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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 27 september kunt u inleveren

uiterlijk op woensdag 18 september 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

Oproep: ook vijftig jaar?
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!

Volleybalvereniging Wham Wham: Start to volleyball
Wil je de beginselen van het volleybalspel leren? Meedoen met het gezellige oliebollentoernooi? En vanaf januari aansluiten bij een competitiegroep of recreantengroep?
Meld je aan via het inschrijfformulier op www.wham-wham.nl.
Meld je aan en doe gezellig mee!
Voor wie: iedereen vanaf 16 jaar
Wanneer: start 3 oktober - einde 19 december
Waar: sporthal De Opgang in Zwaag
Tijdstip: donderdag van 19.30 - 21.00 uur
Door wie: ervaren trainers
Groep: minimaal 6 - maximaal 12 personen
Kosten: 50 euro per persoon voor tien trainingen
En als het allemaal voorspoedig gaat: het oliebollentoernooi is eind december.

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 18 september
WOENSDAG 2 OKTOBER
Svp papier gebundeld of in doos/bak aan de weg zetten.

Nieuwe en gebruikte babyspullen voor het goede doel
Sinds half augustus is in Zwaag op Dijkgraaf 60 in de Bangert en
Oosterpolder bij de familie Veerman een inzamelpunt van Stichting
Babyspullen gevestigd. Stichting Babyspullen verzamelt gebruikte en
nieuwe babyspullen en maakt daar babystartpakketten van. Deze
pakketten worden gratis verstrekt via diverse hulpverleningsinstanties aan (aanstaande) ouders die het financieel moeilijk hebben. “In Nederland groeit
één op de negen kinderen op in armoede. Ouders kunnen in die gevallen vaak niet
voldoen aan de basisbehoeften voor hun pasgeboren baby: een warme deken, een
kruik, verzorgingsspulletjes of voldoende
kleertjes”, aldus oprichtster Marjolijn Hermus. “Wij vinden dat elk kind recht heeft
op een goede start.”
Karin Veerman draagt Stichting Babyspullen een warm hart toe. “In mijn werk als
kraamverzorgende heb ik met eigen ogen
kunnen zien hoe belangrijk het is om een
goede start te maken. Babyspullen en
andere zaken dragen daar veel aan bij.”
Hulp geven
Stichting Babyspullen werkt uitsluitend
met vrijwilligers en is afhankelijk van
bedrijven en particulieren die het doel
steunen. Dit kan zijn door het schenken
van babyspullen, het leveren van een
financiële bijdrage of door praktische
ondersteuning als vrijwilliger.
Meer informatie over hoe bedrijven en
particulieren het werk van de stichting
kunnen ondersteunen is te vinden op
www.stichtingbabyspullen.nl.

Liefdewerk Oud Papier Zwaag
Het oud papier wordt elke maandag in de
even weken opgehaald in Zwaag.
Ophaaldata:
MAANdag 16 september
MAANDAG 30 september
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

Column
Het boze oog

B rec h j e

In de tuin bij de vlonder hangt een mooie windgong. Boven
de bamboe-muziekstaven een rustieke holle kokosnoot. Een
heerlijk rustgevend geluid als je in de buurt zit. Jammer dat wij steeds vaker een wesp
bij de waterkant zien. Ze lijken bewust ergens naar toe te vliegen. De vraag is waar ze
dan graag naar toe gaan. Wij worden de wespen die wij steeds vaker in de tuin signaleren zat. Het is het einde van het zomerseizoen en dan worden die gestreepte beestjes
brutaler en agressiever. Wij zien ze liever gaan dan komen, zoals u zult begrijpen. Als
wij ondanks de wespen weten te ontspannen lijkt het of iets in de holte van de klappernoot naar ons kijkt. We knipperen met onze ogen, maar als we weer kijken is de situatie
hetzelfde. Ssst, niks tegen de kinderen zeggen. Het bolletje van onze windgong lijkt wel
een oog, een boos oog. ’s Avonds als de meeste insecten rustig zijn, sluipen mijn man en
ik behoedzaam naar de waterkant en staan oog in oog met ons ‘boze oog’. In het oog
is het een gekrioel van wespen! Help, wat nu? Eraf halen en in het water gooien! Laten
we even beraadslagen, want wat als die beesten boos worden? Een half uur later gaat
manlief gewapend in zijn bergschoenen, lange spijkerbroek, leren jas, leren handschoenen, sjaal om zijn mond en neus, bril op, pet op zijn hoofd richting het boze oog. Ik
houd de vluchtroute open... Nu komt het erop aan. Het moet snel en geruisloos gedaan
worden. Aanval is de beste verdediging. Een linnen tasje vliegensvlug om de windgong
en met een touwtje dicht binden. Dan de draden van de windgong doorknippen. Windgong in de klaarstaande emmer met water onder duwen, baksteen erop. Snel naar de
tuindeuren, waar de held binnengehaald wordt. Het blijft rustig buiten, het oog heeft
zich gesloten.

Kom een balletje slaan in de Nationale sportweek
Tafeltennisvereniging TTSport/A-Merk geeft kinderen de gelegenheid om te komen
tafeltennissen. Dit kan op verschillende momenten.
Dinsdagmiddag is er een les voor kinderen van het basisonderwijs van 15.30 tot 16.30
uur in sporthal De Kreek, Meetketting 1 in Zwaag.
In het clubgebouw in het Koetshuis, Oosterblokker 53, wordt getraind op zaterdagochtend van 10.00 tot 11.00 uur door kinderen van het basisonderwijs.
De jeugd van het voortgezet onderwijs traint ook in het Koetshuis, op maandagavond
van 19.30 tot 20.30 uur.
Voor aanmeldingen, om langs te komen of informatie, kunt u terecht bij José Molenaar:
06-25170465 of molenaarjose@gmail.com.

