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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 12 november kunt u inleveren

uiterlijk op woensdag 3 november 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
- Annemieke Ooms
- Henny Schoonderwoerd
- Jan Koen
- Mandy van der Laan
- Chris Baesjou
		

- Corina Schagen-van Willegen

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

Volg ons ook op Facebook: www.facebook.com/Samenspel

Met Finbotx GP terug aan het schaakbord in Zwaag
Met de Finbotx GP op zondag 31 oktober gaat het toernooiseizoen voor de jeugdschakers van de Noord-Hollandse Schaakbond van start. Als organiserende vereniging
hoopt Caïssa-Eenhoorn in het Zwaagse cultureel centrum
veel talenten welkom te heten. Het jeugdschaken in het
NHSB-gebied komt langzaam op gang, onder andere bij Caïssa-Eenhoorn (speelzaal in
de kantine van voetbalclub De Blokkers). De Finbotx GP is het eerste toernooi. CaïssaEenhoorn heeft inmiddels de
nodige ervaring met het organiseren van schaakdagen in coronatijd en kan met het evenement
in De Plataan terugvallen op
een sterke ploeg van medewerkers die al vaker met het bijltje
heeft gehakt. Geen zetten in de
studeerkamer, maar in de ruime
speelzalen van De Plataan. Het
toernooi begint om 11.00 uur, de
prijsuitreiking is rond 17.00 uur.
Aanmelden kan nog: per e-mail
jeugd@caissa-eenhoorn.nl of teDe start van de Finbotx GP twee jaar geleden.
lefonisch 06-4188 5535 (Robbert
Lotte Provoost doet namens de sponsor de
van Dijkhuizen).
openingszet op het bord van Alexia Stratmann.

Autodienst zoekt chauffeurs
De Autodienst is een dienst voor en door inwoners van de gemeente Hoorn. Vrijwilligers vervoeren, met hun eigen auto, senioren die niet met het openbaar vervoer
kunnen reizen en mensen met een beperking naar dagbesteding. Ook kunnen zij
vervoerd worden naar de stad, kapper, ziekenhuis, kaartclubje, zangkoor of familiebezoek.
Mensen moeten lid zijn van de Autodienst om hier gebruik van te kunnen maken. De
kosten voor een enkele rit zijn 2,50 euro, contant aan de chauffeur te betalen. Dit is
dan gelijk de vergoeding voor de chauffeur.
De chauffeurs zijn één of twee dagen per week beschikbaar.
Voor aanmelding en informatie kunt u bellen naar Riek Jonges: 088-0075140 (maandag en donderdag) of mailen naar r.jonges@meewering.nl .

Coverstory: De Dijken in Bangert
en Oosterpolder
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 onderling een verband hebben.
Deze week: het gebied in de Bangert en Oosterpolder dat is ingeklemd tussen de Dorpsstraat van
Zwaag, de Rijweg en de Strip.
Dit gebied betreft de Inlaagdijk, de Paaldijk, de
Veendijk en de Wierdijk. Het mag duidelijk zijn
dat het hier gaat over een voorheen zeer waterrijk
gebied met diverse soorten dijken.
Deze wijk is gebouwd tussen 2008 en 2015 en omvat een zeer diverse schakering aan
woningen. De oorsprong van de naamgeving van deze straatnamen is als volgt:
Een inlaagdijk (of inlaagpolder) ontstond als in verband met het risico van wegzakken
van een dijk een inlaagdijk als reservewaterkering werd aangelegd.
Een paaldijk is een dijk waarvan de sterkte in belangrijke mate door een soort paalbeschoeiing bepaald wordt.
Een wierdijk was een dijk die voornamelijk bestond uit zeegras, een plant die vroeger tot de zeewieren werd gerekend. Wierdijken waren beter bestand tegen storm
Lees verder op de volgende pagina >>

dan aarden dijken omdat het gedroogde wier onder druk samenpakte tot een harde
massa en daardoor minder te lijden hadden onder afslag.
Een veendijk (of veenkade) is een waterkering die geheel of gedeeltelijk opgebouwd
is uit veen. Het gaat meestal om oudere, kleinere, secundaire waterkeringen. Het bijzondere van deze kades is dat ze niet door mensenhanden neergelegd zijn, maar zijn
ontstaan doordat de naastliggende gronden ingezakt of afgegraven zijn.
Bij elkaar vormen deze straten een mooie wijk, waarbij met name de diverse kunstzinnige bruggen een mooie verbinding vormen. Onder de naam ‘Overbruggen’ vind je
hier bijvoorbeeld:
Aqueducto Kruisend Water: kunstenaar Anneke Schollaardt, jaar 2010,
Wierdijk 87-Inlaagdijk 45, materiaal geschilderd staal.
Reveille (muzieknotenbrug): kunstenaar Jerome Symons, jaar: 2010,
Inlaagdijk-Wierdijk, materiaal geschilderd staal.
Kortom, een wijk die de moeite waard is om tijdens een mooie wandeling eens beter
te bekijken.

Laatste voorbereiding op zeventigjarig jubileum
Nog 14 dagen en dan gaat KVG Zwaag met zoveel mogelijk
leden haar uitgestelde jubileum op 16 november groots
vieren. Een oproep aan onze dames: heeft u zich nog niet
aangemeld? Doe dat dan nog dit weekend bij Tonny Rood.
Aanmelden is namelijk nodig voor de reservering bij hotel Van der Valk. Niet vergeten, want na 1 november kunnen we niet meer reserveren. Bent u de uitnodigingsbrief kwijt? Bel dan met Lucy Weehuizen (0229-237609) zodat u zich nog alsnog kunt
aanmelden.
Ondertussen gaat KVG Zwaag door met gezellige avonden. Zo was er 7 oktober een
geweldig leuke avond waar de dames volop hebben genoten van de bijzondere vertellingen over hoe mevrouw M. Schoon een bekende boekenschrijfster is geworden.
Anekdotes uit haar lange loopbaan en er werd volop gelachen. Na de pauze werd
een gemoedelijke quiz georganiseerd met als rode draad ‘hoedje op, hoedje af’ en
ondertussen je eigen kennis testen. Bij de uitslag gaf zij haar zelf geschreven boeken
cadeau aan de winnaars. De dames gingen met een voldaan gevoel naar huis.

