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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 11 november kunt u inleveren 

uiterlijk op DInsDag 1 november 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 18 28 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

Nieuws van de Zonnebloem
De Zonnebloem afdeling Westerblokker draait weer 
volop. Naast de vele huisbezoeken door onze vrijwil-
ligers, hebben we in september eindelijk ons 70-jarig 
bestaan van twee jaar terug kunnen vieren (ondertussen bestaan we dus al 72 jaar). 
Het werd een gezellige middag in Het Gouden Hoofd met onze gasten en vrijwilligers, 
onder het genot van een hapje, drankje en een leuk stukje muziek erbij. 
In augustus zijn we met de bus naar de Floriade in Almere geweest. Het was een prach-
tige zonnige dag en mede door de vele vrijwilligers konden we dit uitje voor veel men-
sen met fysieke problemen mogelijk maken, omdat we gebruik konden maken van 
rolstoelen van de Zonnebloem die bij de Floriade geleend konden worden.
Eind oktober zijn we gaan winkelen in winkelcentrum Middenwaard in Heerhugo-
waard. Wederom reisden we per touringcar die was uitgerust met een stoellift, zodat 
iedereen mee kon inclusief rolstoelen en rollators.
In november staat de museumbus van de Vriendenloterij klaar om ons naar het Fries 
Museum in Leeuwarden te brengen.
Verder willen we iedereen bedanken voor het kopen van Zonnebloemloten. 
De trekking hiervan heeft plaatsgevonden op 10 oktober en de uitslag is te vinden op 
www.zonnebloem.nl/loterij .

Namens het bestuur en vrijwilligers van De Zonnebloem Westerblokker, Nel van Santen
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Coverstory: TESSE-LOO

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 Kolenbergstraat 72 woont 
de familie Hopman al zo lang als 
het huis er staat en aan de gevel 
prijkt al net zo lang een prachtig 
naambord met letters in moza-
iek. De redactie was benieuwd 
naar het ontstaan van de naam 
voor het huis, trok de stoute 
schoenen aan en belde aan. 
Onder het genot van een kopje 
thee vertelde mevrouw Hopman 
enthousiast haar verhaal.
“Mijn man en ik zijn hier in 1968 
komen wonen met onze acht 

kinderen. Een groot gezin dat inmiddels is uitgebreid met zeventien kleinkinderen en 
negen achterkleinkinderen, wat een rijkdom. Van de acht kinderen wonen er nog altijd 
zes in de regio. Wij komen beiden oorspronkelijk uit Texel. Mijn man studeerde voor 
leraar, maar na het voltooien van de opleiding was er op het eiland helaas geen baan 
beschikbaar. We verlieten het eiland en gingen naar het vaste land, eerst naar Waar-
land en daarna naar Gelderland. Op een gegeven moment kreeg mijn man een baan in 
Lutjebroek en keerden wij terug naar Noord-Holland. Wij kochten dit huis in Blokker, 
maar omdat het nog niet klaar was, werd ons gezin tijdelijk opgesplitst. De kinderen 
logeerden bij diverse ooms en tantes en wijzelf hebben een paar maanden bij mijn ou-
ders op de boerderij op Texel gebivakkeerd. Toen de woning in 1968 was opgeleverd, 
heeft mijn man de naam voor ons huis in mozaïek op de voorgevel aangebracht. De 
naam verwijst naar de periode dat Texel nog vastzat aan het vaste land van Noord-Hol-
land. In dat gebied, wat nu het Marsdiep is, stond destijds een bos dat in de volksmond 
het Heksenbos werd genoemd. Hier komt dan ook de naam ‘tesse-loo’ vandaan, een 
samenvoeging van het eiland Texel en het bos dat ooit bestond.”
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Feelin’ Good in De Witte Valk