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!

TRIX KLIJNMAN UIT ZWAAG

Dat bijna niemand de buschauffeur gedag zegt

bij het binnenkomen.

Zwembad de Wijzend eind augustus al dicht gegaan is.

Het ontbreken van een pinautomaat in de Bangert en Oosterpolder.

Spinnen!

Dat Utopia gaat stoppen.

Mensen die ‘vergeten’ te eten, hoe dan?
Een boek lezen en er pas halverwege achter komen
dat je het al eens gelezen hebt.

Dat katten niet in hun eigen tuin poepen.

Dat deze rubriek ‘Stom’ heet... LEUK is toch veel positiever?!
Trix Klijnman geeft de rubriek door aan Cor van der Koelen uit Zwaag.
De redactie van Samenspel ontvangt haar bijdrage aan ‘Stom’ - inclusief foto - graag
vóór 18 september 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

Overige activiteiten:
Klaverjassen
Verrassend Tekenen
Bingo
Gezamenlijk eten

Vrijdag 20 september en 4 oktober van 14.00 tot 16.00 uur
Woensdag 18 september en 2 oktober van 13.30 tot 15.30 uur
Vrijdag 27 september van 14.00 tot 16.00 uur
Donderdag 19 september en 3 oktober vanaf 17.30 uur
(opgeven via mevrouw Van Wegen, telefoon 0229-245683)

Tevens zijn wij nog op zoek naar vrijwilligers voor het uitserveren van de maaltijden.
Bent u geïnteresseerd? Laat het ons weten via onderstaande contactgegevens.
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.

R.K. Vieringen in Brinkpark
In Brinkpark gaan de Rooms-Katholieke vieringen hun tweede jaar in. Als we terug
kijken, mogen we best tevreden zijn. Samen de Eucharistie vieren, doet veel mensen
nog steeds goed. Zelfs de tropische temperaturen waren voor hen geen reden om weg
te blijven.
Inmiddels hebben we afscheid genomen van kapelaan Mario. Hij wordt opgevolgd
door kapelaan Maciej (uitspraak Matjek). Afwisselend gaan kapelaan Maciej en pastoor
Samuël voor in de vieringen,
maar zij hoeven de voorbereiding niet in hun eentje te doen. Op de achtergrond zorgen
Anneke Bakker, Cathrien van der Kruijs en Joke Lakeman voor een passende invulling
zoals een thema, de voorbeden, het gedenken van eventuele overledenen en een gedicht passend bij het thema. Na afloop is er altijd gelegenheid om elkaar te ontmoeten
onder het genot van een glaasje sap.
Om van de ontmoetingsruimte een kerkzaal te maken, zijn we Jan Kieftenburg en
Simon Kooter dankbaar. Het is voor hen een kleine moeite, zeggen ze. Zo ziet u: vele
handen maken licht werk.
Voor wie dit bovenstaande ‘nieuw’ is en nieuwsgierig is geworden, is van harte welkom
op de vierde woensdag van de maand om 16.00 uur. In september is dat de 25e.
Joke Lakeman

Kermis Westerblokker leeft
Van 13 t/m 17 september is het kermis in Westerblokker. De afgelopen periode is veel
energie gestoken in het organiseren van een gezellig kermisprogramma voor jong en
oud. Zoals bij een echte kermis hoort, zullen er als vanouds vier dagen lang kermisattracties op het Beursplein staan: autoscooters, zweefmolen, draaimolen, trampoline,
schiettent enzovoort. In samenwerking met de exploitanten zijn er diverse acties. Zo is
er gratis schminken op zondagmiddag en EURO-dag op dinsdag.
Ook in en rond Het Gouden Hoofd is van alles te beleven. Op vrijdag wordt na het
traditionele bakvoetbal een gezellige afterparty gehouden vanaf 00.00 uur. Zaterdag
is het vanaf 20.00 uur feest met DJ Matthijs. Zondag gaat vanaf 16.00 uur het dak eraf
tijdens het Oktoberfest in de feesttent vóór Het Gouden Hoofd met medewerking van
feestband Die Schluchtenkracher. Vanaf 20.00 uur doet DJ Dolphin er nog een schepje
bovenop.
Maandag is het Lazy Monday, lekker bijkomen van het weekend: kermispoker vanaf
16.00 uur en vanaf 18.00 uur biefstuk eten voor een tientje. Dinsdag vanaf 16.00 uur is
iedereen, jong en oud, van harte welkom om als vanouds weer klas- en dorpsgenoten,
vrienden en bekenden te zien en te spreken op deze ouderwets gezellige slotdag. Om
18.00 uur is er Trekker Trek buiten vóór het café. Vanaf 21.00 uur live muziek van dé
kermisband van dit moment: 8-PM.

