
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 18 maart kunt u inleveren 

uiterlijk op woensdag 9 maart 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.
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Het Samenspel is een twee-wekelijkse uitgave (oplage 7000 stuks) 
van Stichting Samenspel en heeft tot doel de inwoners van Blokker, 
Oosterblokker, Bangert-Oosterpolder, Zwaag en Zwaagdijk-West op 
de hoogte te houden van de activiteiten van de verenigingen, 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

Kom zingen bij koor Ooker!
Dit ‘Ookervogeltje’ zingt er lustig op los! Doe 
ook mee en kom kennismaken met koor Ooker 
op de maandagavond van 20.00 tot 22.00 uur, 
oefenlocatie Dorpskerk Blokker op de hoek 
Westerblokker/ Kolenbergstraat. 
Ooker, een koor met spirit! Ooker zingt al 
meer dan 25 jaar nummers met een ziel. Denk 
hierbij aan Nina Simone, Stevie Wonder en Ray Charles, maar ook The Wailin’ Jenny’s 
of een Iers lied. De zangers en zangeressen van Ooker genieten van het samen zingen 
en samen zijn.
Naast de muzikale gezelligheid vinden we het ook belangrijk om eens in de maand 
een nazit te houden met een hapje en een drankje.
Ook sluiten we ieder seizoen af met een samenzijn, bijvoorbeeld bij een Ooker-lid in 
de tuin, waarbij gelegenheid is van je te laten horen. Dat kan een lied zijn, een eigen 
geschreven limerick, een theaterstukje, het kan allemaal. Alles mag, niets moet.
Verder vinden we het leuk om zo af en toe op te treden.
Alle groepen zoeken versterking! En zingen is heel gezond voor je hart. Aarzel niet 
langer en zoek de gezelligheid buiten je huis op! Meer info? www.ooker.nl of stuur 
een e-mail naar bestuur@ooker.nl

Algemene Ledenvergaderingen St. Barbara Oosterblokker 

Woensdag 23 maart houdt R.K. Begrafenis- en Crematievereniging 
St. Barbara Oosterblokker haar jaarvergaderingen 2021, 2020 en 
2019 in Cultureel Centrum Pancratius in Oosterblokker. 
Aanvang 20.00 uur. Het wordt een belangrijke bijeenkomst, 
want naast het houden van drie jaarvergaderingen (door corona) 
stellen wij ook graag onze twee kandidaat-bestuursleden aan u voor, te weten Jan 
Wever en Annemiek Nouwen. Jan is bereid de belangrijke taak van wijlen onze voor-
zitter Jan Vlaar over te nemen en  de bestuursfunctie van Annemiek wordt nog verder 
ingevuld. Na instemming van de (aanwezige) leden treden zij toe tot ons bestuur. 
Wij zijn blij dat het eindelijk weer mogelijk is om een fysieke ledenvergadering 
te houden.  Als het coronabeleid tussentijds wordt aangescherpt, dan houden wij 
hier uiteraard rekening mee. Wij hopen u te mogen begroeten op deze voorname 
vergadering(en). 

Het bestuur 



Coverstory: De Vrijbuiter

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

Op Ermgardlaan 4 in Blokker wonen Hein en Jettie Leliveld. 
Hein vertelt over het ontstaan van de naam voor hun huis.

“In 1987 ben ik vanwege mijn werk van Ter Aar naar Blokker verhuisd. Ik werkte als 
ingenieur bij het Consulentschap voor de Tuinbouw in Hoorn in het statige kantoor 
op de hoek aan het Keern (voormalige belastingkantoor). Destijds speelde ik zo’n 
tien jaar als trompettist/saxofonist in het dans- en showorkest de Vrolijke Vrijbuiters 
uit Aalsmeer. Die band is opgericht na de oorlog en trad wekelijks vooral op in het 
westen van Nederland. Ik ben in die band ongeveer 25 jaar actief geweest. Aalsmeer 
stond in die tijd bekend als de bakermat van vele bands zoals de Westplas Melodians, 
de Aviola’s en Hobo String Band. Er is ook een fraai gedenkboek over deze periode 
in de Nederlandse muziekgeschiedenis uitgebracht. Inmiddels zijn nagenoeg alle 
bandleden in het hiernamaals. Sinds 1987 heb ik als muzikant van de band De Vrolijke 
Vrijbuiters de naam De Vrijbuiter op mijn huis staan.”

Oproep: ook een huis 
met een naam?
Lezers opgelet: heb 
je ook een huis met 
een bijzondere naam? 
Laat het ons snel 
weten 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!



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  14 MAART
MAANDAG  28 MAART

Het Grote Verkiezingsdebat in Schouwburg Het Park

Dinsdag 8 maart vindt Het Grote Verkiezingsdebat plaats in 
Schouwburg Het Park. Onder leiding van presentator Donatello 
Piras gaan de lijsttrekkers van de twaalf politieke partijen met 
elkaar in debat over belangrijke en actuele thema’s in Hoorn, 
Blokker en Zwaag. Het debat start om 20.00 uur en de toegang is gratis. Het debat is 
ook thuis te volgen via een livestream.

