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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.

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 25 oktober kunt u inleveren

uiterlijk op woensdag 16 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
- Mandy van der Laan

- Chris Baesjou
- Ivo Stork
- Corina van Willegen

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

Ingezonden mededeling
Geachte dames en heren,
Mogelijk is er sprake van stille armoede in Blokker. Hoezo? Bij Deen in Blokker heb
ik bij de servicebalie een tas met boodschappen laten staan. Waarde nog geen tien
euro. Niet handig zo blijkt. Een inwoner van Blokker, daar ga ik van uit, heeft mijn
tas meegenomen in plaats van deze af te geven bij de servicebalie.
Ik wens ‘de dader’ een smakelijke maaltijd.
Met vriendelijke groet. A.F. Sunnotel

Vossenjacht Zwaag
Zaterdag 14 september vond onder heerlijke weersomstandigheden de altijd spannende, enerverende en vooral leuke vossenjacht plaats. Dit jaar was gekozen voor het
thema muziek. De vossen waren op allerlei manieren uitgedost en wat waren ze dit
jaar weer creatief. Van gabbers tot silent disco en van een muziekkar tot Beiers Festival.
Al deze vossen moesten natuurlijk gevonden worden door
zeer veel enthousiaste deelnemende kinderen. Ze waren
super fanatiek op zoek naar alle letters die tot een slogan
moesten leiden. Maar zij moesten natuurlijk ook oppassen,
want meerdere boeven lagen op de loer om hen een letter
te ontfutselen.
Iedereen had hartstikke genoten, we kunnen wel zeggen dat
het zeer succesvol was getuige het aantal deelnemers. Na afloop werd iedereen verwend met een glas limonade en een
zakje chips. Tijdens de prijsuitreiking werden ook nog enkele
prijzen verloot. Voor de organisatie was de mooiste prijs dat
iedereen een lach op zijn gezicht had, wat wil zeggen dat
iedereen het weer heel leuk vond. We willen alle vossen en
boeven bedanken voor hun inzet en tot volgend jaar.

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 16 oktober
WOENSDAG 30 OKTOBER
Svp papier gebundeld of in doos/bak aan de weg zetten.

Vrijwilligers gevraagd voor Formulierenbrigade Hoorn
Voor de Formulierenbrigade Hoorn zijn
nieuwe vrijwilligers van harte welkom. De
huidige vrijwilligersgroep werkt in duo’s op
maandag van 14.00 tot 16.00 uur in Bibliotheek Hoorn, Wisselstraat 8 in Hoorn. Alle
inwoners van de gemeente Hoorn kunnen
naar de Formulierenbrigade voor (digitale)
administratieve vragen en voor correspondentievragen met instanties of overheid.
Je bent van harte welkom
Wil je graag medeburgers helpen en heb
je interesse om dit op maandag van 14.00
tot 16.00 uur in Bibliotheek Hoorn te doen
samen met andere vrijwilligers? Meld je dan
aan bij VrijwilligersNH. Kijk voor informatie
over de vacature op www.vrijwilligersnh.
nl. Mailen of bellen kan naar info@vrijwilligersnh.nl of 0229-576416.

Jeu de boulevereniging De Notaboulen Zwaagdijk-West
Zaterdag 21 september waren wij uitgenodigd bij jeu de boulevereniging De Bouleklinkers uit Wognum om mee te doen aan hun jaarlijkse toernooi. Twee sterke
teams uit onze gelederen hebben zich van een uitstekende kant laten zien. Olympische uitspraken uit de jaren vijftig en zestig kwamen ons goed van pas: ‘Meedoen is belangrijker dan winnen’. Het enige wat wij missen, is herkenbaarheid. Wij
beschikken niet over shirts voorzien van onze clubnaam en woonplaats. Wat niet is
kan nog komen.
Cees Diekmann

Liefdewerk Oud Papier Zwaag
Het oud papier wordt elke maandag in de
even weken opgehaald in Zwaag.
Ophaaldata:
MAANdag 14 OKTOber
MAANDAG 28 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

MAK Blokweer
Voorleesfeest herfst
Zondag 13 oktober is het
herfst bij MAK Blokweer. Want dan is er een vrolijk voorleesfeest voor peuters en kleuters in bezoekerscentrum de Molshoop. Er wordt voorgelezen uit ‘Ik wil iets heel moois
geven’ van Jonathan Emmet. Als het buiten nat en koud wordt, blijft Mol het liefst
onder de grond. Maar dat is wel een beetje saai... wat nu? Na het voorlezen gaan de
kinderen lekker knutselen en schilderen met herfstbladeren.
Reis je mee met Eend?
Woensdag 23 oktober organiseert MAK Blokweer een vrolijk voorleesfeest voor peuters
en kleuters. In het prachtige voorleesboek ‘Eend op de fiets’ van David Shannon ontmoeten de kinderen Eend die op een dag besluit dat hij wil fietsen. Hij leent een fiets
en rijdt slingerend over het erf van de boerderij. Onderweg komt Eend langs alle andere
boerderijdieren en die vinden het maar niets dat hij kan fietsen. Of zouden ze gewoon
een beetje jaloers zijn?
De peuters en kleuters leven mee met dit interactieve verhaal en gaan daarna eenden
van dichtbij bekijken. Fietsen kunnen eenden natuurlijk niet echt, maar wist je dat ze
wel heel goed kunnen lopen, vliegen en zwemmen? Waar wonen eenden graag en wat
eten ze? Je kunt het allemaal ontdekken op het voorleesfeest bij MAK.
Beide voorleesfeesten zijn voor peuters en kleuters van 2 t/m 6 jaar en vinden plaats van
10.30 tot 11.30 uur. Aanmelden kan telefonisch: 0229-266344 of via info@mak-blokweer.
De kosten zijn 3,50 euro per kind. Deelname alleen onder begeleiding, ouders en verzorgers betalen niet.
Stichting MAK Blokweer, Kloosterhout 1-2, Blokker, www.mak-blokweer.nl

Collecte KWF Kankerbestrijding
De collecte voor KWF Kankerbestrijding in ZwaagdijkWest heeft maar liefst 405,80 euro opgebracht. Dankzij
uw vrijgevigheid kan KWF investeren in haar doelen. Zodat minder mensen kanker
krijgen, meer mensen genezen en meer mensen beter kunnen leven met de ziekte. Een
gift aan KWF maakt nieuwe doorbraken in kankeronderzoek mogelijk. Dat helpt: sinds
de oprichting van KWF in 1949 is het percentage patiënten dat vijf jaar na hun diagnose
nog in leven is, gestegen van 25% naar 65%. Daarnaast besteedt KWF de collecte-opbrengst aan het voorkomen van kanker en aan ontwikkelingen waardoor mensen een
beter leven krijgen tijdens en na de ziekte.
Heeft u de collectant gemist en wilt u alsnog een bijdrage leveren?
Dat kan door online te doneren via kwf.nl/collecte.

