
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 oktober kunt u inleveren 

uiterlijk op woensdag 2 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 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 Zeeman recla-
megroep, 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 49, nummer 16 27 september 2019

Het Samenspel is een twee-wekelijkse uitgave (oplage 7000 
stuks) van Stichting Samenspel en heeft tot doel de inwoners 
van Blokker, Oosterblokker, Bangert-Oosterpolder, Zwaag en 
Zwaagdijk-West op de hoogte te houden van de activiteiten van 
de verenigingen, stichtingen en organisaties in deze dorpen.

Redactieleden Samenspel: redactie@stichtingsamenspel.nl
- Eef Smal - Chris Baesjou
- Henny Schoonderwoerd - Ivo Stork
- Annemieke Ooms - Corina van Willegen
- Mandy van der Laan 
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Volg ons ook op Facebook: www.facebook.com/Samenspel

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

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 2 OKtOBER        
 WOENSDAG 16 OKtOBER 
SVP PAPIER GEBuNDELD OF IN DOOS/BAk AAN DE WEG ZETTEN.

Vlooienmarkt in Cultureel Centrum Pancratius
Zondag 29 september is er weer een gezellige vlooienmarkt in Oos-
terblokker. Er zijn diverse kramen met allerlei snuisterijen, tweede-
hands kleding, gereedschap, speelgoed, kaarten, 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 bruik-
baar 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. u bent welkom van 10.00 uur 
tot 16.00 uur. De entree bedraagt 1 euro, kinderen onder de 12 jaar mogen onder 
begeleiding gratis naar binnen. u vindt ons in het Cultureel Centrum Pancratius, 
Oosterblokker 98 te Oosterblokker. Meer informatie: www.ccp.nu.

Oproep: ook vijftig jaar?
Samenspel viert volgend jaar een feestje: het dorpsblad beleeft dan haar vijgtigste 
jaargang. Dit heuglijke feit willen we natuurlijk niet zomaar voorbij laten gaan. Daar 
hebben we wél onze lezers voor nodig. De redactie is namelijk op zoek naar verhalen en 
foto’s die allemaal iets met het getal vijftig te maken hebben. We zoeken bijvoorbeeld 
mensen die in 2020 ook vijftig jaar worden, vijftig jaar getrouwd zijn of ergens vijftig 
jaar in dienst zijn. Maar ook verenigingen die vijftig jaar bestaan of lezers die op num-
mer 50 wonen, kunnen ons mailen. Alles is welkom, als het maar met het getal 50 te 
maken heeft. Stuur gerust een leuke foto mee (minimaal 1 MB)! De grappigste, leukste, 
meest bijzondere en mooiste foto’s krijgen een plekje op het speciale jubileumomslag 
van Samenspel. 
Stuur een mailtje naar redactie@stichtingsamenspel.nl. We kijken uit naar de reacties!



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 SEPtEMBER
MAANDAG 14 OKtOBER

Fantastische opening 
Natuurspeeltuin
Wat waren de weergoden ons 
zaterdag 31 augustus goed gezind 
tijdens de opening van  Natuurspeeltuin De Wildebras in Zwaagdijk-West. Ook de grote 
opkomst van de vele kinderen met ouders en de verschillende verenigingen hebben 
ervoor gezorgd dat we een prachtige dag hebben beleefd. De feestelijke opening werd 
uitgevoerd door Wethouder Fit van de gemeente Medemblik en alle kinderen gingen 
met een eigen getimmerd poppetje van de kidsclub en een mooi ballonfiguur van goo-
chelaar Dennis naar huis. 
We hopen op nog vele mooie dagen zodat er veel kinderen gebruik kunnen maken van 
de mooie speeltuin om hun energie kwijt te raken. En dat wij energie kunnen besparen 
door de pas geplaatste zonnepanelen die mede mogelijk zijn gemaakt door de Rabo-
bank.

Noteer alvast in 
de agenda zater-
dag 12 oktober 
om 14.00 uur: 
vossenjacht bij De 
Wildebras in sa-
menwerking met 
de kidsclub van 
Zwaagdijk-West.



Kleurrijke Lichtjesavond in Bangert en Oosterpolder

De traditionele Lichtjesavond in Bangert en Oosterpolder vindt 
plaats op zaterdag 28 september van  18.30 tot 21.00 uur. Deze 
zesde editie heeft als thema Regenboog en staat dus in het 
teken van kleur. Dit jaar zijn de bewoners van fase 4 (waaronder Hoge Weere, Lage 
Hoek, Bleekmeer) aan de beurt om hun tuinen zo mooi mogelijk te versieren. Tussen 
de versierde en verlichte huizen in laten verenigingen en organisaties uit de buurt hun 
kunsten zien en horen door middel van acts en optredens.  

