
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 26 november kunt u inleveren 

uiterlijk op woensdag 17 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 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 19 12 november 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

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

Sinterklaasfeest in Blokker 
Zondag 28 november komt Sinterklaas van 14.00 tot 16.00 
uur op bezoek bij Het Gouden Hoofd in Blokker voor de 
kinderen uit Blokker en omgeving die in groep 1 t/m 5 
zitten. Binnenkort krijgen de kinderen van De Bussel en St. Jozefschool een aan-

meldformulier in de klas. Als 
uw kind niet op deze school zit 
en wel graag aanwezig wil zijn, 
kunt u uw kind aanmelden bij 
Westerblokker 119. Er wordt 
een eigen bijdrage van 3 euro 
gevraagd. We houden ons aan 
de richtlijnen van het RIVM. 
Het feest kan alleen doorgaan 
mits de dan geldende richtlijnen 
het toestaan. 
 
Met vriendelijke groet, 
Sinterklaascommissie Blokker 
van Oranjevereniging 
Blokker-Oosterblokker

Jeugdmusicalgroep Zwaag
Nog maar twee weken en dan zijn de uitvoeringen 
van ‘Gewoon Super’ in De Witte Valk: vrijdag 26 november om 19.00 uur en zaterdag 
27 november om 14.00 uur.
De groep van negentien kinderen (maar ook de begeleiders) kijkt vol spanning uit 
naar de twee voorstellingen. Is iedereen er klaar voor, maar ook: houdt het publiek 
zich aan de coronaregels? Dus: zorgt u voor een QR-code en een ID-bewijs, dan zor-
gen wij ervoor dat de stoelen iets meer uit elkaar staan dan gebruikelijk. 
Laten we er met elkaar voor zorgen dat het weer spetterende uitvoeringen worden! 
Kaarten kunt u in de voorverkoop aanschaffen op maandag 15 november om 20.15 
uur in het voorcafé van De Witte Valk of (als er nog kaarten zijn) bij aanvang van de 
voorstellingen.

Edna, Marjolein, Fleur en Johan



Coverstory: De Eenhoorn, 
De Eland en De Steenbok
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: de wijk die ligt tussen de Oosterblokker 
en de spoorlijn Hoorn-Enkhuizen, ter hoogte van 
Cultureel Centrum Pancratius. 

De Eenhoorn: 135 woningen waarvan de oudste stamt uit 1932 en de meest recent 
gebouwde woning in 1996 is voltooid.
De Eland: 24 woningen gebouwd tussen 1999 en 2008
De Steenbok:  10 woningen, allen gebouwd in 1997

In deze relatief jonge 
wijk bevindt zich een 
huisartsenpraktijk, 
een cultureel centrum, 
een basisschool en een 
kinderopvanglocatie. 
Vanuit deze wijk kun je 
ook een mooie na-
tuurwandeling maken 
in de waterberging 
Drachterveld met 
zijn indrukwekkende 
zwaluwmuur (even 
onder het spoor door). 
Dit gebied grenst aan 
de noordkant aan het 
Wijzenddijkje.

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 24 NOVEmBER
  WOENSDAG   8 DEcEmBER
SVP PAPIER GEBuNDELD OF IN DOOS/BAK AAN DE WEG ZETTEN.



Vrienden en vriendinnen van Het masker

Nog even volhouden en het Wilhelmus blijven oefenen want het is 
nog maar één nachtje slapen en dan is het eindelijk zover; de af-
trap van de veelbesproken Prinsbekendmaking. Het wordt voor het 
nieuwe trio nu allemaal wel echt rete spannend en het moment suprême van die ene 
winnende goal komt opeens wel heel erg dichtbij. Het gaat eindelijk gebeuren!

Welke, nu nog onbekende Zwagers, zijn straks de uitblinkers van het voetbalveld en 
worden binnen gehaald als ware topscoorders van het dorp?
Wie worden straks de meest aanbeden aanvoerders van Zwaag en zullen schitte-
ren en stralen van geluk op het bordes? Wekenlang hebben ze zich bewogen op de 
transfermarkt en allerlei schijnbewegingen moeten maken. Als echte profs in het 
betaalde voetbal hebben ze zich weten te gedragen en wisten iedereen met een 
toepasselijk hakje te passeren. Ze hebben nu wel vaak genoeg voorzetjes gegeven om 
in hun glansrijke rol te blijven. Na morgen zit de zomerstop er op en begint het echte 
Zwaagse toernooi wat het WK in Quatar zal doen verbleken. Na de officiële speeltijd 
van de ludieke Prinsbekendmakingsact zal de eindstand zijn dat iedereen weet wie de 
nieuwe Prins en Hofdames van Zwaag zijn geworden. 
Maar voor het zover is, nemen we nog afscheid van Hofdames Amber & Liza, wat een 
leuke meiden zijn dit. En natuurlijk ook van Prins Roberto, wat een sympathieke man. 
Nog eenmaal zal hij zijn verpletterende Mahoe! ten gehore brengen voordat hij voor-
zien wordt van de rode EPC bolhoed.

Het Masker is niet alleen op zoek naar fantastische aanvoerders van het team maar 
ook naar een nieuwe sterspeler die de staf of het elftal weer compleet maakt. Een 
nieuw vers gezicht met zijn eigen specialiteit en talent. Welke dat precies zijn, daar 
zijn we zelf ook nog niet helemaal achter, maar dat komt vast goed. Je weet nooit 
wat je kunt, tot je het geprobeerd hebt. 
Vorige week kondigde de regering de nodige update aan wat direct gevolgen heeft 
voor de Prinsbekendmaking: de Avond van Oranje. Maar gelukkig is Het Masker niet 
voor één gat te vangen en schakelen we over op plan B. Dat houdt in dat we met 
dezelfde opstelling de gehele avond drie uur gaan vervroegen! Morgen, 13 novem-
ber, gaat de zaal dan ook al om 18.00 uur open. Om circa 19.45 uur starten we met de 
ludieke act van de bekendmaking zodat om 20.11 uur de nieuwe Prins en Hofdames 
ontmaskerd worden. Daarna feesten we nog door tot 00.00 uur met de band Jukebox.
Zorg dus dat je op tijd aan het avondeten begint zodat je niets hoeft te missen van dit 
spektakel. Om het allemaal wat aangenamer te maken, hanteren we over de gehele 
avond de gereduceerde entreeprijs van 5 euro. Zie het maar als een soort Oranjekor-
ting want het advies blijft: verkleed je zo oranje mogelijk of versier jezelf in de Neder-
landse driekleur om in de juiste sfeer te komen. Dus zorg dat je op tijd bent!
Prinsbekendmaking zaterdag 13 november; wie wordt Prins Carnaval in Zwaag?
Zaal open 18.00 uur, start act circa 19.45 uur.
(er zal gevraagd worden naar je QR-code. Houd hier rekening mee met je bezoek)
Tot leut op www.carnavalzwaag.nl en een volgend Samenspel.