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

stom!

MARIJE SLIPPENS UIT ZWAAG

Temperaturen boven de 25 graden.
Pffff…. Veel te warm

Dat je niet elke dag chips kunt
eten zonder dik te worden

Een overhemdjurk! Je bent je broek vergeten

Pesten #doeslief

Altijd je mond verbranden aan een bitterbal

Dat mijn chaotische gen niet een
generatie heeft overgeslagen
Plastic soep

Marije Slippens geeft de rubriek door aan Gerard Mol uit Zwaag.
De redactie van Samenspel ontvangt zijn bijdrage aan ‘Stom’ - inclusief foto - graag
vóór 16 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.

Onderstaand leest u de activiteiten die plaatsvinden in ‘Ontmoeten bij Brinkpark’.
Komende periode bouwen wij hier aan voort. Heeft u als inwoner van Blokker nog
ideeën of wensen voor nieuwe activiteiten, dan horen wij graag van u.
U kunt dit kenbaar maken via onderstaand mailadres.
Wekelijkse activiteiten:
Maandag		
Donderdag
Koffie drinken
10.00 – 11.00 uur	Koffie drinken
Gezamenlijk eten 12.00 – 13.00 uur
Gezamenlijk eten
Fitness
13.00 – 15.00 uur
Biljarten
Spelletjesavond
19.00 – 20.30 uur
Spelletjesmiddag
		
Dinsdag		
Vrijdag
Koffie drinken
10.00 – 11.00 uur	Koffie drinken
Gezamenlijk eten 12.00 – 13.00 uur
Gezamenlijk eten
Handwerken
13.30 – 15.30 uur
		
Woensdag		
Zondag
Koffie drinken
10.00 – 11.00 uur	Koffie drinken
Gezamenlijk eten 12.00 – 13.00 uur

10.00 – 11.00 uur
12.00 – 13.00 uur
Vanaf 14.00 uur
14.00 – 16.00 uur

10.00 – 11.00 uur
12.00 – 13.00 uur

10.30 – 11.30 uur

Maandelijkse activiteiten:
Klaverjassen
Verrassend Tekenen
Bingo
Gezamenlijk eten

Vrijdag 4 en 18 oktober van 14.00 tot 16.00 uur
Woensdag 16 en 30 oktober van 13.30 tot 15.30 uur
Vrijdag 25 oktober van 14.00 tot 16.00 uur
Donderdag 17 oktober vanaf 17.30 uur (opgeven via mevrouw
Van Wegen, telefoon 0229-245683)

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 0889210011 of info@ontmoetenbijbrinkpark.nl.

Allerzielenviering in Brinkpark
Tijdens de Allerzielenviering gaan onze gedachten uit naar hen die ons het afgelopen
jaar zijn ontvallen. Hier in Brinkpark gedenken wij ook de overleden bewoners. We
doen dit tijdens de Eucharistieviering op woensdag 23 oktober om 16.00 uur. We proberen er met passende woorden, liederen en het aansteken van lichtjes een waardevolle
viering van te maken. U bent van harte welkom.
Anneke, Cathrien en Joke

Bent u eenzaam en alleen?
Bent u eenzaam en alleen? Of kent u iemand die eenzaam is?
Tussen kerst en oudjaarsavond organiseren we een feestelijk diner voor een select
groepje mensen. In ons bedrijfspand aan
De Corantijn in Zwaag hebben we een
fijne ambiance met ruimte voor acht
mensen. Sinds we op deze locatie zitten
begin dit jaar, kunnen we ons idee eindelijk vormgeven, beter nog dan aan onze
eigen kleine eettafel.
Wij willen u, of de persoon die u aandraagt, een fijne avond bezorgen, om
de stille dagen met kerst te doorbreken.
Heerlijk eten onder het genot van een fijn
gesprek, gezelligheid en warmte.
Wie zoeken wij?
We hebben ruimte voor acht personen uit de regio Zwaag, Blokker, Hoorn. Is vervoer
een probleem? Dat is voor ons geen probleem, we kunnen u ook ophalen. Leeftijd? Dat
maakt niet uit.
Eenzaamheid kan immers op iedere leeftijd voorkomen, ook als u 30 bent. Dus bent u
alleenstaand, ver van uw familie of zonder familie, net verhuisd of mist u aansluiting?
Of bent u ‘gewoon’ alleen? Welke reden ook, er is immers niet één definitie van eenzaamheid.
Wat mag u doen?
Stuur ons een mailtje met uw verhaal naar info@piura.nl of bel naar 06-53525313.
We zien uit naar uw reactie.
Paulo & Bianca Moscoso en Sophie van Amerongen

Nieuws van De Herleving
We hebben wel eens gezegd dat we altijd mooi weer hebben
tijdens ons optreden op de superkoopzondag in Hoorn. Dat ging
deze keer niet op. Hopelijk heeft u ons niet gezocht deze zondag
in Hoorn. De weersverwachting was zo slecht met (veel) regen en harde wind dat we
al tijdig hebben doen besluiten om niet buiten op te treden. We hebben deze zondag
gebruikt om extra te repeteren voor het West-Friesland Muziek Festival (WFMF) op
zaterdag 26 oktober en ons concert op zaterdag 2 november in Cultureel Centrum De
Huesmolen. Die tijd hebben we dus zinvol besteed, zo heeft elk nadeel zijn voordeel.
Verder is nog belangrijk dat we in de maand oktober bij u aan de deur zullen komen
met onze donateurskaarten. Een kaart kost 5,- euro en geeft recht op toegang voor
1 persoon tot ons concert op 2 november. Mocht u ons gemist hebben, neem dan even
contact op met Annie Balk, telefoon: 0229-263003.

