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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 11 september kunt u inleveren

uiterlijk op woensdag 2 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 1 Mb 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
- Mandy van der Laan
- Henny Schoonderwoerd
- Corina van Willegen
- Annemieke Ooms
- Chris Baesjou
		

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

Sportagenda
In verband met de coronamaatregelen vinden er voorlopig geen sportwedstrijden plaats.

SAMENSPEL OP REIS
Een dagje uit met Riny Groot, Marian
Stavenuiter en Lia Besseling. Tussen Nunspeet en Harderwijk ligt dit mooie stukje
Saharagebied. Door de weersomstandigheden wordt het zand telkens verplaatst,
dus steeds een ander plaatje. Dit gebied
heet het Beekhuizerzand. Wat is ons Nederland toch mooi. Tijdens de fietstocht
even een pauze op dit mooie plekje en
ook het Samenspel mee in de fietstas.

Ik ben weer thuis!
Na 19 weken in het ziekenhuis en Lindendael te hebben gelegen, ben ik gelukkig
weer thuis. Hierbij wil ik iedereen heel erg bedanken voor het medeleven dat ons
gezin heeft ondervonden tijdens mijn coronatijd. Voor onder andere de honderden
kaarten, de vele boeketten bloemen, bezoekjes in het ziekenhuis, Lindendael en thuis
en de aandacht die een ieder aan ons gezin heeft gegeven.
Zelf weet ik van de eerste zeven weken helemaal niks, maar Afra heeft alles op papier gezet dus ik kan later alles nog eens nalezen. Ik heb nog een lang revalidatietraject te gaan, maar ik ben er nog! Nogmaals heel erg bedankt, ook namens Afra, Roy
en Nikki, Stefan en Marit, Kelly en Rick.
Groeten van Sjaak Vriend

Ophaaldata oud papier Blokker
Het oud papier wordt elke woensdag in de even weken
opgehaald in Blokker. De opbrengst komt ten goede
aan De Blokkers.
OPHAALDATA: WOENSDAG 2 SEPTEMBER
WOENSDAG 16 SEPTEMBER
Svp papier gebundeld of in doos/bak aan de weg zetten.

Meisjesteams Blokkers zijn weer begonnen
De meisjesteams van Blokkers zijn begonnen met de voorbereiding voor het nieuwe voetbalseizoen. De meeste meiden zijn
alweer enige weken aan het trainen en hebben de eerste oefenwedstrijden inmiddels achter de rug. Ze zijn klaar voor de start
van hopelijk een mooi voetbalseizoen. Het coronavirus maakte een abrupt einde aan
het vorige seizoen. Sinds maart hebben de meiden daarom ook geen officiële wedstrijden meer gespeeld, wat niet wil zeggen dat ze hebben stilgezeten! Eerst is er nog
met de ‘oude’ teams zo veel en zo goed als mogelijk doorgetraind. Medio juni/juli zijn
de nieuwe teams geformeerd. Ook deze nieuwe teams hebben al de nodige trainingen achter de rug.
Blokkers start dit seizoen met zes teams: MO11, MO13, MO15, MO17, MO19-2 en
MO19-1. Uiteraard staat het plezier voorop bij onze meidenteams wat overigens niet
uitsluit dat er ook wordt gepresteerd. Zowel de MO17-1 als de MO19-2 gaan uitkomen in de 1e klasse. Paradepaardje van
onze meidenteams is uiteraard onze
MO19-1, zij komen uit in de landelijke
Hoofdklasse Top. De meiden van Blokkers hebben er weer zin in. Laten we
hopen dat het coronavirus geen roet in
het eten gaat gooien de komende tijd.
Mochten er meiden zijn die zin hebben
om bij onze leuke club te komen voetballen, dan kunnen zij contact opnemen via e-mailadres: meiden-vrouwen@blokkers.nl.

KBO Blokker hervat voorzichtig activiteiten
Als gevolg van de coronacrisis heeft KBO Blokker sedert half maart
geen enkele activiteit meer gekend. De seniorenvereniging hoopt
echter in september weer een voorzichtige doorstart te maken met
als eerste activiteit een korte fietstocht op woensdag 16 september. Een week later
volgt dan een gezellige bingomiddag in Het Gouden Hoofd, die de leden eerder dit
jaar noodgedwongen moesten missen. De geplande busreis naar de zandsculpturen
bij Garderen is verplaatst naar 2021. De datum wordt nog nader bepaald. Weliswaar
is reizen per touringcar onder bepaalde voorwaarden weer toegestaan, maar het bestuur vindt dit voor de kwetsbare groep senioren nu nog een brug te ver. De donderdagse klaverjasmiddagen worden mede om dezelfde reden nog niet hervat. Ook de
Nederlandse Klaverjas Unie ontraadt het spelen ten sterkste omdat onmogelijk kan
worden voldaan aan de 1,5 meter-eis. Wel gaat bij ongewijzigd overheidsbeleid de
cabaretmiddag op 21 oktober met een optreden van het Westfries Collectief gewoon
door. Hopelijk stimuleert de hervatting van de activiteiten ook weer mensen om lid
vanKBO Blokker te worden. Meer informatie of aanmelden?
Mail naar kboblokker@gmail.com. Of bel naar Paul Coffeng (secretaris), 0229-572836.

