
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 9 oktober kunt u inleveren 

uiterlijk op WOENSDAG 30 september voor 19.00 uur ‘s avonds 

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

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

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

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

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

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

Jaargang 45, nummer 16 25 september 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
- Henny Schoonderwoerd - Muriel Buis
- Annemieke Ooms - Ivo Stork
- Ellen Muller
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St icht ing



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

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

Na zo’n heerlijke zonnige periode, die zomer wordt genoemd, staan serieuze - te bespreken 
- zaken op de rol. De Agendacommissie nodigt u van harte uit voor de bijeenkomst van 
het Dorpenoverleg Blokker / Zwaag op maandag 28 september om 20.00 uur in De Witte 
Valk, Dorpsstraat, Zwaag.

Agendapunten zijn o.a.:
• Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, wie? wat? waarvoor?
  Informatie over dit bestuursorgaan wordt u verstrekt door mevrouw Eva Tannehill, 

woonachtig in Hoorn.
•  Varen in Blokker. Deze droom en wens wordt u gepresenteerd door de heer Cor 

Peerdeman, woonachtig in Blokker.
•  Misschien hebt u haar wel gekozen op 18 maart, jl. voor het bestuur van het 

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Zij behaalde maar liefst 10.382 
stemmen in Hoorn: mevrouw Eva Tannehill, vertegenwoordigster van de partij Water 
Natuurlijk. Zij verhaalt over het werk / inzet / ‘taak’/ betekenis van het algemeen bestuur 
van deze organisatie.

De Agendacommissie

Dorpenoverleg Blokker / Zwaag

Ook dit jaar zal er in november weer een Martinusspeld worden uitgereikt. Zoals bij 
de meeste mensen wel bekend zal zijn, is deze onderscheiding in het leven geroepen 
om vrijwilligers binnen onze parochie, die zich buitengewoon verdienstelijk hebben 
gemaakt, op bijzondere wijze te eren.

Wij zijn ons ervan bewust dat velen zich nog steeds met hart en ziel inzetten voor 
onze parochie; misschien kent u iemand waarvan u vindt dat hij of zij voor de speld in 
aanmerking komt. U kunt hem of haar nomineren door een briefje te schrijven waarin 
u uitlegt (dit hoeft niet lang te zijn) wat uw redenen zijn.
U kunt uw aanbeveling naar de pastorie brengen of opsturen. Doet u dit wel vóór 10 
oktober, met een duidelijke vermelding op de envelop van Martinusspeld.

De Martinusspeldcommissie

Martinusspeld



Een project van Transition Town Hoorn zijn de deeltuinen. Hierin worden gezamenlijk 
biologische groentes in wisselteelt geteeld. Ieder kweekt op stukjes van 30 m2 èèn 
soort gewas, voor de hele tuingroep. Er wordt samengewerkt en de groentes worden 
naderhand gedeeld.

Wij gebruiken een stukje kasgrond in de historische tuin om gewassen voor te trekken 
en producten te telen die de warmte van een kas nodig hebben. En verder zijn we te 
vinden op de volkstuin hoek Strip / IJsselweg. Ingang  aan de doodlopende weg naast 
de voormalige RABObank aan de Westerblokker in Blokker.
Voor de kinderen hebben we dit jaar een maïs en zonnebloemen doolhof gemaakt, 
welke op woensdag- en zaterdagmiddag tussen 14.00 en 16.00 uur open is. Ook is er 
dan een leuke prijsvraag over de tuin op te lossen.
Zie ook: via www.geluksroute.nu/editie/Hoorn voor foto’s. 
Voor vragen: Jolanda 06-42171844

Deeltuinen van Transition Town Hoorn

Langs deze weg willen wij, de mensen van 
Stichting Molen de Krijgsman, iedereen 
bedanken voor het bezoek aan onze mooie 
molen.

Wij hebben heel veel nieuwe mensen mogen 
begroeten die het mooie binnenwerk van 
de molen konden aanschouwen. Er was net 
genoeg wind om alles draaiende te kunnen 
laten zien.
 
Ook onze bakkers waren tevreden. Vooral de kinderen volgden zeer geïnteresseerd het 
gehele bakproces. Daarom hebben we besloten om door te gaan met brood bakken in 
onze molenbakkerij. We hebben met ingang van 1 oktober op donderdag, vrijdag en 
zaterdag vanaf 11.00 uur brood klaar liggen voor de verkoop.

Ook voor een lekker bakje koffie met wat lekkers zijn wij deze dagen open vanaf 9.00 uur 
‘s morgens. Wij begroeten u graag.
 
Met vriendelijke groet,
Erik Dudink, secretaris Stichting Molen de Krijgsman

Open monumentendag geslaagd



De vlag hangt uit, een klein orkest speelt live vrolijke 
muziek, alle kinderen in een erehaag voor de school met 
vele ouders daar achter, een warm onthaal! Het is feest, 
juf Ethel is 25 jaar Jenaplan-juf op de St. Jozefschool 
in Blokker en dat moet goed gevierd worden.

Na dit feestelijke onthaal, liep juf Ethel gevolgd 
door de hele school langs een echte taartwinkel. 
De mooiste en lekkerste taarten waren speciaal 
voor deze dag gebakken door vele ouders van de 
school. Na het bijwonen van een spetterende en 
vooral zeer komische viering, waarin verschillende 
digitale middelen werden ingezet, werd er door de 
hele school taart gegeten op het schoolplein. Alle 
stamgroepen van onder- tot bovenbouw hadden 
een fijn plekje uitgekozen en hebben samen 
kunnen genieten van alle lekkernij. (zie foto’s en 
filmpjes via onze Facebook site ‘Sint Jozefschool 
Blokker’ of op onze website www.jozefschool.nl)

Als klap op de vuurpijl kregen alle kinderen namens juf Ethel een cadeau aangeboden. 
Iedere stamgroep mocht een moestuintje in ontvangst nemen waar diezelfde dag nog 
op geschilderd kon worden. Zodra de moestuintjes afgeschilderd en afgelakt zijn, zullen 
ze een mooi plekje krijgen op het schoolplein. De leerlingen worden ondertussen aan 
het denken gezet en uitgedaagd om een goed plan te ontwikkelen. Wat groeit er in 
deze tijd nog in de moestuin? Wat past er in onze moestuin? Welke zorg heeft ieder 
plantje nodig? Hoe komen we aan de materialen? Hoe verdelen we de taken? Hoe 
gaan we om met de moestuintjes?

Allemaal mooie, rijke vragen die ons Jenaplanonderwijs dagelijks vorm en inhoud 
geven.

Tot slot heeft juf Ethel een kort samenzijn gehad met de ouders en kinderen van haar 
twee stamgroepen. De kinderen en ouders van de nieuwe groepen hebben elkaar zo 
een stukje beter leren kennen. Wat een gezellige ‘receptie’ was er in de klas en vrijwel 
alle leerlingen vervulden een echte rol, van bediening tot barmedewerker! 
Juf Ethel, bedankt namens het hele team van de St. Jozefschool dat jij op deze wijze 
invulling hebt gegeven aan jouw 25-jarig dienstverband en als lesgevende juf op onze 
school.

