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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 30 september kunt u inleveren 

uiterlijk op DInsDag 20 september 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 15 16 september 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

Stem op Samenspel voor Rabo ClubSupport 

Samenspel doet mee aan de Rabo ClubSupport campagne. 
Rabobank steunt met deze actie verenigingen en stichtingen 
en stelt hiervoor een bedrag beschikbaar. Alle leden van de 
Rabobank kunnen stemmen op hun favoriete club. Jij stemt 
toch ook op ons? Dankzij jouw stem kunnen wij dit mooie 
blad blijven maken in de kwaliteit en frequentie die je van ons gewend bent. 
Je kunt ons vinden onder Stichting Samenspel.

Hoe gaat het stemmen in zijn werk? 
Je kunt stemmen via de app of als je bent ingelogd op de website van Rabo-
bank (via ‘Zelf regelen’ en vervolgens ‘Mijn Lidmaatschap’ kan je klikken op 
Rabo ClubSupport). Hiervoor is geen stemcode nodig. Stemmen kan van 5 t/m 
27 september. Wij hopen dat jouw stem voor ons is.

SAMENSPEL
St icht ing

KVG Zwaag dagje uit naar Volendam en Marken 
Op de heetste dag van augustus (hoe bedenk je 
het) ging een grote groep KVG-leden per bus naar 
Volendam. Na een gezellige koffiepauze op een ter-
ras, werd de rondvaartboot naar Marken genomen 
om dit historische dorp te bekijken met onder andere een leuke bezichtiging van het 
Markermuseum. Een gezellig drankje aan het einde maakte dat deze dag zeker toch 
weer heel geslaagd mag heten.

Wij nodigen al onze leden en eventuele gasten (zij betalen twee euro voor koffie 
of thee) uit op donderdag 22 september. Afghanistan-veteraan Oetse Tamminga uit 
Hoogkarspel komt ons zijn zeer indrukwekkende verhaal vertellen. Hij vertelt over 
zijn ervaringen tijdens de Vredesmissie toen hij was uitgezonden door Nederland, en 
over zijn leven vóór de uitzending en daarna. Tijdens de pauze verkoopt hij zijn zelf-
geschreven boek. Dit kost twintig euro en de opbrengst gaat naar stichting ‘Ask the 
Mountain’. Deze stichting helpt veteranen verder in het terugkomen in de burger-
maatschappij.

De avond begint om 20.00 uur en duurt tot 22.00 uur. Leden en eventuele gasten zijn 
van harte welkom.



3

Coverstory: ‘T AQUARIUM

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

Op Oosterblokker 111 in Oosterblokker wonen Truus en Kees Vis. Het naambord prijkt 
al vele jaren aan de voorgevel en is bij velen bekend. Des te leuker om het verhaal 
achter de naam te weten. Kees vertelt over het ontstaan van de naam voor hun huis. 

“Waarom ’t Aquarium, vragen voorbijgangers zich regelmatig af. Zo ook de reporter 
van Samenspel die bij de achterdeur aanklopte met deze vraag. Ons antwoord is dan 
steevast: wat zit er in een aquarium? Vaak krijgen we het verbaasde antwoord: water. 
Waarop wij verder vragen: wat nog meer? En met een beetje helpen, dan komt het: o 
ja, vis. Het is zo logisch, er wordt vaak om gelachen. En het is al jaren zo. Deze Vissen 
wonen in ‘t Aquarium en spartelen daar rond. 

Het idee voor de naam is een 
jaar of zestig geleden ontstaan 
na het drinken van meer dan 
water toen mijn ouders op 
vakantie waren. Wij woon-
den toen nog op huisnummer 
109 en op die bewuste avond 
waren onder andere Wim 
Haring en Leo Bot op bezoek. 
Leo beloofde direct deze naam 
op het hout van de erker te 
schilderen. Mijn ouders vonden 
het bij thuiskomst ‘verrassend’. 
Toen we verhuisden naar num-
mer 111 is de naam natuurlijk 
met ons meegegaan. De letters 
van nu zijn destijds gemaakt 
door Gebr. De Boer van de 
Bangert en gedoopt door Piet 
de Boer toen we een jaar in ‘t 
Aquarium woonden. Zolang er 
Visjes in het aquarium wonen 
zal dat wel zo blijven.”

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!
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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 26 SEPTEMBER
MAANDAG 10 OKTOBER  

Vesper met mooie Engelse koormuziek

Bezoekers van de Dorpskerk in Zwaag beleven zaterdagmiddag 17 september een 
bijzonder muzikaal uur met een Choral Evensong. De Martinus Cantorij Zwaag laat 
vanaf 17.00 uur enkele parels uit de Engelse koortraditie horen ter gelegenheid van 

de start van het kerkelijke 
seizoen.
Mooie koorwerken in deze 
anglicaanse vesper zijn ‘We 
wait for thy loving kindness’ 
van McKie, ‘Magnificat en Nunc 
Dimittis in A’ van Sumsion, 
‘Responses’ van Shephard en 
de ‘Anthem Lord, let me know 
mine end’ van Greene.

De Martinus Cantorij bereidt zich voor op een koorreis naar Engeland in oktober. 
Daar werken we mee aan de vieringen in de kathedraal van York. Al eerder zongen 
we in Westminster Abbey en de kathedralen van Durham en Rochester. De Martinus 
Cantorij is het enige koor boven het Noordzeekanaal dat zich al veertig jaar toelegt 
op de anglicaanse vespertraditie. De Martinus Cantorij staat onder leiding van Bas 
Halsema en de organist is Edwin Hinfelaar. Voorganger is ds. Jacob Meinders. De toe-
gang is vrij, na afloop collecte.