Verdi in de hoofdrol
Kogge Klassiek, een gemengd koor uit Avenhorn, zingt op 10 november in Cultureel
Centrum Pancratius koorwerken uit twee beroemde opera’s van Verdi, te weten Nabuco
en Macbeth.
Het koor bestaat uit ongeveer 40 leden en is voor dit concert aangevuld met projectleden. Ze zingen al samen sinds 2008 en het repertoire bestaat uit klassieke muziek in
de breedste zin van het woord. Vorig jaar heeft Kogge Klassiek het tienjarig bestaan
gevierd met een feestelijke uitvoering van de Carmina Burana van Orff. Na dit overweldigende succes hebben de leden er dit jaar voor gekozen om koorwerken uit Nabucco
en Macbeth ten gehore te brengen. Vol overgave en plezier is het koor al een aantal
maanden bezig met de repetities voor de uitvoering van dit concert.
Nabucco is een bijbels drama, tevens een ontroerend liefdesdrama tegen de achtergrond van vrijheidsstrijd en gevechten om de macht. U kent ongetwijfeld het prachtige
Va, pensiero sull’ali dorate , beter bekend als het Slavenkoor. Macbeth is gebaseerd op
het leven van de Schotse koning Macbeth. Spannende en emotionele drama’s waarin
de solisten Violetta Lazin en Wiebe Pier Cnossen de aria’s en duetten ten gehore brengen. Het koor wordt begeleid door de vaste pianist Hans van Beelen en het geheel staat
onder leiding van dirigent Meeuwis Rebel.
Kogge Klassiek hoopt dat u allemaal komt genieten van dit prachtige concert. Kaarten
kosten 17,50 euro en zijn verkrijgbaar via secr-kk@outlook.com. Telefonisch bestellen
kan via telefoonnummer 06-10929604 of 06-22006147 en indien nog niet uitverkocht
zijn vanaf een half uur voorafgaand aan de uitvoering kaarten verkrijgbaar bij de
ingang. Graag tot ziens op zondag 10 november om 15.00 uur in Cultureel Centrum
Pancratius in Blokker.
www.koggeklassiek.nl

Sta jij binnenkort op het toneel?
Voor wie altijd al heeft willen proeven van theater organiseert VEEL Theater een improvisatieworkshop. Onder de deskundige begeleiding van Evelyn Stuijfbergen en Elly
Godijn gaan de deelnemers actief aan de slag met improvisatieoefeningen.
‘Iedereen een kans’ is het motto van VEEL Theater en dat laten ze zien. Tijdens de
improvisatieworkshop is iedereen welkom! Samen met spelers van VEEL Theater improviseren de deelnemers erop los en krijgen zij handvatten aangereikt, door middel van
theateroefeningen.
VEEL Theater is een amateurtheatergroep die voor de derde keer een avondvullend en
origineel stuk neerzet in Schouwburg Het Park. 1 en 2 november spelen zij het blijspel
‘Waar is Sebastiaan?’
Leuk detail van de improvisatieworkshop: als deelnemer maak je kans op een rol in het
stuk van volgend seizoen en ontvang je een ticket voor de voorstelling in Schouwburg
Het Park! De workshop vindt plaats in Honky Tonk in Zwaag op maandag 14 oktober
om 20.30 uur. Voor meer informatie en aanmelden: info@veeltheater.nl.

Mededelingen Medisch Centrum Oost
Huisartsenpraktijk A.E. Meijer en A. Bos
www.medischcentrumoost.com
De huisartsenpraktijk is wegens nascholing, vakantie of nachtdienst gesloten op:
vrijdag 11 oktober en vrijdag 1 november.
Arts in opleiding tot specialist (aios)
In het kader van de vervolgopleiding tot huisarts volgt de heer J. Ruijs, arts, de
huisartsstage in onze praktijk van 1 september 2019 tot 1 september 2020. Een arts
in opleiding tot specialist heeft het artsenexamen afgelegd en heeft de volledige
bevoegdheid om de geneeskunde uit te oefenen.
Met vriendelijke groet, A.E. Meijer en A. Bos, huisartsen

Kapot speeltoestel?

Meld het op
www.hoorn.nl/melding

Losse stoeptegel?

Meld het op
www.hoorn.nl/melding

Familieberichten & Zoekertjes
DANKBETUIGING

Hartverwarmend was de grote belangstelling, het medeleven,
de vele bloemen en kaarten na het overlijden van onze moeder,
schoonmoeder en trotse oma
Toos van Westen
Kinderen en kleinkinderen van Toos

Bedankt voor de overweldigende belangstelling, in welke vorm dan ook,
na het overlijden van mijn lieve man
Harry Vriend
Het heeft mij enorm gesteund.
Ria Vriend-Riewald

Lieve mensen,
De vele kaarten, prachtige bloemen, mooie woorden en overweldigende
belangstelling bij het afscheid van
Peter van Westen
hebben op ons diepe indruk gemaakt.
Heel veel dank. Het heeft ons goed gedaan.
Truus van Westen, kinderen en kleinkinderen

Voor plaatsing in het Samenspel van 25 oktober graag uiterlijk op
woensdag 16 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.

TE KOOP
Mooie Giant racefiets. Kleur rood/grijs, framehoogte 52 centimeter,
inclusief twee reservewielen (voor en achter). Eventueel zijn ook fietskleding
en een helm te koop. Prijs is 450 Euro. U kunt bellen naar 0229-261475.

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.

Open avond popkoor EigenWijs
Sinds enkele maanden heeft popkoor EigenWijs een nieuwe dirigente, Erica van de
Leuv. Wij zijn op dit moment hard aan het oefenen met nieuw en bestaand repertoire
wat onder meer bestaat uit de nummers I’m so Excited, Can’t stop the feeling, This is
me, Girl, Rolling in the Deep en Stil in mij. Popkoor EigenWijs bestaat uit 16 enthousiaste dames in verschillende leeftijden en wij kunnen zeker nog nieuwe zangers en
zangeressen gebruiken zoals tenoren, bassen, alten en sopranen. Je hoeft bij ons geen
noten te kunnen lezen, enthousiasme is wel een vereiste. We hebben geen leeftijdgrens
en voorzingen is bij ons niet nodig. Mannen zijn van harte welkom.
Wij organiseren een open avond op maandag 28 oktober vanaf 20.00 uur in de Bangertzaal van De Witte Valk in Zwaag. Iedereen is welkom om gezellig met ons mee te
komen zingen. Voor meer informatie kunt u mailen naar: eigen1wijs@gmail.com.

