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

Stichting

SAMENSPEL

Woont u buiten het verspreidingsgebied?
Geïnteresseerden die buiten het verspreidingsgebied wonen, maar wel het Samenspel willen
ontvangen, kunnen contact opnemen met Ben Gitzels, telefoon: 0229-262185.
Tegen een kleine vergoeding krijgen zij het Samenspel dan toegestuurd.
Vrijwillige bijdrage
Wilt u Samenspel financieel steunen door middel van een vrijwillige bijdrage, dan kunt u dit
overmaken op bankrekeningnummer: NL 17 RABO 0122 1373 96 t.n.v. Stichting Samenspel.

Kopij voor de volgende uitgave van het Samenspel op 25 september kunt u inleveren

uiterlijk op woensdag 16 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

Oranje Fonds draagt 40.000 euro bij aan
Jong Westfriesland in Actie
Jong Westfriesland in Actie van Vrijwilligerspunt Westfriesland richt zich op het
werven en binden van meer jongeren aan het doen van vrijwilligerswerk. Het project
Jongerennetwerk, onderdeel van Jong Westfriesland in Actie, wordt onder andere
gefinancierd door het Oranje Fonds. Vrijwilligerspunt verwacht dat de financiële
ondersteuning van 40.000 euro van het Oranje Fonds zal bijdragen aan het succes van
het project Jongerennetwerk.
Bij het Jongerennetwerk kunnen jongeren van 14 tot 30 jaar, woonachtig in WestFriesland, zich vrijwillig inzetten voor een ander. De jongere bepaalt zelf wanneer,
waar en voor hoe lang hij vrijwilligerswerk doet. Op de vacaturebank van Vrijwilligerspunt staan tal van toffe klussen voor jongeren. Lastig om zelf passend vrijwilligerswerk te vinden? Het team van Jong Westfriesland in Actie brengt maatschappelijke organisaties en jonge vrijwilligers bij elkaar. Jongerennetwerk is niet alleen een
manier om iets bij te dragen aan de maatschappij, maar ook om werkervaring op te
doen én het eigen netwerk te versterken.
Het Oranje Fonds steunt sociale initiatieven met geld, kennis en contacten. Afgelopen
jaar besteedde het 28,7 miljoen euro aan organisaties die een betrokken samenleving bevorderen in het Koninkrijk der Nederlanden. Door deze bijdragen ontmoeten
mensen elkaar of vinden zij een nieuwe plaats in de samenleving. Het Oranje Fonds
wordt onder andere gesteund door de Nationale Postcode Loterij, De Lotto en door
Vrienden en bedrijven. Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zijn al sinds de
oprichting het beschermpaar van het Oranje Fonds.
Het Jongerennetwerk is super blij dat het Oranje Fonds dit project van Vrijwilligerspunt heeft gekozen om financieel aan bij te dragen. Met dit aanzienlijke bedrag
kunnen nog meer jongeren enthousiast worden gemaakt om vrijwilligerswerk te
doen. Maar ook maatschappelijke organisaties blij maken met jonge en enthousiaste
vrijwilligers.
Ben jij tussen de 14 en 30 jaar, woon je in West-Friesland en wil je je graag inzetten
voor een ander? Of wil jouw maatschappelijke organisatie ook werken met jonge
vrijwilligers? Stuur dan een mail naar jwfinactie@vrijwilligerspunt.com.
Meer informatie over Jong Westfriesland in Actie en Jongerenetwerk?
Kijk op www.vrijwilligerspunt.com/jwfinactie.