mededelingen 

De huisartsenpraktijk is wegens nascholing, vakantie of nachtdienst gesloten op 
maandag 22 november vanaf 12.30 uur en dinsdag 30 november de hele dag.

Twee uitnodigingen voor griepprik
Wij hebben de verzending van de uitnodigingen van de griepprikken dit jaar 
uitbesteed. Dit is helaas niet helemaal goed gegaan, waardoor de uitnodigingen 
pas op de mat zouden vallen na ons eerste griepvaccinatie-uur. Dit kon niet meer 
gewijzigd worden, we konden er alleen voor kiezen het nogmaals met spoed te 
verzenden. Voor dit laatste hebben we gekozen, waardoor iedereen gelukkig op 
tijd de uitnodiging op de mat heeft gehad. Dit betekent wel dat iedereen twee 
uitnodigingen heeft gekregen. Excuses voor het ongemak.

Personeelswijzigingen
Per 1 oktober is Anita Vertelman uit dienst getreden. 
Per 1 november is Sterre Bouweir in dienst gekomen in de functie van praktijkassi-
stente. u kunt Sterre aantreffen in de praktijk op maandag, dinsdag en woensdag.

Met vriendelijke groet, A.E. Meijer en A.J.M. Bos, huisartsen

Algemene Ledenvergadering 
St. Barbara
Woensdag 24 november houdt R.K. Begrafenis- en Crematie-
vereniging St. Barbara Oosterblokker haar jaarvergadering 
2021 én 2020 in Cultureel Centrum Pancratius te Oosterblokker. Aanvang 20.00 uur.
Naast de bij een jaarvergadering gebruikelijke agendapunten als  jaarverslag en 
financieel overzicht, stellen wij graag onze twee kandidaat-bestuursleden aan u voor, 
te weten Jan Wever en Annemiek Nouwen. Jan is bereid de belangrijke taak van 
wijlen onze voorzitter Jan Vlaar over te nemen en de bestuursfunctie van Annemiek 
wordt nog verder ingevuld. Na instemming van de (aanwezige) leden zullen zij toe-
treden tot ons bestuur. Wij zijn blij dat het eindelijk weer mogelijk  is om een fysieke 
ledenvergadering te houden. Wel zijn wij genoodzaakt om de QR-code van de leden 
die onze bijeenkomst willen bijwonen te scannen. Wij willen u daarom vragen om uw 
QR-code hiervoor mee te nemen. Wij hopen u te mogen begroeten op deze belang-
rijke vergadering(en). Als het coronabeleid tussentijds wordt aangescherpt, houden 
wij hier uiteraard rekening mee.

Het bestuur



concert De Herleving Zwaag

Zondag 21 november houdt De Herleving haar jaarlijkse winter-
concert in wijkcentrum De Huesmolen. Dit jaar op de zondagmid-
dag! Na een bijzonder jaar zijn we blij dat we weer voor publiek 
kunnen spelen. Want wat hebben we dat gemist. Repeteren is 
leuk, maar voor publiek  muziek uitvoeren is zoveel leuker. Daar repeteren we voor. 
En om zoveel mogelijk mensen de gelegenheid te geven een keer kennis te komen 
maken met onze vereniging, hebben we besloten dat de toegang gratis is.
Het leerorkest zal deze zondagmiddag beginnen. Het is verrassend om te horen hoe 
zo’n betrekkelijk kleine groep in staat is zoveel moois neer te zetten. Verder speelt de 
harmonie onder andere Song for Health. Steven Verhelst schreef dit werk als cadeau-
tje van alle muzikanten van Nederland aan de medewerkers van onder andere de 
gezondheidsdiensten die in de frontline staan van de corona-epidemie.
Symphonic Overture staat ook op het programma. James Barnes kreeg de opdracht 
een stuk te schrijven ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de united States 
Air Force Band. Het moest een romantisch en tegelijk veeleisend stuk worden dat het 
respect voor de band zou doen opleven. Op dit stuk is veel online geoefend in de tijd 
dat we niet lijfelijk samen konden repeteren. Na de zomervakantie konden we dit 
als orkest samen gaan oefenen. En dat viel nog niet mee. Het is een hele uitdaging 
voor het orkest dit moeilijke werk voor u uit te voeren. Maar we hebben dit stuk ook 
uitgevoerd op 5 november tijdens het WestfriesMuziek Festival in Scharwoude. En het 
wordt steeds mooier. Het harmonieorkest en het leerorkest spelen ook gezamenlijk 
nog een stuk.u ziet, we hebben een zeer gevarieerd programma in elkaar gezet. 
We hopen u dan ook te mogen begroeten op ons concert op zondag 21 november in 
De Huesmolen, aanvang 14.30 uur. 
Toegang is gratis. Denk nog wel even aan de verplichte CoronaCheck.

cursus Engelse conversatie

Bij voldoende belangstelling start begin januari een cursus Engelse conversatie in De 
Plataan in Zwaag. De bedoeling is om bij elkaar te komen op vrijdagmorgen van 10.30 
tot 11.30 uur. Het is wel belangrijk dat de deelnemers al een beetje Engels kunnen 
spreken, want echte beginners converseren nog niet. We praten over allerlei onder-
werpen en proberen hier en daar wat verbeteringen aan te brengen, we moeten 
immers wel vooruitgaan.
Eind april stoppen we. De kosten zijn 75 euro en verder heeft u pen en papier nodig.
Voor inlichtingen, graag bellen in de avond naar 06-14130640.
Opgeven per e-mail: opasnor48@hotmail.nl . Dan heb ik meteen ook uw e-mailadres.
Mocht u graag willen deelnemen maar overdag niet kunnen, meld u zich dan toch 
aan en vermeld dit er dan duidelijk bij. We zoeken een oplossing.

