
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 6 november kunt u inleveren 

uiterlijk op WOENSDAG 28 oktober 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 45, nummer 18 23 oktober 2015

Het Samenspel is een twee-wekelijkse uitgave (oplage 5500 
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
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Volg ons ook op Facebook: www.facebook.com/Samenspel

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

Voor u ligt ons nieuwe jaarprogramma 2015-2016, 
hierin ook opgenomen ons 65-jarig jubileum.  
Nieuwe leden zijn  van harte welkom, nodig een kennis, dochter of ander iemand eens 
uit om een avond vrijblijvend bij ons kennis te maken.

Onze vaste verenigingsavonden in De Plataan zijn op woensdag of donderdag. Bij aan-
meldingen is het inleveradres: Tonny Rood, Willem Alexanderstr. 3 in Zwaag, tel. 237802. 
Voor informatie: Vroni van Goor-Dekker, Fruitlaan 98 in Zwaag, tel. 237817 of Rina Gitzels-
Meilink, Kolenbergstr. 74 in Blokker, tel. 238155

Wo 18 nov.  KVG Zwaag bestaat 65 jaar! Dit gaan we vieren! Om 19.00 uur start de 
viering in de Lourdeskapel. Daarna worden we feestelijk onthaald in de 
spiegelzaal van De Plataan, met koffie/thee en gebak. Via de beamer 
tonen we foto’s, leuke teksten en belevenissen uit de afgelopen 65 
jaar. We toosten met een lekker wijntje/frisje en genieten van luxe- en 
warme hapjes. Sluiting om 23.00 uur. Er is een eigen bijdrage van 2,50 
euro. Aanmelden vóór 9 november.

Wo 9 dec.  Weerman Jan Visser gaat vertellen over volksweerkunde, het ontstaan/ 
betekenis van oude spreuken, etc. Aanvang 20.00 uur in De Plataan.

Vrij 18 dec.  Kerstviering om 19.00 uur in de Lourdeskapel. Eigen bijdrage 5,00 
euro. Aanmelden vóór 10 december. 

Do 14 jan.  Kaarten en spellen spelen, samen met het KVG Zwaagdijk-West. 
Aanvang 19.30 uur in De Plataan.

Wo 27 jan.  Om 20.00 uur start Remedica met een 50+ educatie over Langer Vitaal 
Blijven. Aanvang 19.45 uur in De Plataan. 

Do 18 febr.  Simon Kranenburg, voorzitter van Groei en Bloei (afd. Schagen) gaat 
ons een mooie avond bezorgen. Aanvang 20.00 uur in De Plataan.

Do 17 mrt.  Creatieve avond o.l.v. bestuurleden Tonny Rood en Gonny Dobbelsteen. 
Aanvang 20.00 uur in De Plataan. Aanmelding is verplicht, vóór 10 
maart.

Do 14 apr.  Algemene ledenvergadering, aanvang 20.00 uur in De Plataan. Na 
deze jaarvergadering gaan we onder het genot van een lekker glaasje 
en hapje, ons vermaken met een leuke quiz.

Mei 2016  Maria-viering voor alle KVG’s van West-Friesland, gehouden in de H. 
Cunera kerk in Nibbixwoud.

Juni 2016  Rabo sponsorfietstocht voor KVG leden (en huisgenoten) om de 
verenigingskas te spekken. Geef u reeds op tijdens de jaarvergadering!

Jaarprogramma



Maandag 2 november houdt de Historische Vereniging Blokker weer 
haar november thema-avond. De thema-avond staat dit keer in het teken 
van, “Terug in de tijd”. De avond wordt gehouden in de afmijnzaal, 
Veilingweg 1 te Oosterblokker. Het programma ziet er als volgt uit:

Programma:
Vanaf 19.15 uur: mogelijkheid tot betalen contributie/afhalen kalender
19.30 uur:   woord van welkom en terugblik op 2015 en voorstellen nieuw 

bestuurslid. 
 Woordje Sandra de Heus over Westfrieslandprijs 2015
  Christiaan Schrickx vertelt in woord en beeld over de opgravingen 

aan de Bangert
Pauze (mogelijkheid tot betalen contributie en afhalen kalender)
Ludieke film over het Hamex ‘Sterrenteam’.

Om 22.00 uur sluiten we de thema-avond af.

Voor meer informatie over Historische Vereniging Blokker kijk ook eens op de website 
www.historischblokker.nl

Terug in de tijd

Op vrijdag 23 oktober organiseert de Blokkerse seniorenvereniging de eerste themamiddag 
van het seizoen 2015 - 2016. Het betreft een presentatie over een voettocht door Japan, 
verzorgd door Yvonne Schoutsen uit Heiloo, die de tocht zelf maakte. Een bijzondere 
ervaring uit ‘Het Land van de Rijzende Zon’ en totaal iets anders dan de in Europa zo 
bekende voettocht naar Santiago de Compostella in Spanje.
Enige tijd geleden legde mevrouw Schoutsen in iets meer dan twee maanden een voettocht 
af van maar liefst 1300 kilometer langs 88 zogenaamde Shingon-boeddhistische tempels 
op het eiland Shikoku. Dit is een van de grote Zuid-Japanse eilanden. Ze vertelt over haar 
boeiende ervaringen en toont daarbij mooie beelden uit dat verre Aziatische keizerrijk.
 
Aanvang 14.00 uur in Het Gouden Hoofd. Deelnamekosten 3 euro p.p., inclusief 
consumpties en deelname aan een ronde bingo na afloop.
Ook 50-plussers die geen lid zijn van de KBO zijn van harte welkom en hebt u belangstelling 
voor het lidmaatschap van de KBO, dan kunt u contact opnemen met een van de volgende 
personen: G. Plukkel (246038), J. de Heij (232206) of P. Coffeng (572836) of via de email: 
kboblokker@gmail.com.

Lezing over voettocht door Japan bij KBO Blokker



De leden van de jeu de boules vereniging “De Bouledozers” zijn 
heel blij met hun nieuwe lichtmasten. De oude masten beschenen de 
banen onvoldoende en bovendien waren het 
echte energievreters. Het Coöperatiefonds 
van de Rabobank West-Friesland en Puur 
Hoorn stelden een derde van het benodigde 
bedrag ter beschikking voor een kwalitatieve 
en duurzame verbetering van de situatie. De 
vereniging zelf kon de rest van de investering 
bekostigen. De uitvoering was in handen van 
Ko Hartog Electrotechniek BV uit Heiloo.
De nieuwe LED armaturen zullen ca 80% 
minder stroom verbruiken dan de oude 
halogeenlampen. De energienota van de 
vereniging zal door de nieuwe zonnepanelen en de nieuwe lichtmasten 60% dalen. De 
bijdragen van Rabobank en Puur Hoorn brengen de terugverdientijd van 11 jaar naar 7 
jaar. En de jeu de boules spelers spelen in de avonduren weer de sterren van de hemel. 
Pure vooruitgang dus.

