
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 4 februari kunt u inleveren 

uiterlijk op woensdag 26 januari 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 52, nummer 1 21 januari 2022

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
   

SAMENSPEL
St icht ing



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

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

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

Blokkerdagen
Helaas, de Blokkerdagen gaan ook deze keer niet door. Deze dagen zou-
den zijn op zaterdag 29 en zondag 30 januari. Maar gezien de ontwik-
kelingen van het coronavirus is het niet mogelijk deze te organiseren. 
Wat wél doorgaat, is het uitgeven van het jaarboek 2021. De bestuurs-
leden en vrijwilligers van de Historische Vereniging Blokker gaan zaterdag 29 en 
zondag 30 januari de jaarboeken naar de leden die hun contributie hebben betaald 
thuis brengen of per post versturen. Wel jammer dat het zo moet, zeker omdat we 
ook deze keer weer een mooi programma voor deze dagen hadden klaarliggen. En 
we hadden u graag weer willen ontmoeten. Maar gezien de omstandigheden kan het 
niet anders. Ook dit keer is er weer hard gewerkt aan het jaarboek. Er is veel te lezen 
en te bekijken. Het is mooi om te zien dat leden van de vereniging weer bijgedragen 
hebben aan het tot stand komen van dit jaarboek. We zijn dan ook zeer blij met onze 
leden en onze vrijwilligers. We hopen elkaar weer snel te mogen ontmoeten, in een 
goede gezondheid.

Het bestuur, Mieke, Peter, Rene, Nan

Van wie is deze lieverd?

Wie is op of rond 14 december deze lieverd bij het 
Plukkerspad in Blokker verloren? Hij wordt vast 
ergens heel erg gemist...❤

Met vriendelijke groet, Jolanda
Telefoonnummer 06-14957812

INGEZONDEN



Coverstory: DERKER

Op het omslag van Samenspel staan foto’s met 
namen van huizen uit ons verspreidingsgebied. De 
redactie heeft een oproep gedaan ons deelgenoot 
te maken van het verhaal achter deze namen. 
Onderstaand een van de enthousiaste reacties van 
onze lezers.

Op Beatrixstraat 56 in Zwaag wonen Jacques en Ria Korse. Zij zijn hier in op 2 augustus 
1968 als eerste bewoners komen wonen. Hun kinderen Sandra, José en Hans zijn ge-
boren en getogen op Beatrixstraat 30. Maar door de bouw van de woningen tussen de 
Dorpsstraat en de W. Alexanderstraat in 1985 werd de huisnummering aangepast en 
kregen zij dus nummer 56. Jacques vertelt over het ontstaan van de naam voor hun huis.

“In de jaren 90-91 ontstond het idee ons huis aan de voorkant te vergroten met 
een erker. Zou dat wel mogen? Nergens in de buurt was dit al gebeurd. Om zo min 

mogelijk kosten te maken, hebben 
we zelf de tekening gemaakt en de 
aanvraag in juni 1991 ingediend bij 
de gemeente. In ons achterhoofd met 
de gedachte: dit zal waarschijnlijk niet 
mogen/lukken. Tot onze verrassing 
werd dit plannetje goedgekeurd en 
toestemming verleend. Nu moest het 
gebeuren, dus aan de slag. Eigenhan-
dig is de erker gebouwd: fundatie, 
metselwerk, timmerwerk en dakbe-
dekking. Alleen het kozijn is door de 
aannemer gemaakt. In aanloop van dit 
plan en tijdens de bouw spraken we 
steeds over de erker, maar al snel werd 
dat ‘derker’.
Toen de bouw klaar was, net voor Sin-
terklaas, kregen we op 5 december van 
onze kinderen het naambord DERKER. 
En dat hangt nog steeds, met trots, 
naast de erker boven de voordeur.”

Oproep: ook een huis met een naam?
Lezers opgelet: heb je ook een huis met een bijzondere naam? Laat het ons snel we-
ten en deel jouw verhaal met ons via de mail: redactie@stichtingsamenspel.nl . Doe er 
ook een duidelijke foto bij van het naambord én een foto van de bewoners voor het 
huis!



Veertig jaar Stichting Jeugdraad Zwaag

Yesss, wij bestaan al veertig jaar! Dit laten wij natuurlijk 
niet onopgemerkt aan jullie voorbijgaan. Als de 
omstandigheden het toelaten, gaan wij in de zomer 
een groots topfeest vieren bij de Honky Tonk. 
Informatie volgt snel via onze mediakanalen.

Jeugdraad Zwaag is in schooljaar 
1981/1982 opgericht 
om als één gezicht naar de ge-
meente Hoorn te kunnen optre-
den als vertegenwoordiger van 
clubs die activiteiten organiseren 
voor onze Zwaagse jeugd. En 
hoe! Huttenbouw, vossenjacht, 

jeugdmusical, Sinterklaasintocht, discotheek The Sound, bowlen, vissen, schaken, 
Zwaagse jeugdloop, carnavalsworkshop, poppendokter, paaseieren zoeken… en ga 
zo nog maar even door. En kids, wees niet bang. 
Wij zijn gelukkig nog lang niet klaar! 
Dus tot snel bij een van onze activiteiten!

