucht seizoen in de Wijzend op een andere 
plaats te werk gesteld kan worden. Met een beetje goede wil moet dit toch mogelijk zijn.
De afgelopen drie jaar hebben wij ons beijverd om onder andere middels deze stukjes in 
Samenspel en op tal van andere manieren de Wijzend, óns zwembad, onder de aandacht 
van de mensen te brengen. Een goed voorbeeld zijn de redactionele artikeltjes in Samenspel 
die zeer in trek zijn bij de lezers van Samenspel. Wij zullen ons blijven inspannen om de 
Wijzend telkens weer in al haar facetten onder uw aandacht te brengen. Dit was het weer 
tot de volgende keer met meer nieuws van en over de Wijzend (ons zwembad).



WINNAAR MAKS’ FOTOWEDSTRIJD BEKEND GEMAAKT!

Zoals elk jaar organiseerde stichting MAK Blokweer ook deze zomer een wedstrijd voor 
amateurfotografen. De uitdaging is steeds om op het terrein van MAK Blokweer een 
serie natuurfoto’s te maken die niet alleen leuk zijn om te zien, maar die ook binnen een 
bepaald thema moeten passen. Op 15 november is de winnaar bekend gemaakt.
 
Het thema van dit jaar was ‘water’, in de breedste zin van het woord. Slootjes, mist, 
waterplanten, dieren die in het water spelen - de mogelijkheden waren eindeloos. Dat bleek 
ook wel uit de fotoseries die zijn ingestuurd. Alle zes hadden ze een heel eigen karakter.
 
De jury, bestaande uit medewerkers van de 
afdeling Natuur- en Milieueducatie, heeft 
uiteindelijk gekozen voor de fotoserie van Mieke 
Brouwer. Haar foto’s waren niet alleen mooi, 
maar ook technisch goed. Elke foto heeft weer 
een ander onderwerp, wat goed past bij het 
veelzijdige thema van de wedstrijd. Bovendien 
laat Mieke met haar gevarieerde foto’s ook alle 
aspecten van het MAK zien: dieren, planten en 
landschappen komen voorbij.
 
Als winnaar mag Mieke nu aan de slag met het 
samenstellen	van	een	expositie	van	haar	foto’s.	Deze	expositie	zal	vanaf	medio	februari	
2016 te zien zijn in het bezoekerscentrum van MAK Blokweer. Toegang is gratis.
 
Stichting MAK Blokweer, Kloosterhout 1-2 1695 JC Blokker www.mak-blokweer.nl

Twee keer in de maand op zondag organiseert MAK Blokweer Maks’ Doe-middag. 
Dit is een activiteitenmiddag voor kinderen van 6 t/m 12 jaar. De activiteiten staan 
altijd in het teken van één van onze thema’s: natuur, milieu en boerderij. Maks’ Doe-
middag duurt van 14.00 tot 15.30 uur. Kijk op de website voor de omschrijving van de 
programma’s en de data: www.mak-blokweer.nl

KLEURRIJKE HERFST
zondag 22 november
In de herfst loop je vast graag door het 
bos en dat is niet zonder reden. Door de vele kleuren en geuren kun je je lekker ontspannen. 
Sta jij je ook vaak te vergapen aan al het moois van het verkleurende bos en hou jij ook zo 
van al dat natuurschoon? Wij zeker! En daarom gaan we de schoonheid van de herfstkleuren 
proberen te vangen. Dit doen we door zakdoeken te verven met de kleuren van het seizoen.

Aanmelden kan telefonisch (0229-266344) of via email naar info@mak-blokweer.nl.
De kosten zijn 4 euro per kind.



En jawel, het is al weer november. Heerlijk vind ik dat! De donkere 
wintermaanden komen er aan. Dat is voor deze oude heer 
heel fijn. Het betekent veel drukte en gezelligheid binnen mijn 

gewelven. Neem nou afgelopen zondag. Het gebouw was stampvol. Sappho, een 
prachtig koor uit Hoorn, had een concert. Meer dan 60 uitvoerenden en een publiek 
van bijna 200 mensen. Op zo’n dag vibreer ik uitbundig mee. Zou dat lukken? Zingende 
gewelven? Het was voor de vrijwilligers wel weer een dag van topsport bedrijven. 
Opeens is daar dan de pauze. Die duurt maar een half uurtje. Dan willen al die mensen 
natuurlijk wel wat drinken. Is de voorraad op het buffet toch weer niet toereikend. En, 
u begrijpt het al, het publiek staat het liefste in de aan- en afvoerroutes! Toch lukt het 
iedere keer weer zonder echte strubbelingen.
Ook de cursus ̀ Kennismaken met Westfriesland` is van start gegaan. Wat kunnen die mensen 
van Het Westfries Genootschap enthousiast vertellen! En.. met veel kennis van zaken. Wat 
ik tot nu toe heb gehoord, klopt helemaal. En prachtige foto´s ter ondersteuning van hun 
verhaal. Zo´n beamer is erg nieuwerwets maar wel handig hoor. De volgende middag zijn 
de stolpboerderijen o. a. aan de beurt. Ja, ik begrijp dat u het jammer vindt er niet bij te 
zijn. Wie weet, willen ze het hier misschien nog wel een keertje organiseren.
Het weekend van 21 november sta en hang ik weer helemaal vol. 15 Kunstenaars tonen 
hun werk. Het belooft een prachtige combinatie van diverse kunstzinnige uitingen 
te worden. Schilderijen, bronzen beelden, keramiek, vrije weefkunst, fotografie enz. 
Dat zal weer heel wat publiek trekken. Ik vind het onbegrijpelijk dat er nog steeds 
geen toegang betaald hoeft te worden. Maar ja, naar mij wordt niet echt geluisterd. 
Misschien maar goed ook.
Op vrijdag 27 november komt het Meertheater met `Aan het eind van de aspergetijd`. 
Wonderlijke titel maar het schijnt een aanrader te zijn.
En dan komt de decembermaand in zicht. De gezelligste van het hele jaar! En word ik 
helemaal in het groen gestoken. Met, als absoluut hoogtepunt, de Winterfair op 13 
december. Met al die verrukkelijke geuren van erwtensoep, oliebollen en warme wijn. 
En al die feestelijke kramen in het hele gebouw, zowel boven als beneden. Dan wordt er 
wel entree gevraagd. Maar ja, ik vind een euro nog erg weinig! En voor kinderen gratis!
Ik vind het heerlijk dat ook de Seniorenbond op 16 december met hun kerstviering kan 
genieten van mijn prachtige aankleding. Dat zal zeker weer een sfeervol feest worden.

