
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 29 oktober kunt u inleveren 

uiterlijk op woensdag 20 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 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 51, nummer 17 15 oktober 2021

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

Activiteiten cultuurweek Hoorn in De Kreek
Van 1 t/m 12 november wordt op diverse locaties in Hoorn de 
cultuurweek georganiseerd. Deze activiteiten zijn bedoeld voor kin-
deren vanaf 4 jaar. Deelname is gratis. Informatie en inschrijven zie: 
www.hoornbeweegt.nl Stichting Netwerk organiseert in MFA 
De Kreek onderstaande activiteiten: Haren vlechten en opsteken: donderdag 4 no-
vember van 15.00 tot 16.00 uur voor kinderen van 8 t/m 12 jaar. Wil je leren haren 
vlechten en opsteken? Op een mooie kapperspop leer je verschillende vlechttechnie-
ken. Alle materialen zijn aanwezig. Logo ontwerpen: woensdag 10 november van 
15.45 tot 16.45 uur voor kinderen van 9 t/m 12 jaar. Ben jij creatief? Ontwerp je eigen 
logo. Schilder en modern stilleven: woensdag 3 november van 15.45 tot 16.45 uur 
voor kinderen van 6 t/m 9 jaar. Hou je van schilderen? Kom dan naar deze activiteit.  
Wonden maken met grime: donderdag 4 november van 16.15 tot 17.45 uur voor kin-
deren van 10 t/m 12 jaar. In deze speciale workshop leer je wonden grimeren met wax 
en latex. Met verschillende technieken leer je snijwonden, brandwonden, pukkels of 
een blauwe plak maken. Met zelfgemaakt nepbloed maak je de meest vieze wonden. 
Ondanks de vreselijke uitziende resultaten is het een erg gezellige workshop.

Jeugdraad Zwaag gaat weer beginnen met jeugdschaken
Vanwege Covid moesten wij in maart 2020 stoppen met 
schaken. Dit was geen leuke mededeling, maar ook 
wij moesten ons houden aan de coronamaatregelen. 
Nu kunnen we gelukkig weer beginnen met schaken, 
dinsdag 2 november starten we alweer voor het 33e jaar. Wil je leren schaken of 

beter worden in ons mooie spel? Kom 
dan naar Honky Tonk! Je bent van harte 
welkom. Deze activiteit is voor de jeugd 
vanaf 8 jaar en staat onder leiding van 
een erkend schaakleraar.
Locatie: Jeugdgebouw Honky Tonk in 
Zwaag Tijd: Dinsdagavond van 19.00 tot 
20.00 uur. Kosten: voor het hele seizoen 
slechts 12,50 euro, dat is inclusief een 
examen aan het eind van het seizoen. Je 
kunt je opgeven per e-mail: schaken@
jeugdraadzwaag.nl of gewoon binnen 
lopen op dinsdag 2 november in Honky 
Tonk om 19.00 uur.

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



Coverstory: Nieuwlicht

In deze rubriek bespreken we steeds een foto van 
het omslag van Samenspel. Bij de laatste serie 
straatnaamverklaringen wordt aandacht besteed 
aan diverse wijken waarbij de straatnamen onder-
ling een verband hebben.
Deze week: Nieuwlicht in Blokker

In 1981 is begonnen met de bouw van een aantal 
woningen ten zuiden van de Koewijzend. Daarbij 
is gekozen om de straten te vernoemen naar een 
voormalig klooster met onder andere de straat-
naam Nieuwlicht. De wijk bestaat verder nog uit 
de Abdij, Binnenplaats, Brouwhuis, Kloosterhout, 
Kloostergang en Refter. Deze straatnamen zijn 
verwijzingen naar monnikenklooster het Nieuwlicht 
in Blokker. Dit klooster dateert uit de 14e eeuw en is gebouwd tussen 1388 en 1392. 
In 1485 is een deel van het klooster afgebrand na een blikseminslag. Het klooster is 
vervolgens herbouwd en opgeleverd in 1550. In 1572 werd het klooster gesloopt in 
opdracht van Willem van Oranje. Bij werkzaamheden in december 1932 aan de sloot 
De nieuwe Wijzend werd een drietal bruggen gevonden, dit waren restanten van het 
voormalige klooster.



Ophaaldata oud papier Blokker
Het oud papier wordt elke woensdag in de oneven 
weken opgehaald in Blokker. De opbrengst komt 
ten goede aan De Blokkers.

OPHAALDATA:  WOENSDAG 27 OKtOBER
  WOENSDAG 10 NOVEmBER
SVP PAPIER GEBuNDELD OF IN DOOS/BAK AAN DE WEG ZETTEN.

Stralende Gaardenbuurttuin

Wat een prachtige septembermaand hebben we 
achter de rug! Er scheen bijna dagelijks een heer-
lijk zonnetje, wat voor velen volop genieten was. 
Ook in de buurttuin was het zichtbaar: de groentes 
bleven maar groeien, bloemen stonden er vrolijk 
bij te kijken en de tomaten bloosden ervan. Voor 
een aantal mensen is dat een reden om hun wan-
delroute iets aan te passen zodat ze een blik in ons 
buurttuintje kunnen werpen, leuk toch!
Inmiddels wordt de tuin al een beetje winterklaar gemaakt. Gras hoeft minder vaak 
gemaaid. De groentes en tomaten werden gebruikt voor de buurtbbq of lagen gratis 
af te halen klaar voor de voorbijkomende liefhebber. Er is een tuinexpert geweest met 
complimenten en wat tips voor volgend jaar, plannen voor onder andere wat uitbrei-
ding en smallere paadjes en dergelijke worden al gesmeed. Zaden en bloembollen 

gaan de grond nog in en worden bedekt 
met eigen compost zodat we straks in het 
voorjaar weer van de frisse bloemenpracht 
kunnen genieten. Niet dat er nu niets meer 
te beleven valt. Zover is het echt nog niet 
want onder meer de passiebloemen in 
de boog bij de ingang staan prachtig te 
bloeien, dus de tuin is absoluut nog steeds 
een bezoekje waard.
Bovendien kan je zomaar weer een verras-
singssteentje ergens aantreffen, dank je 
wel daarvoor!
Welkom dus nog om te genieten van de 
herfstbloemen en kleuren, de stoelen staan 
er ook nog steeds, neem eventueel lekker 
de tijd voor een zenmomentje.

Groetjes uit de Fruitgaardjes van Ans, Joke, 
Fia, Theo, Sonja, Marjo en Marjo



OPROEP 

Spreuken of namen op huizen
De redactie van Samenspel is voor het nieuwe omslag op zoek 
naar mensen in ons verspreidingsgebied die een naam of spreuk 
op hun huis hebben staan. Waar komt de naam of spreuk vandaan? Wat is de 
betekenis erachter? Wij zijn heel benieuwd! Stuur een mailtje naar redactie@
stichtingsamenspel.nl waarin je vermeldt wat je adres is en welke spreuk of naam 
er op je huis staat. Laat ook even je telefoonnummer achter en stuur een foto 
mee waarop de spreuk of naam duidelijk te zien is. Wij kijken uit naar de reacties.

