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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 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 23 oktober kunt u inleveren

uiterlijk op woensdag 14 oktober 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 Henny Schoonderwoerd, telefoon 06-20564767.

Redactieleden Samenspel: redactie@stichtingsamenspel.nl
- Eef Smal
- Mandy van der Laan
- Henny Schoonderwoerd
- Corina van Willegen
- Aafke Weeda
- Chris Baesjou
		

- Annemieke Ooms
- Jan Koen

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

Samenspel en het coronavirus
Toen het Samenspel naar de drukker ging, was nog niet bekend of alle activiteiten in deze editie wel door zouden gaan. Dit natuurlijk in verband met het coronavirus. Houd de desbetreffende websites in de gaten voor meer informatie.

Volleybalvereniging Wham Wham en Rabo ClubSupport
Zoals inmiddels in diverse media is gepubliceerd, heeft de Rabobank besloten ook dit jaar weer het verenigingsleven gul te ondersteunen. Dat
gaat middels het uitbrengen van stemmen op jouw favoriete vereniging
of stichting middels de bankieren-app of internetbankieren.
Als je in het bezit bent van een Raborekening en lid bent van Rabobank West-Friesland, kun je sinds 5 oktober maximaal vijf stemmen uitbrengen op de
deelnemende vereniging of stichting van jouw keuze. Dat levert geld voor ze op en
dat kunnen wij allemaal goed gebruiken! Per vereniging of stichting mag je maximaal
twee stemmen uitbrengen. Omdat ook volleybalvereniging Wham Wham uit Zwaag
deelneemt, willen wij jullie vragen ook aan ons te denken als je nog stemmen te vergeven hebt. De jeugd van Wham Wham zal jou daar zeer erkentelijk voor zijn!
PR Wham Wham

Aankondiging bijeenkomst Alzheimer Café Hoorn
Woensdag 21 oktober wordt een bijeenkomst gehouden van het Alzheimer Café
Hoorn. Het onderwerp van deze avond luidt: Juridische zaken en dementie. Zijn de
zaken goed geregeld? Wat kan ik nog wel regelen bij dementie? Bewindvoering,
mentorschap en curatele; wat houdt dat in? Als deskundige is een notaris uitgenodigd. De gespreksleider van deze avond is Jeanet Lakeman.
Locatie: Theaterzaal Lindendael, Koepoortsweg 35 te Hoorn. Koffie en thee staan om
19.00 uur klaar. Het programma begint om 19.30 uur. De toegang is gratis. Bezoekers
hoeven zich niet van tevoren aan te melden, echter, we nemen de 1,5 meter maatregel in acht: vol is vol. Info: Ellen Bos-Ruijer, e-mail: e.ruijer@alzheimervrijwilligers.nl of
bereikbaar via telefoon 0229-741741. Kijk op de website voor eventuele wijzigingen
in verband met corona: www.alzheimer-nederland.nl/regios/west-friesland
Bij verkoudheidsklachten vragen wij u thuis te blijven.
Alzheimer Café Hoorn is onderdeel van Alzheimer Nederland en wordt georganiseerd
in samenwerking met Omring, Wilgaerden, JonkersZorg, Martha Flora Hoorn en
Geriant West-Friesland.

KBO Blokker blaast cabaretmiddag van 21 oktober af
Met enig optimisme hervatte KBO Blokker op 16 september na
een lange periode van gedwongen niets doen haar activiteiten
met een gezellige fietstocht. Ondanks het late tijdstip in het jaar
reden toch nog achttien leden mee. Maar belangstelling voor de
bingomiddag een week later was er nauwelijks. De tweede golf
van coronabesmettingen lijkt zich aan te kondigen en dat maakt de mensen terecht
voorzichtig, zeker omdat eigenlijk al onze leden tot de risicogroep behoren.
In verband daarmee is besloten om de cabaretmiddag met een optreden van het
Westfries Collectief, die gepland stond voor woensdag 21 oktober, niet door te laten
gaan. Bekeken zal worden of uitstel naar volgend jaar mogelijk is. Over de geplande
activiteiten van november en december volgt nog nader bericht.
Bestuur KBO Blokker

Het Oosterblokkerse Dorpsveiling verrassingspakket 2020
Het Dorpsveilingcomité Oosterblokker heeft een mooie actie op
touw gezet omdat de Dorpsveiling 2020 helaas niet in de originele
vorm kan doorgaan.
Samen met lokale ondernemers hebben wij het Oosterblokkerse
Dorpsveiling verrassingspakket samengesteld. Dit pakket bestaat
onder andere uit streekproducten ter waarde van minstens 25
euro. Bovendien zit in een aantal tassen als extra verrassing een
staatslot.
De flyers zijn inmiddels huis aan huis in Oosterblokker verspreid en van 1 t/m 11 oktober is het mogelijk om het Oosterblokkerse Dorpsveiling verrassingspakket te bestellen via het bestelformulier op www.dorpsveiling.nl.
De opbrengst van deze actie is bedoeld om de parochie (onderhoud van het kerkgebouw), verenigingen, stichtingen, clubs en andere activiteiten in Oosterblokker
financieel te ondersteunen.
Traditioneel vindt de Dorpsveiling van Oosterblokker plaats op de eerste zaterdag van
november en die valt dit jaar op 7 november. Wij hopen dat alle inwoners van Oosterblokker deze dag de vlag zullen uithangen.
Op zaterdag 7 november tussen 16.00 en 21.00 uur kunnen de verrassingspakketten
worden opgehaald bij De Harmonie.
Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen via info@dorpsveiling.nl
of de leden van het comité benaderen.
Met hartelijke groet van het Veilingcomité