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 10 novemBER
		
WOENSDAG 24 novemBER
Svp papier gebundeld of in doos/bak aan de weg zetten.

Tienerdisco Club Festo
Na ruim een jaar wachten mag de tienerdisco Club Festo weer
worden georganiseerd. Eén keer per maand kunnen alle tieners uit
Hoorn en omgeving komen dansen en plezier maken. Vrijdag
5 november van 19.30 tot 22.00 uur beginnen we meteen goed
met een griezelig thema: Halloween. Ben jij tussen de 10 en 14
jaar en heb je zin om met vrienden/vriendinnetjes te komen griezelen, dansen en lol maken, of heb je zin om nieuwe vriendschappen te maken?
Kom dan naar Club Festo in Manifesto, Holenweg 14 in Hoorn.
Reserveren kan via www.netwerkhoorn.nl .
Wil je het jaarprogramma weten? Deze is ook te vinden op de website. Je kunt ons
ook volgen op Instagram en Facebook (Club Festo).
Wil je een verjaardag of klassenfeest vieren bij ons? Dat kan ook!
Neem voor meer informatie contact op met Hafsa via h.abdellaoui@netwerkhoorn.nl
Kidsclub MFA De Kreek
De kidsclub in De Kreek is wekelijks open voor alle kinderen van
4 tot 9 jaar. Tijdens deze middag
kunnen kinderen terecht voor
ontmoeting, knutselen, koken,
sport- en spelactiviteiten. Elke
week staat weer wat leuks op het
programma.
Wanneer: elke woensdag van
14.45 tot 15.45 uur. Kosten: één
euro per keer. Locatie: MFA De
Kreek, Meetketting 1-3. Info: www.netwerkhoorn.nl . Contactpersoon: Hafsa Abdellaoui (kinderwerker). E-mail: h.abdellaoui@netwerkhoorn.nl
Girlsclub MFA De Kreek
De girIsclub is bedoeld voor meiden van 10 t/m 14 jaar. Er worden
activiteiten georganiseerd vanuit de ideeën van de meiden. Er
wordt samen gekookt, samen thee
gedronken, gekletst, geknutseld,
nieuwe vriendschappen gesloten, muziek geluisterd, gedanst,
gelachen en nog veel meer. Regelmatig komen onderwerpen aan bod zoals: opkomen
voor jezelf, omgaan met social media, onzekerheden, vriendschappen, et cetera. Er is
ruimte om je eigen verhaal te vertellen en tips of advies te geven of te krijgen.
Lees verder op de volgende pagina >>
Wanneer: elke woensdag van 15.30 tot 17.00 uur.

Er zijn geen kosten aan verbonden. Locatie: MFA De Kreek in het jongerencentrum.
Info: www.netwerkhoorn.nl
Contactpersoon: Hafsa Abdellaoui. E-mail: h.abdellaoui@netwerkhoorn.nl
Ouder & Kind yoga en dans in MFA De Kreek
Deze activiteit is een fysieke beweegles waarin interactie en hechting tussen (groot)
ouders en (klein)kind centraal staan. Door dans, yoga, spel en beweegoefeningen leer
je je peuter of kleinkind beter kennen en heb je vooral veel plezier samen. Iedere les
heeft een thema dat dicht bij de belevingswereld van je peuter of kleinkind staat.
Er worden materialen gebruikt - zoals prentenboekjes, knuffels, ballen, doeken - die
het thema ondersteunen, waardoor de creativiteit en fantasie aangesproken worden.
Deze activiteit is bedoeld voor ouders, verzorgers, grootouders met peuters van 2,5
tot 4 jaar. De zes lessen worden gegeven door gediplomeerd docente Pauline Freesen.
Start: donderdag 28 oktober van 09.30 tot 10.30 uur (instromen tweede les op 4 november is ook mogelijk). Waar: MFA De Kreek, Meetketting 1-3. Inschrijven via: www.
netwerkhoorn.nl . Contactpersoon: Hafsa Abdellaoui, h.abdellaoui@netwerkhoorn.nl

Het wonder van Blokker: The Beatles
Seniorencircuit Hoorn organiseert 10 november de bijeenkomst ; Het wonder van
Blokker: The Beatles’. Hoe is het mogelijk dat een wereldband als The Beatles ooit
heeft opgetreden in het kleine tuindersdorp Blokker?
Gert Elzinga, initiatienemer van het Beatles-monument en voorzitter van fanclub
The Beatles in Blokker, ontrafelt dit wonderbaarlijke raadsel aan de hand van unieke
muziek, foto’s en filmbeelden. Ook zal hij voorlezen uit zijn boek ‘The Beatles in de
prettig verwarmde Veilinghal’. Een middag om nooit te vergeten.
Datum: woensdag 10 november van 14.00 tot 16.00 uur
Waar:
Wijkcentrum De Huesmolen in Hoorn, telefoon 0229-234390
Kosten 5 euro, inclusief een kopje thee of koffie
Vragen: Anne Spruijt: a.spruijt@netwerkhoorn.nl

Klaverjassen in De Wildebras
Na een gedwongen coronapauze van een jaar
gaan we weer gezellig klaverjassen in De Wildebras in
Zwaagdijk-West. U bent natuurlijk allemaal
weer uitgenodigd op deze avonden om een
kaartje te leggen en mee te dingen naar mooie
prijzen. De data staan hieronder vermeld.
Aanvang van de avonden is 20.00 uur.
Graag tot ziens!
Data: 20 november, 11 december, 8 januari,
12 februari en 12 maart.