De start is bij winkelcentrum De Bangert waar kinderen zich van 18.30 tot 19.15 uur 
kunnen laten schminken. Tussen 19.15 en 19.30 uur zullen de publiekswinnaars van 
vorig jaar, dansgroep TTLEQ, beginnen met een gezamenlijke Regenboogdans. Daarna 
steken we over naar fase 4 onder begeleiding van de Lava Queens. In fase 4 kunnen 
bewoners en bezoekers van 19.30 tot 21.00 uur  genieten van alle prachtig versierde 
huizen, optredens en acts. Er wordt gedanst door Minh Zone en Moves, gezongen door 
Just us, de Heksenketel, Jelmer en de zanggroep Vijf voor Zes. kinderen kunnen mee-
doen met de bellenblaasshow, een marshmallow roosteren bij de scouting en op het 
fietspad bij het Bleekmeer wordt stoepkrijtkunst gemaakt. Er is eigenlijk te veel om op 
te noemen. 

Ook het water speelt een belangrijke rol. Bewoners worden opgeroepen om hun boot-
je, kano of sup te verlichten en te versieren om te komen rondvaren op het water bij 
de Hazeweel, Rietkoog, unjerpad en overal waar het nog meer bevaarbaar is. Bootjes 
kunnen te water worden gelaten bij de steiger bij de Hazeweel. 

Doe mee en win
Er zijn diverse  prijzen te winnen. Buren die minimaal drie huizen op een rij hebben 
versierd, maken kans op het winnen van de straatprijs: een kreekevent voor tien perso-
nen, gesponsord door MFA De kreek. Het mooist versierde huis krijgt een cadeaubon 
van karsten Travelstore en de winnaar van het mooist versierde vaartuig mag met twee 
personen naar Sam City en Vue Hoorn.

Organisatie
De organisatie van dit jaarlijks terugkerende evenement is in handen van een aantal 
enthousiaste bewoners, stichting B&O en Stichting Netwerk. Voor de bewoners van de 
wijk dé gelegenheid om, in het kader van Burendag, de sociale samenhang te vergro-
ten.

Meer informatie
www.stichtingbno.nl of www.facebook.com/lichtjesavondbangertenoosterpolder.



Onder het mom van ‘beter goed gejat dan slecht bedacht’ hebben wij een nieuwe ru-
briek in het leven geroepen. Stom! Uiteraard wel stom met een knipoog, we willen het 
graag gezellig houden. Ieder nummer wordt het stokje doorgegeven.

Handheld bellen en appen door verkeersdeelnemers
          Inhalen op de vluchtstrook
Luid converseren in de stiltecoupé van de trein
Vooroordelen

Terhandstellingskosten van de apotheek 
voor een medicijn dat je al jaren hebt

Ongenuanceerde opmerkingen  
en meningen op social media

Agressie en geweld tegen politie en hulpverleners
‘Hun zijn’,  ‘Me i.p.v. mijn’, ‘Als mij’ 

stom!
COR VAN DER KOELEN UIt ZWAAG

Cor van der Koelen geeft de rubriek door aan Marije Slippens uit Zwaag 
De redactie van Samenspel ontvangt haar bijdrage aan ‘Stom’ - inclusief foto - graag 
vóór woensdag 2 oktober via redactie@stichtingsamenspel.nl. Tip van de redactie: man 
kiest een vrouw, vrouw kiest een man. Leuk als het wordt doorgegeven aan iemand uit 
een ander dorp in ons verspreidingsgebied.



Gezamenlijk eten
Marieke de Hart en Vera van Wegen hebben gereageerd op de oproep in Samenspel 
om samen te koken. Gezellig samen eten is een goede manier om elkaar te leren ken-
nen. Zij koken om de 14 dagen op donderdag. Er is plaats voor tien gasten en Marieke 
en Vera eten gezellig mee. Er is genoeg animo om hier mee door te gaan, de meesten 
komen graag terug. Iedereen die dit leuk vindt, kan zich opgeven bij Vera van Wegen, 
telefoon 0229-245683.

Samenwerking  St. Jozefschool
De samenwerking met de St. Jozefschool krijgt steeds meer vorm. Vanuit Ontmoeten 
bij Brinkpark gaan we participeren in de talententuin. De talententuin is een onderdeel 
van het onderwijs waar kinderen kunnen ‘proeven’ van verschillende workshops en 
daarvan leren. We zullen dit doen in creatieve en kookworkshops. Ontmoeten bij Brink-
park heeft er veel zin in.

Koffiebonnen kopen
De koffie wordt betaald met koffiebonnen. Deze koffiebonnen kunt u kopen bij  
Ontmoeten bij Brinkpark op maandagochtend, dinsdagochtend en vrijdagochtend. 
Vraag naar Simone of Corine. Betaling uitsluitend per pin.