Oprichting nieuw koor: Westfries Caeciliakoor
Eind vorige eeuw had de St. Martinusparochie in Westwoud nog vier koren: kinderkoor De Woudzangertjes, Tienerkoor St. Martinus, middenkoor EigenWijs en het
gemengde St. Martinuskoor. Dat is helaas niet meer zo. Er is nog wel een gelegenheidskoor voor met name uitvaarten.
Om de tweewekelijkse Eucharistieviering van goede liturgische muziek te voorzien, is
na de zomervakantie een nieuw koor opgericht. De focus ligt op de muzikale ondersteuning van deze vieringen door het zingen van muziek uit het betere liturgische
jongeren- en middenkoorrepertoire. Dat is voornamelijk in het Nederlands en Engels.
Zeg maar ‘van Oomen tot Rutter’, maar ook Taizé-acclamaties en de mooiere gospelbewerkingen.
Het koor zingt één keer per maand op zaterdagavond en daarnaast met Allerzielen,
Kerstmis, Goede Week en Pinksteren. Ook zijn er speciale projecten. Denk aan een
‘Festival of Lessons and Carols’ of een Goede Vrijdagviering rond ‘De Zeven Kruiswoorden’. Deze kunnen uiteraard ook buiten Westwoud zijn. Verder zingt het koor
mee met oecumenische vieringen in Westwoud.
De repetities zijn op elke tweede, derde en vierde dinsdag van de maand (uitgezonderd juli en augustus) van 19.45 tot 21.30 uur in basisschool De Westwijzer, Dr. Nuijensstraat 74 in Westwoud.
De leiding is in handen van koordirigent/kerkmusicus Ruud Hoogenboom. Pianist is
de zeer ervaren Hans Weenink, die als begeleider brede bekendheid geniet in WestFriesland en daarbuiten. Het koor is vernoemd naar Caecilia, de patrones van niet alleen kerkmuziek, maar van alle muziek. Opdat iedereen van kwalitatief goede muziek
mag genieten.
Van de koorleden wordt een positieve, serieuze instelling verwacht, evenals (vrijwel)
zelfstandig muziek kunnen instuderen en snel werken. U kunt ook eerst meedraaien
‘op proef’. U hoeft niet parochiaan of katholiek te zijn, maar respect voor de liturgie
wordt natuurlijk op prijs gesteld.
Als u interesse/vragen heeft of lid wilt worden, kunt u zich melden bij dirigent Ruud
Hoogenboom (graag met opgave van stemsoort en ervaring): telefoon 0228-562632
of e-mail ra.hoogenboom14@gmail.com.

Losse stoeptegel?

Meld het op
www.hoorn.nl/melding

Kapot speeltoestel?

Meld het op
www.hoorn.nl/melding

Snoep verstandig,
eet een appel!?
Je hebt het misschien weleens van je ouders te horen gekregen: snoep verstandig, eet
een appel! En daar zit wat in, want fruit is lekker én gezond. Maar wat maakt appels,
peren, pruimen en ander fruit dan zo gezond? Waar komen al die vruchten eigenlijk
vandaan en wat kun je er allemaal mee doen? Jeetje, wat zijn er veel vragen te verzinnen! Doe mee aan de doe-middag bij MAK Blokweer op zondag 30 augustus. Dan
ontdek je zelf het antwoord op al je vragen en maak je je eigen smakelijke moes van
seizoenfruit.
Deze Maks’ doe-middag is voor kinderen van 6 t/m 12 jaar en vindt plaats van
14.00 tot 15.30 uur aan de Kloosterhout
1-2 in Blokker. De kosten zijn 4,95 euro
per kind (inclusief materialen). De doemiddagen worden minstens twee keer
per maand georganiseerd en staan altijd
in het teken van één van onze thema’s
natuur, boerderij en groen. Aanmelden
kan via de website. Meer informatie:
0229-266344 of info@mak-blokweer.nl.
Stichting MAK Blokweer, Kloosterhout 1-2, Blokker, www.mak-blokweer.nl

Diners in de kas gaan niet door
Helaas hebben wij moeten besluiten om de diners in de kas voor dit jaar niet door te
laten gaan. Het is altijd zo’n mooi gezicht, maar wij kunnen geen diners serveren met
in achtneming van de 1,5 meter afstand. Wij hopen dat het volgend jaar weer wel
mogelijk is! Om u toch de gelegenheid te geven eens een kijkje te komen nemen in
die mooie druivenkas, hebben wij besloten om een open dag te houden op zaterdag 5
en zondag 6 september. Vanaf 11.00 uur bent
u welkom. Sommige druiven zijn al rijp en u
kunt eventueel een mooie tros kopen om mee
naar huis te nemen. Voor het nieuwe warenhuis hebben wij een oud stukje warenhuis
nagebouwd zoals dat er vroeger uitzag.
Dat is nu ook klaar. Kom gerust even langs.
Wij houden ons aan de coronaregels en vragen u om voldoende afstand te bewaren en u
bij aankomst te registreren.
Graag tot ziens! Annie Balk