Maar, we hebben weer genoeg gepraat. U weet het: houdt de website in de gaten 
www.ccp.nu Een warme groet van uw ijsheilige Pancratius.

Pancratius vertelt...

De collecte van oktober heeft een mooi bedrag opgebracht, namelijk 269,89 euro! Wij 
als collectanten willen iedereen namens de Brandwondenstichting nogmaals hartelijk 
bedanken. Fijne feestdagen en tot volgend jaar.
 
Angela, Rick, Thea , Marja en Eleen

Brandwondencollecte Zwaagdijk-West



Heeft u een vraag of opmerking 
voor de gemeente? 
Zoals een melding over speelvoorzieningen 
of de openbare verlichting. Dan kunt u die 
via www.hoorn.nl doorgeven. 
 
Liever telefonisch? 
Belt u dan naar het algemene nummer van de 
gemeente Hoorn, telefoon 0229 252200.

Voor vragen over uw afval kunt u contact 
opnemen met HVC Inzameling, 
telefoon 0800 0700 of via de website 
www.hvcinzameling.nl.

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

...op 28 november bij het concert van 
muziekvereniging De Herleving Zwaag. Met samenwerking van het JON Trombone Trio, 
u krijgt een prachtig concert voorgeschoteld, dus de term ‘Schuift u maar aan’ is absoluut 
van toepassing.
De combinatie van muziekvereniging en een trombone-trio is nieuw voor De Herleving, 
maar ook een andere concertzaal is nieuw. Dit najaar is de concertlocatie De Baron, De 
Oude Veiling 25, in Zwaag geworden.

Dirigent Rolf Hoogenberg leidt de twee orkesten van De Herleving al een aantal jaren maar 
deze zaterdagavond heeft hij een verrassing in petto! Het JON Trombone Trio schuift aan 
met trombonisten, die musiceren bij landelijk bekende orkesten. Paul Langerman bij het 
Trompetterkorps der Koninklijke Marechaussee, Dennis Close bij het Johan Strauss Orkest 
van Andre Rieu en Rolf Hoogenberg (!), trombonist bij het Amsterdam Brass Quintet. De 
Herleving en het JON Trombone Trio spelen meerdere muziekstukken samen, zoals het 
sfeervolle ‘Misty’ en het temperamentvolle ‘Blades of Toledo’. Ook het Leerorkest treedt 
op met onder andere een prachtige solo van Daan met ‘Happy Mallets’!
 
De concertzaal is vanaf 19.30 uur open en om 20.00 uur start het concert.
De toegang is voor donateurs gratis met hun kaart, en zonder deze donateurkaart is de 
entreeprijs 5 euro per persoon.
Tot zaterdag 28 november in De Baron in Zwaag!

Schuift u maar aan…

hr. Th.E. Versteege, huisarts
mw. Q.C.M. Meijer, huisarts
hr. R.F. van Ardenne, huisarts
mw. T.A.M. de Weijer, huisarts

De praktijk is gesloten wegens vakantie, kwa-
liteitsdagen, nachtdiensten en/of nascholing 
op donderdag 26 en vrijdag 27 november. 
Op vrijdag 27 november is er wel een mede-
werker voor de bloedafname aanwezig (tus-
sen 8.20 - 08.50 uur).

Voor actuele informatie, zie de website: 
www.julianalaan.praktijkinfo.nl

Nieuws van Huisartsen-
praktijk Julianalaan



Desiree’s column
Winkelsurvival
Desiree Machtel (26) is tekstschrijver en 
woont met haar gezin in Oosterblokker. 
Eens per maand schrijft ze een column 
voor Samenspel.

Een kind in het zitje van de wagen, een 
maxicosi overdwars op de wagen en een 
peuter aan de hand. Zo doe ik boodschappen tegenwoordig. Alleen als dat moet. Het 
is een survival. Niet alleen voor mij, maar ook voor de winkelmedewerkers, andere 
klanten en natuurlijk het winkelwagentje. Het begint al bij de auto. ‘Jongens, jullie 
mogen even blijven zitten, dan haalt mama even snel een wagentje.’ Even doorlopen 
naar de wagentjes, voordat iemand zich afvraagt waarom er drie kleintjes in een auto 
zitten zonder ouder erbij. Dan iedereen eruit, erin en erop en richting de winkel. Op de 
parkeerplaats opletten voor rondrijdende auto’s en bij het zebrapad voor doorfietsende 
mensen. Het valt mij op dat dat vaker oudere dan jongere fietsers zijn die dat doen 
trouwens! Maar mijn wagentje werkt als schild, dus ik ben niet bang. 

In de winkel gaat het goed tot het eerste moment dat ik stilsta. Bij de aanbiedingen. 
Even kijken wat ik ook alweer moest. Natuurlijk ben ik mijn lijstje vergeten in al het 
kindergeweld. Oh nee, hij zit tussen de luiers en doekjes in. Valt weer mee. De eerste paar 
dingen liggen in mijn wagentje als Dante besluit dat hij genoeg gezeten heeft. Hij wil 
eruit. Gaat niet natuurlijk, want ik kan niet elke keer de meiden laten staan om hem weer 
te pakken te krijgen. En als ik hem laat lopen kan ik vervolgens een schoonmaakbedrijf 
bellen om de winkel weer op te ruimen. Met vereende krachten krijg ik hem weer op 
zijn billen in het zitje, maar meneer laat luid horen wat hij daarvan vindt. Ik glimlach 
verontschuldigend naar de mensen om me heen en verbijt me bij een: ‘Ah, mag je niets 
van mama?’ 

Dan bedenkt Carmen dat ze erg behoefte heeft aan K3 hagelslag, of kaas om te proeven, 
een croissantje, Frozen yoghurt, ijsjes, koekjes en alles wat er nog meer verleidelijk uit 
ziet. Juist als ze gaat zeuren krijgt ze het niet van me, maar gezelliger wordt het er niet 
van. Ondertussen heeft Elaine bedacht dat ze er genoeg van heeft. Ze vindt het tijd voor 
een flesje en begint te huilen. Heb ik dat?! Zo snel mogelijk maak ik mijn lijstje af, waarbij 
ik hem vijf keer check zonder te zien wat er ook alweer stond. Bij de kassa trek ik een pak 
uit Dantes handen, omdat hij het liever niet wil afrekenen. Van wie heeft hij dat toch? 
Uiteraard wordt dat weer even huilen. Ik maak er maar een grapje van. Hup, spullen 
inpakken, richting auto lopen, iedereen uit het karretje, in de auto én het wagentje weer 
zo snel mogelijk terugbrengen. Met twee huilende kleintjes en een mokkende peuter rijd 
ik naar huis. De boodschappen zijn weer binnen. 



