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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 22 november kunt u inleveren

uiterlijk op woensdag 13 november voor 19.00 uur ‘s avonds
via redactie@stichtingsamenspel.nl of op Benonilaan15, 1695HD Blokker
Tekst kunt u het beste aanleveren in Word of direct in uw e-mailbericht.
Foto’s in een zo hoog mogelijke resolutie, minimaal 300 dpi en illustraties zoals logo’s het liefst
als illustrator EPS en anders ook in een zo hoog mogelijke resolutie. Als u hierover vragen
heeft, kunt u ze uiteraard altijd stellen via redactie@stichtingsamenspel.nl .
De redactie behoudt zich het recht voor de kopij in te korten en te beoordelen op 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

Biljart Battle Blokker
De derde editie van de B.B.B. (Biljart Battle
Blokker) is inmiddels achter de rug. Zaterdagavond 19 oktober stonden vijf biljarts
opgesteld in De Harmonie in Oosterblokker. Het was een prachtig gezicht. En dat
gaat niet zonder steun. Daarom bedanken
wij onze sponsors.
We speelden zoals elk jaar Oost tegen
West. De stand na twee jaar: 1-1. We hadden een druk programma. Ongeveer 75
wedstrijden die avond, dat is 15 per biljart.
Ongeveer 50 deelnemers speelden mee
tijdens deze derde editie. Na een rustig
begin, met koffie van het huis, begon de
stemming er al goed in te komen. De koffie werd inmiddels ingewisseld voor een
doorzichtiger drankje. Diverse ballen verdwenen naast het biljart, maar de stemming
bleef goed. In de spelsoorten libre, bandstoten en driebanden mochten de spelers
de strijd met elkaar aangaan. Het was een mooie strijd. Westerblokker kon iets beter
met de druk omgaan. Proficiat West! Volgend jaar Oost misschien weer? De nieuwe
wisseltrofee werd overhandigd aan William Ooijevaar.
Door de gevolgen van twee ongelukken, een op het werk en een op de weg, ontbraken twee personen. Zij werden gemist. Jack Ooijevaar en Ed Dudink: beterschap
allebei. Volgend jaar vindt de B.B.B. dus in Het Gouden Hoofd plaats.
Groetend, William Ooijevaar, Ron Dudink, Gerard Buisman, Jack Kaarsemaker

Liefdewerk Oud Papier Zwaag
Het oud papier wordt elke maandag in de
even weken opgehaald in Zwaag.
Ophaaldata:
MAANdag 11 NOVEMber
MAANDAG 25 NOVEMber
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

Verrekijkers op de Wingerd
Op de Wingerd is sinds augustus 2018 een lokaal ingericht voor onze ‘verrekijkers’.
Hier gaat het er nét even anders aan toe dan in de klas. Zo vertel ik als juf vrijwel
nooit precies wat je moet doen, maar gaan de kinderen, die wat meer uitdaging
nodig hebben dan hun vaste juf of meester in de klas kan bieden, op hun eigen wijze
met een opdracht aan
de slag. Ingewikkelde
denkvaardigheden zoals analyseren, reflecteren en ontwerpen
van iets heel nieuws
worden gestimuleerd.
Zo bedachten de verrekijkers tijdens het
schoolthema ‘reizen’
hoe een reis er uit zou
zien in het jaar 2099.
Waar ga je dan naartoe? De kinderen hadden veel ideeën die ze
vol fantasie presenteerden: in 2099 blijf je niet op aarde, maar kun je er dwars doorheen, of je kunt naar een ster. En energie tanken doe je direct bij de zon. Gewoon je
hittewerende pak aantrekken. Ook de reis er naar toe werd behoorlijk gemoderniseerd: Tesskies, rocketshoes, kinderspeeltreinen, teleports... De kinderen bedachten de
meest fantastische voertuigen en maakten daar een werktekening of een model van.
Eén leerling maakte zelfs een ontwerp op de 3D-printer. Ik geniet enorm van al hun
enthousiasme. Het uurtje bij de verrekijkers is iedere week weer een feestje!
Karien Welling, verrekijkerjuf op De Wingerd

KVG Zwaag gaat voor gezellige high tea
Na de nuttige en interessante avond op 17 oktober over
veiligheid in huis en tijdens ons werk, alsook de gezellige avond met veel tips over het gebruik van kruiden,
gaan de dames nu genieten van een verzorgde high
tea. We gaan dit meemaken in het tuinrestaurant van Intratuin in Blokker.Donderdag
28 november vertrekken we om 13.00 uur vanaf De Plataan. Maar let op: u moet zich
hiervoor wel aanmelden. Dit kan tot 21 november via een briefje in de brievenbus bij
Tonny Rood. Kijk op uw programmakaart voor de voorwaarden.
En natuurlijk zorgen we voor vervoer per auto voor onze leden die niet in staat zijn
om te fietsen, geef dit aan bij uw aanmelding. Elk lid van het KVG kan dit meemaken.
Het KVG Zwaag hoopt velen van u te ontmoeten!
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Oproep: ook vijftig jaar?

EN

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
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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75 jaar vrijheid in Blokker
Vooraankondiging
4 Mei Comité Blokker heeft het idee opgepakt
om te vieren dat het volgend jaar 75 jaar geleden
is dat Nederland bevrijd is uit de oorlog.
Dit willen wij doen door met de inwoners van
Wester- en Oosterblokker op 5 mei 2020 te
ontbijten. Jong en oud is welkom om met elkaar deze
gebeurtenis te vieren met een ontbijt van vrijheid.
Datum: 5 mei 2020
De bijeenkomst start om 9.30 uur.
Locatie: Nederlands Hervormde dorpskerk
Adres: Westerblokker 105 (hoek Kolenbergstraat)
In februari 2020 kunt u de uitnodiging in de media
verwachten waarna iedereen zich kan aanmelden.
Bent u nu al net zo enthousiast als wij, dan kunt u dit
kenbaar maken via e-mail: comite4meiblokker@ziggo.nl

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!

