
Woont u buiten het verspreidingsgebied?
Geïnteresseerden die buiten het verspreidingsgebied wonen, maar wel het Samenspel willen 
ontvangen, kunnen contact opnemen met Henny Schoonderwoerd, telefoon 06-20564767.
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 9 oktober kunt u inleveren 

uiterlijk op woensdag 30 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 toepasbaar-
heid 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 recla-
megroep, 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 Henny Schoonderwoerd, telefoon 06-20564767.

Jaargang 50, nummer 16 25 september 2020

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, stich-
tingen en organisaties in deze dorpen.

Redactieleden Samenspel: redactie@stichtingsamenspel.nl

- Eef Smal - Mandy van der Laan 
- Henny Schoonderwoerd - Corina van Willegen 
- Annemieke Ooms - Chris Baesjou
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Volg ons ook op Facebook: www.facebook.com/Samenspel

Voor alle verschijningsdata en digitale edities:  www.dorpspleinzwaag.nl

Steun onze vereniging De Herleving

Door de coronamaatregelen is ook onze vereniging heel wat geld 
misgelopen. Wij mogen als muziekvereniging normaal gesproken 
één keer per jaar in het dorp collecteren voor een bijdrage aan onze vereniging. Wij 
marcheren dan door het dorp en maken u blij met een mooi stukje muziek. Helaas 
kan dat dit jaar niet plaatsvinden (ons bank-
rekeningnummer is NL69RABO0376811900).
Ondanks dat wij een aantal maanden niet 
mochten repeteren, hebben wij uit solidari-
teit onze dirigent gewoon doorbetaald en 
andere kosten liepen ook door. In oktober/
november hopen wij wel op de jaarlijkse 
bijdrage van onze donateurs. Wij zijn nog in 
overleg over hoe wij dat kunnen gaan orga-
niseren.
Maar gelukkig kunt u wel iets voor onze 
vereniging betekenen. In oktober houdt de 
Rabobank de Rabo ClubDupport actie. Van 5 
t/m 25 oktober kunnen leden van deze bank 
stemmen op deelnemende clubs. Per stem 
gaat een bepaald bedrag naar die vereniging. 
Muziekvereniging De Herleving is een van die 
deelnemende verenigingen dus geef uw stem 
aan ons. Wij sparen namelijk voor een aantal nieuwe instrumenten, onder andere een 
fluit en een fagot staan op ons wensenlijstje.

Ook als u geen lid bent van de Rabobank kunt u iets doen voor onze vereniging via 
sponsor kliks.
Via www.sponsorkliks.com kunt u aangeven welke vereniging u wilt sponsoren. Het 
concept is heel simpel: bestel via de SponsorKliks-pagina van uw vereniging bij alle 
bekende webwinkels waar u normaliter ook al koopt. Van alle aankopen wordt een 
commissie maandelijks aan uw vereniging uitbetaald.

Wij hopen nog steeds dat ons concert op 14 november door kan gaan. Dit concert 
geven wij samen met a-capella zanggroep de Moonliners uit Wognum. Wij zijn bei-
den druk aan het repeteren op 1,5 tot 2 meter afstand. Wij houden u op de hoogte. 
Wordt vervolgd!



Samenspel verliest bevlogen bestuurslid Ben

Totaal onverwacht hebben wij door een noodlottig onge-
val afscheid moeten nemen van ons trouwe bestuurslid Ben 
Gitzels.

Ben stond mede aan de wieg van het huidige Samenspel en 
coördineerde bijna 14 jaar de bezorging. Dat deed hij op 
zijn eigen wijze, met veel plezier en enthousiasme. 
Nieuwe bezorgers maakte hij wegwijs in de gang van za-
ken en hij vertelde hen duidelijk hoe hij het wilde hebben. 
Nieuwe straten of woningen ontgingen hem niet waardoor 
de wijkverdeling altijd actueel was. 

Zowel tijdens vergaderingen als op feestjes kon je rekenen op een opgewekte 
Ben met mooie verhalen en oprechte interesse. Altijd genietend van de gezellig-
heid en de mensen om hem heen.

Ben, we zullen je enthousiasme, gezelligheid en toewijding enorm missen.

Wij wensen Bets, de kinderen en kleinkinderen en alle familie en vrienden heel 
veel sterkte om dit verlies een plekje te geven.

Kees Bennis, Kees Dekker, Henny Schoonderwoerd, Eef Smal, Annemieke Ooms, 
Corina van Willegen, Mandy van der Laan en Chris Baesjou

Nieuws van ZG&TV

ZG&TV is alweer een paar weken bezig en wij genieten weer 
van turnen op de toestellen. Er is inmiddels veel gebeurd zoals 
de deelname aan de Deen sponsormuntenactie. Heel veel men-
sen hebben na het boodschappen doen, de muntjes in de koker van ZG&TV gedaan. 
En daar zijn wij natuurlijk heel blij mee. Wij willen iedereen hier heel hartelijk voor 
bedanken, want dit kan de clubkas goed gebruiken.
De Zwaagse Gymnastiek en TurnVereniging is een vereniging voor jong en oud. Wist 
u dat in ons rooster ook een uur is voor damesgym? In dit uur wordt gewerkt aan 
conditie en spierversterkende oefeningen, op woensdag van 19.45 tot 20.45 uur in de 
gymzaal aan de Julianalaan in Zwaag.