Een klein dorp en een grote opbrengst: 23.460 euro ! De Dorpsveiling 
in café de Harmonie heeft zaterdagavond 7 november een geweldige 
opbrengst opgeleverd. De bijna 500 kavels brachten maar liefst 23.460 
euro in het laatje voor de kerk en de deelnemende verenigingen. 
Vanaf 20.00 uur stroomde de zaal al snel vol. De afslagers Frans Bervoets en Hans 
Bregman hielden de gang er goed in. Door een flitsende presentatie van de koopjes 
op de schermen in het prachtig verbouwde café de Harmonie werd er flink geboden 
op de taarten, workshops, ‘happen en trappen, dinertjes aan huis onder het motto: 
“Samen	sterk	voor	dorp	en	kerk”.	Toppers	van	de	avond	waren	bijvoorbeeld	de	“Tour	
de Veranda - gluren bij de buren” en het huiskamerconcert van Sandra Duin.

De opbrengst van de Dorpsveiling is bestemd voor het onderhoud van ons erfgoed 
het prachtige gebouw de Onze-Lieve-Vrouw Visitatiekerk in het centrum van 
Oosterblokker en de deelnemende verenigingen: Oudervereniging Pancratius, EVA, 
Cultureel Centrum Pancratius, Historische Vereniging Blokker, Sinterklaascomité, 
Zonnebloem, Tafeltennisvereniging A-merk, Carnavalsverenging de Blockeniers, 
Zingerderwijs, Handbalvereniging Blokker, Voetbalverenging  De Blokkers, Stichting 
Jeugd & Jongeren Oosterblokker en de Parochie.
Wij zijn ontzettend blij met deze opbrengst en willen alle kopers, gevers en vrijwilligers 
hartelijk bedanken. De Dorpsveiling is wederom een succes geweest en een gezellig 
samenzijn met het hele dorp. De nieuwe uitbaters van de Harmonie willen wij hartelijk 
danken voor de samenwerking en het gastvrije onthaal. Kijk voor al het nieuws, 
informatie en  foto’s van deze avond op onze website: www.dorpsveiling.nl 

Ter informatie hierbij de resultaten van de stemmen op de verenigingen (waarbij de 
parochie ook als vereniging is aangemerkt). Verdere informatie over het geldbedrag 
dat de verenigingen ontvangen i.v.m. de 50% regeling en de verdeling van de 10% 
van de netto opbrengst volgt later als het Veilingcomité weer bijeen is geweest en alle 
gelden binnen zijn.
Cultureel Centrum Pancratius  39 EVA 51
Oudervereniging Pancratius 44 Sinterklaas comité  35
Zonnebloem 67 Carnavalsver. de Blockeniers 27
Tafeltennisvereniging A-Merk   20 Zingerderwijs 22
Historische Vereniging Blokker   12 Parochie 47
Handbalvereniging Blokker 15 Voetbalver. De Blokkers 6
Stichting Jeugd & Jongeren OBl  64

Kopers en gevers: bedankt!

Het Veilingcomité

Dorpsveiling Oosterblokker



Zwaag, 20 november 2015

Vrienden en vriendinnen van ‘t Masker,

De kop is eraf!  Ze hebben het weken voor zich 
weten te houden, maar kunnen het nu van de 
daken schreeuwen en het er met iedereen over 
hebben! We hebben het hier natuurlijk over de 
kersverse Prins Maskerado en zijn Hofdames Re-
nee & Róbin die nu in de spotlights mogen staan!
 

Het begon allemaal bij de nu al veelbesproken Prinsbekendmakingsact die weer subliem 
in elkaar zat. Geniaal geregisseerd en geacteerd van begin tot eind! Als echte VIP’s 
kwamen alle bezoekers over de rode loper de Leuttempel binnen, en dat allemaal om 
in de stemming te komen voor het gala ter ere van de uitreiking van de Masker Film 
Awards:’De Gouden Ooievaar’. 
De gala-avond begon met een spectaculaire roze openingsact van Pink! Pink was 
natuurlijk niet de echte Pink maar vorst Bernd, die het overigens bijzonder charmant deed 
als assistente. Van de genomineerden  uit de categorie ‘Stomme Films’ kwamen Laurel & 
Hardy als winnaars van een ‘Gouden ooievaar’ uit de bus en het hilarische filmpje werd 
nogmaals vertoond. In de categorie ‘Nederlandse films’ bleek de gouden enveloppe 
Flodder als winnaar te bevatten. Het ietwat pikante filmpje had de lachers op hun hand 
en presentator Co Host bloosde ervan tijdens de uitreiking aan Tatjana! Filmmuziek is 
ook van groot belang in de filmwereld. Vandaar dat er, als intermezzo, een  daverend 
optreden uit Saturday Night Fever was. 
Daarna volgde de categorie Actiefilms 
met op nummer 1 Rocky Balboa!
Die Hans Jong… bij carnaval kan 
de categorie Humor niet uit blijven 
natuurlijk. Hiervoor hoefde de gouden 
enveloppe eigenlijk niet eens open, want 
we wisten al dat de Zwaagse Goinprijs 
de winnaar zou worden, hilarisch om het 
kippetje op stok weer in het echt te zien. 
Maar na al deze filmhelden gezien te 
hebben, nog steeds geen hoofdrolspeler 
voor het jubileumjaar van Het Masker. Als 
laatste redmiddel werd de oeuvreprijs uitgereikt vanwege zijn prestaties gedurende zijn 
hele carrière. En daar kwam Pats Boem! een levensgroot portret te voorschijn van Prins 
Maskerado, alias Siem Besseling, met daarnaast, in levende lijve, de Hofdames Renee en 
Róbin! Nu mocht Siem dan echt het podium bestijgen…
Foto’s en bewegende beelden op facebook en www.carnavalzwaag.nl

MultiMediale MaskerQuiz
zaterdag 19 december in de Witte Valk, zaal open om 20.30 uur

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



Wat een weekend zeg! Zo ongelofelijk 
top! Siem Besseling omgedoopt tot Prins 
Maskerado, wat een verrassing! Wat een 
geweldige leuke reacties via social media, 
kaartjes, bloemen, huisbezoekjes, taarten, 
gezwaai, getoeter en belletjes over het 
Zwaagse fenomeen Prins Carnaval. 
Een prachtige prinsbekendmakingsavond 
beleefd, veel schik gehad, veel blije 
Zwagers en Zwagerinnen gezien, trotse en geroerde familieleden en een top party toe 
bij Prins Maskerado met dat mooie cluppie van Het Masker. 
Iedereen dank, dank, dank voor de positiviteitslawine waar Prins Maskerado, zijn 
hofdames Renee en Róbin, prinses Gerrie en hofdame-zus Richel onder bedolven zijn.
 