Activiteiten
Zintuigelijk onderzoek
naar kriebelbeestjes
Kun je een regenworm horen kruipen? Of een
kever zien stampen? Normaal merk je bijna niet
dat er overal om je heen piepkleine beestjes
kriebelen, wriemelen en rondkruipen. Op de doemiddag van zondag 13 september ga je op zintuigelijk onderzoek uit in de wereld van de kleine
glibber- en kriebelbeestjes. Wat kun je horen,
zien, voelen, ruiken en misschien wel proeven? Ga
mee op avontuur en scherp je zintuigen aan, er
gaat een wereld voor je open!
Deze Maks’ doe-middag is voor kinderen van 6
t/m 12 jaar en vindt plaats van 14.00 tot 15.30 uur.
De doe-middagen worden minstens twee keer per
maand georganiseerd en staan altijd in het teken
van één van onze thema’s natuur, boerderij en
groen. Aanmelden kan via de website: www.makblokweer.nl. De kosten zijn 4,95 euro per kind
(inclusief materialen).
Volg het kikkerspoor!
Wanneer je de poort van MAK Blokweer
binnenloopt, zie je op de grond onder je
voeten de pootafdrukken van een kikker.
Waar zouden die heen voeren? Volg het
kikkerspoor en jouw waterdierenavontuur
kan beginnen. In het schone water van de
Rietkreek is het onderwaterleven goed te
volgen. Onderweg mag je waterbeestjes
zoeken, de dieren in de wei bezoeken en
genieten van het volle groen in het natuurpark. Sluit je avontuurlijke natuurwandeling
af met een koud of warm drankje of een
lekker ijsje op het terras.
Het MAK caféterras is geopend. Het bezoekerscentrum, de Kijkboerderij en de toiletten blijven vooralsnog gesloten. Houd bij je
bezoek rekening met de richtlijnen van het
RIVM: houd 1,5 meter afstand van anderen
en vermijd drukke tijdstippen en plekken.
Lees verder op de volgende pagina >>

Heb je verkoudheids- of griepklachten? Blijf dan thuis.
Deze natuurwandeling is voor gezinnen met kinderen vanaf circa 6 jaar. Je kunt de
hele maand september tijdens openingstijden komen wandelen wanneer je wilt. Je
kunt het kikkerspoor beginnen tussen 10.00 en 16.00 uur. Reserveren is niet nodig. De
kosten zijn 1,50 euro per groep (inclusief gebruik materialen).
Voor meer informatie: 0229-266344 of info@mak-blokweer.nl.
Stichting MAK Blokweer, Kloosterhout 1-2, Blokker, www.mak-blokweer.nl

Roald Dahlschoolschool is een vreedzame school
Het nieuwe schooljaar is weer begonnen, maar met een
andere start dan anders. Nog steeds hebben wij te maken
met de coronamaatregelen. Dat betekent onder andere
dat ouders niet met hun kind de school in mogen. Om
ouders toch een idee te geven van hoe het er in de nieuwe
groep aan toe gaat, hebben de leerkrachten van de groep
een filmpje gemaakt en deze gedeeld in de ouderapp. Voor nieuwe kleuters maken
wij een uitzondering. Eén van de ouders mag op afspraak de eerste dag mee.
Als vreedzame school besteden wij in de eerste weken van het schooljaar veel aandacht aan het groepsproces. Het samen werken aan een positief werkklimaat staat
hierbij centraal. In een positieve groep is het nodig dat elk kind het gevoel heeft dat
hij of zij erbij hoort. Ouders kunnen in gesprek met hun kind hierover aan de hand
van de kletskaarten die op onze website staan. Zo kunnen ouders ook in deze tijd
meer betrokken zijn bij school.
Zoals wij bij elkaar horen in de groep en de school, horen ook de jongste kinderen
bij de Roald Dahlschool. Naast het
kinderdagverblijf is sinds kort een
peuterspeelschool bij ons gevestigd
voor kinderen van 2 en 3 jaar.
In november starten onze kennismakingsochtenden. Deze zijn bedoeld
voor nieuwe ouders van een kleuter
die in schooljaar 2021-2022 voor het
eerst naar school gaat. U kunt zich
aanmelden op onze website
www.roalddahlschool.nl.
Graag tot ziens!