Wilt u meer weten over de activiteiten, dan kunt u uw vraag stellen via de website 
www.ontmoetenbijbrinkpark.nl/contact. Bellen of mailen kan natuurlijk ook op  
088-9210011 of info@ontmoetenbijbrinkpark.nl.

Lourdeskapel
Even een berichtje over de Lourdeskapel in de maand oktober. Oktober is ook Rozen-
kransmaand en dan is de kapel elke ochtend (behalve op zondag) open van 10.00 tot 
12.00 uur. Voor de nieuwe inwoners van Zwaag en Blokker: de Lourdeskapel staat aan 
de Pastoor Nuijenstraat in Zwaag tegenover de Rk kerk. Dat mooie gebouwtje. 

Zoals de naam al aangeeft, is er een verband met Lourdes. In de kapel is een goed ge-
lijkende kopie van de grot in Lourdes. Na de restauratie van 2001-2003 vond een groep 
mensen dat het zonde zou zijn als de kapel niet af en toe open was voor iedereen. 
Daarom is elke vrijdagochtend de kapel open van 10.00 tot 12.00 uur en in oktober dus 
elke ochtend, behalve zondag. Misschien tot ziens. 

Namens de open kapelgroep, Rina Gitzels



Nieuws van de Westfriese toerclub (WFtC) 

Zondag 6 oktober organiseert de WFTC de Herfsttocht. Deze dag 
geen grote tocht voor de profs en dus alle tijd om te genieten van 
deze tocht. Er staan twee afstanden op het programma: 65 en 90 kilometer. uiteraard 
zijn in de twee tochten pauzes ingelast voor een kopje koffie en om even bij te praten. 
Beide ritten gaan naar de koffiestop in Nieuwe Niedorp. De langste rit doet dat uiter-
aard met een ruime draai: eerst gaat de route 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.
De start en finish van de Herfsttocht zijn zoals gebruikelijk bij de handbalvereniging aan 
de Noorderdracht 42a in Oosterblokker. De start is om 9.00 uur, maar inschrijven kan al 
vanaf 08.30 uur. Alle ritten gaan over veilige wegen en zijn prima in eigen tempo te rij-
den. Doe een helm op en laat de telefoon met rust, dan is het nog veiliger. WFTC zorgt 
voor veiligheid en laat in elke groep minimaal één wegkapitein meefietsen. 
De Herfsttocht is tevens de laatste rit van de Westfriese Toerclub van dit seizoen. Voor 
de clubleden volgt nog een sluitingsrit op zondag 20 oktober. In het seizoen 2020 zijn 
we weer van de partij. Wie weet zien we elkaar dan ook weer. kijk ondertussen op 
www.wftc.eu.

Dorpsveiling Oosterblokker
We staan in de startblokken voor de Dorpsveiling Oosterblokker. Wij hebben er zin in en 
hopen u ook. Zaterdag 9 november vindt deze veiling plaats in De Harmonie.
De bestemming van de opbrengst zal worden verbreed, vanaf dit jaar zal de Dorpsvei-
ling met name gericht zijn op het versterken van de verbinding tussen de inwoners van 
Oosterblokker. De opbrengst van de veiling is bedoeld om de parochie (het onderhoud 
van het gebouw), verenigingen, stichtingen, clubs en andere activiteiten binnen Ooster-
blokker financieel te ondersteunen. De verdeelsleutel van de opbrengst staat vermeld 
op de website www.dorpsveiling.nl. 

Naast leuke en gezellige koopjes zijn natuurlijk ook kopers nodig. kom daarom allemaal 
naar de Dorpsveiling in De Harmonie op zaterdag 9 november om 20.00 uur en bied 
mee op de vele koopjes. u steunt het verenigingsleven en de parochie, houdt er een 
prachtig koopje aan over en heeft een gezellige avond. Mocht u nog vragen hebben, 
dan kunt u altijd contact met ons opnemen via info@dorpsveiling.nl. 

Het Veilingcomité



Lees verder op de volgende pagina >>

MAK

Kriebelbeestjes
kun je een regenworm 
horen kruipen? Of een 
kever zien stampen? Op 
de doe-middag van zon-
dag 29 september ga je op 
zintuigelijk onderzoek uit 
in de wereld van de kleine 
glibber- en kriebelbeestjes. 
Wat kun je ze horen, zien, 
voelen, ruiken en misschien 
wel proeven? kom langs 
en scherp je zintuigen aan! 
Deze Maks’ doe-middag is 
voor kinderen van 6 t/m 12 
jaar en vindt plaats op zon-
dag 29 september van 14.00 
tot 15.30 uur. De kosten zijn 
4,50 euro per kind (inclusief 
materialen).