Nieuws van de Westfriese Toerclub (WFTC)
Vanwege vakantiereces bij het mooie dorpsblad Samenspel bent
u enige tijd verstoken geweest van nieuws over onze vereniging
en georganiseerde toertochten. Ondanks dat 2020 geen normaal jaar is vanwege
corona, bloeit en groeit de WFTC. Geluk bij een ongeluk is dat fietsers, en dus ook
de leden van WFTC, de hele pandemie-periode hun sport buiten hebben kunnen en
mogen beoefenen. Veel andere teamsporters hebben vanwege hun trainingsstop
de racefiets ontdekt en sommigen hebben al kennisgemaakt bij WFTC. Hierbij een
oproep aan die sporters die een racefiets hebben en graag in groepsverband leuke ritten willen maken: kijk eens op onze site en sluit aan bij een clubrit of een vrije rit op
de zondagmorgen of woensdagavond. Dit laatste blijven we doen zolang het daglicht
het toelaat.
Was het advies de eerste maanden van de
pandemie ‘ride solo’, medio 2020 konden en mochten de leden weer in kleine
groepjes fietsen. Creativiteit en discipline
waren vereist en soms werd een rit afgesloten met koffie en appelgebak bij een van
de rijders thuis. Vanuit het bestuur is een
protocol opgesteld en worden de leden
voortdurend op de hoogte gehouden van
de geldende coronaregels voor toerfietsers. Het is WFTC veel waard dat deze regels
goed worden nageleefd, evenals het veilig en correct fietsen op de weg. Ook WFTC is
zich bewust van de drukte op de fietspaden en wegen. WFTC probeert haar clubritten
daarom zoveel als mogelijk op rustige wegen en goede fietspaden te organiseren.
Inmiddels hebben vanaf de zomer vier clubritten plaatsgevonden, waarvan de laatste
zondag 23 augustus was (Dijk & Duinentocht). De clubritten mogen zich in een grote
belangstelling verheugen, maar er kunnen altijd meer mensen meedoen. Want weet dat
WFTC actief bezig is en het gehele seizoen mooie uitgezette tochten organiseert. Daarnaast wordt door veel leden doordeweeks en in het weekend in groepsverband gefietst
in meerdere snelheidsklassen, door zowel mannen als vrouwen. Plezier staat voorop,
maar elkaar prikkelen en elkaar uitdagen een hoger tempo te fietsen horen erbij.
Hebt u ook eens zin? Sluit eens aan en proef de sfeer. De start en finish van onze
clubritten zijn bij de handbalvereniging aan de Noorderdracht 42a in Oosterblokker.
De start is om 9.00 uur, maar inschrijven kan al vanaf 8.30 uur. Alle ritten gaan over
veilige wegen en zijn prima in eigen tempo te rijden. Doe een helm op, zorg voor een
bel op de fiets 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 WFTC? Dit kan zondag 27 september. WFTC rijdt
dan De Hel van de Wieringermeer, een rit met afstanden van 65 en 90 kilometer.
Kijk voor nieuws en onze fietsavonturen op www.wftc.eu .

Jeugdraad Zwaag neemt afscheid van Remko Bekker
Op 14 augustus vierde Jeugdraad Zwaag samen met
kinderdisco The Sound een groots feest als afsluiter van
de vakantie en de opening van een nieuw kinderdisco
seizoen. De afgelopen maanden was het lastig om met
alle coronamaatregelen activiteiten te organiseren en helaas ging de huttenbouw
ook nog eens niet door. Daarom hebben wij extra uitgepakt en mochten alle kinderen, zelfs de onderbouw voor deze keer, naar de kinderdisco van The Sound komen.
Speciaal voor deze gelegenheid was een rode loper uitgelegd en konden de kinderen
genieten van dansoptredens, rodeostier, luchtkussen, limbodans, popcorn en nog veel
meer. De muziek en gave lichtshow werden verzorgd door de geweldige dj’s van The
Sound, zowel binnen als buiten, het leek wel een kinderfestival. De ruim 180 kinderen
hebben op en top genoten en gingen met rode wangetjes weer blij naar huis. Daar
doen we het toch voor!
Maar wat was nou eigenlijk de echte reden
waarom wij van Jeugdraad Zwaag zo groots
uitgepakt hebben? Dat is simpel, onze
voorzitter Remko Bekker neemt afscheid en
dat vier je natuurlijk samen met de kinderen
voor wie je het allemaal doet. Na acht jaar in
het bestuur te hebben gezeten, geeft Remko
zijn voorzittershamer door aan Ton Huisman. Remko, bedankt voor alles wat je hebt
gedaan voor Jeugdraad Zwaag en daarmee
voor de jeugd in Zwaag.
Om het gat in het bestuur op te vullen, hebben wij niemand minder dan Chris Keizer bereid gevonden om de rol van penningmeester over te nemen van Ton. Chris, welkom en veel plezier bij de jeugdraad. Zo
zijn wij weer helemaal compleet en gaan wij op volle toeren verder met het organiseren van leuke activiteiten voor de kinderen in Zwaag.
Kinderdisco The Sound wordt elke vrijdag van 19.00 tot 22.00 uur gehouden in Honky
Tonk en is voor alle kinderen vanaf 8 jaar t/m groep 8.

