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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 28 oktober kunt u inleveren 

uiterlijk op DInsDag 18 oktober voor 21.00 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 17 14 oktober 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
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Volg ons ook op Facebook: www.facebook.com/Samenspel

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

Bedankt voor het stemmen!

De redactie van Samenspel heeft onlangs 
een hele mooie cheque in ontvangst mo-
gen nemen. Rabo ClubSupport leverde 
voor het Samenspel namelijk het prach-
tige bedrag van 596,43 euro op! Een fan-
tastisch eindresultaat. Redactie en bestuur 
bedanken alle mensen die op het Samen-
spel hebben gestemd.

Redactieleden Eef Smal (l.) en Jan Koen 
zijn verheugd met het mooie bedrag.

Wordt u ook vriend van muziekvereniging De Herleving?

In het voorjaar hebben we het er al over gehad. De dona-
teurs van onze vereniging willen we vriend maken. We vin-
den het concept van donateurs niet echt meer van deze tijd. 
Donateurs hebben onze vereniging altijd financieel gesteund 
waardoor we beter onze doelen hebben kunnen nastreven en 
daarvoor zijn we hen natuurlijk heel dankbaar. 
Maar een vriend is meer! 
Als vriend blijft u meer bij onze vereniging betrokken en een vriend is een vriend. 
Er is meer waardering voor de vriendschap.
We hebben drie soorten vriendschappen: voor 10 euro, 25 euro of 50 euro per jaar.
Met uw steun kunnen we muziek kopen, instrumenten onderhouden en vervangen, de 
huur van onze repetitieruimte betalen, de dirigent betalen en iets wat wij heel belang-
rijk vinden: het in stand houden van ons leerorkest, waar nieuwe muzikanten (jong en/
of ouder) kunnen ervaren hoe het is om in een orkest te spelen. 
Daarom zijn onze vrienden dus heel belangrijk en belonen we hen graag. Als vriend 
krijgt u een vriendenkaart en heeft u gratis toegang tot onze concerten.
Komende tijd kunt u leden van onze vereniging aan de deur verwachten met de vraag 
of u uw donateurschap wilt omzetten in een vriendschap. Wordt u ook vriend van ons?
We hopen veel vrienden te kunnen verwelkomen bij ons concert op zaterdag 19 no-
vember in wijkcentrum De Huesmolen. Maar over dit concert meer in de volgende 
uitgaven van Samenspel.
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Coverstory: WIE HEB ‘T

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

Oproep: jij en je huisdier
Voor het volgende omslag van Samenspel zijn we op zoek naar leuke foto’s van jou en 
je huisdier! Of je nou een kat, hond, kanarie, schildpad, cavia, konijn, muis, hamster, 
goudvis, slang of hagedis hebt; maak een foto van jou en je huisdier en mail ‘m naar 
redactie@stichtingsamenspel.nl . De leukste inzendingen krijgen een plekje op het 
nieuwe omslag van Samenspel.  Vermeld er even bij wat je eigen naam is, wat de naam 
van je huisdier is, hoe oud hij of zij is en waarom jouw huisdier zo lief, leuk of bijzon-
der is! Laat ook even weten wat je woonplaats is.

Op Dorpsstraat 149a in Zwaag wonen Frans en 
Carin Korse al bijna 30 jaar, naar eigen zeggen, 
met veel plezier. Het naambord is niet zichtbaar 
vanaf de weg, want het hangt aan de achterge-
vel. Frans vertelt over het ontstaan van de naam 
voor hun huis.

“We wonen letterlijk langs het tuinpad van m’n 
vader. Vroeger was hier een fruittuin die door liep 
tot halverwege Zwaag/Zwaagdijk. Na zijn overlij-
den nam broer Jan het bedrijf over. Jan verkocht 
later een groot deel van de grond aan gemeente 
Hoorn voor de ontwikkeling van het bedrijventer-
rein en dit perceel konden wij kopen. In 1992 heb-

ben wij het huis laten bouwen en lieten één conference boom staan als klimboom voor 
onze zonen Sjoerd, Freek en Joost. Erin klimmen deden ze niet, want dat vonden ze 
zonde van de peren! De peren mochten ze namelijk zelf verkopen aan de weg en met 
de opbrengst kochten ze dan lego (Wie heb ‘t). Inmiddels spelen onze vier kleinkinde-
ren, ook allemaal jongens, hier lekker in de tuin.
Als we erop uit gaan en genieten, zeggen we vaak tegen elkaar: ‘Wie heb ‘t!’ We zijn 
dankbaar dat we mooie dingen kunnen doen in goede gezondheid. Ook bezigen we 
deze uitspraak regelmatig als we thuis op ons terras of in huis zitten. De naam slaat dan 
ook meer op belevenissen die we meemaken, dan dat het op het huis slaat. Met die re-
den hebben we het bord aan de achterkant van het huis opgehangen, zodat de mensen 
niet denken dat het uitsluitend het huis betreft. Carin heeft het bord zelf gemaakt en 
aan mij cadeau gegeven voor m’n verjaardag.
Toen ik nog in Purmerend werkte, hadden we dit gezegde een keer op onze kerstkaart 
gezet. Maar men begreep niet wat we daarmee bedoelden, terwijl het voor ons heel 
duidelijk was. Mogelijk is het toch een West-Fries gezegde.”
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Kapotte lantaarnpaal?
Meld het op 
www.hoorn.nl/melding