Gert van Wilsum



Ophaaldata plastic HVc 
Zwaag + Blokker
OPHAALDATA:  DONDERDAG 9 DEcEmBER

  Column Brechje
Avondster

Het is schemerig als ik de tuin in stap. De lucht is bewolkt. Sterren zijn daardoor he-
laas moeilijk te zien. Dat is niet de reden dat ik in mijn tuin sta!

Nadat ik de sleutel van mijn huis kreeg, begon ik het mij eigen te maken. Het was 
nodig om enkele artikelen te vervangen. Witgoed is lastig achter op je fiets te vervoe-
ren. Het is gewoonweg onmogelijk. Gelukkig hebben ze daar bij het afvalstation een 
oplossing voor. Eén keer per maand mag je grofvuil aanmelden en wordt het onder 
bepaalde voorwaarden bij je opgehaald. Ik prijs mezelf gelukkig met dit alternatief.

Vanavond is dé avond. De oude oven/magnetron verhuist van mijn achtertuin naar de 
voorkant van het huis. Door een eenvoudige constructie krijg ik het bakbeest makke-
lijk op het hondje. Appeltje, eitje! Nu vaart maken en met het hondje door de steeg. 
De bestemming is de stoep voor mijn tuin. Met hondje en bakbeest op de nieuwe 
locatie aangekomen moeten de stutten nog uit de achtertuin worden opgehaald. Zo 
gezegd, zo gedaan. 

Met een stuk opsluitband loop ik van het steegje naar de voortuin. Op de hoek zie ik 
een auto met aanhanger staan. De autolichten zijn nog aan. Dichterbij gekomen zie 
ik drie witte hoge rechthoekige voorwerpen op de aanhanger staan. De chauffeur 
kijkt door zijn open raam achterom in de richting van mijn oven. Ik frons. Wat is hier 
aan de hand?

De aanhanger wordt tot bijna vóór de magnetron gereden. Meneer gebaart naar de 
magnetron. Ah, nu zie ik dat er al drie koelkasten op zijn aanhanger staan. Inwendig 
schiet ik in de lach. Ik knik naar meneer. Hij rijdt de magnetron tot vlak bij zijn karre-
tje en hevelt behendig het oude apparaat op de laadvloer. Voordat ik kan knipperen 
met mijn ogen is hij alweer vertrokken...



Hoera! Onze moeder en oma 

marian Beerepoot 

wordt woensdag 24 november 65 jaar. 

Hoewel ze niet graag in de belangstelling staat, willen we haar graag 
via deze weg in het zonnetje zetten omdat ze altijd zo veel voor ons doet. 

Van harte gefeliciteerd!

Kinderen en kleinkinderen

Zonnebank wegdoen? Het staat toch maar in de weg. 
Ik haal hem gratis op om te demonteren.

Staat er een auto-accu op de plank? Ik geef een 1/5 Staatslot als dank.
Wie doet dit? Gem Doodeman, dus dat zit wel goed.

Bel telefoonnummer 06-51920595 of e-mail g.doodeman@hccnet.nl

Familieberichten & Zoekertjes
FELICITATIE

AANGEBODEN

Voor plaatsing in het Samenspel van 26 november graag uiterlijk op  
WOENSDAG 17 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.

Deze rubriek is uitsluitend bestemd voor zoekertjes en familieberichten van particulieren 

(geen onroerend goed). Gevonden voorwerpen kunt u gratis plaatsen. 

commerciële uitingen van handelaren en bedrijven worden niet geplaatst.  

De redactie bepaalt of uw inzending in deze rubriek past en hierover kan niet worden 

gecorrespondeerd.

Heeft u iets te koop of zoekt u iets, wilt u iets 
bekend maken, aanbieden of vragen?



Proef trainen voor 5- en 6-jarigen 

Wil je ervaren of 
voetbal wat voor 
jou is? 
Kom dan proef 
trainen bij De 
Blokkers!
Kinderen van 5 
en 6 jaar kunnen 
vier weken lang 
gratis komen 
trainen. Onder 
deskundige 
begeleiding van 
onze trainers 

maken ze hun eerste meters op het veld en ontdekken ze hoe leuk het is om samen te 
voetballen. Deelname is geheel vrijblijvend. Wel vragen we je om je voor deze proef-
periode aan te melden. De trainingen zijn op woensdag van 15.30 tot 16.30 uur op 
ons complex aan de Gildenweg 23a in Blokker. De kinderen van deze leeftijd spelen 
op de zaterdagochtend onderlinge wedstrijdjes op ons complex. Meer informatie of 
aanmelden kan via cl@blokkers.nl .

Pé Wagenaar nieuw erelid De Blokkers 
Tijdens de recente Algemene Ledenverga-
dering werd afscheid genomen van twee 
uittredende bestuursleden: Pé Wagenaar 
en Danny ‘t Hoen. De eerste werd voor 
zijn verdiensten voor de club benoemd tot 
erelid.
Piet ‘Pé’ Wagenaar loopt al héél lang rond 
op de velden van De Blokkers. Volgens 
eigen zeggen heeft hij zelfs nog op het 
complex aan de Noorderdracht gevoet-
bald. Hij is begonnen als keeper en heeft 
daarmee ook het eerste elftal gehaald. 
Daarnaast heeft hij als keeperstrainer vele keepers van De Blokkers de fijne kneepjes 
van het vak geleerd. Vanaf 2009 was Pé bestuurslid. Hij is onder meer penningmeester 
geweest, heeft technische zaken gedaan en was verantwoordelijk voor het complex.
Als dank voor zijn grote inzet voor de club kreeg hij uit handen van voorzitter Joeri 
het Blokkers-speldje overhandigd.