Voor meer informatie over ZG&TV kunt u terecht op www.zgtv.nl 
en u kunt ons volgen op Facebook.



 SAMENSPEL OP REIS

Kindercursussen georganiseerd door Stichting Netwerk
Gezond Koken
Keukenprinsen en prinsessen opgelet! Wij beginnen weer met een 
gezonde kookcursus in wijkcentrum De Kersenboogerd en er zijn nog 
een paar plekjes vrij. De cursus bestaat uit tien lessen, waarin je met een 
groep kinderen een super lekkere maaltijd kookt. Deze bestaat uit een hoofdgerecht 
en een toetje. Elke week weer wat anders. De laatste les koken wij voor een van je 
ouders/verzorgers, opa/oma of vriendje/vriendinnetje.
De kookcursus is voor kinderen tussen de acht en twaalf jaar en vindt plaats op dins-
dag van 15.45 tot 17.45 uur. De kosten zijn veertig euro, inclusief ingrediënten. Wij 
starten bij voldoende deelname in september.

Cursus techniek
Voor de cursus techniek is ook nog een aantal plekjes vrij. Als kinderen technische 
vaardigheden leren, merken zij dat techniek leuk is. Ook leren zij spelenderwijs met 
het materiaal en het gereedschap omgaan. Zij tonen hun werkstuk aan ouders, vriend-
jes en kennissen en leggen uit hoe iets werkt. Dat geeft hen meer zelfvertrouwen.
Wij doen verschillende dingen. Wat dacht je bijvoorbeeld van allerlei proefjes of het 
maken van een onderdeel van een elektrische gitaar, lekker timmeren en zagen of 
bezig zijn met elektra? Elke week ontdek je weer iets nieuws. De cursus duurt tien 
weken en vindt plaats op dinsdag van 16.00 tot 17.30 uur en is voor kinderen tussen 
de acht en twaalf jaar. De kosten voor de cursus zijn 
37 euro en wij starten bij voldoende deelname in september. 
Meer informatie en aanmelden voor deze cursussen kan bij wijkcentrum De Kersen-
boogerd, Brederodegracht 1 in Hoorn. Telefoon: 0229-219966. 
Kijk ook op www.netwerkhoorn.nl.

Begin september was ik in het Beierse Woud, 
in Bayerisch Eisenstein om precies te zijn. Bij-
zonder hieraan is dat de grens tussen Duits-
land en Tsjechië dwars over het perron van het 
spoorwegstation loopt. Reden om deze vorm 
van samenspel tussen twee landen met 
de lezers van ons Samenspel te delen. 
Er is ook een mooi spoorweg-
museum aan gekoppeld en 
dit is zeker de moeite van het 
bezoeken waard.

Ben Kalb



Kapot speeltoestel?
Meld het op 
www.hoorn.nl/melding

Losse stoeptegel?
Meld het op 
www.hoorn.nl/melding

Continurooster op Roald Dahlschool

Bij de oprichting van basisschool Roald Dahl is gekozen voor drie lange schooldagen 
en twee korte. De leerlingen en ouders ervaren het als zeer fijn dat naast de woens-
dag ook op vrijdag de school om 12.30 uur uitgaat. Vorig jaar kwam uit een ouderen-
quête naar voren dat een groot deel van de ouders de voorkeur had voor een continu-
rooster op de lange dagen. Wij hebben vervolgens onze schooltijden aangepast. 

Maandag 8.30-14.30 uur
Dinsdag 8.30-14.30 uur
Woensdag 8.30-12.30 uur
Donderdag  8.30-14.30 uur
Vrijdag  8.30-12.30 uur

Als gevolg van de coronamaatregelen zijn wij daar al na de meivakantie mee gestart. 
Maandag, dinsdag en donderdag eten de kinderen hun zelf meegebrachte lunch op 
school. Op woensdag en vrijdag genieten de kinderen van een heerlijke vrije middag. 
Wilt u een keer komen kennismaken met onze school, dan kan dat op de kennisma-
kingsochtenden die starten in november. Op onze website www.roalddahlschool.nl 
kunt u zich hiervoor aanmelden. Graag tot ziens!

Dorpenoverleg Blokker-Zwaag 
Beste bezoekers,

 

Door de huidige onzekere omstandigheden rondom Covid-19 in combinatie met een 
lage bezetting van de huidige agendacommissie, zijn wij genoodzaakt om de geplan-
de bijeenkomsten in 2020 te annuleren. In 2021 zullen wij opnieuw beoordelen of de 
bijeenkomsten weer kunnen opstarten. 
Wij wensen u allen een goed en vooral gezond najaar toe.

Vriendelijke groeten, de agendacommissie Dorpenoverleg Blokker-Zwaag



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 30 SEPTEMBER
                           WOENSDAG 14 OKTOBER 
SVP PAPIER GEBuNDELD OF IN DOOS/BAK AAN DE WEG ZETTEN.