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

Battle of Blokker: Oosterblokker versus Westerblokker

De voorbereidingen van de achtste Battle of Blokker (door carnavalsvereniging De 
Blockeniers en de O.P.A.S) is in de afrondende fase. Zaterdag 22 oktober barst de strijd 
weer los! De deelnemers zijn bijna allemaal bekend en daar zitten knappe koppen bij 
die veel kennis hebben over Ooster- of Westerblokker. Zij kunnen niet wachten om ach-
ter de desks plaats te nemen. Ook de presentatoren kunnen niet wachten om de teams 
uit te dagen. En dat kunnen deze toppers als geen ander. 
De spanning stijgt inmiddels al: wie komt er dit jaar als winnaar uit de bus? Wordt dit 
het ijzersterke team uit Oosterblokker met teamcaptain Coen Wagenaar dat in 2016 
en 2017 oppermachtig was? Of gaat team Westerblokker er onder leiding van Marieke 
Nijholt weer met de titel vandoor en veegt zij team Oost van de mat zoals in 2018? 
U begrijpt: het leeft weer tussen deze twee dorpskernen. 
Om u alvast een beetje op te warmen maken we hieronder de strijders, waaronder de 
wethouder van Hoorn, bekend:

Team Oosterblokker: Team Westerblokker:
Coen Wagenaar (teamcaptain) Marieke Nijholt (teamcaptain)
Trudy de Boer Ard Dijksma
Floortje Broers Rick Dudink
Carola Zijp Mariëlle Bleeker
 Dick Bennis

Achter ieder teamlid staat natuurlijk een back-up van vijf mannen en vrouwen om de 
teamleden van informatie te voorzien. Er worden verschillende vragen voorgelegd, 
bijvoorbeeld over de historie van Blokker, wetenswaardigheden over de twee dorps-
kernen, muziekvragen en ‘wie raad de mystery guest’? Een heel boeiende avond dus. 
De Battle is te vergelijken met programma’s als ‘De Jongens tegen de Meisjes’ en ‘Ik 
Hou van Holland’. Uiteraard wordt uiteindelijk de felbegeerde beker uitgereikt aan het 
winnende team. Spanning en sensatie dus. 
De arena waar dit spektakel dit jaar plaatsvindt, is De Harmonie. De zaal gaat open 
om 20.00 uur. De entree is vrij en de muziek na afloop wordt verzorgd door Party Top. 
Tot zaterdag 22 oktober!
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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 24 OKTOBER
MAANDAG 7 NOVEMBER  

Alzheimer Café Hoorn bestaat 20 jaar 
Woensdag 19 oktober vind een bijeenkomst plaats van Alzheimer Café Hoorn. 
In het Alzheimer Café is iedereen welkom! Mensen met vergeetachtigheid of de-
mentie, hun partners, kinderen en belangstellenden worden bij deze uitgenodigd. 
Het onderwerp van deze avond luidt: ‘Hoe ga ik om met veranderd gedrag bij de-
mentie? Mijn partner komt niet meer van de bank en nu? Mijn moeder maakt soms 
lelijke opmerkingen. Hoe reageer ik daarop? Ik word steeds beschuldigd? Hoe ga 
ik daarmee om?’  Als deskundige is Suzanne van den Dries, GZ-psycholoog, uitge-
nodigd. De gespreksleider van deze avond is Jeanet Lakeman. Daarnaast besteden 
we aandacht aan ons 20-jarig jubileum met een hapje en een drankje. 
Locatie: Hoge Hop, Roerdomp 2 te  Hoorn. Inloop is mogelijk vanaf 19.00 uur, het 
programma begint om 19.30 uur. De toegang is gratis. Bezoekers hoeven zich niet 
van tevoren aan te melden. Informatie: Ellen Bos-Ruijer via e.ruijer@alzheimervrij-
willigers.nl of 0229-741741 (Geriant).  
Alzheimer Café Hoorn is onderdeel van Alzheimer Nederland en wordt georgani-
seerd in samenwerking met Omring, Wilgaerden, JonkersZorg, Martha Flora Hoorn 
en Geriant West-Friesland.

MEE & de Wering WonenPlus 
zoekt enthousiaste 
Klussen-vrijwilligers
MEE & de Wering WonenPlus is een vrijwilligersorganisatie die zich inzet om ouderen, 
chronisch zieken en hun mantelzorgers te ondersteunen in het langer thuis blijven wo-
nen. Maar dat kan alleen gerealiseerd worden wanneer er voldoende vrijwilligers zijn 
die kleine klusjes in en om het huis willen doen.
Als dit u aanspreekt, dan maak ik graag een afspraak voor een intakegesprek met u 
waarin ik u meer kan vertellen over de doelstellingen en eventuele vergoedingen die 
wij hanteren bij MEE & de Wering WonenPlus.
Mail naar b.visser@meewering.nl of bel naar 088-0075140 en vraag naar Baukje Visser.
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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 26  OKTOBER
 WOENSDAG   9  NOVEMBER
SVP PAPIER GEBUNDELD OF IN DOOS/BAK AAN DE WEG ZETTEN.

Steun De Blokkers met realisatie 
Klaas van Hinte voetbalplein
Zaterdag 24 september is de landelijke lotenverkoop van de Grote Clubactie gestart. 
Ook voetbalvereniging De Blokkers doet weer mee. Dit jaar zetten we ons (weer) in 
voor de verbouwing van de keeperskooi naar een voetbalplein. 
Dit voetbalplein zal worden vernoemd naar ons overleden Lid van Verdienste Klaas 
van Hinte. Iedereen kende Klaas en Klaas kende iedereen in Blokker en omstreken. Dat 
past mooi bij een voetbalplein waar voetballers elkaar kunnen ontmoeten en samen 
kunnen spelen. Een lot kost 3 euro , waarvan 80% (dus 2,40 euro per lot) direct naar 
dit doel gaat. De kopers van een lot maken bovendien kans op 
de hoofdprijs van 100.000 euro en talloze andere prijzen. Wil je 
ons helpen ons doel te behalen? Ga naar www.lot.clubactie.nl/lot/
voetbalvereniging-de-blokkers/130185 of scan nevenstaande QR 
code met de camera van je smartphone.
Meer informatie over deze actie kun je vinden op www.blokkers.nl .