Lichtjesavond Bangert en Oosterpolder
vier je samen met je buren
Op Burendag, zaterdag 26 september, vindt alweer de zevende editie van de lichtjesavond plaats in de wijk Bangert en Oosterpolder in Zwaag. Dit jaar geen rondtrekkende stoet in een specifiek deel van de wijk, maar wel een uitgekiende ‘versierkans’
voor alle straten in de wijk. Alle bewoners in de wijk kunnen samen met de buren
(uiteraard op 1,5 meter afstand van elkaar), hun straat, huis en tuin versieren. Hoe
meer verlichte huizen en tuinen hoe indrukwekkender de lichtjesavond wordt!
Straatprijzen
Bewoners die drie huizen en
tuinen naast elkaar hebben versierd, maken kans op een van de
drie straatprijzen. Ook is het dit
jaar mogelijk om een speciale
versiervergoeding ter waarde
van twintig euro aan te vragen.
Jury
De jury fietst tussen 20.00 en
21.30 uur door de wijk om de
huizen te bewonderen.
Zondag 27 september worden
de winnaars op de site en op Facebook bekendgemaakt.
Organisatie
De organisatie van het jaarlijks terugkerende evenement is in handen van een aantal
enthousiaste bewoners, stichting B&O en Stichting Netwerk. Voor de bewoners van de
wijk dé gelegenheid om de sociale samenhang te vergroten.
Meer informatie is te vinden op www.stichtingbno.nl.

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

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

Nieuws van de Westfriese Toerclub (WFTC)
De renners in de Tour de France zijn op weg naar Parijs, als corona
tenminste geen roet in het eten gooit. Er zijn dit jaar weer kansen
voor een Nederlandse ploeg en misschien zelfs een Nederlandse winnaar: dat maakt
het kijken toch weer spannender.
Corona is bij WFTC in control. Met naleving van het WFTC-coronaprotocol rijden de
leden van WFTC overal in Nederland, maar vooral in ons mooie West-Friesland. De
laatst gehouden clubrit de ‘Dijk en Duinentocht’ was goed bezocht en is gelukkig in
droog weer gereden (het geluk lachte ons toe toen er precies een bui viel tijdens de
koffiepauze in Schoorl).
Corona heeft er ook voor gezorgd dat WFTC helaas haar jaarlijkse barbecue heeft
moeten afgelasten. Een jaarlijkse activiteit ter verhoging van het clubgevoel. Het
hoofddoel van WFTC is echter het fietsen en dan zoveel als mogelijk met meerdere
leden. Dit gaat de hele week door met verschillende dames- en herengroepen met
verschillende snelheden. En niet alleen op de weg, maar ook in de duinen en bossen
en straks op het strand, rijden WFTC’ers.
U kent ons vast wel vanwege ons mooie, grotendeels oranje gekleurde, clubtenue.
Kijk hier nog maar even goed naar, want volgend jaar hoopt WFTC haar leden te kunnen aankleden met een nieuw clubtenue. Meer nieuws hierover later.
Ook gaat WFTC internationaal en wel naar de Eifel. Eind september dit jaar gaan 16
leden van WFTC drie dagen fietsen in de omgeving van Vianden. Dit is een activiteit
die door eigen leden is georganiseerd. Zo staat er voor 2021 ook al een trip naar de
Mont Ventoux op het programma.
Kortom, fietsen bij WFTC biedt nieuwe uitdagingen en avonturen. Hierbij dan ook nogmaals een oproep aan alle toerfietsers
in Blokker, Zwaag, Hoorn en omgeving die niet bij een club
zijn aangesloten: denk eens goed na over een lidmaatschap bij
onze vereniging. Kijk voor meer info op onze website www.
wftc.eu of op Facebook.
Wanneer kunt u weer een mooie clubrit rijden van de 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

Ophaaldata oud papier Blokker
Het oud papier wordt elke woensdag in de even weken
opgehaald in Blokker. De opbrengst komt ten goede
aan De Blokkers.
OPHAALDATA: WOENSDAG 16 SEPTEMBER
WOENSDAG 30 SEPTEMBER
Svp papier gebundeld of in doos/bak aan de weg zetten.