Jeugdgebouw Honky Tonk is vernieuwd
Vrijdag 30 augustus is het jeugdgebouw Honky Tonk in Zwaag na een
interne verbouwing van drie maanden
opnieuw in gebruik genomen door de
jeugd.
Honky Tonk wordt door verschillende verenigingen met voornamelijk
activiteiten voor de jeugd gebruikt.
Jeugdraad Zwaag is een van de
hoofdgebruikers met activiteiten als
jeugdmusical, jeugdschaken en de
jeugddisco met The Sound. Het interieur van het gebouw was niet meer
van deze tijd en liet duidelijke sporen
zien van intensief gebruik. De hoogste
tijd voor een opknapbeurt. De gebruikers werd gevraagd om input te geven
voor verbeteringen aan het gebouw.
De wensen zijn zoveel als mogelijk meegenomen in het nieuwe ontwerp. Dit ontwerp is
gemaakt in de stijl van het jongerentelevisieprogramma Checkpoint waarbij de kleuren
geel, zwart, grijs in een industriële omgeving de boventoon voeren. Naast de kleurstelling zijn de grootste aanpassingen een nieuwe keuken/balie en een grotere vouwwand
zodat de kleine en de grote zaal kunnen worden samengevoegd. Hierdoor zijn de activiteiten met grotere groepen kinderen beter te organiseren.
Na het openingswoord van de voorzitter, waarin alle betrokkenen werden bedankt
voor hun bijdrage, startte The Sound de countdown en telden de jongens en meisjes
(110 in totaal) af van 10 naar 0. Daarna ging het geluidsvolume voluit en begonnen de
discolampen fel te flitsen. De eerste jeugddisco van het seizoen was een feit. Hiermee
is Honky Tonk na drie maanden weer teruggegeven aan zijn gebruikers: de jeugd van
Zwaag. Het is ook weer mogelijk om Honky Tonk te huren voor het vieren van kinderverjaardagen (tot zestien jaar). Heel veel plezier in jullie Honky Tonk.
Patrick Grim, voorzitter Jeugdgebouw Honky Tonk

Open dag Windpark Westfrisia
Zaterdag 14 september houdt Windpark Westfrisia een open dag. U bent tussen 10.00 en 17.00 uur welkom bij de windturbine (meest oostelijke) die vanaf de
Noorderboekert in Zwaagdijk-Oost toegankelijk is (vlak bij de oprit naar, en aan de
noordkant van de N307/de Westfrisiaweg).
Meer informatie: www.windparkwestfrisia.nl.

Nieuws van de Westfriese toerclub (WFTC)
Zondag 15 september organiseert de WFTC de Waterlandtocht.
Deze tocht bestaat uit twee variëteiten: een van 65 en een van
100 kilometer. Uiteraard zijn er in de twee tochten pauzes ingelast voor een kopje koffie en om even bij te praten.
De tocht van 65 km gaat via Hoorn, Scharwoude, Warder naar Edam, waar een koffiepauze is aan het water in Edam. Na de koffie fietsen we verder via Kwadijk, Hobrede,
Noord-Beemster naar Avenhorn en vanaf hier terug naar Blokker.
De lange tocht van 100 km loopt via Scharwoude, Warder naar Middelie, door naar
Broek in Waterland en via Zunderdorp naar de koffiestop bij golfbaan Waterland Amsterdam. Na de pauze gaan we naar Purmerend, Midden- en Noord-Beemster op weg
naar Avenhorn en hier het laatste stukje terug naar de finishplaats.
De start en finish van de tocht zijn zoals gebruikelijk bij de handbalvereniging aan de
Noorderdracht 42a in Oosterblokker. De start is om 9.00 uur, maar je kunt al inschrijven en vóóraf een koppie drinken vanaf 08.30 uur. Alle ritten gaan over veilige wegen
en zijn prima in eigen tempo te rijden. Doe een helm op en laat de telefoon met rust,
dan is het nog veiliger. WFTC zorgt voor veiligheid en laat in elke groep minimaal één
wegkapitein meefietsen.Wanneer kunt u weer een mooie clubrit rijden van de WFTC?
Dit kan op zondag 6 oktober. WFTC rijdt dan de Herfsttocht met afstanden van 65 en 90
kilometer. Kijk voor nieuws en onze fietsavonturen op www.wftc.eu.

LOP bedankt
Wat is het toch mooi dat het LOP bestaat. En dat vrijwilligers al zoveel jaar het
oud papier bij u ophalen, in licht en donker en door weer en wind. Dankzij
deze mensen mogen de Zwaagse verenigingen steeds een leuk stukje van de
opbrengst ontvangen. Zo heeft ons koor Happy Together ook dit jaar een
bijdrage ontvangen, waarvoor wij het LOP willen bedanken. LOPPERS, jullie
zijn TOPPERS.
Koor Happy Together

Kapotte lantaarnpaal?
Meld het op
www.hoorn.nl/melding

Losse stoeptegel?

Meld het op
www.hoorn.nl/melding

Familieberichten & Zoekertjes
TE KOOP
Verse honing van de imker: 5 euro voor een pot van 450 gram.
Afhalen in Zwaag en Hoorn. Inlichtingen: 06-31746366.
FAMILIEBERICHT

Wij willen op deze wijze allen bedanken voor de belangstelling die wij mochten
ontvangen bij ons 60-jarige huwelijksfeest door een handdruk en de vele cadeaus,
bloemen en kaarten. Waar wij nog vele dagen van nagenieten.
Wim en Annie van Engen-Mulder

GEVONDEN
Gevonden op de Groenewoud: zwarte rugtas met een handdoek, sportbroek,
onderbroek en groene Dopper. Op te halen op Krommewoud 41.

Voor plaatsing in het Samenspel van 27 september graag uiterlijk op
woensdag 18 september 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.