De Schalm presenteert: Het Festival Holland Amerika Lijn 
De Schalm programmeert sinds 1993 Nederlandstalige arties-
ten en sinds 1997 ook ‘Americana-artiesten’, veelal uit Amerika 
of Canada. De Holland-Amerika Lijn is een kleinschalig festival 
met singer/songwriters uit deze landen. Dit jaar treden op:

- Jenta met band (NL)
- Anna Coogan (zingt Leonard Cohen) (USA)
- Alex Roeka met Reyer Zwart en Jeroen Kleijn (NL)
- Marjolein Meijers met Walter en Onno Kuipers (NL)
- Shannon McNally met gitarist Mathias Danielsson (USA)
- Joost Botman & Ocobar (NL)

Kaarten kosten 30,00 euro  en zijn te reserveren via www.deschalmwestwoud.nl .
Aanvang: 15.00 uur / Eindtijd 21.00 uur.
Dorpshuis De Schalm, Dr. Nuijensstraat 14b, Westwoud. Telefoon: 06-51646683 (Annie 
Ooteman)
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  Column Brechje
Pantoffeldier

Ik zie ze niet, maar voel aan mijn voeten dat ze graag bij me 
willen zijn. De ene lijkt toch heel anders dan de andere. In het 
licht zien ze er zo leuk uit dat ik ze bijna meeneem. Tot mijn schrik bemerk ik dat ze 
een maat te klein zijn. Daar zit ik dan. De berg pantoffeldieren groeit gestaag en de 
bak wordt steeds leger. Helaas, geen konijnenkop, hondenkop of kikker voor mij. Nu 
de herfst zijn intrede doet vind ik het fi jn als ik ‘s avond ook mijn voeten warm weet 
te houden. Dus ga ik dapper naar de volgende winkel. Maar ook hier hebben ze mijn 
maat niet. Ik heb te grote voeten voor deze schattige pantoffels.
Hé, maar wacht eens. Er bestaan dekendieren, deze zijn heerlijk warm en zacht. Een 
maat die iedereen past. Een paar winkels verder zie ik een wijze bruine uil. ‘s Avonds 
trek je hem om je heen of kruip je er gezellig in. Ik laat hem alvast in mijn winkelmand-
je glijden. Hoe dichter ik in de buurt van de kassa kom, hoe groter de letters van de 
vraag worden. Wanneer gebruik ik dit? Waarschijnlijk niet. Dus zwiert meneer uil weer 
terug naar het rek.
Nee, dan zijn de pantoffeldieren toch beter. Heerlijk in je pyjama of huispak op je vrije 
dag of in het weekend. Daaronder de grappige pantoffels, waarmee je door je huis 
paradeert zodat ze waarschijnlijk ook nog eens stof eten. Ah, bah. Het wordt pas echt 
een uitdaging als je huisgenoten nog slapen. Je kan natuurlijk wachten tot ze wakker 
worden. Je kan ook de trap beklimmen en ze met deze vrolijke dieren wakker maken. 
De vraag is wel hoe je zonder brokken boven komt en dan moet de terugweg nog be-
ginnen. Nee, geen pantoffeldieren voor mij! 

Sinterklaas in Zwaag
Het Sinterklaascomité laat weten dat 
de sinterklaasintocht in Zwaag plaats-
vindt op zaterdag 19 november. 
Sinterklaas komt weer in ons land om 
de kinderen een geweldige tijd te be-
zorgen. En dit jaar mogen wij extra 
‘uitpakken’! Sinterklaas vertrekt om 
13.15 uur vanaf De Plataan om een 
rondje door het dorp te lopen.
Meer informatie op onze Facebook-
pagina: Sinterklaasintocht Zwaag
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Goed onderhouden piano, merk Samick  in zeer goede staat. 
Kleur zwart glimmend.

Vraagprijs 2000 euro, er valt altijd te onderhandelen. Informatie: 0229-232930

Voor het schoonmaken van Groepsaccommodatie De Woudhoeve zijn we op zoek 
naar een enthousiaste hulp die ons komt helpen met schoonmaken. 

Meestal op maandagochtend, soms ook op andere dagen. 
Informatie: info@de-woudhoeve.nl of 06-53761744

Familieberichten & Zoekertjes

TE KOOP

GEZOCHT

Voor plaatsing in het Samenspel van 28 oktober graag uiterlijk op 
DINSDAG 18 oktober voor 21.00 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

Ophaaldatum plastic HVC Zwaag
OPHAALDATUM:         DONDERDAG 3 NOVEMBER

Appels plukken in Wijdenes 
Ervaar hoe het is om zelf appels te plukken tijdens onze plukdagen in de herfstvakantie 
bij fruitbedrijf De Stolp in Wijdenes, vlakbij de wijk Kersenboogerd. Je koopt een tas 
die je zelf vol mag plukken met heerlijke onbespoten appels. Voor ieder kind is er een 
stickervel en een kleurplaat.
Waar: Blokdijk 36 in Wijdenes
Wanneer: 17, 18, 20, en 21 oktober van 13.00 tot 16.00 uur.
De toegang is gratis. Kom liefst met de fi ets in verband met de parkeerruimte.
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16 okt Festival Holland Amerika Lijn Aanvang: 15.00 uur