Voor de derde keer vindt Het Grote Verkiezingsdebat plaats in schouwburg Het Park 
in Hoorn, onder leiding van Donatello Piras. Deze ervaren debatleider werkte als tele-
visiepresentator voor RTL-Z en als vaste commentator schuift hij vaak aan bij radio- en 
tv-programma’s. Donatello leidt de twaalf lijsttrekkers langs een aantal belangrijke en 
actuele thema’s, waaronder wonen, mobiliteit, sociale zaken en veiligheid.

Publiek krijgt een actieve rol
Met de Mentimeter-app krijgt het publiek ook een actieve rol tijdens het debat. Via 
deze app kunnen de aanwezigen en kijkers hun mening geven en vragen stellen die 
aan de lijsttrekkers voorgelegd kunnen worden.

Toegang is gratis
De toegang is gratis. De zaal is vanaf 19.30 uur open. Het debat start om 20.00 uur en 
duurt tot circa 21.45 uur.

Live uitzending
Via een livestream kunnen inwoners en andere geïnteresseerden ook thuis meekijken 
en meedoen. De livestream is op 8 maart vanaf 19.45 uur beschikbaar. De link naar de 
livestream is te vinden op www.hoorn.nl/verkiezingen .

Meer informatie
Meer informatie over de verkiezingen is te vinden op www.hoorn.nl/verkiezingen . 
Vanaf daar kunnen inwoners onder meer naar het Kieskompas om hun stem te bepa-
len. Ook staat er informatie over de partijen die meedoen aan de verkiezingen.



De Olympische Winterspelen 
op De Bussel 

Bij basisschool De Bussel stonden 
op Leerplein 1 t/m 4 de Olympische 
Winterspelen centraal. De kinderen 
hebben onder andere een ski-
schans gebouwd, een skeletonrace 
gehouden, de olympische ringen 
getekend, medailles geknutseld en 
natuurlijk werd naar de wedstrijden 
gekeken op het digibord. Woens-
dag 16 februari was de afsluiting. 
In de gymzaal konden de kinderen 
‘schaatsen’, ‘ijshockeyen’ en ‘bob-
sleeën’ op een ijsbaan van scheer-
schuim. Na afloop was er koek en 
zopie.

Collectanten gezocht voor ReumaNederland
Van 21 tot en met 26 maart loopt de collecte van 
ReumaNederland (voorheen het Reumafonds). Ik ben op zoek 
naar collectanten die mij daarbij willen helpen.
Omdat ik nog niet zo lang in Oosterblokker woon, heb ik nog 
niet zo’n groot netwerk. Het kost je ongeveer anderhalf uur tijd en je helpt mij en 
ReumaNederland er enorm mee. Je kunt je opgeven bij Josephine van Weerdt: 06-
50451001 of jvanweerdt@quicknet.nl Wil je weten wie ik ben, kom je dan opgeven op 
Oosterblokker 117a.

KVG Zwaag komt weer samen

KVG Zwaag moest onlangs opnieuw de bijeenkomst 
afzeggen. Niet vanwege corona, maar vanwege de 
zware storm. Het was onverantwoord dat de leden 
naar De Plataan zouden gaan. Nu staat vrijdag 11 maart een gezellige avond met 
onze dames gepland. Het duo Simonéz komt optreden. Zij noemen hun concert ‘Und 
Schmerz et Amour’. Dit wordt een topavond. Deze muziek brengt eenieder in bewe-
ging! Na de koffie/thee wordt er ook een glaasje geschonken om de sfeer te verho-
gen. Het KVG-bestuur nodigt haar leden van harte uit om deze avond naar De Plataan 
te komen. Aanvang 20.00 uur. 



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 16 MAART
  WOENSDAG 30 MAART
SVP PAPIER GEBUNDELD OF IN DOOS/BAK AAN DE WEG ZETTEN.

Zonnebloem Westerblokker zoekt helpende handen

De Zonnebloem Westerblokker is weer volop bezig met 
het organiseren van alle activiteiten voor dit jaar. We 
zetten alles op alles om mensen met een lichamelijke 
beperking en ouderen een onvergetelijke tijd te bezor-
gen, zodat ook zij volop van het leven kunnen genieten. Eindelijk mag het weer en 
kunnen we elkaar weer in levende lijve zien en begroeten.
Om onze activiteiten goed te kunnen blijven uitoefenen, hebben we meer helpende 
handen nodig waaronder een penningmeester. Dus als je een klein beetje tijd over 
hebt en je zou ons team willen versterken, ben je van harte welkom. Wij zijn op zoek 
naar een penningmeester en vrijwilligers die ons team komen versterken. Wat zijn 
jouw speciale krachten en hoe zou je ons team willen komen versterken? Bel ons en 
we zien hoe jij het meest in jouw kracht kan staan bij ons. Samen staan we sterk en 
maken we er iets moois van voor ons allemaal. Neem voor meer informatie contact 
op met: Daniëlle van der Kwartel van Nationale Vereniging de Zonnebloem, afdeling 
Westerblokker, 06-11094938 of dvdk1969@gmail.com .