Nieuwe Kentalis behandellocatie
voor kinderen met TOS in Noord-Holland
Aan de Lage Hoek 71 in Zwaag is een nieuwe behandelgroep
geopend voor kinderen en jongeren met een taalontwikkelingsstoornis (TOS).
Bij kinderen en jongeren met TOS wordt taal minder goed verwerkt in de hersenen.
Zij hebben bijvoorbeeld grote moeite met praten of het begrijpen van taal. De taalen spraakontwikkeling verloopt hierdoor anders dan bij leeftijdsgenoten. Door op
jonge leeftijd met de juiste behandeling de taal- en spraakontwikkeling te stimuleren,
kunnen grote problemen in de ontwikkeling en frustraties op latere leeftijd voorkomen worden. TOS is een vrij onbekende stoornis, maar komt vaker voor dan autisme.
In een klas of groep van twintig kinderen heeft– statistisch gezien – één kind TOS.
Behandeling
Als de kinderen met een TOS ouder worden, lopen ze tegen nieuwe vragen en problemen aan, bijvoorbeeld praten in een groep of hulp vragen. In de kop van NoordHolland kunnen zij naast Schagen nu ook in Zwaag na schooltijd terecht bij de intensieve groepsbehandeling. Zij oefenen sociale vaardigheden en situaties die ze moeilijk
vinden in een kleine groep samen met leeftijdsgenoten en de groepsbehandelaren
om zo hun weerbaarheid en zelfvertrouwen te vergroten.
Over Kentalis
Kentalis is er voor mensen die een taalontwikkelingsstoornis hebben of slechthorend,
doof of doofblind zijn, ook als zij meerdere beperkingen hebben. Zij kunnen bij Kentalis terecht voor onderzoek, zorg en onderwijs op maat, dicht bij huis en op locaties
door heel Nederland. Ook werkt Kentalis samen met zorg- en onderwijsprofessionals
in het binnen- en buitenland. Onder het motto: ‘Samen komen we verder’.
In Noord-Holland biedt Kentalis behandeling voor kinderen, jongeren en hun naaste
omgeving in Assendelft, Zwaag, Koog aan de Zaan, Schagen en Amsterdam. In Assendelft en Amsterdam heeft de school Kentalis Signis locaties. Voor audiologisch onderzoek kan men terecht in het Kentalis Audiologisch Centrum Amsterdam.

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

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

Beantwoording art. 36 vragen over de verkeersveiligheid
bij Strip winkelcentrum B&O,
gesteld door D. Bennis, fractie CDA
Vraag 1
Is het mogelijk het transformatorhuisje naar een andere plek in de wijk te verhuizen?
Antwoord
Ja, het is mogelijk om het transformatorhuis te verplaatsen. Wij vinden dit vanuit verkeersveiligheidsoogpunt ook wenselijk. Het verplaatsen van de trafo brengt aanzienlijke kosten met zich mee, welke voor rekening komen van de gemeente. Daarnaast
moet Liander, de eigenaar van het transformatorhuis, capaciteit vrij maken om een
verplaatsing te kunnen uitvoeren. Wij gaan in gesprek met Liander en moeten nagaan
of er budget beschikbaar gesteld kan worden voor verplaatsing.
Vraag 2
Worden er nog parkeerplekken aangelegd voor de ingang van het gezondheidscentrum?
Antwoord
Nee, er worden voor de ingang (westzijde) van het gezondheidscentrum geen parkeerplaatsen aangelegd, dit is een fietspad. De bezoekers van het gezondheidscentrum kunnen gebruik maken van de parkeerplaatsen aan de achterzijde (oostzijde)
van het gezondheidscentrum. In de Lucas Sinckstraat worden ten behoeve van het
gezondheidscentrum een artsenparkeerplaats en een gehandicaptenparkeerplaats
aangelegd.
Vraag 3
Verkeer komende vanuit de Jan Doustraat (sporthal de Kreek-zijde) dat de Strip op
wil. Door het nieuwe gebouw dat recent op de hoek is opgeleverd, wordt het zicht
naar rechts op het fietspad belemmerd. Is het mogelijk hier maatregelen te treffen,
zodat zowel het autoverkeer als het fietsverkeer niet verrast worden door elkaar,
maar voldoende zicht hebben of op een andere manier een veilige kruising kan worden gerealiseerd.
Antwoord
Er wordt een rood plateau aangebracht op de kruising van De Strip met de Westerveer en de Jan Doustraat waarbij het plateau aan de kant van het centrumgebied
begint ten oosten van de Jacobsstaf. Er worden verder geen aanvullende maatregelen getroffen op de hoek Jan Doustraat - Jacobsstaf. In de Jan Doustraat geldt een
1/2 maximumsnelheid van 30km/u. Het trottoir langs De Strip, naast het fietspad aan
de Jacobsstaf is ruim 4,5 meter breed, het trottoir aan de Jan Doustraat is ruim 5
meter breed. De lage snelheid en de brede trottoirs geven automobilisten op de Jan
Doustraat voldoende zicht op de fietsers die op het fietspad aan de Jacobsstaf rijden.
Lees verder op de volgende pagina >>

Vraag 4
Is het u bekend dat de bushalte voor het winkelcentrum nauwelijks door busverkeer
wordt gebruikt, maar wel veelvuldig door bezoekers van het winkelcentrum om snel
een boodschap te doen of in-en uit te stappen? Gezien de parkeerdruk in het gebied
wellicht een begrijpelijk patroon, maar niet wenselijk.
Antwoord
Het is bekend dat de bushalte voor het winkelcentrum momenteel niet gebruikt
wordt door lijnbussen. Het is toegestaan bij een bushalte passagiers onmiddellijk te
laten in- en uitstappen. Recentelijk is het bushaltebord door de bus vervoerder verwijderd, hierdoor is de bushalte status vervallen en kan het gebruikt worden als parkeerstrook. Naar verwachting zal het bushaltebord weer worden teruggeplaatst wanneer
er woningen in fase 5 van de Bangert en Oosterpolder worden opgeleverd.
Vraag 5
En wat verwacht u dat er gaat gebeuren als de parkeerdruk verder toeneemt door de
verdere bebouwing van de wijk?
Antwoord
Bij verdere bebouwing van de wijk zal de parkeervraag, maar ook de parkeercapaciteit toenemen. De verwachting is dan ook dat de parkeerdruk per saldo gelijk blijft.

Goedendag Samenspellezers en bowlsleden,
De ledenvergadering is weer achter
de rug. Wij hopen dat u er een positief gevoel aan heeft overgehouden.
Het bestuur in ieder geval wel!
Elke maandag coronaproef spelen met onze bowlsmakkers en misschien binnenkort ook nog nieuwe leden erbij, want wij gaan volgend jaar ook buiten spelen in
de maanden juni, juli en augustus 2021. Wie wil zich daarvoor opgeven? (ook nietleden). Bekijk onze website www.indoorbowlsBZH.nl en vul uw gegevens in via de
menubalk ‘Lid worden?’. U bent van harte welkom elke maandag om 9.30 of 13.00
uur in de sporthal van Zwaag, Munnikenwoud 1.
Tot ziens en de bowlsgroeten van Loek Bakker, telefoon 06-51437119.

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 14 OKTOBER
WOENSDAG 28 OKTOBER
Svp papier gebundeld of in doos/bak aan de weg zetten.