 Dorpshuis De Schalm, Westwoud

18 okt Keezen       Aanvang: 19.30 uur

 De Witte Valk, Zwaag

22 okt Theater van de Nacht 18.30 – 22.00 uur 

 MAK Blokweer, Blokker

22 okt Battle of Blokker Aanvang: 20.00 uur

 De Harmonie, Oosterblokker

26 okt KBO Blokker: optreden Westfries Collectief Aanvang: 14.00 uur

 Het Gouden Hoofd, Blokker

26 okt KiKa-evenement voor jong en oud 14.00 – 18.00 uur

 MFA De Kreek, Zwaag

28 okt Tafeltennis Fun Middag (TTsport/A-Merk) 15.30 – 16.30 uur

 Sporthal de Kreek, Zwaag

30 okt Antiek- en brocantemarkt  11.00 – 16.00 uur

 Cultureel Centrum Pancratius, Oosterblokker 

31 okt Dorpenoverleg Blokker-Zwaag Aanvang: 19.30 uur

 De Witte Valk, Zwaag

19 nov Feestavond LTC Wings Vanaf 20.30 uur

 De Harmonie, Oosterblokker

Activiteitenagenda  oktober\
november

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

16 okt Heren Westfriezen-Spirit’30 14.00 uur Zwaag

ZAALVOETBAL

14 okt Dames Zwaag/Hoogland Kozijnen-Spirit 3 20.00 uur Zwaag

14 okt Heren De Blokkers-SVW’27 2 22.00 uur De Kreek 

HANDBAL

16 okt Dames HV Blokker-Quintes/VVW 3 13.15 uur Blokker

23 okt Dames HV Blokker-Westfriesland/SEW 5 10.55 uur De Kreek

23 okt Heren HV Blokker-Kleine Sluis 12.15 uur De Kreek

30 okt Dames Westfriezen-Meervogels 13.00 uur Zwaag

VOLLEYBAL

14 okt Dames NIVO-Simokos 2 21.00 uur De Kers

25 okt Dames WhamWham-Compaen 2 19.30 uur De Opgang

HOCKEY

16 okt Dames WFHC-Leusden 12.45 uur De Roskam Zwaag

Sportagenda oktober

Tafeltennis funmiddag
Tafeltennisvereniging TTsport/A-Merk organiseert vrijdag 28 okto-
ber van 15.30 tot 16.30 uur een tafeltennis Fun Middag in sporthal 
De Kreek voor jongens en meisjes van groep 3 t/m 8. Ervaring met 
tafeltennis is niet nodig, de spellen nodigen uit om mee te doen, op 
allerlei verschillende manieren. Het 
is belangrijk om op een sportieve 
manier plezier met elkaar te kun-
nen maken. 
Neem je sportkleding mee.

Aanmelden voor de tafeltennis Fun 
Middag kan via: bit.ly/funmiddag 
Voor informatie kun je terecht bij 
06-46552484 of 
tafeltennisdekreek@gmail.com .
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Woningcheck Drechterland
Met een woningcheck krijg je snel zicht 
op hoe veilig jouw huis is en wat je kunt 
doen om het nog veiliger te maken. 
Inwoners van gemeente Drechter-
land kunnen zich inschrijven voor een 
gratis woningcheck door de brandweer of 
het Rode Kruis. Een expert bekijkt tijdens 
de woningcheck samen met jou de wo-
ning en geeft tips over enkele eenvoudige 
aanpassingen die je zou kunnen doen om 
de kans op brand of een ander ongeluk te 
verkleinen.
Wanneer hulp nodig is bij het uitvoeren van de benodigde aanpassingen in een wo-
ning, kan de woningchecker doorverwijzen naar instanties die daarbij kunnen hel-
pen. En handig: als je nog geen rookmelder hebt, krijg je die er meteen gratis bij. 
Aanmelden kan via www.woongemakiskinderspel.nl/woningcheck

Antiek- en brocantemarkt in Pancratius
Zondag 30 oktober vindt de antiek- en brocantemarkt en taxatie-
dag plaats in Cultureel Centrum Pancratius in Oosterblokker. Kra-
men met zilver, glas, (antieke) sieraden, aardewerk en porselein, 
klein antiek, mooi brocante, boeken, speelgoed en nog veel meer. U 
kijkt uw ogen uit op deze gezellige markt. Speciaal voor deze markt 
zijn taxateurs aanwezig om uw voorwerpen te taxeren. Leuke en zeldzame voorwer-
pen en gebruikte artikelen, de taxateur probeert de ware geschiedenis te achterhalen. 
Dus als u op zoek bent naar mooie voorwerpen of wanneer u thuis iets heeft liggen, 
waarvan u graag de waarde wilt weten, breng dan zeker een bezoek aan deze gezel-
lige markt. Ook de inwendige mens wordt niet vergeten.
Entree 1,50 euro, kinderen jonger dan 12 jaar onder begeleiding gratis. 

Taxeren: 1,50 per item, 
maximaal drie items per 
keer. 
Openingstijd: 
11.00 tot 16.00 uur. 
Voor meer informatie 
www.ccp.nu
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Molen 
De Krijgsman 
in de steigers
Beste mensen,

U heeft het vast al wel 
gezien, onze mooie 
molen staat weer in de 
steigers.
Het is nu wel een hele 
grote steiger rondom 
de molen, waardoor 
een heleboel klanten 
denken dat de molen-
winkel dicht is. Maar 
dat is niet zo. Wij zijn 
gewoon open op don-
derdag, vrijdag en za-
terdag.
Waarom hebben we deze steiger neer laten zetten? De Molenmakers zijn druk bezig 
om de omloop van de molen te vervangen. De bestaande omloop is 45 jaar oud en no-
dig aan vervanging toe. Hij was, zo gezegd, aan het einde van zijn levensduur. Omdat 
we als molenstichting de kans kregen om een geheel nieuwe stelling te laten maken, 
hebben we er voor gekozen om het oude model weer aan te brengen. Dit naar een te-
kening van molentekenaar Anton Sipman die de molen in de Tweede Wereldoorlog tot 
in elk detail heeft getekend.
Voorlopig staat de steiger er tot begin december. Dit zorgt voor overlast op het parkeer-
terrein, maar schroom niet een bezoek te brengen aan onze molenwinkel. We verkopen 
nog steeds onze lekkere desembroden waarvan bij aankoop van twee broden de tweede 
altijd voor de halve prijs is. Deze actie geldt op donderdag en vrijdag.
Ook als u om de koffie komt en er een gebakje bij neemt, krijgt u van ons het tweede bak-
je koffie gratis. Wij hebben in onze bakkerij een gezellige serre waar u dit kunt nuttigen. 
Wij houden u op de hoogte van de vorderingen van onze molen en ik groet u vriendelijk.
 