Feelin’ Good speelt zondagmiddag 6 november in De Witte Valk in Zwaag. De onge-
dwongenheid en het plezier van het musiceren staat voorop bij Feelin’ Good. Een breed 
repertoire uit allerlei genres blijkt een aangename mix en gezien de enthousiaste reac-
ties een juiste keuze. 
De zes bandleden hebben allen een jarenlange ervaring 
in vele muziekstijlen en in deze band hebben zij elkaar 
gevonden. Met een gevarieerd repertoire van de be-
kende klassiekers uit de jaren 30 tot aan hedendaagse 
muziek. Van prachtige zwoele luisternummers tot mee-
slepende swing, jazz en gypsy. 
Dirk speelt naast de sax ook op dwarsfluit en mondhar-
monica, Michel op piano en accordeon (uit alles wat hij 
verder aanraakt komt muziek). Will op basgitaar, John 
op drums, Martine zang en presentatie, Chris op de jazz- 
en akoestische gitaar. Aanvang 16.00 uur.

Workshop met Vocaal ensemble Camerata Liocorno

Zaterdagmiddag 12 november verzorgt Camerata Liocorno 
een workshop ‘Renaissance zingen’ in de Hervormde kerk in 
Zwaag. De leiding is in handen van Enrique López Cortón, 
die op dit terrein zeer deskundig is. Hij houdt die middag 
een inleiding en gaat vooral veel met de deelnemers zingen. 
Die kunnen de muziek ook thuis voorbereiden. Na afloop is 
er gelegenheid om nog even na te zitten en is Enrique be-
schikbaar voor reacties en individuele vragen.
Deelname staat open voor belangstellenden van buiten het 

koor. U kunt zich aanmelden via de website: www.camerataliocorno.nl . Hier vindt u 
alle bijzonderheden. Let op: het aantal deelnemers is begrensd. Wacht dus niet te lang 
met aanmelden.
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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 7 NOVeMBeR 
MAANDAG 21 NOVeMBeR  

KVG Zwaag met veel activiteiten 

De leden van KVG Zwaag kunnen volop genieten van de aangeboden 
activiteiten die het programma biedt.
Dinsdagmiddag 4 oktober ging een grote groep dames op de fiets 
naar ‘t Keetje in Lutjebroek. Een heerlijke zonovergoten dag, weinig 
wind, hoe wil je het hebben! In Lutjebroek stond een gezellige lange tafel klaar met 
uitnodigend koffie/thee en verrukkelijke appeltaart. Na flink wat kletsen met elkaar, 
gingen de dames de fruittuin in en bewonderden zij het prachtige fruit. Ook kon er 
vanzelf iets leuks gekocht worden in de winkel.
Donderdag 13 oktober kwamen oud-politierechercheur Baas en zijn schoondochter 
naar De Plataan voor een mooie avond vol verhalen. De heer Baas is inmiddels met 
pensioen, maar zijn schoondochter is nog volop aan het werk bij de politie hier in West-
Friesland en heeft een grote diversiteit aan werkzaamheden. De heer Baas vertelde 
prachtige verhalen en anekdotes over wat hij tijdens zijn actieve carrière heeft meege-
maakt, soms met veel spanning en inzicht. Ook zijn schoondochter vertelde over haar 
werk, zij coördineert en geeft aansturing aan zo’n 22 agenten. Een dag in het leven van 
een agent is zeer intensief. De dames van KVG Zwaag hebben opnieuw een bijzondere 
avond meegemaakt.
Wilt u meer informatie over onze vrouwenbeweging in Zwaag? Bel dan gerust naar 
0229-238155. Het lidmaatschap bedraagt slechts 22,50 euro voor een heel seizoen.

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

Losse stoeptegel?
Meld het op 
www.hoorn.nl/melding
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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   9  NOVeMBeR
 WOeNSDAG 23  NOVeMBeR
SVP PAPIER GEBUNDELD OF IN DOOS/BAK AAN DE WEG ZETTEN.