Griepvaccinaties en pneumokokkenvaccinaties
Praktijk Julianalaan en Praktijk Bangert en Oosterpolder
De griepvaccinaties vinden dit jaar plaats op donderdag 22 oktober van 15.00 tot
17.30 uur en maandag 26 oktober van 15.00 tot 17.00 uur.
Dit jaar worden voor het eerst ook mensen opgeroepen voor een pneumokokkenvaccinatie. Dit betreft de mensen die dit jaar 73, 74, 75, 76, 77, 78 of 79 jaar oud zijn of
worden. De pneumokokkenvaccinatie geeft extra bescherming tegen longontsteking.
Vooral oudere mensen kunnen sneller en erger ziek worden door pneumokokken.
Meer informatie over pneumokokken vindt u op de uitnodigingsbrief die u ontvangt
als u in deze leeftijdscategorie valt.
De pneumokokkenvaccinatie vindt gelijktijdig met de griepvaccinaties plaats.
Indien u voor een griepvaccinatie en/of een pneumokokkenvaccinatie in aanmerking
komt, ontvangt u uiterlijk 10 oktober een uitnodigingsbrief van ons. Alleen met een
uitnodigingsbrief kunt u de vaccinatie(s) ontvangen.
Bewoners van de Perelaar zullen thuis geprikt worden, meer informatie hierover staat
in de uitnodigingsbrief.
De vaccinaties zullen dit jaar plaatsvinden in de gymzaal tegenover de praktijk. Wij
hebben in het kader van corona de nodige voorzorgsmaatregelen genomen maar
blijven afhankelijk van het gedrag van anderen. In verband met de verwachte drukte
verzoeken wij u vriendelijk doch dringend goed de aanwijzingen ter plaatse op te
volgen. Houd altijd 1,5 meter afstand van anderen en volg de aangegeven looproute.
Alleen dan kunnen wij de vaccinaties goed en veilig laten verlopen.
Indien u verkoudheidsklachten heeft, benauwd bent of koorts heeft, verzoeken wij u
telefonisch contact op te nemen en niet naar het vaccinatiespreekuur te komen.
Voor actuele informatie, zie de websites: www.julianalaan.praktijkinfo.nl en www.
huisartsbangert.praktijkinfo.nl

Liefdewerk Oud Papier Zwaag
Het oud papier wordt elke maandag in de
even weken opgehaald in Zwaag.
Ophaaldata:
MAANDAG 12 oktoBER
MAANDAG 26 oktoBER
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

Een echte Zwaager is niet meer…….…
Woorden schieten tekort om u allen persoonlijk te bedanken
voor de vele blijken van medeleven na het plotselinge overlijden
van mijn lieve man, trotse (schoon-)vader en opa

Ben Gitzels
De vele kaarten, herinneringen, bloemen en persoonlijke condoleances
lieten ons ervaren wat voor een bijzondere man hij voor velen was.
Het is nog steeds onwerkelijk en niet te bevatten dat hij er niet meer is,
maar het medeleven was hartverwarmend en een grote steun voor ons. Bedankt!
Zwaag,
Bets Gitzels-Sneek
Kinderen en kleinkinderen

aangeboden
Tuinman voor kleine en grotere tuinen.
Alle tuinwerkzaamheden, daarnaast het schoonmaken van de goot.
Geen bestratingswerkzaamheden.
Telefoon: 06-12568309
TE KOOP
Medicijnkast met codeslot en sleutels. Z.g.a.n., heel kort gebruikt.
Nieuwprijs 80 euro.
Telefoon: 06-22573285, bellen na 18.00 uur.
GEZOCHT/TE KOOP
Welke vakman kan voor mij een aanrechtblad plaatsen?
Inclusief spoelbak en uitsparing voor kookplaat.
Te koop z.g.a.n. : 2,5-zitsbank rood, vraagprijs 115 euro.
Telefoon: 0229-231647

GEZOCHT
Kan iemand mij helpen met het uitdraaien van etiketten in Word van een
adressenbestand in Excel?
Ik ben kortgeleden overgestapt van een Windows7 op een Windows10 computer
met nieuwe versie Word en ik kom er niet uit. Het is me één keer gelukt, maar
de tweede keer kreeg ik het niet voor elkaar. Telefoon: 0229-264036
GEVONDEN
Kinderjasje gevonden op donderdag 24 september in Oosterblokker.
Voor info telefoon: 06-37336406

Voor plaatsing in het Samenspel van 23 oktober graag uiterlijk op
woensdag 14 oktober 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.

Allerzielen Zwaagdijk-West
De allerzielenviering in Zwaagdijk-West wordt gehouden op zondag 1 november,
aanvang 19.00 uur. De viering wordt, onder voorbehoud, gehouden in de St. Lidwinaschool. Door de coronamaatregelen willen wij graag dat u zich vóór 24 oktober
opgeeft en aangeeft met hoeveel personen u komt. Dit om te bepalen of wij eventueel moeten uitwijken naar De Wildebras. De viering wordt opgeluisterd met het koor
De Cantorij uit Nibbixwoud. Na afloop bent u in de gelegenheid om gezamenlijk naar
het kerkhof te gaan, die zoals ieder jaar weer sfeervol is verlicht.
Opgave kan per e-mail: monievertelman@gmail.com of door het inleveren van een
briefje bij Balkweiterhoek 42 in Zwaagdijk-West.
Met vriendelijke groet van Avondwakegroep Zwaagdijk-West

Nieuws van het voetbalveld
Voetbalvereniging De Blokkers heeft dit seizoen goud in handen
met het nieuw gevormde team M011-1 (meiden onder de 11 jaar).
Het team bestaat uit een leuke mix van meiden uit Blokker, Zwaag en de Kersenboogerd en staat onder de bezielende leiding van coaches Mark en Jaco. De meiden
trainen twee keer in de week en spelen op zaterdag hun wedstrijden. Mark geeft
daarnaast een training op de maandag, op woensdag neemt Daan (een andere vader)
deze taak op zich.
De Blokkers MO11-1 seizoen 2020-2021
Staand v.l.n.r.: coach Mark, Daisy Kramer, Lieke
Dop, Fenne Houben, Ziva van Roozelaar, Donna
de Haan, Silvy Arendsen en coach Jaco
Zittend v.l.n.r.: Anna Dop, Isa Eijking, Nikki Lemmers, Marly Houben en Haly Huijsman