Erik Dudink, Molenaar van De krijgsman Oosterblokker
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Samenwerking voor wijkpark Bangert en Oosterpolder

Onlangs gaf wethouder Bennis het startsein voor de werk-
zaamheden aan het oostelijk deel van het wijkpark in Ban-
gert en Oosterpolder. WerkSaam, Vonk, Engberts Hove-
niers, de bewoners en gemeente, slaan de handen ineen 
om het park aan te leggen. In het park gaan jongeren van WerkSaam meedoen in het 
arbeidsproces en is het tegelijkertijd een plek voor de scholieren van Vonk. Zij gaan 
hier de theorie uit de schoolboeken in de praktijk brengen.
 
Samenwerking
Begin 2022 vroeg WerkSaam de gemeente om een werklocatie in de buitenruimte voor 
jongeren. Het doel van deze samenwerking is iedereen mee te laten doen in het ar-

beidsproces. Uit de 
gesprekken bleek 
dat er een mooie 
combinatie te maken 
is met de ontwikke-
ling van het park in 
Bangert en Ooster-
polder. Uiteindelijk 
is hier gekozen voor 
het oostelijke deel 
van het park omdat 
hier al een start ge-
maakt was door het 
planten van 72 bo-
men en het maaien 
van een pad.
 

Bij de start zijn bijenkasten opgehangen. De bij staat symbool voor samenwerken, ijver 
en organiseren wat ook kenmerkend is voor deze samenwerking. De bijenkasten zijn 
een geschenk van De Specht Nestkasten uit Blokker. Het collectief gaat zorgen voor 
meer biodiversiteit in het park en wil zoveel mogelijk zorgen voor hergebruik van 
materialen. De medewerkers van WerkSaam starten met het planten van de voorjaars-
bollen.
In de tussentijd worden plannen uitgewerkt voor het definitieve ontwerp van het park. 
Deze zullen later dit jaar aan het college worden voorgelegd.  
Alle partijen, waaronder het Bewonersoverleg Banger en Oosterpolder, hebben ideeën 
ingebracht om te komen tot een schetsontwerp voor het park. Op 21 september is een 
schets van het nieuwe park gepresenteerd aan de bewoners. Gemaakt op basis van hun 
eigen wensen en ideeën. De voorlopige plannen zijn positief ontvangen. 
Bewoners kunnen via Wijkzaken@hoorn.nl aangeven of zij op de hoogte gehouden 
willen worden van de ontwikkelingen.
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Al 25 jaar Happy Together en dat vieren wij!

Een kwart eeuw samen zingen is 
een goede reden voor een feest. 
De uitnodigingen waren verstuurd 
naar leden en oud-leden en het 
enthousiasme was groots. Het feest vond zaterdag 10 september plaats in de histori-
sche tuin van de familie Balk aan de Blokkerse kant van de Koewijzend. Wat een mooie 
locatie. In de kas werd gegeten en gedronken, gekletst en natuurlijk ook gezongen!

Bijzondere aandacht was er voor de tien leden die het koor in 1997 begonnen. Vanuit 
de Bond van Zangkoren Noord-Holland kregen zij een oorkonde uitgereikt voor 25 jaar 
lidmaatschap. Een groot applaus vanuit de (oud-)leden want zonder deze tien waren 
wij nooit zo Happy Together geweest. Ook onze voorzitter en penningmeester werden 
in het zonnetje gezet; zij werden tot erelid benoemd voor hun inzet en betrokkenheid 
waarmee zij al jarenlang het koor leiden. 

Het blijft een mooie groep mensen bij elkaar en dat zingen verbindt, was duidelijk 
zichtbaar tijdens het feest dat mede mogelijk werd gemaakt door het LOP en gemeen-
te Hoorn. Gezelligheid kent geen tijd, dus later dan gepland gingen de leden met een 
voldaan gevoel naar huis. 
Op naar de volgende repetitie op dinsdagavond in De Witte Valk, waar tijdens de nazit 
de herinneringen aan een prachtig feest nog vaak besproken zullen worden.
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Doe mee met Voel je goed! 

 Dit najaar start in Hoorn Voel je goed!, een leefstijl interventie voor 
volwassenen die moeite hebben met taal.
Voel je goed! is een integrale aanpak voor volwassenen, die willen 
werken aan een gezonder gewicht en moeite hebben met taal. Het gaat om de com-
binatie van individuele eet- en beweegadviezen van een diëtist en groepslessen in ge-
zondheidsvaardigheden (inclusief taalvaardigheden) van een getrainde taalvrijwilliger. 
Onder gezondheidsvaardigheden verstaan we het vinden, begrijpen, beoordelen en 
toepassen van informatie over gezond eten en bewegen. Het doel is allereerst het be-
reiken en behouden van een gezonder gevoel en gewicht. En in tweede instantie het 
doorgaan met nog beter willen leren lezen, schrijven en/of rekenen. Stichting Lezen en 
Schrijven ondersteunt Stichting Netwerk met het stedelijk uitvoeren van dit landelijke 
programma, dat door het RIVM erkend is als succesvolle leefstijlinterventie bij laagge-
letterden. Zie voor meer informatie www.lezenenschrijven.nl/projectvoeljegoed .
 
Deelnemers
Bent u iemand, of kent u iemand die wil werken aan een gezonder gewicht én moeite 
heeft met taal, maar wel aanspreekbaar is in het Nederlands? Meld jezelf dan aan bij 
Voel je goed! of breng dit initiatief onder de aandacht bij diegene. Deelnemers krijgen 
eet- en beweegadviezen van een diëtist van Dieet Compleet. Daarnaast ontvangen zij 
informatie over gezonder eten en meer bewegen onder leiding van een getrainde vrij-
williger van Stichting Netwerk. De lessen vinden plaats in kleine groepen in de buurt.
 