Energiezuinige lichtmasten

Op 8 november geeft Koninklijke Zangvereniging 
Sappho het eerste concert onder leiding staat van 
haar nieuwe dirigent Joep van der Oord. Kon u 
vorig jaar in deze periode nog lezen over de zorgen 
over het voortbestaan van Sappho, nu bruist het 
koor weer van nieuwe energie en nieuwe plannen. 
Zoals vaker in de geschiedenis van het oudste koor 
van Hoorn komt er na een periode van zorgen 
weer een periode van groei en nieuw elan. Niet in 
de laatste plaats door de energieke leiding van Joep van der Oord is het koor weer aan het 
groeien en komen er nieuwe ideeën. Dit jaar heeft Sappho zelfs een kleine wereldpremière. 
De componist Bart Oenema heeft in 2008 een requiem geschreven. Hiervoor heeft hij 
aanvullende teksten geschreven. Het is een aangrijpend verhaal over Alzheimer en Sappho 
zal als eerste koor dit Requiem uitvoeren. Op het programma staan verder nog de Missa 
Brevis in C. van W.A.Mozart en de Missa Brevis Sancti Joannis de Deo van J. Haydn.

Het concert zal plaatsvinden op 8 november 2015 om 14.30 uur in het Cultureel Centrum 
Pancratius te Oosterblokker. Toegang: 20 euro in de voorverkoop en voor 65+, Vrienden/
Donateurs van Sappho/ jongeren onder 16 jaar 18,50 euro
Voorverkoop via 06-51791713

Koninklijke Zangvereniging Sappho zingt wereldpremière



De Agendacommissie nodigt u van harte uit voor de bijeenkomst van het Dorpenoverleg 
Blokker / Zwaag en wel op maandag 26 oktober om 20.00 uur in Het Gouden Hoofd, 
Blokker.

Agendapunten zijn o.a.:
•  Jaren geleden pleitte Piet Bruijns - in deze ambiance - voor een stadsstrand. Tijden en 

omstandigheden veranderen echter. Vorige maand bleek dat het Hoogheemraadschap 
ook betrokken is bij dit plan. Betreffende de huidige stand van zaken van het  
stadsstrand wordt u op de hoogte gebracht door de heer Ben Tap (wethouder in 
Hoorn).

•  Enthousiast vertelde de heer Chris van der Meij (twee jaar geleden) over het plan - 
aan de IJsselweg - stadslandbouw te willen realiseren. Vanavond wordt ons de stand 
van zaken, betreffende de stadslandbouw door de heer Hans Stekenburg / Chris van 
der Meij gepresenteerd.

•  Wensen / ideeën / voorstellen. Aarzelt u niet als u een idee / plan hebt om dit naar 
voren te brengen. Wij willen allemaal een prettige omgeving om in te wonen, zeker 
als deze nog prettiger kan worden.

• Sluiting + de aanbieding van een drankje in het voorcafé.

De Agendacommissie

Dorpenoverleg Blokker / Zwaag

Vos gesignaleerd in Zwaagdijk-West. 
Ja, zelfs meerdere!

Op zaterdag 3 oktober was er weer de vossenjacht van de Wildebras. Menig vos was waar 
te nemen in het centum van Zwaagdijk-West. Er werden kinderliedjes uitgebeeld, die 
geraden moest worden voor het sparen van letters. Van Papagaaitje leef je nog tot Alle 
eendjes zwemmen in het water en van Hoedje van papier tot Slaap kindje slaap. Elk liedje 
leverde een letter voor het te raden woord. 
Maar er liep ook nog een vos die een letter kon afpakken, dus het was wel opletten 
geblazen. Uiteindelijk hadden alle groepen (18 kinderen totaal) het woord geraden, 
werden de prijzen verdeeld en de vossen het dorp uit gejaagd. 
Zwaagdijk is weer veilig, maar mocht u toevallig nog een vos tegenkomen, gewoon het 
juiste kinderliedje zingen.

Meer informatie over de Wildebras: www.de-wildebras.nl.

Nieuws van de Wildebras



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

OPHAALDATA: WOENSDAG 28 OKTOBER
 WOENSDAG 11 NOVEMBER
SVP PAPIER GEBUNDELD OF IN DOOS/BAK AAN DE WEG ZETTEN.

Ophaaldata oud papier Blokker

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, kwaliteitsdagen, nachtdiensten en/of 
nascholing op vrijdag 6 november.
Voor actuele informatie, zie de website: www.julianalaan.praktijkinfo.nl

Julianalaan 9, 1689 EG Zwaag  |  Tel. 0229-212222  |  Spoedlijn: 0229-274004

Donderdag 12 november is, van 14.00 tot 17.00 uur, de jaarlijkse verkoopdag van de 
hobbyclubs van de Perelaar.
Wat kunt u deze middag zoal verwachten:
De club die mooie kaarten maakt. De Rode Luifel met kaarsen, kransen en zelf 
gebakken koekjes. De handwerkclub met breiwerk, waaronder knuffels, zwarte pietjes, 
kerstmannetjes, Nijntjes,... kortom te veel om op te noemen. Bovendien is er ook nog 
een loterij, waarbij mooie prijzen te winnen zijn.

Ook zijn de medewerksters van het restaurant aanwezig met heerlijke erwtensoep.
En natuurlijk zorgen wij voor een kopje koffie of thee.

Wij heten u van harte welkom in de recreatieruimte van de Perelaar, welke u via de 
hoofdingang aan de Pastoor Nuyenstraat kunt bereiken.

Vriendelijke groet van de hobbyclubs

Nieuws van Huisartsenpraktijk Julianalaan

Verkoopmiddag in de Perelaar



De Grote Prijs van Hoorn, het jeugdschaaktoernooi van Caïssa-Eenhoorn, begint met het 
uitreiken van de prijzen. Dat lijkt vreemd, maar is het niet. Het evenement op zondag 
25 oktober is het eerste in een reeks van Grand Prix-toernooien van de Noordhollandse 
Schaakbond en gebruikelijk is dat de winnaars van het vorige seizoen hun prijzen dan 
krijgen. Afgelopen seizoen werden negen Grand Prix-toernooien gehouden. Er zijn 
speciale prijzen voor alle jongens en meisjes die aan zeven, acht of negen toernooien 
hebben meegedaan. Verder ontvangen de eerste drie van vier leeftijdscategorieën een 
prijs. Robin Duson is de enige van de organiserende vereniging die op 25 oktober naar 
voren mag komen. Het Hoornse talent zegevierde in de C-groep. Zij is het visitekaartje van 
Caïssa-Eenhoorn. Robin Duson heeft inmiddels al drie keer meegedaan aan de Nederlandse 
kampioenschappen en behoort in de categorie tot en met 14 jaar tot de top. Ze speelt ook 
mee in de clubcompetitie van de senioren en behaalde daarin al enkele knappe resultaten.
 