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

Een nieuw paspoort nodig?
Laat het thuis bezorgen.
www.hoorn.nl/paspoort
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Nieuws van seniorenvereniging Zwaag

Dinsdag 30 augustus was de eerste dag van het 
nieuwe seizoen, die we traditioneel vullen met 
klaverjassen, rummicub en keezen. Het werd ge-
houden in de Bangertzaal van De Witte Valk, waar de mensen vanaf kwart voor tien 
binnenliepen en die zo tegen half elf volledig gevuld was met 43 deelnemers. Ieder-
een kreeg koffie met koek.
De voorzitter heette iedereen hartelijk welkom en vervolgens konden alle deelne-
mers aanschuiven bij hun favoriete spel, uiteraard allemaal met 4-tallen. De ochtend 
verliep zeer 
geanimeerd 
en voor de 
meesten er 
erg in had-
den, was 
het al weer 
tijd voor de 
lunch. De 
deelnemers 
lieten zich 
die goed 
smaken en 
ook hier kon 
weer lekker worden bij gekletst. Vervolgens werd de spellendag voortgezet, soms in 
een andere samenstelling dan tijdens de morgen. Tegen drie uur werd een drankje 
geserveerd en hebben we een rondje rummicub gespeeld met vele prijzen.
Tegen vier uur sloot de voorzitter de spelletjesdag af met dank aan de activiteiten-
commissie. Het was een gezellige dag en iedereen keerde tevreden huiswaarts.

Zaterdag 8 oktober organiseert de activiteitencommissie een gezellig samenzijn met 
lunch en een optreden van de Enkhuizer Sjappetouwtjes. Ook niet-leden zijn hierbij 
van harte welkom.

Programma: 
11.45 uur: Inloop
12.15 uur: Broodjes, krentenbol, salade, koffie of thee
13.30-15.15 uur:  Optreden van de Enkhuizer Sjappetouwtjes met een pauze van 20 minuten
Locatie:  De Plataan in Zwaag. Entree: 6 euro.
Opgeven bij Ria Spil, Pastoor Nuijenstraat 35 
in Zwaag, 0229-239576.
U kunt het bedrag vóór 5 oktober overmaken naar NL18 RABO 0376 8588 93 
t.g.v. Seniorenvereniging Zwaag. 
Vermeld hierbij uw naam en adres. 
U kunt natuurlijk ook contant betalen.
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Ophaaldatum plastic HVC Zwaag
OPHAALDATUM:         DONDERDAG 6 OKTOBER

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 28  SEPTEMBER
 WOENSDAG 12  OKTOBER
SVP PAPIER GEBUNDELD OF IN DOOS/BAK AAN DE WEG ZETTEN.

Onthulling herplaatste eerste steen

Zaterdag 3 september om 16.00 uur vond samen met het bestuur, de beheerders en 
een aantal genodigden de onthulling plaats van de herplaatste ‘eerste steen’. 
In juni van dit jaar heeft cultureel centrum De Plataan een behoorlijke renovatie 

en verbouwing onder-
gaan. De karakteristieke 
glazen pui was door de 
jaren heen steeds meer 
gaan lekken waardoor het 
houtwerk aan de binnen-
zijde volledig aan vervan-
ging toe was. Al het glas 
is vervangen door extra 
isolerende beglazing, wat 
de duurzaamheid van het 
pand ook weer ten goede 

komt. Tevens is de ingang verplaatst naar de ontvangstruimte. Dit is met het huidige 
gebruik een stuk praktischer. 
Door het verplaatsen van de ingang was het echter noodzakelijk dat de ‘eerste steen’, 
destijds geplaatst door toenmalig burgemeester de heer B. Kalb, ook werd verplaatst. 
Deze heeft inmiddels weer een mooie plek gekregen en is onthuld door zijn zoon Ben 
Kalb jr.
Hier hebben wij uiteraard op getoast en na afl oop hebben wij onder het genot van 
een drankje nog even kunnen napraten. Dit is allemaal tot stand gekomen door diver-
se sponsoren. Zo kunnen wij weer jaren vooruit. 

Bestuur cultureel centrum De Plataan
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  Column Brechje
Nouveau

Zoals u ondertussen weet, ben ik altijd op zoek naar een nieu-

we invalshoek voor mijn columns. Dubbelzinnige, maar nette 

titels om maar iets te noemen. Misschien dat het één van de redenen is dat mijn no-

velle gewonnen heeft bij een schrijfwedstrijd. Een novelle is een boekje van minimaal 

vijftienduizend woorden. Hoeveel tekst is dat? Het zijn op zijn minst vijftig columns 

uit het Samenspel. De voorwaarden voor de wedstrijd waren: vier weken tijd, vijftien-

duizend woorden, genre feel good. Ik hoor u al denken: Een beetje schrijver speelt dat 

toch makkelijk klaar in vier weken. Dat is nou net de clou. Er zijn geen vier weken om 

te schrijven. Je hebt er maar twee, daarna stuur je de tekst naar proefl ezers. Als zij het 

stuk terugsturen, ga je met hun feedback aan de slag. 