Na de vakantie is begonnen met enkele oefen-wedstrijden en trainingen zodat de
meiden konden wennen aan de nieuwe veldafmetingen, regels en vooral aan elkaar.
Tot dit seizoen speelden zij op een klein veldje en werden uitslagen niet bijgehouden,
maar vanaf dit jaar wordt het allemaal iets serieuzer. Zij spelen dit seizoen op een
half veld 8x8 en doen mee in een echte meidencompetitie. Hoewel winnen natuurlijk
altijd ietsje leuker is dan verliezen, staat onder alle omstandigheden het plezier en
respect voor elkaar en de tegenstanders bovenaan.
Wij zijn nu ruim zes weken geleden met elkaar aan dit avontuur begonnen en het
gaat tot nu toe super. De meiden zijn enthousiast en het spelplezier spat er vanaf. Af
en toe is het wel héél erg druk voor die arme begeleiders, maar dat is ook wel logisch
met zoveel gezellige dames op het voetbalveld.
Tijdens de trainingen ligt de focus nadrukkelijk op het ontwikkelen van de techniek en
balbehandeling. Dat gebeurt dan in verschillende spelvormen om de variatie erin te
houden. Uiteindelijk gaat het erom dat de bal hun beste vriend wordt.
Met dat laatste zit het wel goed. De dames zijn net zo snel als Daphne Schippers, uit de
startblokken geschoten met klinkende overwinningen op KGB (3-1), Westfriezen (2-0) en
Westfrisia (8-0). Als de volgende twee wedstrijden ook gewonnen worden, is het eerste
minikampioenschap binnen. Fase twee belooft dan een fikse uitdaging te worden,
omdat de meiden dan bij andere kampioenen zullen worden ingedeeld. Zover is het nog
niet, we zullen allereerst komende zaterdag onze buren van Always Forward moeten
verslaan. Graag houden we u op de hoogte van onze belevenissen dit seizoen. Tot later.
Meevoetballen? Dat kan!
Mochten er meiden zijn die zin hebben om bij onze leuke club te komen voetballen,
dan kun je contact opnemen met ons via e-mail: meiden-vrouwen@blokkers.nl

Activiteitenagenda
11 okt

Westfriese Tourclub: Herfsttocht

oktober
Aanvang 09.00 uur

Start: Handbalvereniging, Noorderdracht 42a, Blokker
14 okt

KVG bezoekt Sow to Grow

Vertrek 12.00 uur

Per fiets vanaf De Plataan, Zwaag (vooraf aanmelden verplicht)
15 okt

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

19 okt

Indoor Bowls BZH

09.30 en 13.00 uur

Sporthal Zwaag, Munnikenwoud 1
22 okt

KVG Lezing Suzan Jong over ‘Lichamelijke ongemakken’ Aanvang: onbekend
De Plataan, Zwaag (vooraf aanmelden verplicht)

26 okt

Indoor Bowls BZH

09.30 en 13.00 uur

Sporthal Zwaag, Munnikenwoud 1
Als u activiteiten (als hierboven) wilt vermelden in Samenspel, kunt u uw kopij mailen
aan: redactie@stichtingsamenspel.nl.

mededeling
De huisartsenpraktijk is wegens
nascholing, vakantie of nachtdienst gesloten op maandag
30 november.
Vooraankondiging griep- en pneumokokken vaccinatie 2020
De griep- en pneumokokkenvaccinatie zal dit jaar gegeven worden op
woensdag 21 en zaterdag 24 oktober. Komt u in aanmerking voor deze
vaccinaties dan kunt u binnenkort een uitnodiging verwachten.
Nadere informatie omtrent de vaccinaties volgt nog.

Sportagenda

september / oktober

VOETBAL
11 okt

Heren

De Blokkers - SEW

14.00 uur

Blokker

11 okt

Heren

Westfriezen - Always Forward

14.00 uur

Zwaag

17 okt

Heren

De Blokkers (zaterdag) - Foresters

15.00 uur

Blokker

ZAALVOETBAL
23 okt

Dames

ZwaagHoogland/Kozijnen - Alpha Tours

20.10 uur

Zwaag

23 okt

Heren

ZwaagHoogland/Kozijnen - VIOS/Gomes NH

20.55 uur

Zwaag

9 okt

Dames

RTC’72 - Zouaven

21.05 uur

De Kreek

9 okt

Heren

RTC’72 - Ursem

22.00 uur

De Kreek

25 okt

Dames

Westfriezen - Geel Zwart

13.00 uur

Zwaag

25 okt

Dames

HV Blokker - Vrone 2

14.45 uur

De Kreek

9 okt

Dames

NIVO - Madjoe 6

19.00 uur

De Kers

10 okt

Heren

WhamWham - Switch

15.30 uur

De Opgang

HANDBAL

VOLLEYBAL

20 okt

Heren

WhamWham - VCC’92

19.15 uur

De Opgang

20 okt

Dames

WhamWham - Dinto 3

21.00 uur

De Opgang

23 okt

Heren

NIVO - VCC’92 2

21.15 uur

De Kers

25 okt

Dames

WFHC - MHC de Reigers

12.45 uur De Roskam Zwaag

25 okt

Heren

WFHC - MHC de Kikkers

14.45 uur De Roskam Zwaag

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.

Stem op Samenspel voor Rabo ClubSupport
Samenspel doet mee aan de Rabo ClubSupport campagne. Rabobank steunt met
deze actie verenigingen en stichtingen en stelt hiervoor een bedrag beschikbaar.
Alle leden van de Rabobank kunnen stemmen op hun favoriete club. Jij stemt
toch ook op ons? Dankzij jouw stem kunnen wij dit mooie blad blijven maken in
de kwaliteit en frequentie die je van ons gewend bent.
Hoe gaat het stemmen in zijn werk? Dit jaar is het mogelijk om te stemmen via
de app of via de website van Rabobank (via ‘Zelf regelen’ en vervolgens ‘Mijn
Lidmaatschap’ kan je klikken op Rabo ClubSupport). Hiervoor is geen stemcode
nodig. Stemmen kan van 5 t/m 25 oktober. Wij hopen dat jouw stem voor ons is.