Column
Dieven ?!

Anja

Mijn schoonmoeder had vijf jaar Alzheimer en in die tijd
woonde ze in de Kersenboogerd. Eerst in Betsy Perk op de
afdeling De Kade en daarna in het Hoge Hop. Ik was haar
mantelzorger en maakte daar heel wat mee met de bewoners en de verzorgers.
Op 2 november 2013 overleed mijn schoonmoeder. De dagen erna waren we druk bezig met het regelen van de begrafenis van moeder. Er was veel contact met de familie.
De telefoon ging weer, maar dit keer was het geen familie of vrienden die ons steun
wilden betuigen, maar het Hoge Hop. Er was een urgent geval waarvoor ze een kamer
nodig hadden. Of wij in de mogelijkheid waren om de kamer van moeder leeg te
ruimen voor deze nieuwe bewoner. Tja, dat moest er dan maar even tussendoor.
Met zoonlief laadde ik een steekwagentje in de auto en we reden er op af. Op haar
kamer deden we haar kleren uit de kast in een koffer, nachtkastje op de steekwagen,
foto’s van de wand en klaar. Toch best wel raar dat de spullen die ze nog over had op
het eind van haar leven op een steekwagentje pasten. Zoonlief liep met zijn oma’s
hele hebben en houden door de gang en ik liep er op een afstandje achteraan.
Hij kwam een bewoonster tegen en zei keurig gedag. Toen hij haar voorbij gereden
was, keerde ze zich naar hem om en riep: “Je moet nog wel betalen hè, rotjong!”
Verbaasd keek hij achterom, maar ze liep alweer verder.
We zetten de spullen in de achterbak van de auto en reden met een mengeling van
emoties terug naar huis. We lachten om de opmerking van die vrouw, maar de spullen
achterin de auto waren ook wel weer een vorm van afscheid van mijn schoonmoeder
en zijn oma. De spullen bleven een tijdje staan in een hoek van de schuur tot na de
begrafenis. Bij het uitzoeken hiervan kwam ik een kistje tegen in het nachtkastje die
me niet bekend voorkwam.
Het zat vol met sieraden die niet van mijn schoonmoeder waren. Oeps, die mevrouw
had helemaal gelijk, we waren dieven, hoe wist ze dat?

Ophaaldata plastic HVC
Zwaag + Blokker
OPHAALDATA: DONDERDAG 11 NOVEMBER

Familieberichten & Zoekertjes
AANGEBODEN

Tuinman heeft nog enige ruimte in zijn agenda voor tuinklussen zoals onkruid
wieden, snoeien en tuin winterklaar maken. Telefoonnummer: 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 telefoonnummer: 06-11238576.
VERLOREN
Bos met huissleutels aan een oranje keycord in de omgeving
Butterwoud/verzorgingshuis De Perelaar in Zwaag. Telefoon: 06-10810507.

Gouden pinkring tijdens de opening van het Mr. Derriksperk in Zwaagdijk-West. Ik
stond de hele dag bij de koffietafel. Ik denk niet dat de kans groot is,
maar wie weet.
Els Diekmann, telefoon 06-22407007..
GEVRAAGD

Wij zoeken met spoed een enthousiaste huishoudelijke hulp voor
3 uur per 14 dagen. Wij wonen in een appartement in Zwaag.
M. van den Broek, telefoonnummer: 06-27457070

Voor plaatsing in het Samenspel van 12 november graag uiterlijk op
woensdag 3 november 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.

Musicalvereniging Zwaag is op stoom
Ja, ons cluppie heeft weer aardig de gang erin.
We repeteren naar hartenlust, we lopen met onze
chocoloten langs de deuren en nu we het daar over
hebben: meer dan de helft van het totale aantal was online besteld.
We kunnen ons voorstellen dat nog niet iedereen zijn doosje bezorgd heeft gekregen, maar tegen de tijd dat u dit leest, zal dat wel het geval zijn. Misschien is er nog
een enkel doosje online te bestellen voor de snoepers onder u, met uiteraard kans
op een prijs omdat nog niet alle prijzen zijn geclaimd. Bestellen kan op https://bit.ly/
Chocolot .
Dan heeft onze webmaster de website www.musicalzwaag.nl geüpdatet en de kaartverkoop voor onze
uitvoeringen opengesteld. En wat
blijkt? De eerste enthousiaste volgers hebben al kaarten besteld voor
de immer populaire laatste avond.
Ook is onze poster ontworpen die
als gebruikelijk in taartvorm onder
de leden publiekelijk werd gemaakt
en smakelijk, in de pauze van een
repetitie, werd verorberd.