KIRSTEN GRIM UIT ZWAAG

Foutgeparkeerde auto’s in de B&O

Iets dat je hebt gekocht nu in de aanbieding is
voor vééél minder geld
Een trage computer

Als je op de wc zit en het toiletpapier op is

Strijken!

Dat men in de middelste/linkere baan van
de snelweg blijft rijden met te lage snelheid

Me fiets! MIJN fiets lieve mensen

Dat je lichaam na je 40e een eigen leven gaat leiden

Kirsten Grim geeft de rubriek door aan John Machtel uit Blokker.
De redactie van Samenspel ontvangt zijn bijdrage aan ‘Stom’ - inclusief foto - graag
vóór 13 november 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.

KBO Blokker: lezing over de Verenigde Staten
Woensdag 20 november organiseert KBO Blokker een themamiddag over de Verenigde Staten, het land van de vele mogelijkheden, z’n overweldigende natuur, gastvrije bevolking en z’n
tumultueuze politiek.De anderhalf uur durende presentatie met
tussendoor een pauze wordt gegeven door Ben van de Kamer uit
Hoorn. Hij is al eerder bij KBO Blokker geweest met presentaties
over uiteenlopende onderwerpen. De themamiddag wordt gehouden in Het Gouden
Hoofd en begint om 14.00 uur. Als afsluiting is er een ronde bingo. Deelnamekosten
zijn drie euro per persoon, inclusief consumpties en bingodeelname. Ook niet-leden
van KBO Blokker zijn ter kennismaking van harte welkom.

Sinterklaasfeest Oranjevereniging Blokker
Hallo allemaal,
zondag 24 november is het feest in de zaal.
Dan verwelkomen wij Sint en zijn pieten,
en gaan van dit gezelschap genieten.
Pepernoten smikkelen en smullen,
lekker dansen en sinterklaasliedjes mee brullen.
Het wordt een dag met een gouden rand,
banken en stoelen gaan dan aan de kant.
Om een tipje van de sluier op te lichten,
we verwachten blijde gezichten.
Of gaat er iets mis misschien?
Dit zal je tussen 12.00 en 14.00 uur gaan zien!
Dus trek je mooiste kleding uit de kast,
jij bent bij deze plechtigheid te gast.
Neem een zelfgemaakte tekening mee,
en Sint is zeer tevree.
Het sinterklaasfeest wordt gehouden op zondag 24 november van 12.00 tot 14.00 uur
in Het Gouden Hoofd en is voor kinderen uit groep 1 t/m 5. Kaarten kosten 3 euro per
stuk en zijn van 18 t/m 22 november verkrijgbaar bij De Bussel, de Jozefschool, Hair by
Looxs en Westerblokker 119. Aan de deur van Het Gouden Hoofd kost een kaart 5 euro.

Jaarlijkse verkoop door hobbyclubs in De Perelaar
De jaarlijkse verkoop door hobbyclubs in De Perelaar vindt plaats op donderdag 14
november van 14.00 tot 17.00 uur in de recreatieruimte van de Perelaar. Het is echt
de moeite waard om ons te bezoeken. Iedereen is welkom, denk daarbij aan de vele
bewoners in de straten rondom ons. Er is een koffie- en theehoekje waar de dames
van het restaurant ook komen met heerlijke erwtensoep. U kunt ons bereiken via de
hoofdingang aan de Pastoor Nuijenstraat. Graag tot ziens op 14 november.
Namens de organisatie, An Visser van Swinderen

Collecte voor kinderen met een handicap
Duizenden vrijwilligers collecteren van 11 t/m 16 november
tijdens de landelijke collecteweek van de Nederlandse Stichting
voor het Gehandicapte Kind.
Eenzaamheid grootste handicap
Voor meer dan 100.000 kinderen met een beperking is eenzaamheid de grootste handicap. Ze gaan naar aparte scholen of helemaal niet naar school. Spelen wordt lastig
als negen van de tien speelplekken in ons land nog steeds niet of slecht toegankelijk
zijn voor gehandicapte kinderen. En veel kinderen met een handicap zitten thuis
terwijl ze graag met leeftijdgenootjes zouden willen sporten. Het Gehandicapte Kind
(voorheen NSGK) zorgt ervoor dat kinderen met en zonder handicap elkaar leren kennen. Dat ze samen kunnen spelen, sporten en leren, samen opgroeien.
Ook in uw regio
Met de opbrengst van de collecte steunt het Gehandicapte Kind projecten voor kinderen en jongeren met een handicap in heel Nederland. Wilt u weten wat het Gehandicapte Kind in uw regio doet? Op de website www.nsgk.nl ziet u op een landkaart
welke projecten daar mede mogelijk worden gemaakt.
Collectant gemist?
Heeft u geen collectant aan de deur
gehad, maar wilt u toch een bijdrage
overmaken? Dat kan door de letters
VRIENDJES te sms-en naar nummer
4333 (eenmalige gift van 3 euro) of
met een online donatie via www.nsgk.
nl. De Nederlandse Stichting voor het
Gehandicapte Kind is in het bezit van
het CBF-keurmerk. Dit garandeert dat
ze op een verantwoorde manier omgaat met ontvangen giften.