Voor u ben ik misschien een geoefende schrijver omdat u elke maand mijn column 

leest, maar in de schrijfwereld raken ze net op de hoogte van mijn bestaan. Je begint 

daar mee te tellen als je een boek op eigen naam hebt staan. U zult begrijpen dat ik 

super trots ben op deze prestatie. Jammer genoeg is mijn boekje ‘Wandeling’ alleen als 

e-boek verkrijgbaar. Naast het schrijven van de columns ga ik mij richten op het schrij-

ven van een langer verhaal, zodat er ook een paperback boek van mij komt. Waarbij 

u de bladzijde omslaat om verder te lezen totdat u, zonder het door te hebben, bij de 

laatste pagina beland bent.

De reactie die ik van voor mij bekende lezers hoor, is goed en ik ben vooral benieuwd 

naar de recensies van de recensenten. Als hun oordeel goed is, wordt het boekje nog 

vaker besteld en dus gelezen. Voor nu geniet ik van alle aandacht die mijn nieuwe en 

tot nu toe enige novelle krijgt. 

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 28  SEPTEMBER
 WOENSDAG 12  OKTOBER
SVP PAPIER GEBUNDELD OF IN DOOS/BAK AAN DE WEG ZETTEN.
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Een tuinman voor het snoeien van twee coniferen in kleine achtertuin. 
Contact: 06-34540341

Golfset, weinig gebruikt, inclusief twee setjes handschoenen. 
Tegen elk aanneembaar bod. Telefoon: 0229-261972

Metalen wanddecoraties zoals vlinders, libellen en adelaars in verschillende maten.
G. Compas, Kolenbergstraat 28, Blokker, 06-12360684

Heeft u nog een Blokker-vlag die u niet gebruikt?
Ik zoek er eentje, liefste minimaal 140x80 centimeter. 

Verkooppunten zijn ook welkom.
Anjo Zwartkruis, 06-30298839, a.zwartkruis@gmail.com

Tuinman heeft nog tijd voor het onderhoud van uw tuin. De werkzaamheden 
zijn onder andere snoeien van struiken en bomen, onkruid wieden, tuin spitten, 

aanplanten van diverse planten en buxusvervangers, et cetera.
Telefoonnummer: 06-12568309

Familieberichten & Zoekertjes
GEZOCHT

TE KOOP

AANGEBODEN

Voor plaatsing in het Samenspel van 30 september graag uiterlijk op  
DINSDAG 20 september 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.
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  SAMENSPEL OP REIS

Loonse en Drunense Duinen
Marian Stavenuiter en ik hebben vijf dagen gefi etst in Noord-Brabant, 
prachtige knooppunten routes. En natuurlijk het Samenspel mee. 

Ook hebben wij de Loonse en Drunense Duinen bezocht. In 
de Loonse en Drunense Duinen vind je bos, heide en vooral veel zand. Het is een van 

de grootste stuifzandgebieden 
van West-Europa. De wind kan op 
veel plekken ongestoord waaien 
en dat zorgt voor een steeds 
veranderend landschap. Door het 
in 1921 aan te kopen is het al 100 
jaar beschermd en kunnen we nu 
nog van deze Brabantse Sahara 
genieten.  

Wat maakt de Loonse en Drunense Duinen bijzonder? 
De Loonse en Drunense Duinen heeft nog op 270 hectare stuifzand. Dat zand zorgt 
voor nogal extreme omstandigheden: de bodem is droog en voedselarm. Het ver-
schil in temperatuur tussen dag en nacht kan oplopen tot wel 50 graden Celsius. Dat 
zorgt voor een unieke fl ora en fauna. De dieren en planten hebben zich aangepast of 
voelen zich juist thuis bij droogte, schraalheid en temperatuurschommelingen. Zand-
zegge en diverse korstmossen bijvoorbeeld. En de levendbarende hagedis, zandloop-
kevers en zandbijen. Allemaal soorten die houden van zand. 

 Hoe komt dat zand in de Loonse en Drunense Duinen? 
In de laatste IJstijd bliezen de poolwinden zand vanuit het noorden naar Brabant, 
waar het in dikke pakketten bleef liggen. Lange tijd was deze zandvlakte met oerbos-
sen bedekt. Totdat in de veertiende eeuw de bomen werden gekapt door mensen. 
Die gebruikten het hout als brandstof. De kale vlakte vulde zich met heide, waarop 
de boeren hun vee lieten grazen. Deze intensieve begrazing en het plaggen van de 
bodem putte de bodem uit. Hierdoor kreeg het zand vrij spel. Lange tijd was het 
zand een groot probleem voor de bewoners. Dorpen en akkers dreigden eronder te 
verdwijnen. Er werden bomen aangeplant, die het oprukkende zand een halt moes-
ten toeroepen. Daarvan zie je vandaag de dag nog de sporen: vind de ondergestoven 
bomen die alleen met hun kruinen nog boven de zandheuvels uitpiepen. 

Riny Groot

Ga je ook op reis? Of het nou een kampeervakantie in Nederland of een verre reis naar 
het buitenland wordt, neem in ieder geval het Samenspel ook mee op reis en maak een 
leuke foto. Stuur deze vervolgens naar redactie@stichtingsamenspel.nl .
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Open oefendagen West-Friese brandweerkorpsen 

Beleven of de vrijwillige brandweer bij jou past. Het 
kan binnenkort bij de brandweerkazernes in Zwaag 
en Blokker. De lokale vrijwillige brandweer organi-
seert daar de komende weken een open oefenavond 
of -middag. Met de open oefening hopen de korpsen 
nieuwe brandweervrijwilligers te trekken. 