Jeugdmusicalgroep Zwaag
Wat hebben de kinderen u gemist! Zij repeteerden
ruim acht maanden om een schitterende uitvoering te laten zien, en dan gaat de
voorstelling van begin 2020 niet door…… We hielden de moed er in en startten met
een nieuwe musical en een (gedeeltelijk) nieuwe groep om wederom te constateren
dat we in april 2021 geen uitvoering konden geven als gevolg van Covid-19.
Maar de aanhouder wint en we zijn er bijna klaar voor, want vrijdag 26 november om
19.00 uur en zaterdag 27 november om 14.00 uur geven de negentien kinderen van
Jeugdmusicalgroep Zwaag twee spetterende voorstellingen van ‘Gewoon Super!’.
U wilt daar vanzelfsprekend bij zijn en dat kan! Maandag 8 en 15 november om 20.15
uur verkopen wij kaarten in de voorverkoop in het voorcafé van De Witte Valk. Als er
nog kaarten over zijn, kunnen liefhebbers bij aanvang van de voorstelling nog kaarten kopen, maar vol is vol. De prijs voor volwassenen, inclusief een kop koffie/thee, is
vijf euro. Kinderen t/m 12 jaar betalen drie euro (inclusief limonade).
Bij de entree controleren wij op een geldig coronabewijs. Wij zien het met vertrouwen tegemoet, maar alles onder voorbehoud.
Groet van Edna, Marjolein, Fleur en Johan

Sportagenda

oktober/november

VOETBAL
30 okt

Heren

Zaterdag De Blokkers -DTS

15.00 uur

Blokker

31 okt

Heren

De Blokkers-KGB

14.00 uur

Blokker

31 okt

Heren

Westfriezen-Con Zelo

14.00 uur

Zwaag

ZAALVOETBAL
29 okt

Heren

ZwaagHoogland/Kozijnen-Ruif (de) ZoHip

21.05 uur

Zwaag

29 okt

Heren

De Blokkers-RTC 72

21.05 uur

De Kreek

1 nov

Dames

RTC 72-Wartburgia

21.35 uur

De Kreek

5 nov

Dames

ZwaagHoogland/Kozijnen-ZHO/Weyver 2

20.10 uur

Zwaag

7 nov

Heren

HV Blokker-ASC’91

11 10 uur

De Kreek

7 nov

Dames

Westfriezen-ZAP 2

13.00 uur

Zwaag

29 okt

Dames

NIVO-Compaen 4

19.00 uur

De Kers

30 okt

Heren

Wham Wham-Madjoe 3

14.00 uur

Opgang

HANDBAL

VOLLEYBAL

30 okt

Dames

Wham Wham-De Boemel

16.00 uur

Opgang

5 nov

Heren

NIVO-Wognum

21.00 uur

De Kers

12 nov

Dames

NIVO-Bevok/VIP 2

19.00 uur

De Kers

31 okt

Dames

WFHC-AMVJ

12.45 uur De Roskam Zwaag

7 nov

Dames

WFHC-VMHC

12.45 uur De Roskam Zwaag

7 nov

Heren

WFHC-AMHC

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.

Liefdewerk Oud Papier Zwaag
Het oud papier wordt elke maandag in de
oneven weken opgehaald in Zwaag.
Ophaaldata:
MAANDAG 8 november
MAANDAG 22 november
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

Activiteitenagenda
30 okt

Dorpsveiling Zwaag
De Witte Valk, Zwaag

31 okt

oktober/
november
Zaal open: 18.30 uur
Start veiling: 19.00 uur

MAKS’ Biomarkt		

10.00-16.00 uur

Kloosterhout 1-2, Blokker
31 okt

Jeugdschaken Finbotx GP		

11.00-17.00 uur

De Plataan, Zwaag
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
7 nov

10 nov

Mak’s doe-middag: Lachende Pompoenen		

11.00-12.30 uur

Mak-Blokweer, Blokker		

14.00-15.30 uur

Het wonder van Blokker: The Beatles		

14.00-16.00 uur

Wijkcentrum De Huesmolen, Hoorn
13 nov

Prinsbekendmaking Het Masker		Aanvang: 21.00 uur
De Witte Valk, Zwaag

19 nov

Prinsbekendmaking De Blockeniers		Aanvang: 21.00 uur
De Harmonie, Oosterblokker

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

Vrienden en vriendinnen van Het Masker
‘Wanneer jij naar voetbal kijkt en ik geef je een zoen, dan zie
ik aan je ogen dat ik dat beter niet had kunnen doen’. Dat
zou zomaar eens een uitspraak kunnen zijn van onze voetbal
liefhebbende voorzitter tegen zijn eveneens liefhebbende
wederhelft. Is weer eens wat anders dan de ‘Rood staat voor de
liefde en zwart voor haat. Blauw is voor je oog, als je nog één keer zo over Feyenoord
praat’, die wij vaak moeten horen.
Het is dus niet grappig om te vragen of een voetballer het al ver geschopt heeft. Tenslotte weten vrouwen juist heel goed wanneer mannen buitenspel staan.
De Prinsenpoll op onze leutige site verklapt al een beetje waar het heen gaat de
komende Prinsbekendmaking op 13 november. Met de loting van de wedstrijden van
het Nederlands Elftal hebben ze namelijk speciaal rekening gehouden met ons feest
in Zwaag deze avond. Juist ja, het wordt de Avond van Oranje!
Niet dat we met z’n allen de wedstrijd gaan kijken, nee het gaat ons meer om de
derde helft en het feest eromheen zullen we maar zeggen.
De voorbeschouwingen en nabeschouwingen van dit spektakel worden dit keer niet
vanuit de studio op het Mediapark gedaan maar voor deze gelegenheid live vanuit
onze eigen Leuttempel en jij bent het publiek! Verkleed je dus zo oranje mogelijk of
versier jezelf in de Nederlandse driekleur om in de juiste sfeer te komen.
De poorten van stadion de Leuttempel zwaaien zaterdag 13 november met een
luide knal exact om 21.00 uur open. De entree tot 22.00 uur is vijf euro. Na 22.00 uur
bedraagt de entree elf euro (pinnen mogelijk). We starten vet op tijd met de aftrap,
zodat om ‘elf over elf’ de nieuwe Prins en Hofdames ook daadwerkelijk ontmaskerd
zijn. Het geweldige ontladingsfeestje daarna is met de live feestband Jukebox!
Wie zijn in staat het best bewaarde Zwaagse geheim voor zich te houden? Welk Prinselijk setje heeft het gevoel dat het op hun voorhoofd geschreven staat en durft zich
niet of nauwelijks meer te vertonen in het openbaar? Wie weten de boel het beste bij
elkaar te liegen en bedriegen, want waarom makkelijk doen als het ook moeilijk kan?
Over twee weken is het verlossende woord en weten we hoe deze wedstrijd afloopt.
Morgenavond, 30 oktober, biedt Het Masker tijdens Dorpsveiling Zwaag wel erg geinige en bijzondere kavels te koop aan waar iedereen naar hartenlust op kan bieden.
Allemaal regelrechte aanraders, dus wel doen hoor!
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.