Nel, Margreet, Karin en Daniëlle

Een unieke samenwerking

Na de start van mijn bedrijf ben ik een unieke samenwerking aangegaan met mijn 
collega Monique Bankras. Monique en ik hebben elkaar een paar jaar geleden voor 
het eerst ontmoet toen ik bij een uitvaartcentrum werkte. Er was gelijk een klik! Toen 
ik de opleiding voor uitvaartverzorging ging doen, heb ik stage gelopen bij Monique. 
Inmiddels hebben we in de afgelopen periode al veel bijzondere, waardevolle en in-
tense momenten beleefd bij verschillende families. Wij staan voor dezelfde principes 
in ons werk, wat ook terug te zien is in onze kernwoorden: liefdevol, betrokken en 
praktisch en ‘De kracht van liefdevolle verbinding’.
Samen staan wij sterk om u bij te staan op een scharniermoment in uw leven.

Sandra Boorsma



  Column Anja

Ophaaldata plastic HVC Zwaag
OPHAALDATA:  DONDERDAG 24 MAART

“Wat een wind zeg! Zullen we weer even bij de zee kij-

ken?”, vraagt manlief. Dat hoeft hij maar te zeggen en ik 

sta klaar met laarzen, truien, sjaals, mutsen en jassen. Heer-

lijk even kijken bij de ruige zee. We rijden naar Petten en klimmen op de heuvel waar 

een uitkijk is over de zee. Het is vloed en er is bijna geen stukje strand meer over. 

De wind waait langs mijn wangen en neemt regendruppels met zich mee. Ik geniet 

van het uitzicht en de schuimende golven die op het strand beuken. 

Ik ben blij dat ik op land sta en niet mee hoef te gaan op die hoge golven. Ik word al 

zeeziek bij de gedachte. Wat een kracht en woestenij op dat water. 

Ik ben onder de indruk van de zee, vooral nu ik deze week een boek heb gelezen over 

het zeilbootje ‘Warnow’. De schrijver heeft zes jaar onderzocht wie het waren die met 

het bootje in 2013 verdwenen op de Noordzee en hoe het zo gekomen is dat deze 

drie mensen een zeemansgraf kregen. De schrijver is een journalist die na een bericht 

over drie vermiste Nederlanders iets hierover in de krant moest schrijven. Het verhaal 

liet hem niet los omdat hij ook zeiler is. Het bleek een niet zeewaardig bootje te zijn 

met een onervaren ‘kapitein’ die de kracht van de zee zwaar had onderschat. 

Eerst zou hij met zeven muzikanten naar het noorderlicht varen, maar in Engeland 

stapten er al vijf af nadat ze bijna tegen de kliffen van Whitby waren geslagen in een 

storm. Ondanks waarschuwingen van ervaren zeebonken ging de ‘kapitein’, de saxo-

fonist van de band, met zijn vriendin en een vriend toch weer de zee op en kwamen 

nooit meer terug.

Nu sta ik hier met manlief te turen over de zee en realiseer me dat daar ergens op 

de bodem dat bootje ligt met een kraan als mast, drie mensen, een saxofoon en een 

gitaar. Heel af en toe geeft de zee wat terug, maar veel houdt hij voor ons verborgen. 

Huh, zie ik daar nou een saxofoon op het strand liggen? 

Oh nee, het is maar een schuimkronkel.

De Noordzee



Tuinman heeft  nog tijd  over voor het onderhoud van uw tuin. Voor onder andere 
planten van planten, spitten, onkruid wieden, snoeien et cetera.

Telefoonnummer: 06-12568309.

Familieberichten & Zoekertjes
AANGEBODEN

Voor plaatsing in het Samenspel van 18 maart graag uiterlijk op  
WOENSDAG 9 maart 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.

We gaan ervoor!
De versoepelingen zijn een feit en daarmee hebben we 
alle lichten op groen gezet voor onze voorstellingen 
van ‘Little shop of horrors’. We zwaaien de deuren weer 
open en kunnen niet wachten de planken op te gaan!
Zoals u heeft kunnen lezen, viel het verplaatsen van onze voorstellingen door di-
verse agenda’s en omstandigheden niet mee. Maar het is gelukt. In plaats van twee 
weekenden met voorstellingen spelen wij nu vier voorstellingen in één weekend. Op 
vrijdag 6 mei is onze première, zaterdag 7 mei spelen wij zowel een middag- als een 
avondvoorstelling en op zondag 8 mei is onze vertrouwde middagvoorstelling. 
De kaartverkoop voor onze voorstellingen is 1 maart gestart. We realiseren ons dat 
we in het laatste weekend van de meivakantie spelen, maar er was helaas geen ande-
re keuze. Desalniettemin staan er vier fantastische voorstellingen op het programma 
en kunnen we een intense en moeilijke periode afsluiten met een musical vol gekkig-
heid, humor en een knipoog. En daarbij hebben we ú nodig, want we kunnen niet 
zonder publiek. Dat geldt dit jaar misschien wel meer dan anders, want ook financieel 
hebben we zware klappen te verduren gekregen. Komen kijken is dan ook naast een 
heerlijke Zwaagse musicalavond, lokale cultuur en verenigingsleven steunen voor nog 
meer en sterkere producties in de toekomst. 
Naast het reserveren van kaarten kunt u ons ook steunen door onze vriend te wor-
den. Daarmee profiteert u ook nog van leuke extraatjes. Als bedrijf kunt u ook spon-
sor van ons worden en daarmee bijdragen aan een rijker dorpsleven en een display 
voor uw bedrijf. Verzeker uzelf hoe dan ook van een gezellig avondje/middagje uit 
en reserveer uw kaarten op onze website: www.musicalzwaag.nl . 
We rollen de rode loper voor u uit!