Mijn oudste Zus

Al sinds er in maart dat virus rondzweeft ben ik hierdoor 

niet meer bij Lia op visite geweest. Ze is mijn oudste zus met 

wie ik wel 11 jaren in leeftijd verschil. We hebben ons goed 

aan de coronaregels gehouden omdat Roel, haar partner, alles op alles zette om te 

genezen van darmkanker. Helaas hebben de artsen in het ziekenhuis geen trucjes 

meer die ze uit hun hoed kunnen toveren om hem te genezen en gaat hij de laatste 

weken hard achteruit.

Ik wil graag toch nog een keer bij hun samen zijn en dus reis ik naar Rotterdam. Als 

ik voor de deur sta en aanbel wordt er niet opengedaan. Ik bel nog een keer, maar 

ik zie geen beweging. Ik ga op de stoep zitten, app dat ik er ben en wacht geduldig 

op het stoepje. Ik heb een goed boek mee dus ik heb de tijd. Even later komt ze met 

haar telefoon in haar hand naar buiten. Samen repareren we de bel door uiteindelijk 

gewoon de batterij te vernieuwen. 

Roel ligt op bed. Ik schrik wel van hoe de ziekte heeft huisgehouden in zijn lijf. Er ligt 

een heel andere man dan die ik in februari nog had gesproken. Mijn grote zus is een 

sterke toegewijde mantelzorger. Ze loopt heen en weer met pillendozen, lijsten om 

de pillen af te vinken, perenijsjes, wasgoed en granaatappelsap. De dokter komt langs 

en er moet beslist worden over een eventuele ziekenhuisopname. Lia voelt er niets 

voor en in overleg gebeurt dit ook niet.

Ik bewonder mijn grote zus, hoe ze Roel verzorgt: liefdevol en met al haar kracht en 

energie, maar ook met hun gevoel voor humor. De overbuurvrouw appt haar met de 

vraag of haar tweelingzus op bezoek is die daar op de stoep had gezeten. Samen bul-

deren we van het lachen om deze app, 11 jaar verschil haha, maar komen uiteindelijk 

tot de conclusie dat het voor ons allebei een enorm groot compliment is.

  Column Anja



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

Liefdewerk Oud Papier Zwaag
Het oud papier wordt elke maandag in de 
even weken opgehaald in Zwaag.

OPHAALDATA: 
MAANDAG 28 SEPTEMBER
MAANDAG 12 OKTOBER

Algemene ledenvergadering uitvaartvereniging 
De Laatste Eer Zwaag/Blokker
Donderdag 15 oktober houdt uitvaartvereniging De Laatste Eer Blokker/Zwaag haar 
algemene ledenvergadering in de Hervormde Kerk op de hoek Kolenbergstraat/Wes-
terblokker in Blokker, aanvang 20.00 uur.
De Laatste Eer is een uitvaartvereniging zonder winstoogmerk. De leden van de ver-
eniging hebben recht op een korting van 500 euro op de kosten van de uitvaart. De 
kosten van uitvaarten stijgen de laatste jaren enorm. Bij een uitvaartvereniging bent u 
voordeliger uit en heeft u een heel goede begeleiding door onze uitvaartverzorgsters.
Ook als u nog geen lid bent maar wel geïnteresseerd, bent u welkom op deze verga-
dering. Neem hiervoor contact op met Annie Balk, telefoon 0229-263003 of e-mail 
anniebalk@hotmail.com.

De agenda voor deze avond is:
1. Opening door voorzitter Jan Koen
2. Notulen vorige vergadering
3. Jaarverslag
4. Financieel overzicht door penningmeester Peter Blank
5. De federatie overweegt als overkoepelend orgaan haar taak te beëindigen
6. Bestuursverkiezing: aftredend volgens rooster Annie Balk-Dalebout (herkiesbaar)
7. Rondvraag
8. Sluiting van de vergadering

Geen Sinterklaasfeest in Blokker
Helaas komt er geen Sinterklaasfeest in Het Gouden Hoofd 
dit jaar. De huidige richtlijnen van het RIVM zijn bij dit feest 
niet te hanteren. Wij kijken er nu al naar uit om de kinderen 
in 2021 weer te kunnen verwelkomen. 

Met vriendelijke groet, Sinterklaascommissie Blokker en  
Oranjevereniging Blokker-Oosterblokker



Familieberichten & Zoekertjes

Jaarboeken 2002 t/m 2018 ‘Blokker toen en nu’ van Historische Vereniging Blokker. 
In 1 koop 100 euro of 8 euro per boek.

Interesse? Contact via e-mail: c.groot27@ziggo.nl

Tuinman voor kleine en grotere tuinen.
Alle tuinwerkzaamheden, daarnaast  het schoonmaken van de goot.

Geen bestratingswerkzaamheden.
Telefoon: 06-12568309.

Trouwring gevonden op donderdag 10 september bij Deen 
aan de Dorpsstraat in Zwaag.

Inscriptie: Cees. Er staat tevens een datum in de ring, 
deze graag vermelden door de eigenaar bij afhalen.