Beste inwoners van het Rijk der Blockeniers
De nieuwsgierigheid neemt toe, want over een
paar weken is het alweer zover dat het nieuwe
decorum gepresenteerd wordt. Vrijdag 19
november trilt De Harmonie weer op zijn grondvesten. Want wie wordt gepresenteerd als de
nieuwe Prins of Prinses, Adjudant of Adjudante
en de nieuwe Hofdames? Wie zal de huidige
Prins, Adjudant en Hofdames gaan vervangen?
Prins Skik, Adjudant Bloid en de charmante Hofdames Esmee en Marije zijn nog een
paar keer in functie voordat ze officieel aftreden. Zo staan 13 november de prinsbekendmakingen bij de buren gepland. Zowel bij carnavalsvereniging Het Masker als
bij carnavalsvereniging Ospylac maken ze die dag bekend wie de nieuwe Prins voor
komend jaar is. Prins Skik draagt de stadsketting over aan de nieuwe Prins van Het
Masker die komend jaar Stadsprins is.
Vrijdag 15 oktober is de Raad van Elf al even bij elkaar gekomen om het afgelopen
seizoen af te sluiten en vooruit te kijken op het nieuwe seizoen. Uiteraard werd volop
gepolst wie het nieuwe decorum gaat worden. Maar dat blijft een geheim tot 19
november. Ook werd teruggekeken op het afgelopen jaar waar evengoed veel mooie
momenten voorbijkwamen. Eén daarvan was dat twee leden van carnavalsvereniging De Blockeniers verrast werden met een koninklijke onderscheiding. Het heeft
de koning behaagd om Jan Jong en Rob Doodeman te benoemen tot lid van OranjeNassau. Voor allebei natuurlijk een hele
eer en een totale verrassing, maar dik
verdiend. Voor de Blokkerse gemeenschap doen beide heren op verschillende
manieren veel, en voor De Blockeniers
speciaal. Dus een mooi eerbetoon waar
de heren, maar ook De Blockeniers trots
op zijn.
Nu op naar vrijdag 19 november, de
prinsbekendmaking. Alles natuurlijk
naar de dan geldende maatregelen van
de overheid. Als de sluitingstijd nog
00.00 uur is dan is de aanvang 20.00 uur.
Is deze weer als normaal, dan starten we
om 21.00 uur.
Alaaf, Alaaf, Alaaf

Roald Dahlschool is een daltonschool
U wilt het beste voor uw kind. U gunt uw kind(eren) een
fijn en veilig ‘hier en nu’ en de beste kansen op een gelukkige toekomst. Wij ook! Daarom nemen we kinderen serieus en luisteren we naar ze in gesprek. Kinderen kunnen
veel meer dan soms verondersteld wordt en dat kunnen ze heel goed zelf aangeven.
Wij vertrouwen kinderen en geven ze ruimte én verantwoordelijkheid.
Bij ons krijgen kinderen, naast dezelfde vakken en leerstof als op iedere basisschool,
een beetje meer. De manier waarop wij onze leerstof aanbieden is anders. Naast
kennis en vaardigheden, leren wij kinderen zelf keuzes te maken en de daarbij behorende verantwoordelijkheid te nemen. Ons daltononderwijs maakt kinderen hier
bewust van. Wij geven vanuit de vijf daltonkernwaarden samenwerken, verantwoordelijkheid, effectiviteit, reflectie en zelfstandigheid vorm en inhoud aan ons onderwijs in
groep 1 t/m 8.
Een mooi voorbeeld van samenwerken is het
optreden bij het Roald Dahltheater. Samen
geven de kinderen, onder begeleiding van de
muziekdocent, vorm aan een muzikaal optreden. In het eerste theater van dit schooljaar
hebben we gelukkig ook de ouders weer mogen verwelkomen. Bent u benieuwd naar
onze school? Wij nodigen u graag uit voor een van onze kennismakingsochtenden.
Op deze ochtend vertellen wij u meer over onze school en krijgt u een rondleiding. U
kunt alvast een kijkje nemen op onze website www.roalddahlschool.nl .
Op Instagram roalddahlschool laten wij ook regelmatig zien waarmee we bezig zijn.
Graag tot ziens bij ons op school.