Proeven van het brandweervak
Geïnteresseerden kunnen bij het 
oefenmoment proeven van het 
brandweervak. Ze doen onder 
begeleiding mee aan een brand-
weeroefening en maken kennis 
met de lokale vrijwilligers die meer 
vertellen over wat het betekent 
om brandweervrijwilliger te zijn. 
Smaakt het naar meer? Dan volgt 
er een meeloopperiode om echt te 
ontdekken of er een match is.

Korpsen op zoek naar nieuwe brandweervrijwilligers
De betreffende kazernes zijn op dit moment hard op zoek naar versterking, maar ook 
bij andere kazernes worden vaak nieuwe vrijwilligers gezocht. Van alle brandweer-
zorg in West-Friesland wordt namelijk een groot deel door vrijwilligers verzorgd. Wij 
zoeken mannen en vrouwen die 18 jaar of ouder zijn, een goede gezondheid en con-
ditie hebben én de brandweerkazerne binnen enkele minuten vanaf hun woon- of 
werkadres kunnen bereiken. Ook wie niet in de omgeving van de kazerne woont, kan 
namelijk overdag uitrukken voor de brandweer in de buurt van zijn of haar werkplek. 

Helpen op het moment dat het ertoe doet
Een brandweervrijwilliger doet meer dan alleen brand blussen. Als de pieper gaat, 
kan er van alles aan de hand zijn waarbij hulp nodig is zoals brand, stormoverlast, die-
ren in nood, verkeersongevallen en beknellingen. 
Brandweervrijwilliger word je dan ook niet zomaar. Aspirant-brandweervrijwilligers 
volgen een opleiding en oefenen wekelijks. Maar daar staat ook wat tegenover: de 
kans om écht iets te betekenen voor anderen op het moment dat het er toe doet, 
een leuke ploeg nieuwe kennissen en een financiële vergoeding voor oefeningen en 
uitrukken. 

Meer informatie
Weten wanneer het open oefenmoment bij de kazerne in jouw buurt plaatsvindt? 
Kijk op brandweervrijwilligerworden.nl . 
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17 sept 30+ Dancing Party 
 De Harmonie, Oosterblokker

17 sept Vesper Choral Evensong door Martinus Cantorij Aanvang: 17.00 uur  
 Dorpskerk Zwaag

18 sept Hollands Kroontocht Westfriese Tourclub Vertrek: 09.00 uur
 Handbalveld, Noorderdracht 42a, Blokker 

22 sept Lezing Afghanistan veteraan KVG Zwaag Aanvang: 20.00uur
 De Plataan, Zwaag

24 sept Lichtjesavond Bangert en Oosterpolder Start: 19.30 uur
 Ingang MFA De Kreek 

25 sept Maks’ Biomarkt Vanaf 10.00 uur
 Mak Blokweer, Blokker

5 okt Bingomiddag KBO Blokker Aanvang: 14.00 uur
 Het Gouden Hoofd, Blokker

Activiteitenagenda  september/
oktober

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

Stem op Stichting Historisch Zwaag 
voor Rabo ClubSupport

Stichting Historisch Zwaag doet mee aan de Rabo ClubSupport campagne. Alle 
leden van de Rabobank kunnen stemmen op hun favoriete club. Je kunt stem-
men via de app of als je ingelogd bent op de website van de Rabobank (via ‘zelf 
regelen’ en vervolgens ‘mijn lidmaatschap’ kun je klikken op Rabo ClubSupport). 
Je hebt geen stemcode nodig. Stemmen kan t/m 27 september. Alvast bedankt 
voor uw stem!

Heeft u nog stemmen over, geef deze dan aan Stichting Samenspel.
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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.

ZAALVOETBAL

16 sep Heren De Blokkers-Limmen 20.10 uur De Kreek

23 sep Heren Zwaag/Hoogland Kozijnen-Golden Stars 21.05 uur Zwaag

23 sep Dames Zwaag/Hoogland Kozijnen-Nieuwboer 3 22.05 uur Zwaag

23 sep Dames RTC’72-Zeemacht 20.55 uur De Kreek

23 sep Dames RTC’72-VIOS 2 21.50 uur De kreek

HANDBAL

18 sep Dames Westfriezen-Quick 13.00 uur Zwaag

25 sep Dames HV Blokker-Spartanen 2 12.15 uur Blokker

VOLLEYBAL

16 sep Heren NIVO-Madjoe 4 21.00 uur De Kers

17 sep Heren WhamWham-VV Amsterdam 2 16.00 uur De Opgang

HOCKEY

18 sep Dames WFHC-Noordwijk 12.45 uur Roskam Zwaag

25 sep Dames WFHC-Maarsen 12.45 uur Roskam Zwaag

25 sep Heren WFHC-MHCN 14.45 uur Roskam Zwaag

Sportagenda september

Volleybalvereniging Wham Wham 
en Rabo ClubSupport

Ook onze vereniging doet dit jaar weer mee aan deze sympathieke 
Rabobank-actie voor het verenigingsleven. Heb je nog niet ge-
stemd of heb je nog stemmen over, denk dan ook aan ons. Het stelt ons in staat 
extra aandacht te besteden aan onze jeugdleden. Dank voor jullie stemmen.

