
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 11 november kunt u inleveren 

uiterlijk op woensdag 1 november voor 19.00 uur ‘s avonds 

via  redactie@stichtingsamenspel.nl of op Benonilaan15, 1695HD Blokker

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

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

Wilt u adverteren in Samenspel?
Als u een advertentie wilt plaatsen in Samenspel, kunt u contact opnemen met Drukkerij  
Gerja, Witte Paal 212 – 1742 LA Schagen, tel. 0224 - 296007 of e-mail: advertentie@zrgbv.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 47, nummer 18 27 oktober 2017

Het Samenspel is een twee-wekelijkse uitgave (oplage 6000 
stuks) van Stichting Samenspel en heeft tot doel de inwoners 
van Blokker, Oosterblokker, Bangert-Oosterpolder, Zwaag en 
Zwaagdijk-West op de hoogte te houden van de activiteiten van 
de verenigingen, stichtingen en organisaties in deze dorpen.
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Volg ons ook op Facebook: www.facebook.com/Samenspel

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

De kaartverkoop is begonnen
Op 15 oktober is onze nieuwe website www.musicalzwaag.nl 
online gegaan. Hier vindt u alle informatie betreffende onze 
musical Hairspray die op 19, 20, 21, 26 en 27 januari 2018 
door ons zal worden opgevoerd. Ook kunt u hier alvast uw kaarten bestellen. De eerste 
dagen zijn er al veel kaarten verkocht, dus het gaat goed. Wij spelen graag voor vijf 

volle zalen. Uiteraard zijn we al weer enkele maanden hard 
aan het repeteren. In december komt het orkest erbij en 
zetten we de puntjes op de i. Dans, zang en acteren komen 
dan samen tot een hele mooie voorstelling. 
U mist echt iets als u deze voorstelling niet heeft gezien. 
Op 3 en 4 november komen onze leden bij u aan de deur. 
We houden een deur-aan-deurloterij met een altijd prijs. U 
koopt een leuke attentie en als u geluk hebt zit hierin een 
waardebon van een van de hoofdprijzen verpakt. Er zijn 

theatercheques, dinerbonnen van Brasserie D’oude Veiling en Stoer in de Beemster en een 
voetgolf-arrangement van Golfclub Spierdijk. Dus alle reden om zo een attentie te kopen. 
U steunt er ook nog onze vereniging mee. Wij komen op vrijdag 3 november tussen 18.00 
en 20.00 uur aan de deur en op zaterdag 4 november tussen 17.00 en 19.00 uur.

Hoornse vrijwilligersprijs ook in 2017 
Ook in 2017 wordt de Hoornse vrijwilligersprijs uitgereikt. De vrijwilligersverkiezing 
vond vorig jaar voor het eerst plaats en was een groot succes. De bedoeling van de prijs: 
waardering uitspreken voor vrijwilligers. Veel mensen in Hoorn doen vrijwilligerswerk. 
Die verdienen een pluim! Iedereen in Hoorn kan z’n favoriete vrijwilliger, vrijwilligers-
project of junior vrijwilliger nomineren voor de prijs. Nomineren kan via: www.hoorn-
sevrijwilligersprijs.nl  Wie wint de Hoornse vrijwilligersprijs? Dat bepalen alle mensen in 
Hoorn met elkaar. Vanaf nu kunnen zij vrijwilligers nomineren. Dat kunnen vrijwilligers-
projecten zijn, van stichtingen, verenigingen of burgers, maar het kunnen ook individu-
ele vrijwilligers zijn. Er is een speciale categorie voor jonge vrijwilligers, tot achttien jaar. 
De nominaties kunnen worden opgegeven via www.hoornsevrijwilligersprijs.nl 
 Een speciale jury brengt de lange lijst van nominaties terug tot een shortlist. Op deze 
vrijwilligers kan worden gestemd via de website. De meeste stemmen gelden! De win-
nende vrijwilligers worden gehuldigd tijdens de nationale vrijwilligersdag op don-
derdagavond 7 december in de Oosterkerk te Hoorn. Voor de winnaars zijn prachtige 
prijzen, beschikbaar gesteld door de sponsors. 
Meer informatie staat op www.hoornsevrijwilligersprijs.nl.



Wat was het weer mooi!!

De diners in de druivenkas van de histo-
rische tuin in Blokker zitten er weer op.
We zijn blij dat wij zo veel mensen 
hebben kunnen laten genieten van de 
prachtige ambiance van de druivenkas 
en van het heerlijke eten. We willen 
dan ook iedereen bedanken voor hun 
deelname aan de diners, waarmee ze 
de Cultuur Historische Route Blokker en 
de Historische Tuin sponsoren.
En dank aan iedereen die heeft meege-
holpen bij de realisatie van de diners. 
Het was weer super! Volgend jaar 
weer!
 
Bedankt namens fam. Balk en  de  
Cultuur Historische Route Blokker.

Dorpsveiling Oosterblokker 
Zaterdag 4 november is het zover: de 7e Dorpsveiling van Oosterblokker!

Vele inwoners en verenigingen uit Oosterblokker hebben geweldige koopjes aan-
geboden. Een greep uit de koopjes: Happen en (niet) trappen, perenplukken, een 
wandeling door de Beleeftuin, een Beierse avond, kadobonnen, een rondleiding 
door het havengebied van Amsterdam, taarten en nog veel meer. Het is geweldig 
om te zien wat mensen en verenigingen aanbieden. Dit kunt u ook lezen in de 
veilingcatalogus welke binnenkort in Oosterblokker op de deurmat zal vallen en op 
onze website  wordt geplaatst.
De koopjes worden niet meer bij uw thuis opgehaald! U kunt uw koopje, voorzien 
van koopnummer, op zaterdag 4 november van 10.00 tot 13.00 uur bij café de Har-
monie brengen of vanaf vrijdag 3 november bij de leden van het Veilingcomité.
Naast leuke koopjes zijn natuurlijk ook kopers nodig! Komt daarom allen naar de 
dorpsveiling in café de Harmonie op zaterdag 4 november om 20.00 uur en bied 
mee op de vele koopjes! U steunt er de kerk en het verenigingsleven mee, houdt er 
een prachtig koopje aan over en u heeft een heerlijk gezellige avond.
Voor verdere informatie, de veilingcatalogus en foto’s zie www.dorpsveiling.nl.

De Dorpsveiling leeft enorm onder de inwoners en staat garant voor een zeer gezel-
lige avond. Welkom allemaal!

Het Veilingcomité



Vrienden en vriendinnen van Het Masker,

Zo rond deze tijd beginnen er langzamerhand steeds meer  
spannende versieringen te verschijnen bij huizen, scholen en 
winkels. In carnavalesk Zwaag zullen ze wel zeggen; die zijn er 
mooi op tijd bij! Maar niets is minder waar, we zijn hier op een 
Dood spoor beland want het is bijna Halloween!
      