Liefdewerk Oud Papier Zwaag
Het oud papier wordt elke maandag in de
even weken opgehaald in Zwaag.
Ophaaldata:
MAANDAG 31 AUGUSTUS
MAANDAG 14 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

Familieberichten & Zoekertjes
Juist in deze tijd is het ontzettend leuk om iemand in
het Samenspel te feliciteren met bijvoorbeeld een
huwelijk, verjaardag, geboorte of jubileum.
Plaats een zoekertje! Speciaal voor dit soort
zoekertjes mag GRATIS een foto meegestuurd worden.
Deze plaatsen wij dan bij het berichtje.

te koop
2-persoonstent De Waard 2-stoks Stern, vast grondzeil, geschikt als speeltent
en ijzersterk. Prijs 45 euro.
Meer info: Boomgaarden 35 in Blokker, telefoon: 0229-245393.
gezocht

Wij zoeken voor 4 uur per week een interieurverzorgster voor onze woning in
Zwaag. Voor inlichtingen kunt u ons bellen op 06-53295821.

Huishoudelijke hulp gevraagd voor 1x per 14 dagen van 09.00-12.00 uur in Blokker.
Geen kinderen, wel katten aanwezig. Telefoon: 0623646449.

Voor mijn acnéspecialisatie ben ik op zoek naar modellen. Heb jij acné of ken jij
iemand met acné? Het gaat om woensdagen van 9.00 tot 12.00 uur, locatie Zwaag.
Wat zit er voor jou in? Je krijgt een gratis behandeling,
advies voor thuis en een gratis productsetje.
Meer informatie: telefoon 06-43515717 of e-mail info@piurasalonhoorn.nl.
aangeboden
Bent u op zoek naar een ervaren schoonmaker voor uw huis, neem dan contact op
met mij. Voor informatie kunt u bellen naar 06-24730156.

Ik ben op zoek naar een schoonmaakadres. Ik heb jaren ervaring dus als u op
zoek bent naar iemand die u kan helpen, dan doe ik dat graag.
Bel voor meer informatie 06-24730156.

Tuinman voor kleine en grotere tuinen. Alle tuinwerkzaamheden en het
schoonmaken van de goot. Geen bestratingswerkzaamheden.
Telefoon: 06-12568309.
gevonden
Gevonden op donderdag 30 juli op kruispunt Unjerpad/Lage Hoek brillenetui
met inhoud. Merk Tommy Hilfiger. Mocht u de eigenaar zijn, dan kunt u contact
opnemen met 0229-261584.

Voor plaatsing in het Samenspel van 11 september graag uiterlijk op
woensdag 2 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.

KWF collecte
Alles is anders dit jaar door het coronavirus. Maar uw steun voor het KWF
blijft hard nodig. Geef daarom ook, of
juist, dit jaar uw bijdrage!
In de ene wijk komt er gewoon iemand aan de deur met de collectebus.
U kunt uw donatie inwerpen of de
QR-code scannen en uw bijdrage gelijk
overmaken. In de andere wijk krijgt u
een flyer in de brievenbus en kunt u
uw donatie in uw eigen tijd overmaken.
Wij hopen dat de collecte ondanks de
coronaregels een goede opbrengst
opLEVErt!
KWF afdeling Zwaagdijk-West