CleanUp Hoorn zoekt enthousiaste wijkcoördinatoren

CleanUp Hoorn is dé community in Hoorn die zich inzet om Hoorn zwerfafvalvrij te 
houden. Samen met inwoners uit verschillende wijken in Hoorn organiseren we acties 
zoals de maandelijkse trashdates: wandelingen waarbij je samen met buurtgenoten 
zwerfafval in je wijk opruimt. Omdat we in alle wijken van Hoorn actief willen zijn, 
zoeken we onder andere in Bangert en Oosterpolder enthousiaste vrijwilligers die als 
wijkcoördinator willen helpen bij het organiseren van opschoonacties in hun wijk.

Wat ga je doen als wijkcoördinator?
Je bent in jouw wijk ambassadeur van CleanUp Hoorn en aanspreekpunt voor onze 
acties. Je vindt het leuk om met wijkbewoners en eventueel de winkeliers(vereniging) 
contact te hebben. Je zal zien dat iedereen erg blij met je is en graag zijn/haar me-
dewerking wil verlenen! Je helpt CleanUp Hoorn bij de organisatie van activiteiten in 
jouw wijk, bijvoorbeeld de maandelijkse trashdates. Waar mogelijk ben je aanwezig bij 
de acties van CleanUp Hoorn in jouw wijk. Je geeft uitleg over de actie en leent waar 
nodig materialen zoals afvalgrijpers uit. Ten slotte ben je bereid om een paar keer per 
jaar aan te sluiten bij een algemeen overleg van CleanUp Hoorn. Daar kun je je ervarin-
gen delen en wisselen we ideeën uit om samen CleanUp Hoorn nog beter te maken.

Aanmelden
Vind je het leuk om als wijkcoördinator een steentje bij te dragen aan een schone 
wijk? Stuur dan een e-mail naar cleanuphoorn@gmail.com en geef daarbij aan voor 
welke wijk je je aanmeldt. Wij nemen snel contact met je op om nader kennis te ma-
ken en je meer informatie te geven. Is er een buurtgenoot, sportmaatje of vriend(in) 
met wie je deze rol samen op zou willen pakken? Meld je dan gerust aan met z’n 
tweeën. Kijk voor meer informatie over CleanUp Hoorn en onze acties op cleanup.
vooreenmooiestad.nl of volg ons op Facebook of Instagram: @CleanUpHoorn.

Optreden The Mordants 
Zondag 13 maart is er eindelijk weer een optreden van The Mordants. We gaan er 
een spetterend optreden van maken én er kan gedanst worden!
We hebben er weer zin in en verwachten een grote opkomst. Het optreden vindt 
plaats in Het Gouden Hoofd in Blokker, aanvang 16.00 uur. Entree is gratis.

Uitnodiging Algemene Jaarvergadering
Het bestuur van R.K. Begrafenis- en Crematievereniging St. Jozef in Westerblokker 
nodigt hierbij al haar leden en andere belangstellenden uit voor de Algemene Jaar-
vergadering. Deze wordt gehouden op woensdag 16 maart in Het Gouden Hoofd, 
aanvang 20.00 uur.  Wij verwelkomen u graag met een kopje koffie of thee.
Voor vragen of meldingen kunt u zich wenden tot onze secretaris Nel Kenter, e-mail: 
nelkenter@kpnmail.nl



Full BiG Christmas-GiG  “Laat nu de kerst maar komen”

‘Als carnaval in de zomer gevierd kan worden, waarom dan kerst niet in het voorjaar? 
Als we de kerstbomen en de glühwein aan onze muziek toevoegen, is het in maart zó 
weer kerst in de kerk!’
In augustus 2020 begonnen Bigband BiG GiG en a capella groep Full House vol goeie 
moed aan hun voorbereidingen op een swingend én sfeervol kerstconcert. Na twee 
keer een kerst in lockdown is het geduld van de muzikanten wel een beetje op en 
willen ze het publiek niet langer laten wachten. En daarom spelen ze dit prachtige 
kerstconcert op 19 maart alsnog in Cultureel Centrum Pancratius in Oosterblokker.

Live kerstmuziek gemist?
Voor wie de warmte van live-kerstmuziek heeft gemist, is de Full BiG Christmas-GiG 
een prachtig en troostend alternatief. BiG GiG uit Wognum bestaat 16 jaar en speelt 
in een complete bigbandbezetting. Full House, het a capella zangkwintet uit Wog-
num, bestaat uit twee mannen en drie vrouwen. Zij leggen hun muzikale kaarten op 
tafel met flonkerende bijdragen als Mary did you know, Back it up, de Kerstezel en 
crossovers als You’re a mean one Mr. Grinch. De bigband speelt de grootste kersthits 
in een nieuw bigbandjasje: A Chili Pepper Christmas, Santa Baby en nog veel meer! 
Voor wie eindelijk weer wil genieten van bigband, van a capella zang en natuurlijk 
fantastische crossovers. 