SAMENSPEL
St icht ing

Antiek- en brocante markt 
en taxatiedag 7 november 
Kramen met zilver, glas, (antieke) sieraden, aardewerk en 
porselein, klein antiek, mooi brocante, boeken, speelgoed en 
nog veel meer. u kijkt uw ogen uit op de gezellige antiek- en brocante markt in 
Oosterblokker. Speciaal voor deze markt zullen ook twee taxateurs aanwezig zijn 

en kunt u uw 
voorwerpen la-
ten taxeren. Leu-
ke en zeldzame 
voorwerpen en 
gebruikte artike-
len, de taxateurs 
proberen de 
ware geschiede-
nis te achterha-
len. 
Dus als u op 
zoek bent naar 
mooie voor-

werpen of wanneer u thuis iets heeft liggen waarvan u graag de waarde wilt 
weten, breng dan zeker een bezoek aan deze gezellige markt. Er zijn nog kramen 
beschikbaar. Entree 1,50 euro per persoon, kinderen tot 12 jaar onder begeleiding 
gratis. Taxeren kost 1,50 euro per item. Maximaal drie items per keer. De markt is 
geopend van 11.00 tot 16.00 uur en voor de toegang is geen QR-code nodig, met 
uitzondering van het zitgedeelte horeca. Veranderingen hierin melden wij op 
onze website.
Cultureel Centrum Pancratius, Oosterblokker 98, Oosterblokker, www.ccp.nu



theater van de Nacht 

Verwondering in het donker! 
Dat is waar het in het Theater van de Nacht om draait. Deze spannende avond voor het 
hele gezin is een jaarlijks fenomeen. Stap in een wereld van verbeelding! Omdat de Nacht 
van de Nacht in 2020 niet door kon gaan, blijft je gekochte ticket geldig voor de editie van 
2021. De editie van dit jaar vindt plaats op zaterdag 23 oktober van 18.00 tot 22.00 uur.

Op avontuur met raaf
Tijdens een wandeling van schemer naar donker ervaar je het landschap heel anders dan 
overdag, avontuurlijk en spannend. Gidsen van MAK Blokweer nemen je mee op pad 
in het donkere landschap, waar vleermuizen en nachtdieren je vergezellen. Afhankelijk 
van het weer zullen de dieren zich wel of niet laten zien en horen. Maar hoe dan ook, 
één dier steelt de show! Laat je tijdens de lichtjesroute verrassen door het prachtige ver-
haal ‘Raaf steelt het licht´, vertelt door verhalenvertelster Marjo Dames. Zij is in de heu-
velweide aanwezig om je mee te nemen op reis, met een verhaal over licht en donker.

muziek en kampvuur
Een kleine groep zangers van Muziekfeestje zorgt voor sfeervolle muziek. De route 
eindigt bij het kampvuur (verzorgd door Scouting Martin Luther King). Je kunt er ge-
nieten met een heerlijke beker warme chocolademelk en iets lekkers voordat je weer 
tevreden en voldaan naar huis gaat!
De acts op de lichtjesroute vinden buiten plaats. De route start in de loop van de 
avond op verschillende vaste tijdstippen. Het Theater van de Nacht is uitverkocht. 
Reserveren is niet meer mogelijk! De organisatie houdt zo goed mogelijk rekening met 
de richtlijnen van het RIVM. De bezoekers wordt gevraagd hetzelfde te doen. Houd 
gepaste afstand van anderen en heb je verkoudheids- of griepklachten, blijf dan thuis.
Deze activiteit is voor gezinnen met kinderen vanaf circa 6 jaar. Voor meer informatie 
over deze activiteit, neem contact op via 0229-266344 of info@mak-blokweer.nl .



KVG Zwaag in voorbereiding op het 70-jarig jubileum

Maar eerst gaan we nog een leuk bezoek organiseren naar de Makerij 
aan het Dampten in Hoorn op woensdag 27 oktober. We kunnen hier 
rondlopen en zien hoe in de vorm van bezigheidstherapie gewerkt 
wordt. Ook is er de mogelijkheid tot het kopen van leuke spulletjes als 
cadeautjes. Voor dit uitstapje moet u zich wel even aanmelden vóór 
19 oktober. We gaan op de fiets maar er is altijd een auto beschikbaar 
voor de dames die niet per fiets mee kunnen.Inmiddels hebben al onze leden een 
uitnodiging ontvangen voor het grote jubileumfeest op dinsdag 16 november. We 
vragen onze leden om zich vóór 1 november aan te melden bij Tonny Rood.
Dan heel belangrijk voor u en onze vereniging. Doe mee met de actie Rabo Clubsup-
port en stem op onze eigen vereniging. u kunt het vinden onder de naam KVG Zwaag 
(Cultuur) op de website van de Rabobank ( via ‘Zelf regelen’ en vervolgens op ‘Mijn 
lidmaatschap’ klikken op Rabo Clubsupport). Stemmen kan tot 25 oktober. 
Zie ook de informatie die wij bij u thuis hebben bezorgd. Verder zijn onze bestuurs-
leden Lucy Weehuizen (telefoon 0229-237609) of Rina Gitzels (telefoon 0229-238155) 
altijd bereid om u hierbij te helpen, laat dit gewoon even weten. 
Met uw stem zijn we heel blij en kunnen wij u nog meer gezelligheid aanbieden. Wij 
kijken uit naar uw aanmelding. u heeft dus nog ruim een week om uw stem uit te 
brengen! Heeft u stemmen over, geef deze dan aan Stichting Samenspel.

Vrijzwemmen in De Waterhoorn
Ruimere openingstijden tijdens herfstvakantie
Tijdens de aankomende herfstvakantie hanteert zwembad 
De Waterhoorn ruimere openingstijden. Daarnaast worden 
er verschillende activiteiten voor de kinderen georgani-
seerd en kunnen bezoekers profiteren van een combi-deal. 
Bezoekers kunnen elke dag terecht. Doordeweeks is het 
zwembad geopend voor vrijzwemmen in het recreatiebad van 10.00 tot 18.00 uur. 
Het wedstrijdbad is op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag geopend van 13.00 
tot 14.45 uur en op woensdag van 13.00 tot 14.00 uur. 
In het weekend gelden de reguliere openingstijden.  
Tijdens de herfstvakantie kunnen de kinderen op maandag t/m vrijdag  in het wedstrijd-
bad meedoen met de waterspeeltuin. Daarnaast kan er gebruik gemaakt worden van 
de volgende combi-deal: entree en een goed gevulde kidsbox voor slechts 8,50 euro.
Meer informatie vindt u op onze website www.optisport.nl/waterhoorn en via social media.

Ophaaldata plastic HVC 
Zwaag + Blokker
OPHAALDATA:  DONDERDAG 11 NOVEmBER



  Column Brechje
Vriend

Mijn voet beweegt op de maat van de muziek. Met mijn ogen 

volg ik de paren op de dansvloer. Veel figuren die er gedanst worden herken ik. De 

tijd van weleer, toen ik zelf nog danste. Ik zie mijzelf en m’n vriend op de dansvloer. 

We waren geen sterren, maar hadden dubbel zo veel lol. Met een ontembare kracht 

valt de grote dikke hamer op mijn hart. Mijn oogleden bewegen op topsnelheid. Het 

vocht weet ik binnen te houden. Nooit meer… Nooit meer zullen wij samen dansen. 

Hij is er niet meer, weggerukt uit het leven. Twee jaar geleden kreeg ik een bericht 

van mijn vriendin, zijn vrouw, dat hij plotseling overleden was. Mijn hersens konden 

de informatie maar met moeite verwerken. Na een tijd ging het leven weer door, dus 

ik dacht dat het zijn plek wel gevonden had. We zagen elkaar de laatste tijd vooral bij 

verjaardagen. Zijn vrouw en ik, als dames, hadden daarentegen regelmatig contact. 

Gezegend dat ik hem vele jaren heb mogen kennen, genietend van zijn taalpurisme 

en aanstekelijke blijdschap voor een ander. Met die gedachte kijk ik weer naar de 

paren en laad mijzelf op met de kracht die hij had, om te proberen iets van het leven 

te maken. De streep die mijn lippen vormden veranderen langzaam weer in een halve 

maan. De leerlingen die afdansen zijn voor de gelegenheid netjes gekleed. Mijn ge-

dachte gaat terug naar de kerstsoirrees waar we heen gingen. Dan fietste hij van zijn 

ouderlijk huis eerst naar mij, om me op te halen en dan fietsten we samen naar de 

dansschool. Dat was voor hem om, maar dat deerde hem niet. Een vriendin hoor je op 

te halen voor een feestje. Zo’n soort vriend was hij!