Prins Maskerado en de hofdames Renee en Róbin

Prins Maskerado zegt “dank je wel”

IPC…..nu zal je vast denken, ‘wat is dat, IPC?’ 
IPC is Engels en staat voor International Primary 
Curriculum. De hele school werkt met IPC en bij IPC doen we dingen als kennisoogst, 
geschiedenis, kunstzinnige vorming, natuuronderwijs, techniek, maatschappelijke 
vorming en werken we ook internationaal. 
We werken met thema’s en het thema begon toen onze meesters een proef gingen doen. 
Ze	zagen	eruit	als	uitvinders.	Toen	zij	de	laatste	ingrediënten	in	de	proefbeker	deden	steeg	
alles op en begon het te bruisen! De meesters hadden olifantentandpasta uitgevonden! 
Hierna gingen we zelf aan het werk, we kregen zoekopdrachten en een uitvindopdracht, 
ik zocht bijvoorbeeld uit wanneer en door wie de pritt-stift is uitgevonden. We werken 
ook vaak op de chromebooks, erg leuk en het is ook leerzaam. Je werkt ook samen en 
niet alleen met je vriendinnen, zodat je ook de andere kinderen goed leert kennen. Bij de 
opdrachten ontdek je ook meer dan je al wist, je mag dingen uittesten. Sommige proeven 
zijn erg lekker….zoals een proef met spekjes! Met IPC hebben we ook op Copernicus 
gewerkt, ook hier hebben we uitvindingen gedaan. En weer terug op school hebben we 
onze eigen camera gemaakt, van papier, maar hij werkt echt! We hebben geleerd hoe 
de camera werkt, over de donkere kamer, over hoe je een foto ontwikkelt. IPC is dus kort 
samengevat: een hele leuke uitvinding!!!! 

Groeten van Stella Simaku, leerling groep 6/7 OBS De Bussel

Op De Bussel is er IPC!



20 november Karaoke avond Aanvang: 20.30 uur
 De Wildebras, Zwaagdijk-West

20 november KBO Blokker Lezing Aanvang: 14.00 uur
 Het Gouden Hoofd, Blokker 

21 november Sinterklaasfeest Aanvang: 13.00 uur
 De Plataan, Zwaag

21+22 november ExpoXXL   Aanvang: 11.00 uur
 Cultureel Centrum Pancratius, Oosterblokker

21 november Klaverjassen Aanvang: 20.00 uur
 De Wildebras, Zwaagdijk-West

22 november Sinterklaasfeest Aanvang: 12.00 uur
 De Wildebras, Zwaagdijk-West

22 november Sinterklaasfeest Aanvang: 14.00 uur
 Het Gouden Hoofd, Blokker

23 november Dorpenoverleg Blokker/Zwaag Aanvang: 20.00 uur
 De Witte Valk, Zwaag

27 november Het Meertheater Aanvang: 20.00 uur
 Pancratiuskerk, Oosterblokker

27 november Keezen/Klaverjassen Aanvang: 19.30 uur
 LTC Wings, Blokker

28 november Muziekvereniging De Herleving Aanvang: 20.00 uur
 De Baron, Zwaag

Activiteitenagenda     nov / dec 2015

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



Sportagenda     noc / dec 2015

VOETBAL
29 nov Heren Aanvang 14.00 uur        
 De Blokkers - VIOS-W Blokker
29 nov Heren Aanvang 14.00 uur
 Westfriezen - SEW Zwaag

ZAALVOETBAL
25 nov Dames Aanvang 20.10 uur
 Zwaag/HooglandKozijnen - Sporting Andijk Zwaag
27 nov Heren Aanvang 21.05 uur
 Zwaag/Hoogland Kozijnen - Scagha’66 Zwaag

HANDBAL
22 nov Heren Aanvang 13.15 uur
 Westfriezen - AHC’31 Zwaag
22 nov Dames Aanvang 15.10 uur
 HV Blokker - Commandeur/VVW 3 De Kreek
29 nov Heren Aanvang 15.00 uur
 HV Blokker - Lotus De Kreek
29 nov Dames Aanvang 13.15 uur
 Westfriezen - SC Dynamo Zwaag

VOLLEYBAL
21 nov Dames Aanvang 11.00 uur
 NIVO - Tevoko 2 De Kers
21 nov Heren Aanvang 15.00 uur
 WhamWham - VCJ’94 De Opgang
28 nov Dames Aanvang 11.00 uur
 NIVO - Tevoko 3 De Kers

BILJART - Driebanden groot tweede divisie
1 dec Heren Aanvang 20.00 uur
 NHD Zwaag - Snip Biljarts Dorpsstraat, Zwaag

TAFELTENNIS
27 nov Heren Aanvang 20.00 uur
 TT sport/A Merk - Olympia 3 Oosterblokker 53

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



In 1998 is er een obligatie lening opgezet ten behoeve 
van de instrumenten en uniformen van muziekvereniging 
Sint Caecilia.
In november 2015 zijn de volgende obligaties uitgeloot:
004         174         487         607         775
007         189         495         632         781
020         214         517         642         800
021         270         537         647         822
031         341         538         675         833
064         389         548         705         839
082         390         556         711         842
098         419         559         720         911
143         453         585         724         922
153         473         603         735         976
 
Heeft u een obligatie die is uitgeloot, neem dan voor verzilvering contact op met 
Jan Hoogland, penningmeester van de Stichting Vrienden van St. Caecilia, tel: 0229-
270046	voor	de	verdere	financiële	afhandeling.

Uitgelote obligaties 2015

Afgelopen 8 november was er een gezinsviering met als thema ‘Samen delen’. Het was 
gezellig druk: Zwaagdijkers en Wervershovers (vanwege het koor), kinderkoor ‘Weer 
een lied’, mensen van de Voedselbank, de PCI, de wereldwinkelgroep en natuurlijk de 
gezinsvieringsgroep Zwaagdijk-West. We hebben het echt samen gedaan.

Het kinderkoor zong ontzettend leuk onder leiding van de dirigente en begeleid door 
drie muzikanten. Het was een feest om ze erbij te hebben! De voorgangers waren 
de heer Van Engen en Moni Vertelman met een aantal kinderen die goed hadden 
geoefend. Er was een verhaal van een jongetje die een ieders hart stal omdat hij 
zijn rol snoep ging uitdelen aan iedereen. Een meneer van de Voedselbank, in zijn 
voedselbank-werkschort, wist met een verhaal uit de realiteit aan te geven wat de 
impact is bij gezinnen die bij de Voedselbank moeten aankloppen.
Alle kinderen mochten hun meegebrachte levensmiddelen vanaf de communiebank in 
de kratten doen en die naar het busje van de Voedselbank brengen.
Bij de uitgang kreeg iedereen nog wat lekkers mee.
 