Column
Wake-up call

B rec h j e

‘Pinggg!’
Ik draai mijn hoofd naar het laadstation, dat op het aanrecht staat. Het geluid heeft
mij gewekt uit het spannende boek dat ik aan het lezen ben. Nu ik eruit ben, kan ik
net zo goed even kijken wat er gemeld is. Met mijn vinger verschaf ik mijzelf toegang tot mijn telefoon. Het app-icoontje is leeg, de mailbox is ook leeg. Ik klik op het
Facebook-icoon. Langs vele berichten scroll ik omlaag. Niets belangrijks gezien. Ik ga
weer zitten en pak mijn boek, toch lukt het niet meer om in het verhaal te komen.
Die ogenschijnlijk onbelangrijke berichten, over onder andere corona-complottheorieën, blijven door mijn hoofd spoken. Wat gebeurt er als ze gelijk blijken te hebben?
Wat als de NOS informatie voor ons achterhoudt? Wat als het vaccin er is en je wilt je,
om welke reden dan ook, niet laten vaccineren? De informatie tijdens de persconferentie rond de regels in verband met corona wordt er in ieder geval niet duidelijker
op. Ik kan het voor mijzelf niet verklaren waarom het een wel en het ander niet mag.
Misschien is het een wake-up call?
Zelf weer nadenken… Je hersens actief maken. Blijven nadenken over welk onderwerp dan ook. Niet meer alles voor zoete koek aannemen. Net als kinderen je altijd
blijven afvragen: waarom? Weer leren vertrouwen op je ‘onderbuikgevoel’. Oftewel,
je gezond boerenverstand gebruiken. Zijn we niet met zijn allen in de loop der jaren
ingeslapen? Heeft de industrie van de welvaart watjes van ons gemaakt? Veel apparaten zijn er voor ons gemak, daar profiteer ook ik van. Maar waar stopt het, wat kan
de mens nog zelf? Wordt Nederland steeds dommer of zijn we ingedut? Is deze hele
pandemie een wake-up call?

Liefdewerk Oud Papier Zwaag
Het oud papier wordt elke maandag in de
even weken opgehaald in Zwaag.
OPHAALDATA:
MAANDAG 14 SEPTEMBER
MAANDAG 28 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
DANKBETUIGING
Hierbij willen wij iedereen hartelijk bedanken voor de belangstelling,
de prachtige bloemen en de vele kaarten met gelukwensen
ter gelegenheid van ons 60-jarig huwelijksfeest.
Piet en Riet Leek

Uw blijken van medeleven, de vele reacties, kaarten en bloemen,
ontvangen na het overlijden van onze lieve, zorgzame moeder en oma

Annie Jansen-Romeijn
hebben ons goed gedaan. Hiervoor bedankt.
Kinderen en kleinkinderen
Fam. Jansen

Onze oprechte dank voor de hartverwarmende blijken van medeleven
welke wij hebben mogen ontvangen na het overlijden van mijn lieve man,
onze allerliefste pa en trotste opa

Dick Dekker
Het is een troost te weten dat wij niet de enigen zijn die hem missen
en zal ons ook tot steun zijn in de komende tijd.
Joop Dekker-de Wit, kinderen en kleinkinderen
Oosterblokker, september 2020

Wat hebben wij genoten van de prachtige erepoort gemaakt door de buren,
de muzikale serenade van de Blocknoten, de vele kaarten
en de prachtige bossen bloemen ter ere van ons 60-jarig huwelijk.
Mede dankzij u, een dag met een gouden rand. Heel hartelijk bedankt!
Gerard & Alie Dudink- Van Oostrum
GEZOCHT

Ik ben op zoek naar een huishoudelijke hulp 1x per 14 dagen van 09.00-12.00 uur
in Blokker. Telefoon: 06-46188102

TE KOOP
Elektrische fiets merk Sparta, onlangs nagekeken. Vraagprijs 450 euro.
Vitrinekastje wit, 180cm hoog, 103cm breed, 45cm diep. Vraagprijs 60 euro.
Tel. 0229-243706 of 06-22526724

Voor plaatsing in het Samenspel van 25 september graag uiterlijk op
woensdag 16 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 Zwaag met reisverslag over voettocht
Santiago de Compostella
Voor haar leden organiseert KVG Zwaag een leuke en
interessante avond met videobeelden en een verslag van
de veelbesproken pelgrimstocht naar Santiago de Compostella in Spanje door mevrouw Spil-Konijn. Deze avond vindt plaats in De Plataan op donderdag 24 september,
aanvang 20.00 uur.
Inmiddels hebben de leden allemaal een brief ontvangen waarin wij als bestuur de
coronaregels, zoals die door het RIVM voorgeschreven worden, bekend hebben gemaakt. Wanneer onze leden zich hieraan houden, kunnen wij een mooi KVG-seizoen
met elkaar bleven. Veiligheid voor de gezondheid wordt bij elke bijeenkomst voorop
gesteld. Wij hopen vele KVG-leden binnenkort te zien op onze eerste avond binnen.
De 1,5 meter afstand kunnen wij prima toepassen in De Plataan.