Lezing & excursie: libellen
Zoef! Daar scheerde een 
libel over het water. Dat 
heb je vast weleens gezien. 
Maar wist je ook dat libel-
len voor hun voortplanting 
afhankelijk zijn van water? 
Weet je wat ze eten, of hoe 
snel ze kunnen vliegen? En 
hoe zit het met de transfor-
matie van larve tot libelle? 
Dat en meer ontdek je al-
lemaal tijdens een lezing van 
Rob Webeling, gevolgd door 
een avontuurlijke excursie 
door het territorium van de 
libelle. Voor jonge natuur-
onderzoekers én voor grote 
mensen die denken alles al 
te weten! Als libellenkenner, 



Een nieuw paspoort nodig?
Laat het thuis bezorgen.
www.hoorn.nl/paspoort

Een nieuw rijbewijs nodig?
Laat het thuis bezorgen.
www.hoorn.nl/rijbewijs

docent en fotograaf heeft Rob Webeling een schat aan foto’s en informatie verzameld. 
Hij fotografeert regelmatig in Natuurpark Blokweer en in andere delen van Nederland 
en Europa. 
Deze Maks’ doe-middag is voor iedereen van 6 t/m 99 jaar en vindt plaats op zondag 6 
oktober van 14.00 tot 15.30 uur. De kosten zijn 4,50 euro per persoon.

Archeologisch moment
De grond onder je 
voeten is allesbehalve 
saai! Het is eigenlijk 
een hele wereld op 
zich. Er leven dieren en 
er zitten allerlei schat-
ten in verstopt, maar 
ook afval. Wil jij wel 
eens weten wat er al-
lemaal gebeurt onder 
de grond? Geef je dan 
op voor een middagje 
speuren naar bodem-
vondsten. Je gaat naar 
huis met je eigen kistje 
vol schatten.
Deze Maks’ doe-middag is voor kinderen van 6 t/m 12 jaar en vindt plaats op woensdag 
9 oktober van 14.30 tot 16.00 uur. De kosten zijn 4,50 euro per kind. 

De doe-middagen worden minstens twee keer per maand georganiseerd en staan altijd 
in het teken van één van onze thema’s natuur, boerderij en groen. Aanmelden kan tele-
fonisch (0229-266344) of via e-mail naar info@mak-blokweer.nl. 

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



Familieberichten & Zoekertjes

GEZOCHT

GEVONDEN

Wie heeft er tijd en zin om eens in de week of eens per twee weken een paar uur  
te helpen met het schoonhouden van ons huis?  

u kunt ons bellen op telefoonnummer 0229-234510.

Wie wil mij helpen? Ik, Peter Botman, woon in zorginstelling Westerhout in Blokker. 
Mijn hobby is spelen met een digitaal gestuurde spoortrein maar ik heb hiermee  
een probleem. Is er iemand die hier verstand van heeft en mij daarbij wil helpen?  

u kunt dan bellen naar mijn vader op 06-83407644.

Gevonden op een van de schelpenpaden bij het MAk: 
trouwring met de inscriptie: Rie 24-9-53.

Voor inlichtingen kunt u bellen naar 0229-756925.

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

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.

Voor plaatsing in het Samenspel van 11 oktober graag uiterlijk op  
WOENSDAG 2 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.



ZGtV zoekt nieuwe leden

De Zwaagse Gymnastiek- en Turnvereniging (ZGTV) zoekt 
nieuwe sportieve leden voor de recreatieve dames-gym-
groep, leeftijdscategorie circa 45+ tot en met 70+. Alle 
leeftijden zitten bij elkaar. Het is een gezellige groep 
met een gevarieerd lesprogramma dat geheel op maat 
voor de groep wordt gemaakt door trainster Jolanda 
Negenman. Er wordt gewerkt aan de conditie, er worden spierversterkende oefeningen 
gedaan en elke les begint met een warming up en wordt afgesloten met een cooling 
down. 
Mochten er dames zijn die zin hebben in een sportief uurtje, dan mogen zij altijd twee 
keer vrijblijvend meedoen om te kijken of het bevalt. De gymlessen zijn op woensdag 
van 19.30 tot 20.30 uur in de gymzaal aan de Julianalaan 4 te Zwaag. kijk voor meer 
informatie op www.zgtv.nl of bel 0229-262686.