Activiteitenagenda

oktober/november

11 oktober

Klaverjassen
SV Westfriezen, Zwaag

Aanvang 20.00 uur

15 oktober

Keezen
De Witte Valk, Zwaag

Aanvang 19.15 uur

17 oktober

KVG Zwaag: een ongeluk zit in een klein hoekje
De Plataan, Zwaag

Aanvang 20.00 uur

19 oktober

Klaverjassen
Wildebras, Zwaagdijk-West

Aanvang 20.00 uur

19 oktober

Concert Georgisch Vocaal Ensemble Dzmano
Cultureel Centrum Pancratius, Blokker

Aanvang 20.00 uur

20 oktober

Kunst in de Kas: De Gouden Eeuw
Beatrixstraat 3a, Zwaag

23 oktober

KBO Blokker: Lezing over Midden-Oosten
Het Gouden Hoofd, Blokker

27 oktober

Antiek/brocantemarkt en taxatiedag
Cultureel Centrum Pancratius, Oosterblokker

28 oktober

Open repetitieavond popkoor EigenWijs
De Witte Valk, Zwaag

2 november Concert De Herleving Zwaag
Cultureel Centrum De Huesmolen

13.00-17.00 uur
Aanvang 14.00 uur
11.00-16.00 uur
Aanvang 20.00 uur
Aanvang: n.n.b.

3 november Muzikale middag met drie orkesten waaronder St. Caecilia Aanvang 14.00 uur
St. Martinuskerk, Zwaag		
9 november Feestelijke afsluiting Volkstuincomplex Westerhout
11.00-13.30 uur
Plukkerspad, ingang tuincomplex
9 november Dorpsveiling Oosterblokker
De Harmonie, Blokker

Aanvang 20.00 uur

9 november Prinsbekendmaking Het Masker
De Witte Valk, Zwaag

Aanvang 21.00 uur

10 november Kogge Klassiek uit Avenhorn: Verdi in de Hoofdrol Aanvang 20.00 uur
Cultureel Centrum Pancratius, Blokker
15 november Optochtdeelnemersbijeenkomst Het Masker
De Witte Valk, Zwaag

Aanvang 19.30 uur

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

Sportagenda

september/oktober

VOETBAL
13 okt

Heren

De Blokkers-JVC

14.00 uur

Blokker

13 okt

Dames

De Blokkers-SEP

11.30 uur

Blokker

13 okt

Heren

Westfriezen-VVS’46

14.00 uur

Zwaag

ZAALVOETBAL
11 okt

Heren

ZVV Zwaag/Hooglandkozijnen-FC Weesp 21.05 uur

Zwaag

14 okt

Dames

ZVV Zwaag/Hooglandkozijnen-Oosthuizen 20.10 uur

Zwaag

12 okt

Heren

WhamWham-Spaarnestad 4

13.30 uur

De Opgang

18 okt

Dames

NIVO-WhamWham 2 Derby

19.30 uur

De Kers

18 okt

Heren

NIVO/Madjoe 3

21.15 uur

De Opgang

13 okt

Heren

WFHC-Purmerend

14.45 uur

De Roskam Zwaag

13 okt

Dames

WFHC-Zwaluwen Utrecht

12.45 uur

De Roskam Zwaag

VOLLEYBAL

HOCKEY

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.

Waardevolle excursie KVG Zwaag
Woensdag 25 september werd volop genoten van een interessante maar ook waardevolle excursie naar het mooie Kloosterhof in Noord-Scharwoude. Alom bewondering voor de prachtige glas-in-lood ramen
met daarin de Bijbelse geschiedenis uitgebeeld maar ook voor de schitterend uitgevoerde meubelstukken in zowel hout als marmer. Verder was een bijzondere uitstalling van
veel waardevolle attributen. De gids vertelde op een sympathieke wijze over het wel en
wee van gebruiken in tijden dat het gewoon was dat de katholieke families uit grote
gezinnen bestonden. De dames sloten de middag af met gezellig samen koffie en thee
drinken in de parochieruimte in Noord-Scharwoude.
En dan kijken we alweer uit naar ons vierde programmaonderdeel op donderdag 17 oktober om 20.00 uur in De Plataan. Dit wordt een interessante maar vooral ook nuttige
avond voor al onze leden waarbij u ook de nodige humor gaat beleven. Via een groot
videoscherm met daarbij begrijpelijke uitleg, krijgt u te zien en te horen waarom de uitspraak ‘een ongelukje zit in een klein hoekje’ zo vaak wordt gebruikt. We zijn dagelijks
in en om huis of onderweg bezig en gebruiken apparaten, schoonmaakmiddelen en
bedenk het maar. Deze avond bevelen wij van harte aan voor al onze leden. Natuurlijk
mag u zoals altijd een buurvrouw of vriendin meenemen. Ook nieuwe leden zijn weer
van harte welkom, neem dan contact op via telefoon 0229-238155 of 0229-237609.

Expositie ‘De Gouden Eeuw’

Zondag 20 oktober vindt een zeer speciale editie plaats van Kunst in de Kas. Maar liefst
zestien kunstenaars exposeren die dag hun kunstwerken over de Gouden Eeuw.
De expositie wordt gelardeerd met poëzie. Een a capella-kwartet verzorgt verschillende
muzikale optredens.
In de afgelopen periode hebben zestien ‘verborgen’ kunstenaars de Gouden Eeuw
beleefd. Zij zijn ieder op hun eigen wijze aan de slag gegaan met het thema ‘De Gouden Eeuw’. De kunstwerken variëren van keramiek tot schilderkunst en van fotografie
tot fractal art. Op de expositie is de diversiteit aan de Gouden Eeuw-kunstwerken te
bewonderen.
Alle kunstwerken zijn gepubliceerd in het boek ‘Verborgen kunstenaars beleven de
Gouden Eeuw’, geschreven en samengesteld door Faralda Houthuijsen (kunstjournalist
Noordhollands Dagblad). Het boek wordt tijdens de expositie gepresenteerd en is ook
te koop.
Dichter Emanuel van der Ven liet zich inspireren door de Gouden Eeuw en verzorgt
gedurende de dag performances. Het a capella-kwartet ‘Met o.a. Judith’ verzorgt om
13.30 en 15.30 uur optredens.
De expositie vindt plaats op zondag 20 oktober bij Stichting Kunst in de Kas, Beatrixstaat 3a in Zwaag. De Kas is geopend van 13.00 tot 17.00 uur. De toegang is vrij.
Meer informatie: www.kunstindekas.nl.