Nieuws van de Westfriese Toerclub

De herfst is begonnen en WFTC heeft na de herfsttocht inmiddels ook 
de sluitingsrit gehouden.De sluitingsrit vond plaats op zondag 16 ok-
tober waarbij de eigen leden konden kiezen uit twee ritten: 50 of 70 
kilometer. Ongeveer veertig leden hebben meegedaan en genoten 
na afloop van gratis koffie met gebak bij Oranje Buiten in Hoorn. Zo is het jubileum-
fietsseizoen, waarin WFTC zestig jaar bestond, mooi afgesloten.
Als u denkt dat het fietsseizoen voorbij is, heeft u het mis. De leden van WFTC fietsen 
gewoon door, hetzij op hun racefiets of op de mountainbike of gravelfiets. Er zijn of 
worden groepjes gevormd en afspraken gemaakt over samen rijden doordeweeks of 
op zondag.  Het is nu eenmaal gezelliger om samen te fietsen dan alleen over de West-
Friese wegen, toch? 
Voor 2023 zijn de eerste clubritten alweer uitgestippeld en deze worden klaargezet 
in de NTFU-kalender. Voor de dames wordt andermaal een Lady’s Ride georganiseerd. 
Leden van WFTC organiseren in juni 2023 ook een fietsweek naar de Stelvio in Italië. Er 
is nog plaats, dus kijkt u gerust eens op onze website voor meer informatie.
WFTC is een bloeiende vereniging met een goede sfeer. Nieuwe leden zijn zeker wel-
kom. De hoogte van de contributie valt mee (lager dan 75 euro) en dan bent u ook nog 
eens verzekerd bij de NTFU voor fietsschade bij een ongeluk of valpartij. Wees welkom. 
Voor meer WFTC-nieuws verwijzen wij u graag naar onze website en Facebook. Kijk op 
www.wftc.eu .
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  Column Anja
Flebotomist(e) 

“Zuster, wilt u me wat water geven?”, vraagt hij mij als ik 
de ziekenhuiskamer binnenkom. “Ik ben geen zuster, ik ben 
analist en kom wat bloed afnemen.” Meteen betrekt het 
gezicht van de patiënt, maar hij herstelt zich snel. “Oh, dus u 
bent de vampier!”, zegt hij met een triomfantelijke blik naar zijn kamergenoten. Zij la-
chen met hem mee, maar ik moet mijn ergernis verbergen. “Ach wat grappig, die naam 
heb ik nog nooit gekregen”, citeer ik uit mijn routine-antwoorden. Bij het verlaten 
van de kamer hoor ik de buurman zeggen: ”Zo, die kan bloedworst maken, hahaha.” 
Ik loop gauw door, het is niet handig om daarop te reageren, ook die heb ik in al die 
jaren dat ik bloed afneem in het ziekenhuis vaak gehoord. 

Met een gaap-gebaar naar mijn collega rijden we met ons karretje naar de volgende 
kamer. “Oh dokter, wat fi jn dat u langskomt! Weet u al wat de uitslag is van de CT-
scan?”, vraagt de patiënt zo gauw ze me ziet. “Helaas mevrouw, ik heb een witte jas 
aan, maar ben geen arts. Ik kom even wat bloed afnemen.” De vrouw kijkt me met 
angstige ogen aan. “Kunt u het wel, want die prikmuts van gister kon er niets van. 
Moet je kijken wat een blauwe plek! Ze was vast stagiaire.” En zo krijgen we iedere 
dag weer titels en opmerkingen die niet altijd even respectvol zijn. Zo ook de vraag ‘of 
we dit nou de hele dag doen’. 

En dan komt er een brief van een huisarts. Hij wil wat extra aanvragen doen en schrijft 
een zeer vriendelijk briefje met het verzoek. “Geachte fl ebotomist(e), graag wil ik u 
vragen…etc.” We slaan stijl achterover van verbazing. Flebotomist(e), wat is dat nu 
voor term? We zoeken het op het internet op. Er staat: ‘Persoon die bloed uit een 
lichaam haalt door doorboring van een ader met een naald’. Zo zeg, geen vampier, 
bloedworstmaker of prikmuts, maar fl ebotomist(e). Dat betekent tenminste precies wat 
wij doen. “Ik ben fl ebotomiste.” Dit antwoord gaat het goed doen op een feestje als ze 
vragen wat ik doe voor de kost. 

engelse les
Maandag 7 november begint de cursus Engels conversatie in De Plataan in Zwaag. 
U kunt zich nog opgeven voor de maandagochtend (aanvang 10.00 uur) of de maan-
dagavond (aanvang 19.30 uur).
Informatie of opgave: opasnor48@hotmail.nl .