Activiteiten MAK Blokweer
Pompoenen, pompoenen, wie kent ze niet?
Je kan er allerlei lekkers van
maken: pannenkoeken, soep,
puree en nog veel meer… Je
kent vast ook wel de uitgeholde pompoen als herfstdecoratie. Leuk om bij de deur te
zetten tijdens Sint-Maarten of
gewoon ‘zomaar’. Zondag
10 november kun je bij MAK
Blokweer een pompoen uithollen en je eigen griezelige
of grappige lampion maken.
Deze Maks’ doe-middag is
voor kinderen van 6 t/m 12
jaar en vindt plaats van 11.00
tot 12.30 uur én van 14.00 tot 15.30 uur. Aanmelden: 0229-266344 of info@mak-blokweer.nl. Geef hierbij aan welke tijd (ochtend of middag) de voorkeur heeft. De kosten
zijn 4,50 euro per kind (inclusief materialen).
Word dierenverzorger voor een dag
Veel kinderen willen later dierenverzorger worden. Jij ook? Woensdag 20 november
kun je bij MAK Blokweer een dagje ervaren hoe het is om als dierverzorger op de
boerderij te werken. Voer geven, hokken schoonmaken, mest kruien, dieren borstelen... op de boerderij zijn een hoop dankbare klusjes te doen. Kom je de dieren blij
maken? Deze Maks’ doe-middag is voor kinderen van 6 t/m 12 jaar en vindt plaats van
14.30 tot 16.00 uur. Aanmelden: 0229-266344 of info@mak-blokweer.nl. De kosten
zijn 4,50 euro per kind (incl. materialen).
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.
Stichting MAK Blokweer, Kloosterhout 1-2, Blokker, www.mak-blokweer.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:
Maandag 2 december
Met vriendelijke groet, A.E. Meijer en A. Bos, huisartsen

Nieuws van Swaegh Zingt
Swaegh Zingt nodigt iedereen uit om tijdens een
oefenavond vrijblijvend te komen luisteren en mee te
zingen met ons koor. Jong, oud, man, vrouw… iedereen is welkom. Wij zingen uitsluitend Nederlandstalige nummers van onder andere Nick & Simon, Guus Meeuwis,
Marco Borsato, Andre Hazes jr., Helemaal Hollands en Ancore.
Wij oefenen om de week op woensdag van 20.00 tot 22.00 uur in de grote zaal van
De Witte Valk in Zwaag. Rond 21.00 uur is er pauze en drinken wij gezamenlijk een
kopje koffie of thee. Na afloop is het ook gezellig om met een aantal koorleden nog
een afzakkertje te drinken in het voorcafé.
Wij zien u graag voor een nadere kennismaking op een van de oefenavonden op 20
november, 4 en 18 december of op ons eigen Korenfestival op zondag 12 januari. We
hopen dat u en/of uw partner na de oefenavond ook enthousiast zijn geraakt om zich
bij ons koor aan te sluiten en dan gezellig gaan meezingen in ons koor. Voor ons volledig repertoire en overige informatie, zie onze website www.swaeghzingt.nl.

Big Brass
Zin in een feestje?
Kom dan zondagmiddag 17 november
naar Cultureel Centrum De Huesmolen.
Op die middag ontmoeten de Hoornse
Brassband (o.l.v. Gertjan Loot) en Bigband
BiG GiG (o.l.v. Martijn
Bos) elkaar.
De brassband bestaat al sinds 1961 en heeft ongeveer 20 enthousiaste muzikanten.
De bigband is opgericht in 2006 en bestaat uit 18 muzikanten en twee zangers. Waar
de brassband alleen koperblazers en slagwerk kent, bestaat de bigband uit koper,
saxen en een ritmesectie met drums, piano, bas en gitaar. Op deze middag maakt u
dus kennis met twee uiteenlopende orkestsounds.
Buiten originele brassbandmuziek als Eventus en Music of a Legacy en natuurlijk
originele bigbandmuziek zoals Full my Once en Checkered Demon, zullen de orkesten elkaar ook uitdagen. Wat dacht u van de muziek van Rogier van Otterloo en het
beroemde Sorry van Kyteman. Met BiG GiG kunt u bovendien genieten van de vocale
bijdrage van Clara Baker. Het belooft een spetterend muziekfeest te gaan worden.
Een feest waarvan de dirigenten de regisseurs zijn.
U bent van hartewelkom in Cultureel Centrum De Huesmolen op zondag 17 november om 14.00 uur. Entree aan de kassa is 7,50 euro.

Familieberichten & Zoekertjes
GEZOCHT
Ben jij of ken jij een betrouwbare schoonmaakhulp die ons 1x per week wil helpen
de boel netjes te houden? Neem dan contact met mij op na 18.00 uur via 0651938268. Wij wonen in Blokker (omgeving De Uitspanning).
BEDANKJE
Ik wil degene die op maandagavond 30 september in de Fruitlaan een plastic zakje
met hondenstront heeft gedeponeerd in een roze kratje dat gebruikt was voor het
oud papier t.b.v. vanhet LOP, hartelijk bedanken. Het nare gevolg is dat ik voortaan
iedereen die zijn hond uitlaat in de Fruitlaan met argusogen bekijk.
Vriendelijke groet, Coby van der Gulik

Voor plaatsing in het Samenspel van 22 november graag uiterlijk op
woensdag 13 november voor 19.00 uur uw berichtje inleveren.
De kosten voor het plaatsen van een bericht in deze rubriek zijn € 5,-

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

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

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 13 NOVEMBER
WOENSDAG 27 NOVEMBER
Svp papier gebundeld of in doos/bak aan de weg zetten.

Vrienden en vriendinnen van Het Masker
En dan is het zomaar bijna zover. Dagen, weken of zelfs
maanden heb je ernaar uitgekeken. Kriebels in je buik van
het er ontzettend veel zin in hebben. Een iets wat verhoogde
bloeddruk waar sommigen zelfs spontaan een bloedneus van
krijgen. Het gaat eindelijk gebeuren!
					