PR Wham Wham

Heeft u nog stemmen over, geef deze dan aan Stichting Samenspel.
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Lees verder op de volgende pagina >>

Vlagvertoon
Door Piet Kroon

De vaderlandse vlaggen wapperen tegenwoordig dat het een lieve lust is. Maar de 
vlag vertolkt al eeuwenlang wereldwijd gevoelens die in allerlei uiteenlopende situa-
ties tot uitdrukking worden gebracht. Onderliggende emoties krijgen een uitlaatklep, 
in goede en kwade dagen, bij oorlog en vrede, bij feest en verdriet, bij overwinning 
en verlies. Als woorden tekort schieten, is daar die zalvende, dan wel opstandige vlag, 
die met zijn driekleur emoties uit. 
In 1573 besliste Jan Haring in zijn eentje de slag op de Zuiderzee in Hollands voordeel 
door de vlag op het Admiraalschip van de Spaanse Vlootvoogd De Bossu omlaag te 
ritsen. Weldra verscheen het Oranje-Blanje-Bleu op de schepen van de Watergeuzen, 
die samen met de toegestroomde West-Friese boeren de Spanjaarden een gevoelige 
tik verkochten. Nog niet de beslissende, want de vrede van Munster zou pas 75 jaar 
later worden getekend.
Tijdens bevrijd Nederland in 1945 kwam het rood-wit-blauw uit alle hoeken en gaten 
tevoorschijn. Zomaar een paar voorbeelden uit de geschiedenis van gedenkwaardige 
feiten, die mij te binnen schieten. Ik denk dat er geen symbool bestaat dat te allen 
tijde in zoveel uiteenlopende situaties  gevoelens tot uitdrukking heeft gebracht.

Ook tegenwoordig is de vlag niet weg te denken. Aan het eind van het schooljaar 
hangt de schooltas overal in innige omhelzing met de driekleur aan de gevel, waar-
mee de blijde boodschap wordt verkondigd dat de examens succesvol zijn afgesloten. 
En wat te zeggen van de hoeveelheid groente- en fruitfruitstalletjes langs de weg, die 
worden gemarkeerd met de in het oog springende driekleur, waarbij verdere uitleg 
overbodig is. Wiens hart gaat niet open tijdens een ereronde van een Nederlandse at-
leet met de vaderlandse driekleur om de schouders? En voor dit dundoek zou de laatste 
de eerste moeten zijn, natuurlijk onze nationale vlag bij Koningsdag en op 4 en 5 mei.

Korte tijd geleden vertoonde de nationale kleurcombinatie zich overal in omgekeerde 
volgorde aan vlaggenmasten, woninggevels, viaducten en op plekken waar je nor-
maal gesproken geen vlag zou verwachten. De omgekeerde variant was ons eigenlijk 
niet eens meteen opgevallen, want bij de eerste keer dat wij de bonte verzameling 
opmerkten, vroegen wij ons verbaasd af wat voor feest er eigenlijk te vieren viel. Kort 
daarop viel het kwartje uiteraard, toen onze naïeve veronderstelling veranderde in 
het besef dat bij de boeren het water tot aan de lippen was gestegen en de onderste-
boven vlag hiervan de niet mis te verstane woede-uiting was.
Op de Pancratiusschool  had de vlag nóg een bijzondere functie, die onderdeel was 
van de traditionele verjaardagsviering van de leerkracht. De driekleur werd dan ter 
opluistering door de kinderen in de deuropening opgehangen ter verhoging van de 
feestvreugde. Op het moment suprème betrad het feestvarken, behoedzaam de vlag 
opzijschuivend, de luidkeels zingende klas. Het volgende incident schiet mij hierbij 
opeens te binnen. Bij de voorbereiding van een verjaardagsfeest van een leerkracht 
lag de bewuste vlag enigszins verfomfaaid op een kast in de gang. Ik gaf op dat 
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moment een rondleiding aan twee Amerikaanse meisjes. Zij waren kleinkinderen van 
Lore Baer die tijdens de Tweede Wereldoorlog in Oosterblokker was ondergedoken 
en toen tijdelijk bij ons op school had gezeten. Zij wilden met eigen ogen de sfeer 
opsnuiven van het gebouw waar hun oma zo vele jaren geleden had vertoefd. Bij het 
zien van het zielige hoopje nationale trots trokken de meisjes zichtbaar wit weg. In 
Amerika ligt de ‘Stars and Stripes’ op het hoofdaltaar van hun vaderlandse trots en 
toewijding. In een flits begreep ik hun ontzetting. Daar lag een stukje heiligschennis, 
verloren in de gang. Gelukkig lag ons symbool nog net niet als oud vuil op de plavui-
zen. Sinds die dag keek ik bij een verjaardagsfeest op school met andere ogen naar 
onze vaderlandse driekleur in de deuropening van het klaslokaal.

Werk aan welke weg?

Zwaag en Blokker groeien in rap 
tempo en daar horen ook nieuwe 
straatnamen bij.
Ineens hoor je straatnamen 
waarvan je denkt, is dat hier in de 
buurt? En ja hoor, als je een klein 
wandelingetje maakt kom je zo 
maar weer eens een nieuwe straat 
tegen.
Zo ook Ben Kalb van Stichting His-
torisch Zwaag. Tijdens zijn rondje 
door Zwaag zag hij dit bordje: de 
Pastoor Neijenhuisstraat wordt 
vanaf 19 september afgesloten.
Voor een dorpsblad als Samenspel 
is het afsluiten van een weg inte-
ressante informatie die wij graag 
delen. De redactie heeft daarom 
Google Maps erbij gehaald, want 
waar is deze straat? En wat blijkt: 
in heel Nederland is geen Pastoor Neijenhuisstraat te vinden. Het kon natuurlijk zijn 
dat de straat zo nieuw is, dat hij nog niet op Google Maps staat. Maar na een rondje 
door de laatste nieuw gebouwde huizen, bleek daar ook daar geen Pastoor Neijen-
huisstraat te zijn. Sterker nog: de persoon naar wie deze straat is vernoemd, Pastoor 
Neijenhuis is op internet ook niet te vinden!
Kortom, een raadselachtige wegafsluiting.