Mevrouw Leurs, telefoon: 0229-232669

TE KOOP

AANGEBODEN

GEVONDEN

Voor plaatsing in het Samenspel van 9 oktober graag uiterlijk op  
WOENSDAG 30 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.



PereBesseBuurttuin

Inmiddels hebben wij op heel kleinschalige manier toch wat boontjes, maïs, toma-
ten, paprika en aardbeien kunnen proeven. Leuk en leerzaam voor iedereen om het 
proces te kunnen zien en volgen. Verder gaat het natuurlijk vooral om de bloemen 
en planten die ondanks de hitte, en met de hulp van water gevende buurtgenoten, 
het toch maar mooi hebben gered. Kleurrijk plekje zo. De harde wind heeft wel wat 
van de prachtige zonnebloemen doen knakken, die toch maar weer een mooi bosje 
opleverden voor de buurvrouw. Wat uiteindelijk goed uitkomt, want het hoofddoel 
blijft nog steeds de samenwerking en buurtverbinding. Dit is ook de reden geweest 
dat wij de buurttuin nog niet officieel hebben geopend. Iedereen staat verschillend in 
de coronamaatregelen, maar wij willen dat iedereen de kans krijgt om met een pret-
tig gevoel erbij te kunnen zijn. 

En gelukkig is er evengoed veel verbinding: buurtgenoten en wijzelf maken een 
praatje, bewonderen de boel, bieden wat zaden, planten, stekjes of hulp aan of halen 
wat kruiden uit de tuin. Overigens heeft dit laatste nog een leuke anekdote opgele-
verd. Een buurtgenoot wilde heel lief voor zijn echtgenote een vers kopje muntthee 
maken. Zij waardeerde het gebaar vast enorm, maar de smaak een stuk minder. Lek-
kerder is in zo’n geval het verschil te weten tussen munt en basilicum...

Voor de mensen die zaden, planten of iets dergelijks hebben aangeboden: begin ok-
tober kunnen wij een beeld krijgen van hoeveel plek er nog is en wat wij kunnen ge-
bruiken. Sowieso enorm bedankt voor al jullie medewerking en verwondering zover!

Groetjes van Ans, Fia, Sonja en Marjo



Een uitvaartvereniging, wat doet die dan?

Graag willen wij onszelf eens voorstellen, 
voor zover u ons nog niet kent. 
Lian Kroon (r) en Monique Bankras. 
Wij werken in uw dorp als uitvaart-
verzorgsters namens de plaatselijke 
uitvaartvereniging. 
Veel mensen zijn als lid aangesloten bij 
een van die verenigingen.

uitvaartverenigingen hebben als doel om voor een billijke prijs een professionele en 
goede uitvaart - geheel naar wens van de nabestaanden - te verzorgen. uitvaartver-
enigingen zijn ontstaan uit de vroegere ‘burenhulp’ bij overlijden; mensen hielpen 
elkaar op de dorpen om een overledene zo respectvol mogelijk ‘uit te varen’. Vereni-
gingen zijn hieruit een voortvloeisel. 

Het aanbod aan uitvaartverzorgers in de regio is bijna niet meer te overzien. Wie 
belt u als u te maken krijgt met een overlijden? u kunt heel dichtbij terecht voor een 
professionele, warmhartige uitvaartbegeleiding. Wij nemen de tijd voor u. Bovendien 
liggen de tarieven bij de verenigingen lager dan bij een commercieel bedrijf. Ook als 
u geen lid bent van een van de verenigingen, of elders verzekerd bent, kunt u bij ons 
terecht. Wij kunnen van alle locaties in de regio gebruikmaken, wij luisteren naar uw 
wensen en vullen samen met u - stap voor stap - de vormgeving van de uitvaart in.

Voor meer informatie kunt u bij ons terecht. Als u belt met het onderstaand telefoon-
nummer, krijgt u een van ons aan de telefoon. Een vrijblijvend voorgesprek behoort 
ook tot de mogelijkheden.

Namens de gezamenlijke uitvaartverenigingen tussen  Zwaagdijk-West en Schellink-
hout staan wij voor u klaar. Dit zijn de volgende verenigingen: St. Barbara Zwaag, 
St. Barbara Oosterblokker, St. Jozef Blokker, De Laatste Eer Blokker/Zwaag en 
uitvaartvereniging Schellinkhout.
Telefoon: 06-11444417 (24 uur per dag bereikbaar). 

Warme groet, Lian en Monique

Werk aan de weg 
Asfaltonderhoud aan de Westerblokker van 
maandag 3 augustus t/m zondag 8 november 
2020. Het werk wordt in drie fases uitgevoerd 
en het verkeer wordt omgeleid.