Twee jaar geleden had Caïssa-Eenhoorn ook de aftrap van het NHSB-jeugdschaakcircuit. 
Toen kwamen er ruim honderd kinderen naar de speelzaal in De Huesmolen. Tegenwoordig 
schaakt de club in cultureel centrum de Plataan in Zwaag en de jeugdcommissie hoopt 
weer het aantal deelnemers van 2013 te verwelkomen. De Grote Prijs van Hoorn is 
een voortzetting van het Bischoff-toernooi. 
Bischoff heeft het jeugdevenement twintig 
jaar gesponsord. Op 25 oktober schaken de 
kinderen in groepen van acht deelnemers. Er 
wordt in de Plataan om 11.00 uur begonnen.

Twee toppers in de sterkste groep van het 20e Bischoff-
toernooi (oktober 2014). Robin Duson, Caïssa-Eenhoorns 
visitekaartje, neemt het op tegen de in Juventus-shirt 
gehulde Barry Broek die in de poule als eerste zou 
eindigen. Arbiter Gerard Groot kijkt toe.

Eerst prijsuitreiking, dan schaken

De kledinginzameling die op vrijdag 2 oktober in Zwaag is gehouden, heeft 710 kilo 
kleding opgebracht. Cordaid Mensen in Nood Sam’s Kleding wil iedereen die hieraan 
heeft bijgedragen, hartelijk bedanken. Voor meer informatie over Sam’s Kledingactie 
of gesteunde projecten, kijk op: www.samskledingachtie.nl
De vrijwilligers van Sam’s Kledingactie zijn van plan op termijn weer kleding op te 
halen. Om de actie ook dan weer tot een succes te maken, vragen wij iedereen om 
vanaf nu te bewaren.
Mocht u echter eerder uw kleding aan ons willen geven, kunt u voor de dichtstbijzijnde
Container-of depotadressen bellen naar tel 073-6871060 of www.samskledingactie.nl

Opbrengst Sam’s kledingactie



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 obs Socrates hebben zo’n 50 leerlingen op vrijdagmiddag voor de herfstvakantie 
in een braakbal van een kerkuil zitten peuteren. Komende week gaan nog eens 100 
leerlingen van het Ooievaarsnest daar mee aan de slag. Zij doen dit onder de deskundige 
begeleiding van vrijwilligers van de KNNV, de vereniging voor veldbiologie. 
 
De afdeling Hoorn/West-Friesland van de KNNV bestaat 70 jaar en heeft daarom een 
lesaanbod gedaan aan vijf basisscholen in Zwaag en Blokker om meer bekendheid te 
geven aan ‘bezig zijn met de natuur’. Behalve braakballen kwamen ook opgezette 
vogels en nestkasten aan de orde. Dankzij de plaatsing van tientallen nestkasten in West-
Friesland broeden hier weer kerkuilen en is de steenuilstand beter beschermd. 

KNNV-er Evert Kunst uit Blokker (De Specht) maakt nestkasten voor alle soorten 
uilen. Vrijwel door heel Noord-Holland hangen (zijn) kasten uit Blokker. Anderen 
zijn weer betrokken bij het controleren van de kasten op bewoning. Leden van de 
zoogdierwerkgroep van de KNNV houden regelmatig pluisavonden om vast te stellen 
welke zoogdiertjes in West- Friesland leven (en door een uil zijn gegeten). 
 
Wie ook eens een braakbal wil uitpeuteren kan terecht op de KNNV natuurmanifestatie 
over ‘bezig zijn met de natuur’ op 8 november in De Kreek (zie verder: www.knnv.nl/
hoorn).

Braakballen uitpeuteren



Blokker, 23 oktober 2015

Beste Ingezetene van het rijk der Blockeniers en 
daarbuiten.

Met rasse schreden nadert 11 november weer, de 
dag dat de kinderen Sint Maarten vieren. 

Maar nog belangrijker is, dat bij diverse carnavalsverenigingen de nieuwe Prins met zijn 
gevolg wordt gepresenteerd.
Zo geschied dat ook bij de Blockeniers, maar niet op de 11 van de 11e, 11 over 11, maar 
op vrijdag 13, 11, 11 over 11 dan zal de nieuwe Prins, Adjudant en hofdames aan het rijk 
de Blockeniers gepresenteerd worden.

Natuurlijk gebeurd dat niet voordat er afscheid is genomen van de huidige Prins, zijn 
Adjudant en de charmante hofdames. En wel Prins G, edjudant Carlos en de hofdames 
Esmee en Sanne. Die meer dan een voortreffelijk carnavalsjaar hebben neergezet. Carnaval 
2.0 zoals zij het carnaval 2015 hadden omgedoop is een geweldig carnaval geworden. 
De Blockeniers, maar ook het Decorum hebben enorm van het carnaval genoten. Dank 
daarvoor Prins, Edjudant en hofdames, die na de 13e november weer gewoon door het  
leven gaan als GertJan Dekker, Eddy de Jong en de hofdames, Sanne Letshert en Esmee 
Drost. Toppers, we hebben van jullie genoten.

Het geroesemoes is al ruimschoots begonnen over wie dit gouden koppel gaan opvolgen. 
Is het Edwin Jongewaard en Emiel Jong die nu alle tijd hebben en het dan toch weer van 
dichtbij mee kunnen maken. Of is het Ronald Zwaal met Harrie Kuiper die nu veel vrije 
tijd hebben omdat ze de bestuursfuncties bij de Blockeniers hebben neergelegd. Was dat 
wellicht de reden? Of de nieuwe uitbaters van de Harmonie, Elle en Andrei, die moeten 
toch een beetje aarden in Blokker of liggen de wortels toch te diep geworteld in Zwaag?

Genoeg kandidaten dus, nou wij kunnen verklappen dat het een mooi span is, meestal 
tijd tekort maar genoeg tijd om een mooi carnaval in Blokker neer te zetten. En dat zou 
dan zomaar een van de drie koppels hierboven vermeld kunnen zijn.

Een leuke act zal vooraf gaan aan de ontmaskering en daar zal dan niet alleen het nieuwe 
Decorum uit naar voren komen, maar ook de hofdames en twee nieuwe raadsleden.
Dus genoeg reden om vrijdag 13 november naar de Harmonie te komen voor een avond 
gekkigheid maar vooral veel gezelligheid. Ons huisduo Sascha en Marian zijn ook weer 
van de partij. Naast dit duo zal er op muzikaal gebied nog wat gepresenteerd worden, 
iets nog nooit vertoond bij de Blockeniers.

Dus wees welkom allen op vrijdag 13 november vanaf 21.00 uur. En maak dit spektakel 
live mee!