Helpende handen gezocht
Heb je twee rechterhanden, werk je graag in de buitenlucht met de natuur of ben
je goed in het schrijven van teksten? Zet je talenten dan in als vrijwilliger bij een
maatschappelijke organisatie. Voor verschillende functies is natuur- en milieu-educatiecentrum MAK Blokweer op zoek naar vrijwilligers. Met name een timmerman,
(ecologische) moestuinier en een communicatiemedewerker zijn op korte termijn erg
welkom.
Het technische onderhoud van de boerderij,
het bezoekerscentrum
en het park worden
verzorgd door een klein,
gezellig groepje vrijwilligers: de technische dienst.
In deze groep is nog
plaats voor een goed onderlegde timmerman of
andere ‘handige harry’
die één dag per week
beschikbaar is om met
uiteenlopende klussen
aan de slag te gaan.
De moestuin en overige tuinen op het terrein van MAK Blokweer worden op ecologische wijze onderhouden door verschillende vrijwilligers. De huidige moestuinbeheerder wil graag zijn uitgebreide kennis van moestuinbeheer overdragen op een opvolger. Verstand van ecologisch tuinieren is daarom geen vereiste: al doende brengt de
beheerder je alle fijne kneepjes van het vak bij. Het werk in de moestuin is een mooie
tijdsbesteding voor wie groene vingers heeft en graag in de buitenlucht bezig is.
Iemand die plezier heeft in schrijven, communicatief vaardig is en goed met computers overweg kan, kan aan de slag om MAK Blokweer zowel online als offline goed te
vertegenwoordigen. Als medewerker PR & Communicatie hou je de website up-todate en zorg je dat nieuwtjes en activiteiten van MAK Blokweer het grote publiek weten te bereiken via sociale media, kranten en nieuwsbrieven. Deze vrijwilligersbaan is
heel geschikt om (extra) werkervaring op te doen in een communicatiefunctie.
MAK Blokweer biedt een centraal gelegen groene werkplek, een gezellig team collega’s, en nuttig en afwisselend vrijwilligerswerk, midden in het groen. Ook ben je
WA- en ongevallenverzekerd. Interesse in één van bovenstaande vacatures, of benieuwd op welk terrein je nog meer de handen uit de mouwen kunt steken? Bekijk
alle openstaande vacatures op onze website.
Stichting MAK Blokweer, Kloosterhout 1-2, Blokker, www.mak-blokweer.nl

Renovatie Meester Derrikspark is gestart
Half september is er begonnen met de aanleg van een educatieve fruittuin, als startschot van de renovatie van het Meester
Derrikspark in Zwaagdijk-West. Dit is een uitdrukkelijke wens
van de inwoners van het dorp, zo bleek uit de opgestelde kernvisie en de resultaten
van de massaal ingevulde enquête. De Stichting Vrienden van Meester Derrikspark
heeft zich de afgelopen maanden hard gemaakt voor het realiseren van de verbeteringen in het park. In samenspraak
met gemeente en bewoners zijn zij
gekomen tot een park waar educatie,
ontspanning, beweging en saamhorigheid de speerpunten zijn. Hiervoor zijn
de eerste stappen nu gezet en na de
winter, zo is de verwachting, wordt er
verder gewerkt aan het bewegingstraject, het hondenbos en de dorpstuin.
Daarmee krijgt het park een plek waar
jong en oud terecht kan en waar de
bewoners elkaar kunnen ontmoeten.
De financiering is tot stand gekomen
met dank aan de gemeente Medemblik, de Rabobank en een donatie van
de dorpsgemeenschap, evenals door
sponsors. Ook kunnen de inwoners
d.m.v. een (vrijwillige) kleine jaarlijkse
bijdrage leveren voor het onderhoud
van het park.
Dit kan op bankrekeningnummer: NL91RABO 034 990 4286 t.n.v. Stichting Vrienden
Derrikspark. Voor het onderhoud en de saamhorigheid werkt er een groep vrijwilligers uit het dorp aan het onderhoud. Zou u het leuk vinden om te helpen?
Mail naar meesterderrikspark@gmail.com
Bent u benieuwd naar de plannen en ontwikkelingen?
Kijk dan op https://dorpsraadzwaagdijk-west.nl/actueel/meester-derrikspark.
Hier staat het hele projectplan, inclusief de resultaten van de enquête.

Column
Boezem

B rec h j e

Ik kom thuis met volle boodschappentassen. Op de keukentafel zie ik een lege chipszak en een leeg drinkpakje liggen.
Ik draai mijn hoofd richting de bank. Hé, er liggen twee tieners te socializen met hun
mobiel. Als ik via de loopdeur de pakken sap in de garage zet, schop ik per ongeluk
tegen het daar nog liggende tuingereedschap. Ik zucht eens diep. Manlief komt de
keuken in om een kop thee in te schenken. Hij struikelt bijna over het draaglint van
mijn nette tas. x@#! Wat een klerezooi is het hier! Waarom ruimt niemand eens iets
op! Geïrriteerd draait hij zich om en loopt weg. De boodschappen staan in de kasten.
Ik kijk de keuken en woonkamer rond. Tja, hij heeft wel gelijk. Er ligt overal iets. Gelukkig weet ik dat bij de meeste vriendinnen het er niet anders aan toe gaat. Op het
salontafeltje liggen: pennen, stapel papier, bak met hele walnoten. Op het aanrecht
liggen: kookboeken, bonnetjes, spaarzegels en dergelijke. Na het avondeten worden
de kinderen tot opruimen gemaand, manlief is het beu. Veel gemopper onderling,
maar in een redelijke tijd ziet de benedenverdieping er weer redelijk uit. De kinderen
zijn van mening dat wij, de volwassenen, ook moeten opruimen. Het ‘ja, maar ik was
nog even bezig’ wordt niet geaccepteerd. Ook pa en ma moeten aan de slag. Na een
stormachtige opruimwoede ziet de woonkamer eruit om door een ringetje te halen.
Het is heel makkelijk om naar elkaar te wijzen. ‘Die spullen zijn niet van mij’ of ‘Ik heb
het daar niet neergelegd’ Of ‘Ik ga er zo mee verder’. Het zijn allemaal excuses om
maar niet te hoeven opruimen. Voordat we de ander beschuldigen zouden we onze
hand vaker in eigen boezem moeten steken. En niet alleen met opruimen…

Even niet keezen
Door de aangescherpte maatregelen van de overheid hebben
wij besloten om het keezen voor ieders gezondheid even te
laten. Wij laten u natuurlijk weten wanneer wij weer verder
gaan en hopen dat wij dan weer op u te kunnen rekenen.
Blijf gezond en hou het Samenspel in de gaten.
Vriendelijke groet van Vivian en Karin

Droomhuis bouwen? Binnenkort kavels in de verkoop
Tussen de Bangert en de Westerblokker en ten westen
van de Strip ligt plangebied 5A. In dit gebied komen
half oktober kavels in de verkoop. De kavels worden
aangeboden door gemeente Hoorn. U kunt zich nu nog
niet inschrijven, maar het is handig om u te oriënteren
op de inschrijving. De verkoop of het afgeven van opties gaat namelijk op volgorde
van inschrijving. De inschrijving start op het moment dat de kavelpaspoorten online
verschijnen. Op de website www.bangertenoosterpolder.nl en via de nieuwsbrief van
de wijk wordt de start van de verkoop bekend gemaakt. Aanmelden voor de nieuwsbrief kan via deze website.
Plangebied 5A
Het nieuwe gebied krijgt veel groen in de openbare ruimte en wordt autoluw. Ook
wordt het wijkpark Het Kloosterpark aangelegd. De brede watergang, de Kieftsloot,
is aangesloten op het vaarnetwerk naar Enkhuizen. Elk deel van het plangebied heeft
een eigen woonsfeer. Elke woonsfeer heeft een aantal speciale kwaliteitseisen. Deze
vindt u terug in het beeldkwaliteitsplan.
Wilt u zich alvast oriënteren? Kijk dan op de website www.hoorn.nl/vrijekavels voor
de plattegrond, de grondprijzen en het beeldkwaliteitsplan.