Mét kerstkransjes 
Kom naar dit unieke kerstconcert in Oosterblokker op zaterdag 19 maart om 20.00 uur 
(zaal open om 19.30 uur) in Cultureel Centrum Pancratius, Oosterblokker 98. 
Entreekaart 12,50 euro (inclusief pauzedrankje), kinderen t/m 12 jaar 7,50 euro. Bestel 
je kaart(en) door een e-mail te sturen naar: info@biggig.nl onder vermelding van naam, 
adres en aantal kaarten. Meer informatie op www.biggig.nl en www.fullhousevocals.nl



6 mrt Mak’s doe-middag: Uilenballen pluizen  14.00-15.30 uur
 Mak Blokweer, Kloosterhout 1-2, Blokker

7 mrt Dorpenoverleg Blokker-Zwaag  Aanvang: 19.30 uur  
 De Witte Valk, Zwaag

13 mrt   Optreden The Mordants  Aanvang: 16.00 uur
 Het Gouden Hoofd, Blokker

15 mrt Modeshow Marions Mode  10.00-12.00 uur
 Ontmoeten bij Brinkpark

15 mrt Keezen  Aanvang: 19.30 uur
 De Witte Valk, Zwaag

16 mrt Jaarvergadering St. Josef Westerblokker  Aanvang: 20.00 uur
 Het Gouden Hoofd, Blokker 

18 mrt Modeshow Fashion Mode  Aanvang: 14.30 uur
 De Perelaar, Pastoor Nuijenstraat, Zwaag  

19 mrt Full BiG Christmas-GiG  Aanvang: 20.00 uur
 De Harmonie, Oosterblokker

20 mrt Open repetitie koor Mozart Cantat  Aanvang: 14.30  uur
 Dorpskerk Zwaag, Kerkelaan 8, Zwaag

23 mrt Jaarvergadering en bingomiddag KBO Blokker  Aanvang: 14.00 uur
 Het Gouden Hoofd, Westerblokker

23 mrt  Jaarvergadering St. Barbara Oosterblokker  Aanvang: 20.00 uur
 Cultureel Centrum Pancratius, Oosterblokker

26 mrt Grote Zwaagse Kinderoptocht Het Masker  Start 13.00 uur 
 ’t Krijt, Zwaag

27 mrt Grote Zwaagse Carnavalsoptocht Het Masker  Start 13.00 uur
 De Oude Veiling, Zwaag 

27 mrt Natuur- en Levende Tuinen-dag  + Mak’s Biomarkt 10.00-16.00 uur
 MAK Blokweer, Kloosterhout 1-2, Blokker

Activiteitenagenda  maart

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



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

6 mrt Heren De Blokkers-Hugo Boys 14.00 uur Blokker

6 mrt Heren Westfriezen-VVS ‘46 14 00 uur Zwaag

13 mrt Heren De Blokkers-DWOW 14.00 uur Blokker

13 mrt Heren Westfriezen-FC Medemblik 14.00 uur Zwaag

ZAALVOETBAL

4 mrt Heren Zwaag Hoogland/Kozijnen-FC Weesp 21.05 uur Zwaag

4 mrt Heren De Blokkers-KGB 21.50 uur De Kreek

7 mrt Heren De Blokkers-Avenhorn/KSS 2 20.55 uur De Kreek

14 mrt Heren De Blokkers-Zwaag 2 20.55 uur De Kreek

18 mrt Dames Zwaag Hoogland/Kozijnen-Spitit’30 2 19.15 uur Zwaag

18 mrt  Dames RTC-Team Alkmaar/Sportsters 20.45 uur De Kreek

HANDBAL

6 mrt Dames HV Blokkers-KSV 3 13.20 uur Zwaag

8 mrt Dames Westfriezen-KSV 20.15 uur Zwaag

VOLLEYBAL

4 mrt Dames NIVO-NIVO 2 19.00 uur De Kers

5 mrt Dames Wham Wham-Compaen 2 14.30 uur Opgang

5 mrt Heren WhamWham-VCC’92 14.30 uur Opgang

11 mrt Heren NIVO-Madjoe 3 21.00 uur Opgang

18 mrt Dames NIVO-MOVE 2 19.00 uur De kers

HOCKEY

6 mrt Heren WFHC-MHC Woerden 14.45 uur Roskam Zwaag

13 mrt Dames WFHC-Naarden 12.45 uur Roskam Zwaag

13 mrt Heren WFHC-Abcoude 14.45 uur Roskam Zwaag

Sportagenda maart 

Open repetitie koor Mozart Cantat 
Zondag 20 maart houdt koor Mozart Cantat vanaf 14.30 uur een 
open repetitie in de Dorpskerk Zwaag aan de Kerkelaan 8. Heeft u 
interesse om te zingen in een klassiek koor? Bezoek dan, ter oriën-
tatie, onze open repetitie. Toegang om te komen luisteren is gratis, 
maar kom op tijd, want vol is vol.