Hoorn in Balans organiseert voor het Duchenne Parent Project een Yoga- & Pilatesmarathon 
op zaterdag 28 november van 13.00-16.00 uur. Met diverse activiteiten in De Plataan 
in Zwaag. Aanwezig zijn onder andere een voetreflextherapeute, stoelmassage, Detox-
hapjes en sapjesbar, een schoonheidsspecialiste en nog veel meer. Dus kom langs, iedereen 
is van harte welkom.
 
Mag ik jullie voorstellen:
Dit is Mark, hij is 14 jaar. Mark heeft de ziekte van Duchenne. 
Deze ziekte breekt je spieren langzaam af. Dus ook de spieren die 
voor ademhaling nodig zijn en de hartspier. Hierdoor is Duchenne 
Spierdystrofie uiteindelijk fataal. Het Duchenne Project zet zich onder 
andere in voor beter en sneller onderzoek en om geneesmiddelen te 
ontwikkelen die de afbraak van spieren kunnen vertragen en stoppen.
 
Mijn naam is Corine van der Molen. Ik zet mij in om zoveel mogelijk mensen te motiveren 
om dit project te steunen. Hoe kan jij je bedragen leveren?
-  Sponsor vanuit jouw onderneming en/of bedrijf of school. 
-   Kom in beweging  met je bedrijf en collega’s. Ga meters maken en maak gebruik van de 

estafettestokjes: meters voor Mark, meters voor Duchenne. 
-   Donatie. Wil je het doel graag steunen, dat kan. Maak je bijdrage over op 

rekeningnummer NL INGB 0007 0376 64.
-   Schoolprojecten. Kinderen zijn heel actief en staan open voor actie (tekeningen, 

schilderijen, buttons maken). Organiseer een fancyfair of een estafetteloop.
 
Meld je nu aan voor de 1, 2 of 3 uur Yoga & Pilates-marathon. Ook kinderen zijn van harte 
welkom voor kinderyoga. Kosten 20 euro voor volwassenen, kinderyoga 5 euro.
Voor meer informatie mail naar: hoorninbalans@gmail.com of kijk op  www.hoorninbalans.nl

Yoga & Pilatesmarathon voor Duchenne Parent Project

Toneelgroep Het Meertheater speelt dit najaar de voorstelling ‘Aan het eind van de 
aspergetijd’ van Frank Houtappels. Deze herkenbare, toegankelijke tragikomedie, met 
spitse en vaak geestige dialogen, is vrijdag 30 oktober te zien in De Kreek in Bangert & 
Oosterpolder en vrijdag 27 november in de Pancratiuskerk in Oosterblokker. Aanvang 
is 20.00 uur. Toegangsprijs: 10 euro.

Reserveren en informatie over (andere) speeldata, locaties en (achtergrond)informatie: 
www.hetmeertheater.nl.

Het Meertheater speelt ‘Aan het eind van de aspergetijd’



Even een momentje voor elkaar en een bijzondere band met uw kind opbouwen door 
spelenderwijs aan yoga te doen. Samen bewegen, spelen, ontspannen en geniet van 
alles wat yoga zo leuk maakt. Oefeningen helpen om te concentreren, zelfvertrouwen 
op te bouwen, soepel te blijven en goed evenwicht te bewaren. Deze cursus is voor 
ouder en kind (2 t/m 4 jaar). Grootouders/verzorgers zijn ook van harte welkom met 
hun (klein)kind. De lessen worden gegeven door gediplomeerd yogadocente Vivian, 
gespecialiseerd in kinderyoga.
 
De lessen zijn op woensdagochtend vanaf 18 november van 10.45 tot 11.30 uur. Locatie: 
Basisschool de Bussel in Blokker. De kosten bedragen 30 euro voor vijf lessen. Opgeven 
kan via onze website: www.netwerkhoorn.nl. Voor vragen kunt u contact opnemen 
met kinderwerker Stefanie Strijker via s.strijker@netwerkhoorn.nl.

Ouder- en peuteryoga in Blokker

Sinterklaas in Zwaag

Sinterklaas…hij komt in Zwaag weer aan
Op 21 november in de Plataan.
Eerst gaat hij nog met zijn paard
Door het dorp en door de straat.
Om 13.00 uur zal de optocht beginnen
Vanaf de Plataan door de straten van Zwaag.
Bij de Plataan gaan om 14.00 uur de deuren open
Maar… eerst moet u nog een kaartje kopen!
Bij Deen in Zwaag en Bangert-Oosterpolder
kunt u vanaf 16 november voor een kaartje terecht,
Voor maar twee euro per kind, het is echt!
Voor elk kind van 4 tot 8 jaar vieren we feest,
Met Sint en zijn pieten.
En het is om 16.00 uur weer mooi geweest.
 
Aan alle ouders en begeleiders doen wij dit verzoek: neem jassen en dassen mee naar huis 
en voorkom gezoek!
 
Uw kind kan al haar/zijn vragen stellen aan Sinterklaas en zijn pieten via  sinterklaaszwaag@
gmail.com. Sinterklaas zal proberen om alle vragen zo goed mogelijk te beantwoorden. 
Sinterklaas houdt erg van post.
 
De activiteiten van de Jeugdraad zijn voor eigen risico.
Bezoek ook onze website: www.jeugdraadzwaag.nl



23 oktober KBO Blokker: Lezing “Voettocht door Japan” Aanvang: 14.00 uur
 Het Gouden Hoofd, Blokker

25 oktober Schaken: Grote Prijs van Hoorn Aanvang: 11.00 uur
 De Plataan, Zwaag

25 oktober Stuurloos en Lore Koelemeijer Aanvang: 14.30 uur
 ‘t Kerkhuys, Spanbroek

26 oktober Dorpenoverleg Blokker/Zwaag Aanvang: 20.00 uur
 Het Gouden Hoofd, Blokker

30 oktober Klaverjassen/Keezen Aanvang: 19.30 uur
 LTC Wings, Blokker

30 oktober Meertheater: Aan het eind v.d. Aspergetijd Aanvang: 20.00 uur
 De Kreek, Zwaag

1 november Antiek-Brocante markt + Taxatie Aanvang: 11.00 uur
 Cultureel Centrum Pancratius, Oosterblokker

6 november JB Café  Aanvang: 20.30 uur
 De Wildebras, Zwaagdijk-West

7 november Prinsbekendmaking Het Masker Aanvang: 20.30 uur
 De Witte Valk, Zwaag

8 november Optreden Swaegh Zingt Aanvang: 13.00 uur
 Verenigingsgebouw, Bovenkarspel
 
8 november Wereldpremière Aanvang: 14.30 uur
 Koninklijke Zangvereniging Sappho
 Cultureel Centrum Pancratius, Oosterblokker

Activiteitenagenda     okt / nov 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     okt / nov 2015

