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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.

Stichting

SAMENSPEL

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 12 oktober kunt u inleveren

uiterlijk op woensdag 3 oktober 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 toepasbaarheid 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 Zeeman reclamegroep, 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.

Redactieleden Samenspel: redactie@stichtingsamenspel.nl
- Eef Smal
- Henny Schoonderwoerd
- Annemieke Ooms
- Ellen Muller

- Corina van Willegen
- Chris Baesjou
- Ivo Stork
- Judith Gitzels

Volg ons ook op Facebook: www.facebook.com/Samenspel
Voor alle verschijningsdata en digitale edities: www.dorpspleinzwaag.nl

Concert St. Caecilia Zwaag
met nieuwe dirigent!
St. Caecilia heeft sinds deze zomer een nieuwe dirigent: Michael de Graaf uit Opperdoes
mag wekelijks op maandagavond ZOO! (het ZwaagsOpleidingsOrkest) en het grote
orkest dirigeren. Michael heeft aan het conservatorium directie en trompet gestudeerd
en dirigeert ook onder andere een orkest in Egmond.
Zondag 4 november wordt zijn eerste concert samen met St. Caecilia Zwaag. Dit concert vindt plaats in de Sint Martinuskerk om 15.00 uur en is een dubbelconcert met het
Hoorns Byzantijns Mannenkoor. Het programma bestaat uit onder andere Slavische muziek en diverse Russische invloeden. In het volgende Samenspel meer info hierover maar
zet de datum alvast in uw agenda!
Muziekvereniging St. Caecilia Zwaag
www.stcaecilia.com

Opbrengst collecte KWF in Zwaagdijk-West
In de week van 3 tot en met 8 september liepen de vrijwilligers voor de KWF hun wijken
in Zwaagdijk-West. Er werd een mooi bedrag opgehaald van 395,38 euro!
Bij deze iedereen bedankt voor uw bijdrage en natuurlijk ook de vrijwilligers voor hun
tijd en inzet!
KWF collecte Zwaagdijk-West
Carla Beerepoot-Braas

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
3 OKTOber
WOENSDAG 17 OKTOber
Svp papier gebundeld of in doos/bak aan de weg zetten.

Dorpsveiling Zwaag: Welke kavel dient u in?
Over vier weken is het zover, op zaterdag 27 oktober
wordt de Dorpsveiling Zwaag gehouden! De koopjesfolders zijn rondgebracht en u heeft nog tot vrijdag
5 oktober om een koopje te bedenken. In de week van
1 tot en met 5 oktober worden de formulieren bij u
opgehaald. Bent u niet thuis, dan kunt u uw koopje bij
Slaapkenner Theo Bot inleveren tot 5 oktober 17.00 uur.
De eerste kavel kwam begin september al binnen vanuit Oosterbeek in Gelderland: een
geheel verzorgde kaartmiddag bij oud-Zwager pater Piet Korse. Zelfs buiten Zwaag wil
men een bijdrage leveren aan de dorpsveiling! En inmiddels wordt dit voorbeeld verder
gevolgd, want wij hebben al verschillende koopjes mogen ontvangen.
De geheel superverzorgde kaartmiddag van Zeger en Tiny Karssen gaat ook door en
daar kijken velen al naar uit. Super om te zien hoe de dorpsveiling begint te leven. Dit
alles met als doel om de 17 projecten van Zwaagse verenigingen en stichtingen waar te
maken.
In een volgend Samenspel meer over de binnengekomen koopjes. En voor wie daar niet
op kan wachten, op facebook en www.dorpsveilingzwaag.nl wordt al af en toe een
tipje van de sluier opgelicht over de eerste ontvangen koopjes.
Dorpsveiling Zwaag

Jeugdvoetbal bij de Blokkers
Voetballen echt iets voor jou!
Iedereen vanaf 6 jaar kan bij vv De Blokkers voetballen. Wie wil er nu niet voetballen in
een Barcelona- of Ajaxshirt? Onze allerkleinsten doen dat. In de Champions League op
kleine veldjes met kleine teams. Ook oudere jongens en meisjes zijn natuurlijk van harte
welkom. Ga naar de site van de Blokkers en vul het inschrijvingsformulier is, of kom een
keertje kijken op ons sportcomplex. Elke zaterdag vanaf 8.45 uur starten de Champions
Leaguewedstrijden voor de allerkleinsten. Kortom, ben je 6 jaar of ouder? Jongen of
meisje? En wil je voetballen? Bij de Blokkers kan dat!
Ben jij een sportieve meid van 15 of 16 jaar?
Wil je graag voetballen? Kom dan voetballen bij vv de Blokkers. Je kunt je aanmelden
door een mail te sturen naar: meiden-vrouwen@blokkers.nl.
Tot ziens op ons sportcomplex!

Uitgaanstip:
Popkoor Prestige op 6 oktober
in schouwburg Het Park
Vandaag eens een stukje van mij waarbij ik niet op zoek ben naar meisjes die willen
voetballen of een stukje over de school waar ik werk, basisschool Socrates in de Bangert
Oosterpolder. Ik wil u nu iets vertellen over een andere hobby van mij namelijk zingen.
Ik zing al heel lang, de laatste jaren bij Popkoor Prestige in Hoorn. Dit is een geweldig
koor. Onder leiding van Ton van Diepen zingen wij de nieuwste hits: nummers van Ed
Sheeran, Bruno Mars, Kensington en The Script. We zingen ze allemaal. Elke dinsdagavond oefenen wij in Manifesto voor verschillende optredens.
Na het korenfestival in Medemblik, waar we tweede werden, en de Stadsfeesten zijn
we nu bezig met de voorbereidingen voor een spetterende show in schouwburg Het
Park. Thuis, in de auto en zelfs een hele dag in onze school, overal wordt geoefend voor
dit spektakel. Sommige leden hebben zelfs extra zanglessen genomen bij Marcel Swerissen om niets aan het toeval over te laten. Het koor wordt begeleid door een live band
en Dance Crew Amnesia.
Nu bent u natuurlijk heel benieuwd hoe dat klinkt! U kunt een kijkje nemen op onze
website www.popkoorprestige.nl maar ik zou het nog leuker vinden als u komt kijken.
Ik beloof u dat u geen spijt zult krijgen want deze show wilt u niet missen! Kaartjes
kunt u bestellen via www.hetpark.nl.
Ik hoop u te zien op 6 oktober!
Carrin Dienaar

Westfriezen kleurt Oranje!
Ter ere van de opening van drie nieuwe kunstgrasvelden kwamen de Oranje oud-internationals KNVB op bezoek bij s.v. Westfriezen. En dat werd een ware hit. Sportpark ’t
Krijt werd omarmd door ruim 1000 toeschouwers. Zij zagen coryfeeën van weleer de
groene mat betreden. De Strekers Ronald en Frank de Boer, Bennie Wijnstekers, vrije
trappenspecialist Pierre van Hooijdonk, Aron Winter, Ruben Schaken, Gerald Vanenburg
om er een paar te noemen. Sjaak Swart, mister AJAX, was de bondscoach. Net 80 jaar
maar nog steeds superfanatiek.