Het Bloed kruipt waar het niet gaan kan. Zou dat ook voor de nieuwe Prins gelden of 
zou hij over Lijken gaan? In ieder geval laat hij zich niet Kisten, tenslotte kun je geen 
appels met Pompoenen vergelijken. Ook moeten er, net zoals bij Frankenstein het geval 
is, in zijn Brein een behoorlijk aantal schroefjes los zitten want anders zeg je geen ja 
tegen het knotsgekke Masker. Een gezonde Geest heeft geen lichaam. 
Uiteraard zal hij nu nog doen alsof zijn neus Bloedt maar dat is in deze tijd niet zo 
handig als er overal Vampieren op de loer liggen die elke verdachte move in het snotje 
houden. Wat zal hij soms Angstaanjagende momenten doormaken en wellicht daardoor 
een kleine alcoholische versnapering nuttigen. Maar pas op: als de Geest uit de fles is, 
ben je dronken. Dood bier hebben, heeft op deze dagen opeens wel een heel andere 
betekenis.

Maar er Spookt nog iets anders door ons hoofd. Zouden de nieuwe Hofdames van aan-
komend jaar niet veel om het lijf hebben? Een beetje net als een Skelet dat niet heeft? 
Daar zal menig Draculahart toch sneller van gaan kloppen? Wat zeker is, is dat de Hof-
dames hun Grafsteentje zeker zullen gaan bijdragen aan het grote carnavalsfeest. In dit 
geval is al dat Bloed, zweet en tranen geen inspanning, maar zijn het ingrediënten voor 
een heerlijke dampende Heksensoep die voortreffelijk op de maag zal liggen.

De Prinsbekendmaking 2.0 zal in de BigFoot-sporen treden van die van vorig jaar met 
eveneens een Bloedstollende ontknoping. DeKasteeldeuren van de Leuttempel zwaaien 
exact om 21.00 uur open met een luide knal. De entree tot 22.00 uur is 5 euro. Na 22.00 
uur bedraagt de entree 11 euro.
We starten hoe dan ook Griezelig op tijd met de act, zodat om ‘elf over elf’ de nieuwe 
Prins en Hofdames daadwerkelijk ontmaskerd zijn. Dus zorg dat je op tijd bij bent! Het 
monsterlijke feest, met huisband Paradise, zal ook eerder van start gaan! Omdat u tot 
22.00 uur voor een prikkie naar binnen kan, kunt u met de Prinsbekendmaking 2.0 geen 
gebruik meer maken van Passe-Partouts. Deze zijn alleen bruikbaar tijdens het carna-
valsweekend en in januari 2018 verkrijgbaar.

Wie wordt de nieuwe Prins Carnaval van Zwaag? Zaterdag 11 november weten we het!
Zaal open 21.00 uur, 5 euro entree tot 22.00 uur! Daarna 11 euro.
We starten hoe dan ook op tijd met de act, zodat om ‘elf over elf’ het trio bekend is.

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



Een complimentje!
Deze rubriek is opgezet als een doorgeefrubriek. Degene die een  
compliment krijgt mag in het volgende Samenspel een 
complimentje geven. 

Blij verrast was ik met het compliment van Carla. Dank je wel.
Maar nu is het mijn beurt om het door te geven. Er zijn zoveel mensen die eens een 
complimentje verdienen voor alles wat ze vrijwillig doen voor andere mensen maar één 
wil ik in dit geval noemen. Het is namelijk mijn opvolgster bij het koor Happy Together, 
Petra Kerner.
In deze tijd vlak voor het jubileumconcert heeft Petra haar handen vol aan het organi-
seren van de dag en dat doet ze geweldig. Ook het ziekentriduüm in Zwaag waarvan zij 
de regie in handen heeft is veel werk en dat doet ze fantastisch. Vele uren werk naast 
haar drukke baan. Daarmee maakt ze heel veel mensen blij. Ze heeft voor iedereen een 
vriendelijk woord en luisterend oor.
Petra, dank je wel.

Ria Buis

HV Blokker stelt kavel beschikbaar voor 
Dorpsveiling Oosterblokker

HV Blokker heeft voor de Dorpsveiling te Oosterblokker op zaterdag 4 november het 
volgende kavel beschikbaar gesteld: verwenmiddag zondag 22 april 2018 bij HV Blokker. 
Het is een sportieve middag op het terrein van HV Blokker. In een sportieve strijd is er 
aan het eind van de middag een winnend team. In teamverband van drie personen kan 
deelgenomen worden. Iedereen vanaf 6 jaar kan meedoen. 
Koop een deelname (voor drie personen) op de Dorpsveiling Oosterblokker! 
U steunt hiermee de Dorpsveiling Oosterblokker en je hebt een plezierige middag bij 
HV Blokker.

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

OPHAALDATA: WOenSDag   1 nOVeMBeR 
 WOenSDag 15 nOVeMBeR
 
SVP PAPIER GEBUNDELD OF IN DOOS/BAK AAN DE WEG ZETTEN.



Dorpsquiz en boek Historisch Zwaag

Wat was het een prachtige middag in De Witte Valk. 
Na enig technisch falen konden we om even over twee starten met 22 teams, die om 
de Eer van het dorp gingen strijden. Bas Manshanden had de quiz goed voorbereid en 
vragen als: ‘In welk jaar werd de Schoolstraat omgedoopt tot Kalbstraat?’, ‘Hoeveel 
inwoners had Zwaag in 1970?’ en ‘Wat was ons netnummer toen?’. ‘Wie werd er dit jaar 
tweede bij de wagens in de carnavalsoptocht?’, ‘Waar is de Zwaagse ambtsketen op dit 
moment?’, ‘Van wie zijn deze stemmen?’. Juffrouw Schneiders, Gerrit Entius en Joop 
Leeuw werden daarin goed herkend.
Hilarisch waren de diverse filmpjes, zoals die van het Beiers Festival van 2001, waar vele 
bekende gezichten voorbij kwamen. ‘Hoeveel mannen met de naam Jan Jong deden er 
mee in de opname van het Jannenlied van Het Masker?’ Inderdaad, het waren er zes. 
‘Welk raadslid kreeg er dit jaar een Koninklijke onderscheiding?’ Wie het weet mag het 
zeggen! Allemaal vragen, die beantwoord konden worden met de inmiddels overbe-
kende stemkastjes. Uiteindelijk werd het Team Tip Top (met onder andere Kees en Dick 
Bennis) winnaar, op de voet gevolgd door PV Antoon Bakker en Team Kees Keizer op de 
derde plaats. De hoofdprijs was een overheerlijke slagroomtaart. Het was een fantasti-
sche middag met een terechte winnaar.