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

KVG Vrouwenbeweging Zwaag volop in actie
Na een zeer geslaagde dag met onze leden naar Dierenpark
Hoenderdaell en een schitterende avond met iemand die als
hobby het verzamelen van rode zakdoeken heeft (verslag
volgt nog), gaan we woensdag 25 september op bezoek
in het Kloosterhof in Noord-Scharwoude. Onder leiding van een gids krijgen we een
rondleiding door het Sint Jans Museum en krijgen we informatie over de gebruiken en
gewoontes van de vele katholieke families in het gezin en op school in vroeger jaren.
Natuurlijk drinken we ook gezellig een kopje koffie of thee. Voor dit uitstapje kunt u
zich aanmelden tot 18 september bij Tonny Rood, Willem Alexanderstraat 3 in Zwaag.
We gaan met auto’s.

Leren schaken bij Jeugdraad Zwaag
Het gaat weer beginnen. Vanaf 24 september kan de
jeugd vanaf acht jaar weer schaken leren bij Jeugdraad
Zwaag. Kan je al een beetje schaken? Ook dan ben je welkom. Het schaken van
Jeugdraad Zwaag wordt gehouden in het vernieuwde jeugdgebouw Honky Tonk,
Bangaerde 1-2 in Zwaag op de dinsdag van 18.45 tot 19.45 uur.
De kosten voor het hele seizoen zijn 12,50 euro en aan het eind
van seizoen kunnen de kinderen examen doen voor een bondsdiploma. Tijdens de cursus is er ook een onderlinge competitie
waarmee aan het eind van het seizoen mooie bekers zijn te
winnen.
Opgeven of meer informatie? Mail dan naar schaken@
jeugdraadzwaag.nl. Wil je langskomen? Dat kan ook: dinsdag
24 september om 18.45 uur in Honky Tonk.

Mededelingen Medisch Centrum Oost
Huisartsenpraktijk A.E. Meijer en A. Bos - www.medischcentrumoost.com
De huisartsenpraktijk is wegens nascholing, vakantie of nachtdienst gesloten op:
Donderdag 3 oktober, 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

Nieuws van Seniorenvereniging Zwaag
LOP bedankt
Hierbij willen wij het LOP bedanken voor de bijdrage die wij ook in 2019 mochten ontvangen voor de activiteiten die wij organiseren voor de senioren van Zwaag. Daarnaast
bedanken wij alle lezers die door het inzamelen en aan de weg zetten van het oud
papier, voor de inkomsten van het LOP zorgen. Gaat u daarmee vooral door.
Gerard Vlaming, penningmeester
Seizoensopening
Dinsdag 1 oktober gaan we van start met onze seizoensopening. U bent vanaf 10.30 uur
welkom in De Witte Valk. Na de ontvangst met een kopje koffie of thee en wat lekkers
kunt u elkaar ontmoeten om gezellig te klaverjassen of om deel te nemen aan een van
de gezelschapsspelen. Tussen de middag worden er lekkere broodjes geserveerd. ‘s Middags kunt u in de herkansing als u geklaverjast heeft of voor iets anders kiezen. Tot besluit wordt aan het einde van de dag bingo gespeeld met leuke prijsjes. Entree bedraagt
6 euro per persoon voor een geheel verzorgde en gezellige dag.
Als u familieleden, kennissen of buren heeft die geen lid zijn van onze vereniging, introduceer ze dan eens. Misschien worden ze lid. De entreeprijs voor introducés is gelijk aan
die voor leden. Iedereen van 55 jaar of ouder is welkom. Kom allen naar de seizoensopening.
Kees Schipper, voorzitter

Aankondiging bijeenkomst Alzheimer Café Hoorn
Woensdag 18 september wordt een bijeenkomst gehouden van het Alzheimer Café
Hoorn. Het onderwerp van deze avond luidt: Hoe houden we het samen vol? Hoe
blijven we kijken naar mogelijkheden? Mogen we nog samen lachen? Hoe verwerken we samen wat niet meer gaat?
Als ervaringsdeskundigen is een echtpaar uitgenodigd. De gespreksleider van deze
avond is Annet Koelman.
Locatie: Hoge Hop, Roerdomp 2 te Hoorn
Aanvang: 19.30 uur. Koffie en thee staan om 19.00 uur klaar.
De toegang is gratis. Bezoekers hoeven zich niet van tevoren aan te melden.
Info: Ellen Bos-Ruijer: e-mail e.ruijer@geriant.nl of telefoon 0229-741741.
Alzheimer Café Hoorn is een onderdeel van Alzheimer Nederland en wordt georganiseerd in samenwerking met Omring, Wilgaerden, Geriant West-Friesland en
Martha Flora Hoorn.

Activiteitenagenda
13-17 sept.

september/oktober

Kermis Westerblokker

14 september Open Monumentendag
Diverse locaties

hele dag
11.00 - 17.00 uur

14 september Vesper met Engelse koormuziek Martinus CantorijAanvang 17.00 uur
Dorpskerk Zwaag
14 september Vossenjacht Jeugdraad Zwaag
Honky Tonk, Zwaag

14.00 - 16.00 uur

14 september Open dag Windpark Westfrisia
Windturbine, Noorderboekert, Zwaagdijk-Oost

10.00 - 17.00 uur

15 september Waterlandtocht Westfriese Tourclub
Aanvang 09.00 uur
Start: Handbalvereniging Noorderdracht 42a, Blokker
17 september Keezen
De Witte Valk, Zwaag
28 september	Tweedehands markt voor het goede doel
Dorpskerk Zwaag