Het was al genieten bij de aftrap, waar Westfriezenman Piet Roos en wethouder Kholoud het symbolische één-tweetje namen tussen onze club en de gemeente Hoorn. Wat
een heerlijke sfeer op en rond het veld. Maar de echte glimlach kwam, toen Oranje haar
kunsten liet zien. Doch het was Westfriezenspeler Bert van Diepen die de score wist te
openen. De glimlach zit bij Bert voor eeuwig op zijn oranje toet. Het werd een mooie
verdiende gelijke 2-2. Westfriezentrainer Patrick Huisman orakelde “Dit is fantastisch
voor de club en de supporters. Hier moet je vooral van genieten. En een geweldige eer
voor de spelers”. Daar was iedereen het mee eens. De slogan ‘Westfriezen, een club om
trots op te zijn…’ werd hiermee onderstreept.
Westfriezen dankt iedereen die zich voor deze happening heeft ingespannen. Foto’s en
de clip ‘Oranjekoorts in Zwaag’ kunt u vinden op www.westfriezen.nl.
s.v. Westfriezen

OBS Socrates in Zwaag bestaat 10 jaar!
Op 21 september was het groot feest op onze school.
In 2008 zijn we begonnen met 42 kinderen verdeeld over drie groepen. Nu zijn we een
school met meer dan 450 kinderen verdeeld over 17 groepen! Een flinke groei in tien
jaar tijd.
Dit was natuurlijk reden voor een groot feest. Dit feest stond helemaal in het teken van
het circus. Op de parkeerplaats stond een echte circustent waarin de kinderen naar een
hele leuke voorstelling hebben gekeken. Daarna zijn ze zelf aan de slag gegaan met het
instuderen van allerlei acts. Dit hebben zij in de middag aan elkaar en aan de ouders
laten zien.
Wij kunnen terugkijken op een hele leuke dag die mede mogelijk is gemaakt door onze
actieve ouderraad. Op naar het volgende feest!

Altijd gedacht dat bridge te moeilijk is?
Bridgeclub Roken Pas start woensdagmiddag 3 oktober een bridgecursus voor beginners. Onze docent Kees de Lange laat in korte tijd en op een aantrekkelijke manier zien
dat iedereen dit fantastische spel onder de knie kan krijgen. Na elf prikkelende avonden
gaat u door het leven als bridgespeler. De mooiste hobby die u zich kunt wensen.
De kosten bedragen 65 euro, inclusief lesboek. Bij voldoende deelname kan ook op vrijdagavond een cursus worden gegeven. De lessen duren 2 à 2,5 uur. Opgave en inlichtingen bij C. de Lange: ca.delange@quicknet.nl of 0228-562374.
Roken Pas heeft twee speelsessies: op woensdagmiddag in de Witte Valk in Zwaag en
maandagavond in Het Gouden Hoofd in Blokker.

Activiteiten bij
MAK Blokweer
Speuren naar bodemvondsten
De grond onder je voeten is allesbehalve saai! Het is een wereld op zich. Er leven dieren
en er zitten allerlei schatten in verstopt, maar ook afval. Wil jij wel eens weten wat er
allemaal gebeurt onder de grond? Geef je dan op voor een middagje speuren naar bodemvondsten op zondag
7 oktober van 14.00 tot
15.30 uur!
Deze Maks’ doe-middag
is voor kinderen van 6
t/m 12 jaar. Aanmelden
kan telefonisch: 0229266344 of via info@makblokweer.nl. De kosten
zijn 4,50 per euro kind,
inclusief materialen.
Sterren kijken in aanloop naar de Schooldag van de Duurzaamheid
Op vrijdag 2 november organiseren de gemeente Hoorn, stichting Schooldag van de
Duurzaamheid en MAK Blokweer de eerste Hoornse Schooldag van de Duurzaamheid.
Het doel van deze dag
is om kinderen spelenderwijs in beweging te
brengen om de leefomgeving leuker, eerlijker
en schoner te maken. In
aanloop naar deze dag
worden alle basisschoolleerlingen van Hoorn
van harte uitgenodigd
om, onder leiding van
de bekende meteoroloog Reinier van
den Berg, op vrijdag 5
oktober een indrukwekkende reis te maken door het heelal! Dit gebeurt in een mobiel
planetarium dat voor één dag op het terrein van MAK Blokweer staat. Liggend kijken
de kinderen omhoog naar een virtuele sterrenhemel. In de koepel krijgen ze het idee
dat ze zelf door het heelal reizen. Ze zien sterren geboren worden en leren de grote en
kleine beer en de poolster herkennen.
Deze activiteit is gericht op basisschoolleerlingen. Van 10.00 tot 15.00 uur is er elk heel
uur een voorstelling. Reserveren is niet mogelijk. De toegang is gratis! Voor meer informatie: 0229-266344 of info@mak-blokweer.nl.
Lees verder op de volgende pagina >>

MAKS’ Biomarkt op zondag
30 september
MAKS’ Biomarkt is een kleinschalige, maandelijkse (streek)
markt met biologische en duurzame producten van lokale
ondernemers. De markt van deze
maand vindt plaats op zondag 30
september, van 10.00 tot 16.00
uur. De vaste kramen worden
ook deze maand weer gevuld met groente en fruit, kaas, olijfolie en balsamico-azijn
en brood. In de wisselkramen staan deze maand paardenmelk, verzorgingsproducten,
verantwoord gebak en ander lekkers.
Mak Blokweer, Kloosterhout 1-2 in Blokker. Meer informatie: www.mak-blokweer.nl