Ja, ja, het nieuwe decorum zal inmiddels wel heel wat doosjes kalmeringspilletjes
slikken om het stressniveau weer op het normale gemiddelde te krijgen. Slijtageplekken in het tapijt of laminaat van het heen en weer ijsberen door het huis of zou dat
komen door het oefenen van de polonaise… Oefenen doen ze ook voor de Prinsbekendmaking die dit jaar als thema ‘The Eurovision Song Contest’ heeft meegekregen.
Verkleed je dus zo extravagant mogelijk, kom in gala of versier jezelf in de kleuren
van je favoriete land om in de juiste sfeer te komen. Aan het einde van de herkenbare
en in rap tempo verlopende Prinsbekendmakingsact, weet iedereen wie de nieuwe
Prins en Hofdames zijn geworden. Maar voor het zover is, nemen we afscheid van
Hofdames Amber en Ellis, wat een leuke en spontane meiden zijn dit. En natuurlijk
ook van Prins PatríQ, wat een geweldig enthousiaste en spraakzame Prins was hij die
iedereen heeft voorzien van het heerlijke fraaie robijnrode PatríQ Bier. We hopen
dat hij zonder al te veel tegenstribbelen de rode EPC bolhoed accepteert en deze met
gepaste trots zal dragen.
Wie ook klamme handjes hebben en het zweet tot in de bilnaad hebben zitten van de
zenuwen, zijn de 1+1=-2 nieuwe Maskerleden want op 1 been kun je niet lopen. Ook
zij zullen het moeilijk hebben om hun mondje dicht te houden over ‘hun geheim’,
wat dat geheim ook mag zijn. Welke functies zullen ze gaan vervullen, want we weten allemaal dat er weinig georganiseerd kan worden zonder een gestructureerde en
scherpzinnige penningmeester. Wat zullen de naaste mensen om hen heen trots zijn
als zij morgenavond ten tonele verschijnen en ontmaskerd worden.
Het Masker heeft ondertussen ook niet stil gezeten en is al druk bezig met de voorbereidingen voor het grote carnavalsfeest van 21 t/m 25 februari 2020. Sponsors en
adverteerders worden bezocht en het enthousiasme die we daar nu al van ontvangen,
geeft aan dat het carnaval in Zwaag enorm leeft. Alvast dank voor hun medewerking.
Alaaf!
Wie wordt de nieuwe Prins Carnaval van Zwaag?
Prinsbekendmaking: The Eurovision Song Contest
Zaal open om 21.00 uur, 5 euro entree tot 22.00 uur, daarna 11.00 euro.
We starten hoe dan ook op tijd met de act zodat om ‘elf over elf’ het trio bekend is.
Tot leut op www.carnavalzwaag.nl en tot het volgende Samenspel, Het Masker

Activiteitenagenda

november

8 november

Klaverjassen
SV Westfriezen

Aanvang 20.00 uur

9 november

Bokbier/gezelligheidstoernooi
LTC Wings, Blokker

9 november

Dorpsveiling Oosterblokker
De Harmonie, Oosterblokker

Aanvang 20.00 uur

9 november

Tributeband Callahan Clearwater Revival
MFA De Kreek, Zwaag

Aanvang 20.00 uur

Vanaf 17.00 uur

10 november Kogge Klassiek uit Avenhorn: Opera Verdi
Cultureel Centrum Pancratius, Oosterblokker
10 november Maks’ doe-middag: Pompoenen uitsnijden
Kloosterhout 1-2, Blokker

Aanvang 15.00 uur

11.00 + 14.00 uur

14 november Verkoop door hobbyclubs
14.00-17.00 uur
De Perelaar, hoofdingang Pastoor Nuijenstraat, Zwaag
16 november Klaverjassen
De Wildebras, Zwaagdijk-West
19 + 20 nov.

Handwerkmarkt
Ontmoeten bij Brinkpark, Blokker

Aanvang 20.00 uur

10.00-16.00 uur

20 november Dorpenoverleg Blokker-Zwaag
De Witte Valk, Zwaag

Aanvang 19.30 uur

20 november KBO Blokker: Lezing over Amerika
Het Gouden Hoofd, Blokker

Aanvang 14.00 uur

20 november Maks’ doe-middag: Word dierenverzorger voor een dag 14.30-16.00 uur
Kloosterhout 1-2, Blokker
20 november Open oefenavond koor Swaegh Zingt
De Witte Valk, Zwaag
22 november JB vinyl avond
De Wildebras, Zwaagdijk-West

20.00-22.00 uur

Aanvang 20.30 uur
Lees verder op de volgende pagina >>

23 november Sinterklaasfeest (intocht 13.00-14.00 uur)
De Plataan, Zwaag

14.00-16.00 uur

23 november INTENZ, vierstemmig kamerkoor uit Enkhuizen
Cultureel Centrum Pancratius, Oosterblokker
24 november Sinterklaasfeest
Het Gouden Hoofd, Blokker

12.00-14.00 uur

28 november High Tea KVG Zwaag
Vertrek vanaf De Plataan

Vanaf 13.00 uur

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

Sportagenda

november

VOETBAL
10 nov

Dames

De Blokkers-Victoria Boys

11.30 uur

Blokker

10 nov

Heren

De Blokkers-KGB

14.00 uur

Blokker

10 nov

Heren

Westfriezen-Hugo Boys

14.00 uur

Zwaag

ZAALVOETBAL
11 nov

Dames

ZVV Zwaag-Het Wapen van Ilpendam

20.25 uur

Zwaag

15 nov

Heren

ZVV Zwaag-de Ruif / ZoHip.nl

20.55 uur

Zwaag

20 nov

Heren

ZVV Zwaag-Golden Stars FC

21.05 uur

Zwaag

10 nov

Dames

HV Blokker-Victoria 2

12.00 uur

De Kreek

10 nov

Dames

Westfriezen-KDO

12.15 uur

Zwaag

10 nov

Heren

HV Blokker-SV Zeeburg

13.15 uur

De Kreek

8 nov

Dames

NIVO-VVW

19.30 uur

De Kers

15 nov

Heren

NIVO-Ardea

21.15 uur

De Kers

19 nov

Heren

WhamWham-Zaanstad 3

21.00 uur

De Opgang

17 nov

Dames

WHTC-KHC Strawberries

12.45 uur

De Roskam Zwaag

17 nov

Heren

WHTC-AMHC FIT

14.45 uur

De Roskam Zwaag

HANDBAL

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.