Vieren op Jenaplanwijze



Op zondag 11 oktober geeft Happy Together een 
herfstconcert. De dames zijn al een hele poos aan het 
oefenen en willen zich die dag van hun beste kant laten 
zien. Wij nodigen iedereen uit om die dag aanwezig te zijn. Uiteraard is de toegang 
gratis en bent u verzekerd van vrolijke liedjes en kunt u, indien u dat wilt, van harte 
meezingen. Om half drie gaan de deuren van café De Witte Valk open en om drie uur 
begint het concert. 

Voor het geval u het nog niet weet, is Happy Together een koor dat alleen uit vrouwen 
bestaat. Opgericht in 1997. Hun ledental is de laatste jaren sterk gestegen tot 41 dames. 
Ze oefenen elke dinsdagavond in café De Witte Valk. Hun repertoire is veelzijdig. 
Popliedjes uit de afgelopen jaren, folk en gospel. Ze zingen Nederlandse en Engelse 
liedjes. Wij hopen op een grote opkomst want dit verdienen de dames.

Dus schrijf in uw agenda: zondag 11 oktober om 15.00 uur Herfstconcert Happy 
Together in café De Witte Valk te Zwaag.

Herfstconcert Happy Together

De huisartsenpraktijk is wegens nascholing, vakantie of nachtdienst gesloten op
maandag 12 oktober, maandag 26 oktober, vrijdag 4 december en maandag 7 
december.

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

“Vrolijke muziek klinkt tijdens het HEMA-
concert door muziekvereniging De Herleving Zwaag.”
 
Het is inmiddels een traditie geworden en tradities moet je in ere houden!
Op zondag 27 september, op de Gouw voor de HEMA in Hoorn, klinkt de aanstekelijke 
muziek van de muzikanten van De Herleving Zwaag. 
Van 14.00 tot 15.00 uur treden zij op en elk jaar is het een feest om vele luisteraars en 
bekenden muzikaal te mogen begroeten.
De muziekkeuze reikt van ‘Halleluja’ van Leonard Cohen tot nummers van Michael 
Jackson en doet u swingen en genieten! Tot ziens in Hoorn!

Concert De Herleving



Kermis Oosterblokker 2015



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

Zo heet onze jongste smurf. Toen ik mijn vorige column schreef, was ik nog hoogzwanger 
en werkte ik voor, zodat ik tijdens mijn verlof niet aan de deadline hoefde te denken. Op 
27 mei moest onze oudste naar het ziekenhuis voor haar neusamandel. Samen met papa 
ging ze al vóór 7.00 uur de deur uit. Toch spannend, zo’n operatie met narcose enzo! Ik 
had om 10.15 uur een afspraak bij de gynaecoloog en had mijn moeder gecharterd als taxi 
en mentale steun. Wist ik veel dat ik om 11.00 uur op de verloskamer zou liggen, terwijl 
mijn dierbare wederhelft nog op de kinderafdeling was met een kind dat nog half buiten 
westen was van de operatie. Oeps. Om het nog maar niet te hebben over het operatiejasje 
dat ik aan moest, omdat alle spullen natuurlijk nog thuis lagen. En wat doe je op zo’n 
moment? Je lacht erom. Wat moet je anders? Het kan toch nooit normaal gaan. Aan de 
andere kant: wat is eigenlijk de definitie van normaal? Wederhelft dacht er trouwens 
helemaal niet zo luchtig over. Die voelde zich verscheurd tussen de kinderafdeling en de 
verloskamers aan de andere kant van het ziekenhuis. Uiteindelijk kwam hij om 12.30 uur 
mijn moeder aflossen en ruilde hij dochterlief in voor mij. Anderhalf uur later kwam ons 
derde kindje ter wereld. 

Dat was overigens ook nog wel een hele tour. Afgezien van de gebruikelijke 
werkzaamheden natuurlijk. De verloskundige die mij moest bijstaan kreeg namelijk een 
hoestbui op het moment suprême. Stel je voor dat degene die jij hard nodig hebt, behalve 
manlief natuurlijk, ongeveer gereanimeerd moet worden door de verpleegkundige, terwijl 
jij op het punt staat een kind op de wereld te zetten met de bijbehorende onaangename 
gevoelens. Ik realiseer me trouwens heel goed dat dat ‘je voorstellen’ vooral geldt voor 
de dames die dit zelf hebben mogen meemaken. 

Maar goed, rond 15.30 uur, drie uur nadat ze naar huis mocht, kwam grote zus met kleine 
broer weer naar het ziekenhuis om de jongste telg te bewonderen. Daar zat ze dan, 
bleek smoeltje, nog wat operatiesporen op d’r gezichtje en haar babyzusje in haar armen. 
Wat was ze trots. En nog steeds. Een onverwachtse uitbreiding van ons gezin, maar ook 
heel erg welkom en geliefd bij ons allemaal. Welkom Elaine! En voor degenen die mijn 
schrijfsels hebben gemist: Sorry! Ik was mijn column vorige maand helemaal vergeten in 
alle drukte!



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

Schaken houdt kras
De oudste man van Nederland, Wim Hendriks (106 jaar), schaakt nog elke dag. 
Hersenactiviteit voorkomt of vertraagt hersenziektes zoals Alzheimer. Maar schaken is 
niet alleen gezond, maar ook gezellig. En dat is zeker het geval bij schaakclub Caïssa - 
Eenhoorn. Al bijna 95 jaar biedt Caïssa - Eenhoorn schakers van beginner tot regionale 
topper de gelegenheid om met elkaar en met schakers van andere clubs in het strijdperk 
te treden. 
 
Spanning en ontspanning
Elke dinsdagavond bent u vanaf 20.00 uur welkom in ons schaaklokaal in MFA De Kreek, 
Meetketting 1-3, Zwaag (Bangert en Oosterpolder) waar u na de partij uiterst genoeglijk 
kunt napraten aan de bar. Wij vinden goede schaakprestaties heel belangrijk, maar ook 
een goede onderlinge sfeer. Het is niet toevallig dat veel van onze leden leden voor het 
leven zijn.
 
Bloeiende jeugdafdeling
Caïssa - Eenhoorn heeft een actieve jeugdafdeling. Elke vrijdagavond tussen19.00 - 20.30 
uur spelen tientallen kinderen in de leeftijd tot ca. 14 jaar hun partijen in wijkcentrum 
Kersenboogerd (Brederodegracht 1 in Hoorn) onder begeleiding van ervaren coaches; 
er wordt schaakles gegeven (onder andere door internationaal schaakmeester Jop 
Delemarre!). Onze jeugdteams spelen mee in de hoogste regionen van de provinciale en 
landelijke competitie.
 

Doe mee: nu 25% korting op de contributie
Wij nodigen u/jou uit om vrijblijvend langs te 
komen om met ons kennis te maken. Graag 
laten we zien welke mogelijkheden wij bieden 
om mee te doen aan allerlei vormen van schaak, 
zoals snelschaak- en bekerwedstrijden. Ook 
voor senioren zijn er allerlei mogelijkheden om 
de speelsterkte te vergroten.
 