15

Tuinman heeft nog tijd om werkzaamheden in uw tuin te doen zoals onkruid wie-
den, spitten of winterklaar maken van de tuin. Telefoonnummer 06-12568309.

Eind september ben ik een zeer dierbare zilveren schakelarmband, met diverse 
rozetjes waarop natuursteentjes in kleur, verloren. Ik was veel in natuurpark Blok-

weer, de wijk rond de Koewijzend,  AH-winkel aan de Dorpstraat in Zwaag en in de 
middag van 29 september op de fi ets naar Hoorn, onder andere bij het 

Markermeer. Gevonden? Bel 035-7732141.

Nieuwe wc-verhoger, niet gebruikt. Douchestoel voorzien van wieltjes met 
geïntegreerde po. Stoel is alleen gebruikt onder de douche. Heeft u interesse? 

U mag mailen naar info@molendekrijgsman.nl .

Zien is kopen: twee M-Line matrassen + twee bijpassende M-Line bedbodems, 
afmeting 200x80 centimeter. Prijs 350 euro voor de hele set. 

Na 18.00 uur bereikbaar op 0229-235300.

Familieberichten & Zoekertjes

AANGEBODEN

VERLOREN

TE KOOP

Voor plaatsing in het Samenspel van 11 november graag uiterlijk op 
DINSDAG 1 november 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 1 DeCeMBeR
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28 okt Tafeltennis Funmiddag (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

5 nov Snert-bokbier tennisfestijn Vanaf 17.00 uur
 Tennisvereniging LTC Wings, Boekert 5, Oosterblokker

5 nov Dorpsveiling Oosterblokker Aanvang: 20.00 uur
 De Harmonie, Oosterblokker

6 nov Optreden Feelin’ Good Aanvang: 16.00 uur
 De Witte Valk, Zwaag

10 nov Jaarlijkse verkoop handwerkclubs 14.00-16.00 uur
 De Perelaar, Pastoor Nuijenstraat, Zwaag

12 nov Workshop Renaissance zingen door Camerata Liocorno 12.30-17.00 uur
 Dorpskerk, Kerkelaan 8, Zwaag

12 nov Prinsbekendmaking Het Masker: Das Prins und Hofdame Fest Vanaf 21.00 uur
 De Witte Valk, Zwaag

17 nov Rode Kruis Bingo seniorenvereniging Zwaag 14.00-15.30 uur
 De Witte Valk, Zwaag

18 nov Prins(es)bekendmaking De Blockeniers Vanaf 20.30 uur
 De Harmonie, Oosterblokker

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

6 nov Heren Westfriezen-Medemblik 14.00 uur Zwaag

ZAALVOeTBAL

7 nov Heren De Blokkers-DGAC 20.55 uur De Kreek

4 nov Heren Zwaag/HooglandKozijnen-Weesp 21.05 uur Zwaag

4 nov Dames RTC’72-Onze Gezellen 19.55 uur De Kreek

11 nov Dames Zwaag/HooglandKozijnen-Zwaag 5 20.40 uur Zwaag 

HANDBAL

30 okt Dames Westfriezen-Meervogels’60 13.00 uur Zwaag

VOLLeYBAL

4 nov Dames NIVO-MBSOV 21.00 uur De Kers

11 nov Dames NIVO-Madjoe 4 19.00 uur De Kers

11 nov Heren NIVO-Madjoe 4 21.00 uur De Kers

5 nov Heren WhamWham-MOVe 14.00 uur De Opgang

5 nov Dames Whamwham-Simokos 16.00 uur De Opgang

HOCKeY

30 okt Heren WFHC-HISALIS 14.45 uur Roskam Zwaag

30 okt Dames WFHC-Soest 12.45 uur Roskam Zwaag

Sportagenda oktober

Zaterdag 5 november saai?
Nee, niet bij ons Snert-Bokbier tennisfestijn. 
Vanaf 17.00 uur kun je lekker enkele potjes tennis spelen 
en word je getrakteerd op een overheerlijke snert-maaltijd. Natuurlijk onder het genot 