Wat wel bekend is: Het betreft de sanering van een oude brandstoftank van de school 
die hier destijds heeft gestaan. De afsluiting duurt tot uiterlijk vrijdag 30 september.
Waar is Maarten Keizer als je hem nodig hebt!
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Nieuws van de Westfriese Toerclub

De Vuelta is voorbij met best wel Nederlands succes, het WK-wiel-
rennen nadert en ook hier heeft Nederland kanshebbers, zowel bij 
de heren als bij de dames. WFTC kent geen meerdaagse rondes en 
geen clubkampioenschap in een race, maar wel een (club)kilometer-
kampioen op het einde van het seizoen, zowel bij de dames als bij 
de heren. Het wordt dit jaar spannend, want mede dankzij het mooie weer wordt er 
weer veel gefietst. Begin september hebben tien leden van WFTC een fantastisch lang 
fietsweekend beleefd in Tilff, een klein 
plaatsje gelegen in de Ardennen. Gedurende vier dagen, en voor een paar zelfs vijf 
dagen, zijn prachtige ritten gereden met steile kimmen op de bekende plekken zoals 
de muur van Huy, La Redoute en de Wanne. Maar ook tal van onbekende en, o zo 
steile, klimmetjes zijn overwonnen. Dit alles in het weekend waarin andere leden 
thuis bij WFTC hebben deelgenomen aan de Wormerpoeltocht.

We gaan langzamerhand de herfstperiode in en hebben nog twee clubritten op de 
agenda staan:
Zondag 18 september: Hollands Kroontocht met afstanden van 65 en 95 kilometer
Zondag 2 oktober: Herfsttocht met afstanden van 65 en 95 kilometer

Kijk voor meer WFTC-nieuws op onze website www.wftc.eu en Facebook.

Dorpsveiling Oosterblokker 
Zaterdag 5 november zal de Dorpsveiling Oosterblokker plaatsvinden 
in café De Harmonie. Alle inwoners en verenigingen in Oosterblokker 
worden vanaf medio september door onze lopers benaderd om ludieke, 
lekkere en gezellige koopjes aan te bieden. U kunt uw koopje natuurlijk 
ook aanbieden via onze website 
www.dorpsveiling.nl . 

De opbrengst van de Dorpsveiling is zowel bedoeld voor het onderhoud van het 
prachtige gebouw de OLV Visitatiekerk in het centrum van Oosterblokker als het 
ondersteunen van de deelnemende verenigingen. Nadere informatie over de ver-
deelsleutel van de opbrengst kunt u vinden op onze website. Bedrijven kunnen ons 
sponsoren, hun logo wordt dan vermeld op onze website en in de catalogus. Mocht u 
vragen hebben, dan kunt u contact met ons opnemen via info@dorpsveiling.nl . Naast 
leuke en gezellige koopjes zijn er natuurlijk ook kopers nodig. Kom daarom allen 
naar de Dorpsveiling in De Harmonie op zaterdag 5 november om 20.00 uur en bied 
mee op de vele koopjes! U steunt er de kerk en het verenigingsleven mee, houdt er 
een prachtig koopje aan over en u heeft een gezellige avond.

Met hartelijke groet, Het Veilingcomité: Loes Sijm, Koos Oud, Emma Liberg, Jacque-
line Kroon, Debby Muylaert, Marco Jansen en Sandra Duin
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Lichtjesavond Bangert en Oosterpolder

De negende editie van Lichtjesavond op zaterdag 24 september 
heeft als thema ‘Circus’. Er zullen optredens en acts van verenigin-
gen en organisaties uit de buurt zijn die hun kunsten laten zien en 
horen tussen de versierde en verlichte huizen in. 
Dit jaar zijn de bewoners van fase 3 (rondom De Kreek) aan de beurt 
om hun tuinen zo mooi mogelijk te versieren om van Lichtjesavond 
weer een bijzondere (buren)dag te maken.
De start van Lichtjesavond is dit jaar bij de ingang van De Kreek. Van 18.30 tot 19.15 
uur kunnen kinderen zich laten schminken. Om 19.30 uur wordt Lichtjesavond vanaf 
De Kreek op bijzondere wijze geopend. 

Daarna kunnen bezoekers met behulp van het overzicht op de flyer de buurt in om te 
genieten van alle prachtige optredens. Er wordt gedanst door dansschool Moves. Er 
zijn muzikale optredens van Jelmer en een draaiorgel. Daarnaast kunt u onder andere 
genieten van een sneak preview van theatervoorstelling Het Koningskind, een optre-
den van La Belle Dame en een rolschaats-act. Er is eigenlijk te veel om op te noemen. 
De organisatie van het jaarlijks terugkerende evenement is in handen van een aantal 
enthousiaste bewoners, stichting B&O en Stichting Netwerk. Voor de bewoners van 
de wijk dé gelegenheid om de sociale samenhang te vergroten. Wij zijn nog op zoek 
naar een aantal enthousiaste vrijwilligers. Indien u interesse heeft, kunt u contact 
opnemen met stichting B&O via de website www.stichtingbno.nl .

Doe mee en win!
Dit jaar speciaal voor de kinderen: trek je kleurrijkste outfit aan, versier je fiets, kar 
of skelter met lichtjes en laat je zien deze avond. Allemaal in het thema ‘Circus’. Je 
maakt kans op een leuke prijs. Hoe meer verlichte huizen en tuinen, hoe indruk-
wekkender Lichtjesavond zal zijn. Versier samen met je buren - minimaal drie naast 
elkaar- jullie huizen en tuinen en maak kans op de straatprijs. 