Jolanda Negenman

Alles over bodemdieren bij IVN
Zeg je herfst, dan zeg je kortere dagen, regen, kastanjes én 
afvallende bladeren. Getooid in rode, gele, oranje en bruine 
kleuren dwarrelen ze naar beneden, waarna ze op de bos- en 
parkbodems langzaam vergaan. Hoewel, vergaan? Eigen-
lijk worden ze verwerkt, verteerd en opgegeten. Door hele legers aan regenwormen, 
kevers, pissebedden en andere beestjes wordt dood plantenmateriaal systematisch 
omgezet in compost, in verse vruchtbare aarde waar in de lente weer nieuw groen uit 
kan ontspruiten. Zondag 29 september komt een heuse bodemdierenprofessor naar het 
IVN in het Streekbos om te vertellen over herfstbladeren, regenwormen en kringloop-
processen. Want we staan er nauwelijks bij stil, maar al het kleine gedierte in en op 

de bodem is van levensbelang 
voor de natuur. Hoe zit dat? Hoe 
doen die kleine beestjes dat? 
Professor Matty Berg, bekend van 
radio en tv, zal vanaf 14.00 uur 
zijn licht hierover laten schijnen. 
Iedereen is van harte welkom om 
mee te luisteren, bij het IVN in 
het Streekbos Paviljoen aan de 
Veilingweg 21a in Bovenkarspel. 
De toegang is gratis, al wordt een 
kleine vrijwillige bijdrage natuur-
lijk altijd op prijs gesteld. Meer 
info op www.ivn-westfriesland.nl.



Lees verder op de volgende pagina >>

28 sept. 50 jaar Erika Kapel & Kolping-Kapelle Kamp-Bornhofen Aanvang 20.00 uur
 Verenigingsgebouw De Vesting, Doelenplein, Hoorn

28 sept Lichtjesavond Bangert en Oosterpolder Vanaf 18.30 uur
 Winkelcentrum De Bangert, Zwaag

29 sept Alles over bodemdieren bij IVN Aanvang: 14.00 uur
 Streekbos Paviljoen, Veilingweg 21a, Bovenkarspel

29 sept Maks’ doe-middag: Kriebelbeestjes 14.00-15.30 uur
 kloosterhout 1-2, Blokker

29 sept Vlooienmarkt Cultureel Centrum Pancratius 10.00-16.00 uur
 Oosterblokker 98, Blokker

6 okt Herfstocht Westfriese tourclub Aanvang: 09.00 uur
  Start: handbalvereniging Noorderdracht 42a, Blokker

9 okt Maks’ doe-middag: Archeologisch Moment 14.30-16.00 uur
 kloosterhout 1-2, Blokker

9 nov Dorpsveiling Oosterblokker Aanvang: 20.00 uur
 De Harmonie, Blokker 

Activiteitenagenda  september/oktober

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

Dorpenoverleg 2.0

Na 17 jaar hebben Sandra de Heus en Dick kattouw afscheid genomen van hun functie 
in de agendacommissie van het Dorpenoverleg. Voor ons de uitdaging om een passende 
invulling te vinden en het Dorpenoverleg voor Blokker-Zwaag nieuw leven in te blazen. 
Onze dank aan Intratuin waar wij inspiratie mochten opdoen en vorm konden geven 
aan onze doorstart.
Het nieuwste lid van de agendacommissie is Wil Hopman, die wij 30 september tijdens 
onze eerste vergadering in De Witte Valk zullen verwelkomen. Daarnaast zijn meer 
bestuursleden welkom! Wij willen diverse leden met een palet aan interesses samen 
brengen in onze agendacommissie, om een levendige en betrokken uitvoering voor en 
door burgers neer te kunnen zetten in ons Dorpenoverleg. 



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 sept Dames De Blokkers - De tukkers  11.30 uur Blokker