Praktisch
- 30 wekelijkse lessen
- Locatie in drie wijkcentra, waarschijnlijk Grote Waal, Kersenboogerd en Risdam-Noord
- Groepjes van circa 6 personen.

 Aanmelden? Mail of bel Nanda Leeuw n.leeuw@netwerkhoorn.nl of 0229-855700.
www.netwerkhoorn.nl/project-evenement/voel-je-goed

West-Fries cabaret bij KBO Blokker
De legendarische Kees Stet lijkt woensdag 26 oktober terug van 
weggeweest te zijn bij een optreden van het Westfries Collectief 
bij KBO Blokker. De middagvullende show van René Steens en Jan 
Dijk wordt een verrassend weerzien met haast vervlogen tijden in een mix van vrolijke 
liedjes, oer West-Friese humor en natuurlijk bekende medleys met liedjes van vroeger 
om gezellig mee te zingen. Verder zijn er fraai opgebouwde moppen voor alle leeftij-
den, soms lekker ondeugend en vaak net iets anders aflopend dan je zou verwachten.
Ook niet-leden die eens kennis willen maken met de activiteiten van onze seniorenver-
eniging, zijn van harte welkom.
We beginnen om 14.00 uur in Het Gouden Hoofd aan de Westerblokker. Deelname kost 
5 euro per persoon, inclusief de aangeboden consumpties.
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Naar het Wad! (1)
Door Piet Kroon

Het gebeurt niet al te vaak dat bij een late septemberzon het gedempte zonlicht in die 
bijzondere, vroeg-herfstige kleur samenvalt met windstilte, zo typerend voor deze tijd 
van het jaar. Zo kregen vandaag de weergoden het over hun hart om die combinatie 
opnieuw tevoorschijn te toveren. Dit bracht bij mij zoete herinneringen naar boven 
van die vroege ochtend waarop ik voor de eerste keer met het wadlopen heb ken-
nis gemaakt. Die zo juist opgekomen najaarszon in september 1969 straalde nog net 
genoeg warmte uit om de wadlooptocht van Pieterburen naar Schiermonnikoog met 
frisse moed en zonder handschoenen aan te durven.

De avond daarvoor waren we vertrokken vanuit Amstelveen, een aantal collega’s van 
de Heilige Geestschool, beter bekend als HGS, wat meer wereldlijk klonk dan de Rooms-
Katholieke verwijzing. Eerst klonk daar tijdens het schoolvoetbal langs de lijn nog regel-
matig “Hup Heilige Geest!”, maar later hoorde je toch vaker de verkorte versie! In de 
dug-out bij RKC denkt nu ook niemand meer aan de biechtstoel of de kerkbank. Hoewel, 
nemen veel profvoetballers tegenwoordig niet vlak voor de wedstrijd toch ook even hun 
‘Inshallah- momentje’ of sturen met een kruisteken een ‘schietgebedje’ omhoog? 

Genoeg afgedwaald, terug naar de ‘werkvloer’! Iedereen die zich voor de titanentocht 
had aangemeld, zou met eigen vervoer de reis naar het hoge noorden ondernemen. 
En zo vertrok ik tegen middernacht met mijn 2CV om mijn collega Kees op te halen, 
om daarna in het holst van de nacht plankgas op bestemming Pieterburen af te tuffen.
Nu ik hieraan terugdenk was het eigenlijk een knettergek idee. In het holst van de 
nacht een autorit van tweehonderd kilometer afleggen, om daarna tien kilometer door 
de Waddenzee te baggeren. Maar ja, een mens haalt meer belachelijke dingen in zijn 
hoofd, waar niemand meer vreemd van opkijkt. Wat te zeggen van het overbruggen 
van één kilometer per auto naar de sportschool om daar een half uur op de loopband 
je tien kilometer in het zweet te spinnen.

Het verzamelpunt voor de aanvang van de wadlooptocht was een parkeerplaats in 
Pieterburen, waar wij ons aansloten bij de groep, die bij een touringcar gereed stond 
om ons naar het vertrekpunt van de tocht te brengen. Daar maakten wij ook kennis 
met onze gids, die ons tijdens de tocht naar Schiermonnikoog zou loodsen. Al heel snel 
bleek dat wij onder de hoede waren beland van een even illustere als ervaren wadlo-
per, die in de wijde omgeving van Pieter- en Kloosterburen sinds jaar en dag bekend 
stond als Willem Wad. Je kon hem uittekenen, een rijzige gestalte met een verweerde 
kop en een bos wapperende krullen, met vlassige baard van oor tot oor, gewapend met 
zijn onafscheidelijke stok. Zijn silhouet stond echt niet ver af van het perfecte arche-
type van een uit het hoge noorden aangestormde Viking, die ons wel even een poepie 
van het wad zou laten ruiken. Alsof hij gereed stond om ons aan den lijve te laten on-
dervinden hoe het voelde om je over te geven aan de pure elementen van de tijdelijk in 
zijn schulp gekropen Waddenzee. De zilte, halfdroge ruigte van deze wad-wegwijzer 
spatte zogezegd van zijn verweerde gestalte af…..
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Poeha

In ons werk is het niet alleen heel belangrijk om te luisteren naar mensen, maar ook 
écht te horen wat er wordt gezegd en vooral wat wordt bedoeld. Zelfs als er niet zo 
veel gezegd wordt, is het de kunst om daar tóch iets uit te halen, waarmee een soort 
van startpunt wordt gemaakt voor het verzorgen van een persoonlijke uitvaart. 