Chris, Marleen, Silvia, Niels en Ton



Petitie voor eerlijke en goede calamiteitenweg Rozenbuurt

Teken de petitie op: https://calamiteitenrouterozenbuurt.petities.nl/
(u ontvangt een email met link, na bevestiging telt pas uw stem!)

Meer info op: https://zwaagseeerlijkheid.wordpress.com/ 
en Facebook: www.facebook.com/groups/zwaagseeerlijkheid

Gemeente Hoorn kiest voor een calamiteitenweg op de Kerkelaan, omdat ze het 
groen en de fietsveiligheid bij de rotonde aan de andere kant (Krijterslaan-Ooster-
gouw) belangrijker vinden.

De nadelen voor de Kerkelaan zijn groter, voor zowel het groen 
als het fiets- en voetverkeer:
•   Een niet overzichtelijk kruispunt van vijf wegen waarover schoolgaande jeugd en 

fietsers niet via een rechte route kunnen oversteken
•   Meerdere (sluip)routes naast elkaar op vijf meter van elkaar
•   Aansluiting op de al drukke Dorpsstraat met zowel fietsers als voetgangers
•    Gras en bomen verdwijnen voor een stuk weg die bijna nooit gebruikt zal worden 

en waarvoor oude bomen verdwijnen
•   Parkeerproblemen voor de kerk en naastgelegen MBO-school worden genegeerd
•   Ambulances komen veel later bij een reanimatie
•   Er komt een extra keerlus naast de kerktoren
•   Een historisch bomenrijk Zwaags aangezicht verdwijnt
Consequenties in de toekomst:
•   Parkeren op de Dorpsstraat
•   Carnaval Zwaag een andere route
•   Verzakken kerktoren
•   Tweede normale weg voor de Rozenbuurt via de Kerkelaan

Met vriendelijke groeten, Juno Kampstra



Ophaaldata plastic HVC 
Zwaag + Blokker
OPHAALDATA:  DONDERDAG 3 FEBRUARI

Reactie op ingezonden stuk 
‘Ontsluitingsweg Rozenbuurt Zwaag’ 
(Jaargang 51, nummer 22, 24-12-2021)

Ik heb het artikel gelezen en mijn eerste gedachte was ‘Hoezo is dit een probleem?’ 
Hier heeft altijd een ontsluitingsweg gelegen die toegang bood tot de aanwezige 
fruittuin. Ik denk bij een calamiteitenweg aan een doorgang voorzien van paaltjes 
welke normaal als fietspad gebruikt kan worden en bij een eventuele calamiteit 
ontsluiting en/of toegang biedt tot de wijk. Het betreft inderdaad een mooi stukje 
Zwaag, dus als straks iedereen die van het fietspad gebruik maakt, daarvan kan 
genieten, kunnen we dit enkel toejuichen. De keren dat hij inderdaad voor ander 
verkeer gebruikt zal worden, is mijn inziens verwaarloosbaar. Wat dient er allemaal 
te gebeuren wil net het stukje tussen de Oostergouw en de doorgaande weg van de 
Rozenbuurt langere tijd totaal geblokkeerd zijn?
Zoals gemeld is dit mijn eerste indruk. Ik heb voor de rest geen kennis (en belang) in 
deze zaak. Over de invulling van de ontsluiting kan ik geen informatie of tekening 
vinden. Wellicht is er iemand die dit leest die inhoudelijk wel op de hoogte is en een 
tekening/schets van de nieuwe situatie boven water kan halen. Het zou wel zonde 
zijn als het directe gebied rond de kerk te veel bestraat zou worden en zijn groene 
karakter zou verliezen.

Marco Dekker

Straks de 
gezelligste 
wijk van 
Zwaag?....

(Foto: Stichting 
Samenspel)



  Column Brechje

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  31 JANUARI
MAANDAG  14 FEBRUARI

Voorjaarsschoonmaak

De zon schijnt, de kinderen zijn weer naar school. Het is hoog tijd om de badkamer 

schoon te maken. Na de donkere dagen is dit vertrek echt toe aan een goede on-

derhoudsbeurt. Om eerlijk te zijn heb ik me er de laatste paar keer makkelijk vanaf 

gemaakt. Het hoognodige kreeg snel een lapje met een klein sopje. Op sommige 

dagen, als de winterblues parten speelde, heb ik zelfs ‘een luie huisvrouwen doekje’ 

gebruikt. U weet wel, uit zo’n pakje. Daarna hulde ik mij weer in mijn cocon en ging 

in mijn lievelingstrui met een boek op de bank zitten. Vandaag vul ik mijn emmer met 

sop en pak een schone lap van de stapel. Eens kijken. De kitrand van de wasbak is niet 

meer zo wit als hij was. Oké, dat wordt boenen. De rest van de wastafel ziet er nog 

redelijk uit, met een beetje extra aandacht is zij zo weer een jonge blom. De glazen 

douchewand kan zowel aan de binnenkant als aan de buitenkant een sopje gebrui-

ken. De kranen, oei, de kranen zijn voorzien van kalkaanslag. Dus naar beneden, voor 

mijn hulp bij zwaar werk, azijn. Boven gekomen drenk ik het keukenpapier erin en 

leg het op de kranen. Na een goede work-out is de badkamer weer als nieuw! De zon 

schijnt nog steeds. Zal ik mijn emmer opnieuw vullen? En meteen de ramen op de 

begane grond schoonmaken. Het is nu nog erg koud, maar over een uurtje is het met 

het zonnetje in de rug goed te doen. Ik heb wel even pauze verdiend. Dus met een 

kop thee en een koek nestel ik me op het bankje in de eethoek. Als de thee op is loop 

ik naar zolder en doe de ramen dicht, net zoals op de eerste verdieping. Het ruikt 

weer heerlijk fris in huis.