Column

Anja

Schilderen
Schilderen is niet echt mijn ding. Maar nu we 14 jaar in
dit huis wonen zie ik dat de deuren vergelen en er zijn
veel beschadigingen aan het binnenschilderwerk.
De badkamerdeur ziet er helemaal verschrikkelijk uit en begint aan de onderkant af
te bladderen. Buitenom hebben we laatst al voor de tweede keer laten schilderen
door Johan, een professionele schilder. Ieder jaar dachten we dat we het binnenschilderwerk zelf wel zouden doen, maar mijn schilder-ontwijkend-gedrag hield het
tegen.
We hebben Johan advies gevraagd hoe we het moeten doen. ‘Oehhh ja joh. Ontvetten en met water afnemen, licht schuren, zachte borstel erover, kozijnen met een
kwast en de deuren rollen met grote banen’, zegt hij kalm. Dat klinkt zo simpel dat
ik vol goede moed begin met schoonmaken van de kozijnen. De kozijnen doen we
met een kwast en het gaat eigenlijk wel aardig. We hebben de gang erin en met zijn
twee beginnen mijn zoon en ik stoer aan de deuren zelf. Nog even op YouTube de
kunst afgekeken en daar gaan we. Met het bakje verf tussen ons in beginnen we de
vijf deuren te schilderen. De vloer hebben we afgedekt met een plastic zeil. Ik doe de
randjes en zoon de grote vlakken. We zijn een goed team en het gaat voorspoedig.
Een aantal keren zeg ik tegen zoon dat het bakje vlak achter hem staat zodat hij niet
in het bakje gaat staan en dat hij niet te hard moet drukken, want dan komen er
strepen en nog meer van die opmerkingen. Hij kijkt me alleen maar aan met een blik
van ‘Denk je dat ik dat niet weet?’ Ik hou mijn mond maar en ik vul het bakje weer bij
zodat hij mooi door kan gaan.
Ik zet het bakje weer strategisch neer zodat we beiden erbij kunnen. De hal wordt
steeds blauwer en man, man, wat knapt het op. Ik zie nog een randje wat ik vergeten
ben en tip het stukje aan met de kwast en stap achteruit. ‘OEPS!!’ Met mijn voet beland ik precies in het volle bakje. Vol ontzetting kijk ik naar beneden. De blauwe verf
druipt van mijn broek en mijn hiel en er ligt een hele plas verf op het plastic. Ik weet
weer precies waar dat schilder-ontwijkend-gedrag vandaan komt.

Activiteitenagenda

aug / sept

30 aug

Mak’s doe-middag: Snoep verstandig, eet een appel!?
Mak Blokweer, Blokker

14.00-15.30 uur

3 sept

Excursie Kasteel Radboud KVG Zwaag		 Vertrek: 11.30 uur
De Plataan, Zwaag

Vanaf 4 sep Kinderdisco The Sound vanaf 8 jaar t/m groep 8		
Honky Tonk, Zwaag, iedere vrijdagavond

19.00-22.00 uur

5 + 6 sep

Open dag Historische Druivenkas		
Fam. Balk, Koewijzend 4, Blokker

Vanaf 11.00 uur

16 sep

Fietstocht KBO Blokker		 Vertrek: 13.30 uur
Dave Tweewielers, Blokker

23 sep

Bingomiddag KBO Blokker		Aanvang: 14.00 uur
Het Gouden Hoofd, Blokker

27 sep

De Hel van de Wieringermeer Westfriese Tourclub		Aanvang: 09:00 uur
Start: Handbalvereniging, Noorderdracht 42a, Blokker

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

Indoorbowls BZH begint weer
Indoorbowls BZH gaat weer beginnen. Maandag 7 september is de dag; ‘s morgens
vanaf 9.30 uur en ‘s middags vanaf 13.00 uur. Wij hopen dat iedereen weer aanwezig
is. Ook niet-leden zijn welkom! Wilt u ook gezond oud worden? Meld u zich dan aan
op www.indoorbowlsbzh.nl. Ga naar de menubalk om lid te worden en vul uw gegevens in. Wij nemen dan spoedig contact met u op.
Vriendelijke groeten van deze bowls-liefhebber, Loek Bakker

Nieuws van de Zwaagse Gymnastiek en Turnvereniging
Maandag 17 augustus zijn de trainingen van de Zwaagse Gymnastiek en Turnvereniging weer van start gegaan. Na maanden
wachten mogen al onze leden weer lekker turnen in de zaal
aan de Julianalaan in Zwaag.
De Zwaagse Gymnastiek en Turnvereniging biedt lessen aan
voor kinderen vanaf drie jaar. Plezier in bewegen staat voorop!
Wilt u uw zoon of dochter aanmelden voor proeflessen? Dat kan via www.zgtv.nl.

De Herleving is weer begonnen
Na een vakantie van zes weken zijn wij dinsdag 18 augustus weer
begonnen met de repetities. Wij mogen als blazers nu 1,5 meter uit elkaar zitten, alleen moeten de fluiten en piccolo’s nog 2
meter uit elkaar blijven. Gelukkig hadden wij voor de vakantie
al een paar keer kunnen proefdraaien in De Plataan, dus zo heel vreemd was het al
niet meer. Het moet gewoon even wennen, maar het is fijn om weer samen muziek
te kunnen maken. Wij zijn nog steeds aan het onderzoeken of het mogelijk is om op
zaterdag 14 november een concert te geven. Wij houden u op de hoogte.
Annie Balk