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

20 nov Heren Zaterdag De Blokkers-Adelbert 15.00 uur Blokker

21 nov Heren De Blokkers-Winkel 14.00 uur Blokker

21 nov Heren Westfriezen-SEW 14.00 uur Zwaag 

ZAALVOETBAL

26 nov Dames Zwaag Hoogland/Kozijnen-Spirit’30 19.45 uur Zwaag

26 nov Heren Zwaag Hoogland/Kozijnen-Volendam 2 21.05 uur Zwaag

HANDBAL

14 nov Dames Westfriezen-Vrone 3 12.15 uur Zwaag

14 nov Heren HV Blokker-Vido 2 14.40 uur De Kreek

21 nov Dames Westfriezen-Hollandia T 13.00 uur Zwaag

VOLLEYBAL

12 nov Dames NIVO-Bevok/VIP 2 19.00 uur De Kers

13 nov Dames Wham Wham-SVU 16.00 uur De Opgang

26 nov Dames NIVO-mOVE 4 19.00 uur De Kers

27 nov Heren Wham Wham-Spaarnestad 4 14.00 uur De Opgang

HOcKEY

14 nov Heren WFHc-mHc de Kikkers 14.45 uur De Roskam Zwaag

21 nov Dames WFHc-BHc Overbos 12.45 uur De Roskam Zwaag

Sportagenda november 

Save the date: 14 mei 2022
Zaterdag 14 mei 2022 organiseert het comité Dorpsveiling Oosterblokker 
voor alle inwoners van Oosterblokker van alle leeftijden een verrassend 
en gezellig dorpsfeest dat begint om 16.00 uur en duurt tot zolang het 
gezellig is! Omdat de dorpsveiling in november opnieuw geen doorgang zal vinden, 
is dit alternatief bedacht. Met de opbrengst van de kaartverkoop worden de vereni-
gingen en het kerkgebouw financieel ondersteund. Kaarten kunnen vanaf maart 
volgend jaar worden aangeschaft via onze website www.dorpsveiling.nl of via onze 
comitéleden.   We zorgen voor een verrassende invulling van dit feest. Noteer deze 
datum alvast in uw agenda, u wilt het niet missen! 
 
Het Veilingcomité:Loes Sijm, Koos Oud, Emma Liberg, Marco Jansen, Jacqueline 
Kroon, Debby Muijlaert, Sandra Duin



13 nov Prinsbekendmaking Het masker  Zaal open: 18.00 uur
 De Witte Valk, Zwaag  Aanvang: 19.45 uur

13 nov Gezellige avond in De Wildebras  21.00-24.00 uur
 De Wildebras, Zwaagdijk-West

14 nov Sinterklaasintocht Oosterblokker  Start: 13.30 uur
 Sinterklaasfeest in De Harmonie  Aanvang: 14.00 uur

14 nov Gezellige middag voor jong en oud  13.00-17.00 uur
 De Wildebras, Zwaagdijk-West

16 nov Keezen  Aanvang: 19.30 uur
 De Witte Valk, Zwaag

19 nov Prinsbekendmaking De Blockeniers  Zaal open: 19.30 uur
 De Harmonie, Oosterblokker  Aanvang: 20.00 uur

20 nov Klaverjassen  Aanvang: 20.00 uur
 De Wildebras, Zwaagdijk-West

20 nov Sinterklaasintocht Zwaag  Start: 13.00 uur
 Sinterklaasfeest in De Plataan  Aanvang: 14.00 uur

21 nov concert door Driewerf   Aanvang: 15.30 uur
 Dorpskerk Blokker, Westerblokker

21 nov concert De Herleving Zwaag  Aanvang: 14.30 uur
 Wijkcentrum De Huesmolen, Hoorn

24 nov West-Fries cabaret door Westfries collectief  Aanvang 14.00 uur
 Het Gouden Hoofd, Blokker

24 nov Jaarvergadering R.K. Begrafenis- en crematievereniging St. Barbara Aanvang: 20.00 uur
 Cultureel Centrum Pancratius, Oosterblokker

26 nov Jeugdmusical Gewoon Super  Aanvang: 19.00 uur
 De Witte Valk, Zwaag

27 nov Karakteristiek Klassiek met ensemble Saen Amare  Aanvang: 20.00 uur
 Cultureel Centrum Pancratius, Oosterblokker

27 nov Jeugdmusical Gewoon Super  Aanvang: 14.00 uur
 De Witte Valk, Zwaag

28 nov Sinterklaasfeest Blokker  14.00-16.00 uur
 Het Gouden Hoofd, Blokker

Activiteitenagenda  november

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

  Wekelijkse activiteiten:

maandag  Donderdag
Koffie drinken 10.00 - 11.00 uur Koffie drinken 10.00 - 11.00 uur
Gezamenlijk eten 12.15 - 13.15 uur Gezamenlijk eten 12.15 - 13.15 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 12.15 - 13.15 uur Koffie drinken  10.00 - 11.00 uur
Biljarten  Vanaf 14.00 uur Gezamenlijk eten 12.15 - 13.15 uur
 
Woensdag  Zondag
Koffie drinken 10.00 - 11.00 uur Koffie drinken  10.30 - 11.30 uur
Gezamenlijk eten 12.15 - 13.15 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 22 NOVEmBER
mAANDAG   6 DEcEmBER



West-Fries cabaret 

Woensdag 24 november wordt het bij KBO Blokker een middag 
vol lachsalvo’s en vrolijke herkenning van allerlei termen uit het 
West-Friese dialect. Dan vindt namelijk in Het Gouden Hoofd een 
optreden plaats van het Westfries Collectief met als motto ‘Je hebt humor en humor’. 
Én West-Friese humor’. 
In een theaterprogramma van twee keer drie kwartier zijn we getuige van een he-
renboer in zijn zondagse kostuum mét rode zakdoek, die geen blad voor de mond 
neemt. En uiteraard in het populaire West-Friese dialect, dat voor iedereen verstaan-
baar is. Conférencier René Steens en liedschrijver Jan Dijk staan garant voor een 
uitbundige middag met vaak lekker ondeugende humor, waar men ongegeneerd van 
kan genieten. 
Tevens is het de laatste gelegenheid dit jaar voor niet-leden om zich bij de Blokkerse 
seniorenvereniging aan te sluiten. De middag in Het Gouden Hoofd begint om 14.00 
uur en de toegang is 3 euro, inclusief aangeboden consumpties.