Deze middag werd ook bekend gemaakt dat Zwaagers Piet Bakker en Piet Korse, met 
onze ondersteuning, bezig zijn met het schrijven van een boekwerk over de Tweede We-
reldoorlog in Zwaag. We weten allemaal, dat er op de Dorpsstraat bij het gemeentehuis 
vier mannen zijn doodgeschoten. De plaquette herinnert daaraan. Deze mensen kwamen 
niet uit Zwaag. Maar er zijn wel degelijk ook Zwaagers die de oorlog niet overleefd heb-
ben. Het boekwerk gaat onder andere over deze mensen. Ook wordt aandacht besteed 
aan het verzet en de illegaliteit, het onderduiken en de hulp aan de mensen uit Neder-
horst den Berg, die in Zwaag werden opgevangen toen een deel van de Hollandse water-
linie (polder Horstermeer) onder water werd gezet om de Duitse opmars tegen te gaan.
Donateurs van onze stichting krijgen persoonlijk bericht. De media zullen ook aandacht 
aan het boek schenken. Wanneer het boek precies uitkomt, is op dit moment nog niet 
bekend. Het is wel een kwestie van maanden.a

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

De huisartsenpraktijk is wegens nascholing, vakantie of nachtdienst gesloten op 
maandag 13 november en  vrijdag 29 december.
griepprikken 2017 
Mocht u niet in de gelegenheid zijn geweest naar één van de prikmomenten te 
komen, dan is er op dinsdag 31 oktober een extra prikmoment bijgekomen. 
U kunt dan terecht tussen 19.00 en 19.30 uur in de fysiotherapiepraktijk aan de 
Dorpsweg 58 in Schellinkhout.



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

Hij komt! 

Zaterdag 25 november wordt een leuke dag voor alle kinderen 
uit Zwaag, want Sinterklaas komt aan! En natuurlijk horen 
daar ook pieten bij. De middag start om 13.00 uur bij 
cultureel centrum de Plataan. Vanaf de Plataan maken 
Sinterklaas en de pieten een ronde door Zwaag. 
Om 14.00 uur start het programma in de 
Plataan voor de kinderen van 4 tot 8 jaar. 
De entreebandjes worden in de week 
voorafgaand verkocht bij Deen. Volg voor het 
laatste nieuws de Facebookpagina: 
www.facebook.nl/sinterklaasintochtzwaag.

Uitnodiging voor de thema-ochtend: 
Zorg, zoals de West-Fries het wil 

 
Wat wil de West-Fries voor zorg? Wie bepaalt 
dat? Wanneer wil hij die zorg en door wie? 
Een initiatief vanuit de KSO Wfr (Koepel van 
Samenwerkende Ouderen in Westfriesland) 
samen met vertegenwoordigers vanuit het 
Westfries-gasthuis is opgezet om de zorg in 
West-Friesland te verbeteren. Een van de initi-
atiefnemers is Hans Schipper. Hij beantwoordt 
op deze themaochtend uw vragen en geeft 
een duidelijke uitleg over de belangrijkheid 
van dit initiatief.  Als we het over zorg heb-
ben, hebben we het ook over de wijkteams. 
Ze bestaan nog niet zo lang, moesten een 
plaats binnen de gemeente vinden en hebben 
in de verschillende gemeenten ook verschil-
lende prioriteiten. Of toch niet?  Marina 
Huijsen  (budgetbuddy bij MEE & de Wering) 
en Anita Bloem (wijkteams) zijn aanwezig om 
ons bij te praten over hun werk. De ochtend, 
die georganiseerd wordt door de KSO Wfr, is 
op donderdag 2 november in de Plataan in  
Zwaag en begint om 10.00 uur. Zaal open 9.30 
uur. Toegang gratis. Adres: Pastoor Nuijen-
straat 1, Zwaag, telefoon: 0229-238027.



groepen 3 en 4 obs Socrates leren veel over de herfst 

De afgelopen weken zijn de groepen 3 en 4 naar MAK 
Blokweer geweest en zij hebben daar het herfstpad 
gelopen. De kinderen waren verdeeld in kleine groep-
jes en samen met de hulpouders hebben zij allerlei 
vragen beantwoord over de herfst. Zo gingen zij 
kijken naar de verschillende herfstbladeren, padden-
stoelen en allerlei andere dingen over de herfst.  
Het zoeken naar paddenstoelen was nog hartstikke 
moeilijk, want soms waren ze zo goed verstopt 
onder de bladeren! Ook waren er paddenstoelen die 
dezelfde kleur hadden als de bladeren en de grond. 
Wat waren die lastig te vinden! Maar waar zijn pad-
denstoelen nou eigenlijk goed voor? Waarom staan 

ze zo dicht bij de boom? Welke 
verschillende dieren zie je allemaal 
in de herfst? 
 
Kortom, een hele leuke en leerzame 
activiteit! Heel fijn dat er zoveel 
ouders waren die voor ons wilden 
rijden en ons hebben geholpen 
tijdens de opdrachten. We weten 
allemaal nu heel veel over de herfst 
en hebben in de klassen nog veel 
gesproken en allerlei kunstwerken 
gemaakt over de herfst.

nieuws van de Zwaagse gymnastiek en TurnVereniging 
Het is alweer enige tijd geleden dat u iets van ons gelezen hebt, 
maar het gaat goed met ZG&TV. Elke week, op de uren dat wij 
in de gymzaal aan de Julianalaan zitten, is deze zaal vol met 
enthousiaste en fanatieke kinderen die graag willen turnen. De 
selectieturnsters zijn alweer in voorbereiding voor de eerste turn-
wedstrijd in december en er gaan nog veel wedstrijden volgen. 
Onze jeugdleden hebben de afgelopen weken loten verkocht voor de Grote Clubac-
tie en we kunnen al vermelden dat er veel verkocht zijn. Het superlot is gekocht door 
Jan Piet Has en bij deze willen wij hem en alle mensen die één of meer loten hebben 
gekocht ontzettend bedanken. Het geld dat ZG&TV hiermee verdient gaan we besteden 
aan nieuwe toestellen. 
Voor meer informatie over onze vereniging kunt u terecht op onze Facebookpagina en 
onze vernieuwde site: www.zgtv.nl .



gezellige hobbyclub-markt Perelaar  
Donderdag 16 november is van 14.00 tot 16.00 uur de jaarlijkse verkoop van de 
hobbyclubs. Wat kunt u die middag verwachten? De woensdagmorgenclub met 
zelfgemaakte kaarten voor alle gelegenheden.  De dinsdagclub met brei-,  haak- en 
borduurwerk. De Rode Luifel waar bewoner Henk Kenter kaarsen maakt in al-
lerlei maten en soorten. In het restaurant is heerlijke erwtensoep te verkrijgen. In 
de keukenhoek staan de koffie en thee klaar. Wij heten u van harte welkom in de 
recreatieruimte van de Perelaar, te bereiken via de hoofdingang aan de Pastoor 
Nuijenstraat in Zwaag. Vertel het uw familie en bekenden en kom allen. 
 