KVG Zwaag start nieuw seizoen
Donderdag 3 september (dat is aanstaande donderdag al!) gaan
de leden van KVG Zwaag eindelijk weer genieten van een gezellige bijeenkomst. Wij beginnen met een dagje uit naar Medemblik.
Vanwege de veiligheid voor elkaar in verband met de corona, gaan
wij op de fiets. Uitsluitend voor die dames voor wie deze fietsrit niet
mogelijk is, bieden wij de mogelijkheid om met de auto te gaan. Maar dit moet u dan
zelf regelen en vooraf aanmelden.
We krijgen een rondleiding door een ervaren gids in Kasteel Radboud. We worden
verwend met koffie of thee en lekker gebak buiten op het terras en worden wij bijgepraat over de geschiedenis van dit kasteel.
Wij vertrekken per fiets om 11.30 uur vanaf De Plataan. De entree van het kasteel is
gratis met de museumjaarkaart. Heeft u deze niet, dan bedraagt de entree 6,50 euro.
Voor de excursie en de koffie of thee met gebak op het terras, is uw eigen bijdrage
5 euro.
Máár, als u vergeten bent om zich aan te melden, doe dit alstublieft nog dit weekend
bij Tonny Rood, Willem Alexanderstraat 3. Ook dames die zich alsnog als nieuw lid
aanmelden, zijn van harte uitgenodigd om mee te gaan. En wij zorgen ervoor dat het
uitje coronaproof gaat verlopen.

Basisschool Het Ooievaarsnest over op een continurooster
Een beetje verscholen, bijna als een goed bewaard
geheim, in een prachtig groen en rustig buurtje
staat openbare basisschool Het Ooievaarsnest. De
kleinste, gezellige school van Zwaag. Omgeven door een groot schoolplein met een
moestuintje met appelbomen en een heerlijk speelveld. De rust buiten is ook binnen
de muren voelbaar: een van de eerste dingen die bezoekers aan de school opmerken,
is de rust die in de school heerst. Hier geen overvolle gangen, maar ruime lokalen
waar geleerd en gespeeld wordt.
Rust en structuur zijn belangrijk, net als een fijne pauze. Om een dag lang goed werk
te leveren, moet je tussendoor voldoende tijd hebben om te ontspannen, te eten en
lekker naar buiten te gaan. Dat geldt voor kinderen én medewerkers. Dit was dan
ook lange tijd de reden om de traditionele schooltijden, waarbij de kinderen tussen
de middag naar huis of de overblijf gingen, vast te houden. Maar door de coronamaatregelen werd de school gedwongen het rooster aan te passen. Er mocht geen
overblijf zijn en verkeersstromen heen en
weer moesten worden beperkt. Dus werd
overgeschakeld op een continurooster waarbij alle kinderen op school bleven lunchen.
Met veel gepuzzel en flexibiliteit van medewerkers lukte het om de schooldag anders in
te richten met een fijne pauze voor iedereen.
Geen gestolen kwartiertje waarin haastig een
broodje naar binnen moet worden gewerkt,
maar echt even een goede break om daarna
weer energiek de rest van de dag door te
gaan. En wat bleek: het gaf iedereen nog
meer rust.
De dag liep soepeler, kinderen vonden het
gezellig om met elkaar te eten, kortom,
tegen onze verwachting in was iedereen
enthousiast. Een peiling onder de ouders gaf
daarna snel de doorslag. Het continurooster
blijft. Vanaf 17 augustus werken wij met het
welbekende vijf gelijke dagen-model. Iedere
schooldag duurt van 8.30 tot 14.15 uur. Deze schooltijden passen bij onze hang naar
duidelijkheid en structuur en het feit dat we nu met z’n allen lunchen, sluit aan bij de
sfeer op onze school: samen leren, samen spelen, samen eten.
Overigens is het niet de eerste keer dat een continurooster wordt ingevoerd in de
lange geschiedenis van Het Ooievaarsnest.
Lees verder op de volgende pagina >>

In de jaren tachtig werd ook overgeschakeld naar een doorlopende schooldag. Dat
was toen echter geen succes en het werd dan ook weer snel teruggedraaid. Anno
2020 is een continurooster echter wat de meeste ouders wensen en wat op veruit de
meeste scholen gehanteerd wordt. Bijkomend voordeel is dat de kinderen hiermee
meer lesuren maken en de schooltijd nog effectiever kan worden besteed aan goed
onderwijs. Daarbij hebben we ervoor gekozen om de extra ruimte qua lesuren niet
om te zetten in meer studiedagen, maar bieden wij ouders de mogelijkheid om per
jaar vijf extra snipperdagen op te nemen voor hun kind(eren). Vrij in te plannen, buiten de reguliere vakanties om. Lekker flexibel dus. Ook dat past in de huidige tijd.
Gunt u uw kind ook een fijne, goede schooltijd in een gezellige kleinschalige school?
Kom gerust langs om de rust en sfeer zelf te ervaren. Ons adres is Kalbstraat 1, tussen
de Dorpsstraat en voetbalvereniging Westfriezen, bij het kleine kerkje en de gymzaal.
Bel naar 0229-237330 voor een afspraak of mail c.sunnotel@talenthoorn.nl.