Lezing Francine Bensdorp bij KVG St. Anna
Woensdag 16 oktober kwam Francine Bensdorp bij ons langs en vertelde haar ervaring over ‘in het verkeerde lichaam geboren zijn’. Zij hoopt
met deze presentatie een voorbeeld te zijn en een bijdrage te leveren
aan het besef dat een mens die anders is óók een waardevol mens is.
Levensloop
Francine is geboren en opgegroeid in Het Gooi in een streng rooms-katholieke familie. Zij was het derde kind, er waren al twee dochters. Frans, zo werd ze genoemd,
was in de peuter/kleutertijd een druk, lastig, moeilijk te hanteren jongetje. Op een
gegeven moment werd hij door z’n ouders bij een psychiater afgeleverd met het
verzoek: onderzoek dit kind eens. Dit gebeurde zo’n vijf keer, maar met het IQ van
Francine was niets mis. Na een moeizame middelbare schoolperiode ging Francine
naar Eindhoven om daar te studeren. Ook daar liep het niet lekker. Totdat Francine
een tv-programma zag waarin een man zich had laten ombouwen tot vrouw. Toen
viel het kwartje. Francine ging naar het UMCG in Groningen en kwam daar in het
traject terecht. Ze werd begeleid door een genderteam.
Francine en haar partner hadden een watersportzaak in IJlst. Een klein dorp waar je
niet zo in vrouwenkleren gaat rondlopen. Daarom ging Francine in het weekend naar
Rotterdam. Daar huurde ze een flatje en liep als vrouw rond. Om in IJlst duidelijk te
maken wat er aan de hand was, schreef Francine een stuk in de plaatselijke krant.
Daarna ging zij als vrouw boodschappen doen.
Het was een hele bijzondere informatieve avond.
Wilt u meer weten over KVG St. Anna? Kom eens vrijblijvend langs. Neem contact op
met onze secretaresse Marian Stavenuiter: 06-37310213 of kvgstanna@hotmail.com.
Onze volgende avond is donderdag 14 november. Dat wordt een avond die in het
teken staat van Sinterklaas.
Hartelijke groet, het bestuur K.V.G. St. Anna

Kom je ook volleyballen?
Volleybalvereniging Westvolver is een kleine, gezellige volleybalvereniging met als thuishaven Sportzaal De Schalm in Westwoud. De
vereniging bestaat uit drie seniorenteams en een flinke groep recreanten. Vanaf 28 oktober zijn we gestart met jeugdtraining. Er hebben zich al wat
enthousiaste kinderen aangemeld, dus heeft uw kind nog geen passende (team)sport
gevonden, dan is volleybal misschien iets voor hem. Het volleyballen begint makkelijk
met gooien en vangen, waarna stap voor stap de techniek van het volleyballen wordt
geoefend. De jeugdtraining is voor kinderen vanaf 8 jaar en wordt gehouden op
maandag van 17.00 tot 18.00 uur. Na twee keer meedoen, kunnen de kinderen beslissen of ze door willen gaan. Aanmelden kan per e-mail naar johanneskoster@live.nl.
U kunt hier ook terecht voor vragen of kijk op onze website www.westvolver.nl.

Column
Wasstraat

B rec h j e

Toen ik aan het tanken was, in Zwaag, zag ik bij de ingang
van de wasstraat een ‘Revolution Textielwasserette’. Ik was verbaasd om een wasserette bij een benzinestation te zien. Ik vond het onzin. ‘Wie maakt er nou gebruik van
zo’n soort wasstraat?’
Een artikel op internet liet mij de voordelen ervan zien. Je kan acht of achttien kilo
wasgoed wassen. Er is ook een droger voor 18 kilo textiel. De professionele machines
wassen het te wassen goed in een half uur schoon, u tankt ondertussen en haalt een
kopje koffie. Handig voor mensen die in huis geen plek hebben voor een wasmachine
of die hun gordijnen en dekbedden willen wassen.
Tijdens het koffie drinken raakt u misschien wel aan de praat met iemand. Ik kan mij
enigszins voorstellen hoe dat in de jaren vijftig en zestig ging. In een uur werd de was
(van een hele week) gereinigd en gedroogd. Tijdens dat uurtje wachten werden de
nieuwtjes en roddels uitgewisseld. De wasserettes waren gastvrije ontmoetingsplaatsen met een rol in het maatschappelijk leven.
Tegenwoordig bestaan er nog steeds wasserettes, voornamelijk in de grotere steden. Deze worden door alle lagen van de bevolking gebruikt, zeker niet alleen door
studenten. Er zijn huishoudens die de ruimte niet hebben, of financiële middelen om
een wasmachine aan te schaffen. Een derde reden is het besparen van tijd. In de wasserette kan men net zoals bij de ‘Revolution Textielwasserette’ tot achttien kilo in een
beurt wassen terwijl in de huishoudelijke
wasmachine ongeveer zeven kilo past.
Rekent u maar uit!
Als ze binnen bij het benzinestation nou
eens meer stoeltjes neerzetten om te
wachten terwijl uw was gedaan wordt,
zijn we straks weer terug bij de jaren ’50.
Wat een gezelligheid! Zijn cursussen als
‘Hoe gaan wij met elkaar om?’, die men in
een les of acht voltooit, niet meer nodig.