Aanvang 19.15 uur
10.00 - 16.00 uur

29 september Concert muziekvereniging De Herleving
Statenlogement Hoorn (tegenover de Hema)

Aanvang 14.00 uur

30 september Dorpenoverleg Blokker/Zwaag
De Witte Valk, Zwaag

Aanvang 19.30 uur

1 oktober

Seizoensopening Seniorenvereniging Zwaag
De Witte Valk, Zwaag

Aanvang 10.30 uur

6 oktober

Herfsttocht Westfriese Tourclub
Aanvang 09.00 uur
Start: Handbalvereniging Noorderdracht 42a, Blokker

11 oktober

Klaverjassen
SV Westfriezen, Zwaag

Aanvang 20.00 uur

19 oktober

Klaverjassen
De Wildebras, Zwaagdijk-West

Aanvang 20.00 uur

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

Sportagenda

september

VOETBAL BEKER
15 sept

Heren

De Blokkers - Berkhout

14.00 uur

Blokker

15 sept

Heren

Westfriezen - Always Forward

14.00 uur

Zwaag

VOETBAL COMPETITIE
22 sept

Heren

Westfriezen - KGB

14.00 uur

Zwaag

29 sept

Heren

De Blokkers - Westfriezen

14.00 uur

Blokker

19.15 uur

Zwaag

ZAALVOETBAL
23 sept Dames ZVV Zwaag/Hooglandkozijnen – Volendam
HANDBAL
15 sept

Dames

Westfriezen – Fulmen/Fideltas

12.30 uur

Zwaag

22 sept

Dames

HV Blokker – DTS ’48

12.00 uur

Blokker

22 sept

Heren

HV Blokker – Kleine Sluis

13.20 uur

Blokker

22 sept

Dames

Westfriezen – Lacon ’91

12.00 uur

Zwaag

Heren

NIVO - MBSOV

20.30uur		

De Kers

VOLLEYBAL
13 sept

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.

Tweedehandsmarkt voor het goede doel
Wij zijn Joana Stam, Zoë Breedijk, Jordy Satter en Niels Brouwer uit Hoorn. Wij gaan
in de zomer van 2020 samen met World Servants naar Myanmar om hier een prothesecentrum te bouwen voor mensen met lepra. Hiervoor hebben wij geld nodig, dat wij
inzamelen op verschillende manieren. Onze volgende actie is zaterdag 28 september in
de Dorpskerk in Zwaag. Daar houden wij een tweedehandsmarkt van 10.00 tot 16.00
uur. Ook is er een rad van fortuin, leuke spelletjes en natuurlijk de mogelijkheid om koffie, thee en zelfgemaakt gebak te proberen. Wij zouden het erg leuk vinden als jullie
komen.
Als u thuis nog spullen hebt liggen die u eventueel zou willen doneren aan de markt,
dan kunt u een berichtje sturen naar 06-15434092 (Jordy) of 06-83557914 (Niels). Ook
hebben wij onze eigen Instagram-pagina(@actiegroephoorn), Facebookpagina (myanmarhoorn) en onze eigen website www.geef.ws/hoorn.
Hopelijk tot 28 september!
Actiegroep Hoorn

Open Monumentendag

Zaterdag 14 september staat
de deur van onze molen De
Krijgsman weer open. U kunt
dan de molenaar aan het werk
zien die uitleg geeft over de
werking van de molen en het
nieuwe wiekkruis. De bakker
die lekkere broodjes aan het
bakken is en de banketbakker
die hele lekkere gebakjes en
koekjes aan het maken is. En
als u dan alles gezien en geroken heeft, kunt u onder het
genot van een heerlijk kopje
koffie en een eigengemaakte
appelpunt genieten in onze
open bakkerij.
Wij nodigen u van harte uit op
de Open Monumentendag tussen 09.00 tot 15.00 uur.
Met vriendelijke groet, het
team van molen De Krijgsman,
de trots van ons dorp.

De Herleving is weer begonnen
Na een heerlijke vakantie, waarin we nog een serenade hebben
gebracht bij onze klarinettist Piet ter ere van zijn 80ste verjaardag,
zijn we weer volop aan het repeteren voor onze volgende optredens. Zondag 29 september is het superkoopzondag in Hoorn en
dan geven we traditiegetrouw een concertje bij het Statenlogement Hoorn (tegenover
de Hema). Aanvang 14.00 uur. We spelen dan een lekker luchtig programma. Komt u
ook luisteren?
Zaterdag 26 oktober neemt De Herleving deel aan het West-Friesland Muziek Festival in
Zuid-Scharwoude. Aan dit festival doen verscheidene orkesten mee die elk een half uur
de tijd krijgen om te laten horen wat ze in hun mars hebben. Aan het einde van de dag
wordt het orkest bekend gemaakt die de hoogste waardering van de jury heeft gekregen.
Zaterdag 2 november houdt De Herleving het winterconcert. Dit jaar wordt het concert
gehouden in Cultureel Centrum De Huesmolen met als thema klassiek.
U ziet, we zijn volop bezig. Graag tot ziens bij een van onze optredens.
Met vriendelijke groet, Annie Balk