Nieuws van de Westfriese Toerclub (WFTC)
Waren de vorige WFTC-berichten nog positief en enthousiast en gingen deze over onze gezamenlijke clubactiviteiten, nu zitten wij weer
even in een onzekere periode vanwege de regeringsmaatregelen als
gevolg van de groei van coronabesmettingen. Gelukkig kunnen wij als
sportfietsers nog wel buiten onze hobby blijven uitoefenen, al is dit nu veelal in een
klein groepje of als solo-rijder. De clubactiviteiten met De Herfsttocht gepland op 11
oktober en de eerste Westfriese Veldtoertocht op 25 oktober staan echter op losse
schroeven en zo ook onze sluitingsrit. De kantine mag voorlopig niet open en wij
kunnen nu niet overal met een grote groep koffie drinken. Helaas, maar het is niet
anders. Toch gebeurt er genoeg bij WFTC. Zo hebben onlangs alle leden hun nieuwe
kleding gepast en zijn zij volgend jaar als WFTC’ers in hun nieuwe (licht-donker)
blauwe kleding te zien. Verder hebben twaalf leden eind september een lang weekend gefietst in Luxemburg en hebben weer andere clubleden en gastrijders zondag
27 september de clubrit De Hel van de Wieringermeer gereden. Vooral de reacties
van gastrijders zijn soms mooi: mooie tocht, goede organisatie, veilig rijgedrag en een
fijne sfeer. Dit leidt in sommige gevallen zelfs tot een aanmelding als lid. Wie volgt
van de nog vele andere sportieve en goede toerfietsers in Hoorn, Zwaag en Blokker?
Jullie zijn welkom! Wanneer kunt u weer een mooie clubrit rijden van WFTC?
Zoals hierboven vermeld is dit nu nog onbekend, maar blijf op de hoogte van meer en
het laatste nieuws van WFTC op onze website (www.wftc.eu) en Facebook.

Vossenjacht in Zwaag was weer een groot succes
Zon, 20 graden en heel veel enthousiaste kinderen waren zaterdag 19 september de
ingrediënten voor een zeer geslaagde vossenjacht!
Onze 22 vossen, duo’s, trio’s en kwartet waren er om 14.00 uur helemaal klaar voor
om door de Zwaagse kinderen gezocht te worden. En natuurlijk waren onze zes boeven er ook helemaal klaar voor om, met behulp van een stuk isolatiebuis, op afstand
de kinderen
te kunnen
pakken. En
dat zorgt
altijd voor
een stukje
hilariteit en
strijd om
niet gepakt
te worden.
De langeafstandzwemmers,
kluners, bergwandelaars, jeu de boulers, tennissters, voetbalsters, volleybalsters en
sumoworstelaars zijn slechts een kleine greep uit het aanbod sporten dat werd uitgebeeld. Het zag er weer gezellig en sportief uit dit jaar.
Tot slot werd uit alle goed ingevulde formulieren in drie leeftijdscategorieën een
winnaar getrokken die met een bioscoopbon of Sam City-bon werden beloond. In de
leeftijd 4 tot 6 jaar was Jurre Romein de winnaar, in de leeftijd 7 tot 9 jaar ging Bas
van Zelm er met een prijs vandoor en in de leeftijd 10 tot 12 jaar was Tristan Otsen de
gelukkige. Hierbij willen wij graag alle vossen, boeven en kinderen bedanken voor
hun hulp en deelname aan deze onvergetelijke middag.
Groeten van de vossenjachtorganisatie

Nieuws van De Herleving
Wij hebben ons er heel lang tegen verzet, maar wij moeten nu
toch echt accepteren dat ons concert samen met zanggroep De
Moonliners uit Wognum op 14 november in De Huesmolen niet
door kan gaan. Ook wij hebben te maken met de verscherpte
maatregelen tegen het coronavirus en met maximaal dertig personen in een ruimte kunnen wij niets. Hopelijk blijft het wel mogelijk om samen te
repeteren in De Plataan. Meestal zitten we rond de dertig muzikanten. Het is even
niet anders; gezondheid gaat voor. Blijf gezond allemaal en houd moed!
Namens De Herleving, Annie Balk

Eerste bijeenkomst KVG Zwaag zorgvuldig met coronaregels
De KVG-dames beleefden 24 september een prachtige avond, met
inachtneming van de voorgeschreven coronaregels waaraan de dames zich perfect hielden, met een geweldig mooie videopresentatie.
Ondersteund door mooie muziekfragmenten en een verhaal gebracht
door Vronie Spil-Konijn over de voettocht naar Santiago de Compostella, zeer indrukwekkend. De moed, de ambitie en vooral het doorzettingsvermogen
zorgden voor emotionele momenten. De dames hebben genoten.
Het volgende onderdeel van het KVG-programma vindt plaats op woensdag
14 oktober. Wij gaan per fiets naar Enkhuizen en bezoeken zaadmuseum Sow to
Grow. Wij vertrekken om 12.00 uur vanaf De Plataan, vooraf aanmelden bij Tonny
Rood is verplicht. Zie alle info op uw programmakaart. Neem uw museumjaarkaart
mee want dan is de entree gratis.
De volgende avond die wij organiseren in De Plataan vindt plaats op donderdag 22
oktober. De Zwaagse Suzan Jong komt vertellen over haar praktijk waar zij mensen
middels voetreflextherapie helpt met lichamelijke ongemakken aan spieren en voeten. Deze avond mag u haar ook vragen stellen, maar alles met inachtneming van de
coronaregels. Ook voor deze avond moet u zich van tevoren aanmelden via de e-mail
van KVG Zwaag of bij Rina Gitzels, telefoon: 0229-238155.
Wij hopen, ondanks strenge regels, toch weer veel van onze leden te ontmoeten.