29 sept Heren De Blokkers - Westfriezen  14.00 uur Blokker

ZAALVOEtBAL

27 sept Heren ZVV Zwaag/Hooglandkozijnen - Volendam  20.40 uur Zwaag

11 okt Heren ZVV Zwaag/Hooglandkozijnen - FC Weesp  20.55 uur Zwaag

9 okt Dames ZVV Zwaag/Hooglandkozijnen - RtC’72 3  20.50 uur Zwaag

HANDBAL

6 okt Dames Westfriezen - Fulmen/Fideltas  12.00 uur Zwaag

6 okt Dames HV Blokker - Commandeur/VVW 3  12.00 uur Oosterblokker

VOLLEYBAL

27 sept Dames NIVO - Simokos 4  19.30 uur De Kers

28 sept Heren WhamWham - Smashing ’72  14.30 uur De Opgang

28 sept Dames WhamWham – MOVE  16.30 uur De  Opgang

28 sept Heren WhamWham 2 - NIVO  16.30 uur De  Opgang

4 okt Dames NIVO - Madjoe 5  19.30 uur De Kers

4 okt Heren NIVO – Reflection  21.15 uur De Kers

8 okt Dames WhamWham - Jonas 2  19.45 uur De Opgang

HOCKEY

29 sept Dames WHtC - MHC Soest 12.45 uur De Roskam Zwaag

29 sept Heren WFHC - MHC de Kikkers 14.45 uur De Roskam Zwaag

Sportagenda   september/oktober

Dit jaar zullen we al een aantal aanpassingen  doorvoeren, zoals de aanvangstijd om 
19.30 uur. Bent u benieuwd naar de vernieuwde invulling van ons Dorpenoverleg? kom 
dan gezellig langs, onze burgemeester Jan Nieuwenburg komt ook!
Heeft u vragen, opmerkingen, zorgen of suggesties voor ons overleg? Wij zijn bereik-
baar via: dorpenoverlegblokkerzwaag@gmail.com
Wij hopen dat u enthousiast & nieuwsgierig bent en wij zien u graag op maandag 30 
september om 19.30 uur in De Witte Valk in Zwaag.



Vijftig jaar vriendschap met Kolping-Kapelle Kamp-Bornhofen

In 1969 organiseerde de Erika kapel uit Zwaag een uitje voor de leden en hun partners. 
De reis ging naar Duitsland. Het doel was Löf aan de Moezel. Er was op dat moment 
een muziekfeest in kamp-Bornhofen gaande en omdat een orkest verstek had laten 
gaan, werd de Erika kapel gevraagd om daar een deel van het programma op te vullen. 
Ze werden beloond met een hapje en een drankje en dat viel in goede aarde. Het eerste 
contact was gelegd. De kolping-kapelle kamp-Bornhofen werd vervolgens uitgenodigd 
om op het eerste Beiers Festival in 1971 in Zwaag te komen optreden. Toen begon het 
balletje eigenlijk goed te rollen en werden de contacten nog meer versterkt. 

Door deze uitwisseling kwam de Erika kapel ook in contact met andere muziekgroepen, 
die op hun beurt op het Beiers Festival, dat tweemaal in de vijf jaar in Zwaag door de 
Erika kapel werd georganiseerd, muziek kwamen maken. Zo zijn er nog altijd contacten 
met muziekgroepen uit Zwitserland en Oostenrijk. En niet alleen de Erika kapel ging 
naar kamp-Bornhofen. In de loop der jaren zijn onder andere muziekvereniging De 
Herleving uit Zwaag, West Frisia uit Twisk, het Hoorns Harmonieorkest en de Showband 
Hoorn in het mooie dorp aan de Rijn geweest. Niet alleen op muzikaal gebied zijn er 
veel vriendschappen gesloten. Ook vele fans, niet-muzikanten, zijn graag geziene gas-
ten. Zij verhogen door hun aanwezigheid op ruime mate de feestvreugde. Zelfs is een 
delegatie van carnavalsvereniging Het Masker eens in de feestvreugde betrokken.

De Erika kapel verhuisde in de loop der jaren van Zwaag naar Hoorn. Piet Stam, die nog 
vele jaren kapelmeester was, was ook lid van de Showband en zodoende werd van daar 

Lees verder op de volgende pagina >>



uit de kapel voortgezet. Inmiddels bestaat de Erika kapel niet meer, maar de contacten 
zijn er nog wel en die worden voor een groot deel voortgezet vanuit de showband. 
Vijftig jaar vriendschap, dat vraagt om een feestje. In kamp-Bornhofen is het reeds ge-
vierd tijdens het Heimatfest. Tijd dus om het ook bij ons te vieren. Dat gaat gebeuren in 
het weekend van 28 en 29 september in verenigingsgebouw De Vesting aan het Doelen-
plein in Hoorn. Er zijn wat vriendschappelijke activiteiten. Zo wordt er bijvoorbeeld op 
zaterdagochtend gezamenlijk nog gerepeteerd. 
Zaterdag 28 september is een ieder vanaf 20.00 uur welkom op het gezamenlijke con-
cert van de beide verenigingen. Op deze avond zal rond 22.30 uur een verrassend inter-
mezzo plaatsvinden, waarna ruime gelegenheid is om met elkaar een gezellige avond 
te hebben. Zondagochtend 30 september van 11.00 tot 13.00 uur is er een feestelijk 
Frühschoppen. Onder het genot van muziek en een drankje nog even napraten en het 
contact versterken. Hierna nemen we afscheid van onze Duitse vrienden. We kijken dan 
alweer uit naar een volgend samenzijn. Er wordt bij de feestavond en het Frühschoppen 
geen entree geheven.