Sportieve vakantiespelen in De Kreek
Kom sporten, spelen en springen in de herfstvakantie op 
maandag 18 oktober van 11.00 tot 13.00 uur. De volgende 
activiteiten worden georganiseerd: voetbal, hockey, sprin-
genkussen, grote spelmaterialen en knutselen. Deze activiteit is voor kinderen van 6 
t/m 12 jaar. Deelname is gratis maar kom alleen als je je hebt ingeschreven.

Halen en brengen
Kom je met je ouders, verzorgers? Dan mogen zij je tot de sporthal brengen en opha-
len vanwege de maatregelingen rond het coronavirus. Na afloop worden de kinderen 
naar de uitgang gebracht.
Inschrijven: www.hoornbeweegt.nl



Hartverwarmend waren de troostende woorden, bloemen en kaarten 
en uw aanwezigheid. Hiervoor danken wij u hartelijk.

Het heeft ons doen beseffen dat mijn man, onze vader en opa

Piet Langedijk

niet  alleen voor ons, maar ook voor anderen veel heeft betekend.

Zwaag

Antoinette Langedijk
Kinderen en kleinkinderen

Tuinman heeft nog enige ruimte in zijn agenda voor tuinklussen zoals onkruid 
wieden, snoeien en tuin winterklaar maken. Telefoon: 06-12568309.

Zoekt u een huishoudelijke hulp voor circa 3 uur in de week? Dan kom ik u graag 
helpen! Omdat ik dit naast mijn school en stage doe, wil ik de werkmomenten 

graag met u afstemmen. Ik ben bereikbaar op het volgende nummer: 06-11238576.

Te huur voor de Sint van Zwaag en omstreken: zijn mooie luxe habijt compleet met 
toebehoren en natuurlijk het grote Sinterklaasboek. Ook voor zijn Pieten hebben wij een 
mooie collectie pakken compleet met pruik, maillot, col, handschoentjes en de strooizak. 

Ook voor verkoop van pietenpakken bent u bij ons aan het goede adres.
Voor info kunt u bellen naar Nel (0229-240402) of Greet (0229-262735).

Familieberichten & Zoekertjes
BEDANKT

AANGEBODEN

TE HuuR

Voor plaatsing in het Samenspel van 29 oktober graag uiterlijk op  
WOENSDAG 20 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.



OPROEP 

Mijn moeder Marietje van Doornik is twee jaar terug overleden en komt oorspronke-
lijk uit Oosterblokker van de Noorderdracht.
Ik heb foto’s gevonden van toneelclub Tonegido uit Blokker. Ik ben op zoek naar 
mensen die informatie hebben over deze toneelclub en/of mensen herkennen die op 
de foto’s staan. Voor informatie kunt u mailen naar: jaapfeller@hetnet.nl 

Met vriendelijke groet, Jaap Feller

Pub&Quiz bij KBO Blokker
Na een goed bezochte jaarvergadering en de start van het kla-
verjasseizoen eerder deze maand, vindt de eerste echte thema-
middag van KBO Blokker na de coronapauze plaats op woens-
dag 20 oktober om 14.00 uur in Het Gouden Hoofd. 
Die middag presenteert Bas Manshanden zijn alom bekende Pub&Quiz. Hierbij krijgen 
de aanwezigen in groepjes van drie of vier allerlei vragen op een scherm gepresen-
teerd die op de juiste wijze beantwoord dienen te worden.
Het is een heel ludieke manier van quiz-presentatie met een door Bas altijd aan zijn 
publiek aangepaste serie vragen over van alles en nog wat, waarbij gezelligheid 
voorop staat.
Deelname kost drie euro per persoon, inclusief alle aangeboden consumpties.



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

17 okt Heren De Blokkers-VVW 14.00 uur Blokker

17 okt Heren Westfriezen-Hauwert 14.00 uur Zwaag 

ZAALVOEtBAL

29 okt Heren ZwaagHoogland/Kozijnen-Ruif (de) ZoHip 21.05 uur Zwaag

15 okt Dames ZwaagHoogland/Kozijnen-Alfa tours 2 22.05 uur Zwaag

HANDBAL

24 okt Dames Westfriezen-meervogels’60 13.00 uur Zwaag

24 okt Dames HV Blokker-Niedorp 13.20 uur De Kreek

VOLLEYBAL

26 okt Dames WhamWham-Spaarnestad 4 19.30 uur Opgang

29 okt Dames NIVO 2-Compaen 4 19.00 uur De Kers

HOCKEY

17 okt Dames WFHC-UHCQUIVIVE 12.45 uur De Roskam Zwaag

17 okt Heren WFHC-HV Haarlem 14.45 uur De Roskam Zwaag

Sportagenda oktober 

Nieuws van Swaegh Zingt 
Het is alweer ruim drie maanden geleden dat het laatste 
nieuws over Swaegh Zingt in Samenspel verscheen. Laten 
we het nu even niet hebben over corona, toegangsbewijzen en dergelijke. Wel dat 
we onze (jaar)ledenvergadering en onze eerste oefenavond na anderhalf jaar net 
achter de rug hebben. De leden zijn blij dat we eindelijk weer kunnen gaan zingen. 
Dit jaar doen wij voor het eerst mee met aan Dorpsveiling Zwaag. We hopen dan ook 
dat de veiling op 30 oktober een groot succes wordt. 
Het bestuur van Swaegh Zingt heeft ook twee wijzigingen ondergaan. Onze secretaris 
Evelien Silver heeft haar taken overgedragen aan Hans Weeda en bestuurslid Greet 
van Diepen heeft haar plaats overgedragen aan Jacques van Poppel pr. Wij danken 
hierbij Evelien en Greet nogmaals voor hun inzet en werkzaamheden en wensen de 
nieuwe bestuursleden veel succes. Helaas gaat onze jaarlijkse Korenfestival in januari 
niet door. Wij willen graag nieuw repertoire ten gehore brengen en daarvoor is de 
voorbereiding te kort. Ook weer actueel is de actie Rabo ClubSupport. Iedereen die 
lid is van de Rabobank krijgt een uitnodiging om te stemmen op diverse verenigingen 
en/of clubs. Wij (Swaegh Zingt) staan onder categorie Muziek, actief in Zwaag. Stem-
men kan t/m 25 oktober. Alvast dank voor jullie stem!



17 okt Optreden koor Onstuimig Schuim  Aanvang: 15.30 uur
 Dorpskerk Blokker, Westerblokker

18 okt Sportieve vakantiespelen in De Kreek   11.00-13.00 uur
 MFA De Kreek, Bangert en Oosterpolder

19 okt Keezen  Aanvang: 19.30 uur
 De Witte Valk, Zwaag

22 okt modeverkoop De Perelaar  10.00-12.00 uur
 Pastoor Nuijenstraat, Zwaag

23 okt theater van de Nacht  18.30 – 22:00 uur 
 Mak Blokweer, Blokker

30 okt Dorpsveiling Zwaag   Zaal open: 18.30uur
 De Witte Valk, Zwaag                                                   Start veiling: 19.00 uur

2 nov Start jeugdschaken met Jeugdraad Zwaag  Aanvang: 19.00 uur
 Jeugdgebouw Honky Tonk, Zwaag

2 nov modeshow van marions mode  10.00-12.00 uur
 Brinkpark, Blokker

7 nov Antiek- en brocante markt en taxatiedag  11.00-16.00 uur
 Cultureel Centrum Pancratius, Oosterblokker

Activiteitenagenda  oktober/
november

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

Hockeyclub WFHC zoekt veteranen 
Ben jij 35+ of 45+ en heb je zin om het hockey weer op te pakken in een 
gezellig team? Fanatiek hockeyen, maar ook in voor de ‘derde helft’? 
Dan is WFHC veteranen 35+ of 45+ het team voor jou! We doen mee aan 
de competitie en zoeken versterking. Hockey ervaring wordt wel gevraagd.  
Bij WFHC staan we ook open voor duo-lidmaatschap, dus je kunt ook met z’n tweeën 
meedoen zodat het past met andere (familie) activiteiten op zondag.  Je bent van harte 
welkom om vrijblijvend een keer mee te trainen/spelen. We trainen elke woensdag van 
20.30 uur tot 22.00 uur . Stuur een mail naar ledenadministratie@wfhc.nl



Wilt u meer weten over de activiteiten, 
dan kunt u uw vraag stellen via 
www.ontmoetenbijbrinkpark.nl  
Bellen of mailen kan natuurlijk ook 
op 088-6652701 of 
info@ontmoetenbijbrinkpark.nl

modeshow in Ontmoeten bij Brinkpark

Dinsdag 2 november van 10.00 tot 12.00 uur is er weer een modeshow van Marions 
Mode in het Ontmoetingscentrum. Aansluitend vindt verkoop van dames- en herenkle-
ding plaats. Bent u er ook weer bij? Betaling van de kleding kan uitsluitend per pin. 