Johnny cash Night
‘The Man in Black’ (De man in het zwart) viel op door 
zijn diepe baritonstem. Hij was een van de invloedrijk-
ste zangers, zowel binnen als buiten het country-genre. 
Zo stond Johnny Cash in de Rolling Stone op de 31e 
plaats in de lijst van honderd grootste artiesten aller 
tijden. Hij was van 1954 tot 1966 getrouwd met Vivian 
Liberto en vanaf 1968 met June Carter Cash, tot aan 
haar dood op 15 mei 2003. Johnny Cash stierf een paar 
maanden later op 12 september op 71-jarige leeftijd in 
het Baptist Hospital in Nashville aan de gevolgen van 
suikerziekte. Wij genieten nog steeds van zijn muziek 
en er zijn veel fans die naar coverbands toe gaan voor 
een mooi avondje Johnny Cash. Boys named Sue is dé Johnny Cash tributeband. 
Everybody loves Cash. Jong en oud zingen zijn liedjes mee. Boys named Sue speelt de 
liedjes van Cash niet klakkeloos na. Johnny Cash is uniek, bijzonder en niet te imite-
ren. De energie, opwinding, rebellie en ontroering die Cash opriep, kun je terugvin-
den bij een Boys named Sue optreden.
Deze mannen, die allang geen boys meer zijn, weten waar ze mee bezig zijn. Ze 
bestaan sinds 2001 en zijn daarmee de langstlopende tributeband voor Johnny Cash. 
Ze laten alle facetten van Johnny Cash horen: de country-Cash, de rockende Cash, de 
Gospel-Cash en de American Recordings-Cash. Herleef de bepalende rock, gospel en 
country van onze gezamenlijke held, want: everybody loves Cash.
 Zorg dat je er bij bent op zaterdag 27 november vanaf 20.00 uur in Café de Kreek. 
Kosten 13 euro, incl. 1 euro reserveringskosten. 
Kaartverkoop online: www.dekreekhoorn.nl/events/#johnny-cash-night



Dames KVG Zwaag krijgen rondleiding in De makerij

Woensdagmorgen 27 oktober brachten de KVG-dames een bezoek aan De Makerij, 
een instelling voor dagbesteding voor mensen met een beperking. Een gastvrij ont-
vangst met koffie/thee en vervolgens een power point-presentatie over het gehele 
gebeuren wat in dit mooie gebouw plaatsvindt.
Via een rondleiding langs de diverse werkvertrekken waar met een grote verscheiden-
heid aan materialen gewerkt wordt (onder andere voor het maken van cadeautjes of 
gewoon voor de gezelligheid rond of in huis) ontstond er veel enthousiasme bij de 
KVG-dames. Veel leden kochten meteen één of twee cadeautjes. De Makerij heeft 
zelfs een verkooppunt aan het Breed in Hoorn.
Ons volgende programmapunt is dinsdag 16 november: het uitgestelde jubileumfeest 
in het Van Der Valkhotel. We hopen dat dit een geweldige dag gaat worden.
Dames, vergeet niet om uw corona-vaccinatiecode en paspoort of ID mee te ne-
men voor de controle bij de ingang. Heeft u nog vragen, bel even met Tonny Rood 
(237802) of Rina Gitzels (238155).

Activiteiten voor en jong oud 

Zaterdag 13 november is er helaas geen 
dorpsveiling. Maar niet getreurd, wij zetten onze deuren toch open voor een gezellig 
samenzijn onder het genot van een hapje en een drankje. Aanvang 21.00 uur, einde 
24.00 uur. Alleen toegang met CoronaCheck-app of geldig toegangsbewijs.
Vanaf zondag 14 november zetten wij elke tweede zondag van de maand onze deu-
ren open voor een gezellige middag. Jong en oud zijn welkom voor een kopje koffie/
thee, een spelletje, een borreltje of een gezellig praatje. Wij openen onze deuren 
vanaf 13.00 tot 17.00 uur. Voor iedereen vanaf 13 jaar geldt alleen toegang met 
CoronaCheck-app of geldig toegangsbewijs.



Kom de wereld ontdekken die muziek heet!

Eerder dit jaar werd 
Stichting Karakteris-
tiek opgericht door 
producent (en oud 
inwoner van Zwaag) 
Peter Groenendijk. 
De oprichting en uit-
voering van de eer-
ste projecten stond 
vorig jaar al gepland, 
maar als gevolg van 
de coronamaatrege-
len moest de stich-
ting gelijk pas op de 
plaats maken.
Ondanks alle res-
tricties ontstond het 
plan om het karakteristieke kerkgebouw van Cultureel Centrum Pancratius decor te 
laten zijn van een nieuw en verrassend concertprogramma. Het eerste seizoen daar-
van werd begin oktober gepresenteerd onder de naam Karakteristiek Klassiek.
Karakteristiek Klassiek is een gevarieerde tiendelige concertreeks met klassieke 
muziek als uitgangspunt. Onder het motto ‘Muziek; een wereld te ontdekken…’ kan 
jong en oud (hernieuwd) kennismaken met muziek. Dat de hedendaagse muziek 
uiteindelijk allemaal voortkomt uit klassieke muziek is iets dat vaak vergeten wordt. 
Waar de muziek in deze tijd het voornamelijk moet hebben van uiterlijk vertoon, 
liggen in klassieke muziek vaak de mooiste verhalen verscholen. Om deze reden zijn 
drie van de tien concerten speciaal gericht op kinderen en hun belevingswereld. Deze 
concerten worden uitgevoerd met een korte introductie, als ‘handleiding’ om naar de 
muziek te luisteren en worden afgesloten met een meet & greet met de muzikanten 
en hun instrumenten. Ook verzorgt de stichting ‘muziek in de klas-lessen’ op scholen 
in de week voorafgaand aan het concert. Overigens zijn de kidsconcerten ook heel 
leuk voor volwassenen.

De concerten vinden plaats in het laatste weekend van elke maand, van oktober tot 
en met juni in het karakteristieke kerkgebouw van Cultureel Centrum Pancratius in 
Oosterblokker. 
Zaterdag 27 november, aanvang 20.00 uur, kunt u genieten van het sfeervolle concert 
van het ensemble Saen Amare. Het ensemble brengt een muzikale ontdekkingstocht 
met prachtige muziek. 