Het heeft ons goed gedaan zoveel steun en warmte te hebben ontvangen 
voor en na het overlijden van

Jeanet Laan-Vendrig

Mijn hartelijke dank hiervoor.

Peter Laan
Vredemaker, Zwaag

Graag willen wij u bedanken voor uw medeleven, in welke vorm dan ook, 
na het overlijden van mijn zorgzame man, onze lieve vader, opa en opi

Wim Karsten

Het heeft ons veel troost en steun gegeven.

Marth Karsten-Karsten
Kinderen en kleinkinderen

Zwaag, januari 2022

Nino Carta

Lieve woorden en gedachten via e-mail, app, kaart en tekeningen.
Ondanks ‘liever geen bloemen’ een flink aantal prachtige boeketten gekregen.

Als Nino dit alles kon zien, zou hij met een big smile zijn hoofd schudden.

Lieve mensen, allemaal hartelijk bedankt namens Nino en familie Carta.

Woensdag 22 december 2021 mochten wij ons vijftigjarig huwelijk beleven.
Een mooie, fijne dag, mede door zoveel aandacht die wij van u mochten ontvangen.

Door een kaartje, bloemen, telefoontjes of een zwaai en een groet op straat.
Hartelijk dank daarvoor.

Piet en Grada Lakeman-Ligthart

Familieberichten & Zoekertjes
DANKBETUIGING



Voor plaatsing in het Samenspel van 4 februari graag uiterlijk op  
WOENSDAG 26 januari 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.

Wij zijn op zoek naar een gezellige dame die ongeveer zes uur per week 
ons huis op orde kan houden in Zwaag. 

Voor info: Johan of Janny Visser, telefoon 06-53295821.

Een huishoudelijke hulp voor één ochtend in de week (drie uren) 
bij ouder echtpaar in Blokker. 

Telefoon 06-12819094.

Een enthousiaste hulp in de huishouding in Blokker. Werktijden zijn in overleg. 
Telefoon 06-53810905.

GEZOCHT

INGEZONDEN

Zo zie je maar, 
afval opruimen 
kan ook leuk zijn 

Gezien in Zwaagdijk-West 
door Roos Bruin



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   2 FEBRUARI
  WOENSDAG 16 FEBRUARI
SVP PAPIER GEBUNDELD OF IN DOOS/BAK AAN DE WEG ZETTEN.

22 jan Quizzards presenteert online Muziek Bingo  Aanvang: 20.30 uur
 www.quizzards.nl

Activiteitenagenda  januari

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

Quizzards presenteert online Muziek Bingo
Een avondje heerlijk bingo spelen, muziek luisteren en 
met een beetje geluk een leuke prijs in de wacht 
slepen? Dat kan zaterdag 22 januari om 20.30 uur bij 
Quizzards. Dan organiseren wij onze eerste online 

Muziek Bingo voor jong en oud. Via ons 
videokanaal (twitch.tv/quizzardsonline) worden muziekfragmenten 
en videoclips vertoond en aan de deelnemers de taak deze te her-
kennen en digitaal aan te kruisen op je digitale bingokaart van je 
smartphone of tablet. Als je denkt dat je bingo hebt, dan druk je op 
de bingo-button en de computer controleert of de bingo juist is. 

De bingowinnaars worden live getoond op het scherm en verdienen uiteraard een 
leuke prijs. Voor een rijtje is dat 10 euro en voor een volle kaart ligt er 25 euro klaar. 
We spelen deze avond vier rondjes, dus genoeg kansen voor een leuke prijs. Bingo-
kaarten voor vier rondes kosten 10 euro en zijn verkrijgbaar via www.quizzards.nl .



Ooievaartjes maken een mooie start 

Het jaar 2022 begon goed voor ons: de scholen mochten 
weer open en daarmee ook de nieuwe peutergroep de Ooievaartjes. Direct op maan-
dag 10 januari stonden de eerste peuters op de stoep. Ze hadden er zin in (al was het 
ook een beetje spannend) om met juf Sharon kennis te maken en lekker samen een 
ochtend te gaan spelen. Er valt een hoop te ontdekken in de gezellige groep, dus alle 
laatjes met speelmateriaal, blokken en knutselspulletjes moesten natuurlijk even open 
gemaakt worden. De vaste onderdelen van een peutergroep, een huishoek en een 
bouwhoek (waar ook met een heleboel autootjes gespeeld kan worden) ontbreken 
natuurlijk niet.  En voor wie door al dat spelen een beetje moe is geworden, staat er 
een heerlijke bank om lekker even op te kruipen met een knuffel. 