De Gezinsvieringsgroep Zwaagdijk-West: 
Lucella, Moni, Margreet, Caty en Carla

Gezinsviering Zwaagdijk-West



Zondag 8 november zong ‘Swaegh zingt’ op 
het podium van het Vereenigingsgebouw in 
Bovenkarspel tijdens het Smartlappenfestival aldaar. 
Aan publieke belangstelling was, 
ondanks het mooie weer, geen gebrek. 
Alle stoelen in de zaal waren bezet en 
ook de gang stond vol. Niet met het 
paard van Peter van Westen maar, 
en dat was vanaf het podium goed 
te zien, met vele toeschouwers. De 
liedjes die het koor tijdens het eerste 
optreden zong, werden goed door 
het publiek ontvangen. De mensen 
hadden er zin in. Dat bleek wel toen 
dirigent Co Feld de mensen zelfs aan 
het meezingen wist te krijgen, vooral 
tijdens het lied ‘Sierra Madre’. Co gaf vlak voor het refrein aan de het koor stil moest zijn 
(het lukt hem bijna nooit om de koorleden in één keer stil te krijgen, maar nu wel) en liet 
het publiek het refrein zingen. Dat gebeurde uit volle borst. Geweldig was dat. 

Het was in de zaal best wel warm en dat was vooral merkbaar op het podium. Door 
de warmte werd een van de koorleden onwel en viel flauw. Het lied werd vervolgens 
afgebroken en het podium ontruimd Je schrikt best wel als iemand zomaar onderuit gaat. 
Het betreffende koorlid herstelde gelukkig weer gauw maar werd voor alle zekerheid 
toch maar naar huis gebracht. Ondanks de warmte verliep het tweede optreden gelukkig 
zonder incidenten. Zowel publiek als organisatie waren zeer positief over het optreden 
van het koor. 

De komende weken moet dirigent Co de touwtjes strak in handen nemen want er 
moet flink geoefend worden voor ons eigen korenfestival op 10 januari in De Witte 
Valk. Informatie over dat festival en de liedjes die daar gezongen gaan worden kunt u 
binnenkort terug vinden op onze website www.swaeghzingt.nl. 
Tussendoor houden wij u uiteraard ook via onze facebook-pagina op de hoogte van alles 
wat vermeldenswaardig is.

De huisartsenpraktijk is wegens nascholing, vakantie of nachtdienst gesloten op 
vrijdag 4 december en maandag 7 december.

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



Woensdag 11 november was het alweer Sint 
Maarten. Voor alle kinderen betekende 
dit dat ze weer langs de deuren mochten 
om te zingen voor wat lekkers. Er werd 
vooraf in de school hard gewerkt om mooie 
lampionnen te maken. Bij de kleuters waren 
er vijf keuzes: Elmer de olifant, een slak, een 
paddenstoel en twee soorten uilen. Met 
hulp van ouders, stagiaires en leerkrachten 
hebben de kinderen hard gewerkt. 
Vanaf de groepen 3 t/m 8 zijn ze ook heel creatief geweest. Hier zijn de volgende 
lampionnen gemaakt: een stippeltjes lampion, een lampion van een fles, een letter 
lampion, een fantasiedier lampion, een Minion lampion en een uilen lampion. Alle liedjes 
zijn flink geoefend in de klassen en zo konden alle kinderen weer genieten van een 
gezellige Sint Maarten. 

Sint Maarten

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

OPHAALDATA: MAANDAG 23 NOVEMBER
 MAANDAG 7 DECEMBER

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

Vrijdag 20 november organiseert KBO-Blokker een themamiddag met als titel 
‘Alledaags waterbeheer’. De presentatie van dat onderwerp wordt verzorgd door de 
heer Rob Veenman van de organisatie ‘Groen Water&Land’. De heer Veenman is als 
fractievoorzitter van de groep ‘Groen Water&Land’ lid van het Hoogheemraadschap 
Noord-Holland-Noord en gaat uitgebreid vertellen over het waterbeheer in onze regio 
dat ervoor moet zorgen dat we met z’n allen droge voeten houden en dat niet alleen.

Aanvang 14.00 uur in ‘Het Gouden Hoofd’. Deelnamekosten 3 euro p.p., inclusief 
consumpties en een ronde bingo na afloop.
Ook 50-plussers die geen lid zijn van de KBO zijn van harte welkom.

Droge voeten houden bij KBO afd. Blokker



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

OPHAALDATA: WOENSDAG 25 NOVEMBER
 WOENSDAG 9 DECEMBER
SVP PAPIER GEBUNDELD OF IN DOOS/BAK AAN DE WEG ZETTEN.

Ophaaldata oud papier Blokker

Wát ‘speelt’ zich allemaal af achter de 
deur van deze gevel?

Rara wie wonen hier? Kabouters? Prinsessen? Superman? Of 
misschien Sinterklaas met al zijn Pieten? Voor heel veel ouders 
en kinderen is dit geen raadsel meer: wie deze deur binnengaat 
waant zich in een kleurrijke peuterspeelzaal die wekelijks aan 64 
peuters	van	tweeëneenhalf	jaar,	twee	onvergetelijke	dagdelen	vol	
speelplezier biedt. De gevel en toegangsdeur van Peuterspeelzaal 
de Zwaaghalsjes, tussen de Plataan en de kerk, kunnen niet doen vermoeden dat 
zich daar achter zó’n kleurrijke speel-leeromgeving bevindt! En inderdaad, soms lijkt het 
daarbinnen op een kabouterdorp, indianenland, carnavalspaleis of nu inderdaad: een 
Pietendorp.
 
Heeft u een peuter van bijna 18 maanden?
Bent u niet bekend met deze ruimte?
Bent u nog niet bekend met wat een speelzaal voor een kind kan betekenen als 
voorbereiding op de basisschool?
Bent u wel bekend met kinderdagverblijf maar wilt u zien waarin wij ons onderscheiden?
Krijgt u, als u buiten door het hek een glimp van de tuin wil opvangen, geen volledig 
beeld van de enorme omvang?
 
Kom een keertje, samen met uw peuter, bij ons langs. Wij leiden u rond: zo proeft u de 
fijne sfeer en zult u meteen  begrijpen waarom wij leidsters, zo trots zijn op dit wat oude, 
maar o zo fraaie gebouw met ál zijn speelmogelijkheden, zowel binnen als buiten. En 
waarin wij met zoveel plezier ons werk kunnen doen!
 