van een heerlijke Herfstbok of najaars-glühwein. 
Ingrediënten voor een leuke, sportieve en gezel-
lige avond, ideaal om kennis te maken met andere 
Wings-leden.Snel aanmelden kan via de website 
van LTC Wings of rechtstreeks via 
www.toernooi.nl/tournament/BC36118F-A6A6-
4E20-9A40-DAC0FF4A9641
Mailen naar jaap.saskia@quicknet.nl kan ook.
Natuurlijk zijn invités welkom.
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Seniorenvereniging Zwaag 

Bent u 55 jaar of ouder? Dan kunt u deelnemen 
aan de activiteiten van Seniorenvereniging Zwaag. 
Kom gerust kennismaken met onze vereniging.

Zaterdag 8 oktober was in De Plataan een lunch met een optreden van shantykoor De 
Sjappetouwtjes. Met bijna tachtig bezoekers was dit een daverend succes. De voorzitter 
heette iedereen om 12.00 uur hartelijk welkom In de Spiegelzaal. Hier kregen de bezoe-
kers een lunch met diverse broodjes en een huzarensalade. Na de lunch genoot iedereen 
van het optreden van koor De Sjappetouwtjes, die een grote variatie aan zeemanslied-
jes ten gehore bracht. Na drie kwartier was er pauze met koffie en thee en daarna het 

tweede deel met als 
laatste lied ‘Het kleine 
café aan de haven’, dat 
uit volle borst werd 
mee gezongen.
De voorzitter sprak in 
zijn slotwoord terecht 
van een zeer geslaagde 
middag. Hij bedankte 
de activiteitencommis-
sie en vrijwilligers, die 
deze geslaagde middag 

mogelijk maakten. De reacties van de bezoekers waren na afloop dan ook zeer lovend.
Mensen die willen klaverjassen of rummikuppen zijn welkom op de laatste dinsdag-
middag van de maand in De Witte Valk. Zaal open: 13.00 uur. Aanvang: 13.30 uur. De 
kosten zijn vier euro per persoon en er zijn mooie prijzen te winnen.
Verder staat 17 november Rode Kruis Bingo in De Witte Valk in Zwaag op de agenda. 

Programma: 
13.45 uur inloop
14.00 uur koffie of thee aangeboden door de Seniorenvereniging
14.00 tot 15.30 uur bingo – vragen over noodsituaties.

Tijdens de pauze krijgt u een consumptie aangeboden door Het Rode Kruis.
Meedoen is gratis. Graag vóór 14 november aanmelden bij Thea Knijn, Zuiderstraat 42 in 
Zwaag. Telefoon: 0229-230265 of 06-33756239. Mailen kan ook: theaknijn8@gmail.com .
Tijdens deze bingo komen op een luchtige manier verschillende noodsituaties aan bod. 

De workshop is bedoeld voor senioren die zelfstandig wonen, maar ook voor mantel-
zorgers en andere geïnteresseerden. Elke deelnemer krijgt een kleine attentie en er 
zijn prijsjes voor de winnaars van de bingo. Iedereen is welkom.
Dinsdag 20 december vindt een Kerstbijeenkomst in De Witte Valk plaats. Noteer deze 
datum alvast.
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Werkzaamheden onderdoorgangen Westfrisiaweg 
(N307) in Zwaag en Westwoud 

De provincie Noord-Holland verbetert de
waterafvoer van meerdere onderdoorgangen van de Westfrisiaweg (N307) in Zwaag 
en Westwoud, zodat er geen water blijft staan op of naast de weg. Het gaat om de 
Wogmergouw, Oostergouw, De Strip in Zwaag en de Noorderboekert in Westwoud. 
De werkzaamheden starten ter hoogte van de Wogmergouw en duren van maandag 
17 november tot en met vrijdag 9 december. De weg is in beide richtingen afgesloten 
voor (brom)fietsers en autoverkeer. Het doorgaand verkeer op de Westfrisiaweg (N307) 
ondervindt geen hinder van de werkzaamheden. 