Ingezonden
Op een dag ontdek je uit het niets dat er een plein
naar je is vernoemd!
Het overkwam Piet Lakeman uit Blokker.
Hij straalt nog meer dan anders als hij het vertelt.
Als ik vraag wie dat heeft geregeld, antwoordt hij:
En dat weet ik dus niet!
Uw kinderen misschien? Nee!
Uw vrouw? Nee, ook niet!
Zijn vrouw Grada geeft lachend aan dat het een
grote speurtocht is.
Zal ik een oproep in het Samenspel plaatsen?
Ja, dat lijkt Piet wel wat.
Dus bij deze: Oproep
Wil degene die Piet blij heeft gemaakt met het
bord Piet Lakemanplein bij de parkeerplaats achter
Dave Tweewielers Blokker en Primera, zich melden?
Wij lezen het graag in het Samenspel.
Bij voorbaat dank.
Groeten van Piet Lakeman en Irene Keller

Ben Gitzels in herinnering
Emoties zijn van die dingen, die je niet moet willen remmen.
Tranen zijn herinneringen die naar buiten willen zwemmen
In de avond van maandag 14 september is door een noodlottig ongeval onverwachts
overleden Ben Gitzels.
Als ‘Opperplonzer van de Dorpsstraat’ kwam Ben bij Het Masker met de oprichting in
1966, gelijk met zijn vrienden Jan Beerepoot (Zwaagdijk) en Jan Jong (Jannne Mie).
Zij werkten toen gezamenlijk bij Jan Bakker, destijds Adjudant van Het Masker, in het
begin van Zwaag, ook wel ‘Nieuw-Westland’ genoemd. Ben had toen al verkering met
Bets en niet veel later trouwden zij. Het Masker kwam op receptie in De Weere waar
het feest was.
Ben was een actief Maskerman. In de
vergadering hield Ben zijn mede-Maskermannen goed op scherp. De strikjes recht
dragen, daar hield Ben van en dat stipte
Ben keer op keer aan als ze weer eens
scheef gedragen werden.
Bij de nazit bij Prins Petrus, alias Pé Buis,
lag Ben zijn jas nietsvermoedend over
het gastoestel waarop de jas brandgaten
kreeg. Hilariteit alom want waar Ben
kwam, was het nooit stil. Daar zorgde
zijn enthousiasme ook wel voor. Daarbij
kon Ben de boel altijd lekker opstoken, waardoor je echt alert moest zijn als Ben het
woord had. Ben is 22 jaar lang een blije, ijverige en enthousiaste Maskerman geweest
en heeft met recht de titel ‘Erelid van Het Masker’ mogen dragen.
Samen met zijn Bets was Ben ook actief als wagenbouwer bij de Zuiderstraat, die
menigmaal het podium beklom met fraaie creaties. Daarnaast ook nog even schilderen aan de prinsenkar van Het Masker, om vervolgens zijn gezicht te laten zien bij het
LOP, waar Ben de ‘Vader van het LOP’ was. Ja, in de aanloop naar carnaval had Ben
drukke avondjes. Vele jaren was het Ben die namens het LOP de Beker met de Oren
mocht overhandigen aan de winnaar van de Grote Optocht, waarna het ‘We are the
Champions’ door de Leuttempel schalmde.
Trots was Ben toen hun dochter Karin hofdame werd bij Prins Simon Bennis, samen
met Sylvia Brandhoff. En jaren later was het zijn zoon Arthur die bij Het Masker kwam
als penningmeester. De glunderende blik van Ben met de jaarvergadering van Het
Masker, waar Ben een vaste bezoeker was als Erelid, sprak boekdelen hoe trots hij ook
Lees verder op de volgende pagina >>

op zijn zoon Arthur was. Gek genoeg werden er door Ben nu geen ‘kritische’ vragen
meer gesteld. En dan carnaval 2020… Prins Roberto, die van ‘Mahoe’! Ben vond het
geweldig, zijn zoon als Prins Carnaval met kleindochter Amber bij zijn 54 jaar geleden
opgerichte cluppie.
Wij zullen Ben herinneren als een joviale en positieve man, een buitenmens en levensgenieter. Een man die nog volop in het leven stond en een grote betrokkenheid naar
ons dorp Zwaag had.
Wat je in je hart bewaart, raak je nooit t meer kwijt.
Wij wensen Bets, de kinderen, kleinkinderen en alle nabestaanden veel kracht om dit
verdriet te dragen. Wij wensen jullie liefde en veel steun voor nu en alle dagen.
Carnavalsvereniging Het Masker & Ereleden

Er-op-uit-tip voor de herfstvakantie:
Oudhollandse kermis in het Zuiderzeemuseum

(foto Madelon Dielen)

Van zaterdag 10 t/m zondag 25 oktober is er weer een Oudhollandse kermis in het
Zuiderzeemuseum in Enkhuizen. Tijdens deze gezellige periode genieten kinderen,
ouders en grootouders ouderwets van de verschillende, gratis kermisattracties uit de
jaren twintig. Zo staan er een luchtschommel, carrousel en kop van Jut. Nieuw dit jaar
is de tunnelbaan, een variant op de welbekende carrousel. Anders dan voorgaande
jaren staan de attracties verspreid over het gehele buitenmuseum, zodat bezoekers
voldoende afstand tot elkaar kunnen bewaren.
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Niet alleen het Samenspel viert dit jaar haar vijftigjarig
jubileum. Ook Nicole Bohnenn-de Reus uit Zwaag vierde
dit jaar haar vijftigste verjaardag! 12 juli stond er een Sarah
in haar voortuin.

SP

EN

50

50 jaar!

M2020 is voor ons heel erg
A
S goed begonnen, want op
3 januari zijn wij opa en oma
geworden van een heel lief klein
jongetje. En dát vlak voor mijn
50e!

2020, het voelt al jaren als science
fiction: vroeger als kind heb ik
vaak gedacht aan hét jaar dat
ik 50 zou worden. Bijvoorbeeld
dat dan iedere burger in een
mobi-copter zou reizen, zoals
men in de zeventiger jaren in
auto’s reed. Ik wist zeker dat
baby’s met high-tech procedures
zouden groeien aan struiken in
onze kas in de achtertuin, dat
robots je huishouden zouden
regelen, en dat, als je dé pil voor
eeuwige jeugd en slanke lijn bij
elk ontbijt zou innemen, je altijd
als een perfecte schoonheid à la
Barbie en Cindy (de goedkopere
tienerpop-variant) door het leven
zou gaan...
Zo’n vaart heeft het niet gelopen.
Ik rijd nog steeds in een auto,
kinderen worden nog steeds
geboren en niet gekweekt. Het
levende bewijs is die prachtige
kleinzoon. De stofzuiger en grasmaaier anno 2020 zijn dan wel
Lees verder op de volgende pagina >>