Schaken is al één van de goedkoopste 
clubsporten (omgerekend nog geen 4 euro per 
clubavond!). Lid worden van Caïssa-Eenhoorn 
maken we nu extra aantrekkelijk. Wie zich vóór 
1 oktober 2015 aanmeldt  krijgt 25% korting op 
de contributie over 2015-2016. 
 
Meer informatie / aanmelding
Ga naar www.caissa-eenhoorn.nl
of mail naar  info@caissa-eenhoorn.nl
of bel naar Dirk Lont tel. 06 - 28 68 08 81

Schaken bij Caïssa-Eenhoorn in de Kreek



De Musicalvereniging Zwaag gaat nog professioneler

Een nieuw, fris logo, een nieuwe website, nieuwe borden langs de weg en kaarten 
bestellen via de website. Dit is de start van een nieuw musicalseizoen. In 2016 brengen 
wij u de musical Joseph and the amazing technicolor dreamcoat. Het musicaldebuut 
van Freek Bartels die de battle “de zoektocht naar Joseph” won. Dit Bijbelse verhaal 
vertelt over Jacob en zijn twaalf zonen waarvan er een, Joseph, het nogal hoog in de 
bol heeft. De elf broers willen van hem af en ……Komt u maar kijken hoe het afloopt.

We zijn al sinds maart bezig de liedjes in te studeren, de dans in te studeren en de 
posities op het toneel te oefenen. Dit jaar doen er maar liefst elf kinderen mee. Het 
belooft weer iets moois te worden. Wij streven er naar elke jaar iets professioneler te 
zijn. De vorige musical Aida kwam aardig in de buurt van wat wij willen (een mooie 
musical op de planken brengen) met professioneel licht en geluid een live-orkest en 
een cast die er voor wil gaan. Kijk maar vast op www.musicalzwaag.nl. Hier vindt u alle 
informatie en u kunt nu al kaarten bestellen voor de door u gekozen avond. 

De uitvoeringsdatums zijn vrijdag 22 januari, zaterdag 23 januari, zondag 24 januari, 
vrijdag 29 januari en zaterdag 30 januari 2016. Alle dagen begint de voorstelling om 
20.00 uur behalve zondag 24 januari. Dan starten we om 14.00 uur.

U ziet een voorstelling extra. Dus nog meer keuze om deze musical te bezoeken. Ook 
kunt u alvast een voorproefje krijgen tijdens het Korenfestival in café De Witte Valk 
op 10 januari 2016 waar wij ook enkele liedjes uit Joseph ten gehore zullen brengen.

Wij houden u op de hoogte.

Musicalverenging Zwaag

Joseph and the amazing technicolor 
dreamcoat

Op zondag 27 september van 10.00 tot 17.00 uur vindt er een boekenmarkt plaats bij de 
KinderKledingBank Hoorn, Bangaerde 2 in Zwaag.

Er zijn boeken, platen, cd’s en dvd’s vanaf 20 cent per stuk. Het geld is bestemd voor 
de KKB (huur voor volgend jaar), dus kom, zoek een boek en help de KKB. Iedereen is 
welkom, entree is gratis, koffie en thee slechts 50 cent.

Boekenmarkt KinderKledingBank Hoorn



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

HEEL MAK BAKT
Zondag 27 september 
 
Op zondag 27 september (14.00 - 15.30 uur) gaat het gebeuren! Heel MAK bakt, en wel 
met eigen appels!  
MAK Blokweer heeft een prachtige boomgaard waarin verschillende appelbomen 
groeien. Eerst gaan we kijken welke soorten appelbomen er zijn. Daarna gaan wij de 
appels die we nodig hebben rapen of plukken om heerlijke muffins van te bakken, met 
alles erop en eraan... We vergeten de versiering en presentatie niet, het oog wil ook wat! 
Krijg je al kriebels om aan de slag te gaan? Zet dan je bakkershoed op en doe mee!
Deze Maks’ doe-middag is voor kinderen van 6 t/m 12 jaar. De doe-middagen worden 
minstens twee keer per maand georganiseerd en staan altijd in het teken van één van 
onze thema’s natuur, boerderij en groen.

Aanmelden kan telefonisch (0229-266344) of via email naar info@mak-blokweer.nl.

VRIJWILLIGERS GEZOCHT!

MAK Blokweer is dringend op zoek naar een paar extra helpende handen die op vrijwillige 
basis aan de slag willen.
 
De ecologische moes-, vlinder- en kruidentuinen worden verzorgd door een vaste groep 
van zes mensen. Er is nog behoefte aan een deskundig persoon die één ochtend in de 
week beschikbaar is. De werkzaamheden omvatten o.a. grondbewerking en mest kruien. 
De werkdag(en) zijn flexibel en kunnen in overleg bepaald worden.
Voor het bezoekerscentrum, De Molshoop, wordt gezocht naar een zelfstandige en 
representatieve baliemedewerker voor de vrijdagmiddag. Het gaat om het tijdvak 13:00-
16:30. Tot de taken behoren het ontvangen en informeren van bezoekers, de telefoon 
aannemen en kassa- en verkoopwerkzaamheden.
MAK Blokweer biedt een leuke werkplek met een enthousiast team midden in het groen. 
Ook ben je WA- en ongevallenverzekerd. Interesse in één van bovenstaande vacatures? 
Onze vrijwilligerscoördinator Riek Rijkers ontvangt graag je motivatie en CV via vc@mak-
blokweer.nl.

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



27 september Dijk en Duinentocht Aanvang: 09.00 uur

 WFTC

 Start: Noorderdracht 42-A, Blokker

27 september Vlooienmarkt Aanvang: 10.00 uur

 Cultureel Centrum Pancratius

27 september Boekenmarkt Kinderkleding Bank Aanvang: 10.00 uur

 Bangaerde 2, Zwaag

27 september Hema-concert Aanvang: 14.00 uur

 De Herleving Zwaag

 Gouw, Hoorn

2 oktober Oktoberfest Aanvang: 20.30 uur

 De Wildebras, Zwaagdijk-West

4 oktober Kledingruilbeurs Aanvang: 11.00 uur

 Dorpsstraat 167, 1689 GB Zwaag

11 oktober Herfstconcert Happy Together Aanvang: 15.00 uur

 De Witte Valk, Zwaag

30 oktober Klaverjassen/Keezen Aanvang: 19.30 uur

 LTC Wings, Blokker

Activiteitenagenda     sept / okt 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     sept / okt 2015

VOETBAL

4  okt Heren Aanvang 14.00 uur

 De Blokkers - Westfriezen  (De Derby) Blokker

ZAALVOETBAL

25 sep Dames Aanvang 22.00 uur

 BZV - VVS’46/Koopman-autoservice Zwaag

2 okt Heren Aanvang 21.40 uur

 Zwaag/Hoogland Kozijnen - Vedette Zwaag

30 sep Dames Aanvang 22.00 uur

 Zwaag/Hoogland Kozijnen - WognumNicols 2 Zwaag

HANDBAL

27 sep Heren Aanvang 14.15 uur

 Westfriezen - VVW ‘t Krijt Zwaag

27 sep Dames Aanvang 13.00 uur

 Westfriezen - Meteoor ‘t Krijt Zwaag

VOLLEYBAL

25 sep Dames Aanvang 19.30 uur

 NIVO - Relay De Kers

25 sep Heren Aanvang 21.15 uur

 NIVO - Wognum 3 De Kers

TAFELTENNIS

2 okt Heren Aanvang 20.00 uur

 TT Sport/A-Merk - Esopus 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.