Die bank is overigens ook de perfecte voorlees-
plek waar Sharon menig boekje met de kinderen 
zal lezen. Met gericht spel, voorlezen en uit-
dagende opdrachtjes hebben de kinderen niet 
alleen een plezierige, maar ook een leerzame och-
tend. Er is veel aandacht voor taalontwikkeling en 
algemene kennis vanuit wisselende thema’s die 
centraal staan. Deze thema’s worden voorbereid 
en afgestemd met de kleuterleerkrachten, zodat 
peuters en kleuters met dezelfde onderwerpen 
bezig zijn en ook met elkaar kunnen optrekken. 
Vaak vormt een mooi prentenboek de start van 
zo’n thema dat zich gedurende de weken verder 
uitbreidt. Daarnaast leren de kinderen steeds 
meer zelfredzaam te worden, zelf hun schoenen 

of jas aan en uit te trekken, opruimen, eten en drinken en oefenen ze met naar de wc 
gaan. Doordat ze twee ochtenden in de week op school zijn, leren ze andere kinde-
ren kennen, zien ze de leerkrachten die rondlopen en raken zo vertrouwd met de 
routines in de school. Het maakt de overgang naar de kleutergroep dan ook een stuk 
makkelijker. Om die reden gunnen we eigenlijk iedere tweejarige deze mooie start. 

De ‘ooievaartjes’ op ons Ooievaarsnest krijgen in ieder geval alle kansen om zich te 
ontwikkelen en een ‘vliegende start’ te maken. De peutergroep is er op maandag- en 
donderdagochtend van 8.30 tot 12.30 uur en is inclusief lunch. Op die manier kunnen 
de kinderen eenmaal thuis meteen lekker naar bed voor een middagdutje. Bij vol-
doende aanmeldingen gaan we ook de andere ochtenden open. 

Gunt u uw peuter ook zo‘n mooie start? Kijk op www.ikcooievaarsnest.nl voor infor-
matie en aanmelden of maak een afspraak om een kijkje te komen nemen. 
Kindcentrum Het Ooievaarsnest in Zwaag omvat: 
• peutergroep de Ooievaartjes • VVE peutergroep de Zwaaghalsjes
• openbaar basisonderwijs  •buitenschoolse opvang



Kerst in de buurttuin

Momenteel is het natuurlijk rustig in de 
buurttuin qua tuinwerkzaamheden. Met Sint 
Maarten waren we er nog wel met lichtjes, 
warme chocolademelk en wat lekkers voor de 
kinderen, erg gezellig! 
En nu weer een verrassing, stond er toch 
zomaar een kerstboompje in de tuin. Buurtbe-
woners die nog wat versiering hadden en het 
leuk vonden, konden er hun glitters en kerst-
versiering in kwijt. Leuk om te zien hoe de 
boom steeds verder uitgroeide naar een echt 
kerstboompje. En dat niet alleen, hij jongde 
aan en kreeg er spontaan een nóg kleiner 
boompje bij. Dus het werden maar liefst twee 
boompjes om te versieren. Zo voel je toch 
verbinding met elkaar, want zoals al op een 
van de ballen stond geschreven, zonder jou is 
er geen bal aan!
Ook in de buurtbieb om de hoek zit de 
kerstsfeer er goed in. Het biebhuisje zelf is 
versierd met lichtjes en ernaast staat een 
kerstboompje. Zelfs de inwonende kabouter 
op zolder had een kerstboompje naast zich 
staan. Overigens is er in het geval van deze 
kabouter absoluut geen sprake van een een-
zame oudere. Minstens één keer per week 
komt er een meisje met haar moeder naar de 
bibliotheek. Want ja, ze is gek op boekjes, 
maar ze komt vooral voor de kabouter. Zo’n 
trouwe bezoekster zou je iedere oudere wel 
gunnen. En jongere trouwens ook. Laten we 
in het nieuwe jaar maar weer vooral naar 
elkaar omkijken, samen komen we een eind. 
Dat hebben we al ervaren met onze (kerst)
buurttuin.
We wensen jullie in het nieuwe jaar dan ook 
vooral veel samenzijn toe, maar ook buiten-
lucht, groen, gezondheid en geluk. 
Tot in 2022!

Groetjes Fia, Marjo, Ans, Ton, Joke, Sonja, 
Theo en Marjo



Helaas weer geen uitvoering in januari 

Laten we eerst beginnen met u allen gezondheid en 
voorspoed te wensen, zo het hoort aan het begin van 
het nieuwe jaar. Een start van een tweede achtereenvolgend 
nieuw jaar met wederom een lockdown die heel veel sectoren keihard treft en zo ook 
de culturele sector. Als amateur musicalvereniging wilden we niets liever dan, na an-
derhalf jaar onzekerheid, repeteren en hard werken, ons musicaljaar bekronen. Onze 
professionals, leden en vrijwilligers stonden klaar om deze kroon te zetten, maar ook 
nu mag uitvoeren in januari niet zo zijn.