redelijk gerobotiseerd maar nog steeds komt er geen iron lady uit de opbergkast, die voor me kookt, wast, strijkt en de kinderen hun tafels overhoort.
12 juli ben ik 50 geworden, met een voluptueus lijf én rimpels. Ik doe mijn
huishouden samen met mijn ‘iron man’ Hans; geen robot, maar een heerlijke
vent van vlees en bloed. Ik heb mijn best gedaan op vier leuke kinderen, met
het grote geluk dat we deze zélf konden maken.
Op mijn 50e kan ik zeggen dat ik ben geworden wat ik later wilde worden:
verpleegkundige op de afdeling verloskunde. In werkelijkheid is het niet áltijd
een droombaan, want ook in deze tak van zorg is het hard aanpoten en heb
je te dealen met niet altijd genoeg handen aan het bed. In mijn werk merk ik
dagelijks dat je baby’s niet kunt kweken en word ik soms overrompeld door
pijnlijk verdriet, maar gelukkig nog veel vaker door grote blijdschap! Te beginnen met de eerste overweldigende bevalling van 2020 die ik bijwoonde, die
van mijn eigen dochter.
Ik kan het niet laten om vooruit te denken. Interessante apps regelen over 50
jaar vást een digitaal geprojecteerd hologram van een Abraham in de tuin van
mijn kleinzoon Alfie. Hij is dan misschien wel opa. Zucht, ik hoop nóg een keer
50 jaren te mogen beleven, zou graag met weemoed terugkijken op deze periode van mijn leven. 50, het is maar een getal, en ik ben er trots op!
Nicole Bohnenn-de Reus

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!

15 oktober zijn Ida en Ton Steen uit Blokker 50 jaar getrouwd. Dat stond eerder dit jaar al in Samenspel vermeld. Zij laten nu weten:
Om een feestje te bouwen in coronatijd is haast niet te doen. Wij hebben
daarom besloten om het voorlopig uit te stellen tot er weer iets mogelijk is.
Wij wensen de redactie van Samenspel een goed 50-jarig jubileum toe!
Ida en Ton Steen, kinderen en kleinkinderen

Historisch Zwaag zit niet stil!
Stichting Historisch Zwaag zit, ondanks de coronacrisis, niet stil. Dat kan ook niet, want wij zijn druk
bezig de laatste hand te leggen aan het derde deel
van de boekenreeks die wij over de geschiedenis
van ons mooie dorp maken. Ditmaal wordt het
dorpsleven ‘door de eeuwen heen’ belicht. Door
ons is een hele interessante zoektocht gehouden
naar hetgeen door de jaren heen in het dorp is
gepasseerd, beginnend bij de ontginning in de
tweede helft van de twaalfde eeuw tot aan de
gemeentelijke herindeling van 1979 en nog een
zijsprong naar 2020, waarbij als gevolg van de corona de kermis en het Ziekentriduüm niet kunnen
doorgaan. Uiteraard wordt er ook ingegaan op de
eeuwige ruzie met buurman Hoorn en dat gaat
dan vooral over grenzen en rechten. In het nieuwe
boek staat ook een passage over de crisistijd en de steunregelingen in de eerste helft
van de 20e eeuw. Bijgaand stukje van Ton van Diepen over de Zwaagse ‘werkverskaffing’ had er niet in misstaan. Over het verschijnen van het boek, ‘Zwaag door de
eeuwen heen’, houden wij u natuurlijk op de hoogte.
Zwaagse werkverskaffing
“Meskien klinkt ’t wel harstikke gek, maar als je wat ouwer worre, den begin je zommaar puur an vroeger te denken. Iemes lesten hew ‘k ’t alders had over ’t pruimepadje
weer ome Klaas Takken met moin tante Betje teugenover weunde. Later het dat padje
’n are naam kregen, ’t hiet nou dus ’t Unjerpadje. ‘K weet nag best dat ‘k bai hullie ’n
hêle eivend ouwe foto’s bekoike mocht. En leit ‘k nou ’n kiekie teugenkomme uit die
ouwe doôs weer ’n man of voif op te zien ware met ’n houten kruiwagen. Alle voif op
klompies, de pet op, weer tante Betje van zoi, dut ware de Zwaagse Zwoegers.
‘K zoi nô ja tante wat benne nou oigelijk zwoegers. Ja joôn dat ware toen arme
mense die in de werkverskaffing zatte. En die manne moste op die ouwerwisse
menier hullie broôd verdiene. De meiste hadde ’n hok met joôs en den is ’t gewoôn
zwoege om rond te kommen. En ja koik nag maarderus goed, want die manne hewwe met ’t panskoppie ’t Unjerpadje anloit. Nô jollie begroipe wel zuks kon ‘k oigeluk
geniesen gelouve. As je zuks vandaag de dag ziene met die mizerabele grôte graafmesiene’s, den had vezzelf zon Unjerpadje met ‘n gnappe week achter de rug weest.
Nou hew ‘k kort leden alderus ’n stukkie skreven, dat vuurwerk oigeluk ’t mooiste
werk is. Nou gelouf maar, dat die manjes as ze nou nag leefd hadde meskien ôk wel
docht hewwe: geef moin maar vuurwerk.
En ja ’t thema ‘altoid armoed’ houdt je gnap. En dat ken best waar weze maar
goed ’t Unjerpadje loid ur altoid nag zien.
Tot luchten maar weer. Ton van Diepen.”

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.
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 zondag en op zaterdagavond 50/60 personen.
Vieringen
Za. 10 okt.
19.00 uur
			
Zo. 11 okt.
09.30 uur
		
11.00 uur
Za. 17 okt.
19.00 uur
			
Zo. 18 okt.
09.30 uur
		
11.00 uur
Za. 24 okt.
19.00 uur
			
Zo. 25 okt.
09.30 uur
		
11.00 uur

Oosterblokker
Westwoud
Zwaag
Hoorn
Westwoud
Oosterblokker
Zwaag
Hoorn
Oosterblokker
Westwoud
Zwaag
Hoorn

Eucharistieviering
GEEN VIERING
Eucharistieviering
Eucharistieviering
Eucharistieviering
GEEN VIERING
Eucharistieviering
Eucharistieviering
Eucharistieviering
GEEN VIERING
Eucharistieviering
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 11 oktober: Blokker

Zondag 25 oktober: Blokker

ds. W.A. van der Lugt

ds. T. van Lente-Griffioen

Zondag 18 oktober: Zwaag
ds. J. Meinders

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
Huisartsenpraktijk Julianalaan
Julianalaan 9a
Huisartsenpraktijk Bangert en Oosterpolder, Julianalaan 9a,
Huisartsenpraktijk Scheer
Boekerij 54

1695 BA
1696 CB
1689 JP
1689 EG
1689 EG
1695 JC

Blokker
Oosterblokker
Zwaag
Zwaag
Zwaag
Blokker

0229 - 23 21 30
0229 - 26 16 66
0229 - 26 15 22
0229 - 21 22 22
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 West-Friese kerken voor iedereen 0229 - 27 16 84
Telefonisch spreekuur op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 13.15 tot 14.15 uur.