Gasten Zonnebloem bezoeken aardbeienbedrijf Kok
Speciaal voor de gasten van de Zonnebloem gaven
Arjen en Esmeralda Kok op donderdag 13 september
een rondleiding op hun aardbeienbedrijf op ZwaagdijkWest. Vader, Gerard Kok, is met het bedrijf gestart en
werkt nog steeds mee.
In de volle kantine kregen we het hele proces uit gelegd van de bloemetjes en de bij,
dus van aardbeibloemen tot aardbei. In de kassen (3000 m2) en buiten (10.000 m2) ging
het verhaal verder tussen de aardbeien en aardbijen. Het was allemaal erg interessant
te horen over de sluipwespen en roofmijten , de bijen en de hommels en waarom witte
vierkante potten gebruikt worden!
Na afloop was er lekkere koffie en twee soorten zelfgemaakte aardbeientaart van Esmeralda. Natuurlijk kochten veel mensen de overheerlijke aardbeien om er thuis lekker
van te genieten. Het was een mooie ochtend met mooi weer dit keer!

Mededelingen Medisch Centrum Oost
Huisartsenpraktijk A.E. Meijer - www.medischcentrumoost.com
Tienjarig bestaan!
Op 1 oktober bestaat Medisch Centrum Oost tien jaar. Om dit heuglijke feit met het
team te kunnen vieren, is de praktijk deze dag gesloten.
De huisartsenpraktijk is wegens nascholing, vakantie of nachtdienst gesloten op:
maandag 1 oktober, vrijdag 26 oktober, woensdag 21 november en maandag 24 december.

Nieuws van Musicalvereniging Zwaag
Dit weekend komen de leden van Musicalvereniging
Zwaag deur aan deur om u doosjes bonbons aan te bieden. Voor 6 euro koopt u bij ons hoge kwaliteit bonbons.
Verwen uzelf of een ander met deze luxe lekkernij. U
helpt ons enorm met het financieren van onze nieuwe
productie Shrek die weer een topper van jewelste belooft te worden. Bovendien zit in
een aantal doosjes een waardebon verstopt. Zo zijn er dinerbonnen, theaterbonnen,
bonnen voor een golfarrangement en bonnen voor toegangskaarten mee verpakt. Ook
helpt u ons enorm als u met gepast geld betaalt.
In de loop van oktober start de online kaartverkoop online op onze website www.musicalzwaag.nl voor de voorstellingen in januari. Zie hiervoor ook de data op de site.
Bedankt alvast voor uw support en tot ziens aan de deur.

Nieuws van het K.V.G. St Anna
Op dinsdag 11 september zijn we na de zomervakantieperiode weer
begonnen met ons programma. Eerst gezellig kletsen onder het genot
van koffie, thee en een heerlijke lekkernij. Na het lezen van een gedicht
over muziek en herinneringen kon de avond beginnen. Deze avond kwam de band ‘Zo
was ut’ bij ons optreden met muziek uit de jaren ’60 en ‘70. Bij het horen van de eerste
noten werd al gefluisterd ‘oh wat mooi’ en er werd zelfs gedanst! Even uit je dak gaan,
dansen is nog een zeldzaamheid. Zelfs de zingende non en Nana Mouskouri kwamen
optreden. Al met al een geslaagde avond.
En er hebben zich twee nieuwe leden aangemeld waar we heel blij mee zijn.
Onze volgende avond wordt gehouden op 17 oktober. Dan komen de moedige moeders
uit Volendam spreken over drank en drugsgebruik. Omdat dit een interessante avond is
voor een groter publiek is deze avond openbaar.
We vragen 3 euro entree en graag aanmelden bij Marian:
marianstavenuiter@hotmail.com of 06-37310213.

Liefdewerk Oud Papier Zwaag
Het oud papier wordt elke maandag in de
even weken opgehaald in Zwaag.
Ophaaldata:
MAANDAG 1 OKTOber
MAANDAG 15 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

KVG Zwaag gaat mooie fietstocht
naar Schellinkhout maken
Op dinsdag 2 oktober gaan we fietsen naar het mooie
Schellinkhout. We vertrekken om 13.30 uur vanaf de
Plataan in Zwaag. Wil je meefietsen? Geef dit even van
te voren door aan Tonny Rood, Willem Alexanderstraat
3 in Zwaag. We bezoeken een Alpacaboerderij en gaan
gezellig koffie of thee drinken. Kosten voor dit uitstapje:
twee euro.
Voor de dames uit Zwaag, Bangert en Oosterpolder of
Blokker die nog geen lid zijn van onze gezellige vrouwen
club, meldt u aan: 0229-238155 of 0229-237817.
U kunt het gehele seizoen genieten van leuke, soms
leerzame en gezellige uitstapjes. Onder andere een
sfeervolle kerstavond met optreden van een fantastisch Gospelkoor.

Toneelvereniging Vriendenkring stopt!
Terwijl de cast en crew hard aan de slag zijn om de komedie
Hotel op Stelten op de planken te brengen, hebben wij als
vereniging een moeilijke beslissing genomen. Na heel veel
succesvolle uitvoeringen en fantastische jaren komt er helaas
een eind aan het bestaan van Toneelvereniging Vriendenkring Zwaag. Door de kleine hoeveelheid leden en vrijwilligers zijn we te kwetsbaar
geworden en wordt het neerzetten van een nieuwe reeks uitvoeringen telkens een
nog grotere uitdaging. Het harde werken van alle leden en vrijwilligers wordt enorm
gewaardeerd maar we hebben gekozen om nog één keer een fantastische reeks uitvoeringen neer te zetten.
Hotel op Stelten gaat dus door! Het wordt ons allerlaatste toneelstuk en gegarandeerd
een fantastische avond en middag. Alle spelers, medewerkers en vrijwilligers gaan nog
één keer knallen om voor u iets moois op de planken te brengen.
In verband met deze en andere ontwikkelingen hebben we de uitvoeringen verplaatst
naar 30 november en 1 december. Alle kaarten die online gekocht zijn, kunnen omgeboekt worden naar de avond naar keuze. Iedereen die een kaart online gekocht heeft
krijgt hier nog bericht van.
We hopen dat zoveel mogelijk mensen komen genieten van het toneelstuk Hotel op
Stelten. Het is de laatste kans om ons te zien schitteren!