Met vriendelijke groet,  de hobbyclubs 

Dubbelconcert De Herleving
Zaterdag 4 november  geeft muziekvereniging De Herleving Zwaag 
samen met muziekvereniging De Herleving uit Vierlingsbeek een 
concert in Sporthal Zwaag. De avond zal worden geopend door het 
leerorkest van De herleving Zwaag. Zij zullen u verrassen met bekende muziek waaronder 
Bohemian Rapsody. Het leerorkest en het harmonieorkest van De herleving Zwaag staan 
onder leiding van Rolf Hoogenberg. Voor het harmonie-orkest zijn zowel het stuk Tempe-
red Steel (gehard staal) als de Glenmasan Manuscript een uitdaging om te spelen, en dan 
vooral voor de slagwerksectie. U hoort ook muziek die u wat bekender in de oren klinkt, 
zoals Shenandoah en Hummel gets the Rockets (als u tenminste fan bent van Expeditie 
Robinson). De Herleving uit Vierlingsbeek, is in 1874 is opgericht en staat onder leiding 
van Eric Roefs. Zij komen uit Noord-Brabant om u de vele facetten van een harmonie-or-
kest te laten horen; van originele harmonie-orkestmuziek zoals de Alvamar Ouverture en 
A discovery Fantasy, als een mars, maar ook arrangementen van Ennio Morricone en Amy 
Winehouse kunt u beluisteren.  Het belooft weer een prachtige concertavond te worden. 
Wij zien u graag tijdens ons concert in de sporthal van Zwaag, Munnikenwoud 1. De zaal 
is om 19.30 uur open, het concert begint om 20.00 uur. Entree 5 euro. Donateurs hebben 
op vertoon van hun donateurskaart gratis toegang voor 1 persoon.

Volg basisopleiding eHBO in Zwaag 
Weet jij wat je moet bij een ongeval of andere calamiteit?  In november starten wij 
weer met onze basisopleiding EHBO.  Op zaterdag 4, 11, 18 en 25 november vindt 
de basisopleiding plaats in basisschool de Wingerd te Zwaag. Tijd: van 9.45 tot 16.00 uur.
Aanmelden: ledenadministratie@ehboblokkerzwaag.nl
Meer informatie:www.ehboblokkerzwaag.nl

Met vriendelijke groet, Demelza Olijve, voorzitter EHBO Blokker Zwaag



Beste ingezetenen van het Rijk der Blockeniers en daarbuiten, 

Nog maar net bij gekomen van de Battle of Blokker 
en de Blockeniers zijn nu al volop in de ban van de 
prinsbekendmaking die op vrijdag 17 november plaats 
gaat vinden. De prins of prinses in spe was natuurlijk 
aanwezig bij de Battle, maar ook bij het bakvoetbal in 
Blokker. 
Hij of zij gedroeg zich neutraal zoals dat tegenwoor-
dig moet. Hij of zij wist dan ook niet in welk toilet de behoefte moest worden gedaan, 
want deze waren niet genderneutraal. Dat houdt de maatschappij wel een beetje bezig 
momenteel. Durven de Blockeniers het weer aan om een prinses te presenteren of 
wordt het een prins?

Vorig jaar was het natuurlijk een gewaagde keus om een heel vrouwelijk decorum te 
presenteren, maar wat hebben de Blockeniers en vele anderen genoten van het en-
thousiasme van dit decorum. Wat een power kwam er van deze dames af en wat was 
iedereen trots op dit eerste vrouwelijke decorum. Toegankelijk, vreugdevol en enthou-
siast, maar ook vooral lachen en genieten, zo kan je dit decorum omschrijven. Helaas is 
het voor Prins-es, Adjudant-E en de schitterende hofdames Lynn en Jessy bijna gedaan 
en zijn ze binnenkort weer gewone burgers. Maar met een prachtige herinnering voor 
het decorum en voor de Blockeniers. 

Prins-es en Adjudant-E zijn al klaar om plaats te nemen bij de O.P.A.’s. Ze hebben zelfs 
al geïnvesteerd in een prachtige O.P.A-jurk. Informeel nemen de Blockeniers afscheid 
van carnaval 2016-2017 in Het Gouden Hoofd op 3 november om 21.00 uur, iedereen is 
natuurlijk van harte welkom.

Maar nu, wie worden de nieuwe prins of prinses van de Blockeniers, wie de adjudant 
of adjudante en wie hun prachtige hofdames? Speculaties en of aanbiedingen zijn er 
volop, maar de prins of prinses geniet nu al met volle teugen. Het is dan ook een echte 
koppelaar, iemand die je warmte kan geven, hij of zij laat je niet snel in de kou staan. 
De adjudant of adjudante is een kleurrijk mensenmens. 

De vraag is: komt dit decorum uit het oosten of uit het westen? Het oosten aast er im-
mers na de winst van de Battle ook op om de prins of prinses binnen hun grenzen te 
houden. Dan zou het zomaar Rick Pelt kunnen zijn of wat te denken van Erwin Rinkel? 
Maar ja, in het westen heb je Nico de Haan die graag nog eens met Martin van Santen 
een decorum wil vormen. Wellicht levert Westerblokker dus wel de gegadigden.

U merkt het al, het kan alle kanten op, maar vooral de goede. Kom daarom op 17 
november om 21.00 uur naar de Harmonie voor een mooi prinsbekendmakingsavondje! 
Na een leuke act zal om precies 23.11 uur het nieuwe decorum op het podium staan. 
Natuurlijk is er weer live muziek voor een leuke avond uit.



28 oktober Dromen in de nacht aanvang: 18.30 uur
 MAK Blokweer, Blokker

4 november Dubbelconcert De Herleving aanvang: 20.00 uur
 Sporthal Zwaag, Zwaag

4 november Dorpsveiling Oosterblokker aanvang: 20.00 uur
 De Harmonie, Oosterblokker

6 november Thema-avond Hist.Ver.Blokker aanvang: 19.30 uur
 Afmijnzaal, Veilingweg Oosterblokker

11 november Prinsbekendmaking Het Masker aanvang: 21.00 uur
 De Witte Valk, Zwaag

16 november Hobbyclub-verkoop aanvang: 14.00 uur
 De Perelaer, Zwaag

17 november Prinsbekendmaking De Blockeniers aanvang: 21.00 uur
 De Harmonie, Oosterblokker

25 november Sinterklaasintocht Zwaag aanvang: 13.00 uur
 De Plataan, Zwaag

29 oktober antiek- en brocantemarkt aanvang: 11.00 uur
 Cultureel Centrum Pancratius, Oosterblokker

Activiteitenagenda     november 2017

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

Biljarters gezocht
Biljartclub ‘Tot Ons Genoegen’ in Blokker is op zoek naar nieuwe leden. We zijn een 
kleine, gezellige club en houden onze clubavond op de woensdagavond. Ons clubhuis is 
Het Gouden Hoofd in Westerblokker. De aanvang is om 19.00 uur. 
Normaal speelt ieder twee partijen en is de avond rond 22.30/23.00 uur afgelopen. Ie-
dereen tot tachtig jaar is van harte welkom. Er wordt gespeeld in vier periodes met een 
kerst-, vis- en eindtoernooi. Vanaf half mei tot eind augustus lassen wij een zomerstop 
in.  Heeft u interesse? Graag even contact opnemen met Dries Pelt (06-24899188) of 
Koos Bakker (06-11002545). U kunt ook gewoon even langskomen in Het Gouden Hoofd 
aan de Westerblokker 80.