Hoorn zoekt Junior Cyber Agents
Educatief spel tegen digitale problemen
De Hoornse burgemeester Jan Nieuwenburg zoekt Junior Cyber Agents die helpen de
digitale wereld veiliger te maken. Kinderen tussen 8 en 12 jaar kunnen Junior Cyber
Agent worden door mee te doen met het online spel HackShield Future Cyber Heroes.
De digitale wereld is razendsnel en is niet uit ons leven weg te denken. Door kinderen
vroeg te leren zichzelf tegen online gevaren te beschermen, wordt de digitale wereld
veiliger. De Hoornse winnaar van het spel wordt eind van dit jaar gehuldigd.
Educatief spel
HackShield Future Cyber Heroes is een educatief spel dat kinderen spelenderwijs opleidt
tot Junior Cyber Agents. In het spel gaan de
kinderen op avontuur en zoeken oplossingen
voor digitale problemen zoals identiteitsfraude, cyberpesten en misbruik van privacy.
Het spel is zo ontwikkeld dat de kinderen ook
hun omgeving betrekken bij het leerproces.
HackShield leidt kinderen op tot Cyber Agents
die straks al deze gevaren herkennen. Dit stelt
hen in staat ook anderen te waarschuwen.
Word Cyber Agent!
Burgemeester Nieuwenburg roept kinderen op om mee te spelen en Cyber Agent te
worden. Cybercriminelen kunnen op allerlei manieren een online systeem binnendringen om daar vervolgens hun slag te slaan en ook anderen in de problemen brengen.
Ze weten ontzettend veel van de digitale wereld, vaak meer dan wij. Dat maakt het
ook zo lastig om cybercriminaliteit aan te pakken. Het is belangrijk dat iedereen meer
leert over de digitale wereld, zodat we de online criminelen te slim af zijn.
Vervolg op succesvolle pilot
HackShield is onderdeel van de samenwerking tussen gemeenten, politie en het
Openbaar Ministerie onder de vlag van Noord-Holland Samen Veilig. De pilot van
het spel werd in zeven gemeenten in Noord-Holland uitgerold en bleek een succes.
Daarom gaan nu nog eens 18 gemeenten in Noord-Holland op zoek naar nieuwe
Junior Cyber Agents, waaronder de gemeente Hoorn. Noord-Holland wordt de eerste
provincie met zijn eigen team van Junior Cyber Agents.
Kom in actie!
Help jij ons om de online boeven te pakken? Bekijk de videoproep van de burgemeester via https://youtu.be/j9SusA-o1W8
Speel HackShield online op of download de game in de App store.

Activiteitenagenda

september

Heel
sept

Natuurwandeling Volg het kikkerspoor
Mak Blokweer, Blokker

10.00-16.00 uur

13 sept

MAK’s doemiddag: Kriebelbeestjes
Mak Blokweer, Blokker

14.00-15.30 uur

13 sept

Orgelconcert door organist Henk Verhoef
Sint Martinuskerk, Westwoud

15.30-16.30 uur

13 sept

Open Podium
De Witte Valk, Zwaag

17.00-22.00 uur

15 sept

Keezen
De Witte Valk, Zwaag

Aanvang: 19.15 uur

16 sept

Fietstocht KBO Blokker
Startpunt: Dave Tweewielers, Blokker

Vertrek: 13.30 uur

19 sept

Vossenjacht
Verzamelen bij Honky Tonk, Bangaerde 1, Zwaag

14.00-16.00 uur

23 sept

Bingomiddag KBO Blokker
Het Gouden Hoofd, Blokker

Aanvang 14.00 uur

26 sept

Lichtjesavond Bangert en Oosterpolder
In de wijk Bangert en Oosterpolder, Zwaag

Hele avond

27 sept

Westfriese Tourclub: De Hel van de Wieringermeer 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.

Sportagenda

september

VOETBAL
13 sep

Heren

De Blokkers–Duinrand S.