Heel Natuurwandeling Volg het kikkerspoor 10.00-16.00 uur
sept Mak Blokweer, Blokker

26 sept Lichtjesavond Bangert en Oosterpolder hele avond
 In de wijk Bangert en Oosterpolder, Zwaag

27 sept Westfriese Tourclub: De Hel van de Wieringermeer Aanvang 09.00 uur
 Start: Handbalvereniging, Noorderdracht 42a, Blokker

27 sept MAK’s Doemiddag: LibellenLAB & Excursie 14.00-15.30 uur
 Mak Blokweer, Blokker

27 sept MAK’s Biomarkt 10.00-16.00 uur
 Mak Blokweer, Blokker

28 sept Indoor Bowls BZH  09.30-13.00 uur
 Sporthal Zwaag, Munnikenwoud 1

05 okt Indoor Bowls BZH  09.30-13.00 uur
 Sporthal Zwaag, Munnikenwoud 1

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

15 okt Algemene ledenvergadering uitvaartvereniging De laatste Eer  Aanvang: 20.00 uur
 Hervormde Kerk, hoek Kolenbergstraat-Westerblokker

Activiteitenagenda  september/oktober

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

Opbrengst KWF-collecte Zwaagdijk-West
Ondanks de coronaregels heeft de KWF-collecte dit jaar meer opgebracht dan vorig 
jaar: 425,04 euro! Hiervan is 79 euro opgehaald via de QR-code. Als u met uw tele-
foon kunt bankieren, is het echt heel eenvoudig. Misschien een tip voor volgend jaar? 
In ieder geval alle gevers en natuurlijk de collectanten heel hartelijk bedankt!

KWF-collecte afd. Zwaagdijk-West



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.

VOETBAL

27 sep Heren De Blokkers - Con Zelo  14.00 uur Blokker

27 sep Heren Westfriezen - FC Medemblik  14.00 uur Zwaag

3 okt Heren De Blokkers (zaterdag) - Flamingo’64  15.00 uur Blokker 

ZAALVOETBAL

2 okt Heren ZwaagHoogland/Kozijnen - Wognum Nicols  20.55 uur Zwaag

28 sep Dames ZwaagHoogland/Kozijnen - Volendam ZVV  19.30 uur Zwaag

HANDBAL

4 okt Dames Westfriezen - Commandeur/VVW 2  13.00 uur Zwaag

4 okt Dames HV Blokker - De Valken 2  13.20 uur Oosterblokker

8 okt Dames Westfriezen - Geel Zwart  13.00 uur Zwaag

VOLLEYBAL

26 sep Heren WhamWham - Netzo  14.00 uur De Opgang

26 sep Dames WhamWham - MOVE  16.00 uur De Opgang

HOCKEY

4 okt Dames WFHC - HMHC  12.45 uur De Roskam Zwaag 

4 okt Heren WFHC - HC Haarlem  14.45 uur De Roskam Zwaag

Sportagenda september / oktober

Nieuws van de bibliotheek uit Zwaagdijk-West
Langzaamaan komt er gelukkig weer leven in de brouwerij. Voorzichtig maken alle 
clubs in De Wildebras weer een begin met hun activiteiten. Zo is de bibliotheek ook 
weer open om boeken in te nemen en uit te lenen. Mocht u nog boeken hebben, dan 
zien wij die weer graag terug. 
Bij de ingang van de zaal kunt u uw handen ontsmetten. uiteraard is ook de ander-
halve meter afstand van kracht. Verder is het precies hetzelfde als voorheen. Onder 
het genot van een kop koffie of thee kan er naar behoefte bij gekletst worden. 

Andere tijden
Let op! De bibliotheek is nu niet meer op de woensdagavond open vanwege het ge-
ringe aantal bezoekers dat op de woensdagavond kwam. Daarom is besloten dat de bi-
bliotheek op woensdagmiddag open gaat. Wij hopen dat de jeugd ook eens langskomt. 
Openingstijden: dinsdag van 15.30 tot 16.30 uur en woensdag van 15.30 tot 16.30 uur.

Graag tot ziens in de bieb!



Lees verder op de volgende pagina >>

LibellenLAB & Excursie 
Zoef! Daar scheerde een libelle over het 
water. Dat heb je vast wel eens gezien. 
Maar wist je ook dat libellen voor hun 
voortplanting afhankelijk zijn van 
water? Weet je wat ze eten of hoe snel 
ze kunnen vliegen? En hoe zit het met 
de transformatie van larve tot libelle? 
Dat en meer ontdek je allemaal tijdens 
de lezing van kenner Rob Webeling, op 
de doe-middag van zondag 27 septem-
ber. De lezing wordt gevolgd door een 
avontuurlijke excursie door het territo-
rium van de libelle. Ook leuk voor grote mensen die denken dat ze alles al weten!
Deze Maks’ doe-middag is voor iedereen vanaf 6 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 de thema’s natuur, boerderij en groen. Aanmel-
den kan via de website: www.mak-blokweer.nl.  De kosten zijn 4,95 euro per persoon 
(inclusief materialen).