Boom van het jaar
De Zoete Ermgard-boom die we hadden aangemeld voor de verkiezing van Boom van
het Jaar is niet gekozen als Boom van het Jaar voor de provincie Noord-Holland. Amsterdam, de iepenhoofdstad van de wereld, vertegenwoordigt onze provincie. Op de site
www.deboomvanhetjaar.nl kunt u stemmen op een van de genomineerde bomen.
Jammer, want het blijft een heel mooi verhaal dat we deze vijftig jaar oude appelboom
hebben kunnen verplaatsen naar een nieuwe plek en zo hebben kunnen behoeden voor
de sloop. Net zoals zovele bomen die verplaatst zijn naar de wijk Bangert en Oosterpolder. We hopen dat de bomen het allemaal goed zullen doen.
Nu de bomen allemaal weg zijn, is het wel kaal geworden bij de Historische tuin aan de
Koewijzend. En ik weet niet of u het al gezien heeft, maar ook de kassen zijn gesloopt,
alleen de druivenkas is bewaard gebleven. Er is een nieuw warenhuis gebouwd. De
fundering voor de bloemenkas ligt ook klaar, die gaan we deze winter weer opbouwen.
Er is heel veel veranderd dit jaar.
Als u het leuk vindt om eens te komen kijken hoe alles er nu uitziet, bent u van harte
welkom tijdens de Open Monumentendag op zaterdag 14 september tussen 10.00 en
16.00 uur. U kunt dan ook even een kijkje nemen in de druivenkas waar de druiven al
behoorlijk beginnen te kleuren. Woensdag 18 september vindt daar de eerste trouwceremonie plaats want we zijn voor deze dag benoemd tot officiële trouwlocatie.
Daarna volgt een drukke week met de diners in de druivenkas. Na de eerste publicatie in
Samenspel was de eerste avond al na een paar dagen volgeboekt. Ook dit jaar zijn alle
vijf avonden volgeboekt en kunnen we weer heel veel mensen laten genieten van heerlijk eten in een bijzondere omgeving. We hebben er weer veel zin in. Graag tot ziens.
Annie Balk

Gezocht: vrijwilligers met GGZ-ervaring
De CFM-raad (Cliënten en Familie Medezeggenschap) van GGZ NHN is op zoek naar
vrijwilligers met GGZ-ervaring. De raad bestaat uit vrijwilligers die door eigen ervaring
weten wat een behandeling bij GGZ NHN kan betekenen: cliënten, ex-cliënten, familieleden en andere naast betrokkenen. Per jaar behandelt GGZ NHN ongeveer 10.000 cliënten; mensen van alle leeftijden. Hun wensen en behoeftes zijn een belangrijk uitgangspunt in de hulpverlening. Leden van de CFM-raad horen wensen en behoeftes en kunnen
signalen aan de orde stellen vanuit het perspectief van cliënten en familie. Zij bezoeken
klinieken en houden spreekuur op verschillende locaties van GGZ NHN, ook in de regio
Hoorn. Ze nemen deel aan overleggen en bijeenkomsten en spreken met de medewerkers van GGZ NHN en met directie en bestuur. De CFM-raad geeft de organisatie advies,
bijvoorbeeld over zorgprogramma’s, het eten, de huisvesting of de veiligheid. Zo kunnen
zij invloed uitoefenen op de omstandigheden en zorgen zij dat belangen van cliënten,
familie en naastbetrokkenen goed behartigd zijn. Interesse? Bel 072-5312717, mail naar
info@cfm-ggznhn.nl of kijk op www.ggz-nhn.nl/cfmraad. Ik hoop van u te horen.
Metsie Brasz, Coach & Ondersteuner CFM-raad GGZ NHN

Het Ooievaarsnest is weer gestart
U heeft het vast gemerkt, het is weer drukker op de weg.
Tussen 8 en half negen fietsen en lopen veel kinderen naar school. Ook in Zwaag, op
weg naar Het Ooievaarsnest. Houd u een beetje rekening met ze?
Gelukkig staat onze school in een rustige straat, prachtig in het groen, met een heerlijk
groot en veilig speelveld en de gymzaal naast de school. De ideale plek voor een school,
peuterschool en buitenschoolse opvang locatie. In ons schooltuintje zijn de appelbomen, die we dit voorjaar hebben overgeplaatst vanuit de historische fruittuin in Blokker,
prima aangeslagen. Binnenkort kunnen we onze eigen appeltjes plukken. Een mooi
moment om ook de rest van de tuin weer even aan te pakken, want in de zomervakantie heeft het onkruid natuurlijk vrij spel gehad. Gelukkig zijn er altijd wel een paar
kinderen te porren voor een uurtje in de tuin werken.
En over werken gesproken, ook in de klas zijn de kinderen al weer flink aan de slag.
Zo hebben de kinderen van groep 3 alweer drie nieuwe letters leren lezen en schrijven: de i, de k en de m. Die laatste twee zijn toch bepaald niet de makkelijkste letters
om te schrijven. Maar mooi dat ze nu ook zelfs al een paar woorden met deze letters
konden maken. De naam van onze gymjuf bijvoorbeeld, Kim. Het is prachtig om te zien
met hoeveel trots de kinderen wekelijks het aantal letters uitbreiden en erin slagen
de eerste boekjes te lezen. Stapje voor stapje raken ze vertrouwd met het geschreven
woord en ontdekken ze overal teksten die ze ‘opeens’ kunnen lezen. Een bijna magisch
proces. Het is onze missie om dit enthousiasme voor lezen vast te houden en te blijven
stimuleren. Er zijn immers zo veel mooie boeken te ontdekken. Daarom kijken we nu al
uit naar de Kinderboekenweek in oktober. Dan kunnen we weer een heleboel nieuwe,
mooie, leuke boeken op school onder de aandacht brengen. En daarom beginnen we
de dag op Het Ooievaarsnest ook altijd met lezen in de vele boeken die we al in onze
boekenkasten hebben staan.