Wilt u op de hoogte blijven? Ga dan naar www.stichtingbno.nl of www.facebook.
com/lichtjesavondbangertenoosterpolder
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Kinderactiviteiten in De Kreek 

Stichting Netwerk start vanaf 21 september weer met 
kinderactiviteiten in de MFA De Kreek.

Musicalgroep Creatiekracht
In deze musicalgroep werk je met z’n allen toe naar een musical. Creatiekracht staat 
voor zingen, creëren, theater maken en vooral lekker jezelf zijn. Je mag laten horen 
en zien wie jij bent en krijgt alle gelegenheid om jouw krachten en talenten te ont-
dekken en om erachter te komen wat jouw manier is om dingen te doen.
Start: maandag 5 september van 15.30 tot 17.00 uur (later instromen is mogelijk tot 
uiterlijk 2 weken na de start). Informatie en inschrijven kan via www.netwerkhoorn.nl/
activiteit/musicalgroep-creatiekracht .

Kidsclub
Voor kinderen van 4 tot 9 jaar is er de Kidsclub. De wekelijkse club waar kinderen uit 
de wijk terecht kunnen voor ontmoeting, knutselen, koken, sport- en spelactiviteiten 
(uitgezonderd schoolvakanties). 
Elke woensdag van 14.30 tot 16.00 uur met uitzondering van schoolvakanties.
Start woensdag 21 september. Kosten 1 euro per keer. 
Opgeven is niet nodig, kom gezellig langs.

Girlsclub De Kreek
Wekelijks zijn er leuke activiteiten voor meiden van 10 tot 14 jaar, zoals samen koken, 
samen thee drinken en kletsen, samen creatief bezig zijn en nieuwe vriendschappen 
sluiten, dansen, muziek luisteren en nog veel meer. Maar ook informatie over opkomen 
voor jezelf, omgaan met social media, onzekerheden op school, vriendschappen et cete-
ra. Er is ruimte om je eigen verhaal te vertellen en tips of advies te geven of te krijgen.
Elke woensdag van 15.30 tot 17.00 uur.  Start woensdag 21 september. Kosten 1 euro 
per keer of strippenkaart 10 euro voor 10 keer.

Contactpersoon voor al deze activiteiten is Hafsa Abdellaoui, 
h.abdellaoui@netwerkhoorn.nl, 06-46917732.

Stem op LTC Wings 
Leden van de Rabobank kunnen t/m 27 september stemmen 
op hun favoriete vereniging. Door te stemmen steunen de 
leden de clubs uit onze regio. LTC Wings uit Blokker bestaat dit jaar 50 jaar en wij 
vragen alle leden in Blokker om ons een cadeautje te geven door één stem aan 
ons te geven. Met uw steun willen wij activiteiten bekostigen om mensen kennis 
te laten maken met onze sport. Bewegen is goed en tennis kun je van heel jong 
tot heel oud beoefenen. We hopen dat veel mensen ons dit jaar steunen. 

Heeft u nog stemmen over, geef deze dan aan Stichting Samenspel.
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Roald Dahlschool start met ruim 
400 kinderen én een verdwaalde kat 
Het team en de kinderen zijn vol enthousiasme gestart 
met het nieuwe schooljaar. De jongste kleuters en kinde-
ren die naar de Bangert en Oosterpolder verhuisd zijn, 
maken voor het eerst kennis met onze school en hun klasgenoten. Het is mooi om te 

zien dat deze kinderen warm zijn ontvangen. Zelfs 
een verdwaalde buurtkat voelde zich de hele week 
bij ons thuis.
Wij willen graag bereiken dat elk kind het gevoel 
heeft dat het erbij hoort. In de eerste schoolweken 
besteden wij daarom veel aandacht aan het groeps-
proces. De lessen van de vreedzame school helpen 
ons hierbij. Het samen werken aan een positief 
werk- en speelklimaat staat hierbij centraal. Ouders 
kunnen over de onderwerpen van de vreedzame 
school in gesprek gaan met hun kind aan de hand 
van de kletskaarten die op onze website staan. 
Zoals wij bij elkaar horen in de groep en de school, 
horen ook de jongste kinderen van 0-4 jaar bij de 
Roald Dahlschool. Wij werken intensief samen met 

het team van SKH, in ons gebouw, en het team van Kinderopvang ‘t Herdertje op de 
Noorderdracht. Met beide partners stemmen wij onderwijs, opvang en opvoeding op 
elkaar af. 
Eind september starten we weer met onze kennismakingsochtenden. Deze zijn be-
doeld voor nieuwe ouders van een kleuter die in schooljaar 2023-2024 voor het eerst 
naar school gaat. U kunt zich aanmelden op onze website www.roalddahlschool.nl .

Graag tot ziens!

RK-viering in Brinkpark
Het was een lange warme zomer, waarin de meesten van ons toch een stapje terug 
moesten doen.
Want ja, bevangen worden door de warmte is niet prettig. Het normale leven stond 
op een lager pitje. Gelukkig  brengt september wat frisse wind in ons leven. Daarom 
tijd voor bezinning zo af en toe.
In Brinkpark komt de tijd voor bezinning ook weer op gang. Het is fijn dat pastoor Sa-
muel toegezegd heeft de vierde woensdag van de maand voor ons te reserveren. Wij 
nodigen bewoners van Brinkpark en omgeving  van harte uit voor de eerstkomende 
Eucharistieviering op woensdag 28 september om 16.00 uur.