Start nieuw seizoen MAKS’ Biomarkt 
MAKS’ Biomarkt is een kleinschalige, maandelijkse (streek)markt met biologische en 
duurzame producten van lokale ondernemers. Na een tijdelijke stop in verband met 
de landelijke coronamaatregelen begint de eerste markt van het nieuwe seizoen zon-
dag 27 september van 10.00 tot 16.00 uur. 
MAKS’ Biomarkt vindt plaats van maart t/m november op de laatste zondag van de 
maand op het terrein van MAK Blokweer. Tijdens de markt zijn het natuurpark en het 
terras van het MAK Café geopend. De binnenruimtes (inclusief toiletten) blijven voor-
alsnog gesloten. Toegang is gratis. Honden zijn niet toegestaan. Voor meer informa-
tie: www.mak-blokweer.nl, 0229 266344 of info@mak-blokweer.nl.

Een podium voor de cultuurhistorie van West-Friesland 
– help mee!
MAK Blokweer vernieuwt de bovenverdieping van het bezoekerscentrum met een 
nieuwe tentoonstelling over de biodiversiteit en cultuurhistorie van het landschap in 
de regio. De nieuwe tentoonstelling wordt een belevenis voor ogen, oren, handen en 
verstand. Bezoekers kruipen in de huid van monniken, archeologen en pioniers uit 
lang vervlogen tijden en ontdekken hoe het landschap van de Blokweer is ontstaan. 
Het project wordt gerealiseerd in samenwerking met vrijwilligers en sponsors. Er is 



nog ruimte voor enkele bedrijven 
die aan de vernieuwing willen bij-
dragen met sponsoring, materiaal of 
werkzaamheden.

Er zijn al flinke vorderingen ge-
maakt met de praktische werkzaam-
heden dankzij de vaste ploeg techni-
sche vrijwilligers van MAK Blokweer. 
De ploeg heeft onder andere door 
hergebruik van de oude tentoon-
stellingsunits een nieuwe wand 
gemaakt en de komende weken zijn 
zij druk bezig met het vernieuwen 
van een bestaand element, de voor 
veel kinderen bekende mollengang. 
Dit populaire onderdeel van de 
oude tentoonstelling wordt in een 
nieuwe jas gestoken. Een interactie-
ve polder challenge zal een com-
pleet nieuw onderdeel zijn, naast de 
landschapswanden met informatie 
over de geschiedenis en toekomst 
van het West-Friese landschap. 

Bedrijven en particulieren die een 
bijdrage willen leveren aan de 

realisatie van de tentoonstelling, kunnen zich aanmelden via het platform ‘Voor een 
mooie stad’: https://bit.ly/2IWdBW2 of neem contact op met manager Cynthia van 
Tuijl, 0229-266 344 of management@mak-blokweer.nl.

Stichting MAK Blokweer, Kloosterhout 1-2, Blokker, www.mak-blokweer.nl

Nieuws van
Normaal gesproken hadden wij er 
drie repetitieavonden op zitten, maar ja, wat is nu nog normaal? Swaegh Zingt is 
trots dat het een goed en groot koor is, maar dat werkt nu helaas in ons nadeel.  Alle 
leden missen het zingen en het gezellige samenzijn. Het oefenen moet nu nog maar 
even onder de douche of in bad. Hoe lang het allemaal gaat duren? We weten het 
niet. Afgelopen woensdagavond was er wel een aangepaste bestuursvergadering 
en daar is zeker het een en ander besproken. Wellicht hebben wij bij het volgende 
Samenspel beter nieuws te melden. Voor nu: blijf gezond en hopelijk tot gauw.



Nieuws van de Westfriese Toerclub (WFTC)

Inmiddels weten wij wie de Tour de France heeft gewonnen en 
hoe het staat met de besmettingsgraad van corona, waarbij wij hopen dat de tweede 
coronagolf uitblijft. Wij weten wel bijna zeker dat bewegen in de buitenlucht, op 
gepaste afstand van elkaar, bijna geen gevaar voor coronabesmetting oplevert. Dit 
maakt dat fietsen bij WFTC een gezonde activiteit is die je met meerdere personen 
kunt  doen. Wellicht een goede reden om lid te worden van WFTC. Ook aan veilig-
heid wordt continu aandacht besteed door het bestuur van WFTC. Zo is een fietshelm 
dragen verplicht en is onlangs ook  gesproken over het verplicht plaatsen van een 
fietsbel op je racefiets en het (voorlopig) blijven rijden in kleine groepen van maxi-
maal acht personen. WFTC is zich namelijk bewust van het actuele gegeven dat de 
fietspaden steeds drukker worden.                                                                                                  
Hierbij dan ook een oproep aan de niet bij een club aangesloten toerfietsers in Blok-
ker, Hoorn, Zwaag en omgeving: denk eens goed na over een lidmaatschap van onze 
vereniging. Kijk voor meer informatie op onze website www.wftc.eu. Wij staan ook 
op Facebook.