De volledige concertagenda en reserveringsmogelijkheid vindt u op www.klassiekinwf.nl

Saen Amare



Beste inwoners van het Rijk der Blockeniers

Nog maar één week te gaan en dan worden de nieuwe 
Prins, Adjudant en Hofdames gepresenteerd. De spanning 
en nieuwsgierigheid nemen toe. Ook de vraag wie het 
nieuwe decorum wordt. Logischerwijs zou de nieuwe Prins 
en zijn gevolg uit het Oosten moeten komen. Want het 
huidige decorum, Prins Skik, Adjudant Bloid en Hofdames Esmee en Marije, komen uit 
het Westen. Dus wie neemt de scepter van de Prins over om te regeren over het Rijk 
der Blockeniers? Het zou natuurlijk ook iemand kunnen zijn die uit het Noorden of 
Zuiden komt. De Prins of Prinses houdt in ieder geval wel van een feestje maar orga-
niseert deze ook wel. Dat geldt overigens ook voor zijn Adjudant of Adjudante. 

Het nieuwe decorum staat lekker in het leven en dat zeker ook in Blokker. Na een 
spetterende act zullen vele monden openvallen van positieve verbazing. Want tegen 
het nieuwe decorum zeg je u, wat een pracht stel. En het leuke is dat er veel verbin-
dingen zijn. Het zal werkelijk een knal geven als het nieuwe decorum ontmaskerd 
is. Je zou er bijna bloemetjes voor gaan plukken, zo een kleurrijk decorum wordt er 
gepresenteerd.

Voordat de spetterende act plaats zal vinden, wordt er helaas afscheid genomen van 
het huidige decorum Prins Skik, Adjudant Bloid en de charmante Hofdames Marije 
en Esmee. Dankbaar zijn De Blockeniers voor zo een mooi decorum. En dat het een 
vruchtbare regeerperiode geweest is over het Rijk der Blockeniers bewijzen Adjudant 
Bloid en Hofdame Esmee wel, want ieder moment kunnen zij de trotse ouders wor-
den van een klein Blockeniertje.

Helaas zullen we deze avond ook officieel afscheid nemen van onze secretaris Hans 
van Gorkum die besloten heeft het wat rustiger aan te gaan doen. Bijzonder jammer 
voor de vereniging. Vanaf deze plaats bedanken we Hans voor zijn enorme inzet. Ook 
onze huisfotograaf Marieke Munneke gaat het even wat rustiger aan doen dus moe-
ten we het helaas zonder haar prachtige foto’s doen. Marieke, ook jij enorm bedankt 
voor je geweldige inzet.

Nu op naar de prinsbekendmaking van vrijdag 19 november. Aanvang 20.00 uur, zaal 
open 19.30 uur. Dit alles in De Harmonie. Dus kom allen voor een gezellig avondje 
met spetterende act en maak live mee wie de nieuwe Prins of Prinses, Adjudant of 
Adjudante en Hofdames van carnavalsvereniging De Blockeniers zullen gaan worden. 
Tot dan! 

Alaaf, Alaaf, Alaaf



collecte Het Gehandicapte Kind

Na roerige tijden dit jaar toch een collecte aan de deur 
voor Het Gehandicapte Kind. Deze collecte zal plaats-
vinden in de week van 15 t/m 20 november.
Er zijn weer veel collectanten bereid gevonden dit jaar een steentje bij te dragen. 
Nieuw is een iDEAL QR-code op de collectebus. Dit is een handig systeem waarmee je 
makkelijk met je telefoon een bedrag kan overmaken, handig voor als je geen klein-
geld in huis hebt. Voor sommigen is dit toch iets nieuws, maar voor Het Gehandicapte 
Kind een uitkomst in tijden waarin het losse geld toch steeds minder voor handen is. 
Ik hoop dat velen gebruik zullen maken van de collectebus, zowel contant of digitaal.
Het geld wordt besteed aan ongeveer 250 projecten in Nederland voor tienduizenden 
kinderen en jongeren met alle soorten handicaps. Zo helpen we hen zo volwaardig 
mogelijk te leven. Een van de projecten is Samen naar School. Dit maakt het mogelijk 
dat kinderen met een ernstige beperking naar een gewone school kunnen. Voor hen 
wordt een aangepaste klas gemaakt waar ze onderwijs op maat krijgen met alle zorg 
en ondersteuning die nodig is. Op deze manier kunnen ze meedoen met het kringge-
sprek, muziek en gymles en tijdens het speelkwartier spelen met andere kinderen. Er 
zijn nu al meer dan 40 Samen naar School klassen, waaronder in Oosterblokker, Hoorn 
en Wognum. Als je na het lezen van dit stukje enthousiast bent om ook te gaan col-
lecteren, er is altijd nog een straatje bij je in de buurt waar we collectanten kunnen 
gebruiken. Voor meer informatie kun je bellen naar Sandra Beerepoot, 06-24407089.

Sinterklaasintocht Oosterblokker 

Zondag 14 november brengt de Sint aan Oosterblokker een bezoek.
Neemt hij weer mee dit jaar zijn (muziek)pieten en het grote boek?

De Sint zal het mooie dorp bereiken met Ad Snips paard en wagen. 
Veel kinderen en volwassen langs de route zal hem behagen. 

De optocht zal om 13.30 uur vanaf de kerk OLV Visitatie, Oosterblokker 66, van start gaan.
Zullen jullie allemaal naar hem zwaaien en klaar staan? 

De Bloknoten zorgen voor een extra vrolijke noot, 
hiervoor is de dank groot.

Sint hoopt dat iedereen zal vlaggen deze dag,
want dat brengt op zijn gezicht een extra lach. 

Om 14.00 uur gaan de deuren van De Harmonie open 
en kan iedereen gratis naar binnen lopen. 

Mocht je vragen hebben of suggesties dan kun je mailen naar het onderstaande 
emailadres: sinterklaascomiteoosterblokker@gmail.com .