VOETBAL
1 nov Heren Aanvang 14.00 uur        
 Westfriezen -SRC Zwaag

ZAALVOETBAL
6 nov Heren Aanvang 20.55 uur
 Zwaag/Hoogland Kozijnen - Golden Stars Zwaag
2 nov Dames Aanvang 21.05 uur
 BZV - Arch b Nieuwboer 5 De Kreek
4 nov Dames Aanvang 21.05 uur
 Zwaag/Hoogl. Kozijnen - Danssch. Biersteker 4 Zwaag

HANDBAL
25 okt Heren Aanvang 13.00 uur
 Westfriezen - CSV/Meervogels 2 Zwaag
25 okt Dames Aanvang 15.10uur
 HV Blokker - Westfriezen 2 (De kraker) De Kreek

VOLLEYBAL
31 okt Heren Aanvang 15.30 uur
 WhamWham - Tevoko De Opgang Zwaag
31 okt Dames Aanvang 13.30 uur
 WhamWham - Clam Dyckle De Opgang Zwaag

BILJART
3 nov Groot Driebanden 2e Divisie Aanvang 20.00 uur
 NHD Zwaag - De Barbier Dorpsstr.173a Zwaag

TAFELTENNIS
23 okt Heren Aanvang 20.00 uur
 TT sport/A Merk - Stede Broec 8 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.



Zwaag, 23 oktober 2015

Vrienden en vriendinnen van ‘t Masker,

“Boeren, burgers en buitenlui!” Dat zal de 
plaatselijke stadsomroeper in het verre grijze 
verleden vaak genoeg geroepen hebben als 
er iets te verkondigen viel. Wij houden het 
gewoon bij “Vrienden en vriendinnen van 
Het Masker”, we gaan weer van start met een 
nieuw carnavalsseizoen! 

 
En wat voor eentje! Het wordt er ientje met een gouden randje, ientje die regelrecht 
de geschiedenisboeken in zal gaan. Waar vroeger alles nog met een ganzenveer in 
een bijna onleesbaar handschrift  op een stuk perkament werd beschreven, doen wij 
het tegenwoordig via een toetsenbord en moeten we oppassen dat we niet over het 
draadloze internet struikelen. En om Windows af te sluiten hoeven we ook niet meer de 
gordijnen dicht te doen. 
 
Ja, Het Masker gaat inmiddels al een tijdje mee en heeft al heel wat zottigheid 
meegemaakt. Om precies te zijn een halve eeuw, da’s 50 jaar! Maar eigenlijk voelen we 
ons nog net 18, met 32 jaar ervaring. Het getal 50 zult u daarom dit carnavalsseizoen 
veelvuldig, en misschien wel tot vervelens an toe, voorbij zien komen. Maar wees niet 
bang, de volgende 50 duren net zo lang. Als je 50 jaar wordt, wordt je ook wel bestempeld 
met de titel Sara of Abraham. Zou Het Masker daarom op zoek zijn gegaan naar een Prins 
genaamd Abraham? Een soort Vader Abraham, zo eentje van ‘Vader Abraham had zeven 
zonen, zeven zonen had Vader Abraham. En ze zongen maar en dronken maar en hadden 
zo’n plezier”. Of op de wijze van ‘kunnen jullie door een waterkraan, lalalalalalalala’. 
Hiermee zouden we wel gelijk een dikke carnavalskraker in huis halen. Maar zeven zonen 
betekend gelijk zeven welwillende hofnarren terwijl we maar op zoek zijn naar twee 
hofdames. Zal dat geen problemen veroorzaken? En dan die kleine blauwe mannekes, 
die hebben maar één Smurfin. Daar wordt onderling al genoeg om gesteggeld, dus wil 
Het Masker zich daar niet in mengen. U ziet, genoeg stof tot nadenken...
 
Het Masker is achter de schermen van start gegaan om er weer een prachtige happening 
van te maken. Het houden van een siësta zit er voor de Maskerleden voorlopig niet meer 
in, ze kunnen volop aan de bak om van dit jubileumjaar er ientje te maken om nooit meer 
te vergeten. De luie stoel kan op Marktplaats en de vakantiekilo’s mogen er weer af. 
En niet alleen Het Masker is druk in de weer, ook sommige optochtdeelnemers hebben, 
onder het genot van de nodige versnaperingen, hun eerste ‘vergadering’ al gehouden of  
hebben al een vage afspraak staan om enigszins tot een soort overleg te komen.

Prinsbekendmaking zaterdag 7 november: 
wie wordt Prins Carnaval in Zwaag?

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



Vijf leden al 25 jaar lid van ZG&TV! 
Wij zijn trots!

Nog meer nieuws

Vol trots hebben wij begin september maar liefst vijf leden in 
het zonnetje gezet! Lucie, Bets, Riet, Truus en Gurie zijn al 25 
jaar lang trouwe leden van de Zwaagse Gym & Turnvereniging 
(ZG&TV). Sinds jaar en dag volgen zij Aerofit bij Jolanda. 
De dames ontvingen van het bestuur de jubileumspeld van de KNGU en een mooie 
zonnebloem. Op naar de volgende 25 jaar! 
 
Gratis proefles
Elke woensdagavond geeft Jolanda Aerofit in de gymzaal aan de Julianalaan in Zwaag. 
Bij Aerofit staat het verbeteren van het uithoudingsvermogen en de spierkracht centraal. 
De lessen zijn afwisselend en er wordt gebruik gemaakt van verschillende materialen. 
Het voordeel van bewegingsactiviteiten in verenigingsverband is dat u altijd samen met 
anderen bezig bent. Gezelligheid is dan ook belangrijk tijdens de lessen.

Kom gezellig een keer met ons 
meedoen op woensdag van 19.30 
tot 20.30 uur of van 20.30 tot 21.30 
uur. 
Meldt u aan bij Jolanda via onze 
website www.zgtv.nl.  
Uiteraard zijn mannen ook welkom!

De jubilarissen Lucie Dekker Korse, Riet 
de Jong Korse, Truus de Jong-Schouten 
en Gurie Koning (Bets Gitzels-Sneek staat 
helaas niet op de foto).

Wij willen alle mensen die ons gesteund hebben bij de Grote Clubactie, door het kopen 
van 1 of meerdere loten, heel erg bedanken! Ook de Deen Jeugdsponsor-actie was een 
succes voor ZG&TV. Bedankt voor alle muntjes die in de koker voor onze vereniging zijn 
gegooid! Het geld dat wij met deze acties verdienen zullen wij gaan besteden aan een 
nieuw toestel voor de jeugd.
 