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

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

Dorpenoverleg Blokker-Zwaag van start 
met Een Politiek Café 
Iedereen, jong en oud, is van harte welkom op de eerste bijeenkomst in 2022 van Dor-
penoverleg Blokker/ Zwaag op maandag 7 maart in De Witte Valk, Dorpsstraat 175 in 
Zwaag, aanvang 19.30 uur.
Deze bijeenkomst zal in het teken staan van de aanstaande gemeenteraadsverkiezin-
gen op 16 maart.  Alle politieke partijen zullen aanwezig zijn om met ons te praten 
over de ontwikkelingen in Hoorn, maar vooral over die in Blokker en Zwaag.
De agendacommissie heeft een aantal stellingen voorbereid die aan de sprekers zal 
worden voorgelegd voorafgaand aan deze bijeenkomst. De thema’s die deze avond 
besproken worden zijn: Politiek vertrouwen, verkeer, wonen, economie/werkgelegen-
heid, zorg, eenzaamheid & sport, horeca en cultuur.
Uw vragen over zaken die u van belang vindt voor onze dorpen Blokker en Zwaag in 
de komende jaren, mag u voorafgaand aan deze avond indienen via ons e-mailadres: 
dorpenoverlegblokkerzwaag@gmail.com of tijdens de avond zelf aan de lijsttrekkers.

Programma
19.30-19.45 uur:   toelichting op het programma door de voorzitter van de agenda-

commissie Linda Braas en het voorstellen van de lijsttrekkers
19.45-21.00 uur:   reactie van de lijsttrekkers op de stellingen en beantwoording van 

de vragen door de lijsttrekkers
Pauze
21.15-21.45 uur:  discussie met bewoners

U bent van harte uitgenodigd om na afloop, zo rond 22.00 uur, in het voorcafé nog 
wat met elkaar te drinken en na te praten.  

Agendacommissie Dorpenoverleg Blokker-Zwaag



Wek je tuin tot leven op de Natuur- en Levende Tuinen-dag 

Zondag 27 maart organiseren MAK Blokweer en de KNNV een themadag Natuur- en 
Levende Tuinen. Een levende tuin is een tuin die in elk seizoen barst van de levende 
planten en dieren. Op de Natuur- en Levende Tuinen-dag kun je advies inwinnen en 
inspiratie opdoen om je tuin of balkon tot leven te wekken. 

Tijdens de themadag zijn vertegenwoordigers van de 
KNNV aanwezig om deskundig advies te geven en 
je vragen over levende tuinen te beantwoorden. Er 
staan kramen met onder andere plantenmateriaal, 
zaden en informatie. 
Door de klimaatverandering zijn er meer hete, droge 
dagen en clusterbuien, korte zeer hevige regenbui-
gen. Voldoende beplanting in tuinen levert verkoeling 
op hete dagen en ruimte om het teveel aan regenwa-

ter op te vangen. Een natuurlijke, levende tuin is dus goed voor een grotere biodiver-
siteit en zorgt voor verkoeling en opvang van teveel regenwater. Dus stroomt jouw 
tuin tegenwoordig na hevige regenval te vol met water? Maak ruimte voor planten! 
Op deze dag staat ook MAK’s Biomarkt weer voor het eerst op het terrein. Op deze 
markt kun je terecht voor lekkere duurzame streekproducten zoals brood, kaas, 
groenten, olijfolie en andere heerlijkheden. Voor kinderen is er doorlopend een 
knutselactiviteit. Zij kunnen zelf een insectenhotelletje maken om thuis op te hangen. 
Voor de knutselactiviteit is vooraf reserveren noodzakelijk.
Natuur- en Levende Tuinen vindt plaats op zondag 27 maart van 10.00 tot 16.00 uur, 
op het terrein van MAK Blokweer, Kloosterhout 1-2 in Blokker. Tijdens de markt zijn 
het bezoekerscentrum, de kijkboerderij en het natuurpark geopend. Toegang is gra-
tis. Voor de knutselactiviteit wordt een bijdrage gevraagd. Honden zijn niet toege-
staan. Kijk voor het complete programma op www.mak-blokweer.nl .



Vrienden en vriendinnen van Het Masker 

‘Als 3 eekhoorntjes met een feestmuts op 22 nootjes 
met een snelheid van 57 km per uur naar een nijlpaard gooien, 
hoeveel glazen bier heb je dan op? ‘
Dat zou zomaar een vraag uit de MaskerQuiz kunnen zijn.

Op het moment van dit schrijven hebben we nog drie dagen te gaan voordat het ori-
ginele carnavalsweekend begint waarin we evengoed twee fantastische evenementen 
hebben kunnen organiseren: de Prinsbekendmaking Op Volle Toeren en de Masker-
Quiz.
Beide dagen kunnen we, met de versoepelingen die net een dag daarvoor ingaan, 
helemaal non-stop vol d’r op. En wat zijn we daar met z’n allen weer aan toe zeg. De 
nieuwe Prins en zijn Hofdames staan te trappelen van ongeduld om ons voor te gaan 
in het Zwaagse carnavalsgedruis.

Op het moment dat u dit leest, zijn de Prinsbekendmaking en de MaskerQuiz al vijf 
dagen voorbij, is de kater inmiddels al of niet verdwenen en heeft u waarschijnlijk 
enorm genoten van al dat moois wat u voorgeschoteld heeft gekregen. Inmiddels we-
ten we allemaal wie die intens gelukkige nieuwe Prins is en welke prachtige Hofda-
mes er naast zijn zijde staan. Hebben we een mooi feest met Jukebox gehad en weten 
we alle vragen en niet geheel onbelangrijk de antwoorden van de MaskerQuiz met 
alle gein en ongein welke voorzien waren van de nodige confetti.
Veel van wat we het afgelopen weekend allemaal hebben beleefd, gehoord, gezien 
en meegemaakt hebben, kunt u binnenkort allemaal terugvinden op onze site www.
carnavalzwaag.nl en op Facebook, Twitter, Instagram, Youtube of Snapchat. 