Tot dan, namens het Sinterklaascomité Oosterblokker
Trude, Margreet, Carola, Nardy, Tessa, Maaike en Susanne



Dorpsveiling Zwaag gul beloond 

Zwaag bedankt! Een diepe buiging namens alle zes-
tien deelnemende verenigingen in Zwaag. De meer 
dan vierhonderd koopjes brachten gezamenlijk een 
fantastisch bedrag op. De zaal was vanwege corona 
minder vol dan de bij vorige veilingen en des te trotser zijn wij op het prachtige eind-
bedrag van 54.920 euro! Een super bedrag, waarmee alle ingediende projecten voor 
de volle honderd procent kunnen worden gehonoreerd. En daarmee verrijken we het 
Zwaagse verenigingsleven in de volle breedte. Ontzettend dank voor iedereen die 
hier zijn steentje aan bijgedragen heeft.

De avond begon gelijk goed, want Zwaag was massaal uitgelopen voor deze hap-
pening. Een mooi avondje uit, daar ging men voor en dat kreeg men. De afslagers 
Richard de Beer en Peter Swart begeesterden de zaal met woordenpracht, humor en 
veel gevoel voor de vrijgevigheid van het knippie van de Zwaagse weldoeners. 
De uitjes deden het geweldig goed, bij de aangeboden kaartavondjes moest men 
diep in de knip om niet te worden afgetroefd, de uitjes met de Stardensin’ en het 
Quinness Quality team en de kaartmiddagen bij De Witte Valk schoten het dak uit. De 
laatste taart van Bakkerij Besseling werd zelfs voor 180 euro gekocht!
Er was voor ieder wat wils in de rijk gesorteerde catalogus. Een pracht avond, met een 
bijzonder fraai eindbedrag. En dan kan nu, voor de komende twee jaar, de napret 
beginnen, want buiten een topbedrag zorgt het ook voor een dorpsverbondenheid 
waar we flink kuin op zijn in ons mooie dorpje Zwaag!

Stichting Dorpsveiling Zwaag



Altijd wat te beleven bij Tafeltennisvereniging A-merk
Door Piet Kroon

De Koedshal, gelegen aan de Oosterblokker, is al jarenlang een 
vertrouwd begrip. Het gebouw herbergt activiteiten van velerlei 
pluimage, er is voor ieder wat wils. 
De snack-liefhebber kan zijn ei kwijt in het Koetshuis aan de 
voorzijde van het gebouw en de met tennisrackets uitgeruste 
cracks kunnen hun hart ophalen op de riante tennisbanen, die het 
grootste deel van het complex bestrijken. 
Dit is nog niet alles, want dan zijn wij voorbijgegaan aan de twee deuren aan de 
zijkant van het Koetshuis waarvan de achterste toegang verschaft tot een firma in 
bedrijfskleding en de voorste via een trap toegang biedt tot de speelzaal van tafel-
tennisvereniging A-Merk. 
Dit is waarachtig niet zomaar een ABC-tje, kan ik iedereen verzekeren, want A-Merk 
‘timmert’ zogezegd al meer dan vijftig jaar ‘aan de weg’. Kortom, er gaat bedrijvig-
heid van velerlei pluimage schuil onder het dak van het Koedscomplex.

Laat ik mij beperken tot de voorzijde waar, in tegenstelling tot de snackbar-eigenaar 
op de benedenverdieping, de lang nog niet uitgebluste tafeltennis-cracks op de bo-
venverdieping tijdens maandag- en donderdagochtenden sportief en fanatiek andere 
balletjes serveren. De club kan bogen op een lange, legendarische geschiedenis met 
vele hoogtepunten.
Het aantal wedstrijdteams dat in competitieverband opereert, is jammer genoeg sterk 
verminderd, maar dit wordt gelukkig ruimschoots gecompenseerd door de drukbe-
zochte jeugdopleiding. De nieuwe aanwas traint zowel in het Koetshuis als in de 
dependance in De Kreek onder de bezielende leiding van clubtrainers Paul Molenaar 
en zoon Rens, die borg staan voor verbazend snelle vorderingen. 
Het pensionado-peloton volgt de jeugd in gesloten formatie. Deze groep bestormt op 
de maandag- en donderdagmorgen getrouw en gretig de speelzolder van het Koets-
huis. Daarbij kent gezelligheid geen tijd, want zij zijn van 9.30 tot 12.00 uur onder 
de pannen. Gezonde en fanatieke beweging voert hierbij de boventoon. Hier mag 
je onschuldig kiften over een discutabele net- dan wel kantbal of trots zijn op een 
wereldbal en daarna probleemloos je hart luchten en legaal uit je dak gaan. Als dan 
om 10.30 uur korte tijd wordt gepauzeerd voor een gezellige kop koffie, waarbij de 
keren van een kaal bakkie vér uit in de minderheid zijn, worden in een mum van tijd 
de wereldproblemen opgelost, waaraan de politiek jaloers een puntje zou kunnen 
zuigen.
Dit alles mag juist ook voor ouderen reden genoeg zijn om eens op bovengenoemde 
dagen de horde naar Het Koetshuis te nemen om met eigen oren en ogen de sfeer 
van A-Merk te proeven en zelf kennis te maken met deze wervelende wijze van sport-
beleving. Wat houdt u nog tegen? Of liever wie, want onze oudste en trouwste speler 
heeft de mijlpaal 90 al ‘back- en forehand-spinnend’ gepasseerd! 



Bedankt!

Onlangs hebben wij een oproep gedaan 
voor groene handen om de tuinploeg 
te komen versterken. Wij zijn heel blij 
dat onze bestaande vrijwilligersgroep 
extra handen heeft gekregen. Zij zijn 
enthousiast begonnen met het achterstal-
lig onderhoud. De hagen zijn gesnoeid, 
het kerkplein is schoongemaakt en het 
gewone onderhoud is weer te over-
zien. Tevens hebben bedrijven als Pauw 
Groenvoorziening, Jos de Boer en Wim 
van Engen belangeloos werkzaamheden 
verricht. Daarom aan iedereen die heeft 
bijgedragen, ontzettend bedankt! 
Mocht u deze leuke enthousiaste tuin-
ploeg ook willen versterken? Dan bent u 
van harte welkom. 
u kunt contact opnemen met Jacqueline 
Kroon via 06-22787009.