Prinsbekendmaking bij De Blockeniers
Vrijdag 15 november vanaf 21.00 uur zal carnavalsvereniging De Blockeniers zijn nieuwe Prins of Prinses,
Adjudant of Adjudante en Hofdames presenteren aan
het Rijk der Blockeniers. Het is voor het nieuwe decorum
natuurlijk moeilijk om hun mond te houden nu zij een
groot en goed bewaard geheim met zich meedraagt,
maar het gaat dit viertal goed af om menigeen op het
verkeerde been te zetten. Volop wordt er dan ook al gespeculeerd: is de 50e Prins of
Prinses van De Blockeniers eentje die uit het juiste hout is gesneden en al wat ervaring
heeft met het carnavalsgebeuren? Of moet er meer gezocht worden in de agrarische
sector? Want deze groep kan wel een steuntje in de rug gebruiken. Hoe mooi zou het
zijn als de Prins uit die hoek zou komen. Dan denk je toch al snel aan Jan Koopman,
een echte Blokkerder. Of zijn De Blockeniers op zoek gegaan in de historie? Als je 50
jaar bestaat, heb je natuurlijk een hele achterban in de vorm van kinderen en kleinkinderen van oud-Prinsen, Adjudanten en oprichters. Hoe mooi zou het zijn als daar
raakvlakken zijn.
Het is voor het bestuur dan ook een hele klus om het juiste decorum te presenteren,
vooral omdat het om een jubileum gaat. We kunnen wel verklappen dat het bestuur
supertrots is op het decorum dat 15 november gepresenteerd gaat worden. Een tipje:
de nieuwe Prins of Prinses komt uit Oosterblokker, maar zou ook zomaar uit Westerblokker kunnen komen. Vanaf deze plaats wordt iedereen die de afgelopen 50 jaar
betrokken is geweest bij De Blockeniers uitgenodigd om vooral te komen naar deze
50e prinsbekendmaking. Het belooft een mooie avond te worden en ervaar zelf wat
een mooi en verassend decorum op het podium zal komen te staan.
Helaas zullen we deze avond afscheid nemen van ons geweldige decorum van afgelopen jaar. Deze avond zullen zij officieel afscheid nemen en doen dit met heel veel
mooie herinneringen aan een prachtig carnaval. Prins Mancke zal gewoon weer Emiel
Wagenaar zijn, Adjudant Nelis wordt weer Erwin Andrioli en de hofdames Floortje
Broers en Isa Munneke. De Prins en Adjudant zijn OPA geworden (Oud Prinsen en Adjudanten), een belangrijke club binnen
De Blockeniers. De hofdames zullen bij
de E.H.B.O. worden opgenomen. Heel
veel dank aan dit decorum voor het
prachtige carnaval dat zij De Blockeniers en vele anderen hebben gegeven.
Kom allen vrijdag 15 november vanaf
21.00 uur naar de Harmonie voor een
spetterende act voorafgaand aan de
prinsbekendmaking. De muziek zal
worden verzorgd door Party Top.

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		
Koffie drinken
10.00 – 11.00 uur
Gezamenlijk eten 12.00 – 13.00 uur
Fitness
13.00 – 15.00 uur
Spelletjesavond
19.00 – 20.30 uur
		
Dinsdag		
Koffie drinken
10.00 – 11.00 uur
Gezamenlijk eten 12.00 – 13.00 uur
Handwerken
13.30 – 15.30 uur
		
Woensdag		
Koffie drinken
10.00 – 11.00 uur
Gezamenlijk eten 12.00 – 13.00 uur

Donderdag
Koffie drinken
Gezamenlijk eten
Biljarten
Spelletjesmiddag

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

Vrijdag
Koffie drinken
Gezamenlijk eten

10.00 – 11.00 uur
12.00 – 13.00 uur

Zondag
Koffie drinken

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 13 en 27 november van 13.30 tot 15.30 uur
Vrijdag 22 november van 14.00 tot 16.00 uur
Donderdag 14 en 28 november 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
088-9210011 of info@ontmoetenbijbrinkpark.nl.

Bridgen
De heer Leijen uit Blokker wil graag mensen die geïnteresseerd zijn in bridgen maar
het spel nog niet kunnen, uitnodigen om dit te komen leren. Met ondersteuning van
allerlei hulpmiddelen wordt u het spel geleerd zodat u op een gegeven moment zelfstandig kunt bridgen. Er zijn geen kosten aan verbonden. De heer Leijen speelt het
spel altijd met veel plezier en vindt het ook belangrijk dat er contact onderling is en
ruimte voor een gezellig praatje.
Bent u geïnteresseerd? Meld u dan aan bij de heer Leijen op 0229-861739 of via
hq.leijen@ziggo.nl. Na inventarisatie van de aanmeldingen zullen wij u berichten over
de dag en het tijdstip waarop de activiteit zal plaatsvinden.
1.Hoorn
1.Hoorn, het loket voor Zorg en Ondersteuning van Gemeente Hoorn, is per 7 november gestart met een spreekuur in Ontmoeten bij Brinkpark. Heeft u vragen of wilt u
informatie? Dan kunt u vanaf nu op donderdag tussen 10.00 en 11.00 uur terecht in
Ontmoeten bij Brinkpark.
Handwerkmarkt
De handwerkgroep organiseert op dinsdag 19 en donderdag 21 november een handwerkmarkt. U bent van harte welkom tussen 10.00 en 16.00 uur om binnen te lopen.
Er zijn leuke artikelen te koop voor sinterklaas en kerst en ook de welbekende sokken
zijn verkrijgbaar.