Een vriendelijke groet, Joke Lakeman
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Open avond popkoor EigenWijs

Wij zijn popkoor EigenWijs uit Zwaag en wij bestaan zeven jaar. Na de vervelende 
coronaperiode en het overlijden van onze dirigente hebben wij een nieuwe start 
moeten maken. En dat is gelukkig gelukt. Sinds september 2021 staan wij onder lei-
ding van de enthousiaste dirigent Robin Schilpzand, een jonge beginnende muzikant. 
Wij zijn nu nog op zoek naar nieuwe leden. 
Ons koor bestaat uit 15 enthousiaste dames. Zij zingen Engels- en Nederlandstalig, 
drie- of vierstemmig. Ons repertoire bestaat uit onder meer ‘Girl’ van Anouk, ‘Rolling 
in the deep’ van Adele, ‘Waterloo’ van Abba, ‘River deep mountain high’ van Tina 
Turner, een medley van Doe Maar en nog vele andere. Bij ons hoef je geen stemtest te 
doen en we hebben geen leeftijdsgrens. Noten kunnen lezen is niet nodig. Het gaat 
er vooral om dat we met veel plezier een bepaald niveau halen. 
Dus zoek je een leuk hecht koor waarbij je lekker je energie kwijt kan? Kom dan naar 
onze open avond op maandag 26 september in De Witte Valk, Dorpsstraat 175 in 
Zwaag. Ook mannen zijn van harte welkom.
Je mag op deze avond gewoon binnenlopen. Wil je liever eerst wat meer informatie 
of kan je deze avond niet en wil je wel een keer komen kijken en luisteren of gelijk 
meezingen, mail dan naar: eigen1wijs@gmail.com .

Stiltekring voor vrede
De Vredesweek 2022 is van 17 t/m 25 september.
Op de eerste dag, zaterdag 17 september, zullen in heel Nederland op verschillende 
plaatsen mensen stilstaan in een stiltekring voor vrede en zullen de klokken geluid 
worden. Ook in Blokker is er een stiltekring voor vrede, afgewisseld met muziek en 
gedicht. Deze bijeenkomst wordt gehouden van 12.00 tot 12.30 uur in de Dorpskerk 
van Blokker waarbij iedereen van harte welkom is.
Namens de voorbereidingsgroep, Bontsje Vogel
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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.

Zaterdag 17 september Zwaag 17.00 uur:
ds. J. Meinders, Vesper Evensong m.m.v. de Martinus Cantorij 

Zondag 18 september Zwaag:  
ds. R. Kooiman, gezamenlijke dienst, startzondag 

Zondag 25 september Blokker: 
ds. J.Meinders 

Zondag 2 oktober Zwaag: 
ds. H. Bouma, woorddienst 

Mededelingen 

De huisartsenpraktijk is wegens nascholing, 
vakantie of nachtdienst gesloten op donderdag 22 september (vanaf 12.30 uur), 
maandag 26 september en vrijdag 23 december.

Per 1 september start Mascha Bakker, doktersassistente in opleiding. 
Zij zal dinsdag, woensdag en vrijdag bij ons in de praktijk aanwezig zijn.

Mindful Walk
Mindful Walk houdt in dat je bewust gaat lopen en bewegen. Door de drukte van 
de dag kunnen we ook flink de pas erin zetten tijdens een verplicht rondje buiten 
wandelen na het eten. Dat is gezond, maar het rondje wandelen kun je ook 
gebruiken om de spanning die je in de dag hebt opgebouwd, los te laten. Door je 
bewust te worden van je lichaam. Dit vereist aandacht, stilte en leren vertragen.

In zes wandelsessies leer je om mindful te wandelen zodat je het daarna zelf kunt 
toepassen. De start is woensdag 14 september van 09.00 tot 09.45 uur. 
Verzamelen bij de fietstunnel aan de Pennekamplaan (tegenover MCO). Deze 
wandelsessies zijn voor patiënten die zijn aangesloten bij Medisch Centrum Oost.

Opgeven of meer informatie? Dit kan per mail (nicole@medischcentrumoost.com) 
of via het elektronisch dossier.

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

In Blokker is de Dorpskerk elke zaterdag- en 
zondagmiddag open van 14.00 tot 16.00 uur 
voor een moment van bezinning of het opste-
ken van een kaarsje. Er is iemand aanwezig.
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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. 17 sept. 19.00 uur Westwoud GEEN VIERING
Zo. 18 sept. 10.00 uur Zwaag Parochiële viering-Startzondag
    Eucharistieviering m.m.v. koor Zingenderwijs 
    Uitreiking Mattheüs-spelden
    Afscheid van Kapelaan Javier Aguňa
   Hoorn GEEN VIERING
Za. 24 sept. 19.00 uur Oosterblokker GEEN VIERING
Zo. 25 sept. 10.00 uur Hoorn Parochiële viering-Installatie Pastoor Andrea Geria
    Eucharistieviering  m.m.v. koren Voces Cyriaci en 
    Schola Cantorum
    Voorgangers: Hoofdcelebrant bisschop Jan Hendriks 
    en Pastoor Samuel Marcantognini
   Zwaag GEEN VIERING
Za. 1 okt.  Westwoud GEEN VIERING
Zo. 2 okt. 09.30 uur Zwaag Eucharistieviering-Samenzang
  11.00 uur Hoorn Eucharistieviering m.m.v. koor Clara Voce

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