Afgelopen woensdag kregen we hoog bezoek van niemand 
minder dan Shalisa, finaliste van het junior songfestival. Shalisa 
was speciaal voor de kinderen van de Roald Dahl school naar 
Zwaag afgereisd om haar zelfgeschreven nummer te laten 
horen. Het liedje, Million lights, werd enthousiast door de kinderen ontvangen. Maaike 
uit groep 5/6 kon haar oren niet geloven, 
zo mooi zong Shalisa. Jordy uit groep 6 zei; 
‘Wow, het was echt heel mooi he? Knap 
hoor.’ We zien Shalisa graag terugkomen op 
de Roald Dahl, maar dan als winnaar van het 
junior songfestival! De finale is aanstaande 
zaterdag te volgen op tv bij NPO3. 

Selfie van Shalisa met de kinderen van de Roald 

Dahl school.

Junior songfestival-finaliste treedt op

Hoe gaan we veilig met onze betaalpas, pincode en 
vooral digitaal betalen?
Deze voorlichting werd donderdag 10 september gedaan door ICT-specialist  F. Tapperwijn. 
Met begrijpelijke taal en filmpjes via de beamer werden de dames geconfronteerd met 
de vele valkuilen en vooral onwetendheid die er helaas dagelijks voor kunnen zorgen dat 
er door anderen dan jezelf gebruik van jouw betaalrekening wordt gemaakt. Ook vooral 
de nieuwe betaalpassen doen hier geen goed aan.
Vele vragen werden gesteld waarop door de heer Tapperwijn duidelijke antwoorden 
werden gegeven. Het advies was: ga naar je eigen bank om je vragen te laten 
beantwoorden over jouw betaalpas.

Dinsdagmiddag 29 september gaan de KVG-leden per fiets naar een natuursteenbedrijf 
in Hoogkarspel. We vertrekken om 14.30 uur vanaf de Plataan. Opgave is voor de excursie 
wel verplicht.
De volgende avond van ons programma is op woensdag 14 oktober. 

Graag willen wij onze leden maar ook oud-leden vragen om informatie en eventueel 
fotomateriaal over hun belevenissen, herinneringen aan het Vrouwengilde KVG Zwaag  
van de afgelopen 65 jaar beschikbaar te stellen. Wij gaan dit jubileum vieren op 18 
november. Bel even met tel. 237817 of 238155.
Ook nieuwe leden zijn weer van harte welkom.

Interessante voorlichting over 
veilig bankieren



Stichting Historisch Zwaag zit niet stil. De vakantie is 
voorbij en we gaan onverminderd door met onze leuke hobby.
Onze eerstvolgende activiteit is op zondag 22 november een tentoonstelling over het 
fenomeen Sint Nicolaas. Zaterdag 21 november zal hij in Zwaag arriveren en het leek ons 
leuk om Zwaags materiaal in de Witte Valk tentoon te stellen. Nu is het zo dat we niet alleen 
materiaal over de sint laten zien. Ook hebben wij gemeend er een informatieve middag van 
te moeten maken. Hoe we dat gaan doen laten we in een volgend Samenspel weten. 
Nu willen wij graag een beroep op u doen. We zijn in het gelukkige bezit van een heleboel 
foto’s van sinterklaasactiviteiten in ons dorp. Deze foto’s zijn voor een groot gedeelte vrij 
recent. En daar willen we eigenlijk wat aan doen. Onze vraag is dan ook of u in het bezit 
bent van foto’s met Sinterklaas als onderwerp en gemaakt voor ongeveer 1980. Het zou 
leuk zijn als we wat ouder materiaal zouden hebben. Ook is natuurlijk uw video hartelijk 
welkom. Hoe meer we kunnen laten zien, hoe leuker het is.
 
Mocht u materiaal voor ons hebben dan kunt u bellen met Kiona Leeuw op 06-14447648. 
Zij haalt graag de foto’s bij u op. Deze worden gescand en u krijgt ze vervolgens weer 
retour. We hopen op veel materiaal en u hoort weer van ons!

Oproep!

De collecte van Alzheimer Nederland heeft in november 2014 een bedrag van 1012,97 
euro opgebracht in Westerblokker.
Alzheimer Nederland werkt al bijna 30 jaar aan een betere kwaliteit van leven voor 
mensen met dementie (waarvan de ziekte van Alzheimer de meest voorkomende 
vorm is) en hun omgeving. Door hulp en informatie te bieden en op te komen voor 
hun belangen. Met 52 regionale afdelingen en ruim 200 Alzheimer Cafe’s heeft 
Alzheimer een landelijk dekkend netwerk. Daarnaast financiert Alzheimer Nederland 
wetenschappelijk onderzoek naar behandeling, preventie en genezing van dementie. 
De stichting is volledig afhankelijk van particuliere giften.
 
De afgelopen jaren heeft Ada Koeman de organisatie verzorgd en nu heeft Bert Balk 
het overgenomen.
Wilt u in november ook een straatje collecteren? Nog een aantal straten hebben 
geen collectant. Het collecteren werkt het beste in uw eigen buurt. Voor de volgende 
straten is nog plaats: Coxlaan, Sterappellaan; Zuiderhout: Hout, Tortel, Koolduif 
en Westerblokker; Vrienschapslaan; James Greevelaan/Jonathanlaan; Florastraat/
Bandstraat/Noorderhout; Benonilaan, Bramleylaan; en delen van de Westerblokker.
 
Als u mee wilt helpen, een telefoontje naar Bert Balk: 0229-262209 of bbalk@kpnplanet.nl

Collectanten gezocht Alzheimer Westerblokker



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 donderdag 1 oktober, vrijdag 2 oktober en dinsdag 6 oktober.
Voor actuele informatie, zie de website: www.julianalaan.praktijkinfo.nl

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

Nieuws van Huisartsenpraktijk Julianalaan

De Vrienden van de Wingerd ondersteunen 
basisschool De Wingerd bij het inzetten van 
vrijwilligers en het verzamelen van financiële bijdragen.
Wij willen op deze manier de school in staat stellen om activiteiten met kinderen te 
ondernemen, die anders niet mogelijk zouden zijn.

Zo hebben bijvoorbeeld alle kinderen vorig schooljaar gebruik gemaakt van de Vrienden 
van de Wingerd. Ze hebben een bezoek gebracht aan het Westfries Museum en hebben, 
samen met een kunstenares, een groot kunstwerk gemaakt op het schoolplein. Verder 
zijn er regelmatig helpende handjes nodig binnen en buiten school. De Vrienden van de 
Wingerd proberen de school hierin bij te staan.
Houd onze facebookpagina in de gaten voor updates of om te zien wat we nog meer 
gerealiseerd hebben: Vrienden van de Wingerd!