Afsluitingen in oktober en november 
Van 24 oktober tot en met 4 november de hemelwaterafvoer ter hoogte van de Ooster-
gouw in Zwaag en de Noorderboekert in Westwoud. Beide wegen zijn dan afgesloten, 
voor het verkeer geldt een omleidingsroute.
Van 7 tot en met 16 november is De Strip in de Bangert en Oosterpolder aan de beurt. 
Ook dan is de weg dicht en wordt het verkeer omgeleid. Tijdens de wegafsluitingen 
rijden buslijnen 636, 415 en 132 een alternatieve route.

Werkzaamheden
Op de wegen onder de Westfrisiaweg blijft water staan na hevige regenval. Om te 
zorgen dat het water beter afgevoerd kan worden, brengt de gebiedsaannemer BAM/
Krinkels/Equans in opdracht van de provincie Noord-Holland nieuwe kolken, riolering 
en bestrating aan. Om deze werkzaamheden goed en veilig uit te voeren is het nodig 
de weg voor langere tijd af te sluiten

Viering Westfriese ekklesia
De eerstvolgende viering van de Westfriese Ekklesia is zondag 6 november om 11.00 
uur. Het jaarthema voor dit seizoen luidt: ‘Inspirerende liederen als bron van bezieling’. 
In deze viering spreekt Kees Kok over ‘Ander licht’ (VL798). 
Wij hebben de voorgangers gevraagd een lied van Huub Oosterhuis te kiezen, waar-
door zij geraakt zijn; een lied dat voortkomt uit de Bijbelse traditie, maar ook een 
sterke actuele betekenis heeft. Kees Kok was jarenlang lid van het liturgisch team van 
de Ekklesia Amsterdam. Als theoloog  studeerde hij af op Liturgie tussen wal en schip. 
Hij was voorheen in dienst bij de stichting Leerhuis & Liturgie. Hij heeft in de loop der 
jaren talloze lieddagen georganiseerd.

Onze vieringen zijn altijd op de eerste zondag van de maand. Liturg is Marga de Groen. 
Het koor van de Westfriese Ekklesia staat eenmalig onder leiding van dirigent Kees 
Kok en wordt begeleid op vleugel door Dick Grasman. De dienst wordt gehouden in 
de Protestantse Kerk, Raadhuisstraat 15 in Wognum. Wij hopen u op 6 november te 
ontmoeten. Meer informatie: www.westfrieseekklesia.nl .



21

Lees verder op de volgende pagina >>

Op het Wad (2) 
Door Piet Kroon

Na een korte busrit tot aan de kust vertrokken wij onder een aarzelend ochtendgloren 
met een rugzak proviand en reservekleding voor de tocht met als bestemming Schier-
monnikoog. Als het digitale tijdperk vijftig jaar eerder zou zijn begonnen, waren we er 
bij de eerste wad-passen gelijk achter gekomen dat wadlopen meer betekent dan alleen 
maar stappen tellen. Het bleek namelijk een wijs advies om hoge basketbalschoenen 
vast aangeregen aan de voeten te hebben, want we zakten tot aan onze knieën weg 
in de strook slik, die tegen de kust lag aangekoekt. De zuigende werking van de glib-
berige massa ontlokte bij ons de nodige horrorkreten, maar kreeg gelukkig geen vat 
op onze gympen, laat staan op ons humeur. Wadlopen mocht trouwens geen wedlopen 
worden, dat stond als een paal boven water. De hoofdregel ‘Houd de groep compact!’ 
werd ons goed in de oren geknoopt, want het getij was het klokje van gehoorzaam-
heid. Hier gold een ander soort zee van tijd.