Onderstaand leest u de activiteiten die plaatsvinden in ‘Ontmoeten  bij Brinkpark’. 
Voortdurend bouwen wij voort aan de activiteiten. Heeft u als inwoner van Blokker 
nog ideeën of wensen voor nieuwe activiteiten bij ‘Ontmoeten bij Brinkpark’ dan 
horen wij graag van u. u kunt dit kenbaar maken via onderstaand mailadres.

  Wekelijkse activiteiten:

maandag  Donderdag
Koffie drinken 10.00 - 11.00 uur Koffie drinken 10.00 - 11.00 uur
Gezamenlijk eten 12.00 - 13.00 uur Gezamenlijk eten 12.00 - 13.00 uur
Fitness 13.00 - 16.00 uur Biljarten  Vanaf 14.00 uur
Spelletjesavond 19.00 - 20.30 uur Spelletjesmiddag 13.30 - 15.30 uur
  Gezamenlijk eten*  17.30 - 19.30 uur
  opgeven bij mevr. Van Wegen, 0229-245683
Dinsdag 
Koffie drinken 10.00 - 11.00 uur Vrijdag
Gezamenlijk eten 12.00 - 13.00 uur Koffie drinken  10.00 - 11.00 uur
Biljarten  Vanaf 14.00 uur Gezamenlijk eten 12.00 - 13.00 uur
 
Woensdag  Zondag
Koffie drinken 10.00 - 11.00 uur Koffie drinken  10.30 - 11.30 uur
Gezamenlijk eten 12.00 - 13.00 uur 
 
maandelijkse activiteiten:

Verrassend tekenen 14.00 - 15.30 uur (elke eerste en derde woensdag van de maand)
Oecumenische  16.00 - 17.00 uur (elke tweede woensdag van de maand)
gesprekskring  
Eucharistieviering 16.00 uur (elke vierde woensdag van de maand
Klaverjas en bridge 14.00 - 16.00 uur (elke tweede en vierde vrijdag van de maand)
Bingo 14.00 - 16.00 uur (elke laatste vrijdag van de maand)

We hopen u weer te Ontmoeten in Brinkpark!



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 
oneven weken opgehaald in Zwaag.

OPHAALDATA: 
mAANDAG 25 OKtOBER
mAANDAG   8 NOVEmBER

Allerzielenviering in Brinkpark

Woensdag 27 oktober om 16.00 uur is er weer een kerkdienst voor de ouderen van 
Blokker. Rond de tijd van Allerzielen wordt in kerken extra aandacht besteed aan 
overleden parochianen. In Brinkpark willen we tijdens de viering ook speciaal aan-
dacht schenken aan overleden dierbaren die ons nog maar kort, of al een  langere tijd 
geleden, zijn ontvallen. Maar wat zegt het woord ‘tijd’ als je een dierbare moet mis-
sen? Wilt u dat de naam van een dierbaar persoon genoemd wordt, neem dan contact 
op met Cathrien (telefoon 0229-321226) of Joke (telefoon 0229-263065). Wij voldoen 
graag aan uw verzoek. Op deze manier worden onze dierbare overledenen zeker niet 
vergeten. Samen met Pastoor of Kapelaan maken  we er een zinvolle viering van.

Hartelijke groet, Joke Lakeman

Nieuws van
Dinsdagmiddag 28 september was het eindelijk 
zover dat we met onze vereniging weer een 
klaverjas/rummikub middag konden houden. De leden waren allemaal in opperbeste 
stemming om weer eens lekker te  spelen. 
De marsenprijs werd gewonnen door mevrouw R. Korse.
De rummikub prijs ging naar mevrouw B. Lakeman.

De uitslag van deze spannende kaartmiddag:
1e prijs met 5103 punten: De heer Th. Nannings
2e prijs met 5067 punten: De heer G. Janssen
3e prijs met 4970 punten: De heer A. v.d. Meer
4e prijs met 4925 punten: Mevrouw H. Nannings

De komende kaartmiddagen zijn op 26 oktober, 30 november, 4 januari en 25 januari 
in De Witte Valk in Zwaag. Aanvang 13.30 uur, entree bedraagt 4 euro inclusief koffie 
of thee. Houd u er wel rekening mee dat u uw QR-code meeneemt op uw mobiel of 
anders op papier en uw identiteitsbewijs.



Samen bowls spelen

Een mooie titel voor een stukje in 
Samenspel. Een stukje waarin ik iets wil 
vertellen over de balsport bowls.
Het wordt weer bijna winter en dus is het tijd om na te denken over hoe we deze 
periode zo leuk en prettig mogelijk door kunnen komen. Een manier is samen spelen. 
Bowls is zo’n balspel dat je met twee- of drietallen samen speelt. Ik ga u niet uitleggen 
hoe dat spel precies gaat. Ik kan u alleen zeggen dat het een klein beetje lijkt op jeu de 
boules, maar toch weer heel anders is. De kunst bij bowls is om een niet helemaal ronde 
bal, die ook nog aan één kant iets zwaarder is, zo dicht mogelijk naar een klein balletje 
(de Jack) - die zo’n 25 meter verder ligt - te gooien.  En dat is niet zo eenvoudig. Maar 
oefening baart kunst. En het geeft iedere keer weer een kick als het lukt. En dat geeft 
weer energie en dat maakt het zo leuk. 
We spelen vaak met twee tegen twee of drie tegen drie. We spelen op maandagmiddag 
in Sporthal Zwaag. We beginnen om 13.00 uur en spelen tot ongeveer 16.00 uur met 
een pauze voor koffie of thee tussendoor. In de schoolvakanties spelen we niet. 
Ik nodig u bij deze uit om eens te komen kijken of om ook even een balletje te gooien. 
We vragen u dan wel om op sportschoenen te komen die niet buiten worden gedragen.

Kees Vlaar

De Zonnebloem Westerblokker bedankt vrijwilligers en inwoners
De Zonnebloem Westerblokker bedankt de vrijwilligers 
en de inwoners van Blokker voor het enthousiasme bij de 
lotenverkoop dit jaar. De trekking is 8 november en ook 
dit jaar zijn er weer duizenden prijzen te winnen, waaron-
der geldprijzen, dagjes uit en elektrische fietsen. Ook is de 
clubactie van de Rabobank begonnen waar de Zonnebloem aan meedoet. u kunt nu 
stemmen. Leden van de Rabobank bepalen met hun stem welke clubs een steuntje in 
de rug krijgen.
In juli zijn we weer met een aantal activiteiten voor onze gasten begonnen. Het was 
overduidelijk dat ze genoten om er weer even uit te kunnen en elkaar weer te zien. Zo 
zijn we bij het Keetje geweest voor een wandeling tussen de fruitbomen. Bij De Nadorst 
heeft ook een groep het prima naar de zin gehad en met weer anderen zijn we gaan 
wandelen en ook nog naar Intratuin geweest met een gezellige lunch erbij. Met de vol-
gende activiteiten zijn we ook al volop bezig om alles rond te krijgen. We zetten alles op 
alles om mensen met een lichamelijke beperking en ouderen een onvergetelijke tijd te 
bezorgen. We kunnen altijd meer vrijwilligers gebruiken. Wil je ook meedoen om onze 
samenleving een beetje beter te maken, meld je dan aan bij een van de bestuursleden.