En alsof het allemaal nog niet genoeg is, kijken wij ontzettend uit naar het grootste 
en leutigste vijfdaagse evenement dat carnaval Zwaag heet in het laatste weekend 
van maart. Wat hebben wij er goed aan gedaan om het geheel een maand te ver-
plaatsen. Mooi om te zien is dat bijna alle optochtdeelnemers inmiddels ook alweer 
menig uurtje op de diverse bouwlocaties hebben doorgebracht om te werken aan 
een nieuwe creatie voor De Grote Zwaagse Carnavalsoptocht en de Grote Zwaagse 
Kinderoptocht. Het carnavalsvirus heerst nog steeds onder de Zwagers en Zwagerin-
nen en daar is geen vaccin tegen te ontwikkelen!

Wij maken ons op voor een carnaval als vanouds met het Knapzakkenfeest op de 
vrijdagavond. De zaterdag met Grote Zwaagse Kinderoptocht, Tieneravond en Big 
Carnaval. De zondag natuurlijk de Grote Zwaagse Carnavalsoptocht. Maandag het 
Zottenbal en dinsdag de Dikke Dolle Dinsdag. 
U ziet, genoeg te beleven van 25 t/m 29 maart. Ennehhh… vergeet niet vrij te nemen. 

19 maart: Rondgang met het nieuwe vuistdikke Fullcolour Glossy Maskermagazine

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



Lees verder op de volgende pagina >>

Achter op ‘t Zand verzeild geraakt
Door Piet Kroon 

Een rondje Hoorn langs de haven levert heel wat indrukken op. Vanaf de Parkschouw-
burg over het West hoeft zelfs een stevige bries je niet te weerhouden om juist daar 
de uitdaging met de weergoden aan te gaan. Daarom kozen wij niet het minst aan-
trekkelijke deel van Hoorn uit om een gezapige zondagmiddag de nek om te draaien. 
Langs de schuimkoppen, met de Hoofdtoren in zicht, werd die stemming meer dan 
welkom omgebogen. Op ‘t Zand onthaalden de aangemeerde zeiljachten ons op het 
rikketikkend touwwerk, dat nu al hing te popelen om straks het ruime IJsselmeersop 
te kiezen.

In deze entourage was het niet zo heel gek dat ik mij bij de eerste de beste ste-
vige windvlaag zomaar liet meedeinen naar een herinnering aan mijn oom Jan, die 
ongetwijfeld de grootste zeilfanaat van onze familie was. Zijn zeilboot had zomaar 
aangemeerd in de Grashaven kunnen liggen dobberen, ware het niet dat zijn water-
rijke omzwervingen nu voorgoed verleden tijd zijn.
Maar laat ik dit ongelooflijke verhaal vanaf het begin vertellen. Oom Jan was de 
jongste telg in het kinderrijke gezin Van Warmerdam. Ja, familie van die bekende 
filmer Alex van. Creatieve begaafdheid was ook bij hem in ruime mate aanwezig, die 
bovendien gepaard ging met een hoge intelligentie, vindingrijkheid en avontuurzin. 
Hij werkte bij Philips, maar vond zijn leven lang daarnaast als tegenwicht zijn passie 
in het zeilen. 

Zijn waterwegen waren talrijk en onvoorspelbaar. Op de meest onverwachte momen-
ten kon hij, samen met zijn vrouw en kinderen, zomaar onverwacht bij je opduiken. 
Bij de koperen bruiloft van mijn ouders stonden de schepelingen bij ons voor de deur. 
Jaren later geloofde ik mijn ogen niet toen hij op het meer van Uitgeest plompver-
loren langszij voer, toen ik op een middagje daar samen met vrienden aan het zeilen 
was. 

Het is niet bij die Spanker gebleven, want hij heeft zélf in zijn eigen schuur zijn zee-
waardig zeilschip gebouwd! De waterdoop vormde even een probleem. De voorge-
vel was te klein om de boot eruit te wurmen. Die drempel kon alleen maar worden 
genomen om deze barrière te slopen, waarna met een zogenaamde paternoster zijn 
pronkstuk uit de werkplaats werd gekanteld!

Het gezin moet jarenlang vele bijzondere momenten met deze boot hebben beleefd, 
maar ook zeiltochten mondden uiteindelijk uit in een eindbestemming. Zo’n tien jaar 
geleden ging bij ons de telefoon. Oom Jan aan de lijn. Hij belde vanuit Enkhuizen 
waar hij voor anker lag, klaar voor de laatste oversteek naar de nieuwe eigenaar in 
het Friese Balk. Er was alleen één kink in de kabel gekomen: tante Betsy lag zeeziek in 
het vooronder. Of ik haar kon ophalen om haar bij ons thuis op adem te laten komen. 