Waarschijnlijk heeft u het in de social media al vernomen, maar uitstel is geen afstel! 
Gokken op een beëindiging van de lockdown tegen de tijd van de voorstellingen kon-
den we niet doen, nog afgezien van het gebrek aan repetities van spelers en orkest. 
Als we gaan optreden dan doen wij geen concessies aan de kwaliteit die u van ons 
gewend bent, dus het wordt uitstellen. 
De grote vraag is, wanneer dan wel? Welnu, we hebben tijdens een ‘illegaal’ overleg 
met bestuur, artistieke leiding en techniek een mogelijke datum in gedachte. ‘Vertel, 
vertel!’, zult u wellicht denken, maar dat is niet met zekerheid te vertellen op het 
moment dat mijn vingers het toetsenbord beroeren. U dient te weten dat er al met al 
zo’n 75 mensen betrokken zijn bij deze besluitvorming. 

Vraag 1 daarbij was welke data zijn er beschikbaar zijn in onze thuishaven De Witte 
Valk? Vraag 2 zijn op de beschikbare data met name de hoofdrolspelers, de anderen, 
artistiek team, orkest, toneelmeesters et cetera überhaupt ter beschikking? Iedereen 
had al ruim anderhalf jaar de oorspronkelijke data in zijn agenda vrijgehouden. Een 
ensemble uit anderhalve man en een paardenkop is ook geen optie dus ten tijde van 
dit stuk proza is het nog niet geheel duidelijk of het gaat lukken op de beoogde data.

En dan, wat te doen met de fans die al kaarten hebben gekocht? Wel, die krijgen 
hun eurootjes teruggestort want dat is de eenvoudigste klap. Iedereen die kaarten 
heeft gekocht, ontvangt of heeft al een mail ontvangen met daarin de vraag of men 
het bedrag wenst terug te ontvangen of het aan de vereniging wilt doneren om ons 
daarmee te steunen. U moet begrijpen dat uitstellen van de productie, en dit nu al de 
tweede keer, ons extra kost. 

Als u nader contact met ons wilt hebben, stuur dan een e-mail naar sponsorzaken@
musicalzwaag.nl en dan komen wij daarop terug.
Ondertussen houden we goede hoop op betere tijden, want we staan te trappelen 
om onze te gekke musical aan u te mogen presenteren. Wij kijken enorm uit naar het 
moment om u allemaal te kunnen trakteren op een fantastische voorstelling. 

Wat ons betreft: wordt vervolgd, dus houd onze berichten, website en social media in 
de gaten!



Blokker, een dorp van oost tot west (vervolg)
Door Piet Kroon

We gaan 50 jaar verder in de tijd. Het oude Pancratius-schoolgebouw (toen nog met 
een k) heeft plaats gemaakt voor een straatje nieuwbouw en is onder de paraplu 
van De Kieft een stukje noordelijker dan Pancratiusschool met een c een nieuw leven 
begonnen. Nog meer veranderingen hadden zich inmiddels lang daarvoor al aange-
diend. Ooster- en Westerblokker zijn bestuurlijk van elkaar gescheiden, want Blok-
ker werd op 1 januari 1979 kind van de rekening ten gevolge van de gemeentelijke 
herindeling. Het westelijke deel werd toen bij de gemeente Hoorn gevoegd, terwijl 
tegelijkertijd het oostelijke deel bij de gemeente Drechterland werd ingelijfd.

De twee driesprongen aan de Boekert 
zijn enkele jaren geleden vervangen 
door twee mini-rotondes, zó klein dat 
de gemeente Drechterland van ver-
beelding over deze ingreep niet naast 
zijn schoenen hoeft te gaan lopen. 
Met enige fantasie hebben de nieuwe 
ingrepen iets weg van twee gepla-
veide windrozen en duiden ze op een 
symboliek die het stil protest tegen de 
ontrafeling van de gemeente Blokker 
tot in lengte van jaren op het wegdek 
aan de kaak blijft stellen. De eerste 
windroos mist richting oost en de 
tweede mist richting west. 
De schuld mag in ieder geval niet in 
de schoenen van de Boekert worden 
geschoven, dat verplicht was om de 
spoorweg-horde te nemen teneinde 
de continuïteit van het oorspronke-
lijke streekdorp niet te onderbreken. 

Naar het noorden en het zuiden vormt de meanderende, dubbele Dracht al weer heel 
wat jaren de virtuele grens tussen de twee nieuwe gemeenten. Mag ik deze scheids-
lijn nu symbolisch de ‘Tweedracht-route’ noemen of verdient deze, van oorsprong 
oeroude kreekrug tegen wil en dank, nog steeds een verbindende betekenis?
Nu, zoveel jaren later, loop ik mijn vertrouwde rondje en passeer het oude gemeen-
tehuis. Ik ben slechts een buitenpoorter, die ooit uit Zwanenburg naar Blokker toe is 
komen vliegen, en probeer me voor te stellen hoe dit voelt. Maar de geboren en ge-
togen Blokkerder snapt het helemaal. De Boekert blijft nog steeds het ware centrum. 
Er is nog nooit gewinkeld, maar één boodschap ligt overduidelijk vlak aan de weg, en 
kan gratis door iedere passant ter harte worden genomen.  
De Barmhartige Samaritaan en De Heldhaftige Krijgsman kijken sinds de scheiding op 
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schootsafstand met lede ogen toe, want ook zij hebben het allemaal meegemaakt. 
Ze zijn botweg van elkaar gescheiden, geslachtofferd door de boedelscheiding. Toch 
blijft de herinnering aan een ongedeeld Ooster- en Westerblokker intact. Zoals op 