De Wasserette draait vrijwillig
Zet de tv maar uit. Trek je jas aan en kom naar Het Gouden Hoofd. De Wasserette draait
vrijwillig begint. In deze live-soap volgen we het wel en wee van het echtpaar Koos en
Yfon, twee Amsterdammers die in Blokker een wasserette runnen. Koos en Yfon hebben zich het afgelopen jaar als ware mantelzorgers gestort op de verzorging van Gerrit,
de vader van Yfon. Na een lang ziekbed is Gerrit overleden. Wat gaan Koos en Yfon
doen met de tijd die ze opeens over hebben? Koos gaat op gesprek bij voetbalvereniging De Blokkers, de club van zijn schoonvader. Maar is Koos wel geschikt als coach of
scheidsrechter? En is hij wel van onbesproken gedrag? En is een voetbalveld of kantine
wel een plek voor bastaardhond Tarzan? Yfon biedt in ieder geval enthousiast aan alle
shirtjes en hesjes te wassen…
Zes donderdagavonden, zes hilarische afleveringen. Met hart voor beslommeringen van
mens en dier, liederen die raken en live gespeelde reclameboodschappen van lokale
ondernemers.
Wanneer: Donderdagen 10, 17, 24 en 31 oktober, 7 en 14 november.
Tijd: Deur open om 20.00 uur, aanvang om 20.30 uur.
Waar: Het Gouden Hoofd, Westerblokker 80 in Blokker.
Kaarten: 6 euro per voorstelling. Een strippenkaart voor alle afleveringen kost 25 euro.
Bestellen: www.hetpark.nl of aan de deur.

Natuurklussen in het Egboetswater
Zin om in de frisse buitenlucht de lokale natuur een handje te helpen? Om gezellig samen met anderen buiten bezig te zijn? Om met
één ochtend snoeien de plaatselijke bloemen, bijen en bomen voor
een heel jaar te helpen? Kom zaterdag 14 september naar de IVN-Natuurwerkdag in
het Egboetswater. Tussen 09.00 en 13.00 uur worden in dit natuurgebied (Liederik 15 in
Oostwoud) de handen uit de mouwen gestoken om alles er weer mooi uit te laten zien.
Overtollig groen snoeien, riet steken, de sloten dreggen, plastic rapen of nestkasten
schoon borstelen. Het werk is zinvol én gezond, al snoeiend en dreggend komt u met
gemak aan het voorgeschreven half uurtje bewegen per dag. Voor meer informatie
kunt u contact opnemen met Ruud Dijkstra,
telefoon 06-12509953.
En mocht u als IVN-vrijwilliger op meer permanente basis de lokale
natuur willen helpen of
promoten, mail dan naar
secretaris@ivn-westfriesland.nl.
Wie weet tot ziens!

Seniorenvereniging Pancrantius opent het seizoen
Met een zeer geslaagde spellenmiddag sloten wij
in mei het seizoen af. In verband met het 30-jarige
bestaan van de vereniging hebben wij verschillende
verrassingen in petto.
-	In de sfeervolle Pancratiuskerk te Oosterblokker
bieden wij de mogelijkheid om verschillende keren
per week te biljarten.
-	Op woensdagmiddag kunnen de kaarters hun hart
ophalen, want klaverjassen staat centraal.
-	Sinds kort is het spel koersbal geïntroduceerd, u bent hiervoor welkom op maandag vanaf 14.00 uur.
-	Seniorengym vindt plaats op maandag tussen 9.00 en 11.00 uur. Er start een
groep om 9.00 uur en om 10.00 uur. U bent welkom om een proefles bij te wonen. Na afloop is er koffie.
-	Wandelen is om de drie weken op vrijdagochtend, als het weer dit toelaat.
Informatie bij Nico Laan, telefoon 0229-263157.
-	Jeu de boules kan op maandag om 19.00 uur bij de kerk.
Informatie bij Nico Goedhart, telefoon 0229-262835.
-	Handwerken gebeurt om de veertien dagen op maandag.
Informatie bij Annie van Engen, telefoon 0229-261257.
-	Op de woensdag om 17.15 uur wordt voor leden een driegangenmenu
geserveerd. De kosten bedragen 6 euro.
-	Bij voldoende belangstelling nodigen wij een spreker uit die een gekozen
onderwerp behandelt.
Voor nadere
informatie kunt u
contact opnemen
met Marieke van
Engen,
secretariaat
ouderenvereniging.
Per e-mail
marieke.v.engen@
gmail.com
of telefoon
06-11179234.