Column

B rec h j e

Ikke, ikke, ikke

Bij mijn Stretch & Relax les vraagt de instructrice of we weten wat mediteren is. Nou, iets met ademhalen en tot jezelf
komen. Meditatie komt uit het hindoeïsme en boeddhisme. Je gaat naar je diepere ik,
je ziel. De volgende vragen komen aan bod: wat doe je omdat het moet, of verwacht
wordt? Wat doe je uit vrije wil?
Het zet mij aan het denken. ‘Ik kan ... beter dan jij.’ ‘Ik ben goed in ...’ ‘Als ik ... doe,
dan doe jij...’ klinken negatief. Als we dichter bij onszelf komen, en accepteren wie wij
zijn, hoeven we niet meer te wedijveren met anderen en buigen we de negatieve klanken die we ooit lieten horen om naar iets moois. ‘Ik kan de was een keer voor je ophangen zodat jij een column kan lezen.’ ‘Ik kan bij je op de koffie komen zodat je je ei kwijt
kan.’ ‘Ik kan de spijker in de muur slaan zodat jij je schilderij kan ophangen.’
Het voelt als een beloning als je een glimlach of een woord van dank ontvangt. Maar,
pas op! Als je dit verwacht, geeft het teleurstellingen. Hoe weet de ander waar jij op
dat moment behoefte aan hebt? Ik doe het omdat het mij een goed gevoel geeft. Vraag
mij niet af via welke weg en van wie ik iets terug krijgt, geniet van het moment als
iemand iets liefs voor mij doet.
Ik, ik en ik zitten nu op een lijn, zijn trots op wat en wie wij zijn. Hebben voor onszelf
gezorgd en vanuit ons innerlijk keuzes gemaakt en staan er voor. Maar wat als er weer
iemand hoog van de toren blaast? Wat drijft mensen en waarom doen zij wat ze doen?

Met KBO Blokker naar het Midden-Oosten
Woensdag 23 oktober heeft KBO Blokker de eerste themamiddag
van het activiteitenseizoen 2019-2020 met een lezing/reisverslag
over het Midden-Oosten waarbij voornamelijk Egypte, Jordanië
en Syrië aan bod komen. Deze middag wordt verzorgd door Maria Buijs uit Blokker. Zij
heeft een sterke band met de Arabische wereld en verbleef veelvuldig bij een Bedoeïenenstam in de Sinaï. Ze schreef daarover een boek met de titel ‘Simsimeya’ dat verwijst
naar het traditionele snaarinstrument van de Bedoeïen. Het boek kan op deze middag tegen een gereduceerde prijs worden aangeschaft. Maria vertelt over de sfeer en
gebruiken van de Arabische wereld, maar ook over een bijzondere ontmoeting die haar
wereld op zijn kop zette waardoor vele puzzelstukjes uit het verleden in elkaar vielen.
Een en ander wordt verduidelijkt met beeldmateriaal.
De themamiddag wordt gehouden in Het Gouden Hoofd en begint om 14.00 uur. De
middag wordt afgesloten met een bingo. Entree is 3 euro inclusief consumpties en
bingodeelname. Ook niet-leden van KBO Blokker zijn van harte welkom om kennis te
maken.

Opheffing Volkstuincomplex Westerhout
Sinds 1980 hebben vele leden van onze vereniging met veel plezier
getuinierd op ons volkstuincomplex Westerhout aan het Plukkerspad.
Volgend jaar zouden wij daar dus het 40-jarige jubileum hebben
kunnen vieren. U leest het goed, het komt er niet meer van. Vorig
jaar hebben we al een deel van het complex (Westerhout 1) direct
grenzend aan het Plukkerspad moeten ontruimen. Omdat door beroepsprocedures de
bouwwerkzaamheden werden opgeschort, konden wij nog wel Westerhout 2 blijven
gebruiken, zij het slechts met een contract tot 1 november 2019. Ondanks alle pogingen die wij gedurende de afgelopen jaren in het werk hebben gesteld om vervangende
ruimte te krijgen, is dat nu nog steeds niet gerealiseerd.
Een en ander heeft ertoe geleid dat wij geen nieuwe leden op het complex hebben
geworven. We konden geen enkele garantie geven van enig perspectief op de langere
termijn. Dat betekent dat een groot deel van het complex er nu desolaat bij ligt. Wij zijn
dan ook van mening dat voortzetting van de huur van het complex niet langer verantwoord is en we beter al onze inspanningen kunnen richten op het complex Zuiderhout
en de daar vrijkomende tuinen als alternatief aanbieden aan de tuinders op Westerhout. Wij zullen dan ook geen verplichting in die richting meer aan gaan, mocht ons
toch weer een tijdelijk contract worden voorgelegd. Dit temeer omdat de kosten niet
door die nog resterende tuinders kunnen worden gedragen.
Om dit alles niet in mineur te laten eindigen, hebben we gemeend dat een feestelijke
afsluiting van een decennialange periode van tuinplezier wel op zijn plaats is. Wij willen dan ook op informele wijze het
tijdperk volkstuincomplex Westerhout
afsluiten met een hapje en een drankje
op zaterdag 9 november van 11.00 tot
13.30 uur aan het Plukkerspad, ingang
tuincomplex.
Wij hopen op een grote opkomst om zo
de betrokkenheid van veel bewoners
uit Zwaag en Blokker met het tuinieren in onze dorpen te tonen. Om een
indruk te krijgen hoeveel belangstellenden we kunnen verwachten, graag
even een berichtje van uw komst via
e-mailadres:
rc.vierveijzer@quicknet.nl of telefoon:
0229-213531 (K. Betsema).
Bestuur Volkstuinvereniging
De Bangert