het Beatles-monument ‘I wanna hold your 
hand’ staat vereeuwigd, houden de Blok-
kerdagen de herinnering aan het oude 
Blokker net zo stevig vast. Noem Beatles en 
Blokker in één adem en het Aha-erlebnis 
naar de jaren zestig komt glashelder weer 
bovendrijven. Het Beatles-monument, waar 
menig fietser zijn rustmoment vindt, is dan 
ook een uitverkoren plek. Het kon niet 
mooier, oog in oog met het oude Raadhuis, 
waar Blokker en Beatles in lengte van jaren 
met elkaar verbonden zullen blijven en het 
ongedeelde hart, zonder omleidingen, nog 
steeds blijft kloppen. De klok van het oude 
gemeentehuis is solidair en tikt  nog steeds 
trouw door. Die aanblik laat het hart van 
menig verstokte Blokkerder nog altijd snel-
ler kloppen!

Vrienden en vriendinnen van Het Masker

Waar we het in de vorige editie van het Samenspel niet over 
gehad hebben, is het ingrijpende nieuws dat ook tijdens De 
Aftrap bekend gemaakt is. Naar aanleiding van de regelgeving 
en de innige wens om carnaval zo veel mogelijk ‘als gewoon’ te vieren, kiest Het 
Masker er voor om het gehele carnavalsweekend op een later tijdstip te plannen, 
namelijk met halfvasten! Op deze manier blijven wij toch een beetje bij de oorsprong 
van het carnavalsfeest. Het oorspronkelijke carnavalsweekend eind februari komt qua 
regelgeving gewoon te vroeg, verwachten wij. Door nu alvast voor te sorteren op 
een latere datum kan iedereen zich daar nu op richten en plannen: de organisatie, de 
optochtdeelnemers en de vierders. Kortom: carnaval  Zwaag wordt in 2022 gehouden 
van vrijdag 25 tot en met dinsdag 29 maart.

Maar voor het zover is, hebben we nog meer gewijzigde data voor jullie in petto. 
Eentje daarvan is de MaskerQuiz. Deze begint in De Witte Valk op zondagmiddag 27 
februari om klokslag 14.00 uur. Maar waarom op zondagmiddag? Nou dat gaan wij u 
uitleggen. Wij verwachten dat dit tegen die tijd wel haalbaar zal zijn binnen de regel-
geving. Mocht er meer kunnen, plakken we er gewoon een afterparty aan vast. Om 
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die laatste reden hebben wij de zaterdag ervoor (26 februari) ook alvast gereserveerd 
voor een mogelijke feestelijke invulling.

Na een jaar het niet gedaan te hebben, is dit jaar op zaterdag 5 maart wel weer de 
rondgang door Zwaagdijk-West, Bangert en Oosterpolder en Zwaag. Met daarbij 
uiteraard het nieuwe Vuistdikke Fullcolour Glossy Maskermagazine editie 2022! Wij 
kijken er nu al naar uit.

55 jaar Het Masker en natuurlijk gaan we dat vieren! Het jubileumfeest barst zater-
dag 14 mei los in onze Leuttempel De Witte Valk.

Zo langzamerhand beginnen de optochtdeelnemers weer met vergaderen of zijn 
begonnen met bouwen. Materialen worden overal vandaan gehamsterd, onderstel-
len van stal gehaald en schuren ruim gemaakt. Ja, de handige Harry’s van Zwaag en 
omstreken gaan weer aan de slag voor de mooiste dag van het jaar.
Het Masker heeft weer speciaal voor de optochtdeelnemers voordelige regelingen 
kunnen treffen met een aantal leveranciers. Pur, hout, schroeven, verf, papier, belet-
tering, kleding, enzovoort. Dit allemaal te verkrijgen tegen aantrekkelijke kortingen 
en kleine prijsjes om een knaller van een creatie te maken. Ook geldig voor deel-
nemers van de kinderoptocht. Op de pagina Optocht/Bouwmaterialen op onze site 
staan alle mogelijkheden van de deelnemende bedrijven overzichtelijk op een rijtje. 
Hou de pagina bouwmaterialen goed in de gaten op eventuele nieuwe updates en 
toevoegingen. Maak er gebruik van, dat scheelt weer in de portemonnee.

Tot slot hebben we nog steeds geen antwoord op de prangende vraag ‘Wie is De 
Prins?’. De Prins zit zo op hete kolen dat hij ons een bijzondere brief in geheimschrift 
heeft gestuurd waarin hij zichzelf en de Hofdames bekendmaakt. Aan jullie de schone 
taak om deze te ontcijferen aan de hand van gegeven hints die in ieder bericht, foto 
of story van Carnaval Zwaag verstopt zitten en er achter te komen wie deze lollige 
Prins Carnaval van Zwaag is. De brief is terug te vinden op onze site www.carnaval-
zwaag.nl.

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

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

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



Mededelingen 

De praktijk is wegens nascholing, 
vakantie of nachtdienst gesloten op maandag 24 januari.