In onze agenda staat de eerste wedstrijd gepland. Aan deze wedstrijd, door ZG&TV 
georganiseerd op 12 en 13 december, doen 30 selectieturnsters mee van onze vereniging. 
Dit toernooi telt in totaal 250 turnsters van andere turnverenigingen uit West-Friesland. 
Voor deze wedstrijd zoeken wij nog mensen die ons financieel willen ondersteunen. 
Heeft u interesse dan kunt u zich aanmelden via het contactformulier op www.zgtv.nl.



Samen
Delen
Samen delen!
Dit is het thema van de gezinsviering van zondag 8 november.
 
Een viering voor groot en klein: samen.
Woorden en liedjes: delen.
Voedselbank en Wereldwinkel: samen delen.
 
Het kinderkoor ‘Weer een Lied’ uit Wervershoof zal aanwezig zijn met zang en muziek! 
En de Wereldwinkel is ook aanwezig, zodat alles bij elkaar het een ervaring gaat 
worden die we samen delen! Graag zien wij u op zondag 8 november om 10.00 uur.
 
Gezinsvieringgroep Zwaagdijk-West

Uitnodiging Gezinsviering Zwaagdijk-West

Hoor de wind waait door de bomen...

Ja, hoor de wind waait door de bomen, de herfst is weer gekomen. Tijd voor warme koffie/
thee of chocolademelk, honing en koek. En ook alweer bijna tijd voor de chocoladeletters, 
kadootjes en kerstkaarten. Bij de wereldwinkel kunt u gelukkig terecht voor dit gehele 
winterpakket.
Heel toepasselijk om in dit diaconale weekend iets te kopen bij de wereldwinkel. Door 
te kopen helpt u de telers en producenten van die artikelen. Door het schenken aan de 
voedselbank van dagelijks benodigdheden, helpt u diegenen die op de voedselbank zijn 
aangewezen. Diaconie betekent namelijk hulp bieden aan allen die dat nodig hebben! 
Daarom ook zien wij u graag bij de verkoop van zondag 8 november, na de viering van 
10.00 uur.
 
Wereldwinkel groep Zwaagdijk-West: Jose, Angela, Judith en Carla

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

OPHAALDATA: MAANDAG 26 OKTOBER
 MAANDAG 9 NOVEMBER

Graag goed gebundeld! De opbrengst komt ten goede aan de Zwaagse verenigingen. 
Steun ook uw vereniging met oud papier voor het L.O.P.! Kijk eens op www.lopzwaag.nl



Het nieuwe seizoen is weer van start gegaan. De eerste speelavonden zitten er weer op, 
de opkomst was prima. Ook hebben we weer wat nieuwe leden erbij.
Als je nog interesse hebt in een gezellig potje tafeltennis, kom dan gerust eens kijken 
op de maandagavond vanaf 20,00 uur in buurthuis de Wildebras, Balkweiterhoek 56 
Zwaagdijk-West. Kijk ook eens op onze website: www.de-wildebras.nl, bij verenigingen.

Graag tot ziens, groeten van de voorzitter van de B.R.Z.Z., Hans Kroonenberg

Nieuws van Tafeltennisvereniging B.R.Z.Z.

‘Raar maar waar’ is het motto van de Kinderboeken-
week 2015. Speciaal voor alle nieuwsgierige kinderen die graag 
willen weten hoe de wereld in elkaar zit. Een Kinderboekenweek 
vol boeken over natuur, wetenschap en techniek.
 
De kinderen van groep 3 t/m 8 van Obs Socrates en Roald Dahl 
hebben woensdag 7 oktober voor een ‘kettingreactie’ van boeken 
gezorgd. Via een ingewikkelde route, die startte op 
Socrates, gaven de kinderen van beide scholen een 
aantal boeken aan elkaar door. De boeken gingen 
via een touw door het hek, over het zebrapad, door 
hoepels, langs Deen, over het grasveld naar Roald 
Dahl en via de natuurspeeltuin om uiteindelijk in een 
boekenkast gezet te worden. De kinderen hebben 
heel erg hun best gedaan en goed samengewerkt om 
de boeken op de eindbestemming te krijgen. 
Voor groep 1, 2, en 3 staat dit jaar het boek ‘Misschien’ van Guido van Genechten centraal. 
Hoe begint iets? Met niets? Misschien. Vier cirkels, vier vierkantjes en vier driehoekjes: 
meer heeft Guido van Genechten niet nodig in dit filosofische prentenboek. In een verder 
lege wereld kun je van deze simpele vormen verrassend veel andere dingen bouwen. Kun 
je er alles van maken? Misschien ... Een kunstzinnig en gewaagd boek over het begin en 
over het einde en over alles daartussenin. Raar, maar waar!
Groep 4 t/m 6 verdiepen zich aan de hand van het boek ‘Stijn, uitvinder’ van René van der 
Velde ruim een week in de wereld van uitvinders. Archimedes, de paperclip, nutteloze 
uitvindingen, uitvindingen die tot kunst verheven worden, ze komen allemaal aan bod. 
En natuurlijk gaan we kijken of er nog uitvinders in de dop te ontdekken zijn in de klas!
In groep 7 en 8 wordt elke dag stilgestaan bij een belangrijke wetenschapper, van Leonardo 
da Vinci tot Galileo Galilei, van de ontdekking van radioactiviteit tot de evolutietheorie. 
Met behulp van de verhalen en informatie uit het boek ‘Geniaal! Slimme mensen die 
de wereld beter maakten’ van Jenny van der Molen maken de kinderen kennis met de 
wondere wereld van de wetenschap.

Kinderboekenweek



•  Het Ooievaarsnest een leerlingenraad heeft? De leerlingenraad bestaat uit twee 
leerlingen per groep (groep 6 t/m 8) en houdt zich bezig met wat er bij de leerlingen 
speelt. De Leerlingenraad bespreekt alles wat er voor de leerlingen toe doet, variërend 
van activiteiten, aanpassingen aan het gebouw, aanpassingen aan het schoolplein tot de 
aanschaf van materialen. Dat overleg zal leiden tot verbeteringen of vernieuwingen. De 
Leerlingenraad komt ongeveer 8x per jaar bij elkaar. De voorzitter van de leerlingenraad 
is de directeur.

•  Het Ooievaarsnest een nieuw sportveld heeft gekregen op het achterplein? Met de 
opbrengst van de Zomermarkt en een donatie van de Ouderraad is een sportveld 
gerealiseerd waar de leerlingen kunnen voetballen, basketballen of volleyballen.

•  De jongens van groep 8 zich geplaatst hebben voor de finale van het Cruyff Court-
toernooi? Zij waren winnaar van het toernooi in de Risdam en mogen na de herfstvakantie 
de finale spelen op een nader te bepalen Cruyff Court in Hoorn.

•  Er op Het Ooievaarsnest Engels wordt gegeven in de groepen 1 t/m 8? Met behulp van 
een digibordmethode wordt er interactief, actueel én effectief Engelse les gegeven. 
En de leerkrachten worden geholpen door native speaking co-teachers, waardoor ze 
correct Engels leren.