Met vriendelijke groet, Nel, Margreet, Karin en Daniëlle

Neem voor meer informatie contact op met: Daniëlle van der Kwartel van Nationale Ver-
eniging De Zonnebloem, afdeling Westerblokker: 06-11094938 of dvdk1969@gmail.com .



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

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

LtC Wings bruist al 50 jaar lang 

Woon je in Blokker of omgeving en heb je er 
wel eens over gedacht om te gaan tennissen? 
Bij LTC Wings in Blokker kan dat!  
De herfst heeft helaas zijn intrede gedaan, maar dat betekent niet dat er niet ge-
woon getennist kan worden. Op onze zes kunstgrasbanen aan de Boekert in Ooster-
blokker kan de hele winter doorgespeeld worden, alleen bij sneeuw en vorst helaas 
niet. LTC Wings is een gezellige vereniging met de mogelijkheid om les te krijgen 
van gediplomeerde 
trainers van tennis-
school All-In.
Natuurlijk organi-
seren wij diverse 
gezelligheidstoer-
nooien, zoals op 
7 november het 
fameuze Snert-, 
Bokbier-, Glühwein-, 
etceteratoernooi, en 
jaarlijks het Open 
Bangert toernooi. 
De laatste editie in augustus was, ondanks alle Covid-maatregelen, wederom een 
groot succes. Een aantal teams (van jong tot oud) speelt met veel enthousiasme in 
diverse  KNLTB-competitievormen, dus er is altijd reuring op ons park. Vanaf maart 
kunnen seniorleden deelnemen aan de interne dinsdagavondcompetitie, om zo op 
eigen speelsterkte in contact te komen met andere Wingsleden.
In de regio staat LTC Wings bekend als een club met een bloeiende jeugdafdeling die 
het voor haar  jeugdleden aantrekkelijk maakt om gezellig samen te sporten.
Voor meer informatie verwijzen we je graag naar onze website www.ltcwingsblokker.nl . 
Onder het kopje Contact kun je jouw gegevens achterlaten.  
We ontmoeten je graag op ons mooie tennispark.



Het zit er weer op!

Wat hebben we 
weer genoten 
van de diners 
in de kas! Vijf 
avonden heb-
ben we heel 
veel mensen 
kunnen laten 
genieten van 
een prachtig 
decor aan drui-
ven, van heer-
lijke gerechten 
die de koks 
hebben bereid, 

lekkere wijnen, een gezellige groep mensen en gelukkig prachtig weer. Het was fijn 
dat we het dit jaar weer konden organiseren en iedereen heeft er volgens ons extra 
van genoten. Dank aan iedereen die heeft deelgenomen aan deze diners en aan alle 
mensen die hebben meegeholpen dit te organiseren.
Voor onszelf was het even bijkomen na een drukke tijd, want het geeft wel enige 
spanning. Dit jaar was het eerst de vraag of het allemaal wel door kon gaan in 
verband met alle coronamaatregelen. De coronacheck bij de entree verliep gelukkig 
goed en zonder problemen.
Verder blijft het spannend of de opgegeven personen allemaal 
verschijnen en of je niemand overhoudt! Gelukkig is dat ook 
allemaal goed gekomen.
We zijn blij dat het dit jaar mogelijk was om de poepdoos 
boven de sloot te gebruiken, zodat het niet meer nodig was 
om bij moeder naar binnen te gaan voor het gebruik van 
het toilet. Na de diners is het nog even opruimen. Tafels en 
stoelen eruit, de ‘keuken’ weer in de schuur, het serviesgoed 
in de kast opbergen voor het volgende jaar. Want volgend jaar 
gaan we er ook weer voor. Het is zo mooi! Zoveel mensen een 
bijzondere avond bezorgen, geeft zoveel voldoening. Daar 
doen we het voor. En we zorgen er zo voor dat er extra geld beschikbaar komt voor 
het laatste project van de Cultuur Historische Route Blokker, namelijk het realiseren 
van het Bangert Rad.
Rest ons nu alleen nog het tapijt eruit te halen, zodat het weer een normale druiven-
kas wordt en we kunnen beginnen met de druivenoogst. We hopen dat het mooie 
decor ook letterlijk bij u in de smaak valt. En dat we u mogen begroeten bij de kraam 
waar we de druiven verkopen. Ze smaken heerlijk. Tot snel!
Dicky, Jaap en Annie Balk



Eindelijk! 

Wat een bijzondere ervaring, na anderhalf jaar konden we 
weer eens spelen voor publiek!  Het stond al heel lang in 
onze agenda, zondag 26 september een buitenconcert bij De 
Plataan. In eerste instantie zou het een concert worden samen 
met onze zustervereniging St. Caecilia, maar daar kwam iets 
tussen. We vonden het echter jammer om dan helemaal niets te doen. We hadden al 
een repetitiedag gepland en vonden het eigenlijk allemaal een goed idee om er dan 
maar een soort openbare repetitie van te maken aan het einde van de dag. 
En wat hebben we dat nog getroffen! Schitterend weer en ook nog heel wat pu-
bliek. Heerlijk om weer eens te kunnen laten horen wat we gerepeteerd hebben. En 
mensen te verblijden met mooie muziek. Het werd zelfs een heel speciale middag, 
want nu was daar eindelijk de mogelijkheid om onze drie jubilarissen hun speldjes 
te kunnen overhandigen. Freek Hart is al 40 jaar lid bij onze vereniging en Tineke 
Beerepoot-Balk en Annie Balk-Dalebout beiden al 50 jaar!
Ze zullen allen wel eens gedacht hebben ‘wanneer krijgen we onze onderscheiding 
nu eens?’. Freek is assistent-penningmeester en had allang de rekening betaald. 
Tineke en Annie zitten beiden in het bestuur en Tineke gaat over de jubilarissen en 

was dus eigenlijk als eerste op de 
hoogte. Toch geloof ik dat ze het 
niet verwacht hadden tijdens dit 
optreden en werden ze dus blij ver-
rast met een speldje, een oorkonde 
en natuurlijk bloemen.Zo begon dit 
seizoen al heel mooi en we hopen 
nog veel moois te kunnen laten 
horen dit jaar. Ons volgende optre-
den is zondag 21 november tijdens 
ons winterconcert in De Huesmo-
len. Daar hopen we u ook weer te 
ontmoeten. We zijn al heel druk aan 
het repeteren om weer wat moois 
te laten horen. Tot dan!

Stem op Stichting Historisch Zwaag
Onze stichting doet mee aan Rabo ClubSupport. 
De 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. Je kunt stemmen via de app of als je inge-
logd bent op de website van de Rabobank: via ‘zelf regelen’, vervolgens ‘mijn lid-
maatschap’, klikken op Rabo ClubSupport.
Stemmen kan t/m 24 oktober. Alvast bedankt voor de moeite!



Aan het werk 

Historische Stichting De Cromme Leeck organiseert in de Maand van 
de Geschiedenis een bijeenkomst met als titel ‘Aan het werk’. Deze 
avond wordt gehouden op vrijdag 22 oktober in De Dres in Nibbix-
woud.
Vier ‘werkers’ vertellen over hun leven en hun werkzaamheden vroe-
ger en nu. Het zijn witlofkweker Roel Spruit uit Nibbixwoud, veehouder Ton Ootes uit 
Wadway en fruitteler Erik Appelman uit Zwaagdijk-West. Beeld- en ander materiaal 
verlevendigen hun verhalen.
Ook is er een film te zien over bakker Peter Kool uit Nibbixwoud. Hij stopte eind 2019 
met zijn werk, op dat moment zat hij bijna vijftig jaar in het bakkersvak. Kort daar-
voor is de film gemaakt waarin Peter onder andere laat zien hoe hij zijn specialiteiten 
zoals kruidnoten en krentenbrood maakt. 
Inloop vanaf 19.30 uur, aanvang 20.00 uur. Entree is voor donateurs gratis, belangstel-
lenden betalen 3 euro. Locatie: De Dres, Lange Dres 1 in Nibbixwoud.