Sinterklaas komt weer naar Zwaag met zijn pieten
Zaterdag 23 november is het weer zover, de sinterklaasintocht in Zwaag. Het belooft
een prachtige dag te worden. Om 13.00 uur begint de intocht door Zwaag vanaf De
Plataan (de route staat
binnenkort op onze
Facebookpagina). Om
14.00 uur zijn we terug
in De Plataan om het
fantastische feest met
de kinderen uit groep
1 t/m 4 te vieren.
De middag wordt om
16.00 uur afgesloten.
Volg ons op Facebook
voor het laatste nieuws:
www.facebook.nl/
sinterklaasintochtzwaag.

Beleven en leren op Het Ooievaarsnest
Staken, burn outs, lerarentekorten, klassen naar
huis: de berichtgeving over het onderwijs is momenteel bepaald niet positief. En hoewel het inderdaad heel belangrijk is om wel dit soort signalen aan de politiek te blijven afgeven,
helpt het allemaal ook juist weer niet mee om jongens en meisjes enthousiast te
maken voor het vak. En dat is wat we nodig hebben. Meer mensen die ervoor kiezen
om voor de klas te gaan staan. Niet alleen jonge mensen die nog over een schoolkeuze moeten nadenken, maar ook meer ervaren mensen die als zij-instromer de switch
willen maken. Het Ooievaarsnest is een zogenaamde opleidingsschool. Studenten
van zowel het Horizon College als de verschillende Pabo’s zijn welkom om ervaring
op te doen met het werken in de klas. We proberen ze niet alleen zo goed mogelijk
te begeleiden bij hun opleiding en stage opdrachten, maar ze ook enthousiast te houden voor het beroep. Onder andere door ze te laten ervaren hoe je met creativiteit de
lessen kunt inkleuren en tot leven kunt laten komen. Een mooi voorbeeld daarvan is
het belevenismuseum van groep 7 en 8.
In de bovenbouw van Het Ooievaarsnest wordt
gewerkt aan thema’s waarin aardrijkskunde, geschiedenis en natuur en techniek worden gecombineerd.
Binnen het thema ‘wereldsterren’ draaide het om
beroemde kunstenaars uit de geschiedenis, maar
werd ook een les aan zintuigen gewijd. Uiteindelijk
leidde dit tot een tentoonstelling waarbij verschillende wereldsterren ‘beleefd’ konden worden door
de bezoekende kinderen en ouders. De kinderen
van groep 7 en 8 hadden als opdracht gekregen om
een foto te maken waarop zij zelf hun gekozen beroemdheid moesten uitbeelden. Daarnaast moesten
zij natuurlijk zo veel mogelijk informatie over die
persoon verzamelen en vervolgens nadenken op
welke wijze zij via meerdere zintuigen deze persoon
konden laten beleven. Met voorwerpen, geuren, smaken of geluiden. Het werd een
creatieve en interactieve afsluiting van het thema. En niet alleen voor onze leerlingen, maar ook voor onze stagiaires een mooie leerervaring.
Iedereen, jong of wat ouder, die overweegt in het onderwijs te gaan werken, zou zich
vooral niet moeten laten weerhouden door alle negatieve berichtgeving over werkdruk, salarissen en tekorten, maar is van harte welkom om op Het Ooievaarsnest de
mooie kanten van het onderwijs te ervaren. Een ochtend, een dag of een week meelopen? Het kan allemaal. Terugkeren in het beroep na er een aantal jaren uit geweest
te zijn? Ook dan is het fijn om weer even rustig ervaring op te doen en weloverwogen keuzes te maken. Kom naar Het Ooievaarsnest en beleef het leuke van onderwijs.
Openbare basisschool Het Ooievaarsnest, Kalbstraat 1, Zwaag, www.obshetooievaarsnest.nl

Work in progress bij RK basisschool Pancratius

Op bijgaande foto is te zien dat er momenteel hard wordt gewerkt aan ons schoolplein. Fase 1, de uitbreiding van het schoolplein, is na lang wachten eindelijk van start.
De leerlingen hebben ons enorm op weg geholpen door diverse sponsoracties te houden. Daarnaast hebben diverse goede doelen, stichtingen, bedrijven, privé-donateurs
en de gemeente ervoor gezorgd dat onze lang gekoesterde wens, een uitdagende en
natuurlijke speelomgeving, nu toch echt gerealiseerd gaat worden. Hier zijn wij hen
allen ontzettend dankbaar voor.
Maar we zijn er nog niet. Na fase 1 komt fase 2 en dat is de inrichting en verfraaiing
van het plein. Hiervoor zoeken wij nog sponsoren. Kunt u ons helpen? Alle donaties
zijn welkom.
Zowel financieel als materieel. Meer informatie is te vinden op www.rkbspancratius.nl
of neem contact met ons op via schoolplein@rkbspancratius.nl.

Kapot speeltoestel?

Meld het op
www.hoorn.nl/melding

Losse stoeptegel?