Voor een afspraak graag even bellen: 0229-237447, om een gunstig tijdstip af te spreken. 
(Op maandagmiddag en donderdagmorgen is de PSZ gesloten.)
Op www.netwerkhoorn.nl (kopje Peuterspeelzalen) vindt u veel algemene informatie.
De leidsters Ans, Ellen, Eva en Gaby zien uw komst graag tegemoet.
 
Met vriendelijke groet, Zwaaghalsjes



Blokker, 20 november 2015

Beste ingezetene van het rijk der Blockeniers, 
vrijdag 13 november was het dan eindelijk zover: 
de prinsbekendmaking. Voorafgaand trad het 
oude decorum af. Toen nog Prins G, adjudant 
Carlos en hun charmante hofdames Sanne 

en Esmee, werden toegesproken door de Vorst van de Blockeniers. Die bedankte het 
aftredende decorum voor hun geweldige inzet en voor de impuls die ze carnaval 2015 
hebben gegeven. Trots kijken de Blockeniers terug op dit geweldige decorum, die na dat 
ze afgetreden waren gewoon weer door het leven gaan als Gert Jan Dekker, Ed de Jong, 
Sanne Letshert en Esmee Drost.

De spectaculaire prinsbekendmaking kon van start gaan, het thema was ‘de dames van 
plezier’. In het decor wat je op de wallen terug zou kunnen vinden stonden twee dames 
van lichte zeden, fantastisch neergezet door Marieke Nijholt en Denise Koorn. Prachtig 
om te improviseren in de act en daar maakte deze dames dan ook ruimschoots gebruik 
van. Verschillende klanten werden besproken zoals Prins Maskerado van het Masker en 
Kees Bakker van de Leste Stuiver. 
Maar er kwamen ook klanten vanuit de zaal, zoals een zwerver, waar de twee dames 
geen	zin	in	hadden.	Achter	de	vermomming	bleek	Max	te	zitten	nieuw	lid	van	de	raad	11.	

Vervolgens kwamen de ‘boertjes’ op bezoek dat bleken de nieuwe hofdames te zijn 
Cindy en Zowy. Een in een rolstoel schuddende Opa met nog steeds zijn behoefte, bleek 
niemand minder dan Adjudant  G te zijn. Gertjan Dekker. Maar wie was de verpleegster 
die hem begeleide? Het bleek Sjoerd Borst die prins zou worden. De zaal werd even op 
het verkeerde been gezet want Sjoerd werd een nieuw raadslid. Maar waar was dan 
de prins? Die bleek achter de ramen bij de dames zijn kunsten te vertonen. Prins der 
Blockeniers werd uiteindelijk Ed de Jong met zijn prinsennaam Prins Carlos.

Het werd een gezellige avond, met 
als klapstuk de presentatie van de 
eerste Blockeniers carnavalshit, 
geschreven door Barry Jonker met 
muziek van Jeroen Woelders.

De Blockeniers is super trots op 
het nieuwe decorum, Prins Carlos, 
Adjudant G en hun charmante 
hofdames Cindy en Zowy en 
natuurlijk de raad van 11. Op naar 
een mooi carnaval 2016!



Komende zondag 22 november is het zover! Sinterklaas als onderwerp voor onze 
tentoonstelling met een zeer boeiende en informatieve dialezing door de heer Frits Booij. 
De dag ervoor, zaterdag 21 november dus, zal de goede Sint voet op Zwaagse bodem 
zetten en dat is natuurlijk een mooie aanleiding voor onze tentoonstelling.
Helaas heeft onze oproep voor oud fotomateriaal niet zoveel opgeleverd, maar we zijn 
toch in staat gebleken er een alleszins leuke fototentoonstelling van te maken.

Plaats van handeling is café de Witte Valk. De lezing start om 14.00 uur precies en bestaat 
uit twee delen met pauze. De zaal is al om 13.00 uur geopend. De entree bedraagt 3 euro 
per persoon en onze donateurs hebben voor twee personen vrije toegang. Uiteraard 
bestaat ook de mogelijkheid om de donateursbijdrage à 15 euro voor 2016 te voldoen.

Wat u deze dag ook kunt doen is eens een praatje maken met een van onze medewerkers, 
omdat we ook doorlopend op zoek zijn naar nieuwe medewerkers. Zo zoeken we nog 
mensen die het leuk vinden om bijzondere gebeurtenissen in ons mooie dorp te filmen of 
daar foto’s van te maken. Verder zou het mooi zijn als we wat mensen zouden hebben, 
die op huisbezoek kunnen gaan en verhalen van (veelal oudere) inwoners van ons dorp 
kunnen vastleggen. Het uitzoeken van zaken, die in archieven zijn opgeborgen of gewoon 
het uitzoeken en archiveren van fotomateriaal op de computer. Het zijn zomaar een paar 
dingen die in ons opkomen. We doen alles hobbymatig en voorop staat dat het hobby is 
en blijft. Graag vertellen wij u iets over deze toch wel fascinerende vrijetijdsbesteding. 
Vooral jongeren roepen wij op om te reageren. We zijn wel een historische stichting, 
maar we zijn daarom niet ook oubollig en we willen juist niet stoffig, maar bruisend zijn. 
En daarvoor hebben we onze jeugd juist nodig. We rekenen op jullie!
Tot zondag!

We zijn er klaar voor!

Graag nodigen wij u uit voor de laatste verkoop van dit jaar! Misschien is er nog iets 
voor u bij: kerstkaarten, iets voor in de boom, een leuk lichtje of iets voor dagelijks 
gebruik. Wij hopen u te mogen begroeten bij de artikelen en/of de koffie en thee.
De viering van afgelopen 8 november, in het diaconale weekend, was zeer geslaagd. 
Het thema ‘Samen delen’ kwam goed tot uiting in onze verkoop. Er werd voor 131 
euro  gekocht en het meeste werd geschonken aan de voedselbank.
Bij deze willen wij Joke Ruyter en pastor Deen bedanken voor de bloemen en de 
woorden van waardering bij ons 20-jarig jubileum in de viering van 17 oktober. Maar 
natuurlijk bedanken wij al onze trouwe klanten in die afgelopen 20 jaar. We hebben 
het samen met jullie gedaan!
Graag tot ziens op zaterdag 12 december, na de viering van 19.00 uur.
 
Wereldwinkelgroep Zwaagdijk-West: Angela, Jose, Judith en Carla

Wereldwinkelgroep Zwaagdijk-West



Familieberichten & Zoekertjes

Voor plaatsing in het Samenspel van 4 december 
graag uiterlijk op WOENSDAG 25 november voor 19.00 uur uw berichtje inleveren.