Sportagenda      november 2017

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

VOeTBaL

29 okt Heren 14.00 uur De Blokkers - Purmerend Blokker

 5 nov Heren 14.00 uur Westfriezen - VVW Zwaag

ZaaLVOeTBaL

3 nov Dames 20.10 uur Zwaag/Hooglandkozijnen - Volendam Zwaag

3 nov Dames 21.05 uur BZV – Twisk Zwaag

10 nov Heren 21.05 uur Zwaag/HooglandKozijnen - Os Lusictanos Zwaag

HanDBaL

5 nov  Dames 12.45 uur Westfriezen - Commandeur/VVW 2 Ados Hoorn     

5 nov Heren 13.25 uur HV Blokker - US 2 De Kreek

5 nov Dames 12.10 uur HV Blokker - Commandeur/VVW 3 De Kreek

VOLLeYBaL

10 nov Heren 19.30 uur NIVO -US 4 De Kers

TaFeLTennIS

3 nov Heren 20.00 uur TT Sport/A Merk - Olympia 2 Oosterblokker53

Tennisvereniging LTC-Wings bruist  !

De diverse najaarscompetitievormen zijn nog in volle gang,  
maar de volgende activiteiten bij tennisclub Wings in Blokker staan alweer op het pro-
gramma. Op zaterdag 4 november vanaf 17.00 vindt het traditionele snert, bockbier en 
glühwein-toernooi plaats. Gezellig drie mix-potjes spelen, met tussendoor een heerlijke 
snertmaaltijd.  Op 17 november start de vrijdagavondmix-competitie. Tot eind maart op 
tien vrijdagavonden.  De mixteams worden ingedeeld in poules. Wedstrijdduur 1 uur. Op 
24 november is het tijd voor de dames tijdens de Wings Ladies Night 2017. Naast het ten-
nis altijd een avond met leuke, spannende, spontane activiteiten.
Lijkt het je gezellig om (weer) aan deze club-activiteiten mee te doen? Wingsleden/in-
vité’s kunnen zich aanmelden via www.toernooi.nl (zoekterm Wings). Aanmelden graag 
als koppel, maar individuele aanmelding is ook mogelijk. De leden van LTC Wings mogen 
als tennispartner een sportieve invité meenemen om de sfeer van onze club te proeven.

Tot ziens bij onze komende activiteiten, Wedstrijdcie LTC-Wings
Zie voor meer info de verenigingssite: www.ltcwingsblokker.nl 



Familieberichten & Zoekertjes
FaMILIeBeRICHTen

Te HUUR / Te KOOP

geZOCHT

gRaTIS OPHaLen

Te KOOP

Wilt u ook een keer de familie of vriendenclub verrassen met een bezoek van  
Sint & Piet? Wij verhuren supermooie Sint & Piet-kleding met het complete plaatje. 

Ook hebben wij een grote keus aan nieuwe pakken voor de verkoop.
Voor info bel Nel: 0229-240402 of Greet: 0229-262735.

Bigband BiG GiG uit Wognum zoekt een trompettist(e). Heb je er zin in? 
Repetitie is op donderdagavond. Bel Dirk Braaf op 0229-230162 of mobiel 

op 06-25395102. Kijk voor meer info op www.biggig.nl 

Voor het vernieuwen van het terras ben ik op zoek naar 90 betontegels 50x50 cm. 
Wie heeft deze nog staan? Uithalen is geen probleem. Tel: 06-3000 6282.

Wie heeft ruimte voor een stalen archiefkast, kleur zwart? Op te halen bij:  
Cultureel centrum ‘de Plataan’. Telefonisch bereikbaar onder 0229-238027.

Blauw/grijze scootmobiel. Bouwjaar 2016. Drie wielen. Amper gebruikt. 
Voor informatie: M. van Berkum, telefoon 0229-237470

Dank,
willen wij zeggen tegen iedereen die ons gesteund heeft na het overlijden  

van onze moeder en oma

Truus Laan - Minten

Het heeft ons doen beseffen hoe bijzonder en geliefd zij was.

Arjan en Karina
Marije, Sabine *,  Ilse



Voor plaatsing in het Samenspel van 10 november graag uiterlijk op  
WOenSDag 1 november voor 19.00 uur uw berichtje inleveren.

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

t.n.v. stichting samenspel
De tekst kunt u mailen naar redactie@stichtingsamenspel.nl 

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

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

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

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

DanKBeTUIgIng

Lourdesreis VnB Westfriesland

Wij, Wout en Afra Schutte, willen iedereen hartelijk bedanken, die het mogelijk 
heeft gemaakt dat wij deze mooie reis hebben mogen maken.  

Het was overweldigend wat ons is overkomen. Zo indrukwekkend en prachtig  
allemaal, dit vergeten wij nooit meer. En dan de verzorging, helemaal top.  

Ook alle vrijwilligers, heel hartelijk bedankt.

Wout en Afra  Schutte - Blokker

Vrouwengilde Zwaag speelt Jeu de Boules

Woensdagmiddag 18 oktober, ’n stralende nazomermiddag, werd door de dames van 
het Vrouwengilde Zwaag sportief ingevuld.
Met vier ploegen streden we om wie als eerste twee keer 13 punten had gescoord. Het 
ging er soms fanatiek aan toe met vooral veel lachen en gezelligheid. En tussendoor 
koffie of thee met heerlijke appeltaart en een glaasje toe. Een heerlijke middag in de 
buitenlucht!
Ons volgende programmaonderdeel is op donderdag 9 november, aanvang 20.00 uur in 
de Plataan. Dan komt plaatsgenoot René Feller ons vermaken met verhalen en mooie 
beelden over zijn carrière als voetbaltrainer in Afrikaanse landen. Maar niet alleen over 
voetbal, vooral ook over de cultuur en mensenwereld daar. Daarnaast gaat hij vertel-
len over de familiezaak in huishoudelijke artikelen die hij jaren terug heeft gehad aan 
het Grote Noord, waarin tegenwoordig modezaak Didi gevestigd is en over zijn periode 
bij de Lionsclub, de organisatie die heel veel doet voor goede doelen. Er mogen deze 
avond ook mannen mee, zij betalen 3 euro voor de koffie.
Verder kunt u zich nog uitsluitend dit weekend aanmelden voor de rondleiding in de 
gevangenis op zondag 26 november, aanvang 19.00 uur.  Dit is kosteloos.