Jan richtte onverstoord zijn vizier op Friesland als solozeiler en Betsy deed de dag 
daarop de oversteek per veerboot. Hoe simpel kan eigenlijk een oplossing zijn.
Je zou denken dat normaal gesproken dit nautisch relaas hier eindigt, maar het krijgt 
een verrassende wending. Voornamelijk bij de kinderen bleef het knagen, maar ze 
verlegden hun  grenzen, tegen beter weten in. Hun waterweg boog af naar de digi-
tale snelweg en veranderde in surfen, totdat op een gelukkig moment de oudste van 
de vijf op een watersportsite een zeiljacht te koop zag staan. Het bleek de boot van 
vader Jan te zijn! Het gezin raakte vanaf toen verzeild in een ‘rollercoaster’. De boot 
werd ‘geënterd’ en opnieuw gedoopt. 
De Verloren Zoon had door een wonderlijke wending de weg naar huis teruggevon-
den! Zo kwam het dat vanaf die tijd het dierbare erfstuk van hun vader voorgoed met 
de familie verankerd blijft. 

Nieuws van de Westfriese Toerclub

Hier eindelijk weer nieuws van onze toerclub. We mogen weer!
Nu corona steeds meer en beter onder controle raakt, mogen we 
weer in clubverband (buiten) sporten. Ons rittenprogramma 2022 
voor op de weg staat klaar, en als allereerste rijdt WFTC zondag 20 maart de eerste 
editie van de ‘Koerspret Westfriese Veldtoertocht’. Deze tocht voert over weidevel-
den, onverharde en verharde wegen, langs en over historische monumenten van 
West-Friesland. Dit alles vindt plaats tussen Hoorn, Enkhuizen en Medemblik. Zowel 
bij de 45 als de 85 kilometer is halverwege de tocht een bevoorrading. De start is om 
9.0 uur vanaf ons clubhuis op Noorderdracht 42a in Oosterblokker, de kantine is vanaf 
8.30 uur geopend. Aan het einde van de rit heeft WFTC een mooie herinnering voor 
eenieder klaar staan om de dag goed mee af te sluiten. Inschrijving gaat via WFTC 

clubsite op Fietssport en we ma-
ken gebruik van Scan&Go. Kortom 
een eerste uitdaging van het 
seizoen en een kennismaking met 
WFTC voor sportievelingen.

Na de WFTC Openingsrit op 27 
maart die alleen voor leden is, 
staat 10 april de clubtoertocht 
‘Dijk- en Duinentocht’ op het pro-
gramma met afstanden van 50 en 
100 kilometer. Je hebt dus nog tijd 
om hiervoor te trainen.
Voor vertrektijden en veel meer 
WFTC-nieuws verwijst WFTC graag 
naar onze website www.wftc.eu 
en Facebook.



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 6 maart  Zwaag: 
ds. H. van Olst

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.

Zondag 13 maart Blokker: 
ds. R. Kooiman

Kieskompas helpt Hoornse kiezers bij bepalen stem

Vanaf vrijdag 18 februari kunnen Hoornse kiezers Kies-
kompas gebruiken bij het bepalen van hun stem voor 
de gemeenteraadsverkiezingen. Aan de hand van 30 
stellingen krijgen kiezers een beeld van waar zij staan 
te midden van de politieke partijen. Vanaf vrijdag 
18 februari staat het Hoornse Kieskompas online op hoorn.kieskompas.nl 

Het is de tweede keer dat Hoornse kiezers bij de gemeenteraadsverkiezingen gebruik 
kunnen maken van de online stemhulp. Kieskompas geeft geen dwingend stemad-
vies. Aan de hand van 30 stellingen plaatst het programma kiezers te midden van de 
partijen. Kiezers kunnen vervolgens ook nog aangeven welke onderwerpen voor hen 
belangrijk zijn.

Uitkomsten gecontroleerd
De stellingen in het Kieskompas zijn samen met de deelnemende politieke partijen 
opgesteld. De stellingen zijn zo opgesteld dat duidelijk wordt op welke punten de 
partijen van elkaar verschillen. Kieskompas heeft ook alle standpunten van de par-
tijen gecontroleerd. 

Steffie legt moeilijke dingen op een makkelijke manier uit
Om te zorgen dat zoveel mogelijk inwoners gebruik kunnen maken van het Kieskom-
pas, maakt de gemeente Hoorn gebruik van ‘Steffie’. Steffie is een avatar van ‘Leer 
Zelf Online’ en legt moeilijke dingen op een makkelijker manier uit. Om Steffie goed 
in te stellen heeft een focusgroep van mensen met een beperking het Hoornse Kies-
kompas getest. Aan de hand van de reacties uit deze focusgroep is het Kieskompas 
verbeterd. Zo is het contrast duidelijker, zijn de teksten aangepast en is het ontwerp 
iets verbeterd.



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. 05 mrt 19.00 uur Westerblokker Eucharistieviering m.m.v. Klein Martinuskoor

Zo. 06 mrt 09.30 uur Zwaag  1e Zondag van de Vastentijd

      MOV-viering 

  11.00 uur Hoorn  MOV-viering  m.m.v. Voces Cyriaci

Za. 12 mrt 19.00 uur Oosterblokker Eucharistieviering m.m.v. koor Caecillia

Zo. 13 mrt 09.30 uur Zwaag   2e Zondag van de Vastentijd

      Eucharistieviering 

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

Za. 19 mrt 19.00 uur Westwoud Eucharistieviering m.m.v. Klein Koor

Zo. 20 mrt 09.30 uur Zwaag  3e Zondag van de Vastentijd

      Eucharistieviering m.m.v. koor Marcanto

  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