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

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

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

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

Deze rubriek is uitsluitend bestemd voor zoekertjes en familieberichten van particulieren 
(geen onroerend goed). Gevonden voorwerpen kunt u gratis plaatsen. 

Commerciële uitingen van handelaren en bedrijven worden niet geplaatst. De redactie bepaalt 
of uw inzending in deze rubriek past en hierover kan niet worden gecorrespondeerd.

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

AANGEBODEN

AANGEBODEN

TE KOOP

Hulp in de huishouding biedt zich aan op de ma. en/of do. ochtend, 3 uur.
15 euro per uur. Tel. 0229-262059 of 06 55815456.

Een 55-jarige gezonde energieke nederlandse vrouw biedt zich aan voor verschillende 
werkzaamheden	zoals	interieurverzorging,	exterieurverzorging,	tuinwerkzaamheden	

en andere voorkomende klussen.
Telefoonnummer: 06-11517762

•	PLAY	MOBIL	halve	nw.prijs:	
4413 kapsalon 10 euro  |  4188 paardenfamilie 7,50 

Volgende art. 5 euro: 4854 stokstaartjes, 4854 koalaboom/kangaroo, 4149 strandvakan-
tie, 4146 appeloogst, 4861 toeriste/hangmat.

 Volgende art. 2,50 euro: 4347 krabpaal poezen, 4191 amazones, 
4196 bloemenfee/kruiwagen, 4860 meisje/zwemband.

Volgende art. 1 euro: 4697 moeder/buggy, 4687 puppies/moeder, 
4744 moeder/baby/hobbelpaard, 4674 meisje/geitjes, 4695 toeriste/strand

ALLES IN EEN KOOP: 50 euro

LEGOTREIN	elektr.	+	extra	rails,	station,	etc.etc.	90	euro

Tel.nr. 0229-237620

TE KOOP

Prima bankstel (donkerblauw) 2 1/2 en 2 zits: 100 euro
Tel. 245488



vervolg Familieberichten & Zoekertjes
TE KOOP / TE HUUR

TE HUUR

TE KOOP

GEVRAAGD

JUBILEUM

DANKBETUIGING

PIETENPAKKEN
Op het laatste moment toch nog voor PIET willen spelen? 
Wij verkopen mooie pietenpakken voor dames en heren. 

Ook VERHUREN wij SINT en PIET kleding helemaal compleet.
Info: Nel 0229-240402 of Greet 0229-262735

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

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

U kunt ons mailen of bellen, dan komen er één of twee pieten bij u langs!
zwaagsepieten@hotmail.com  |  0229-240561

Stevig robuust mooi wit ledikantje met brede spijlen, fris matrasje en verstelbare 
bodem. Bij oma gebruikt! Prijs: 100 euro

Voor info: 06-47838668 of annedegroot4@ziggo.nl

Nette huishoudelijke hulp voor 1 ochtend in de week in Blokker. 
Bent u geïnteresseerd, dan mag u bellen naar tel. 06-37165769. Graag na 19.00 uur.

1965 - 20 november - 2015
Wij zijn trots dat onze ouders
Kees en Dien Sjerps-Heddes

vandaag 50 jaar getrouwd zijn
Pa en Ma van harte met het behalen van deze mijlpaal

Kees en Jacqueline & Hans, Masja, Mees, Joes en Siep & Marleen, Erik, Kim en Rick

Still rockin’ all over the world

Het is moeilijk afscheid te nemen van degene die men lief heeft.
Leeg is de plaats, maar mooi zijn de herinneringen aan

Tom Heins

De vele lieve kaarten, bloemen, bezoekjes en uw medeleven hebben 
ons zeer gesteund en doen beseffen dat Tom niet alleen voor ons maar 
ook voor anderen veel heeft betekend. Indrukwekkend was het af-
scheid, waarbij zo velen aanwezig waren. Onze dank hiervoor.

Brenda Heins en de familie



Rooms-katholieke parochies in onze regio
Kerkgebouwen: Westerblokker	 H.	Michaël,	Plantage	29,	Blokker
 Oosterblokker O.L.V. Visitatie, Oosterblokker 68, Oosterblokker
 Zwaag St. Martinus, Past. Nuyenstraat 3, Zwaag
  Lourdeskapel, Past. Nuyenstraat 2, Zwaag
Eerst aanspreekbare pastores:
 Westerblokker Pastor Marco Cavognaro, tel. 245621
 Oosterblokker Pastor Marco Cavognaro, tel. 245621
 Zwaag Pastor Marco Cavognaro, tel. 237157
Inlichtingen:  Secretariaat St. Martinus, tel. 237157 
  Geopend: dinsdagmiddag 13.00 - 15.00 uur
                    vrijdagmorgen  09.30 - 11.30 uur 
  E-mailadres: sintmartinus@quicknet.nl

Vieringen

vr. 20 nov. 09.00 uur Westerblokker Eucharistieviering
za. 21 nov. 19.00 uur Oosterblokker Eucharistieviering m.m.v. Dames- en Herenkoor
zo. 22 nov. 10.00 uur Westerblokker Eucharistieviering Samenzang
   Zwaag GEEN VIERING
di. 24 nov. 09.00 uur Westerblokker Eucharistieviering
wo. 25 nov. 09.00 uur Zwaag Eucharistieviering in de Kapel
do. 26 nov. 09.00 uur Zwaag Eucharistieviering in de Kapel
vr. 27 nov. 09.00 uur Westerblokker Eucharistieviering
  16.30 uur Zwaag Woord- en Communieviering in de Perelaar
za. 28 nov. 19.00 uur Oosterblokker Eucharistieviering Samenzang
zo. 29 nov. 09.30 uur Westerblokker Eerste Zondag Advent
    Eucharistieviering m.m.v. Marcanto
di. 01 dec. 09.00 uur Westerblokker Eucharistieviering
wo. 02 dec. 09.00 uur Zwaag Eucharistieviering in de Kapel
do. 03 dec. 09.00 uur Zwaag Eucharistieviering in de Kapel
vr. 04 dec. 09.00 uur Westerblokker Eucharistieviering
  19.00 uur Zwaag Woord- en Communieviering in de Kapel

De uitslag is bekend!
De loten die in de prijzen zijn gevallen kunt u zien op www.zonnebloem.nl/loterij

De opbrengst van de loterij komt in zijn geheel ten goede aan het werk van de 
Zonnebloem. Bijvoorbeeld voor talloze uitstapjes, vakanties in binnen- en buitenland en 
de Zonnebloemauto. Hartelijk dank voor het kopen van loten! 