Zo was één van ons (die noemen we ‘ik’) laatst bij een familie die ‘niet zo heel veel 
wilde’, geen poeha en vooral heel weinig kosten. “Wij moeten daar niet zoveel van 
hebben, van dat hele gedoe eromheen, dat is allemaal buitenkant, allemaal voor de 
bühne”, werd er gezegd. Ze hadden gedacht dat er wel van alles zou ‘moeten’ omdat 
dat nou eenmaal zo hoort. Ze waren dan ook verbaasd toen ik juist zei dat dat hele-
maal niet allemaal moet. Bij elke opmerking die ze daarover maakten, kwam ik bij hen 
terug en vroeg steeds: “Wat willen jullie?” Het bleek dat ze geen rouwkaarten wilden 
sturen, maar toen ik de suggestie deed om een persoonlijk ontwerp te laten maken 
voor een versie die met Whatsapp rondgestuurd kon worden naar de familie en vrien-
den, vonden ze dat echt heel fi jn.

En toen ik de prachtige sprei zag op het bed van hun vader en aangaf dat we hem 
daar mooi in zouden kunnen wikkelen en op een eenvoudige baarplank naar het cre-
matorium konden brengen, bleek dat ook een gouden greep. Het werd uiteindelijk 
een intiem afscheid in de huiskamer, waarbij zijn kinderen alles wat bij pa hoorde om 
hem heen hadden gezet. Zijn verzameling miniatuurtjes, z’n puzzelboekjes en veel 
losse bloemen en takken uit zijn eigen tuin. Ze deelden hun mooiste herinneringen en 
staken veel kaarsjes rondom hem aan. De kleinkinderen legden hun zelfgemaakte te-
keningen bij opa neer en met zijn lievelingsmuziek op de achtergrond droeg zijn gezin 
hem uiteindelijk via de tuindeuren naar de rouwauto die buiten klaarstond om hem 
naar het crematorium te brengen. 
Alles kan en bijna alles mag, wij luisteren, veren mee en samen maken we een prachtig 
afscheid.
Mét of zonder poeha.

Namens de gezamenlijke uitvaartverenigingen tussen Zwaagdijk-West en Schellink-
hout, staan wij voor u klaar. Bel ons  voor een (vrijblijvend) informatiegesprek, een 
kostenbegroting of melding van overlijden: 06-11444417, 24 uur per dag bereikbaar.

St. Barbara Zwaag
St. Barbara Oosterblokker
St. Jozef Blokker
De Laatste Eer Blokker/Zwaag
Uitvaartvereniging Schellinkhout

kostenbegroting of melding van overlijden: 06-11444417, 24 uur per dag bereikbaar.
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Open trainingen hockey bij WFHC in Hoorn

Wil jij ontdekken wat voor gave teamsport hockey is? In de week van 
10 t/m 15 oktober kun je meedoen aan een training. Je hebt alleen een 
bitje (mondbescherming) en scheenbeschermers nodig, een stick is bij 
ons te leen. Je kunt je aanmelden via onze website www.wfhc.nl . Dan 
mag je drie keer gratis meetrainen. Je zult merken dat hockey leuk en 
uitdagend is en dat WFHC een gezellige club is.

De trainingstijden: 
Jongste jeugd
Jonger dan 6 jaar: FunKey - woensdag 16.00 - 16.45 uur
Jonger dan 7 jaar: Benjamins - zaterdag 09.30 - 10.30 uur
Jonger dan 8 jaar: O8-jeugd - woensdag 17.15 - 18.15 uur
Jonger dan 10 jaar: O10-jeugd - woensdag 16.00 - 17.00 uur
Jeugd meisjes
10 of 11 jaar: O12-jeugd - dinsdag 17.00 - 18.00 uur
12 of 13 jaar: O14-jeugd - vrijdag 17.00 - 18.00 uur
14 of 15 jaar: O16-jeugd - donderdag 19.30 - 20.30 uur
16 of 17 jaar: O18-jeugd - vrijdag 18.00 - 19.00 uur
Jeugd jongens
10 of 11 jaar: O12-jeugd - maandag 17.00 - 18.30 uur
12 of 13 jaar: O14-jeugd - maandag 17.00 - 18.30 uur
14 of 15 jaar: O16-jeugd - woensdag 18.30 - 20.00 uur
16 of 17 jaar: O18-jeugd - woensdag 18.30 - 20.00 uur 
 
Natuurlijk zijn er bij de senioren en veteranen ook mogelijkheden. Meer informatie kun 
je vinden op onze website www.wfhc.nl . Je kunt ook een e-mail sturen naar ledenadmini-
stratie@wfhc.nl of kom een keer kijken op ons mooie complex op de Roskam 6 in Zwaag.

Allerzielenviering in Brinkpark
Tijdens de laatste viering hebben we kennis mogen maken met onze tweede pastoor, 
Andrea Geria. De zondag ervoor werd hij door Mgr. J. Hendriks daartoe benoemd. 
Samen met pastoor Samuel proberen zij goede herders te zijn voor de grote Matteüs 
parochie, die bestaat uit de parochies tussen Bovenkarspel en Hoorn.
Dan gaan we weer op weg naar Allerzielen.
Woensdag 26 oktober gedenken we de parochianen van de locatie Blokker die het 
afgelopen jaar, na 1 november 2021, zijn overleden. Met woorden en gepaste liederen 
zullen we er tijdens de Eucharistieviering aandacht aan geven. Er staat dan een graf-
lichtje klaar voor een van de familieleden. Misschien voor een bezoek aan het graf of 
om mee naar huis te nemen. Graag  tot woensdag 26 oktober, 16.00 uur in Brinkpark.

Vriendelijke groet, Joke Lakeman

Advertenties

In samenwerking met 
basisscholen bieden wij 
Spelenderwijs groepen 
voor peuters van 2-4 jaar.

Meer informatie of aanmelden?