•  Wij in de klassen werken met chromebooks? Wij hebben onze methodes hierop 
aangepast. De leerlingen krijgen nu rekenen, spelling, aardrijkskunde en natuur- en 
techniek aangeboden op de chromebooks.

•  U altijd langs mag komen om de school in de praktijk te zien? Als u een afspraak maakt 
weet u zeker dat wij u ook te woord kunnen staan.

 
Groet, Edwin Hoogland
directeur obs Het Ooievaarsnest - ‘de school waar iedereen telt’

Wist u dat?

Oranje Vereniging Blokker/Oosterblokker is op zoek 
naar Mikay Koster. Hij heeft een prijs gewonnen met de 
ballonnenwedstrijd op Koningsdag dit jaar. 
Wil Mikay - of iemand die de gegevens van hem heeft - contact opnemen met Ton 
Steen (06-18957422) of Ed Haring (06-10913598)?

Verder heeft het bestuur van de Oranje Vereniging dringend versterking nodig, zodat 
zij ook volgend jaar weer een feest van Koningsdag kan maken. Wie interesse heeft en 
bestuurslid wil worden, kan bellen met Ton of Ed.

Gezocht: Mikay Koster



De kinderen van groep 1/2 op basisschool De Wingerd weten 
precies hoe er geteld moet worden bij de lancering van een 
raket. We hebben het namelijk over de ruimte bij ons in de klassen. 
Vorige week mochten alle kleutergroepen een bezoekje brengen 
aan Volkssterrenwacht Orion in Bovenkarspel. 
Groep 1/2b mocht op dinsdag al heen. Er werden 
allerlei dingen verteld over de ruimte, mogelijk 
leven op Mars en de enorme telescopen die 
gebruikt worden om naar de sterrenhemel te 
kunnen kijken. De kinderen zagen prachtige 
beelden van de ruimte, een robot op Mars en de 
sterrenbeelden. Tenslotte mochten we ook nog 
even boven in de koepel kijken waar de enorme 
telescopen staan. Indrukwekkend! 
De kleutergroepen zijn inmiddels omgetoverd tot ruimtestations met raketten die echt 
naar de ruimte vliegen! Er worden sterrenhemels geschilderd en raketten geknutseld. En 
we leren van alles over de planeten en onze aarde. Hier zijn we voorlopig nog wel even 
mee zoet!

10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0!

Op zondag 22 november is weer het grote Sinterklaasfeest in Blokker. Dan komt de 
Sint met zijn pieten naar het Gouden Hoofd om een groot feest te vieren. Maar dat 
redt hij natuurlijk niet zonder jullie. Zit je in groep 1, 2, 3, 4 of 5? Meld je dan gauw 
aan voor dit leuke feest. 
Het wordt een spetterende middag met muziek, dans, lekkere pepernoten, limonade 
en jullie natuurlijk! Het begint om 14.00 uur (13.45 uur gaat de zaal open) en duurt tot 
16.00 uur. De kosten zijn 3 euro per kind. Jullie papa’s en mama’s, opa’s en oma’s etc. 
zijn ook welkom. Niet in de grote zaal, maar gezellig in het voorcafé. In het voorcafé 
is het feest live te volgen via een videoscherm.
 
Wil je naar het grote Sinterklaasfeest? Schrijf je dan voor vrijdag 20 november in via 
de brief die op De Bussel en Jozefschool worden uitgedeeld. Mocht je niet op een van 
deze scholen zitten en er toch graag bij willen zijn, meld je dan aan via Judith van 
der Gulik op telefoonnummer 06-52644670 en haal je medaille tegen betaling op bij 
kapsalon hair by LOOXS, Westerblokker 93b. Wees er snel bij, want vol is vol.
 
Sinterklaas en zijn pieten vinden het erg leuk als je komt!!

Sinterklaasfeest in Blokker



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

LACHENDE POMPOENEN
1 november en 8 november
Wist je dat pompoenen oorspronkelijk 
uit Noord-Amerika komen? Daar gebruikten de indianen ze als 
voedsel en om matten te vlechten. Later introduceerden de Ieren 
Halloween, een feestje om de goden te danken voor de oogst 
en waarbij pompoenen uitgehold werden. Dat laatste gaan wij 
ook doen! Het echte Halloween is maar één keer per jaar, op 
31 oktober, maar omdat deze doe-middag altijd drukbezocht is 
organiseren we hem maar liefst meerdere keren!

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

THEATER VAN DE NACHT
Op 24 oktober vindt de jaarlijkse Nacht van de 
Nacht plaats. Op deze avond worden door het 
hele land allerlei activiteiten georganiseerd die 
in het teken staan van het donker - en het licht. 
Ook in de regio is er genoeg te beleven. MAK 
Blokweer verzorgt namelijk het Theater van de 
Nacht, een magische en verwonderlijke avond 
voor het hele gezin. Langs flakkerende lichtjes 
wandel je naar het Verteltheater. Iets verderop kun je onder begeleiding van nachtelijke 
klanken ontspannen liggen onder de sterrenhemel tijdens de Soundscape. In de tot een 
intiem theater omgetoverde boerderij kun je je verwonderen bij het Schimmentheater. 
Tussendoor kun je knutselen of je laten schminken. Zoals elk jaar zorgt de scouting voor 
een groot kampvuur waar alle bezoekers zich lekker kunnen warmen onder het genot 
van een hapje of een drankje.

Het Theater van de Nacht vindt plaats op 24 oktober en duurt van 18.30 tot 22.30 uur. 
Reserveren voor deze avond is noodzakelijk omdat bij elke voorstelling maar een beperkt 
aantal mensen mee kan doen. U kunt reserveren via telefoonnummer 0229 266344 of via 
mail naar info@mak-blokweer.nl. De kosten zijn 5 euro per persoon (incl. voorstellingen 
en materialen). Bij slecht weer vinden de voorstellingen binnen plaats.

Stichting MAK Blokweer | Kloosterhout 1-2, 1695 JC Blokker, tel. 0229-266344
www.mak-blokweer.nl  |  info@mak-blokweer.nl



Brood van het Bakkersatelier voortaan 
te koop op MAKS’ Biomarkt

Elke vrijdag wordt er (van 09.30 tot 15.30u) bij MAK Blokweer 
op het erf een kleinschalige weekmarkt gehouden met verse 
biologische en duurzame streekproducten. 

Vanaf vrijdag 16 oktober is het assortiment uitgebreid met 
brood van het Bakkersatelier. Dit zuurdesembrood is vrij 
van broodverbeteraars, lactose, E-nummers, gist en suiker. 
Kortom een (h)eerlijk product dat mooi aansluit bij de 
rest van het assortiment zoals biologische en of duurzame 
kaas, vlees, groenten, fruit  en wijnen. Helaas gaan ook bakkers wel eens op vakantie en 
daarom zal er op 23 oktober geen brood te koop zijn.
Naast de vaste standhouders is er wekelijks een wisselkraam met een gevarieerd aanbod 
zoals o.a. chocolade, paardenmelk, zalm en voedingsadvies. 
De weekaanbiedingen zijn te vinden op MAKS’ Biomarkt Facebookpagina https://www.
facebook.com/maksbiomarkt.