Familieberichten & Zoekertjes
DANKBETUIGING

Wij danken iedereen voor de overweldigende hoeveelheid belangstelling,
mooie woorden, vele bloemen, fijne brieven en kaarten die wij mochten ontvangen
na het ziekbed en overlijden van mijn partner en onze moeder
Christa Steur
De leegte blijft nog moeilijk te aanvaarden, maar zoveel betrokkenheid verzacht
het verdriet en vergroot de moed om verder te gaan.
Johan Knol
Ruud & Denny

Wij danken iedereen voor de lieve woorden, fijne brieven en de vele kaarten
die wij mochten ontvangen na het overlijden van
Tom Hofstra
Ook onze dank voor de gulle gaven t.b.v. KWF. De opbrengst was 725 euro.
Uit aller naam Eef Hofstra-Horlings

VERHUIZING
Gedurende 82 jaar heb ik in Zwaag gewoond. Om gezondheidsredenen heb ik
mijn woning op Dorpstraat 147a moeten verlaten. Na een verblijf van vier maanden
in het Hospice in Hoorn, ben ik op 6 september jl. verhuisd naar:
Avondlicht, kamer 131, Geldelozeweg 66, 1625 NX Hoorn.
Tel: 0229-237242
Met een vriendelijke groet van Theo Schouten
gevonden
Er hangt al enige tijd een rode damesjas in de huisartsen praktijk Julianalaan in
Zwaag. Wie mist deze zomerjas? Info: 0229-212222

GEZOCHT

Wij zoeken huishoudelijke hulp voor een oudere alleenstaande heer in Zwaag voor
2x 2 uur in de week. Graag contact opnemen met 06-53245079.

Voor plaatsing in het Samenspel van 12 oktober graag uiterlijk op
woensdag 3 oktober voor 19.00 uur uw berichtje inleveren.
De kosten voor het plaatsen van een bericht in deze rubriek zijn € 5,-

Dit bedrag kunt u overmaken naar rekening: NL 17 RABO 0122 1373 96
t.n.v. Stichting Samenspel
De tekst kunt u mailen naar redactie@stichtingsamenspel.nl
en mag beslist niet te lang zijn (max. 50 woorden).
Het bedrag dient uiterlijk op de inleverdatum (zie hierboven) overgemaakt te zijn.
De redactie zorgt er dan voor dat uw zoekertje wordt geplaatst.

Deze rubriek is uitsluitend bestemd voor zoekertjes en familieberichten van particulieren
(geen onroerend goed). Gevonden voorwerpen kunt u gratis plaatsen.
Commerciële uitingen van handelaren en bedrijven worden niet geplaatst.
De redactie bepaalt of uw inzending in deze rubriek past en hierover kan niet worden
gecorrespondeerd.

Sam’s Kledinginzamelingsactie voor Mensen in Nood
Sam’s Kledingactie zamelt al 50 jaar
kleding in voor Mensen in Nood. Deze kleding komt ten goede aan het onderwijs in
de crisisgebieden in de Centraal Afrikaanse
Republiek. U kunt uw kleding, schoenen
(samengebonden) en huishoudtextiel zoals
lakens, dekens, gordijnen, dekbedovertrekken en handdoeken in gesloten plastic
zakken brengen op woensdag 3 oktober
op de volgende adressen: Moerbalk 34 en
Tweeboomlaan 78 in Hoorn tussen 9.00 en
19.00 uur en op Grote Oost 107 tussen 9.30
en 12.00 uur.
Mocht u het écht niet zelf kunnen brengen, kunt u (tijdig) bellen voor een afspraak: 0229-504749

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

Kapot speeltoestel?

Meld het op
www.hoorn.nl/melding

Activiteitenagenda
30 september

september/oktober

Vlooienmarkt

Aanvang: 10.00 uur

Pancratius, Oosterblokker
30 september

Concert Herleving Zwaag

Aanvang: 14.00 uur

tegenover Hema Hoorn
30 september

Workshop koeien schilderen door Ruud Spil

Aanvang: 12.30 uur

MAK Blokweer, Blokker
6 oktober

Vossenjacht

Aanvang: 14.00 uur

De Wildebras, Zwaagdijk-West
7 oktober

Herfsttocht, WFTC

Aanvang: 09.00 uur

Noorderdracht 42-A, Oosterblokker
7 oktober

Kunst in de kas

Aanvang: 11.00 uur

Beatrixstraat 3-A, Zwaag
7 oktober

Dorpsquiz Zwaag

Aanvang: 14.00 uur

De Witte Valk, Zwaag
12 oktober

Klaverjassen

Aanvang: 20.00 uur

De Westfriezen, Zwaag
14 oktober

Blokker 1900 Herleeft

Aanvang: 11.00 uur

Tankstation Brandsen, Blokker
27 oktober

Dorpsveiling Zwaag

Aanvang: 20.00 uur

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

Sportagenda

september/oktober

VOETBAL
30 sept

Heren

Westfriezen - Winkel		

14.00 uur

Zwaag

Dames

Zwaag/Hooglandkozijnen - Lutjebroek 2

21.50 uur

Zwaag

Dames

Westfriezen –JHC		

13.00 uur

Zwaag

ZAALVOETBAL
5 okt
HANDBAL
30 sep
30sep

Heren

HV Blokker –Zaanstreek 2

13.30 uur

Oosterblokker

30 sep

Dames

HV Blokker –Tonegido 2

14.45 uur

Oosterblokker

VOLLEYBAL
28 sept

Dames

NIVO - Bevok 2		

19.30 uur

De Kers

2 okt

Dames

WhamWham - Dinto 3		

15.00 uur

De Opgang

5 okt

Dames

NIVO - Westvolver (nu tegen elkaar)

19.30 uur

De Kers

TT Sport/A-merk - TSTZ Haarlem

20.00 uur

Oosterblokker 50

TAFELTENNIS
5 okt

Heren

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.