Carnavalsvereniging De Blockeniers
Eindelijk kan carnavalsvereniging De Blockeniers weer plan-
nen maken voor een nieuw carnavalsjaar. Al was afgelopen 
jaar wel een bijzonder jaar. Evengoed waren er wat leuke 
activiteiten. Zo heeft het decorum zo’n driehonderd bosjes tulpen rondgebracht bij 
mensen die een steuntje in de rug konden gebruiken of gewoon aan de wat oudere 
bewoners in Ooster- en Westerblokker. Dit werd enorm gewaardeerd. Ook hebben wij 
samen met De Harmonie en carnavalsvereniging De Leste Stuyver een carnavalsbingo 
georganiseerd. Zaterdagmiddag voor de jeugd en in de avond voor de volwassenen. 
De bingo werd gepresenteerd door Barry Jonker en wat deed hij dat weer fantastisch. 
Nu zijn wij aan het kijken wat er allemaal mogelijk is. En dat begint met de prinsbe-

kendmaking op vrijdag 19 november. 
Alle voorbereidingen zijn in volle 
gang. Het zal voor Prins Skik, Adjudant 
Bloid en Hofdames Esmee en Marije 
vreemd zijn om na twee jaar afscheid 
te moeten nemen als decorum van 
De Blockeniers. Trots ze kunnen zij 
terugkijken op een mooie regeerpe-
riode. Er zijn  maar weinig decorums 
die dat twee jaar achter elkaar hebben 
gedaan.
Wie worden de nieuwe Prins, Prinses, 
Adjudant en Hofdames? Houd 19 no-
vember vrij en kom naar De Harmonie 
voor de prinsbekendmaking.



Vrienden en vriendinnen van Het masker
Wat geweest is, is geweest.
Wat gedaan is, is gedaan.
Weer opnieuw beginnen.
Helemaal van voren af aan.
En dat is nu precies hoe we er in staan.
En wat we gaan doen!

Ondanks de omstandigheden hebben wij jullie vorig jaar toch nog vijf dagen lang 
online wat leuks kunnen brengen in de huiskamers. Maar toch hebben we heimwee 
naar het oude vertrouwde fysieke carnavalsgedruis en velen met ons, hebben wij ver-
nomen. Tenslotte zijn we met het hele dorp één grote gezellige Zwaagse feestfamilie! 
Nu er weer meer mogelijk is, gaan we aan die lokroep gehoor geven want het wordt 
wel weer eens tijd voor feest:
- Prinsbekendmaking: zaterdag 13 november
- MaskerQuiz: zaterdag 18 december
- Jubileumfeest: zaterdag 5 februari 2022
- Carnavalsweekend: vrijdag 25 februari t/m dinsdag 1 maart 2022

We willen dus zoveel mogelijk door laten gaan zoals vanouds en dat natuurlijk alle-
maal gewoon in de Leuttempel, mits het op dat moment verantwoord is en desnoods 
op een aangepaste manier. 
Zoals u ziet valt carnaval in het laatste weekend van februari zodat we weer een lek-
ker lang seizoen hebben. Voor de optochtdeelnemers betekent dit de kans te hebben 
om hun mooiste creaties tot uitvoering te brengen. Maak gebruik van deze langere 
bouwperiode en laat iedereen er van genieten op de mooiste dag van het jaar.

Dit jaar organiseert de Rabobank weer Rabo ClubSupport om verenigingen in West-
Friesland te ondersteunen. Als u klant en lid bent van de Rabobank kunt u nu op ons 
stemmen. U kunt nog stemmem t/m 24 oktober door in te loggen in de Rabo app of 
op de website van de Rabobank. Ons verzoek is dus om te stemmen op Carnavalsver-
eniging Het Masker. Natuurlijk stellen wij het op prijs als u, naast ons, ook op andere 
Zwaagse verenigingen stemt, bijvoorbeeld op de EPC. Deze mooie club van ex-Prinsen 
doet ook mee met Rabo ClubSupport en zijn net als wij erg blij met uw stem.

Jaja, na een jaar uitstel komt het er dit jaar toch weer van; de Dorpsveiling Zwaag!
Uiteraard doet Het Masker daar ook aan mee en zal weer verschillende ludieke kavels aan-
bieden. In de catalogus en op de site van de Dorpsveiling Zwaag kunt u ze allemaal terug-
vinden. En dan maar bieden op zaterdag 30 oktober vanaf 18.30 uur in De Witte Valk.

Prinsbekendmaking zaterdag 13 november: wie wordt Prins Carnaval in Zwaag?
(als er op het moment van een evenement nog bepaalde regelingen van kracht zijn, 
zullen deze opgevolgd worden. Hou hier rekening mee met uw bezoek)

Tot leut op www.carnavalzwaag.nl en tot een volgend Samenspel.



Ultieme nostalgie in het Zuiderzeemuseum Enkhuizen 
Kom, we gaan naar de Oudhollandse kermis!
Van 16 t/m 24 oktober strijkt de Oudhollandse 
kermis weer neer in het Zuiderzeemuseum in 
Enkhuizen. Geniet met de hele familie van de 
gratis kermisattracties uit de jaren 20. Start jij in 
de tunnelbaan of zwier je liever op de luchtschommel? Hoe hard kun jij slaan op de 
kop van Jut? En ben je eindelijk uitgedraaid in de carrousel? Dan vind je nog heel veel 
andere leuke, leerzame en bijzondere activiteiten in het Zuiderzeemuseum. 

Kom zwieren, zwaaien en rondjes draaien op de Oudhollandse kermis. Stap in de 
zwanenzweefmolen of kies een scheepje in de bootjesdraaimolen. Benieuwd naar 
de toekomst? De waarzegsters ontvangen graag kinderen (tot en met 12 jaar) in 
hun waarzegwagon. Trek tussendoor? Dan eet je een heerlijke suikerspin of een zak 
popcorn. De kermis en het museum zijn dagelijks open van 10.00 tot 17.00 uur (op 
zaterdag 23 oktober ook van 18.00 tot 21.00 uur) en de kermisattracties zijn gratis 
toegankelijk. Voor meer informatie: www.zuiderzeemuseum.nl

Poppenkastvoorstellingen herfstvakantie
Kom kijken naar de bekende poppenspeler Egon Adel van de Poppenkast op de Dam. 
In de herfstvakantie speelt hij in het Zuiderzeemuseum, van maandag t/m vrijdag 
om 12.30, 14.00 en 15.30 uur. Geniet van de speciaal voor het museum geschreven 
voorstelling De avonturen van Marretje de meeuw, of van het traditionele verhaal 
van Jan Klaassen en Katrijn. In de weekenden kun je de bewegende poppenkastjurk 
bewonderen.

Voor elk wat wils
Het Zuiderzeemuseum biedt de hele familie niet alleen een leuke, maar ook een leer-
zame dag uit. Dat begint al op de boot naar het buitenmuseum over het IJsselmeer. 
In het buitenmuseum maak je een wandeling door de geschiedenis over de klinker-

straatjes langs meer dan honderdveertig 
authentieke huizen, winkels en werk-
plaatsen. Ontmoet hier de bewoners 
van urk, kijk mee met de ambachts-
lieden en ga langs bij de snoepwinkel. 
Maak met je (klein)kind een bootje van 
een klomp, speel Oudhollandse spelle-
tjes en vaar mee met de veldschuit. 
Bekijk de dagagenda op de website 
voor een actueel overzicht van alle 
activiteiten.