MAKS’ Biomarkt ondersteunt de activiteiten van MAK Blokweer. Na het marktbezoek 
kunt u terecht op de Kijkboerderij, de tentoonstelling over het West-Friese landschap 
bewonderen of een ontspannende wandeling in het mooie Natuurpark maken.
Honden zijn niet toegestaan.

Stichting MAK Blokweer | Kloosterhout 1-2, 1695 JC Blokker, tel. 0229-266344
www.mak-blokweer.nl  |  info@mak-blokweer.nl

Zwaagse toneelvrienden,
‘Vriendenkring’ start eind van deze maand met de repetities 
van een blijspel, welke in het voorjaar van 2016 gaat worden 
opgevoerd.  
‘Vriendenkring’ heeft op de geplaatste oproep in Samenspel en enige lokale dag- en 
weekbladen respons gehad van een zestal personen. Een fijne en welkome uitbreiding 
van ons ledenbestand. Van deze zes personen gaan er vier personen gelijk al meespelen 
in het gekozen stuk in het voorjaar en samen met de vaste leden hebben zij er veel zin 
in. Zij allen staan achter onze slogan: ‘Toneel in eigen dorp, dat mag je niet missen”
 
In een volgend Samenspel hoort u meer over het te spelen stuk en de data.

De repetities starten weer



Familieberichten & Zoekertjes

Voor plaatsing in het Samenspel van 6 november 
graag uiterlijk op WOENSDAG 28 oktober voor 19.00 uur uw berichtje inleveren.

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

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

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

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

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?

TE KOOP

OPTREDEN DE STOEL

DANKBETUIGING

Droger met afvoerslang. Merk Bosch E 40,-
Vriezer met 3 laden E 35,-

Zanussi koelkast, tafelmodel met vriesvak E 35,-
Telefoon: 0229-231647

Na de vrolijke optredens in Spanje speelt sixtiesband De Stoel zondag 1 november 
weer op de thuisbasis, De Witte Valk in Zwaag.

Vanaf 15.00 uur bent u allen van harte welkom en de entree is vrij.

Het is hartverwarmend te ervaren dat zoveel mensen hun medeleven delen met ons 
tijdens de dagen dat we afscheid hebben genomen van  

Siemen Huisman
Wij willen iedereen bedanken voor de warme woorden, aandacht, bloemen, kaarten. 

Het voelt als een warme deken.
Nel Huisman-de Jong, kinderen en kleinkinderen.

De huisartsenpraktijk is wegens nascholing, vakantie of nachtdienst gesloten op 
maandag 26 oktober, vrijdag 4 december en maandag 7 december.

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



Zaterdag 7 november is het zover: de vijfde Dorpsveiling van 
Oosterblokker! Vele inwoners en verenigingen uit Oosterblokker 
hebben geweldige koopjes aangeboden. Een greep uit de koopjes: 
een ‘shoot-out’ van de handbalvereniging, authentieke kerkbanken 
door de Parochie, een leuk koopje van de tafeltennisvereniging; een Veranda Tour 
2016, een rondvlucht boven het dorp, gezellige dinertjes aan huis, taarten, heerlijk 
wijnen en cadeaubonnen. 
Het is geweldig om te zien wat mensen en verenigingen aanbieden. U kunt alles ook 
lezen in de catalogus die binnenkort op uw deurmat zal vallen. 
 
De koopjes worden niet meer bij u thuis opgehaald! U kunt uw koopje op 
zaterdagochtend 7 november van 10.00 tot 13.00 uur bij café de Harmonie brengen 
of vanaf vrijdag 30 oktober tot vrijdagavond 6 november bij de leden van het 
Veilingcomité. 
 
Naast leuke koopjes zijn natuurlijk ook kopers nodig. Kom daarom allen naar de 
dorpsveiling in café de Harmonie op zaterdag 7 november vanaf 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. 
Voor verder informatie en foto’s zie: www.dorpsveiling.nl 
De Dorpsveiling leeft enorm onder de inwoners en staat garant voor een zeer gezellige 
avond. Welkom allemaal!
 
Het Veilingcomité

Dorpsveiling Oosterblokker 

Op 2 november vindt de vergadering van de dorpsraad Zwaagdijk-West plaats.
Plaats: De Wildebras in Zwaagdijk-West
Tijd: 20.00 uur
 
Agendapunten zijn o.a.:
• Coöperatief plaatsen/financieren zonnepanelen
• Inrichting groenzone Zevenhuis
• Stand van zaken Westfrisiaweg
• Stand van zaken windmolens
• Accommodatie (beleid gemeente Medemblik)/reserve voormalige gemeente Wognum

Vergadering Dorpsraad Zwaagdijk-West



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 Covognaro, tel. 245621
 Oosterblokker Pastor Marco Covognaro, tel. 245621
 Zwaag Pastor Marco Covognaro, 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

za. 24 okt. 19.00 uur Oosterblokker Eucharistieviering m.m.v. Dames- en Herenkoor
zo. 25 okt. 10.00 uur Zwaag Eucharistieviering m.m.v. Marcanto
   Westerblokker GEEN VIERING
di. 27 okt. 09.00 uur Westerblokker Eucharistieviering
wo. 28 okt. 09.00 uur Zwaag Eucharistieviering in de Kapel
do. 29 okt. 09.00 uur Zwaag Eucharistieviering in de Kapel
vr. 30 okt. 09.00 uur Westerblokker Eucharistieviering
za. 31 okt. 19.00 uur Oosterblokker Allerheiligen / Allerzielen en Eucharistieviering
    m.m.v. Zingerderwijs
zo. 01nov. 10.00 uur Westerblokker Eucharistieviering Samenzang
   Zwaag GEEN VIERING
ma. 02 nov. 19.00 uur Westerblokker Allerzielen en Eucharistieviering m.m.v. Marcanto
   Zwaag Allerzielen Woord- en Communieviering  
    m.m.v. Grote Waalkoor
di. 03 nov. 09.00 uur Westerblokker Eucharistieviering
wo. 04 nov. 09.00 uur Zwaag Eucharistieviering in de Kapel
do. 05 nov. 09.00 uur Zwaag Eucharistieviering in de Kapel
vr. 06 nov. 09.00 uur Westerblokker Eucharistieviering
za. 07 nov. 19.00 uur Oosterblokker Eucharistieviering Samenzang

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

Zondag 1 november
Zwaag: ds. J. Meinders



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