The road to Enschede
Zondag 24 november staat rood omcirkeld in de
agenda’s van de muzikanten van St. Caecilia. Het
orkest gaat dan namelijk na vier jaar weer op concours. We nemen deel in de 3e divisie en reizen dit keer helemaal af naar Enschede. Een
repetitiedag en sectierepetities zijn ingelast om goed beslagen ten ijs te komen als in
Enschede het programma wordt beoordeeld door een professionele jury. Een try-out
is onderdeel van the road to Enschede. Deze try-out voor ons eigen thuispubliek vindt
plaats op zondag 3 november in de Sint Martinuskerk in Zwaag. In dezelfde kerk begeleidt St. Caecilia overigens ook op 20 oktober de kerkmis.
Tijdens de try-out treden ook fanfare Lamoraal uit Egmond en het Symfonisch Harmonieorkest Amsterdam (SHA) op. Beide orkesten komen uit in de hoogste divisie van de
muziekbond en gaan ook op concours in november. SHA staat onder leiding van een
oude bekende van St. Caecilia, namelijk oud-dirigent Lex Bak. Bij dit harmonieorkest
spelen zowel amateurs als professionals uit binnen- en buitenland en SHA heeft onder
andere opgetreden in de Beurs van Berlage en De Duif in Amsterdam. Lamoraal is een
fanfare en staat onder leiding van onze huidige dirigent Michael de Graaf. Lamoraal
speelt 3 november onder andere twee delen uit het wereldberoemde ‘The Planets’ van
Gustav Holst.
Voor de echte muziekliefhebbers belooft dit dan ook een spectaculaire middag te worden.
En voor de muzikanten een spannende middag want hier wordt getest of de concoursstukken er goed in zitten. Voor een bijzondere muzikale middag met drie orkesten bent u
zondag 3 november om 14.00 uur van harte welkom in de Sint Martinuskerk in Zwaag.
Muziekvereniging St. Caecilia Zwaag

Huisartsenpraktijk Julianalaan
Maandag 21 oktober is er geen prikpunt in de praktijk.
Op deze dag kunt u voor bloedafname terecht op poli 7
in het Dijklander Ziekenhuis in Hoorn.
De griepvaccinatiespreekuren zijn dit jaar op donderdag
31 oktober van 16.00 tot 17.00 uur en maandag 4 november van 16.30 tot 17.30 uur.
Uitsluitend voor bewoners van de Perelaar:
Donderdag 7 november om 10.00 uur in het restaurant van de Perelaar.
De mensen die voor een griepvaccinatie in aanmerking komen, hebben inmiddels
een uitnodigingsbrief ontvangen.
Voor actuele informatie: www.julianalaan.praktijkinfo.nl.

Vrienden en vriendinnen van Het Masker
Wat geweest is, is geweest.
Wat gedaan is, is gedaan.
Weer opnieuw beginnen.
Helemaal van voren af aan.
Carnaval heeft eigenlijk wel wat weg van ganzenborden;
je kunt steeds weer opnieuw beginnen.
Daarom zullen jullie misschien wel denken ‘het is toch elk jaar weer hetzelfde riedeltje?’
Echt Niet! Niets is minder waar! Elk liedje heeft zijn eigen compositie van instrumenten,
melodie en teksten wat het juist zo bijzonder maakt. Zo heeft ook elk carnavalsjaar
zijn eigen ingrediënten met een andere Prins en Hofdames, veranderingen binnen de
vereniging, nieuwe ideeën en kansen, zaken kritisch blijven bekijken en noem het maar
op. Prins PatríQ en Hofdames Amber en Ellis zijn inmiddels bij het toetjesbuffet beland
en mogen nog even de laatste gaatjes in hun buikjes vullen voordat de geweldige tijd
die ze hebben gehad erop zit en ze rustig uit kunnen buiken.
De vakantie zit er weer op en wat hebben de Maskerleden er weer van genoten. De
één liet zijn vriendin de hele wereld zien door Google Earth te installeren. De ander was
niet weg te slaan bij de barbecue omdat dat de enige sport is waar een dikke kale man
de kampioen is. Als opgefokte dolle stieren voor een rode lap staan de mannen van Het
Masker klaar om weer losgelaten te worden in het dorp om van de carnavalseditie 20192020 een enorm knalfeest te maken.
Carnaval valt dit jaar een weekje eerder dan vorig jaar maar we hebben weer een lekker lang seizoen. Voor de optochtdeelnemers betekent dit wederom de kans te hebben
om hun mooiste creaties tot uitvoer te brengen. Maak hier gebruik van en laat iedereen
ervan genieten op de mooiste dag van het jaar. Over de mooiste dag van het jaar en
optochtdeelnemers gesproken. De Grote Zwaagse carnavalsoptocht is niet meer weg te
denken uit het dorp maar hoe behouden we met zijn allen dit mega polonaise festijn?
Op welke wijze kunnen we elkaar ondersteunen? Aan welke regeltjes en uitzonderingen moeten we allemaal voldoen en waar komen deze vandaan? Welke dimensie kan
toegevoegd worden aan de optocht?
Gezien het programma van deze avond, belooft het een waardevolle en plezierige
bijeenkomst te worden. Niet alleen willen we met jullie graag van gedachten wisselen
maar het is ook de kans om je stem te laten horen. Kortom, samen discussiëren over de
mooiste dag van het jaar. Hiervoor is dan ook een afvaardiging van iedere carnavalsgroep van harte uitgenodigd voor de optochtdeelnemers bijeenkomst op vrijdag 15
november in De Witte Valk. Aanvang is 19.30 uur.
Prinsbekendmaking zaterdag 9 november: wie wordt Prins Carnaval in Zwaag?
Tot leut op www.carnavalzwaag.nl en tot volgend Samenspel, Het Masker

Antiek/brocante-markt én taxatiedag in Oosterblokker
Zondag 27 oktober is in de prachtig gerestaureerde kerk in Oosterblokker een antiek/brocante-markt. Speciaal voor deze markt zijn twee taxateurs aanwezig en
kunt u uw voorwerpen laten taxeren. Leuke en zeldzame voorwerpen en gebruikte
artikelen met een ware geschiedenis. Natuurlijk krijgt u, indien bekend, ook de
historie, afkomst en de waarde van het voorwerp te horen.
Tevens is er een kleine tentoonstelling van oude barbiepoppen uit de jaren 60 en
70. Er is een verzamelaar van oude barbies aanwezig. Als u specifieke vragen heeft
omtrent barbie kunt u die stellen. Of misschien wilt u wel iets meer weten over uw
eigen pop?