Glasvezelcampagne in gemeente Drechterland
Om in Drechterland een glasvezelnetwerk te kunnen krijgen, moet er voldoende
draagvlak onder de bewoners zijn. Een deelname van 25% is hiervoor vereist. Vorige
week zijn onze Door2door adviseurs begonnen met het geven van advies aan huis. Je
ziet dat de bewoners op de hoogte zijn van de campagne en ook openstaan voor advies en het afsluiten van een abonnement. Mooi om te zien dat dit voor Drechterland
weer een stap in de goede richting oplevert om het benodigde aantal deelnemers te
behalen. De komende weken blijven de adviseurs aanwezig in het gebied.
Facebook
Ook op Facebook proberen we iedereen zoveel mogelijk op de hoogte te houden van
onze glasvezelcampagne. Zo hebben we onder andere aandacht gegeven aan het feit
dat niet iedereen tijd of de mogelijkheid heeft om buiten de deur advies te vragen
over een glasvezelaansluiting. En dat advies thuis ook mogelijk is. Dit kan door onderstaande link in te vullen: https://www.deltafibernetwerk.nl/gebieden/hoogkarspeloosterblokker-schellinkhout-westwoud/nieuws/persoonlijke-adviseur-aan-je-deur-indrechterland-noord
Mochten jullie bewoners spreken die graag advies aan huis willen, dan kun je deze
link delen. Er wordt dan contact met ze opgenomen.
Inloopavond
Als we richting het einde van de campagne komen, organiseren we ook nog een aantal
inloopavonden/dagen. Veel mensen hebben dan toch nog vragen of willen graag hulp
bij het afsluiten van een abonnement. In Oosterblokker is de inloopavond gepland op
dinsdag 16 november van 19.30 tot 21.00 uur in Cultureel Centrum Pancratius.
We hebben nog een dikke maand te gaan. Wij zetten er in ieder geval nog even de
schouders onder om er voor te zorgen dat we een mooi resultaat gaan halen.
Sonja Jansma, Projectleider glasvezelcampagnes

Losse stoeptegel?

Meld het op
www.hoorn.nl/melding

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

Ooievaarsnest Zwaag: school of kindcentrum?
Steeds meer scholen heten tegenwoordig niet
meer gewoon school, maar kindcentrum. Of
nog mooier, integraal kindcentrum (IKC). Maar
wat houdt dat nou eigenlijk in? Waarom zou je als ouders daarvoor kiezen?
Op veel basisscholen wordt na schooltijd kinderopvang geregeld. Deze buitenschoolse
opvang (BSO) sluit aan op de schooltijden en zorgt ervoor dat kinderen vóór en na
schooltijd er terecht kunnen als ouders aan het werk zijn. Zo ook tijdens de schoolvakanties. Maar dan is er eigenlijk nog geen sprake van een echt kindcentrum. School
en opvang bestaan naast elkaar, al dan niet in hetzelfde gebouw, maar doen verder
vrij weinig samen. Beide organisaties hebben hun eigen beleid, hun eigen medewerkers en hun eigen aanbod aan activiteiten.
In een echt kindcentrum daarentegen vormen opvang en onderwijs
één geheel. Alle medewerkers
vormen samen een team, worden
aangestuurd door dezelfde leidinggevende en hanteren hetzelfde
beleid, dezelfde regels en afspraken.
Zo ontstaat eigenlijk meer een verlengde schooldag dan een dag die is
opgesplitst in onderwijs en opvang.
Dit heeft als voordeel dat de kinderen de gehele dag te maken hebben
met professionals die de kinderen
kennen en weten wat de kinderen
nodig hebben. Expertise van leerkrachten en pedagogisch medewerkers wordt gebundeld en samen
houden zij de ontwikkeling van de
kinderen goed in het zicht.
In datzelfde kindcentrum bevindt
zich meestal ook een peutergroep
en/of een kinderdagverblijf voor kinderen vanaf 0 jaar. De allerjongste kinderen kunnen zo op hetzelfde adres worden opgevangen als eventuele oudere broertjes of zusjes. Dat is wel zo makkelijk. Bovendien kan een kindcentrum zo nog beter inspelen op
wat het hele gezin nodig heeft. Vanaf de allereerste dag raken de kinderen en hun
ouders bekend en vertrouwd met de opvang en onderwijsmedewerkers van het kindcentrum. Ze groeien als het ware samen op van baby naar peuter, naar kleuter tot
het moment dat een kind naar de brugklas gaat. In een kindcentrum wordt intensief
Lees verder op de volgende pagina >>

samengewerkt tussen de peuter- en kleutergroep, zodat bij alle kinderen vroegtijdig
wordt herkend wat zij nodig hebben en er een natuurlijke overgang van peuter naar
kleutergroep wordt gerealiseerd.
Sinds 1 oktober is Het Ooievaarsnest in Zwaag ook een kindcentrum. Opvang en onderwijs zijn bij ons geïntegreerd binnen één team en sluiten optimaal op elkaar aan.
Natuurlijk valt daarin nog veel te ontwikkelen, maar de eerste stappen zijn gezet.
Kinderen kunnen van 07.00 tot 18.30 uur in ons kindcentrum terecht. Op dit moment
zijn de peuters nog gehuisvest op locatie Zwaaghalsjes aan de Pastoor Nuijenstraat,
maar binnenkort zal er ook een peutergroep in het Ooievaarsnest zelf starten.
Doordat wij werken met twee kleine kleutergroepen zijn er veel mogelijkheden om
peuters en kleuters intensief met elkaar te laten optrekken. De kleinschaligheid van
ons kindcentrum maakt dat ook de jongste kinderen zich er veilig en gezien voelen.
Wilt u meer weten over wat een kindcentrum inhoudt? Neem dan contact op met het
Ooievaarsnest via telefoonnummer 0229-237330 of stuur een e-mail naar c.sunnotel@
talenthoorn.nl en we vertellen u er graag over. U bent van harte welkom bij kindcentrum Ooievaarsnest.
Caroline Sunnotel, Directeur Kindcentrum Ooievaarsnest

Oecumenische viering dorpskerk Blokker
Zaterdag 6 november verzorgt de oecumenische werkgroep ‘Op zoek naar nieuwe
vormen’ om 16.30 uur een viering in de Dorpskerk van Blokker (hoek Kolenbergstraat/
Westerblokker). Deze viering, met na afloop een kleine maaltijd, staat in het kader
van het goede leven, eten en drinken en dankdag voor gewas en arbeid. Eindtijd is
rond 19.00 uur. Iedereen is van harte welkom, wel graag vóór 1 november opgeven
bij: Cathrien van der Kruijs, cvdkruijs@hotmail.com of 0229-231226. Of bij Bontsje
Vogel, yellowbirds@planet.nl of 0229-234012.