De Blokkerdoos zoekt nieuwe vriendjes en vriendinnetjes!
De laatste weken voor de zomervakantie zijn er veel peuters doorgestroomd naar de
basisschool. Daardoor is er voor nieuwe peuters ruimte ontstaan in de groepen. Vanaf
2 jaar zijn peuters bij ons van harte welkom om te komen spelen. Op dit moment is er
zelfs meteen plek in de maandag/woensdaggroep. Kom gerust eens op een ochtend
bij ons kijken met uw peuter. In de brede school De Kieft heeft peuterschool De Blokkerdoos een mooi eigen lokaal met binnenzandbak. Elke maandag- , dinsdag- , woensdag- en donderdagochtend komen kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar bij ons spelen.
Peuters worden in een vertrouwde speel- en leeromgeving spelenderwijs gemotiveerd
om zich te ontwikkelen. De vaardigheden die de peuters opdoen maakt, als zij 4 jaar
worden, de overgang naar de basisschool een stuk makkelijker.
Bent u nieuwsgierig geworden? U bent van harte welkom op een speelochtend. Wij zijn
van maandag tot en met donderdag open van 8.45 uur tot 11.45 uur op Pennekamplaan
58b in Oosterblokker. Wilt u voor later een plek voor uw peuter reserveren? Dat kan ook.
Vanaf het moment dat uw kind 1 jaar is, kunt u uw kind al inschrijven. Kijk voor meer
informatie op onze website: www.kappio.nl Misschien tot gauw op onze peuterschool.
Groetjes Juf Karin en Juf Karin

Dorpsquiz Zwaag
op zondag 7 oktober
Wie kent de namen van het kappersstel en weet alles over de eerste beddenrace? Wie
is op de hoogte van alle bijnamen? Wie kan meepraten over veiling B&O, kent alle oudprinsen en weet hoeveel wielerrondes er in Zwaag zijn verreden? Wie-o-wie is de slimste
Zwager? Is het Co Besseling die her en der zijn informatie vandaan hengelt en niet
rekent op een misser? Waarschijnlijk komt hij met z’n buurman, want dat is een echte
visser. Of is het Sylvia Brandhoff? Bij Deen bakt ze de broodjes bruin en bij Carnaval kan
ze haar mannetje staan. Er is voldoende kennis in huis, dus Prinses voor een jaar is toch
ook een leuke baan? Of wordt het Jeroen Rood? Op Schiphol kan hij zich uitleven en
geeft daar de volle honderd procent. Thuis is alle fut eruit en doet zijn schoonvader de
tuin, de arme vent.
Zondag 7 oktober zal café De Witte Valk de arena vormen waar iedereen zijn of haar
kennis van Zwaag en haar bewoners kan testen door middel van een gezellige dorpsquiz. Met een stemkastje in de hand kun je als solist, duo of groep de strijd met je
dorpsgenoten aangaan en zal er, na drie rondes met vragen, bekend worden wie zich
‘de slimste Zwager’ mag noemen. Iedereen is van harte welkom. Vanaf 13.30 uur is de
zaal open en rond de klok van 14.00 uur start de quiz. Voor donateurs is deelname gratis (2 personen) en niet-donateurs betalen 5 euro per persoon.
Wij hopen op een spannende, maar bovenal gezellige middag.
Stichting Historisch Zwaag

Gezellige vlooienmarkt in Cultureel
Centrum Pancratius in Oosterblokker
De markt wordt gehouden op zondag 30 september van
10.00 tot 16.00 uur. Er zijn diverse kramen met allerlei snuisterijen, tweedehands kleding, gereedschap, 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!
De markt is op de beneden -en bovenverdieping. Tijdens de vlooienmarkt is er een
bar en buffet met heerlijke, zelfgemaakte soep, broodjes en drankjes.
Entree 1 euro. Kinderen onder de 12 jaar onder begeleiding gratis.
CCP - Cultureel Centrum Pancratius, Oosterblokker 98 in Oosterblokker.
Meer informatie: www.ccp.nu.

Groepsdoorbrekende start op de Wingerd
De Wingerd is inmiddels alweer een aantal weken open en er
wordt hard gewerkt door de kinderen en leerkrachten. Er is dit
jaar iets veranderd in ons groepssysteem. Alle lokalen vanaf groep
3 hebben een tussendeur gekregen. Sommige lokalen hadden dit
al. Tijdens de zomervakantie is tussen de overige lokalen deze deur alsnog gerealiseerd.
De tussendeur zorgt voor een optimale samenwerking tussen de twee parallelgroepen.
Op de Wingerd willen we steeds meer groepsdoorbrekend werken. Zo kunnen onze
leerlingen meer onderwijs krijgen dat bij ze past. In plaats van een leerkracht die drie
verschillende instructiegroepen heeft, gaan nu alle leerlingen van dezelfde instructie bij
elkaar en worden de twee groepen gemengd. De eerste stap zal tijdens de rekeninstructie plaats vinden. Ook tijdens het thematisch werken is het makkelijker om deze stap al
te doen.
Het is afhankelijk van de leerkrachten en de groep hoe ver het groepsdoorbrekend
werken al plaats vindt dit schooljaar. Bepaalde groepen zetten het groepsdoorbrekende
werken al regelmatig in. In deze groepen wordt deze manier van werken nu al als positief ervaren. Een mooie vooruitgang in het onderwijs op De Wingerd.

Herfsttocht WFTC
Zondag 7 oktober wordt de rit Parijs-Tours gereden. Het parcours heeft een flinke verandering ondergaan. De afstand is teruggebracht tot 211 km. Er zitten zeven klimmen
in en (de nieuwste trend) 50 km onverhard. Soort van Blote Bienepad, maar dan langer.
Met de Westfriese Toerclub uit Blokker bent u zondag 7 oktober alvast verzekerd van
een overwinning. Op het programma staat namelijk de Herfsttocht. Altijd leuk! En ook
veilig, want de gekozen wegen zijn niet alleen leuk, maar vooral veilig. Zeker met een
helm op het hoofd en de telefoon in de achterzak.
Er staan 7 oktober twee afstanden op het programma: 65 en 90 km. Bij de start aan
de Noorderdracht 42a in Oosterblokker (handbalvereniging) staan de 90 km en de 65
km om 09.00 uur gepland. Alle ritten gaan naar de koffiestop in Nieuwe Niedorp. De
langste rit doet dat uiteraard met een ruime draai: eerst gaat het langs Westwoud en
Wervershoof, om dan af te buigen naar Aartswoud voor de koffie in Nieuwe Niedorp.
Na de pauze wordt doorgestoken naar Obdam en Avenhorn teneinde de streep in
Oosterblokker te pakken. De korte afstand brengt u langs Zwaagdijk en Midwoud naar
Gouwe om vervolgens het koffiepunt te bereiken. De terugrit voert langs Heerhugowaard en Wogmeer.
Dit is tevens de laatste rit van de Westfriese Toerclub van dit seizoen. Voor de clubleden
volgt er nog een sluitingsrit op zondag 21 oktober. In het seizoen 2019 zijn we weer van
de partij. Wie weet zien we elkaar dan ook weer…
Volg ons ondertussen op www.wftc.eu.