DENKTANK
Binnenkort organiseren wij met een aantal mensen een Denktank. Zo proberen wij ideeën 
te verzamelen om het budget voor Vrienden van de Wingerd te vergroten.
Heeft u een goed idee of wilt u plaatsnemen in de Denktank?
Stuur dan een mailtje naar: murielbuis@ziggo.nl

Wilt u onze projecten financieel steunen?
U kunt uw bijdrage overmaken naar 
bankrekeningnummer: 
NL 31 RABO 0167917749  
t.n.v. Stichting Vrienden van de Wingerd.

Bestuur Vrienden van de Wingerd: 
Muriel Buis, Sandra Boorsma en Jeroen 
Swerissen

Foto: Denise Schouten

Kent u de Vrienden van de 
Wingerd al?



In elk Samenspel wordt een Sportagenda afgedrukt met 
steevast (tijdens het seizoen) ook het kopje Volleybal. Daar worden de wedstrijden 
van twee verenigingen getoond, die van de heren en dames van Nivo in sporthal 
De Kers in Hoorn en die van Wham Wham in Sporthal De Opgang in Zwaag. Nivo 
is de vereniging die haar wortels heeft in Blokker en Wham Wham is nog altijd de 
Zwaagse volleybalvereniging die ooit door ons aller Gerrit Entius vanuit de toenmalige 
jeugdbewegingen in Zwaag is opgericht.
 
Onze hoofdactiviteiten spelen zich sinds een aantal jaren af in Sporthal De Opgang 
in Zwaag, Risdam-Noord. Maar inmiddels vinden er ook trainingen plaats in de 
nieuwe sporthal De Kreek in de Bangert Oosterpolder, waar met name aan een aantal 
basisschool-leerlingen de mooie volleybalsport wordt bijgebracht. Omdat het een 
technische sport is, heeft de volleybalbond NEVOBO hiertoe een aantal aangepaste 
spelvormen ontwikkeld, zodat ook de jongste jeugd aan deze sport kan wennen.
Als u meer wil weten over de activiteiten en mogelijkheden die Wham Wham te bieden 
heeft verwijzen we graag naar onze website: www.wham-wham.nl
 
Naast een aantal competitie-spelende teams bestaat binnen onze vereniging ook een 
bloeiende jeugdafdeling en een enthousiaste groep recre-actieve volleyballers. Neem 
gerust eens contact op of kom kijken op onze trainings- of speeldagen (dinsdagavond 
of zaterdagmiddag). Zie hiervoor de site en zoals al in mijn openingszin geschreven: 
De Sportagenda.
 
Wij hopen u een keer in De Opgang te mogen ontmoeten.

Nieuws van 
Volleybalvereniging Wham Wham

Doe mee met de kledingsinzamelingactie van Sam’s Kledingactie in Zwaag en steun 
Cordaid Mensen in Nood!
Op vrijdag 2 oktober  vindt in Zwaag de kleding inzamelingactie van Sam’s Kledingactie 
voor mensen in Nood plaats. U kunt dan uw gebruikte kleding, schoeisel en huishoudtextiel 
in gesloten plastic zakken afgeven van 9.00 t/m 17.00 uur bij het volgende adres: 
C.A. Neuvel, Dorpsstraat 167 - Zwaag(tegenover Deen Supermarkt)
 
Met de opbrengst steunt Sam’s Kledingactie noodhulp-, wederopbouw- en preventiepro-
jecten van Cordaid Mensen in Nood.

Voor verdere informatie zie www.samskledingactie.nl

Kledinginzameling Sam’s Kledingactie



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

OPHAALDATA: WOENSDAG 30 SEPTEMBER
 WOENSDAG 14 OKTOBER
SVP PAPIER GEBUNDELD OF IN DOOS/BAK AAN DE WEG ZETTEN.

Ophaaldata oud papier Blokker

Zondag 27 september is er weer een gezellige vlooienmarkt in 
Oosterblokker!
Er zijn diverse kramen met allerlei snuisterijen zoals kleding, kaarten, 

speelgoed, curiosa, sieraden en spulletjes uit grootmoeders tijd. Waardevol of niet, 
zeldzaam, bijzonder of alledaags, het is steeds weer een verrassing. Wat voor de één 
geen waarde meer heeft, kan voor de ander nog zeer bruikbaar zijn. En over de prijs valt 
hier altijd nog te onderhandelen!
Tijdens de vlooienmarkt is er een bar en buffet met heerlijke, zelfgemaakte soep, broodjes 
en drankjes.
 
U bent vanaf 10.00 tot 16.00 uur welkom. Entree 1 euro. Kinderen jonger dan 12 jaar zijn 
onder begeleiding gratis. U vindt ons in het Cultureel Centrum Pancratius, Oosterblokker 
98, 1696 BK Oosterblokker. Meer informatie: www.ccp.nu

Wat is de oudste bewoningsplaats in Westfriesland? De oudste stad van dit gebied? Wat 
is een vierkant en waarom zit er een voordeur zonder klink in oude boerderijen? Waarom 
zijn hier zoveel sloten en wat is een kogge? Eet u wel eens een spouwer en wat is nu 
eigenlijk een hulletje?
Antwoord op deze vragen krijgt u tijdens de cursus Kennismaken met Westfriesland. De 
cursus wordt gegeven door leden van het Westfries Genootschap: Netty Zander, Joop 
van Diepen, Nico Bregman, Bregtje Buishand en Joop Schouten. Zij vertellen over de 
cultuur en de historie van Westfriesland. 
 
De cursussen zijn gepland op de volgende donderdagmiddagen van 14.00 tot 16.00 uur:
5 november, 12 november, 19 november en 26 november.
De kosten bedragen 35 euro per persoon. 
U kunt zich aanmelden via info@ccp.nu  of via 06-27076702.
Meer informatie: www.ccp.nu

Vlooienmarkt

Cursus Kennismaken met Westfriesland



De week van de Opvoeding (van 5 t/m 9 oktober) was voor 
de medewerkers van peuterspeelzaal de Blokkerdoos, een 
kinderopvangorganisatie en basisschool Pancratius reden om 
gezamenlijke bijeenkomsten voor ouders te organiseren. 

Op maandagavond 5 oktober is er een thema-avond gepland over taalontwikkeling 
en motorische ontwikkeling van kinderen. Een logopediste en kinderfysiotherapeut 
zullen de ouders die avond informeren. De ouders van de kinderen van peuterspeelzaal, 
kinderopvang en de groepen 1 t/m 4 van de school zijn uitgenodigd. Maar ook wanneer 
uw kind nog gaat starten bij de peuters of op school bent u welkom. Neemt u gerust 
even contact met ons op.  
 
Voor informatie of opgave De Blokkerdoos: 06-11450583 of Pancratius: 0229-261270.