Hilly Hania
Bestuurslid Bezoekwerk
Zonnebloem Westerblokker
0229 234 872 / 06 430 32 460

Nationale Zonnebloemloterij 2015



Dorpskerk: Kerkelaan 8, Zwaag

Protestantse Gemeente Hoorn-Zwaag-Blokker

Kerkgebouw: hoek Westerblokker/Kolenbergstraat

De kerkdiensten worden afwisselend gehouden in de Dorps-
kerk van Zwaag (Kerkelaan 8 in Zwaag) en in de Dorpskerk 
van Blokker (hoek Westerblokker/Kolenbergstraat):
1e,	3e	en	5e	zondag	van	de	maand:	ZWAAG;
2e en 4e zondag van de maand: BLOKKER (en elke 3e zondag de zondagskring).
Geen Zondagskring in juli en augustus.

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

Zondag 22 november 2015
Blokker:  ds. J. Meinders 
Op deze laatste zondag van het kerkelijk jaar gedenken we de leden van onze gemeente die in het 
afgelopen jaar zijn overleden

ACTIVITEITEN IN BLOKKER OP ZATERDAG 28 NOVEMBER
De volgende ‘soep-met-brood’ maaltijd is niet op vrijdagavond maar op zaterdagavond 28 novem-
ber. We combineren dan verschillende dingen:
*  Om 16.30 uur kunt U meedoen met het maken van een adventskrans. Voor materialen wordt 

gezorgd.
* Om 17.30 uur is er eerst koffie en daarna ‘soep-met-brood’.
*  Om 19.00 uur is er een “adventswijding”. Dit is een korte dienst aan het begin van de adventstijd. 

Deze dienst wordt geleid door ds. Klaas Goverts.
 
U hoeft niet aan alles mee te doen, U kunt komen wanneer U wilt. Voor de adventskrans en de soep 
graag wel opgeven, dan weten we hoeveel materialen en soep er klaargezet moet worden.

Opgave voor de adventskrans bij Corrie Balk, email: bbalk@kpnplanet.nl  tel. 262209
Opgave voor  de soep bij Jetty van Rigteren, email:  hm.vanrigteren@quicknet.nl   tel. 239853

Zondag 29 november 2015, 1e Advent
Zwaag: ds. G. van Reeuwijk uit Alkmaar

Na de dienst Gemeentezondag: zie elders in dit blad 

Morgenmiddag 21 november is het groots feest in Zwaag want Sinterklaas komt aan 
om 13.00 uur bij De Plataan.
Met een fantastisch feest van 14.00 - 16.00 uur voor kinderen van 4 - 8 jaar. Kaarten zijn 
nog verkrijgbaar tot 13.00 uur aan de deur, mits niet uitverkocht. Let op VOL IS VOL.
Laatste vragen kunnen de kinderen mailen aan Sinterklaas via 
sinterklaaszwaag@gmail.com.

Sinterklaasfeest Zwaag



Alarmnummer Ambulance / Brandweer / Politie 112

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

Gemeente Hoorn  0229 - 25 22 00

Centrale Huisartsenpost West-Friesland
Maelsonstraat 5 (voor parkeergarage Westfries Gasthuis) 0229 - 29 78 00
- avond-, nacht- en weekenddiensten voor spoedgevallen
- dagelijks tussen 17.00 uur ‘s middags en 08.00 uur ‘s morgens
- in het weekend en tijdens feestdagen tussen 08.00 uur ‘s morgens en 17.00 uur ‘s avonds

Bezoekuren alg. verpleegafdelingen Westfries Gasthuis Hoorn (zie ook www.westfriesgasthuis.nl)
Dagelijks van 11.00 tot 12.00 uur, van 15.30 tot 17.00 uur en van 19.00 tot 20.30 uur.

Maelson Apotheek Westfries Gasthuis
Maelsonstraat 3 (naast hoofdingang Westfries Gasthuis) 0229 - 20 80 01
Verstrekking medicijnen van 17.30 tot 08.30 uur op werkdagen en in de weekeinden.

Huisartsen Zwaag, Blokker en Oosterblokker
S.J. Jong Tjien Fa James Grievelaan 2 1695 HX Blokker 0229 - 23 21 30
A.E. Meijer Pennekamplaan 57-59  1696 CB Oosterblokker 0229 - 26 16 66
Huisartsenpraktijk Bangaerde Krommewoud 46 1689 JP Zwaag 0229 - 26 15 22
Th.E. Versteege en 
Q.C.M. Meijer Julianalaan 9 1689 EG Zwaag 0229 - 21 22 22
Huisartsenpraktijk Scheer Nieuwe Steen 10 1625 HV Hoorn 0229 - 27 82 68

Spoeddienst tandheelkundige zorg voor West-Friesland 0226 - 36 02 29
Steunpunt Zorg voor Welzijn  0229 - 27 21 96
Dierenambulance  0229 - 24 53 53

Zonnebloem Zwaag/Zwaagdijk-West
Coby van der Gulik, Fruitlaan 76, Zwaag 0229 - 23 77 81
Vera Otsen, Balkweiterhoek 34, Zwaagdijk-West 0229 - 57 27 07
Zonnebloem Westerblokker
Hilly Hania, Bramleylaan 32, Blokker (Bezoekwerk)  0229 - 23 48 72 of 06 - 43 03 24 60
Karin Jong-Koen, Bandstraat 8, Blokker (Secretaris)  0229 - 24 76 27
Zonnebloem Oosterblokker
Tineke Reus-Hoebe, Oosterblokker 115, Oosterblokker 0229 - 26 24 56

Zorg en Welzijn  0229 - 27 21 96

Wijksteunpunt Ouderenzorg St. Jozefpark Blokker 0229 - 24 06 04
Wijksteunpunt Ouderenzorg Perelaar Zwaag 0229 - 21 23 23

R.K. Begrafenis- en Crematievereniging St. Barbara  Zwaag, Zwaagdijk-West
R.K. Begrafenis- en Crematievereniging St. Barbara  Oosterblokker. Inlichtingen: 0229-262710
Uitvaartvereniging De Laatste Eer  Zwaag en Blokker
Uitvaartvereniging St. Jozef  Westerblokker
Uitvaartverzorgers bovenstaande verenigingen: 
Marijke Wittenberg en Monique Bankras 06 - 11 44 44 17

Hulpverlening vanuit de westfriese kerken voor iedereen 0229 - 27 16 84
Dagelijks tel. spreekuur op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 13.15 tot 14.15 uur.

Belangrijke gegevens en telefoonnummers