Nieuws van
Dorpsfeest Wildebras en vossenjacht
Het zat gewoon mee In de middag stond er nog een harde wind maar bij aanvang van
het dorpsfeest zwakte hij mooi af. Het was al snel lekker druk, mede door de kijkers
naar de nieuwe speeltuin en de voetballers van het voetbaltoernooi. De eerste band, uit
Nibbixwoud, speelde een lekker stukje (rock) muziek. De barbecue, verzorgd door Hans
en Alie, ging om 18.00 uur van start. Er moesten zoveel lege magen van de voetballers
en de feestgangers gevuld worden dat er extra hamburgers bij gehaald moesten worden. Verder in de avond werd het steeds gezelliger. Ook kwam er een andere band, uit
Winkel, die de gang er lekker in hield.
Natuurlijk willen we alle vrijwilligers die geholpen hebben bedanken, maar in het bijzonder het barpersoneel Saskia en Bart en Kees en Johan.
Tot 2020 met het volgende dorpsfeest, of zoveel eerder in de Wildebras.
Vossenjacht
Net na dierendag houden wij voor de kleinere Zwaagdijkers weer een vossenjacht. Het
wordt een traditionele vossenjacht!?, maar dat zien jullie vanzelf op zaterdag 6 oktober.
Aanvang 14.00 uur bij de Wildebras.
Voor meer informatie kijk op www.de-wildebras.nl.

Rozenkransmaand in Lourdeskapel
In Zwaag staat een Lourdeskapel, dat weten veel mensen.
Op Monumentendag waren er vanaf 10.30 uur steeds mensen
aanwezig die dit mooie gebouwtje eens van binnen wilden zien.
We konden hen diverse dingen vertellen over de bouw en via
de laptop ook over de restauratie van de kapel in 2000-2003. Zo
zag men de inzet van dorpsgenoten die ervoor zorgden dat het
gebouwtje er nu zo mooi bij staat. De meesten zijn nog altijd in
touw om alles te onderhouden.
Elke vrijdagochtend is de kapel open van 10.00 tot 12.00 uur, maar
in oktober, de Rozenkransmaand, is de Lourdeskapel elke ochtend, behalve zondag,
open van 10.00 tot 12.00 uur. Er zijn dan geen vieringen en iedereen kan binnenkomen
om een kaarsje op te steken met een wens, vraag of bedankje of een gebedje. Of ga
stilletjes in de kapel zitten en waant u zich in Lourdes bij de zeer goed gelijkende Lourdesgrot. Er zijn zeven vrijwilligers die elk een dagdeel van de week zorgen dat de kapel
die tijden open is. Komt u ook?
Namens de open kapelgroep, Rina Gitzels

Basisschool De Bussel bestaat 40 jaar
Basisschool De Bussel in Blokker bestaat 40 jaar, daarom zijn
er gedurende dit jubileumjaar allerlei feestelijke activiteiten.
Op vrijdag 28 september houdt de school een boezelbossponsorloop in het boezelbos
achter Mak Blokweer. Alle kinderen doen mee en kunnen geld bij elkaar lopen voor
de stichting Opkikker. Deze stichting zet gezinnen met langdurig zieke kinderen in het
zonnetje door speciale dagen te organiseren om even de zorgen aan de kant te zetten.
We maken er een feestelijke loop van.
Hierbij een verzoek aan de omwonenden om op deze dag tussen 10 en 12 uur niet in
het boezelbos te wandelen met uw hond, maar deze keer een andere route te kiezen
zodat de kinderen rustig en veilig deze route kunnen uitlopen. Alvast bedankt voor uw
medewerking! U mag ze natuurlijk wel komen aanmoedigen!
Leerlingen leren appels plukken bij familie Balk
Donderdag 6 en vrijdag 7 september zijn alle
groepen van De Bussel op bezoek geweest in
de historische tuin van de familie Balk aan de
Koewijzend. Dit in het kader van ons thema ‘De
Bussel veertig jaar en historisch Blokker’. We zijn
dit schooljaar met dit thema gestart omdat we
het veertigjarig bestaan van de school vieren. En
daar hoort natuurlijk ook een stukje historie bij.
Elke groep werd per ‘treintje’ naar de historische tuin gebracht. Daar leerden de kinderen
welke appelbomen er stonden en hoe ze een
appel het beste kunnen plukken. Dit was de laatste oogst, dus heel bijzonder dat wij
daarbij mochten helpen. Na het plukken kregen we een rondleiding in de prachtige
druivenkas. Het leek wel
een schilderij, zo mooi!
Daarna werden we per
‘trein’ weer teruggebracht naar de schuur
waar we appeltjes gingen proeven. Als eerste
proefden we de James
Grieve-appel. Hoe leuk
is dat als je school aan
de James Grievelaan
staat? We kregen ook
nog een grote zak met
heerlijke appels mee.
Het was een heel fijn en
leerzaam bezoek.