Thema-avond Kieft Oosterblokker

Op maandag 14 september kwamen 26 statenleden per touringcar een kijkje nemen in 
de gemeente Medemblik. Via een vooraf uitgestippelde route werden de zoeklocaties 
voor plaatsing van grote windmolens bezocht. Natuurlijk was deze trip ook bekend bij 
de tegenstanders van deze plannen. De dorpsraden van de aangewezen locaties hadden 
zich voorbereid om de statenleden ter plekke duidelijk te maken dat deze windmolens 
(ashoogte 120 meter) hier niet passen.
Het ontbreken van steun bij de bewoners van de dorpen werd overal ondubbelzinnig 
duidelijk gemaakt door posters, spandoeken, rijdende reclameborden, zelfs door 
een protesterende hond.

In Hauwert liep het reisschema uit de hand. De statenleden stapten uit om de 
tegenargumenten aan te horen. In Zwaagdijk-Oost moest de bus noodgedwongen 
de Zwaagdijk volgen achter een kolonne protesterende bewoners op hun trekkers. 
Zodoende reden de actievoerders elkaar in de wielen. 

De bewoners van Zwaagdijk-West hebben de bus niet eens zien langskomen. 100 
windmolentjes met een duidelijk bordje NEE, honderden posters, spandoeken, en 
tientallen bewoners voor de kerk, die daar bijna twee uur hebben staan wachten op de 
bus die nooit kwam. Een enorme teleurstelling, die met een ruimer tijdsschema voor deze 
trip, voorkomen had kunnen worden. 
Nogmaals is duidelijk gebleken dat er in Zwaagdijk-West voor windmolens géén draagvlak 
aanwezig is.

Berichten van de Dorpsraad Zwaagdijk-West



Nieuws van de Zwaagse Gymnastiek 
en Turnvereniging

ZG&TV mag weer deelnemen aan de jeugdsponsoractie 
van supermarkt Deen! Steun onze vereniging door uw muntjes 
in de koker van ZG&TV te doen in het filiaal aan de Dorpsstraat 
in Zwaag. Wij sparen voor een multibox waar al onze jeugdleden veilig op kunnen turnen.
Ook zullen de jeugdleden langs de deur gaan om Grote-clubactieloten te verkopen. Wij 
hopen dat veel mensen onze vereniging willen steunen door een lot te kopen. Iedereen 
bedankt die ons wil steunen!
 
Voor meer informatie over de Zwaagse Gymnastiek en TurnVereniging kunt u terecht op 
onze site www.zgtv.nl en op onze facebookpagina.

Oktoberfest op 2 oktober
Jaja, het is weer zo ver: lange tafels, Duitse muziek, leuke en 
gezellige bierspellen en vooral veel bier in grote pullen. 
Het grootste feest uit Duitsland hier in het kleine dorpje Zwaagdijk dat mag je natuurlijk 
niet missen! Dus haal je lederhose of Heidi-jurkje maar uit de kast en kom 2 oktober naar 
JB Zwaagdijk. De entree is gratis en de zaal is open vanaf 20.30 uur.
 
JB Zwaagdijk (voor en door jongeren) • Balkweiterhoek 56 • Zwaagdijk-West

Nieuws van JB Zwaagdijk

Voor uw agenda: in oktober bestaat de verkoop van Wereldwinkel artikelen 20 jaar!
 
Dankzij u als klant, maar ook dankzij de vrijwilligers in de winkel in Hoorn en in 
Zwaagdijk-West, kunnen wij al 20 jaar mensen in derdewereldlanden steunen, door 
het (ver)kopen van daar geteelde en gemaakte artikelen.
Graag zien wij u in oktober bij de verkoop én natuurlijk bij de koffie/thee.
In het volgende Samenspel leest u welke datum het gaat worden, zaterdag 17 of 
zaterdag 24 oktober.
 
De eerstvolgende verkoop in september is op zondag 27 september.
 
Wereldwinkelgroep Zwaagdijk-West: Jose, Judith, Angela, Carla.

Nieuws van de Wereldwinkelgroep Zwaagdijk-West



Nieuws van Vrienden van de 
Wijzend
Na een lang seizoen, waarin het niet altijd op 
rolletjes liep, zit het zwemseizoen 2015, er weer 
op. Op zondag 13 september sloot de Wijzend haar poorten voor het publiek. Het bestuur 
van Vrienden van de Wijzend had voor haar vrijwilligers en het personeel van de Wijzend 
een BBQ georganiseerd. Een groot compliment voor Eelco Sondorp en zijn mensen, zij 
hadden de avond tot in de puntjes verzorgd. Het is een heel gezellige avond geworden 
waarbij onder andere een 10-jarig jubilaris (Cher) in de bloemetjes werd gezet.

Hondenplons
Op maandag als allerlaatste activiteit (onderhand al een klassieker): de honden die een 
plons mogen nemen in het water van de Wijzend. Het 
was een komen en gaan van honden en hun bazen en 
bazinnetjes, waarbij de hondjes vaak trillend van de kou 
of angst voorbij liepen. Kortom een jaarlijks festijn voor 
hond en baas.

Diplomazwemmen
Een spannende aangelegenheid voor de ca. 30 kinderen 
die op zaterdag 12 september gekomen waren voor 
het diplomazwemmen. Er werd afgezwommen op de 
disciplines  A, B, en C, zwemvaardigheid 1 en 3, Wijzend 1 
en 3, snorkelen 1, 2 en 3. Iedereen is met vlag en wimpel 
geslaagd. Zo goed zelfs dat de officieel rapporteur van de 
zwembond een groot compliment gaf aan bedrijfsleidster Loes Verbeek en haar mensen 
voor het zeer hoge opleidingsniveau van de examenkandidaatjes.

Aantal bezoekers seizoen 2015
Het was geen groots seizoen voor wat betreft de bezoekersaantallen in de Wijzend. Het 
weer was niet echt slecht, maar bezoekers komen pas in grote getale naar het zwembad 
bij een temperatuur van achtentwintig graden of hoger. Dan komen er gelijk ca. 2000 
bezoekers per dag. Dit seizoen is het totaal aantal bezoekers uitgekomen op 40.000, net 
iets onder de prognose.

Wijzend commercieel!?
Volgend jaar is het laatste jaar dat de Wijzend word “bestuurd“ door het bestuur van 
Stichting Zwembaden Hoorn. Er komt dan een einde aan de bestuurlijke bevoegdheid 
van dit bestuur over de Wijzend. Naar alle waarschijnlijkheid zal men na 2016 overgaan 
op het commercieel exploiteren van de Wijzend, wij houden u uiteraard op de hoogte 
hoe dit zich verder zal  ontwikkelen. Begin volgend jaar zal e.e.a. in de gemeenteraad van 
Hoorn behandeld worden.

Dit was het weer tot de volgende keer met meer nieuws van en over de Wijzend.



Vrijdag 11 september was onze jaarlijkse Socratesdag! 
In juni was deze helaas niet doorgegaan door de slechte weersomstandigheden maar 
vandaag was het gelukkig prachtig weer. Een perfecte dag voor een feestje! 