Ben Kalb

Nieuws van Obs Het Ooievaarsnest
terug naar de Gouden Eeuw
Het jaar 2019 is uitgeroepen tot het jaar van de Gouden Eeuw in Hoorn, Medemblik 
en Enkhuizen. Deze belangrijke periode in onze geschiedenis komt natuurlijk aan bod 
in de lessen van groep 7 en 8. Daarom maakten wij graag gebruik van het aanbod van 
Stichting Open Monumentendag Hoorn om een gastles te verzorgen op Het Ooievaars-
nest. In een schitterend kostuum wist Simon Laan de kinderen meer dan een uur lang 
te boeien met zijn aansprekende verhalen. Hij nam ze mee terug in de tijd en bracht de 
geschiedenis echt tot leven. De kinderen hingen dan ook aan zijn lippen.

Schrijven in schuim
Voordat kinderen toe zijn aan het leren schrijven tussen lijntjes in een schrift van groep 
3, is het belangrijk de motoriek van handen en vingers te trainen. Van grote bewe-
gingen naar steeds kleiner en fijner. Dat gebeurt in de kleutergroep, op verschillende 
manieren. Een van de leukste oefeningen is die met scheerschuim. De leerkracht voor-
ziet de tafeltjes van een flinke klodder schuim en dan...uitsmeren maar! Zo ontstaat een 
schrijfvlak wat je steeds weer kunt uitwissen. De kinderen oefenen met rondjes, lussen, 
krullen en maken soms zelfs de letters van hun eigen naam.

LOP bedankt
Afgelopen jaar hebben wij als Stichting Historisch Zwaag een bijdrage mogen ontvan-
gen van Liefdewerk Oud Papier. Wij zijn hen daar zeer erkentelijk voor. Dus Zwagers, ga 
door met het inzamelen van oud papier. Het is goed voor het milieu en beter voor de 
lokale verenigingen. LOP, nogmaals bedankt.

Stichting Historisch Zwaag



Update duofiets en nieuws van het Zonnebloem-front

Beste Oosterblokkerders, hoe werkt het ook alweer met onze 
prachtige elektrische duofiets van de Ouderenbond en de 
Zonnebloem. Hierbij nog eens de uitleg: u kunt bellen naar 
Dineke Greuter (0229-263181) of naar Marieke van Engen 
(06-11179234) voor het maken van een afspraak. Daarna kunt u eerst bij hun de sleutel 
ophalen en daarna de fiets halen op Oosterblokker 71. En natuurlijk wensen wij u met 
uw gast dan een heerlijk fietsritje. Zonnebloemgasten zijn mensen die vanwege een 
fysieke beperking dreigen in een sociaal isolement te raken. kent u ze? Meld ze dan aan 
bij de adressen verderop in dit Samenspel.

En wat doen 
wij zoal? 
Natuurlijk 
het normale 
bezoekwerk: 
bij langdurig 
zieken of 
mensen die 
moeilijk de 
deur uit kun-
nen, leggen 
we contact 
tussen een 
vrijwilliger 
en de gast. 
Zo zijn er 

vrijwilligers die zich jaren hiervoor inzetten. Op deze plaats willen wij Ria kooter en 
Afra Grooteman hartelijk bedanken voor hun vele bezoekjes die zij hebben afgelegd 
voor onze organisatie. Zij hebben de bakens verzet en gaan zich richten op ander vrij-
willigerswerk. Chapeau voor jullie toegewijde aandacht.
Zo nu en dan verzorgen we een uitje, mede door de bijdrage van de Clubkasactie van 
de Rabobank. Op 11 juli gingen wij met een heel aantal auto’s op bezoek bij Landgoed 
Hoenderdaell in Anna Paulowna. Een landgoed dat zonder al die dieren al het bezoe-
ken waard is. koffie, gebak en uitgebreide lunch, alles was even lekker. En onverwacht 
mooi weer op een dag met alleen maar regen.
Op 28 augustus hadden we een vaartocht bij Museum Broeker Veiling in Broek op Lan-
gedijk. Bijna 30 man/vrouw genoten van het prachtige weer en de boeiende verhalen 
van de beide schippers. Zeer informatief en natuurlijk doet het onderling contact de 
mensen goed. Alle chauffeurs weer van harte bedankt. Wij hopen nog eens vaker op u 
te mogen rekenen.

Met een hartelijke groet namens het Zonnebloem bestuur Oosterblokker-Schellinkhout, 
Annemiek Schouten



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 Maciej Gra,dzki,  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.  28 sept. 19.00 uur Oosterblokker Eucharistieviering m.m.v. Dames- en Herenkoor