14.00 uur

Blokker

Heren

Zwaag HooglandKozijnen-Golden Stars

20.55 uur

Zwaag

Heren

HV Blokker-CSV

13.20 uur

Oosterblokker

18 sep

Heren

NIVO-Clam Dycke

21.15 uur

De Kers

25 sep

Dames

NIVO-VIP 3

19.00 uur

De Kers

26 sep

Heren

WhamWham-Netzo

14.00 uur

De Opgang

26 sep

Dames

WhamWham-MOVE

16.00 uur

De Opgang

13 sep

Dames

WFHC-Zwaluwen Utrecht

12.45 uur

De Roskam Zwaag

13 sep

Heren

WFHC-AMHC FIT

14.45 uur

De Roskam Zwaag

20 sep

Dames

WFHC-MHCN

12.45 uur

De Roskam Zwaag

20 sep

Heren

WFHC-Noordwijk

14.45 uur

De Roskam Zwaag

ZAALVOETBAL
11 sep
HANDBAL
20 sep
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.

Vossenjacht in Zwaag gaat door!
Op zaterdag 19 september organiseert Jeugdraad
Zwaag weer een geweldige vossenjacht in het hart
van Zwaag. Onze sportieve vossen staan al te trappelen naast hun fiets om zich weer
zo snel mogelijk naar hun geheime plek te begeven.
Aan jullie de taak om alle vossen te vinden
en met alle gekregen letters de spreuk op
te lossen. Lukt het jullie om de boeven te
ontwijken en de spreuk op te lossen?
Wij zien jullie graag op zaterdag 19 september bij Honky Tonk in Zwaag. De vossenjacht
vindt plaats van 14.00 tot 16.00 uur en is
voor iedereen van 4 t/m 12 jaar.
Groeten van Marijke, Marjolein, Paula,
Wendy en Esther
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Niet alleen het
Samenspel viert
dit jaar haar vijftigjarig jubileum, ook voor
Rinus en Anneke KreukMeester was het een speciaal
jaar dat alles met het getal 50
te maken had.
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Een terugblik op ons vijftigjarig
jubileum:
In april was de heugelijke dag
van ons vijftig jaar samenzijn.
Zoals zovelen met ons kon een
feest niet doorgaan vanwege
corona. Heel erg jammer. Met
hoop op betere tijden werd het
feest verzet naar eind september,
maar helaas. Voor ons een troost
dat 23 april een heel mooie, verrassende dag is geweest. Stralend weer, het vlaggen van de buren.
Verrast worden met een erepoort door de kinderen. Een gezellige dag, met
gepaste afstand, samen zijn met de kinderen, kleinkinderen en familie.
Ook werden we verrast met vele bloemen en kaarten. Echt een dag met
een gouden randje waar we met plezier op terug kunnen kijken.
Bij deze danken wij jullie voor deze mooie dag.
Met een hartelijke groet, Rinus en Anneke Kreuk- Meester
Oproep: ook iets met het getal 50?
Lezers opgelet: heb je ook iets met het getal 50? Woon je op nummer 50?
Heb je schoenmaat 50 of heb je misschien wel 50 huisdieren? Of vier je dit
jaar ook een 50-jarig jubileum? Je kunt het zo gek niet bedenken, als het
maar met 50 te maken heeft. Laat het ons snel weten via de mail:
redactie@stichtingsamenspel.nl. Doe er ook een leuke foto bij!