Schreef ik vorige keer dat wij herkenbaar zijn aan onze mooie grotendeels oranje 
kleding, nu is bekend geworden dat WFTC volgend jaar gaat rijden in mooie blauwe/
lichtblauwe tricots. Dit mede dankzij verschillende sponsors. Hulde. Ook komt hier 
ons nieuwe logo (in de West-Friese kleur blauw-geel) op te staan. Zoals in het vorige 
Samenspel al aangekondigd, wordt zondag 27 september de rit ‘De Hel van de Wie-
ringermeer’ (65 en 90 kilometer) verreden. Een pittige tocht, vooral als er wat wind 
staat. Vijftien leden rijden deze tocht niet, want zij zijn van 24 t/m 27 september in 
Vianden (Luxemburg) om daar vier dagen met elkaar verschillende tochten te rijden. 
Dit is een activiteit die door leden van WFTC zelf is georganiseerd. 
Wanneer kunt u weer een mooie clubrit rijden met WFTC? Dit kan zondag 11 oktober. 
WFTC rijdt dan de Herfsttocht, een rit met afstanden van 65 en 90 kilometer. Nieuw 
op het programma staat een Westfriese Veldtoertocht op 25 oktober. Hierover de 
volgende keer meer.
Kijk voor meer nieuws en onze fietsavonturen op www.wftc.eu



Zonnebloem Westerblokker

Ons 70-jarig jubileumjaar ziet er door corona heel anders uit dan wij in 
gedachten hadden. Helaas hebben wij diverse uitjes moeten annuleren 
en vinden wij het nu nog te lastig om activiteiten te organiseren en het 
veilig voor de deelnemers en vrijwilligers te houden. 
Gelukkig is het bezoekwerk wel weer opgestart. Deze maand hebben 
wij bij alle gasten een vrolijke attentie gebracht en hebben wij rond 
Nationale Ziekendag bij diverse mensen een bloemetje gebracht. Even een opsteker 
in deze onzekere en onrustige tijd. Zodra er weer meer mogelijk is, zullen wij de acti-
viteiten weer gaan oppakken.
Verder zijn wij op zoek naar een nieuwe voorzitter voor onze afdeling. Vind je het 
leuk om een leuke groep vrijwilligers aan te sturen, vergaderingen te leiden en iets 
voor de fysiek beperkte medemens te doen? Meld je dan aan of bel voor meer infor-
matie naar Nel van Santen, telefoon 0229 262882.

Een Zonnebloem groet namens afdeling Westerblokker   

We mogen weer!

Dat zo’n minuscuul klein, 
onzichtbaar virus zulke ongekende 
gevolgen kan hebben op het 
‘normale’ leven over de hele wereld. 
Familie, vrienden en vriendinnen, 
klasgenoten, collega’s, ouders, grootouders en kleinkinderen, wij hebben elkaar lang 
gemist. Wij misten elkaar en alles wat wij samen altijd deden. Alles, wat zo gewoon 
leek en waar we blij van werden. 
Ook de leden van ons koor Happy Together hebben elkaar en onze heerlijke zang-
avond erg gemist.
Maar het is zover, wij mogen weer zingen! Vanaf dinsdag 8 september zijn de repe-
tities van start gegaan. Om een veilige afstand te kunnen houden, zingen wij steeds 
afwisselend met de helft van het koor. Iedereen repeteert dan één keer in de twee 
weken. De leden die niet komen, oefenen thuis de zangnummers via onze eigen web-
site. Zo blijven wij gelijk opgaan. 

Wij hopen dat iedereen vooral gezond blijft en dat wij voor elkaar de nodige voor-
zichtigheid blijven bewaren. ‘Hou vol, hou vast’ (een van onze zangnummers), dat 
wensen we u toe!

Zangkoor Happy Together



Nieuws van Musicalvereniging Zwaag (MvZ)

Graag wil de vereniging alle mensen bedanken die mas-
saal Deen muntjes van de sponsoractie in de koker van 
MvZ hebben gestort. Ten tijde dat dit geschreven wordt, is 
de einduitslag nog niet bekend maar het feit dat MvZ op 
het laatste moment mocht en kon deelnemen aan deze 
actie, stemt ons sowieso heel erg dankbaar. In de vorige editie viel te lezen dat wij, voor 
wat betreft de uitvoeringen in januari 2021, niet over de gave van het koffiedik kijken 
beschikken, noch een glazen bol kunnen raadplegen. Wat wel als een paal boven water 
staat, is dat wij met volle overgave en enthousiasme repeteren en dat Daphne Bakker 
van De Witte Valk ons letterlijk alle ruimte geeft om dat te kunnen doen. De grote zaal 
staat ons ter beschikking alwaar wij tafels en stoelen aan de kant schuiven. De muzikale 
repetities onder leiding van Marieke van Diepen vinden plaats in de lengterichting van 
de zaal waar wij geschakeld op ruime afstand van elkaar staan te kwelen. De aircondi-
tioner draait op groot vermogen en voorziet de zaal van koele verse lucht, hetgeen bij 
de latere dansrepetities ook zeer van nut is. Na de muzikale repetitie is regisseur Peter 
Groenendijk aan zet om de diverse scenes te zetten en te repeteren waarbij eveneens 
de 1,5 meter maatregel in acht wordt genomen en er geen contact onderling plaats-
vindt. Als ook choreograaf Marije Slippens aan de bak moet en de danspartijen aan de 
beurt komen, komt de volle lengte van de zaal ons wederom goed van (dans)pas. De 
ingestudeerde choreografieën worden opgenomen en in een besloten omgeving online 
gezet zodat wij thuis de zaken nog eens goed kunnen blijven herhalen. Kortom, MvZ 
blijft als vereniging actief in het uitoefenen van de hobby van haar leden. Acteren, zin-
gen en dansen. Tot slot hebben wij ook nog onze zogenaamde ‘chocoloten’. Online zijn 
al ruim 300 bestellingen geplaatst en de overige loten zullen huis aan huis en via social 
media worden uitgevent. Koper, ook hiervoor hartelijke dank. Wilt u nog zo’n doosje 
overheerlijke bonbons? Laat het ons weten via Facebook of e-mail: info@musicalzwaag.
nl. Wees er snel bij, want op is op.