Ook kunt u bij ons genieten van een kopje koffie met appeltaart,  heerlijke zelfgemaakte soep, broodjes en drankjes.
Entree 1,50 euro. Kinderen onder de 12 jaar onder begeleiding gratis. Taxeren: één
item 1,50 euro. Maximaal drie items per keer. Geopend van 11.00 tot 16.00 uur.
Cultureel Centrum Pancratius, Oosterblokker 98 in Blokker.
Meer informatie: info@ccp.nu of 06-27076702.

Nieuws van de Seniorenvereniging Zwaag
Eenmaal in de vijf jaar zijn de Passiespelen in Tegelen.
In 2020 is het weer zover. Senioren Vereniging Zwaag
(voorheen KBO Zwaag) wil graag in samenwerking
met KBO Hoorn en KBO Blokker een bezoek aan deze dag verzorgen. Wie hier belangstelling voor heeft, kan meegaan. We gaan er met een bus naartoe. Na afloop eten we
gezamenlijk. De kaarten kunnen wij via de KBO-PCOB bestellen met groepskorting. Ook
niet-leden kunnen deelnemen. De datum is al bekend: zondag 7 juni 2020. Reserveer
deze datum in uw agenda.
Heeft interesse om mee te gaan? Mail uw naam en telefoonnummer naar Thea Knijn
(lid activiteitencommissie): theaknijn@kpnmail.nl of bel naar: 0229-230265. De definitieve prijs is nog niet bekend. Wij houden u via de e-mail op de hoogte.
Jan Knijn, secretaris

Dorpsveiling Oosterblokker
Het veilingcomité staat in de startblokken. Zaterdag 9 november vanaf 20.00 uur vindt
de Dorpsveiling plaats in De Harmonie. Dorpsgenoten en verenigingen uit Oosterblokker hebben geweldige koopjes aangeboden die allemaal vermeld staan in de catalogus.
Deze wordt medio oktober huis aan huis bezorgd en staat ook op de website www.
dorpsveiling.nl.
Kopers kunnen naast lekkernijen ook bieden op bijzondere belevenissen zoals een
feestelijk middeleeuws banket met ridders en jonkvrouwen, een VIP-arrangement bij
het kerstconcert van Zingerdewijs, een spelletjesavond ‘terug van weggeweest’ en een
huiskamerconcert. Maar ook een diner aan de keukentafel met de plaat en zijn verhaal
of een kijkje achter de schermen bij de havens in Amsterdam. En natuurlijk wordt ook
de traditionele gerookte paling weer aangeboden. Verder worden tijdens de avond ook
nog een dinerbon en een fiets verloot.
De Dorpsveiling leeft enorm onder de inwoners en staat garant voor een zeer gezellige
avond. Er komen ruim 400 koopjes onder de hamer en het brengt weer zoveel leuks
teweeg in Oosterblokker. De veiling is helemaal van het dorp, voor het dorp. Wij zijn
er klaar voor om weer een mooie veiling
te organiseren. U bent van harte welkom.
Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u
contact opnemen via info@dorpsveiling.nl.
Hartelijke groet, het veilingcomité
Het veilingcomité met v.l.n.r. Loes Sijm,
Sandra Duin, Koos Oud, Emma Liberg, André Ettes en Monique Meerevoort

Beste jeugdschakers doen mee
aan Hutton-jeugdschaaktoernooi
Zaterdag 12 oktober staat voor de zestigste keer het landelijke Hutton-jeugdschaaktoernooi op het programma, het Nederlands kampioenschap voor jeugdteams van de
regionale schaakbonden. Dit jaar vindt het toernooi plaats op Wereldschaakdag in
Hoorn. De organisatie van het Hutton-toernooi is in handen van de Noord-Hollandse
Schaakbond, die het samen met de Hoornse schaakvereniging Caïssa-Eenhoorn en SG
Copernicus naar Hoorn hebben gehaald.
De deelnemende regionale bonden mogen in vijf verschillende leeftijdscategorieën
jeugdteams (van vier spelers) opstellen die het opnemen tegen de andere bonden. De
beste jeugdspelers van Nederland representeren doorgaans ‘hun’ schaakbond op dit
prestigieuze toernooi. Per categorie zijn prijzen te verdienen, maar ook voor het totaalklassement. De schaakbond die de meeste punten heeft behaald, mag zich een jaar lang
Hutton-kampioen van de regionale bonden van Nederland noemen.
De opening van het Hutton-toernooi is rond 12.00 uur in de aula van SG Copernicus
waarna de wedstrijden van start gaan. Na vijf wedstrijden wordt de eindstand opgemaakt. De prijsuitreiking is om 16.30 uur. Meer informatie over het toernooi: Robbert
van Dijkhuizen (06- 41885535) of via hutton@nhsb.nl.

Eetgroep Oosterblokker 25 jaar
Al 25 jaar wordt door
vrijwilligers bij toerbeurt een driegangenmaaltijd gekookt
en uitgeserveerd voor
alleenstaanden bij de
Seniorenbond in Cultureel Centrum Pancratius. Heel veel dank gaat
uit naar alle dames en
heren die in het verleden en heden wekelijks ervoor zorgen dat deze mooie voorziening
nog steeds doorgang kan vinden. Inlichtingen bij Marinka Gons, telefoon: 0229-261456.
In het zonnetje
Tijdens de gezamenlijke maaltijd op woensdagmiddag werd Adam de Boer gehuldigd vanwege zijn initiatief van 25 jaar geleden.
Hij richtte destijds de nog steeds bestaande eetgroep op. Een voorziening waar nog steeds veel
belangstelling voor bestaat. Adam, bedankt
voor je verdiensten.
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Oproep: ook vijftig jaar?