Collecte alzheimer nederland 

Dementie ontwricht het dagelijks leven van mensen die daardoor worden getroffen 
en dat van hun dierbaren. Alzheimer Nederland is er voor hen. Het is onze missie 
om dementie te voorkomen of genezen. En tot die tijd maken we ons sterk voor het 
verbeteren van de levenskwaliteit van mensen met dementie en hun omgeving. 
 Sinds 1984 vraagt Alzheimer Nederland aandacht voor de ziekte van Alzheimer en 
andere vormen van dementie. We werken hiervoor samen met regionale en lande-
lijke zorginstellingen. Al ons werk draait om de wensen en behoeften van mensen 
met dementie en hun naasten. We komen op voor belangen, bieden hulp en infor-
matie en financieren wetenschappelijk onderzoek. Dit werk doen we samen met 
duizenden vrijwilligers. Wij kunnen daarbij niet zonder de bijdragen van donateurs. 
 In de week van 6 tot en met 11 november doen we weer een beroep op uw steun. 
Er is een actieve groep van 22 vrijwilligers die in Westerblokker vorig jaar een be-
drag van 1471,09 euro heeft gecollecteerd. In Nederland zijn 20.000 collectanten die 
1,5 miljoen euro hebben opgehaald. U kunt bij het Centraal Bureau Fondswervin-
gen de jaarrekening inzien hoe dat geld wordt besteed. 
Als u mee wilt doen als collectant kunt u zich opgeven bij Bert Balk, Koewijzend 20.

Winnende foto Samenspel op Reis

Dit is de winnende foto van de wedstrijd Samen-
spel op reis . De prijs, een cadeaubon van Karsten 
Travelstore, is gewonnen door Wil Hogema (sprong 
met parachute uit vliegtuig, het Samenspel in haar 
hand). Van harte gefeliciteerd!
Wij danken alle inzenders voor de bijzondere foto’s!

Redactie Samenspel



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

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

OPHAALDATA: 
MaanDag  30 OKTOBeR
MaanDag  13 nOVeMBeR

Lachende pompoenen

Pompoenen, pompoenen, wie 
kent ze niet? Je kan er allerlei lek-
kers van maken: pannenkoeken, 
soep, puree en nog veel meer… 
Maar je kunt je pompoen ook 
omtoveren tot een lampion, leuk 
om bij de deur te zetten tijdens 
Sint-Maarten. 

Op zondag 5 november gaan we 
pompoenen uithollen bij MAK 
Blokweer! Deze Maks’ doe-mid-
dag is voor kinderen van 6 t/m 12 
jaar en vindt plaats op zondag 5 
november van 14.00 tot 15.30 uur.
De doe-middagen worden min-
stens twee keer per maand geor-
ganiseerd en staan altijd in het 
teken van één van onze thema’s 
natuur, boerderij en groen. 

Aanmelden kan telefonisch 
(0229-266344) of via email naar 
info@mak-blokweer.nl. 
De kosten zijn 4,50 euro per kind 
(inclusief materialen).

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



Wat doet de Zonnebloem Westerblokker in de herfst?

Op de laatste zaterdag van augustus hebben een aantal 
vrijwilligers enthousiast op de jaarmarkt gestaan en gefly-
erd om nieuwe vrijwilligers en nieuwe gasten te werven (zie 
foto). Gelukkig was het een hele drukke markt met dit jaar 
mooi weer. Er was veel belangstelling voor onze kraam, wat een mooi resultaat  
opleverde. We zijn intussen al in de herfst en de Zonnebloem is nog heel actief.  

Voor het jaarlijkse uitje gingen we dit keer naar het prachtige Paleis Soestdijk met een 
bus vol belangstellenden. Het was volgens de gasten en de vrijwilligers een bijzonder 
leuke dag. Afgelopen dinsdag stond voor de tweede keer dit jaar de lekker warme 
vlindertuin in Waarland op het programma en konden een aantal mensen wederom 
genieten van de prachtige vlinders en planten die hier te zien zijn.
Uiteraard staat er tegen Sinterklaas ook weer een gezellige winkeldag in Schagen op 
het programma.  Wij zullen deze dag dit jaar samen met de afdeling Oosterblokker 
organiseren, wat het natuurlijk extra leuk maakt. 
Vorige week is de uitslag van de Nationale Zonnebloemloterij bekend gemaakt.  Deze 
zal ook in het Samenspel worden gepubliceerd. De opbrengst van deze loterij komt 
in zijn geheel ten goede aan het werk van de Zonnebloem. Bijvoorbeeld voor talloze 
uitstapjes en activiteiten, de Zonnebloemauto en de vaarvakanties. Heel hartelijk dank 
voor het kopen van loten! 

Groet, Hilly Hania

Wil je ook eens mee als duwer, vrijwilliger of als gast, bel dan gerust voor informatie naar:
Monique Smit, Zonnebloem Westerblokker, tel.: 06-18246819 
Tineke Reus-Hoebe, Zonnebloem Oosterblokker, tel: 0229-262456
Coby van der Gulik, Zonnebloem Zwaag, tel.: 0229-237781

Uitslag Nationale Zonnebloemloterij 2017:   www.zonnebloem.nl/loterij



  Column Desiree
Mobiel

Laat ik ermee beginnen dat ik niet heilig ben. Ik 

heb zelf ook een smartphone en ik gebruik hem 

voor zo’n beetje alles. Alleen mijn basisbehoeften 

doe ik nog zelfstandig. Maar goed. Ik wil het dus 

even hebben over smartphones. Voor degenen die 

er geen een hebben, dat zijn de mobiele telefoons 

die alles kunnen, behalve de basisbehoeften als 

eten, slapen en ademhalen. Je gebruikt ze als kook-

boek, timer, weerbericht, nieuwszender, mailbox, 

agenda, muziekvoorziening en om in contact te 

blijven met je omgeving via berichtendiensten als Whatsapp en sociale media zoals 

Facebook en Instagram. Oja, en je kunt er ook nog mee bellen. Wat alleen zo stom is 

aan die apparaten: ze zijn onwijs verslavend. Als je niet oppast, zit je elke seconde van 

de dag op dat ding te kijken. Ik heb in mijn zomervakantie besloten om Facebook en 

Instagram van mijn telefoon te verwijderen. Als ik Facebook wil kijken doe ik dat via 

de browser, meestal op mijn laptop. Ook ben ik gestopt met alles maar te posten. In 

het begin was het even wennen, maar nu geeft het me zoveel rust. Ik heb bijvoorbeeld 

tijd voor mijn kinderen. Ik zie wat ze doen, ik kan een krant lezen én de kinderen in 

de gaten houden, ik kan met ze communiceren en ik lees zelfs weer tijdschriften. Is dat 

idioot of niet? Ik ben dus niet heiliger dan de paus, maar opeens valt me wel op hoe 

erg de smartphoneverslaving is. We waren onlangs in een pretpark op de Veluwe met 

onze oudste. Bij de eerste attractie, zo’n vliegende olifantendraaimolending, stond ik 

toe te kijken hoe man en kind erin stapten. En letterlijk de helft van de ouders zat in de 

attractie op zijn telefoon te kijken. Sterker nog, één moeder heeft het HELE ritje zitten 

bellen. Terwijl ze naast haar dochter zat. In een attractie. Waarom hebben we geen aan-

dacht meer voor de wereld om ons heen? Voor de natuur, de chaos in zo’n pretpark en 

de beleving van onze kinderen? Echt, niemand wordt er slechter van als je die telefoon 

af en toe even op stil zet of weg legt. En voor de kinderen is het ook nog een veel beter 

voorbeeld. Iets met vliegen en één klap.