Nieuws van de Zonnebloem
Beste lezers,
En toen nam de Zonnebloem het terras van De Harmonie in ….! Nadat al vele groepen het terras hadden ingenomen, was het nu de beurt aan de gasten van de Zonnebloem. Zo’n veertig gasten en vrijwilligers genoten donderdagochtend 20 augustus
van de koffie en thee met taart, borreltje of fris met nootjes en nog een heerlijk ijsje
toe. Het was weer pico bello voor mekaar daar, mooi warm weer op een prachtig terras, volkomen coronabestendig opgebouwd, alle stoelen op de vereiste 1,5 meter en
met een groot tentdoek dat bescherming bood tegen zon en regen - hoewel beiden
zich deze ochtend niet lieten zien. Dit alles was mogelijk gemaakt door de nodige
sponsors van de Zonnebloem van onze afdeling Oosterblokker-Schellinkhout. Er zijn
gelukkig meerdere fondsen en instellingen die onze afdeling een warm hart toedragen. De vrijwilligers werden door de gasten dan wel bedankt, maar wij sluizen deze
dank graag door aan deze gulle gevers. Voor deze prachtige dag ook het team van
De Harmonie natuurlijk van harte bedankt. Toppie weer!
En u weet: mocht u gasten in
uw omgeving weten voor ons,
graag een seintje. De doelgroep
waarvoor wij dit soort ‘uitstapjes’ mogelijk maken: al die mensen die mogelijk in een sociaal
isolement dreigen te raken door
fysieke beperkingen als gevolg
van ziekte, invaliditeit of ouderdom. Help ons helpen en alvast
bedankt!
Met een hartelijke groet namens de Zonnebloem afdeling Oosterblokker-Schellinkhout, Annemiek Schouten

Huisartsenpraktijk „Julianalaan”
hr. S.H.O. Khachadurian, huisarts
mw. R.A.M. Ooteman, huisarts
mw. P. Oud, huisarts
Vanaf heden is mevrouw P. Oud bij ons werkzaam als huisarts.
Zij werkt op maandag bij ons in de praktijk.
Voor actuele informatie, zie de website: www.julianalaan.praktijkinfo.nl

Denk mee over invulling Hoornse stadsstrand
Inspireer de gemeente en andere inwoners met je ideeën
voor de invulling van het Hoornse stadsstrand! De gemeente organiseert in september verschillende mogelijkheden voor inwoners van Hoorn en de regio om ideeën
te delen voor het stadsstrand op het gebied van sport, spel en horeca. Om meer te
weten te komen en vragen te stellen over het ontwerp van het stadsstrand, en om in
gesprek te gaan over het stadsstrand.
Ideeën invulling stadsstrand
Heb je goede ideeën voor de invulling van het Hoornse stadsstrand op het gebied van
sport, spel of horeca? Je kunt deze t/m 30 september delen op www.vooreenmooiestad.
nl/stadsstrand. De gemeenteraad heeft in juni het ontwerp voor het Hoornse stadsstrand
gekozen en gaat dit ontwerp in het najaar verder uitwerken. De ideeën van inwoners
worden daarin graag meegenomen. De gemeente wil het stadsstrand maken tot een
plek waarvan inwoners en bezoekers vele dagen van het jaar plezier kunnen hebben.
Kinderen kunnen ook hun ideeën voor sporten en spelen delen. Op www.vooreenmooiestad.nl/stadsstrand download je een kleurplaat waar je je idee op kunt tekenen.
Gesprekken bij de oeverdijk/het stadsstrand
Wil je met medewerkers van het team stadsstrand
in gesprek over het stadsstrand? Heb je vragen of
zorgen die je niet kwijt kunt in een online bijeenkomst? Wil je je idee voor het stadsstrand ook
mondeling toelichten? Meld je dan aan voor een
gesprek op locatie op zaterdag 19 september. Er
zijn gedurende de dag gesprekken in groepjes van
maximaal zes personen. Aanmelden is verplicht en
bij aanmelding geef je op welke vragen en onderwerpen je wilt bespreken. De gesprekken vinden
bij droog weer buiten plaats op het parkeerterrein bij de oeverdijk/het toekomstige stadsstrand.
Omdat het parkeerterrein onderdeel is van de oeverdijk, gebeurt dit onder de voorwaarden en begeleiding van de Alliantie Markermeerdijken. De Alliantie zorgt voor
hesjes en helmen voor de deelnemers. Het is niet toegestaan om de oeverdijk verder
op te gaan. Gemeente Hoorn vindt het een meerwaarde hebben om de gesprekken
buiten bij de oeverdijk te hebben, omdat je het onderwerp van gesprek dan voor je
hebt liggen. De zandige oeverdijk vormt de basis voor het toekomstige stadsstrand.
De gemeente is dan ook blij dat de Alliantie hier medewerking aan verleent en zorgt
dat het op een veilige manier georganiseerd kan worden. Bij slecht weer vinden de
gesprekken plaats in Schouwburg Het Park. In beide gevallen worden alle benodigde
coronamaatregelen getroffen. Aanmelden voor een gesprek op locatie kan vanaf
donderdag 10 september op www.hoorn.nl/stadsstrand.