Blokker 1900 herleeft op zondag 14 oktober
Het is alweer honderd jaar geleden dat burgemeester Koeman van Blokker en zijn echtgenote hun 25-jarig huwelijksjubileum vierden. Deze historische mijlpaal en feestelijke
gelegenheid wordt herbeleefd! Er is een programma samengesteld dat op zondag 14
oktober een waar volksfeest belooft te worden voor Ooster- en Westerblokker en jong
en oud! U mag en kunt de hele dag beleven, maar u kunt er ook voor kiezen om deel te
nemen aan een dagdeel.
Van 11.00 tot 15.00 uur: officiële boerenbruiloft
Het bruidspaar wordt in stijl bij de oude burgemeesterswoning opgehaald. Om 11.00
uur wordt u verwacht op de fiets bij
tankstation Brandsen op de Westerblokker. Vervolgens wordt een stoet
gevormd voor een rondgang door
Wester- en Oosterblokker. Zonder
alle verrassingen uit de doeken te
doen eindigt de stoet omstreeks
13.00 uur bij De Harmonie in Oosterblokker. Tot circa 14.45 uur staat daar
een oud-Hollandse broodmaaltijd
klaar met West-Fries entertainment
en diverse voordrachten. Toepasselijke kleding zouden wij leuk vinden, er
wordt namelijk een historische film
opgenomen.
Van 15.00 tot 19.00 uur:
receptie & volksfeest
Vanaf 15.00 uur is de receptie.
Destijds mondde dit uit in een waar
volksfeest. Met de nodige drankjes,
hapjes en entertainment. Uiteraard
wordt ook tijdens het volksfeest
iedereen in toepasselijke kledij verwacht! Na 19.00 uur gaat het feest
gezellig door.
Wilt u deze fantastische dag niet missen? Meld u dan voor 5 oktober aan!
Keuze 1: Deelname aan het officiële programma van 11.00 tot 15.00 uur, oudhollandse
broodmaaltijd, Westfries entertainment en onbeperkt drankjes tot 15.00 uur, 27,50 euro.
Keuze 2: Deelname aan het officiële programma (met uitzondering van deelname aan
de stoet) van 13.00 tot 15.00 uur, 27,50 euro.
Keuze 3: Deelname aan de receptie en het volksfeest van 15.00 tot 19.00 uur, onbeperkt
drankjes, hapjes en een maaltijdvullende hap, 25 euro.
Opgave via: blokkerherleeft@gmail.com.

Vierde editie huttendorp Bangert & Oosterpolder groot succes
Alleen al door het vrolijke geklop van 240 hamers mocht tijdens de Huttenbouw in
Bangert & Oosterpolder worden vastgesteld dat deze vierde editie een groot succes is.
En niet alleen waren de deelnemertjes de laatste week van de grote vakantie ruim vertegenwoordigd, ook alle vrijwilligers (meer dan 300!) waren in groten getale aanwezig.
“We kijken met grote voldoening terug”, zegt voorzitter van de Stichting B&O Patrick
Hoefman.

Het huttendorp hield kamp naast De Kreek waar het thema Ruimtevaart vorm kreeg.
24 groepen die waren onderverdeeld in de categorieën Raketten, Astronauten, Satellieten, Grote Planeten, Sterren en Kleine Planeten gingen er vol tegenaan. Hoefman: “Het
weer werkte natuurlijk enorm mee. Tussen het timmeren door werd gedanst, gesport,
geknutseld en gesprongen op luchtkussens. En afsluitend hebben we een feest met
vreugdevuur gehad. Het was weer een geweldig jaar.”
Waar het huttendorp volgend jaar wordt gehouden, is nog onbekend. De Stichting B&O
hoopt over niet al te lange tijd wat meer te horen via de gemeente Hoorn, die daarvoor
een terrein beschikbaar moet stellen. “We hebben er het volste vertrouwen in dat we
ons lustrum in 2019 gaan halen”, besluit Hoefman. “Dus: graag tot volgend jaar!”

Het Ooievaarsnest
in beweging
Op het Ooievaarsnest vinden we bewegen
belangrijk. Naast het buiten spelen en de gymlessen, zorgen we dan ook voor bewegingstussendoortjes in de klas of bewegend leren met reken- en taalopdrachten op het
schoolplein. Van bewegen ontwikkel je namelijk een hoger concentratieniveau en leer
je je executieve functies (aandacht verdelen, van taken wisselen, plannen, zelfinzicht)
ontwikkelen.
Ook na schooltijd wordt het bewegen aangemoedigd. In de gymzaal naast de school
worden diverse sportlessen gegeven, waaronder capoeira. Speciaal voor het Ooievaarsnest kunnen kinderen van groep 1 tot en met 4 in september en oktober gratis meetrainen en deze mooie Braziliaanse sport leren kennen. Daarnaast doen wij mee aan de
Nationale Sportweek. Door heel Nederland worden deze week extra sportactiviteiten
georganiseerd. De vakleerkrachten bewegingsonderwijs uit Hoorn hebben samen met
de verenigingen in de gemeente Hoorn een passend aanbod van activiteiten georganiseerd. Ieder kind kon zich inschrijven om aan twee van deze gratis activiteiten mee
te doen, in de hoop natuurlijk dat kinderen kennismaken met een sport die ze leuk
genoeg vinden om te blijven doen. En dan zijn er nog de diverse schooltoernooien die
worden georganiseerd. Zo kunnen kinderen van groep 3 tot en met 8 meedoen aan de
Scholierenveldloop op de Blauwe Berg op 10 oktober en kan groep 7/8 zich opgeven
om mee te spelen op het Cruijff Court Toernooi. Al deze leuke sportactiviteiten worden
op het Ooievaarsnest gecoördineerd door onze juf Kim van de gym. We hopen dat heel
veel kinderen meedoen en ervaren hoe lekker en leuk het is om met elkaar te sporten.
Wij gaan voor een sportief schooljaar en veel bewegen!
Caroline Sunnotel, directeur obs Het Ooievaarsnest

Activiteiten voor ouderen in Pancratiuskerk
Ouderen zijn weer van harte welkom bij de seniorenclub in de Pancratiuskerk van Oosterblokker. Het
nieuwe seizoen van de club is geopend. Als u nog
geen lid bent, maar er iets voor voelt om deel te
nemen aan de activiteiten die wij bieden (zoals seniorengym, wandelen, jeu de boules, handwerken, de
eetgroep en wisselende themaochtenden), dan kunt
u contact opnemen via het secretariaat: 06-11179234
of mvengen@hotmail.com. Voor vijftien euro per jaar
kunt u lid worden en deelnemen aan deze activiteiten.
Namens het bestuur, Marieke van Engen

Rooms-katholieke kerkdiensten
Kerkgebouwen:

Oosterblokker
O.L.V. Visitatiekerk, Oosterblokker 68, 1696 BJ Oosterblokker
Westwoud
St. Martinuskerk, Dr. Nuijensstraat 78, 1617 KD Westwoud
Zwaag		
St. Martinuskerk, Pastoor Nuijenstraat 3a, 1689 GM Zwaag
			
Lourdeskapel, Pastoor Nuijenstraat 2, 1689 GN Zwaag
Eerst aanspreekbare pastores Oosterblokker, Westerblokker en Zwaag
Pastoor Samuel Marcantognini, Kapelaan Mario Agius, telefoon 0229-703042
Inlichtingen:
Secretariaat Heilige Matteüs parochie
Pastoor Nuijenstraat 3a, 1689 GM Zwaag
Telefoon: 0229 - 216749
Geopend: maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 11.30 uur
E-mail: secretariaat@rkmatteus.nl
Vieringen
za.