Meld het op
www.hoorn.nl/melding

Pancratius vertelt…
Dag lieve mensen,
Het is voor mij wat vreemd om te horen dat hier verschil is
in zomertijd en wintertijd. Ik ken dat fenomeen niet. Ik heb
geen zomer- en wintertijd, ik ken geen dag en nacht en ik
ken geen jaargetijden. Als ik zo hoor hoe u dat allemaal
ervaart, prijs ik mij gelukkig dat dat ‘bij ons’ niet bestaat. Daar waar ik ben, is
het tijdloos, is er de eeuwigheid. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat ik niet op de
hoogte ben van de aardse dingen. Ik ben ook bij u beneden in en rondom mijn
Pancratiuskerk.
Eigenlijk moet ik iets goedmaken. Ik prijs regelmatig iedereen die betrokken is
bij het Cultureel Centrum Pancratius. Naast de kerk ligt een klein kerkhof. Op dit
kerkhof liggen zeer oude grafmonumenten met grijze, oude, vale en slecht te
lezen grafstenen. Daardoor is het kerkhof mooi van oudheid, of mag ik zeggen,
mooi van lelijkheid. Ondanks het feit dat er bijna niemand meer wordt begraven,
wordt het kerkhof goed onderhouden. Hierbij dank ik de vrijwilligers die het
kerkhof zo’n mooi geheel laten zijn met mijn kerkgebouw.
Zaterdag 19 oktober zong het koor DZAMO uit Georgië. Zes stevige kerels zongen á capella mooie liederen over natuur, liefde, strijd, en kerkliederen. Moeiteloos vulden zij het schip met hun prachtige krachtige stemmen. Het was wel
jammer dat niet meer mensen zijn komen luisteren.
Zondag 27 oktober was er een antiekmarkt in mijn kerk. Het hele gebouw was
ingericht met kramen, tafels en stellingen en overal was oudheid te koop. Het
lijkt wel of het juist óud moet zijn in mijn óude kerk. Er was een geweldige
belangstelling met meer dan 500 bezoekers. De opbrengst, voor zover dat voor
Pancratius is, is weer bestemd voor het onderhoud en de vernieuwingen van mijn
kerkgebouw.
Zondag 10 november zal het koor Kogge Klassiek zingen. Ook in 2017 gaven zij
hier een geweldig optreden.
Maandag 11 november nodig ik alle kinderen uit om ook dit jaar bij mij te komen
zingen. Aan de lichtslinger kun je zien welke deur open is.
Zaterdag 23 november zal het koor INTENZ, een vierstemmig kamerkoor uit Enkhuizen, een optreden verzorgen.
Voor de activiteiten van december en voor meer informatie moet u maar eens
kijken op www.ccp.nu.
Een warme groet van uw ijsheilige Pancratius, en graag tot de volgende keer.

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.

09 nov.

Oosterblokker

Eucharistieviering m.m.v. koor Zingenderwijs

			

Westwoud

GEEN VIERING

Zo.

Zwaag

Martinusfeest - Eucharistieviering m.m.v. Koor Marcanto

10 nov.

19.00 uur
09.30 uur

		

14.00 uur		

Vietnamese viering in de Lourdeskapel

		

19.00 uur

Zwaag

Rozenkransgebed in de Lourdeskapel

Di.

12 nov.

09.00 uur

Zwaag

Eucharistieviering in de Lourdeskapel

Wo.

13 nov.

08.30 uur

Zwaag

Stille Aanbidding

		

09.00 uur		

Eucharistieviering in de Lourdeskapel

Do.

14 nov.

09.00 uur

Zwaag

Eucharistieviering in de Lourdeskapel

Vr.

15 nov.

09.00 uur

Zwaag

Eucharistieviering in de Lourdeskapel

Za.

16 nov.

19.00 uur

Westwoud

Eucharistieviering m.m.v. Grote Waalkoor

			

Oosterblokker

GEEN VIERING

Zo.

Zwaag

Eucharistieviering

17 nov.

09.30 uur

		

14.30 uur		

Filipijnse viering in de Lourdeskapel

		

19.00 uur		

Rozenkransgebed in de Lourdeskapel

Di.

19 nov.

09.00 uur

Zwaag

Eucharistieviering in de Lourdeskapel

Wo.

20 nov.

08.30 uur

Zwaag

Stille Aanbidding in de Lourdeskapel

		

09.00 uur		

Eucharistieviering in de Lourdeskapel

Do.

21 nov.

09.00 uur

Zwaag

Eucharistieviering in de Lourdeskapel

Vr.

22 nov.

09.00 uur

Zwaag

Eucharistieviering in de Lourdeskapel

Za.

23 nov.

19.00 uur

Oosterblokker

Eucharistieviering m.m.v. Dames- en Herenkoor

			

Westwoud

GEEN VIERING

		

Zwaag

Woord- en Gebedsdienst - Groep Venster m.m.v.

19.00 uur

				

Grote Waalkoor

Zo. 24 nov.

09.30 uur

Eucharistieviering m.m.v. koor Marcanto

		

14.00 uur		

Vietnamese viering in de Lourdeskapel

		

19.00 uur		

Rozenkransgebed in de Lourdeskapel

Zwaag

Dorpenoverleg Blokker-Zwaag
U bent van harte welkom op onze bijeenkomst op woensdag 20 november in
De Witte Valk, Dorpsstraat 175 in Zwaag. Aanvang is 19.30 uur (let op, nieuwe tijd).
Agenda:
1. Opening.
2. Ingekomen post/mededelingen.
3. Verslag d.d. 30 september 2019
4.	Cybercrime en andere oplichtingspraktijken via digitale media, hoe bescherm je
jezelf? Ed Mantel van Politie Hoorn zal u tijdens zijn presentatie voorzien van informatie.
5.	Presentatie Duurzaamheid door PuurHoorn. In navolging van vragen tijdens de
vergadering van 30 september zal PuurHoorn de gestelde vragen verder toelichten.
6. Algemene rondvraag en alles wat nog niet aan de orde is geweest.
7. Sluiting en een drankje in het voorcafé.
De volgende bijeenkomsten zijn op maandag 13 januari 2020, woensdag 4 maart
2020, maandag 11 mei 2020 en zullen allen plaatsvinden in De Witte Valk.
Graag tot ziens op 20 november.
De Agendacommissie

Z WA A G

BLOKKER
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 10 november Blokker
ds. J. Meinders
Zondag 17 november Zwaag 11.00 uur
ds. R. Kooiman, gezamenlijke dienst met EBG
Zondag 24 november Blokker
ds. J. Meinders, laatste zondag kerkelijk jaar

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)  	
com
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

jweening@gmail.

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.