Ontspanning door meditatie                                                                                                                                        
In januari start Nicole Kruyning, POH GGZ van MCO, met een reeks avonden ‘Ont-
spannen door meditatie’ voor patiënten die ingeschreven zijn bij Huisartsenpraktijk 
Medisch Centrum Oost. 
Ontspannen, wat betekent dat voor jou? In welke mate we behoefte hebben aan 
ontspanning en op welke manier, is voor iedereen verschillend. Wat wel overeen-
komt, is dat het gaat over tot rust komen in lichaam én geest. Dat kan door wande-
len, Netflixen, yoga, sporten, et cetera. Er zijn veel manieren om tot rust te komen. 
Tijdens de dag bouwen we spanning op en soms staan we zelfs al gespannen op, 
dan staan we gelijk ‘aan’. 
Er zijn twee soorten spanning: bewust en onbewust. Bewuste spanning is bijvoor-
beeld problemen op je werk, zieke kinderen, ergens op tijd moeten zijn. Over het 
algemeen is dit kortdurende spanning met een eind. Met andere woorden: als het 
voorbij is en je weer kunt bijkomen, ben je weer in balans. Onbewuste spanning 
wordt onder andere veroorzaakt door je manier van denken, omdat je bijvoorbeeld 
veel moet van jezelf. Of je hebt de neiging om je heel druk te maken als de dingen 
niet lopen zoals jij ze had bedacht. Of je trekt je dingen snel persoonlijk aan. Of je 
hebt het idee dat je dagen voorbij vliegen en dat je er geen tijd is voor jou. 
 
Tijdens de avonden is er aandacht voor beide soorten spanning en ga je oefenen 
met het terugbrengen van je aandacht. 

Digitale sessies, vanuit je eigen bank of bed                                                                                                                       
De lessen worden digitaal gegeven, dus lekker vanuit je eigen huis. De les duurt on-
geveer 45 minuten en bestaat uit verschillende soorten meditaties en oefeningen. 
Ervaring is niet nodig, wel dat je Teams op je mobiel/laptop of tablet hebt staan.

Wanneer en opgeven per mail  (u kunt ook later instappen)                                                                                                                                       
Start is op maandag 10 januari om 19.45 uur. Vervolgdata zijn 17 januari, 24 janu-
ari, 31 januari, 7 februari, 14 februari, 28 februari, 7 maart, 14 maart en 21 maart. 
Je geeft je op voor een serie van tien lessen en tussendoor kun je ook altijd nog 
instappen. Er zijn geen kosten aan verbonden. 
Doe je mee? Stuur een mail naar nicole@medischcentrumoost.com .

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



Uitvaartlocaties

Graag willen wij u deze keer wat vertellen over de uitvaartlocaties binnen de kernen. 
Naast de twee katholieke kerken die we nog rijk zijn (de Martinuskerk en Lourdes-
kapel in Zwaag en de OLV Visitatiekerk in Oosterblokker) is nog een aantal mooie 
locaties beschikbaar om herdenkingsdiensten en/of condoleances te houden. 

In Oosterblokker is dit het Cultureel Centrum Pancratius. Deze voormalige en geres-
taureerde kerk wordt tegenwoordig voor velerlei doeleinden gebruikt, waaronder 
opbaring, condoleances en uitvaarten. Hoewel in deze tijd veel niet kan, mag een 
uitvaart gelukkig nog wel plaatsvinden. Hier zijn diverse ruimtes ter beschikking 
waaronder een mooie grote zaal, het schip, die geschikt is voor een bijeenkomst. 
Er kan muziek en beeldmateriaal worden gepresenteerd en er zijn sfeervolle kroon-
luchters die ontstoken kunnen worden. Ook de klok kan worden geluid bij een uitge-
leide. Na afloop een samenzijn met koffie en broodjes of zelfs een borreltje behoren 
hier tot de mogelijkheden. Dit alles wordt verzorgd door vele lieve vrijwilligers. 

Een andere mooie locatie is de Dorpskerk van Westerblokker. Dit is een PKN-kerk, 
maar zoals zij zelf aangeven ook een ontmoetingsplaats voor iedereen.  Deze kerk 
is wat kleiner, maar zeker niet minder sfeervol. Naast de kerk ligt nog een kleine 
begraafplaats, maar ook de katholieke begraafplaats ligt hier niet ver van af. Een 
livestream en koffie en broodjes na de dienst behoren hier tot de mogelijkheden, 
evenals het luiden van de klok. Dit verzorgd door bevlogen kosters en vrijwilligers uit 
de gemeenschap. 

Een derde voormalig kerkgebouw is het uitvaartcentrum aan de Johannes Poststraat 
in Hoorn, voorheen de Engelbewaarderskerk. Geschikt voor kerkelijke en niet-kerke-
lijke uitvaarten. Een ruim gebouw waar zeker in deze tijd een uitvaart en een kof-
fietafel veilig georganiseerd kunnen worden. Er zijn familiekamers waar een dierbare 
opgebaard kan worden in een warme privésfeer. 

Neem eens een kijkje op de websites van deze locaties, zeker de moeite waard!
Wilt u meer weten? Bel gerust, wij staan graag voor u klaar! Dichtbij vertrouwd, 
telefoon 06-11444417 (24 uur per dag bereikbaar).