uITGAANSTIP HERFSTVAKANTIE



Nieuws uit De Perelaar

Tijdens de coronatijd hebben we 
bij de bewoners van De Perelaar 
geïnventariseerd welke activiteiten 
ze graag zouden willen doen. Om-
dat de bewoners nu eindelijk weer 
met groepen bij elkaar kunnen 
komen is de bewonerscommissie 
druk bezig om het activiteitenaan-
bod uit te breiden. We zijn daarom 
op zoek naar vrijwilligers voor een 
aantal activiteiten die bewoners graag willen doen.In De Perelaar is een duo-fiets 
aanwezig. We zijn op zoek naar een vrijwilliger die het leuk vindt om met bewoners 
op deze fiets te stappen. De vrijwilliger kan zelf bepalen wanneer dit voor hem of 
haar het beste uitkomt. Daarnaast zijn we ook op zoek naar vrijwilligers die met 
bewoners willen wandelen. We kunnen dit individueel met een bewoner organiseren 
maar ook in groepsverband, zodat meerdere bewoners tegelijk kunnen gaan wan-
delen.Maar als u liever op een andere manier wilt helpen, is dat natuurlijk ook goed. 
Als u interesse heeft om de bewoners van De Perelaar te ondersteunen, horen we dat 
graag. u kunt contact opnemen met Wanda Schinkel. 
Zij is coördinator via vrijwilligersNH en helpt ons zoeken naar nieuwe vrijwilligers. 
Haar e-mailadres is : wanda.schinkel@vrijwilligersnh.nl

Dorpsveiling Zwaag biedt u een topavond aan 
En daar kunt u bij zijn op zaterdag 30 oktober. Zo’n unieke 
avond in Zwaag mag u niet missen. De afslagers Richard en 
Peter hebben er ook zin in en gaan er een bruisende en 
gezellige avond van maken. De catalogus met circa vierhonderd topkoopjes wordt 
vanaf 18 oktober bij u thuis bezorgd en is dan ook online op www.dorpsveilingzwaag.
nl te bekijken. Daar vindt u, buiten het allerlaatste veilingnieuws, ook leuke foto’s 
over deze dorpsveiling en haar deelnemende verenigingen.
Waar kunt zoal op bieden? Een bierproeverij, veel lekkers van de slager en de bakker, 
workshops, VIP-uitjes, verrukkelijke fruitmanden, mee als twaalfde Raad van Elf-lid, 
een optreden van The New Hurricanes, een optreden van een zanger of gezellig thuis 
bij een dorpsgenoot eten. We zijn donders benieuwd. Eén avond vertier en dan twee 
jaar flinke napret. Zo steunen we het Zwaagse verenigingsleven en tillen we dorps-
verbondenheid naar grote hoogtes! Dorpsveiling Zwaag start zaterdag 30 oktober om 
19.00 uur in verband met de sluitingstijd van 00.00 uur. De Witte Valk is vanaf 18.30 
uur open voor de inschrijving. Bij de ingang zijn wij verplicht uw QR-code te controle-
ren. Vergeet niet om ook uw legitimatiebewijs mee te nemen. 
Wij wensen u alvast veel plezier op deze veilingavond!
Stichting Dorpsveiling Zwaag



Recept empanada
Aantal stuks: 24
Bereidingstijd: 2 uur
Gelegenheid: Borrel

Benodigdheden empanada invulling:
•  360 gram geschilde aardappelen
•  500 gram rundergehakt van slagerij Bien Sûr
•  Snufje zout
•  Een halve vleestomaat
•  30 gram fijn gesneden bosui 
•  2 tenen knoflook
•  2 tl triguisar kruidenmix 
•  Olie 
•  1 pan om de aardappelen in te koken
•  1 koekenpan

Benodigdheden empanada deeg:
•  1 kommetje met een dunne bovenrand van 11 cm doorsnee
•  3 mokken P.A.N. witte maismeel 
•  3 mokken water
•  1 tl zout
•  3 tl komijn poeder
•  0,5 tl saffraan poeder
•  1 stevig vershoudzakje (om de empanada’s vorm te geven)
•  1 stevige plank
•  1 grote pan om in te frituren
•  2 liter olie om in te frituren
•  1 lepel

Bereidingswijze empanada vulling:
•  Snijd de aardappelen in stukken
•  Kook de aardappelen met zout in ca 10 minuten gaar
•  Snijd de knoflook fijn
•  Snijd de tomaat in kleine blokjes
•  Verwarm de koekenpan met olie
•  Fruit de knoflook, tomaat en bosui in de pan
•  Voeg de aardappels toe in de pan
•  Voeg 2 tl triguisar kruiden of kruiden toe in de pan
•  Voeg de gehakt toe in de pan en bak het mengsel gaar
•  Voeg de overige triguisar en zout toe in de pan
•  Laat de empanada vulling afkoelen

Bereidingswijzen empanada:
•   Meng het witte maismeel, zout, komijn poeder en saffraan 

poeder door elkaar
•  Voeg het water toe (bij voorkeur handwarm)
•  Kneed het mengsel tot en samenhangend deeg
•   Zet de grote pan met olie op het vuur, deze moet een 

temperatuur van tussen 160 en 180 graden bereiken
•   Maak van het stevige vershoudzakje een groot vel dat je 

in- en uitvouwen kan
•   Maak telkens van het deeg een balletje ter grote van een 

kleine tennisbal en leg deze op het folie
•  Sla de andere helft van de folie over het balletje

•   Plet het balletje met de snijplank tot een rondje van maxi-
maal 1,5 mm dik en een diameter van ongeveer 10 cm

•  Sla de folie terug
•  Plaats 1 el empanada vulling in het midden van het deeg
•   Met behulp van de folie, vouw de empanada dicht door 

een halve maan te maken.
•  Leg de kom over de halve maan om deze dicht te sealen.
•  Verwijder het kommetje 
•  Sla de folie weer terug
•  Verwijder de overige deegranden
•   Druk de deegranden van de empanada tegen elkaar aan 

zodat er geen gaten ontstaan
•   Herhaal dit tot dat de empanada vulling op is, of tot je 

genoeg empanada’s hebt
•   Frituur de empanada’s tot ze goudbruin en krokant zijn 

(let op dat de vulling niet door het deeg komt anders 
imploderen ze)

tips
Heb je nog stoofvlees over, dan kan je dit ook gebruiken in 
plaats van gehakt voor de empanada vulling.
De empanada vulling kan je naar wens wijzigen, bijvoorbeeld 
voor een vegetarische of vis vulling, met een stukje kaas is het 
ook heerlijk.
Het deeg is goed als je er een balletje van kan maken. Als 
het deeg te smeuïg is, kan je er extra witte maismeel aan 
toevoegen.
Indien nodig kan je een kommetje met water klaar zetten 
waar je je vingers in nat kan maken om het deeg vochtiger 
te maken.

Tassies Food Favorites
tassiesfoodfavorites.nl



Gastvrouwen en -heren gevraagd voor ‘Eet en Ontmoet’

Hou je van koken en vind je het gezellig wanneer 
mensen bij je aan tafel aanschuiven? 
Er zijn veel mensen bij u in de wijk die dagelijks in hun eentje eten.
‘Eet en Ontmoet’ is een initiatief van Ria Wouters en wordt ondersteund door Wo-
nenPlus van MEE & De Wering. Sinds juli van dit jaar ontvangt Ria iedere twee weken 
een aantal 55-plussers bij haar thuis dat normaal gesproken alleen eet. Haar initiatief 
is goed aangeslagen, inmiddels zijn er al tien alleenstaanden die met enige regelmaat 
komen genieten van een gezonde en verse maaltijd en over van alles praten met de 
andere gasten. Dus ‘Eet en Ontmoet’ is niet alleen een recept voor gezond eten, maar 
ook een goed recept voor gezellig samenzijn en nieuwe mensen leren kennen.
Ria gaat haar initiatief voortzetten in de binnenstad. Wij zoeken daarom nieuwe 
gastvrouwen en -heren die het leuk vinden om te koken en om mensen te ontvangen, 
zodat het  gezellige ‘Eet en Ontmoet’ door kan gaan. In eerste instantie gaat het om 
één gastadres in oud-Zwaag en één gastadres in Westerblokker. Heeft u belangstel-
ling bel dan gerust even op.

Belangrijk om te weten is:
•  Deelname voor alleenstaande 55-plussers, maximaal 4 tot 6 personen per keer
•   Voor de bezoekers bereidt u een gezonde verse maaltijd bestaande uit: soep, 

hoofdmaaltijd, nagerecht met daarbij een drankje. Het hoeft beslist geen haute-
cuisine te zijn! 