(0229)248745 - www.herdertje.nl

Onze Spelenderwijs locaties:
-  Sint Lidwina in Zwaagdijk-West
- Het Ooievaarsnest in Zwaag (VVE-locatie)
- De Wingerd in Zwaag (VVE-locatie) 
- Het Spectrum in Hoorn (VVE-locatie)
- De Pontonnier in Hoorn 
- Sint Jozef in Blokker

Spelenderwijs  
op weg naar school

HERDERTJE.21021_advertentie_Spelenderwijs_135x98_update_def2.indd   1 13-06-2022   12:27
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KVG Zwaag

KVG Zwaag beleefde een sfeervolle avond met veel emoties en prachtige 
verhalen over het leven van Afghanistanveteraan Oetze Tamminga uit 
Hoogkarspel.
De avond stond volledig in het teken van hoe het is wanneer je uitgezonden wordt 
door Defensie voor een Vredesmissie. Helaas is de ervaring dat heel veel van deze men-
sen na afloop van de missie te kampen krijgen met PTSS. Een afschuwelijke gevoels-
ziekte, die geestelijk en lichamelijk mensen tot een ‘wrak’ maken.
Ook wij werden op het laatste moment geconfronteerd met hoe heftig dit kan zijn. Na 
prima afspraken en voorbereidende gesprekken, kon onze veteraan Oetze deze avond 
toch niet aan. Op het laatste moment namen zijn moeder en vriendin de avond over. 
Wat een kracht en moederliefde! Zijn moeder vertelde over zijn jeugd, zijn gedreven-
heid en de PTSS die er uiteindelijk na enige tijd langzaam in sloop. Maar ook hoe je dit 
als familie ervaart. Zijn vriendin, zelf een therapeute, is voor Oetze een veilige haven.
Zijn prachtig geschreven boek Trigger Mind (waarvan de opbrengst volledig gaat naar 
stichting Ask the Mountains, een stichting die veteranen met zowel mentale als licha-
melijke training weer probeert terug te laten keren in de normale burgermaatschap-
pij), was deze avond te koop.
Na de pauze konden de KVG-dames zelf vragen stellen en daar werd volop gebruik van 
gemaakt.
Het boek kan nog besteld worden voor 20 euro door te bellen met KVG Zwaag. Maar 
ook voor andere vragen of informatie mag u contact met ons opnemen: 0229-237817.
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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 16 oktober Zwaag:
ds. J. Meinders, viering HA

Zondag 23 oktober Blokker:  
ds. J. Meinders  

Zondag 30 oktober Zwaag:   
ds. R. Kooiman  

Zondag 6 november Octaaf:    
ds. J. Meinders, gezamenlijke dienst

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

Dorpenoverleg Blokker-Zwaag: Thema Wonen

Wonen is een eerste levensbehoefte voor iedereen. Welke mogelijkheden zijn er nog in 
Blokker en Zwaag om voor iedereen een eigen plek te creëren, passend bij zijn of haar 
situatie met de huidige woningschaarste?
Deze bijeenkomst geven we graag het woord aan de Wethouder Financiën, Wonen & 
Stadsvernieuwing Marjon van der Ven, om haar visie te geven op de woningbouwont-
wikkelingen in onze dorpen: meer informatie over hoe de gemeente Hoorn omgaat 
met de verschillende afwegingen die betrekking hebben op kwaliteit versus kwantiteit 
en voor zowel de huidige als de nieuwe bewoners. Hoe gaat dat samen met de leef-
baarheid en aanverwante zaken? Op welke wijze kunnen bewoners tijdig en eenduidig 
betrokken worden bij de invulling en de besluitvorming en waar kunnen zij terecht 
met hun vragen? Ook komt makelaar en taxateur Ramon Stoffer van makelaardij West-
fries Goed Makelaars & Adviseurs, om zijn visie te geven, vanuit zijn vakgebied, op de 
huidige huizenmarkt en in het bijzonder die van Blokker, Zwaag en Hoorn. Wat doet 
de markt op dit moment? Hoe kun je als huiseigenaar regie houden op alle ontwik-
kelingen en de belangen goed afwegen? Hoe blijft het betaalbaar? Wat zijn de mo-
gelijkheden van de eigen koopwoning in deze markt? Of hoe kom je aan een andere, 
passende woning? Naast deze sprekers behandelen we de mededelingen, de notulen 
en de rondvraag waarin je zaken kan doorgeven of navragen. 
Ontvang je nog geen notulen of uitnodiging voor de bijeenkomsten van het Dorpen-
overleg Blokker-Zwaag? Kom langs en geef je e-mailadres door, dan blijf ook jij op de 
hoogte van alle besproken onderwerpen.
Koffie en thee tijdens de bijeenkomst en een goed gesprek met een drankje na. 
Jij komt toch ook? Maandag 31 oktober, aanvang 19.30 uur in De Witte Valk in Zwaag.
Vragen of opmerkingen kun je sturen naar: dorpenoverlegblokkerzwaag@gmail.com
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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 kapel, alleen op woensdag 
om 08.30 uur met Stille Aanbidding.

Za. 15 okt.  Oosterblokker GEEN VIERING
   Westwoud GEEN VIERING
Zo. 16 okt. 09.30 uur Zwaag Eucharistieviering-Samenzang
  11.00 uur Hoorn Eucharistieviering m.m.v. koor Schola Cantorum
Za. 22 okt. 19.00 uur Oosterblokker Eucharistieviering m.m.v. koor Zingenderwijs
Zo. 23 okt. 09.30 uur Zwaag Eucharistieviering-Samenzang
  11.00 uur Hoorn Eucharistieviering m.m.v. Cantor
Za. 29 okt.  Oosterblokker GEEN VIERING
   Westwoud GEEN VIERING
Zo. 30 okt. 09.30 uur Zwaag Eucharistieviering-Samenzang
  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 Pastoor Andrea Geria, telefoon 0229-703042.
Parochiesecretariaat Heilige Matteüs is geopend op maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 14.00 uur, 
woensdag gesloten.
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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, Sandra Boorsma, Yvonne Out 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