29 sept.

19.00 uur

Westwoud

Oecumenische viering m.m.v. koor Eigenwijs

zo.

30 sept.

09.30 uur

Zwaag

Eucharistieviering met Samenzang. Koffie na afloop.

		

14.00 uur		

Vietnameestalige eucharistieviering in de Lourdeskapel

		

19.00 uur		

Rozenkransgebed in de Lourdeskapel

di.

02 okt.

09.00 uur

Zwaag

Eucharistieviering in de Lourdeskapel

wo.

03 okt.

08.30 uur

Zwaag

Stille aanbidding in de Lourdeskapel

		

09.00 uur		

Eucharistieviering inde Lourdeskapel

do.

09.00 uur

Eucharistieviering in de Lourdeskapel

04 okt.

Zwaag

				

Na afloop koffiedrinken in het Matteüs Huys

vr.

Eucharistieviering in de Lourdeskapel

05 okt.

09.00 uur

Zwaag

		

19.00 uur		

Rozenkransgebed van de Goddelijke Barmhartigheid

za.

06 okt.

19.00 uur

Westwoud

Eucharistieviering m.m.v. koor Zingerderwijs

zo.

07 okt.

09.30 uur

Zwaag

Eucharistieviering m.m.v. koor Marcanto.

				Koffie na afloop.
di.

09 okt.

09.00 uur

Zwaag

Eucharistieviering in de Lourdeskapel

wo.

10 okt.

08.30 uur

Zwaag

Stille aanbidding in de Lourdeskapel

		

09.00 uur

Zwaag

Eucharistieviering in de Lourdeskapel

do.

09.00 uur

Zwaag

Eucharistieviering in de Lourdeskapel

11okt.

				

Na afloop koffiedrinken in het Matteüs Huys

vr.

12 okt.

09.00 uur

Zwaag

Eucharistieviering in de Lourdeskapel

za.

13 okt.

19.00 uur

Westwoud

Eucharistieviering met Samenzang

zo.

14 okt.

09.30 uur

Zwaag

Eucharistieviering m.m.v. kinderkoor KiKo

		

19.00 uur		

Rozenkransgebed in de Lourdeskapel

Expositie Sebastiaan Koenen en Paul Krynen
Zondag 7 oktober exposeren beeldend kunstenaar Sebastiaan Koenen en
beeldhouwer Paul Krynen bij Kunst in de Kas.
Sebastiaan Koenen uit Hoorn zoekt naar de juiste harmonie. Termen als als ‘samenhang’, ‘dynamiek’ of ‘contrast’ vormen tijdens het tekenen en schilderen een belangrijk
onderdeel. Hij heeft voor haute-coutureontwerper Sepehr Maghsoudi enkele tekeningen voor zijn T-shirtlijn ontworpen. De kunstenaar gebruikt voor zijn werk materialen
als Oost-Indische inkt, waterverf, ecoline en olieverf.
Paul Krynen zoekt in zijn beelden naar de spanning in structuren. De vloeiende, ronde,
strakke en gebroken lijnen vormen tezamen een beeld in de ruimte. Zodoende worden
figuratieve gestalten abstract en tot de kern van het lijnenspel teruggebracht.
Het a capella-kwartet Hetty-Jean-Judith-Susan verzorgt muzikale performances. De vier
vocalisten putten uit een verrassend repertoire van soul- en wereldmuziek. De eerste
performance vindt plaats om 12.00 uur, de tweede om 15.00 uur. Maar ook gedurende
de rest van de dag zetten zij de expositie luister bij.
De expositie en de performances vinden plaats op zondag 7 oktober van 11.00 tot
17.00 uur. De expositie is vrij toegankelijk. Kunst in de Kas is gevestigd in Zwaag aan de
Beatrixstraat 3A. Meer informatie: www.kunstindekas.nl.

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
kindernevendienst.
Zondag 7 oktober
Zwaag: ds. J. Meinders
Zondag 14 oktober
Blokker: mw. G. Bijl
Zondag 21 oktober
Zwaag: ds. R. Kooiman, zondagskring
Zondag 28 oktober
Blokker: ds. T. van Lente-Griffioen

Belangrijke gegevens en telefoonnummers
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
A.E. Meijer
Pennekamplaan 57-59
Huisartsenpraktijk Bangaerde	Krommewoud 46
Th.E. Versteege en
Q.C.M. Meijer
Julianalaan 9
Huisartsenpraktijk Scheer
Nieuwe Steen 10

1695 HX Blokker
0229 - 23 21 30
1696 CB Oosterblokker 0229 - 26 16 66
1689 JP Zwaag
0229 - 26 15 22
1689 EG Zwaag
1625 HV Hoorn

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
Vera Otsen, Balkweiterhoek 34, Zwaagdijk-West
Zonnebloem Westerblokker
Monique Smit, Renoirhof 54, Hoorn (Bezoekwerk)
Karin Jong-Koen, Bandstraat 8, Blokker (Secretaris)
Zonnebloem Oosterblokker
Tineke Reus-Hoebe, Oosterblokker 115, Oosterblokker
Onafhankelijk Ouderenadviseur MEE & De Wering
Wijksteunpunt Ouderenzorg St. Jozefpark Blokker
Wijksteunpunt Ouderenzorg Perelaar Zwaag
Parochiële Caritas Instelling (P.C.I) Zwaagdijk-West
R.K. Begrafenis- en Crematievereniging St. Barbara
R.K. Begrafenis- en Crematievereniging St. Barbara
Uitvaartvereniging De Laatste Eer		
Uitvaartvereniging St. Jozef		
Uitvaartverzorgers bovenstaande verenigingen:
Lian Kroon en Monique Bankras		

0229 - 23 77 81
0229 - 57 27 07
06 - 18 24 68 19
0229 - 24 76 27
0229 - 26 24 56
088 - 00 75 000
0229 - 24 06 04
0229 - 21 23 23
0229 - 57 29 74
Zwaag, Zwaagdijk-West
Oosterblokker.
Zwaag en Blokker
Westerblokker

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.

0229 - 21 22 22
0229 - 27 82 68