De zon liet zich gaandeweg nadrukkelijker zien en zorgde met het wijde uitzicht voor 
een onvergetelijke sensatie. Af en toe zwenkten we van onze koers af, in het spoor van 
Willem, die ons tussen de geulen door loodste. Soms ging hij vooruit, om bij een geul 
die wij moesten oversteken de juiste diepte te peilen. Bij één geul hield hij zijn stok 
waarschuwend omhoog. “Hier wordt het even spannend!”, riep hij hakkelend. Na zorg-
vuldig de diepte te hebben gepeild, waagde hij de oversteek. Het water reikte tot zijn 
middel. Daarna maande hij ons om zijn voorbeeld te volgen. Dat ging niet zonder slag 
of stoot. Kreten van ontzetting en afschuw volgden, vooral bij de kleinen onder ons, 
die het water tot hun oksel voelden stijgen. Gelukkig lukte de oversteek bij iedereen en 
vervolgden wij zonder haperingen onze tocht. 

Zonder de natuurlijke navigatie van Willem zouden wij het nooit tot Schiermonnikoog 
hebben gered. Zijn aanwijzingen kwamen er in onversneden Gronings wat hakkelend 
uit. Zijn hortende en stotende medeklinkers gingen gepaard met schokkende bewe-
gingen, maar hij wist zich met handen en voeten duidelijk genoeg uit te drukken. Kort 
daarvoor had hij ons al met een staaltje humor daarmee laten kennismaken, toen hij 
tijdens een stagnerende ‘t’ de hele groep ttttuk had door met zijn stok een verkeerde 
richting aan te geven, om vervolgens onmiddellijk daarna met een brede zwaai precies 
de tegenovergestelde richting aan te geven. Het onthutste gevolg moest 180 graden 
rechtsomkeert, onder bulderend gelach van Willem de Wad-veroveraar.

Ik was benieuwd of deze Groningse vrijbuiter überhaupt nu nog leefde en bij de gra-
tie van zijn verrekijker en peilstok het wad nog beroerde. Google had vast wel iets te 
melden. En ja hoor, daar stond hij, exclusief omschreven op de website van de wadloop-
vereniging. Een compleet krantenartikel was aan hem gewijd. Het verhaal over Willem 
kwam precies overeen met de ervaring die ik met hem had gehad. 
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Willem Schober, geboren in 1944, opgegroeid voor galg en wad. Als je nu op zijn ouwe 
dag nog naar hem op zoek zou zijn, zou je op het strand zo maar tegen hem aan kun-
nen lopen, grasduinend langs de vloedlijn. School was een noodzakelijk kwaad en een 
kantoorbaan zat er duidelijk niet in. Smokkelen en jutten lagen hem meer dan een bur-
gerbaan. Op het wad vond hij zijn draai. Hier zag hij zijn toekomst, tussen de zeepieren 
krioelden zijn ziel en zaligheid. Hij moet nu om en nabij de tachtig zijn en loopt ver-
moedelijk nog steeds wadlooptochten. Een uniek persoon, die Karl May van het wad.

Stichting Historisch Zwaag 
Onze stichting heeft onlangs een hele mooie cheque
 ter waarde van 574,34 euro ontvangen via de Rabo ClubSupport-aktie. We willen alle 
mensen die hun stem hebben uitgebracht op onze stichting hartelijk bedanken.
Zondag 9 oktober hielden we onze na-
jaarsbijeenkomst in de Dorpskerk van 
Zwaag. We hadden deze middag twee 
enthousiaste sprekers uitgenodigd. Niek 
Beerepoot vertelde over zijn vader Cor 
‘van boer tot leenbank’ en Colin van 
der Laan vertelde over het ontstaan en 
de ontwikkeling van het bedrijf Van der 
Laan. Beide heren worden nogmaals be-
dankt voor hun inbreng.