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.
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.
Za. 12 sept.
19.00 uur
Oosterblokker
			
Westwoud
Zo. 13 sept.
09.30 uur
Zwaag
		
11.00 uur
Hoorn
Za. 19 sept.
19.00 uur
Westwoud
				
			
Oosterblokker
Zo. 20 sept.
09.30 uur
Zwaag
				
		
11.00 uur
Hoorn
				
Za. 26 sept.
19.00 uur
Oosterblokker
			
Westwoud
Zo. 27 sept.
09.30 uur
Zwaag
		
11. 00 uur
Hoorn

Eucharistieviering
GEEN VIERING
Eucharistieviering
Eucharistieviering
Startzondag - Eucharistieviering
Uitreiking Matteüsspeld
GEEN VIERING
Startzondag - Eucharistieviering
Uitreiking Matteüsspeld
Startzondag - Eucharistieviering
Uitreiking Matteüsspeld
Eucharistieviering
GEEN VIERING
Eucharistieviering
Eucharistieviering

Mee & de Wering: workshop en oproepje
Workshop Ouder Worden Met Zin
Speciaal voor 65-plussers organiseert Mee & de Wering ontdekkingsbijeenkomsten
voor inwoners van Hoorn, Blokker en Zwaag. Tijdens de ontdekkingsbijeenkomsten
onderzoeken wij wat ieder persoonlijk een plezierige en zinvolle invulling van het
leven geeft.
Als de kinderen uit huis zijn, als betaald werken niet meer hoeft, dan breekt voor veel
mensen de tijd aan waarin de dagen naar eigen inzicht ingevuld kunnen worden.
Maar wat doe je met die overvloed aan vrije tijd? Hoe besteed je die op een manier
die leuk is, die voldoening geeft of op een wijze die zin geeft aan het leven? Deze
vragen staan centraal in de workshop Ouder Worden Met Zin, die is ontwikkeld door
MEE & De Wering voor inwoners van de gemeente Hoorn. In twee groepsbijeenkomsten van twee uur voor maximaal vier deelnemers en een korte terugkombijeenkomst, ontwikkelen de deelnemers ideeën over de manier waarop zij hun tijd op een
voor hen plezierige en/of zinvolle wijze kunnen invullen en maken ze een stappenplan om dat te bereiken.
De eerstvolgende start is dinsdag 29 september om 9.30 uur. De volgende bijeenkomst vindt plaats op 28 oktober. Beide bijeenkomsten zijn in Hoorn, het precieze adres wordt pas na aanmelding doorgegeven. U kunt zich opgeven per mail:
m.harder@meewering.nl of telefonisch: 06-14632350
Gezocht: fietsmaatje
Voor een moderne en gezellige mevrouw (69) in de Bangert en Oosterpolder zijn wij
op zoek naar iemand die haar wil begeleiden bij het fietsen. Fietsen is haar lust en
haar leven, maar door gezondheidsproblemen kan zij niet meer alleen met de fiets op
pad. Belangrijk is dat haar fietsmaat
naast haar fietst en haar wijst op
bijvoorbeeld verkeer, links of rechts
afslaan en dergelijke. Wij denken
aan eens per week of twee weken,
uiteraard afhankelijk van het weer
en de klik. Man, vrouw, jong of
oud, dat maakt niet uit. Kordaat
zijn is wel belangrijk. Uiteraard
bereiden wij je goed voor. Verder
schrijven we je in als vrijwilliger bij
onze organisatie en vragen wij een
Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)
aan, zodat je ook verzekerd bent en
een aanspreekpunt hebt.
Je kunt je belangstelling kenbaar maken met een mailtje naar
j.olijve@meewering.nl.

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
Boekerij 54

1695 BA Blokker
0229 - 23 21 30
1696 CB Oosterblokker 0229 - 26 16 66
1689 JP Zwaag
0229 - 26 15 22
1689 EG Zwaag
1695 JC Blokker

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.