•  Bezoekers betalen een bijdrage van 7,50 euro
•  Eén keer per twee weken: 17.30 uur inloop, 18.00 uur eten, 19.30 uur eindtijd
•  Bezoekers geven zich per keer bij u op
•   Wij zorgen dat u geregistreerd bent als vrijwilliger bij MEE & De Wering, zodat u op 

de coördinator kunt terugvallen bij vragen
•  Natuurlijk zorgen wij ervoor dat u goed bent voorbereid

Als u belangstelling heeft en/of meer wil weten, dan kunt u contact opnemen met 
Marieke Harder (coördinator WonenPlus) via m.harder@meewering.nl of 06-14632350 
of Jan Olijve (ouderenadviseur) via j.olijve@meewering.nl of 06-53283177.

Lichtjesavond De Speelhoorn 
De jaarlijkse traditie om het speeltuinseizoen af te sluiten, de suc-
cesvolle Lichtjesavond, mag dit jaar gelukkig weer plaatsvinden! Op 
19, 20 en 21 oktober van 17.00 tot 20.30 uur zijn kinderen en ouders/
verzorgers van harte welkom om het seizoen op feestelijke wijze af 
te sluiten. De volgende activiteiten worden georganiseerd: Marshmallows roosteren, 
klimtoren, dieren kleien, disco, kippen op stok, leeuwen voeren, neushoorn ringgooi-
en. Kom eten in ons pizza en hamburger restaurant. Het zou leuk zijn als je verkleed 
komt als dier. De entree is 1 euro. Adres: Holenweg 14, Hoorn, telefoon: 0229-855763
Info: www.netwerkhoorn.nl



Van ‘dierenwinkel’ tot Amerika, Australië en Antarctica 

Op de Roald Dahlschool werken we thematisch. Hier-
bij komen thema’s aan bod als bouwen, beroepen en 
kunst, maar ook geschiedenisthema’s zoals ridders en 
kastelen en Tweede Wereldoorlog. Door deze the-
matische manier van werken krijgt het aanbod meer 
samenhang. 
Bij de kleuters is er een gezamenlijke themahoek. De themahoek kan bijvoorbeeld 
een museum zijn, maar ook een consultatiebureau. Hierdoor krijgt het spel meer ver-
dieping en wordt onder andere de woordenschat uitgebreid. 
Ook in groep 3 is er een themahoek waar de leerlingen kunnen spelen én leren. Mo-
menteel is dat de dierenwinkel. In deze winkel ontwikkelen de leerlingen spelender-
wijs hun taal- en rekenvaardigheden, maar ook de sociale vaardigheden.
In de midden- en bovenbouw staat de wereld centraal. Van Nederland in groep 4, 
Europa in groep 5/6 tot Amerika, Australië en Antarctica in groep 7/8. We zijn immers 
niet alleen maar inwoner van Zwaag, maar we horen allemaal bij de wereldbevolking. 
Onze samenwerkende partners, zoals de buitenschoolse opvang van de SKH en ‘t Her-

dertje, of stichting Netwerk voor de 
naschoolse activiteiten, sluiten ook 
aan bij de thema’s bij ons op school. 
Onze school is een fijne plek voor 
kinderen. Mocht u meer willen we-
ten over ons onderwijs en een kijkje 
willen nemen op onze school, dan 
bent u van harte welkom op een 
van de kennismakingsochtenden. 
Op onze website www.roalddahl-
school.nl vindt u de data en kunt u 
zich aanmelden. Wij zien u graag op 
onze school!

Stem op Samenspel voor Rabo ClubSupport

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. u 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?
Stemmen is mogelijk 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 4 t/m 24 oktober. Wij hopen dat 
jouw stem voor ons is!

SAMENSPEL
St icht ing



Protestantse kerkdiensten

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 17 oktober Zwaag: ds. J. Meinders
Zondag 24 oktober Blokker: ds. R. Kooiman

In Blokker is de Dorpskerk elke zaterdag- en zondagmiddag open van 14.00 tot 16.00 uur 
voor een moment van bezinning of het opsteken van een kaarsje. Er is iemand aanwezig.

muziek in de Dorpskerk van Blokker

Iedere derde zondag van de maand een concert in de Dorpskerk van Blokker. Na drie 
bijzondere concerten van Beltane Ruiz op contrabas nu een concert in een andere toon.

Onstuimig Schuim
Onstuimig Schuim laat de zeeën ruisen, de liefdes opbloeien, de stormen gieren en de 
masten kraken met hun beeldende muziek en verhalen. Alle emoties die de zee op-
roept verwerken ze in hun grotendeels zelfgeschreven Nederlandstalige liederen en 
volksmuziek. Hun verhalen spelen zich af in zeemanskroegen van de havensteden, vis-
sersdorpen aan de Zuiderzee, op de getijdestromen van Waddenzee en ze nemen ons 
zelfs mee op hun VOC-reizen naar verre kusten. Hun liederen gaan over weemoed, 

werklust, ontberingen, angs-
ten, dromen en zoute verlan-
gens. Er valt voor het publiek 
veel mee te zingen, mee te 
lachen, maar ook ontroerd te 
raken. Ze zijn met zijn zeve-
nen en maken bij de liederen 
hun eigen muziek op accor-
deon, gitaren, mondharmo-
nica, fluiten, saxofoon, cello, 
cagon, kleppers en zelfs een 
Mexicaanse boon.
17 oktober om 15.30 uur. 
Entree is tien euro. 
Reserveren bij: Gerrie Schout-
sen, 0229-850480.



Vieringen: 

De Lourdeskapel in Zwaag is geopend op de dagen dat het secretariaat open is.
De eucharistievieringen 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, dus houd afstand.
Rooms-Katholieke vieringen

Za. 16 okt. 19.00 uur Westwoud Eucharistieviering m.m.v. Klein  koor

Zo. 17 okt. 09.30 uur Zwaag Eucharistieviering m.m.v. Cantor

  11.00 uur Hoorn Eucharistieviering m.m.v.  Cantor

Za. 23 okt. 19.00 uur Oosterblokker Eucharistieviering m.m.v. Klein Koor

Zo. 24 okt. 09.30 uur Zwaag Eucharistieviering m.m.v. Marcanto

  11.00 uur Hoorn Eucharistieviering m.m.v. Voces Cyriaci

Za.  30 okt. 19.00 uur Oosterblokker Eucharistieviering m.m.v. Zingerderwijs

   Westwoud Oecumenische viering in de PKN kerk

Zo. 31 okt. 09.30 uur Zwaag Eucharistieviering 

  11.00 uur Hoorn Eucharistieviering m.m.v. Clara Voce

Rooms-Katholieke kerkdiensten

Kerkgebouwen: 
Hoorn  H.H. Cyriacus - en Franciscuskerk, Grote Noord 15, 1621 KD Hoorn
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 GM Zwaag

Eerst aanspreekbare pastores: 
Pastoor Samuel Marcantognini en Kapelaan Javier Acuña, telefoon 0229-703042
Parochiesecretariaat Heilige Matteüs is geopend op maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 14.00 uur, 
woensdag gesloten.



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, Jacobsstaf 52-b,  1689 XG  Zwaag  0229 - 22 80 41
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 Zwaag/Zwaagdijk-West
Betty Groot, Dovenetel 39     06 - 20 42 3666
Mariejan Spil, Zwaagdijk 367, (oud) Zwaag/Zwaagdijk-West.    06 - 14 95 0037
Zonnebloem Westerblokker
Susan Langenberg, Plantage 19, Blokker (Bezoekwerk)  06 - 24 72 9060
Karin Jong-Koen, Bandstraat 8, Blokker (Secretaris)  0229 - 24 76 27
Zonnebloem Oosterblokker /Schellinkhout
Jacqueline Weening, Oosterblokker (Secretaris)   06 - 41 16 5711    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 06 - 14 95 0037
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