Buurtfeest Complex Nuijenstate
Wij, de bewoners van appartementencomplex Nuijenstate in Zwaag, hebben 11 augustus een buurtfeest gehouden.
Het buurtfeest was bedoeld om de 1,5 meter-wereld, waarin wij nu leven, even te vergeten en dat is gelukt. Het feest was een groot succes. Daarom willen wij bedanken:
Stichting Netwerk, Karsten Tenten, Beerepoot, Catering De Harmonie, VVE Nuijenstate en Intermaris.
Groetjes Margo

Hockeyclub WFHC start met training Benjamins
Alle kinderen van de groep 3 opgelet! Zaterdag 29
augustus is bij WFHC een open training Benjamins.
Ben je actief en wil je graag na de zomervakantie
ook nog lekker buiten spelen? Kom dan op zaterdagochtend naar WFHC in Zwaag om
kennis te maken met benjaminhockey.
Voor kinderen van zes jaar organiseren
we speciaal de benjaminochtenden
elke zaterdag van 9.00 tot 10.00 uur.
Kinderen leren op een speelse manier
de eerste stappen van hockey.
Zaterdag 29 augustus is er een open
training voor alle kinderen die een
keer willen kijken of hockey wat voor
hen is. Er wordt gewerkt aan de juiste
stickgreep, de bal spelen, stoppen en
lopen met de bal. Natuurlijk worden
ook spelletjes gespeeld en aan het
einde van de training is er een glaasje
limo.
Kom naar de open training of meld
je aan via www.wfhc.nl om drie keer
gratis mee te kunnen trainen.
Zien we je snel op Roskam 6 in Zwaag?

Nieuws van Dorpsveiling Zwaag
In het vorige Samenspel hebben wij aangegeven
dat wij aan de hand van de ontwikkelingen en
voorschriften omtrent corona, gaan beslissen of de
veiling wel of niet door kan gaan.
Wij hebben besloten om de veiling van 24 oktober 2020 uit te stellen naar 30 oktober
2021. De maatregelen die de komende tijd nog van kracht zijn in verband met het
coronavirus, maken het onmogelijk om een veiling te houden zoals het bestuur dat
voor ogen heeft. Het is zeer spijtig en geen gemakkelijk besluit geweest.
Nogmaals spijt het ons deze beslissing te moeten nemen, maar gezondheid en welzijn
gaan in dit geval voor.
Bestuur Dorpsveiling Zwaag

Nieuws van Musicalvereniging Zwaag
Voor de meeste mensen zit de vakantie erop. Wel wennen denk ik door alle beperkingen die corona met zich
meebrengt. Was het voor u vakantie op Balkonia, Hintergarten, elders in Nederland of toch het buitenland?
Hoe dan ook, aan alles komt een eind, om er maar
eens een cliché in te gooien.
Hopelijk komt er ook snel een eind aan het coronavirus, maar dat betwijfel ik.
Daarom val ik maar met de deur in huis. Musicalvereniging Zwaag (MvZ) hoopt op
vijf volle voorstellingen in januari 2021 en heeft dat ook gepland. Het bestuur houdt,
gezien de omstandigheden, alle mogelijke scenario’s in optie. Feit is dat als we van de
huidige situatie uitgaan met de 1,5 meter-maatregel, wij bij lange na - over 5 voorstellingen verdeeld - niet eens tot de helft komen van het aantal bezoekers dat wij
gewend zijn. Dat stelt ons voor problemen en wij moeten realistisch zijn en er ernstig
rekening mee houden dat dit het geval zal zijn. Onder normale omstandigheden is
de opbrengst uit toegangskaarten, de contributie-, sponsor- en advertentiegelden
genoeg om ons hoofd boven water te houden, zij het flink watertrappelend om maar
eens een beeldspraak te gebruiken, maar het lukt!
Met een somber plaatje van het heden in het vooruitzicht, gaan wij kopje onder als
wij niet snel reddingsmiddelen mobiliseren. Wij winden daar geen doekjes om. Het
zal niet meteen verdrinken zijn omdat wij over een goede conditie beschikken, maar
water krijgen wij binnen en benauwd gaan wij het krijgen. Het is daarom van belang
dat wij alles op alles zetten en steunacties moeten aanwenden om niet te zinken.
Daarom dus onze ‘chocolotenactie’. Evenals vorig jaar bieden wij de overheerlijke
bonbons van Bonbon du Ton uit Bobeldijk aan met daarin random verstopt bonnen
voor aantrekkelijke prijzen. Dit jaar ook voor het eerst via Facebook en mogelijk
andere social media-kanalen. Via een Google-bestelformulier kunt u uw bestelling
opgeven. Wij sturen u dan een betaalverzoek en zorgen dat uw ‘chocolotbestelling’
vanaf 14 september wordt bezorgd.
Via de link http://tiny.cc/chocolot kunt u uw bestelling doen. Bovendien doen wij dit
jaar ook mee aan de Deen clubactie. Stort dus uw munten in de koker van Musicalvereniging Zwaag in filiaal Dorpsstraat of geef ze aan een uw bekend lid van MvZ.