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 7 november Zwaag: ds. J. Meinders
Zondag 14 november Blokker: Mw. I. Broekhuizen-Slot
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.

Dorpsveiling Zwaag: Mis het niet!

Zaterdag is het zover! Dorpsveiling Zwaag gaat eindelijk
weer plaatsvinden. De deuren van De Witte Valk gaan
om 18.30 uur open voor de
inschrijving. Om 19.00 uur
precies zal voorzitter Kees
Bennis de avond openen.
Daarna denderen de koopjes,
via de welbespraakte afslagers
Peter en Richard, in volle vaart de veilingzaal door. Het wordt lachen en misschien
verbazen wie wat koopt en voor welk bedrag er wordt afgeslagen. Een mooi spel!
En wat hebben Stardensin’ Zwaag en het Guinness Quality Team dit keer weer verzonnen? Wilt u mee achter de schermen bij een autorace op circuit Zandvoort of zelfs
ergens in Europa? Dat kan! Heerlijke diners, BBQ’s, een Ierse avond, fietstochten,
kaartmiddag, kinderfeest in Honky Tonk, een goed gevulde boodschappenkrat, een
bedrijfsrondleiding, mee naar voetbalwedstrijden als VIP en nog veel meer koopjes.
Zeker de moeite waard om naar De Witte Valk te komen en deel te nemen aan een
avond waar, in iedere geval de aankomende twee jaar, over gesproken gaat worden.
Deze avond vergeten wij natuurlijk niet waar wij het allemaal voor doen. Namelijk
de 16 verenigingen die onderdeel zijn van het rijke verenigingsleven van Zwaag. Een
verenigingsleven dat ervoor zorgt dat Zwaag, van jong tot ouder, in beweging blijft,
saamhorigheid ervaart en niet te vergeten sociale betrokkenheid toont!
Kijk even op www.dorpsveilingzwaag.nl waar u, buiten het allerlaatste dorpsveilingnieuws, ook leuke foto’s over deze dorpsveiling en haar deelnemende verenigingen
kunt vinden.
Dorpsveiling Zwaag start op zaterdag 30 oktober om 19.00 uur precies in De Witte
Valk, schrijf u om 18.30 uur in. Bij de ingang zijn wij verplicht uw QR-code te controleren. Vergeet niet om ook uw legitimatiebewijs mee te nemen.
Wij wensen u een zeer plezierige veilingavond toe.
Stichting Dorpsveiling Zwaag

Gazelle-ontmoeting
Door Piet Kroon
Afgezien van die ene beschonken Belg, die mij ooit tijdens een fietsvakantie langs de
Ourthe de stuipen op het lijf heeft gejaagd, heb ik tijdens een vakantie nooit meer een
wonderlijker persoon ontmoet dan die eenzame fietser in een bosrijke omgeving van ’t
Gooi. Want wie wij toen in dat bos hebben ontmoet, noem ik nog steeds een unicum.
Die bewuste vakantiedag lachte ons uit alle hoeken vrolijk toe. Het had pas geregend,
maar de ontluikende zon toverde op de nog vochtige bladeren kristallen pareltjes,
waar je bijna voor af wilde stappen om ze mee te kunnen nemen. Het was genieten
geblazen! Hoewel, gesnoven zou beter passen, want waar vind je een weldadiger
plek dan een dampend bos waarin na een frisse regenbui de zon als welkome warmtebron de natuur tot een kunstwerk penseelt en je zintuigen streelt?
Wat verlangden wij dan op zo’n moment nog meer? Je bent in de regel snel geneigd
om aan een bankje voorbij te gaan als deze bezet is, maar deze keer zat hier een persoon die niet in het minst in verlegenheid scheen te zijn gebracht, toen wij aarzelend
overwogen om hier even af te stappen. Sterker nog, de bankzitter bleek zeer ingenomen met ons gezelschap! Met een ‘Kom er maar gezellig bij!’ schoof de wat oudere
man, die beslist beledigd zou zijn geweest als wij hem als bejaarde zouden hebben
getypeerd, wat opzij.
Er ontstond een geanimeerd gesprek over en weer, want de bankzitter vertelde dat
zijn dagbesteding een abrupte wending had gekregen toen zijn vrouw was overleden. Maar zo te horen bleek de geknakte draad niet te zijn gebroken. Deze natuurliefhebber zat niet bij de pakken neer. Vroeg opstaan bleef zijn adagium, zelfs nog
vóór het krieken van de dag. Op zijn goeie ouwe Gazelle bos en hei tegemoet peddelen, bepaalde nu zijn nieuwe koers. Gewapend met zijn dekentje en mondvoorraad
binnen handbereik, koerste hij naar zijn favoriete plekje van Goois genot.
Toen wij na zijn verhaal aanstalten maakten om weer op te stappen, moesten wij
op de valreep toch ook nog zijn Gazelle bewonderen. Een prototype, een zuivere
Boomer-bike, die vanaf vlak na de oorlog zomaar naar het hier en nu was gepeddeld.
Trots liet hij zijn stalen ros zien, met daarop een onderdeel dat ik nog nooit op een
rijwiel ben tegengekomen. Op de stang had hij een vegertje en steel bevestigd die
hij in één handomdraai demonstratief aan elkaar schroefde. “Kijk”, zei hij toen hij
van de twee losse onderdelen één geheel had gemaakt. “Hiermee kom ik in actie als
ik onderweg glasscherven of andere rottigheid aantref. Kleine moeite om even af te
stappen en de rotzooi aan de kant te schuiven!” Deze straatveger kwam in aanmerking voor de milieuprijs van het jaar! De pedaalridder had genoeg bewijs geleverd
nog lang niet bij de club van ouden-van-dagen te horen. Ik waag zelfs ook nu nog te
beweren dat deze dappere dauwtrapper nog heel lang zijn partijtje in de fanfare van
het leven heeft meegeblazen!