Lian Kroon en Monique Bankras

Namens de gezamenlijke uitvaartverenigingen:
St. Barbara Zwaag
St  Barbara Oosterblokker
St. Jozef Blokker
De Laatste Eer Blokker/Zwaag
Uitvaartvereniging Schellinkhout



Pindakaas-banaan-cupcake 

Aantal personen: 15 
Bereidingstijd: 35 minuten + 20 tot 30 minuten oventijd 
Gelegenheid: bakken
Vegetarisch: ja 

Ingrediënten
- 150 gram boter op kamertemperatuur 
- 150 gram fijne kristalsuiker
-  3 eieren 
- 150 gram zelfrijzend bakmeel
-  3 bananen + 15 plakken banaan voor de topping 
-  80 gram pindakaas + 150 gram voor de topping 
-  Muffinbakvorm 
-  12 papieren cupcake-vormpjes
-  Keukenmachine 
-  Spatel 

Bereidingswijze 
-  Verwarm de oven voor op 180 graden 
-  Plaats de papieren cupcake-vormpjes in de muffinbakvorm 
-  Mix de suiker en boter in de keukenmachine 
-  Voeg de eieren één voor één toe en mix alles tot een luchtig mengsel
-  Spatel het zelfrijzend bakmeel door het mengsel tot een glad beslag
-  Snijd de bananen in kleine stukjes
-  Voeg de bananen en pindakaas toe aan het mengsel en roer alles goed door elkaar
-  Vul de papieren cupcake-vormpjes voor ¾ met het beslag  
-  Bak de cupcake in ongeveer 20 tot 30 minuten gaar en goudbruin 
-  Laat de cupcakes goed afkoelen voordat je ze gaat serveren 
-  Verdeel de pindakaas als toefje over de cupcake
-  Plaats de plakjes banaan op de toefjes pindakaas 

Tip
- Prik met een satéprikker in het midden van de cupcake. Als de satéprikker schoon uit 
de cupcake komt, dan is de cupcake gaar.

Eet smakelijk!
www.tassiesfoodfavorites.nl



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 23 januari Blokker: 
ds. J. Meinders

Zondag  30 januari Zwaag: 
ds. T. van Lente-Griffioen, viering HA

In verband met de richtlijnen van het RIVM is het mogelijk dat (een gedeelte van) 
bovenstaande vieringen online zijn. 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.

Samen voor de kerk van morgen 

De kerk is een plek waar we het geloof met elkaar delen. 
Waar we rust en verdieping vinden. Het is een plek waar 
we omzien naar elkaar. En waar we zorgen voor de mensen 
in de samenleving die onze steun nodig hebben.
Om alle verbindende activiteiten in onze kerk ook in 2022 voort 
te kunnen zetten, doen we een dringend beroep op u voor een financiële bijdrage. 
Met uw gift en die van anderen hebben we het afgelopen jaar veel kunnen doen aan 
het onderhoud van onze mooie St. Martinuskerk in Zwaag. En na een ingewikkelde 
tijd vanwege de coronacrisis, wil de kerk weer vooruit en investeren in kerk-zijn. 
Met uw steun kan de kerk haar plek blijven innemen in Zwaag.

Ook in 2022 willen we er zijn voor iedereen die de kerk nodig heeft, op wat voor ma-
nier dan ook. We hopen van harte dat u de kerk wilt blijven steunen. Samen voor de 
kerk van morgen. Want ook voor de generaties die komen, wil de kerk graag inspire-
rend, gastvrij en zorgzaam zijn. 

Alleen samen kunnen we dat waarmaken. Helpt u mee? U kunt uw gift overmaken 
op rekeningnummer NL84 RABO 0307 7006 82 t.n.v. RK parochie H. Matteüs, onder 
vermelding van kerkbalans ZW2022. Dankzij uw gift blijft de St. Martinuskerk ook 
morgen een plek van betekenis. 
Heeft u vragen over deze actie, stel ze aan de werkgroep Kerkbalans Zwaag, 
telefoonnummer 06-19091730. Wij danken u heel hartelijk voor uw bijdrage.



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.
Wanneer deze activiteiten overdag gebeuren, is gebruik van mondkapje bij verplaatsing en houden van 
1,5 meter afstand verplicht.

De kerkdiensten zullen met of zonder koor zijn. Op het moment dat dit overzicht gemaakt is, 
weten wij nog niet hoe het verder gaat met de coronamaatregelen, dus dit alles onder voorbehoud.

Za. 22 jan. 19.00 uur Oosterblokker Eucharistieviering 

Zo. 23 jan. 09.30 uur Zwaag Eucharistieviering 

  11.00 uur Hoorn Eucharistieviering 

Za. 29 jan. 15.00 uur Zwaag Vietnamese viering

  19.00 uur Oosterblokker Eucharistieviering

  19.00 uur Westwoud Viering in de PKN-kerk

Zo. 30 jan. 09.30 uur Zwaag Eucharistieviering

  11.00 uur Hoorn Eucharistieviering 

Za. 05 febr. 19.00 uur Westwoud/

   Oosterblokker Eucharistieviering

Zo. 06. febr. 09.30 uur Zwaag Eucharistieviering

  11.00 uur Hoorn Eucharistieviering

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