EN

Samenspel viert volgend jaar een feestje: het dorpsblad
beleeft dan haar vijftigste 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
nummer 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!
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Herfstwandelen door het Zanddepot
De bomen kleuren rood, geel en oranje, bladeren dwarrelen een
voor een naar beneden, de vogels vliegen zuidwaarts en in de struiken glinsteren dauwdruppels op verse draden spinrag. Het is herfst! Zondag 13 oktober
organiseert IVN-West-Friesland om deze reden een exclusieve wandeling
door een bijzonder natuurgebied nabij Andijk.
Wat groeit, bloeit en vooral sterft er allemaal in de herfst? Welke dieren gaan dit
seizoen in ruste? En welke worden juist extra actief zo kort voor de winter? Kom het
ontdekken in het Zanddepot, een normaal gesproken afgesloten gebied dat speciaal voor IVN een keertje open gaat. Iedereen die mee wil herfstwandelen is welkom,
deelname is gratis maar
een vrijwillige bijdrage
van minimaal 2 euro per
persoon voor IVN afdeling West-Friesland wordt
aanbevolen. De rondleiding begint om 14.00 uur
en start bij de poort van
Staatsbosbeheer, vlakbij
de kruising EsdoornlaanGrootslagweg, voor de
gelegenheid te herkennen
aan de IVN-vlag!
Fotobijschrift: Bes Gelderse roos (foto: Toos Brink)

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
Oosterblokker

Eucharistieviering m.m.v. koor Zingerderwijs

			

Za.

12 okt. 19.00 uur

Westwoud

GEEN VIERING

Zo.

Zwaag

13 okt. 09.30 uur

		

19.00 uur		

Eucharistieviering m.m.v. koor Marcanto
Rozenkransgebed in de Lourdeskapel

Di.

15 okt. 09.00 uur

Zwaag

Eucharistieviering in de Lourdeskapel

Wo.

16 okt. 08.30 uur

Zwaag

Stille Aanbidding

		

09.00 uur		

Eucharistieviering in de Lourdeskapel

Do.

17 okt. 09.00 uur

Zwaag

Eucharistievering in de Lourdeskapel

Vr.

18 okt. 09.00 uur

Zwaag

Eucharistievering in de Lourdeskapel

Za.

19 okt. 19.00 uur

Westwoud

Eucharistieviering m.m.v. koor Eigenwijs

			

Oosterblokker

GEEN VIERING

		

Zwaag

Woord- en Gebedsdienst - Venstergroep

19.00 uur

				

m.m.v. Grote Waalkoor

Zo.

Eucharistieviering m.m.v. Muziekvereniging

20 okt. 09.30 uur

Zwaag

				

St. Caecillia

		

14.30 uur		

Filipijnse viering – Engelstalig in de Lourdeskapel

		

19.00 uur		

Rozenkransgebed in de Lourdeskapel

Di.

22 okt. 09.00 uur

Zwaag

Eucharistieviering in de Lourdeskapel

Wo.

23 okt. 08.30 uur

Zwaag

Stille Aanbidding

		

09.00 uur		

Eucharistieviering in de Lourdeskapel

Do.

24 okt. 09.00 uur

Zwaag

Eucharistieviering in de Lourdeskapel

Vr.

25 okt. 09.00 uur

Zwaag

Eucharistievering in de Lourdeskapel

Za.

26 okt. 19.00 uur

Oosterblokker

Eucharistievering m.m.v. Dames- en Herenkoor

			

Westwoud

GEEN VIERING

Zo.

Zwaag

27 okt. 09.30 uur

Eucharistieviering m.m.v. koor Marcanto

		

14.00 uur		

Vietnameestalige viering in de Lourdeskapel

		

19.00 uur		

Rozenkransgebed in de Lourdeskapel

Georgisch Vocaal ensemble Dzmano uit ‘Wie is de Mol’
Na de uitzending van ‘Wie is de Mol’
in Georgië zijn veel Nederlanders in
de ban geraakt van deze betoverende
cultuur. Met name de meerstemmige
zang die klonk in het grottencomplex
Vardzia heeft bij veel kijkers een diepe
indruk achtergelaten.
Gelukkig komen de mannen van ensemble Dzmano uit Akhalsikhe vanaf
4 oktober t/m 3 november naar Nederland voor een tournee van meer dan
20 concerten op verschillende unieke
locaties. Het ensemble brengt prachtige meerstemmige volksliederen waarbij ze zichzelf begeleiden op de Panduri, een
authentiek Georgisch instrument. Ze zingen liederen over de natuur en de liefde maar
ook liederen over strijd en geloof. De polyfone zang van Georgië is zeer oud en staat op
de werelderfgoedlijst. Naast concerten geven de heren ook verschillende workshops
en is er gelegenheid om deze Georgische beroemdheden persoonlijk te ontmoeten.
Een unieke kans om van heel dichtbij deze bijzondere cultuur te kunnen beleven en te
leren kennen.
Zaterdag 19 oktober vindt een concert met gastzangers Levan Samkurashvili sr. en Levan
Samkurashvili jr. plaats in Cultureel Centrum Pancratius in Blokker. Aanvang is 20.00
uur, de zaal gaat open om 19.30 uur. De entree bedraagt 12,50 euro en kaarten kunnen
worden besteld bij Joke van der Weide via e-mail: joke@kunstwerkplaats.com of telefoon: 06-55775268 of 023-5280025.

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 meestal kinderoppas en kindernevendienst.
Zondag 13 oktober Blokker
mw. G. Bijl
Zondag 20 oktober Zwaag
ds. J. Meinders, zondagskring
Zondag 27 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
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
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 BA 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

0229 - 21 22 22
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
Mariejan Spil, Zwaagdijk 367, (oud) Zwaag/Zwaagdijk-West.
Zonnebloem Westerblokker
Susan Langenberg, Plantage 19, Blokker (Bezoekwerk)
Karin Jong-Koen, Bandstraat 8, Blokker (Secretaris)
Zonnebloem Oosterblokker /Schellinkhout
Jacqueline Weening, Oosterblokker (Secretaris)  	
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 - 5729 74
06-24729060
0229 - 24 76 27
06 - 41 16 5711l
088 - 00 75 000
0229 - 24 06 04
0229 - 21 23 23
0229 - 57 29 74

jweening@gmail.com

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.