Op het schoolplein stonden allerlei activiteiten klaar zoals schatgraven, een limonadekoe, 
spekhappen, doelschieten, schminken en nagellakken. Alle kinderen hadden een kaart 
waarmee zij langs de activiteiten mochten. Mario de ijscoman was ook weer op het plein 
om iedereen van ijsjes te voorzien.

Bij alle activiteiten stonden juffen, papa’s, mama’s of verzorgers om de kinderen te 
begeleiden. Bedankt voor jullie hulp!

Op het podium mochten de kinderen laten zien wat voor talent wij allemaal in de school 
hebben. Socrates got talent! Een aantal kinderen lieten een dans zien aan het publiek, 
andere kinderen een toneelstukje of er werd een liedje gezongen. Wat heeft Socrates veel 
talent! Alle kinderen hebben een prachtig optreden laten zien en kregen een luid applaus 
van het publiek!

Het was een prachtige middag, iedereen bedankt voor het  maken van dit gezellige feest!

Socratesdag

De Cultuur Historische Route Blokker, vormgegeven door vrijwilligers en inwoners van 
Blokker en Oosterblokker. Het initiatief om de geschiedenis van Blokker zichtbaar te 
maken werd genomen tijdens de bijeenkomst van het Dorpenoverleg Blokker/Zwaag 
in november 2005. Inmiddels is een hele mooie route ontstaan”. Onder andere deze 
woorden werden uitgesproken door Jan Smit, voorzitter van het Westfries Genootschap.
Het initiatief en de realisatie van de route is door het Westfries Genootschap geëerd 
met de Westfrieslandprijs 2015: een prachtig gekalligrafeerde oorkonde en een 
geldbedrag. 

Namens iedereen die op een of andere wijze bij de Cultuur Historische Route Blokker 
betrokken is (geweest) - en dat zijn er echt velen - hebben de voorzitter van het bestuur, 
Coos Schouten en coördinator Sandra de Heus, deze prijs op 5 september te Schagen 
in ontvangst genomen. Het is een fantastisch eerbetoon aan al het verzette werk dat 
door zo velen is en wordt gedaan. We zijn er enorm trots op!
 
Sandra de Heus

Een prijs voor geheel Blokker



Altijd al meer willen weten (overigens geheel 
vrijblijvend) van je eigen woongebied? Doe dan 
mee met de introductiecursus ‘nieuwe natuur 
in eigen omgeving’. Het ‘nieuwe’ van die natuur 
slaat niet alleen op het veranderde landschap zoals 
bijvoorbeeld na de reconstructie van de Westfrisia 
of de Oosterpolder bij Hoorn (van boomgaard tot 
woonwijk), maar heeft vooral te maken met de 
opkomst van nieuwe soorten (mogelijk ten gevolge 
van de klimaatwijziging). Daarvan worden sommigen benoemd als invasieve exoot, 
zoals grote waternavel of huiskraai. Met name deze ontwikkeling zal tijdens de cursus 
aandacht krijgen. De KNNV-vereniging voor veldbiologie, afdeling Hoorn/West-Friesland, 
organiseert deze cursus ter gelegenheid van haar 70-jarig bestaan. Om te benadrukken 
dat onze leefomgeving voortdurend verandert van samenstelling en mede- bewoners, is 
als leslocatie gekozen voor De Kreek, middenin het veranderende landschap.
 
Deze cursus is bedoeld voor iedereen met belangstelling voor de natuur en de wens om 
meer kennis ervan te krijgen. De vijf lesavonden van 20.00 tot 22.00 uur bevatten meestal 
een ppt-verhaal en een practicum-gedeelte. Daarbij wordt niet alleen soortenkennis 
opgebouwd, maar vooral ervaring opgedaan met determinatie. Zodoende kan men 
ervaren welke werkwijze, boek of tabel, plant- of diergroep het meest aanspreekt. De 
docenten (KNNV’ers uit het onderwijs) zijn ervaren veldbiologen en helpen anderen graag 
om meer van de natuur te weten te komen.
 
De avonden zijn op dinsdag 10, 17 en 24 november en 1 en 8 december. Daarnaast zijn 
er excursies op zaterdag 14 en 21 november en 12 december. De kosten voor dit alles 
bedragen 35 euro. 

Meer informatie bij KNNV natuurinfocentrum De Hoornbloem, Dorpsstraat 10a, 1689 EV 
Zwaag, e-mail: dehoornbloem@hoorn.knnv.nl of tel.: 0229-230419. 
Aanmelden voor deelname bij het secretariaat: Egbert Baars, Yellowlaan 24, 1695 HV 
Blokker, e-mail: secretaris@hoorn.knnv.nl of tel.: 0229-239724.

Natuurcursus bij KNNV afd. Hoorn/West-Friesland

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

OPHAALDATA: MAANDAG 28 SEPTEMBER
 MAANDAG 12 OKTOBER

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



Afscheid en nieuwe bestuursleden bij 
Jeugdraad Zwaag!

Vos gesignaleerd in Zwaagdijk-West
Bewoners van Zwaagdijk let op uw kippen, want zaterdag 3 oktober worden er in de 
Balkweiterhoek en de Klokkeweit weer diverse vossen verwacht.

De meeste hebben zich verkleed of zijn op andere manieren gecamoufleerd, maar trap 
daar niet in. Alle kinderen van Zwaagdijk-West zijn welkom om deze vossen te vinden en 
te ontmaskeren. Aanvang om 14.00 uur bij de Wildebras.

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

Nieuws van de Wildebras

Na zich jaren ingezet te hebben voor de Jeugdraad Zwaag, hebben 
Robèr Gitzels en Peter de Haan afscheid genomen van het bestuur. Robèr 
was penningmeester, spreekstalmeester en o.a. het creatieve brein van 
verschillende nieuwe activiteiten, zoals de bingo en de carnavalsworkshop. 
Peter de Haan was bestuurslid, hij zorgde o.a. voor de  uitdagende 
survival, hij was de haas bij de jeugdloop. Bij de bingo zorgde hij ervoor 
dat alles perfect verliep.

Robèr en Peter dank voor jullie inzet voor de Jeugdraad Zwaag, ook 
namens alle Zwaagse kinderen.

Welkom
Ton Huisman en Silvia Moeijes zijn onze nieuwe bestuursleden. Ton is onze nieuwe 
penningmeester en Silvia bestuurslid. Samen met Ton en Silvia gaan wij er weer voor 
zorgen dat er leuke activiteiten 
georganiseerd worden voor de 
Zwaagse jeugd.

Houd de blauwe briefjes (school) en 
Facebook goed in de gaten. Graag tot 
ziens bij onze activiteiten!

Remko, Paulien, Silvia, Ton en Kirsten

Like op ons op Facebook!



Familieberichten & Zoekertjes

Voor plaatsing in het Samenspel van 9 oktober 
graag uiterlijk op WOENSDAG 30 september voor 19.00 uur uw berichtje inleveren.

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

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

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

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

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?

GEVONDEN

GEZOCHT

Onlangs heb ik op het fietspad tussen de Krijterslaan en de Nieuwe Steen een 
lichtblauw spijkerjas gevonden.