   Westwoud GEEN VIERING

Zo. 29 sept. 09.30 uur Zwaag Eucharistieviering m.m.v. koor Marcanto

  14.00 uur  Eucharistieviering - Vietnameestalig

  19.00 uur  Rozenkransgebed in de Lourdeskapel

Di. 01 okt. 09.00 uur Zwaag Eucharistieviering in de Lourdeskapel

Wo. 02 okt. 08.30 uur Zwaag Stille Aanbidding in de Lourdeskapel

  09.00 uur  Eucharistieviering in de Lourdeskapel

Do. 03 okt. 09.00 uur Zwaag Eucharistieviering in de Lourdeskapel

Vr. 04 okt. 09.00 uur Zwaag Eucharistieviering in de Lourdeskapel

  19.00 uur  Rozenkransgebed v.d. Goddelijke Barmhartigheid

    In de Lourdeskapel

Za. 05 okt. 19.00 uur Westwoud Eucharistieviering m.m.v. Dames- en Herenkoor

   Oosterblokker GEEN VIERING

Zo. 06 okt. 09.30 uur Zwaag Eucharistieviering 

  19.00 uur  Rozenkransgebed in de Lourdeskapel

Di. 08 okt. 09.00 uur Zwaag Eucharistieviering in de Lourdeskapel

Wo. 09 okt. 08.30 uur Zwaag Stille Aanbidding in de Lourdeskapel

  09.00 uur  Eucharistieviering in de Lourdeskapel

Do. 10 okt. 09.00 uur Zwaag Eucharistieviering in de Lourdeskapel

Vr. 11 okt. 09.00 uur Zwaag Eucharistieviering in de Lourdeskapel

Za. 12 okt. 19.00 uur Oosterblokker Eucharistieviering m.m.v. koor Zingerderwijs

   Westwoud GEEN VIERING

Zo. 13 okt. 09.30 uur Zwaag Eucharistieviering m.m.v. koor Marcanto

  19.00 uur  Rozenkransgebed in de Lourdeskapel



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.

Zondag 29 september Zwaag
ds. T. van Lente- Griffioen.

Zondag 6 oktober Zwaag
ds. J. Meinders

KVG Zwaag geniet van De Rode Zakdoeken Verzamelaar

                              Je moet er maar opkomen: het verzamelen van alles 
                                wat met een rode zakdoek te maken heeft. 
            De heer Snip is zo iemand. Tassen vol en aan 
       elke zakdoek zit een verhaal verbonden. 
        Hij kwam ons hierover vertellen en heeft 
        naast alleen maar zakdoeken ook kledingstukken gemaakt 
             van rode zakdoeken, zoals een zwemshort, bikini 
    (gekregen in Brazilië), een overhemd, boodschappen-
          tassen enzovoort. Het was een leuke avond.
                      Het volgende uitstapje op het programma gaat naar
       het kloosterhof in Noord-Scharwoude. 
    Voor dit uitstapje moet u zich wel aanmelden.

En dan willen wij onze leden alvast attenderen op een bijzondere avond op donderdag 
17 oktober. Zet het in je agenda of op de kalender. Wij hebben iemand uitgenodigd die 
ons via een groot scherm met een videopresentatie en humorvolle uitleg gaat vertel-
len waar of hoe en wanneer het 
ongelukje soms in kleine omstan-
digheden zich voor kan doen. 
Met uitleg over onder andere 
apparatuur en schoonmaakmid-
delen. Het wordt een gezellige 
maar zeker ook nuttige avond 
om bij aanwezig te zijn. Aanvang 
om 20.00 uur in De Plataan. Ook 
zijn nieuwe leden natuurlijk van 
harte welkom. 
Neem dan contact op met  
0229-238155 of 0229-237609.



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
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 Dijklander Ziekenhuis) 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 Dijklander Ziekenhuis Hoorn (zie ook https://www.dijklander.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 Dijklander Ziekenhuis
Maelsonstraat 3 (naast hoofdingang Dijklander Ziekenhuis) 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 Plantage 29 1695 BA 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 (oud) Zwaag/Zwaagdijk-West
Coby van der Gulik, Fruitlaan 76, Zwaag 0229 - 23 77 81
Mariejan Spil, Zwaagdijk 367,  (oud) Zwaag/Zwaagdijk-West.   0229 - 5729 74
Zonnebloem Westerblokker
Susan Langenberg, Plantage 19, Blokker (Bezoekwerk)  06-24729060
karin Jong-koen, Bandstraat 8, Blokker (Secretaris)  0229 - 24 76 27
Zonnebloem Oosterblokker /Schellinkhout
Jacqueline Weening, Oosterblokker (Secretaris)   06 - 41 16 5711l    jweening@gmail.com
Onafhankelijk Ouderenadviseur MEE & De Wering 088 - 00 75 000
Wijksteunpunt Ouderenzorg St. Jozefpark Blokker 0229 - 24 06 04
Wijksteunpunt Ouderenzorg Perelaar Zwaag 0229 - 21 23 23
Parochiële Caritas Instelling (P.C.I) Zwaagdijk-West 0229 - 57 29 74

R.K. Begrafenis- en Crematievereniging St. Barbara  Zwaag, Zwaagdijk-West
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