We zijn weer in actie op De Wingerd
Eind augustus was er al volop beweging in de school.
Voorbereidingen werden getroffen, lokalen werden ingericht
en het team heeft een startbijeenkomst gehad.
Maandag 26 augustus lag er een rode loper uit om alle leerlingen van
De Wingerd van harte welkom te heten in het nieuwe schooljaar. Een
nieuwe juf of meester, een andere samenstelling van de groep, een nieuw lokaal. Allemaal spannende zaken die de leerlingen tegen kwamen. Gelukkig went alles snel en
draait de school al weer volop.
Een mooi schoolplein
Tijdens de vakantie is er hard gewerkt aan het
schoolplein. Bij de bovenbouw is een buitentheater
en een klimmuur gerealiseerd. De klimmuur is in de
pauze al volledig in gebruik genomen. Het buitentheater is gerealiseerd dankzij Cindy Bennis en haar
vader Siem van Diepen, twee topvrijwilligers. Het
gras heeft nog even tijd nodig om aan te sterken.
Daar mogen onze leerlingen dus nog niet op lopen. Het theater zelf is al in gebruik
genomen. Wij zijn weer ontzettend blij met dit mooie schoolplein.
Dit jaar willen we nog meer mooie dingen maken op het plein. We willen graag een
schaduwdoek voor de zandbak bij de kleuters, houten tipi huisjes op het middenbouwplein en klein speelmateriaal op het bovenbouwplein. Daarvoor hebben we alleen nog
meer geld nodig. Daarom vragen we onze kinderen om sponsorgeld te zoeken voor een
free run in de sporthal. De kinderen van groep 3 t/m 8 zullen in de week van 12-19 september langs de deuren gaan. Hopelijk heeft u ook een bijdrage over voor een nieuw
schoolplein. Alvast bedankt.

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 Zingerwijs

			

Za.

14 sept. 19.00 uur

Westwoud

GEEN VIERING

Zo.

Zwaag

15 sept. 09.30 uur

		

19.00 uur		

Eucharistieviering
Rozenkransbidden in de Lourdeskapel

Di.

17 sept. 09.00 uur

Zwaag

Eucharistieviering in de Lourdeskapel

Wo.

18 sept. 08.30 uur

Zwaag

Stille Aanbidding in de Lourdeskapel

		

09.00 uur		

Eucharistievering in de Lourdeskapel

Do.

19 sept. 09.00 uur

Zwaag

Eucharistieviering in de Lourdeskapel

Vr.

20 sept. 09.00 uur

Zwaag

Eucharistieviering in de Lourdeskapel

Za.

21 sept.		

Westwoud

GEEN VIERING

			

Oosterblokker

GEEN VIERING

Zo.

Zwaag

Parochiële eucharistieviering m.m.v. Kinderkoor KIKO

22 sept. 10.00 uur

			
				
		

en Clara Voce. Kindercrèche aanwezig.
Uitreiking Matteüs speld. Koffiedrinken in De Plataan.

19.00uur

Zwaag

Rozenkransgebed in de Lourdeskapel

Di.

24 sept. 09.00 uur

Zwaag

Eucharistieviering in de Lourdeskapel

Wo.

25 sept. 08.30 uur

Zwaag

Stille Aanbidding in de Lourdeskapel

		
Do.

09.00 uur		

26 sept. 09.00 uur

Zwaag

Eucharistieviering in de Lourdeskapel
Eucharistieviering in de Lourdeskapel

Vr.

27 sept. 09.00 uur

Zwaag

Eucharistieviering in de Lourdeskapel

Za.

28 sept. 19.00 uur

Oosterblokker

Eucharistieviering m.m.v. Dames- en Herenkoor

			

Westwoud

GEEN VIERING

Zo.

Zwaag

29 sept. 09.30 uur

Eucharistieviering m.m.v. koor Marcanto

		

14.00 uur		

Eucharistieviering – Vietnamees-talig

		

19.00 uur		

Rozenkransgebed in de Lourdeskapel

Het Dorpenoverleg gaat door
Met een vernieuwde visie en een frisse blik op de toekomst van Blokker-Zwaag als het
mooiste stukje van Hoorn. U bent van harte welkom op onze eerste bijeenkomst van het
Dorpenoverleg Blokker-Zwaag 2.0. op maandag 30 september, aanvang 19.30 uur (let
op: nieuwe aanvangstijd) in De Witte Valk, Dorpsstraat 175 in Zwaag
Agenda:
1. Opening.
2. Ingekomen post/mededelingen.
3. Verslag d.d. 29 april 2019 (in uw bezit).
4. Dorpenoverleg 2.0. Wat zijn de veranderingen en zijn dit verbeteringen?
5.	Honden Zoekgroep Hoorn E.O. Deze groep is opgericht in 2017 en vele zoekacties
verder is het tijd voor een overzicht.
6.	Burgemeester Jan Nieuwenburg komt, onder voorbehoud, naar het Dorpenoverleg.
Vragen kunt u stellen op de avond zelf of op voorhand indienen via ons nieuwe postadres van het secretariaat: Munnikenwoud 18, 1689 BB Zwaag of via het tijdelijke e-mailadres: dorpenoverlegblokkerzwaag@gmail.com. In te leveren tot uiterlijk 22 september.
Wilt u spreektijd in plaats van enkel een losse vraag te stellen tijdens de vergadering?
Ook dit mag u aangeven bij ons tot 22 september.
7. Algemene rondvraag.
8. Sluiting en drankje in het voorcafé.
De volgende vergadering is op woensdag 20 november in De Witte Valk.
Graag tot ziens op 30 september.
De Agendacommissie

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.
Zaterdag 14 september Zwaag 17.00 uur
Choral Evensong. Ds. J. Meinders,
met medewerking van de Martinus Cantorij.
Zondag 15 september Het Octaaf
ds. J. Meinders en ds. R. Kooiman,
startzondag, gezamenlijke dienst.
Zondag 22 september Blokker
ds. R. Kooiman, viering HA.
Zondag 29 september Zwaag
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
James Grievelaan 2
A.E. Meijer
Pennekamplaan 57-59
Huisartsenpraktijk Bangaerde	Krommewoud 46
Th.E. Versteege en
Q.C.M. Meijer
Julianalaan 9
Huisartsenpraktijk Scheer
Nieuwe Steen 10

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

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.