U kunt het ophalen op Fruitlaan 71, telefoonnummer 0229-237631.

Gezocht verzorgpony!
Mijn naam is Mathilde. Ik ben 11 jaar oud. Ik zit al vier jaar op paardrijles.

Ik ga zo vaak als ik kan naar de manege om pony’s te verzorgen.
Ik ben nu op zoek naar een eigen verzorgpony in Blokker of omgeving voor twee of 

meer dagen in de week.
Mijn telefoonnummer is 0229-237120 of 06-48841195 (mijn moeder).

Mijn mail is: mathildebouma@ziggo.nl 

Op vier vrijdagavonden worden straks weer de gezellige kaart- en spelletjesavonden 
georganiseerd in de kantine van LTC Wings, Blokker. Er worden drie klaverjasrondes 
gespeeld, je kan meedoen met het populaire spel Keezen of zelf een spel meenemen. 
Vanaf 19.30 uur is de koffie klaar. De bijdrage is 3,50 euro per persoon, voor het kopen 
van een paar prijsjes en een lekker hapje. Kom gezellig langs neem familie, buren, 
vrienden mee, je hoeft geen lid van de vereniging te zijn. Data: vrijdagavond 30 oktober, 
vrijdagavond 27 november, vrijdagavond 29 januari en vrijdagavond 4 maart.
 
Zijn er nog vragen? Hans en Marlies Bergman: 
0229-242552  of  hans.marliesbergman@hotmail.com

Klaverjassen - Keezen - Gezelligheid kent geen tijd



Wat was het weer een prachtige zomer met vooral heel veel mooi weer en die enkele 
bui was gewoon goed voor de plantjes! Wel jammer dat die laatste net viel toen wij een 
picknick hadden georganiseerd. Maar ook op zo’n moment gaan de vrijwilligers van de 
Zonnebloem gewoon weer een plan maken. De geplande wandeling voorafgaand aan de 
picknick werd afgeblazen en de lunchtasjes werden door de vrijwilligers bij de deelnemers 
persoonlijk afgeleverd. Zonnebloem 2015, het jaar dat de Zonnebloem Westerblokker 65 
jaar bestaat. Wij vonden dat wel een feestje waard en vierden dit op 8 september samen 
met onze gasten. Het werd een geweldig feest met koffie, zonnebloemgebakjes, een 
borreltje en hartige hapjes waarbij de Westfriese band ‘Op Grijze Wijze’ de muzikale 
omlijsting verzorgde. Het was feest maar ook een beetje afscheid omdat de grote 
verhuizing in verband met de renovatie van het Sint Jozefpark, waar veel van onze 
gasten wonen, in volle gang is. Anja Takken, één van onze vrijwilligers verwoordde dit 
heel mooi in een mail die ze mij stuurde en die ik graag hier plaats: “Ik haalde die middag 
een mevrouw op uit het Jozefpark. Deze mevrouw vertelde dat ze de volgende dag ging 
verhuizen naar het Avondlicht. Wij namen plaats aan de achterste grote tafel in de zaal. 
En naast me zat een echtpaar, ook uit het Jozefpark. Zij zaten midden in de verhuizing. 
Hun dochters waren die middag hun nieuwe woning in Westerhaven aan het inrichten.
Toen bedacht ik me ineens, na al die jaren in Blokker gewoond te hebben gaan ze het 
dorp verlaten met zo’n prachtige feestmiddag in het Gouden Hoofd. Hoe leuk is dat, 
want ze hebben genoten en met hun vele anderen. Wat zullen we al die mensen uit het 
Jozefpark gaan missen die altijd van de partij waren tijdens onze uitjes, bijeenkomsten 
en natuurlijk het bezoekwerk. De vrijwilligers van de Zonnebloem hebben altijd met heel 
veel plezier al die dingen voor de mensen in het Jozefhuis georganiseerd en we zullen al 
die leuke dagen met elkaar niet snel vergeten.
 
Wil je ook eens mee als duwer, vrijwilliger of als gast bel dan gerust voor informatie naar:
Hilly Hania, Zonnebloem Westerblokker, 0229 234 872
Tineke Reus-Hoebe, Zonnebloem Oosterbloker, 0229 26 24 56
Coby van der Gulik, Zonnebloem Zwaag, 0229 23 77 81

Zonnebloemactiviteiten in Westerblokker

Op zondag 27 september wordt de wegwedstrijd gereden van 
het WK-wielrennen. Na de Nederlandse euforie tijdens de laatste Ronde van Spanje 
wordt uiteraard gehoopt op een Nederlands succes. Met de Westfriese Toerclub uit 
Blokker bent u die dag verzekerd van succes. Op het programma staat namelijk de Dijk- 
en Duinentocht. Altijd leuk! En ook veilig, want de gekozen wegen zijn niet alleen 
leuk, maar vooral veilig. Er staan drie afstanden op het programma: 35, 70 en 100 km. 
Bij de start aan de Noorderdracht 42a in Oosterblokker (handbalvereniging) staan de 
100 km en de 70 km om 09.00 uur gepland. De kortste rit start om 09.30 uur.
Wij zien u graag deelnemen aan de Dijk- en Duinentocht van zondag 27 september.
Dit is tevens de laatste rit van WFTC Blokker van dit jaar. Graag tot ziens in 2016.

Dijk- en Duinentocht



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 Antonio Tocco, tel. 245621
 Oosterblokker Pastor Antonio Tocco, tel. 245621
 Zwaag Pastor Antonio Tocco, 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 25 sept. 09.00 uur Westerblokker Eucharistieviering
  16.30 uur Zwaag Eucharistieviering in de Perelaar
za. 26 sept. 19.00 uur Oosterblokker Eucharistieviering m.m.v. Zingenderwijs
zo 27 sept. 10.00 uur Westerblokker Eucharistieviering m.m.v. Marcanto
   Zwaag GEEN VIERING
di. 29 sept. 09.00 uur Westerblokker Eucharistieviering
wo. 30 sept. 09.00 uur Zwaag Eucharistieviering in de Kapel
do. 01 okt. 09.00 uur Zwaag Eucharistieviering in de Kapel
vr. 02 okt. 19.00 uur Zwaag Woord- en Communieviering in de Kapel
zo. 04 okt. 10.00 uur Zwaag Eucharistieviering Samenzang
   Westerblokker GEEN VIERING
di. 06 okt. 09.00 uur Westerblokker Eucharistieviering
wo. 07okt. 09.00 uur Zwaag Eucharistieviering in de Kapel
  19.00 uur Zwaag Rozenkransgebed in de Kapel
do. 08 okt. 09.00 uur Zwaag Eucharistieviering in de Kapel
za. 10 okt. 19.00 uur Oosterblokker Eucharistieviering m.m.v. Dames- en Herenkoor
zo. 11 okt. 10.00 uur Zwaag Eucharistieviering m.m.v. Marcanto
   Westerblokker GEEN VIERING

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

Zondag 4 oktober
Zwaag: ds. R. Kooiman



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