Wat een spanning was er bij de zesde 
editie van de Battle of Blokker die geor-
ganiseerd werd door carnavalsvereniging 
de Blockeniers en de O.P.A.’s. Nadat de 
teamleden waren voorgesteld en de 
captains Luc Schunselaar (Oosterblokker) 
en Piet Koelemeijer (Westerblokker) de 
teams nog even bemoedigend toe had-
den gesproken, kon de strijd losbarsten. 
De battle begon met wat muziekvragen 
gevolgd door algemene vragen zoals: 
‘Wie werd de koningin  van het carnaval 
genoemd en moeder van de Blokkers?’ 
Dat was natuurlijk Truus Laan die on-
langs is overleden. Maar ook: ‘Wie is het 
kruidenvrouwtje van Blokker?’ of ‘Wat 
houdt het geheim van Blokker in?’. De 
battle werd voortgezet met raadvragen 
zoals: ‘Bij welke makelaar staat dit huis 
te koop? ’of ‘Van welke straat is hier een 
foto van gemaakt?’ Vervolgens kwam er 
een ronde gezichten raden van bekende 
Blokkerders.
De strijd werd gaandeweg al heftiger 
en dat bleek bijvoorbeeld uit dat battle-
leider en presentator Barry Jonker, die 
het overigens weer fantastisch deed, af 
en toe alle zeilen moest bijzetten om de 
strijdende partijen tot rust te manen. 
In de pauze konden de teamcaptains hun 
team nog meer motiveren en zo begon 
iedereen uiterst gebrand aan de tweede 
en tevens beslissende ronde. De ronde 
startte met de mystery guest die weer 
voortreffelijk geschminkt was door Blok-
kers eigen grimeuse Loes Beemster. Een 
heuse horrorclown zat op het podium. 
Het was best lastig en er werd verschil-
lende keren fout geraden. Uiteindelijk 
wist team oost dat het Dorien Dudink 
moest zijn en zo gingen zij ervandoor 
met de punten. 

Oosterblokker wint zesde editie van de Battle of Blokker

Lees verder op de volgende pagina >>



De krachtmeting ging verder en de ‘biedvragen’ kwamen aan de beurt zoals: ‘Wat zijn 
de leeftijden van de familie Kors of Van Nouwen bij elkaar?’. Hier kon je hoger of lager 
bieden. Bij het juiste antwoord mocht er aan het rad worden gedraaid. Hilarisch, want 
met het rad kon je tussen de 1 en 50 punten verdienen en zo kon de stand compleet op 
zijn kop gezet worden. 
Uiteindelijk kon team Oosterblokker tot winnaar worden uitgeroepen. De blijdschap 
was enorm en wat een ontlading! De beker werd uitgereikt door niemand minder dan 
Prins-Es en Adjudant-E en hun hofdames Lynn en Jessy van de Blockeniers. Wat een 
teleurstelling bij team Westerblokker dat de Battle nu twee keer op rij heeft verloren. 
Er werd nog lang nagepraat met de in groten getale opgekomen toeschouwers die de 
teams de hele avond hartstochtelijk hadden aangemoedigd.
De organisatie bedankt iedereen die op wat voor manier dan ook heeft bijgedragen 
aan het succes van de zesde Battle of Blokker! Noteer alvast de Battle of Blokker 2018 in 
uw agenda. Deze zal op zaterdag 20 oktober in Het Gouden Hoofd plaatsvinden.

Taxatiedag en antiek- en brocantemarkt 
in Oosterblokker
Op zondag 29 oktober is er in de prachtig gerestaureerde kerk 
in Oosterblokker een antiek- en brocantemarkt. Kramen met 
onder andere zilver, glas, (antieke) sieraden, aardewerk en por-
selein, klein antiek, mooi brocante en schilderijen.
Speciaal voor deze markt zijn er ook twee taxateurs aanwezig 
en kunt u een kijkje nemen bij het taxeren van diverse voorwerpen. Bijzondere en 
zeldzame producten, voorwerpen en gebruikte artikelen met een ware geschiede-
nis. Als deze konden spreken... Natuurlijk krijgt de bezoeker, indien bekend, ook de 
historie, afkomst en de waarde van het voorwerp te horen. 

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

Entree 1,50 euro. Kinderen tot 12 jaar onder begeleiding gratis. 
Taxeren: 1 item 1,50 euro. Maximaal drie per keer. 
Open: van 11.00 tot 17.00 uur.

CCP - Cultureel Centrum Pancratius, Oosterblokker 98 in Oosterblokker
Meer informatie: info@ccp.nu en/of telefoon: 06-270 767 02.



Mondschilderes bij St. anna

Op 25 augustus 1962 werd Hanneke Boot geboren in Heemstede. 
Ze bleek een aangeboren spier/gewrichtsaandoening te hebben. 
Dat betekende het eerste jaar de nodige operaties. Na een reguliere 
kleuterschool ging zij naar een lagere school, speciaal voor lichame-
lijk gehandicapte kinderen. Daar bleek al snel dat ze tekentalent 
had, want ze haalde altijd negens. Vanaf het voortgezet onderwijs kreeg zij steeds meer 
behoefte haar tekenvaardigheid uit te breiden. Zij wilde wat zij in zich voelde zitten 
naar buiten laten komen door middel van tekenen en ook schilderen.
In 1989 kwam zij in het bezit van een hulphond. Nero mocht in 1999 met pensioen en is 
tot 2002 bij haar gebleven. Nollie heeft zijn werk overgenomen, dus drie jaar lang had 
zij twee honden. Hij helpt haar bij dingen die ze met mijn armen niet kan. Hij is als het 
ware haar rechterhand en samen zijn ze een geweldig duo.
Hanneke woont sinds 1992 zelfstandig in een aan gepast huis waarbij gelegenheid is 
een beroep op iemand te doen voor hulp en verzorging.
Al een aantal jaren geeft zij her en der voordrachten over haar werk en leven.
Na de pauze heeft ze voor ons een schilderijtje gemaakt, met haar mond. We stonden 
er allemaal versteld van dat het haar zo makkelijk af ging. Het werkje werd verloot on-
der de leden die er waren, Hanneke’s hulphond mocht het lootje trekken.
Het was een hele interessante avond.

Onze volgende avond is 15 november. Het bestuur

Taart voor donateur

Het Samenspel is enorm blij met 
alle mensen die jaarlijks een 
vrijwillige bijdrage storten op ons 
rekeningnummer NL17 RABO 0122 
1373 96 ten name van Stichting 
Samenspel .

Uit deze mensen heeft onze pen-
ningmeester een naam getrokken 
voor een overheerlijke slagroom-
taart. 

Mevrouw Huikeshoven uit Blokker 
was de gelukkige winnaar!