Parochieteam en tuinploeg 
Onze Lieve Vrouw Visitatie Oosterblokker 

concert jazztrio Driewerf in Dorpskerk Blokker
Het jazztrio Driewerf geeft zondag 21 
november een concert in de Dorpskerk in 
Blokker. Aanvang 15.30 uur.
De muzikanten van Driewerf laten zich 
voor hun muziek inspireren door toon-
kunstenaars als Avishai Cohen, Brad Mehl-
dau en Enrico Pieranunzi. Aanvankelijk 
werd de muziek van deze componisten op 
het repertoire gezet, maar al snel kregen 
de eigen composities de overhand. Ook 

staan arrangementen van bekende en minder bekende popsongs op het repertoire.
Lyrische melodieën over originele akkoordenschema’s in soms onverwachte maatsoor-
ten leveren boeiende composities op die door de muzikanten vakkundig worden ge-
speeld. Dit zorgt bij ieder concert voor een prettige luisterervaring voor het publiek.
Met: Martijn Bos (piano), Teake Ettema (contrabas) en Roy Bult (drums).
Entree is 10 euro. Reserveren: Gerrie Schoutsen (06-53418005 of g.schoutsen@quicknet.nl).



Bangert en Oosterpolder weer in actie voor KiKa

Ter nagedachtenis aan ons lieve vriendinnetje zijn wij vorig jaar een 
inzamelingsactie gestart voor KiKa. Ook dit jaar komen we weer in 
actie voor KiKa. 
Komende weken (tot 8 december) komen wij weer langs de deuren 
om lege flessen op te halen in onze wijk Bangert en Oosterpolder. 
De opbrengst van het statiegeld doneren wij 8 december volledig 
aan KiKa. u kunt de flessen ook zelf inleveren bij de volgende adressen:
Jan Doustraat 13,  Waarschap 48 of Kolk van Dussen 11. Wilt u onze actie steunen, 
spaar dan alvast de lege flessen, wij halen ze graag bij u op. Zo kunnen wij ook dit 
jaar een mooi bedrag inzamelen voor KiKa. Alvast ontzettend bedankt.

Abel, Lieve, Finn, Noa, Sil, Rani, Guus, Isa, Valentijn en Floris

Sint en zijn pieten komen naar Zwaag
Zaterdag 20 november is het zover: de Sinterklaasintocht in Zwaag. Het belooft weer 
een prachtige dag te worden. Om 13.00 uur begint de intocht door Zwaag vanaf 
De Plataan. De route komt 
binnenkort op de Facebook-
pagina te staan. Om 14.00 
uur zijn we weer terug in De 
Plataan voor het fantasti-
sche feest voor kinderen van 
groep 1 t/m 4. De middag 
wordt om 16.00 uur afge-
sloten. 
Volg ons op Facebook voor 
het laatste nieuws: 
www.facebook.nl/
sinterklaasintochtzwaag



’Worden wat je wil’ 

Op basisschool De Bussel is 
gewerkt aan het thema ‘Wor-
den wat je wil’. Er zijn veel 
mensen op school geweest 
die verteld hebben over hun 
beroep: een politieagent, een 
kinderarts, een goudsmid, 
een kinderanesthesist, een 
teeltadviseur, een decorschil-
der en een taartenbakster. 
Wat hebben we veel geleerd! 
Daarnaast hebben we allerlei 
activiteiten gedaan rondom 

dit thema: een speurtocht waarbij we op zoek gingen naar beroepen in de buurt, 
koekjes bakken en cupcakes versieren als een echte 
bakker, een huis bouwen, muzikant spelen, werken in 
de kapsalon, timmeren, sieraden maken en nog veel 
meer. 

Vanwege de Kinderboekenweek mochten alle kinderen 
voorlezen uit hun lievelingsboek en van elke groep 
werd een kind gekozen voor de voorleeswedstrijd. De 
winnaar mag voorlezen in de Hoornse bibliotheek. Ook 
hadden we op het plein een boekenkraam met prach-
tige kinderboeken, verzorgd door The Read Shop. We 
hebben veel boeken verkocht. Een deel van de op-
brengst is voor onze schoolbibliotheek.

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

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



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 14 november Blokker: Mw. I. Broekhuizen-Slot
Zondag 21 november Zwaag: ds. J. Meinders, laatste zondag kerkelijk jaar

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.

Terugblik op presentatie ‘Zwaag door de eeuwen heen’ 

Zondag 10 oktober vond in Dorpskerk Zwaag de 
presentatie plaats van het derde boek van Stichting 
Historisch Zwaag, genaamd ‘Zwaag door de eeuwen 
heen’. Schrijver Piet Bakker signeerde de boeken voor de Vrienden van de Stichting 
en het eerste exemplaar werd overhandigd aan Ria Wiering-Van Boxmeer, weduwe 
van Ad Wiering die de maquette van de burgemeesterswoning gebouwd heeft. De 
maquette werd deze middag in het bijzijn van de voltallige familie onthuld. 
Dinsdag 2 november werden de mensen die zondag 10 oktober niet aanwezig kon-
den zijn, in de gelegenheid gesteld het boek zelf op te halen. De overige Vrienden 
krijgen het boek alsnog thuis bezorgd. Andere geïnteresseerden kunnen het boek 
voor 15 euro aanschaffen door een e-mail te sturen naar: historischzwaag@gmail.com   



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. 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

Vr. 19 nov. 19.00 uur Zwaag Vormsel - Eucharistieviering m.m.v. Jongerenkoor Ar-

rival

Za. 20 nov. 19.00 uur Westwoud Eucharistieviering m.m.v. Kleinkoor

Zo. 21 nov. 09.30 uur Zwaag Christus Koning - Eucharistieviering m.m.v. Voces Cyriaci

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

Za. 27 nov. 19.00 uur Oosterblokker Eucharistieviering m.m.v. Zingerderwijs

Zo. 28 nov. 09.30 uur Zwaag 1e Zondag van de Advent - Eucharistieviering 

  11.00 uur Hoorn Eucharistieviering m.m.v. Schola Cantorum

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 (Zwaag/Bangert Oosterpolder) 06 - 20 42 3666
Mariejan Spil, Zwaagdijk 367, 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