MAKS’ Biomarkt
MAKS’ Biomarkt is een kleinschalige, maandelijkse (streek)markt met biologische en duurzame producten van lokale
ondernemers. De markt van deze maand vindt plaats op zondag 31 oktober. De vaste
kramen worden elke maand gevuld met kaas, brood, olijfolie, kruidenierswaren,
verzorgingsproducten en groenten. Daarnaast staat er deze maand een kraam van
AardeWerkt met vilt en zelfgemaakte houten lepels.
MAKS’ Biomarkt vindt van maart t/m november plaats op de laatste zondag van de
maand, van 10.00 tot 16.00 uur. Tijdens de markt zijn het bezoekerscentrum, de kijkboerderij en het natuurpark geopend. Toegang is gratis. Honden zijn niet toegestaan.

Pompoenen uithollen, reserveer doe-het-zelf natuurpakket
Bij Halloween denk je natuurlijk
meteen aan een lachende pompoen!
Pompoenen zijn van oorsprong een
Noord-Amerikaanse herfstgroente.
Ze werden vroeger door de inheemse
bevolking gebruikt als voedsel en om
matten van te vlechten. Later gingen
de Ieren uitgeholde pompoenen gebruiken bij Halloween, een feest om
de goden te danken voor de goede
oogst. Het is binnenkort Halloween,
met dit doe-het-zelf natuurpakket
kun je thuis aan de slag en maak je
van een pompoen een mooi kunstwerk of een lachend gezicht. Een uitgeholde pompoen kun je met een beetje creativiteit ook omtoveren tot een mooie lampion. Leuk
om bij de deur te zetten tijdens Sint-Maarten.
Dit doe-het-zelf natuurpakket is voor kinderen van 6 t/m 12 jaar en is na reserveren
af te halen in het bezoekerscentrum vanaf 31 oktober. Het pakket kost 5,50 euro en
bevat een bio-pompoen en een handleiding.
Wil je liever geen rommel in huis? Doe dan de activiteit ‘Lachende Pompoenen’ op
onze locatie. Onder leiding van een medewerker van MAK Blokweer maak je zelf een
mooie lachende of spannende pompoen. Deze Maks’ doe-middag is voor kinderen
van 6 t/m 12 jaar en vindt plaats op zondag 7 november van 11.00 tot 12.30 uur en
van 14.00 tot 15.30 uur. Deelname kost 5,50 euro per kind (inclusief materialen). Aanmelden voor deze activiteit doe je via onze website.
De doe-middagen worden minstens twee keer per maand georganiseerd en staan
altijd in het teken van een van onze thema’s natuur, boerderij en groen.
Heb je vragen? Neem dan contact op via 0229-266344 of info@mak-blokweer.nl
MAK Blokweer, Kloosterhout 1-2, Blokker, www.mak-blokweer.nl

Rooms-Katholieke kerkdiensten

Kerkgebouwen:
Hoorn		
Oosterblokker		
Westwoud		
Zwaag		
		

H.H. Cyriacus - en Franciscuskerk, Grote Noord 15, 1621 KD Hoorn
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 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.
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.
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

Ma. 01 nov.

09.00 uur

Zwaag

Hoogfeest Allerheiligen - Eucharistie

Di.

09.00 uur

Zwaag

Gedachtenis Allerzielen -Eucharistieviering

02 nov.

		

19.00 uur

			

Hoorn

Allerzielenviering m.m.v. Cantores

Oosterblokker

Allerzielenviering m.m.v. Zingerderwijs

			

Westwoud

Allerzielenviering m.m.v. Kleinkoor

			

Zwaag

Allerzielenviering m.m.v. Marcanto

Za. 06 nov.

19.00 uur

Westwoud

Eucharistieviering m.m.v. Cantor

Zo. 07 nov.

09.30 uur

Zwaag

Eucharistieviering m.m.v. Cantor

		

11.00 uur

Hoorn

Eucharistieviering m.m.v. Schola Cantorum

Za. 13 nov.

19.00 uur

Oosterblokker

Eucharistieviering m.m.v. St. Caecilia

Zo. 14 nov.

09.30 uur

Zwaag

Eucharistieviering m.m.v. Marcanto

		

11.00 uur

Hoorn

Eucharistieviering m.m.v. De Heren van Voces

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, Jacobsstaf 52-b,
Huisartsenpraktijk Scheer
Boekerij 54

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

Spoeddienst tandheelkundige zorg voor West-Friesland
Steunpunt Zorg voor Welzijn				
Dierenambulance				

0226 - 36 02 29
0229 - 27 21 96
0229 - 24 53 53

Zonnebloem Zwaag/Zwaagdijk-West
Betty Groot, Dovenetel 39 				
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)  	
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			

Blokker
Oosterblokker
Zwaag
Zwaag
Zwaag
Blokker

0229 - 23 21 30
0229 - 26 16 66
0229 - 26 15 22
0229 - 21 22 22
0229 - 22 80 41
0229 - 27 82 68

06 - 20 42 3666
06 - 14 95 0037
06 - 24 72 9060
0229 - 24 76 27
06 - 41 16 5711
088 - 00 75 000
0229 - 24 06 04
0229 - 21 23 23
06 - 14 95 0037

jweening@gmail.com

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.