Protestantse gemeente Hoorn-Zwaag-Blokker
De kerkdiensten in de wijkgemeente Zwaag-Blokker worden afwisselend gehouden in de Dorpskerk 
van Zwaag (Kerkelaan 8) en in de Dorpskerk van Blokker (Westerblokker 105).

1e, 3e en 5e zondag van de maand: ZWAAG; 2e en 4e zondag van de maand: BLOKKER.

De kerkdiensten beginnen in de regel om 10.00 uur. er is steeds kinderoppas en 
(m.u.v. de zomervakantie) kindernevendienst.

Zondag 29 oktober Zwaag:  

ds. J. Meinders

Wijkgemeentezondag: Vanaf 

11.30 uur gaan wij met elkaar in 

gesprek over de toekomst van 

onze wijkgemeente. We sluiten 

tussen 12.30 en 13.00 uur af met 

een gezamenlijke lunch.  

Zondag 5 november 2017 Zwaag: 

dhr. R. de Lange uit Zaandam

Bent u een Sint Maarten? 
Zondag 5 november kunt u weer terecht bij de Wereldwinkel voor koffie, thee, hagel-
slag, pindakaas, pasta, honing, koek, chocolade en rijst. Ook  voor kaarten of cadeau-
artikelen: aardewerk, waxinelichtjes, kettingen, armbanden, sjaals en tassen.  
 En bent u al in de Sint Maarten-stemming? U kunt houdbare levensmiddelen schenken 
aan de Voedselbank.  Er staan hiervoor dozen achter in de kerk. 
Graag zien wij u zondag 5 november bij de verkoop in H. Jacobus de Meerdere kerk in 
Zwaagdijk-West en natuurlijk is er voor iedereen weer gratis koffie/thee!

Hoe fijn is het om te kunnen delen! 
Dit is het thema van de gezinsviering van zondag 5 november. Met Sint Maarten vinden 
we het gewoon om snoep of fruit uit te delen aan de kinderen. Dit is voor kinderen een 
mooi moment om het thema van (uit-)delen te ervaren . 
In deze viering is de Sint Maarten-gedachte zichtbaar door bijvoorbeeld de Voedselbank 
(zij delen levensmiddelen), het P.C.I. (zij delen geld) en de Zonnebloem (zij delen aan-
dacht bij verdriet en eenzaamheid). 
Wij willen u uitnodigen om zondag 5 november om 10.00 uur deze gezinsviering met 
ons te delen. Het jeugdkoor de Victorzangertjes uit Obdam gaat voor ons zingen. 
 
Gezinsvieringgroep Zwaagdijk-West 
Margreet, Caty, Moni, Lucella en Carla



Rooms-katholieke kerkdiensten

Kerkgebouwen: Westerblokker H. Michaël, Plantage 29, Blokker
 Oosterblokker O.L.V. Visitatie, Oosterblokker 68, Oosterblokker
 Zwaag St. Martinus, Past. Nuyenstraat 3, Zwaag
  Lourdeskapel, Past. Nuyenstraat 2, Zwaag
eerst aanspreekbare pastores Oosterblokker, Westerblokker en Zwaag
 Pastoor Samuel Marcantognini telefoon 0229-245621
 Kapelaan Mario Agius,   telefoon 0229-245621
Inlichtingen: Secretariaat Heilige Matteüs parochie 
 Pastoor Nuijenstraat 3a, 1689 GM  Zwaag
 Telefoon: 0229 - 216749
 Geopend: maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 11.45 uur 
 E-mail: secretariaat@rkmatteus.nl
Vieringen

vr. 27 okt. 09.00 uur Westerblokker Eucharistieviering

  16.30 uur Zwaag Eucharistieviering in de Perelaar

za. 28 okt. 19.00 uur Oosterblokker Eucharistieviering m.m.v. Dames- en Herenkoor

zo. 29 okt. 09.30 uur Zwaag Eucharistieviering m.m.v. Marcanto

  19.00 uur  Rozenkrans bidden in de kapel 

di 31 okt. 09.00 uur Westerblokker Eucharistieviering

wo. 01 nov. 08.30 uur Zwaag Stille aanbidding in de kapel

do. 02 nov 09.00 uur Zwaag Parochiële Allerzielenviering in de kerk

  19.00 uur Westerblokker Allerzielenviering m.m.v. St. Caecilia

  19.00 uur Zwaag Allerzielen – Gebedsdienst m.m.v. Marcanto

vr. 03 nov. 09.00 uur Westerblokker Eucharistieviering

  19.00 uur  Rozenkrans bidden 

za. 04 nov. 19.00 uur Oosterblokker Eucharistieviering m.m.v. Zingerderwijs

zo. 05 nov. 09.30 uur Zwaag Eucharistieviering Samenzang

  19.00 uur  Rozenkrans bidden in de kapel

di. 07 nov. 09.00 uur Westerblokker Eucharistieviering

wo. 08 nov. 08.30 uur Zwaag Stille aanbidding in de kapel

  09.00 uur  Eucharistieviering in de kapel

do. 09 nov. 09.00 uur Zwaag Eucharistieviering in de kapel

vr. 10 nov. 09.00 uur Westerblokker Eucharistieviering

  19.00 uur  Rozenkrans bidden 

za. 11 nov. 19.00 uur Oosterblokker Eucharistieviering  Samenzang

zo. 12 nov. 09.30 uur Zwaag St. Martinusfeest

    Eucharistieviering m.m.v. Marcanto 



alarmnummer ambulance / Brandweer / Politie 112

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

Gemeente Hoorn  0229 - 25 22 00

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

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

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

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

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

Zonnebloem Zwaag/Zwaagdijk-West
Coby van der Gulik, Fruitlaan 76, Zwaag 0229 - 23 77 81
Vera Otsen, Balkweiterhoek 34, Zwaagdijk-West 0229 - 57 27 07
Zonnebloem Westerblokker
Monique Smit, Renoirhof 54, Hoorn (Bezoekwerk)  06 - 18 24 68 19
Karin Jong-Koen, Bandstraat 8, Blokker (Secretaris)  0229 - 24 76 27
Zonnebloem Oosterblokker
Tineke Reus-Hoebe, Oosterblokker 115, Oosterblokker 0229 - 26 24 56
Onafhankelijk Ouderenadviseur Mee & De Wering 088 - 6 522 522
Wijksteunpunt Ouderenzorg St. Jozefpark Blokker 0229 - 24 06 04
Wijksteunpunt Ouderenzorg Perelaar Zwaag 0229 - 21 23 23

R.K. Begrafenis- en Crematievereniging St. Barbara  Zwaag, Zwaagdijk-West
Parochiële Caritas Instelling (P.C.I) Zwaagdijk-West 0229 - 57 29 74
R.K. Begrafenis- en Crematievereniging St. Barbara  Oosterblokker.
Uitvaartvereniging De Laatste eer  Zwaag en Blokker
Uitvaartvereniging St. Jozef  Westerblokker
Uitvaartverzorgers bovenstaande verenigingen: 
Lian Kroon 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