Jubileum Wham Wham wordt dit jaar niet gevierd
Zoals eerder dit jaar gemeld, bestaat ook volleybalvereniging Wham 
Wham dit jaar 50 jaar. Het was de bedoeling deze feestelijke gebeur-
tenis te vieren op zaterdag 31 oktober met een groot feest in De 
Witte Valk en een mooie sportieve dag voor onze talrijke jeugdleden. 
Helaas hebben ook wij moeten besluiten - gelet op de bijzondere 
omstandigheden - deze festiviteiten uit te stellen.  Wij zijn er van 
overtuigd dat van uitstel geen afstel komt; wij streven nu naar een viering in april of 
mei 2021. Het is heel jammer, maar wij zijn van mening dat wij dit jubileum groots 
moeten vieren met zo veel mogelijk (oud-)leden en dat gaat nu niet. Het is helaas de 
realiteit, dank voor het begrip.

Bestuur Wham Wham



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: 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.
De eucharistievieringen door de week 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 zon-
dag en op zaterdagavond 50/60 personen.

Vieringen

Za. 26 sept. 19.00 uur Oosterblokker Eucharistieviering
   Westwoud GEEN VIERING
Zo. 27 sept. 09.30 uur Zwaag Eucharistieviering
  11.00 uur Hoorn Eucharistieviering
  13.30 uur Hoorn Vietnamese Eucharistieviering 
Za. 03 okt. 19.00 uur Westwoud Eucharistieviering
   Oosterblokker  GEEN VIERING
Zo. 04 okt. 09.30 uur Zwaag Eucharistieviering
  11.00 uur Hoorn Eucharistieviering
Za. 10 okt. 19.00 uur Oosterblokker Eucharistieviering
   Westwoud GEEN VIERING
Zo. 11 okt. 09.30 uur Zwaag Eucharistieviering
  11.00 uur Hoorn Eucharistieviering

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. 

Zondag 27 september: Blokker

Voorganger ds. R. Kooiman, 

organist Peter Zwart

Zondag 4 oktober: Zwaag: 

Voorganger ds. T. van Lente-Griffioen, organist 

Wil Luiken



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 1695 BA Blokker 0229 - 23 21 30
A.E. Meijer Pennekamplaan 57-59  1696 CB Oosterblokker 0229 - 26 16 66
Huisartsenpraktijk Bangaerde Krommewoud 46 1689 JP Zwaag 0229 - 26 15 22
Huisartsenpraktijk Julianalaan Julianalaan 9a 1689 EG Zwaag 0229 - 21 22 22
Huisartsenpraktijk Bangert en Oosterpolder, Julianalaan 9a,  1689 EG  Zwaag  0229 - 21 22 22
Huisartsenpraktijk Scheer Boekerij 54 1695 JC  Blokker 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 0229 - 23 77 81
Mariejan Spil, Zwaagdijk 367,  (oud) Zwaag/Zwaagdijk-West.   0229 - 5729 74
Zonnebloem Westerblokker
Susan Langenberg, Plantage 19, Blokker (Bezoekwerk)  06-24729060
Karin Jong-Koen, Bandstraat 8, Blokker (Secretaris)  0229 - 24 76 27
Zonnebloem Oosterblokker /Schellinkhout
Jacqueline Weening, Oosterblokker (Secretaris)   06 - 41 16 5711l    jweening@gmail.
com
Onafhankelijk Ouderenadviseur MEE & De Wering 088 - 00 75 000
Wijksteunpunt Ouderenzorg St. Jozefpark Blokker 0229 - 24 06 04
Wijksteunpunt Ouderenzorg Perelaar Zwaag 0229 - 21 23 23
Parochiële Caritas Instelling (P.C.I) Zwaagdijk-West 0229 - 57 29 74

R.K. Begrafenis- en Crematievereniging St. Barbara  Zwaag, Zwaagdijk-West
R.K. Begrafenis- en Crematievereniging St. Barbara  Oosterblokker.
Uitvaartvereniging De Laatste Eer  Zwaag en Blokker
Uitvaartvereniging St. Jozef  Westerblokker
uitvaartverzorgers bovenstaande verenigingen: 
Lian Kroon en Monique Bankras  06 - 11 44 44 17

Hulpverlening vanuit de West-Friese kerken voor iedereen 0229 - 27 16 84
Telefonisch spreekuur op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 13.15 tot 14.15 uur.

Belangrijke gegevens en telefoonnummers