Steun de Zwaagse culturele sector, steun Musicalvereniging Zwaag.
Hoor en zeg het voort. Wij zijn u uiterst dankbaar.

Ingezonden brief
Als enthousiaste volkstuinder op Westerhout 2 (volkstuin achter Plukkerspad in
Zwaag), maak ik mij grote zorgen over de dollartekens van de gemeente Hoorn. Het
gemis in de toekomst van nog meer openbaar groen en volkstuinen bracht mij tot het
schrijven van het volgende:
I have a dream
Ik droom dat bij elke school in de gemeente Hoorn schooltuinen zijn en zie
kinderen enthousiast bezig met het kweken van groente, kruiden en bloemen.
Dit gebeurt onder leiding van inspirerende ouders en grootouders.
Ik droom dat in elke woonwijk van de gemeente Hoorn een volkstuincomplex is,
waar inwoners met veel plezier groente, klein fruit, kruiden en bloemen kweken.
Een ontmoetingsplek voor gelijkgestemden.
Psychische ziekten dalen in de gemeente Hoorn met 85%!
De volkstuintjes langs het Plukkerspad (Westerhout 1) liggen er nu al twee jaar verpauperd bij. Op Westerhout 2 houden nog zeven tuinders moedig vol, te midden van
de rust, stilte en de vogels (waaronder putters en ijsvogels), vlinders en insecten, in
afwachting van een vervangende volkstuin in een verre wijk.
Laten wij met elkaar dit prachtige stuk land rondom de Historische Tuin
aan de Koewijzend met respect voor Moeder Aarde inrichten:
- schooltuinen
- speeltuin voor groot en klein
- volkstuincomplex
- trimparcours
- voedselbos
- water en veel groen
Een oase van groen te midden van zoveel beton, stenen en tegeltuinen.
Een zeer bezorgde inwoner, Aafke Bruijn

Huisarstenpraktijk Medisch Centrum Oost
De huisartsenpraktijk is wegens nascholing, vakantie of
nachtdienst gesloten op maandag 7 september.
Per 31 augustus vertrekt huisarts in opleiding Jelte Ruijs bij Medisch Centrum
Oost. Hij heeft met goed resultaat zijn specialisatie tot huisarts afgerond. Hij
wordt opgevolgd door Jorrit Blauw, huisarts in opleiding. Dokter Ruijs blijft in de
regio werkzaam als waarnemend huisarts. Wij wensen hem veel succes en danken
hem voor zijn betrokken inzet.

Rooms-Katholieke kerkdiensten
Kerkgebouwen:

Oosterblokker
Westwoud
Zwaag		
			

O.L.V. Visitatiekerk, Oosterblokker 68, 1696 BJ Oosterblokker
St. Martinuskerk, Dr. Nuijensstraat 78, 1617 KD Westwoud
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:

Parochiesecretariaat Heilige Matteüs
Pastoor Nuijenstraat 3a, 1689 GM Zwaag
Telefoon: 0229 - 216749
Geopend: maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 11.30 uur, woensdag gesloten
E-mail: secretariaat@rkmatteus.nl

Vieringen
De Lourdeskapel in Zwaag
is geopend op de dagen dat
het secretariaat open is.
U kunt hier terecht van
09.00 tot 15.00 uur en ook
op zondag van 08.30 tot
11.00 uur.

Za. 29 aug.
Zo. 30 aug.
		
Za. 05 sept.
Zo. 06 sept.
		
Za. 12 sept.
Zo. 13 sept.
		

19.00 uur
09.30 uur
11.00 uur
19.00 uur
09.30 uur
11.00 uur
19.00 uur
09.30 uur
11.00 uur

Oosterblokker
Zwaag
Hoorn
Westwoud
Zwaag
Hoorn
Oosterblokker
Zwaag
Hoorn

Eucharistieviering
Eucharistieviering
Eucharistieviering
Eucharistieviering
Eucharistieviering
Eucharistieviering
Eucharistieviering
Eucharistieviering
Eucharistieviering

De eucharistievieringen doordeweeks op dinsdag t/m vrijdag beginnen om 09.00 uur in de kerk, alleen
op woensdag om 08.30 uur met Stille Aanbidding. Wel moet u nog rekening houden met het coronavirus, niet meer dan 100 personen per viering op zondag en op zaterdagavond 50/60 personen.

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.
Tot 1 juli zijn er geen kerkdiensten in de
dorpskerken van Zwaag en Blokker.
Zolang de coronacrisis duurt worden aangepaste diensten vanuit Het Octaaf uitgezonden via de kerkomroep en Youtube.
De Dorpskerk van Blokker is tot 1 juli elke
dag van 11:00 tot 13:00 uur geopend voor
een moment van stilte, bezinning, rust of
om een kaarsje aan te steken.

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.