Na de pauze werd een dorpsfilm vertoond uit 1968. Tevens stond deze middag in het 
teken van plannen voor het maken van een nieuw boek: De Middenstand van Zwaag. 
We zijn naarstig op zoek naar foto’s en verhalen over de middenstand van vroeger. Het 
kan allemaal goed materiaal zijn voor het nieuwe boek.
Je kunt je verhalen kwijt via de mail: historischzwaag@gmail.com . Of kom langs op 

de dinsdagavond 
vanaf 19.30 uur in 
onze ruimte boven 
in de Dorpskerk van 
Zwaag. Je kunt ook 
contact opnemen 
met Johan Huisman 
(06-25083950) 
of Kees Romein 
(06-30611025). 

We wachten met 
spanning jullie reac-
ties af.
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Vrienden en vriendinnen van Het Masker 

Zo, dat was een korte zomer voor alle Zwaagse carnavals-
liefhebbers. Het lijkt alsof carnaval nog maar net voorbij is. 
Eigenlijk klopt dat wel een beetje, want door het vorige sei-
zoen een maand te verplaatsen, door de alom bekende re-
den, is de tussenliggende periode nu een maand korter.

Is dat erg? Nee dat niet, want er is al liggend en zwetend op menig zomerse bestem-
ming evengoed veel nagedacht over de grootste levensvragen die ons zo bezighou-
den zoals: krijgen smurfen blauwe plekken als ze vallen? Waarom kan een koning 
wel boeren maar een boer niet koningen? Waarom wordt een condoom dat heel is, 
een kapotje genoemd? Waarom kun je in een stacaravan ook zitten? Waarom moet je 
toch betalen als er bij de kassa staat ‘pinnen is gratis’? Waarom zitten er lepels op een 
vorkheftruck? Als u de antwoorden weet, horen wij dat graag. Dat scheelt weer een 
hoop kopzorgen.

Het mocht u niet ontgaan zijn dat, na het aftreden van Vorst Bernd afgelopen seizoen, 
wij met een ludiek online filmpje - dat trouwens niet zou misstaan in een aflevering 
van ’Sluipschutters’ of ‘Komt een man de dokter’ - alvast het nieuwe gezicht van Het 
Masker hebben bekendgemaakt. Peter Entius is sinds 11 juni 2022 de nieuwe trotse 
voorzitter van deze geweldige mooie club. Wij heten Peter en zijn Rinske welkom en 
bedanken Bernd voor al zijn jaren tomeloze inzet. Alaaf!
Wie wij ook bedanken, zijn alle stemmers die tijdens de Rabo Clubsupport-actie Het 
Masker hebben gesteund. Dankzij jullie hebben wij weer een mooi bedrag ontvangen 
dat zal worden besteed aan benodigdheden voor onze vrijwilligers.

Wist u trouwens al dat de aankomende Prinsbekendmaking geheel in het teken staat 
van ‘Das Prins und Hofdame Fest’?
Eenieder mist het Beiers Festival toch wel een beetje en dat was te merken bij het zien 
van de vele creaties tijdens het Oktoberfest of après-ski-thema in de Grote Optocht 
afgelopen maart en het succesvolle Heimatfest achter De Witte Vlak in september. 
Daarom doen wij het nog eens dunnetjes over zodat wij allen er weer een jaar tegen-
aan kunnen. Trek dus je lederhosen of dirndl aan en wij doen de rest.  

De deuren van de Leuttempel zwaaien met een luide knal exact om 21.00 uur open. De 
entree bedraagt tot 22.00 uur vijf euro, na 22.00 uur is de entree elf euro. We starten 
hoe dan ook vet op tijd met de act, zodat om ‘elf over elf’ de nieuwe Prins en Hofdames 
daadwerkelijk ontmaskerd zijn. Dus zorg dat je er op tijd bij bent.

Het geweldige ontladingsfeestje daarna is niet met één maar met maar liefst twee 
knallers van artiesten en dat alles geheel in stijl van de avond: 
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Wolfgang Saufi, al jarenlang een van de populairste artiesten bij après-ski feesten, Ok-
toberfesten en Festival- und Bierfesten. Goed voor 100 procent ‘Stimmungsgarantie’. 
Veel interactie, een goede dosis zelfspot en onbeperkt feesten, zijn de kenmerken van 
deze Duitse ras-entertainer. ‘Ein Party Ohne Ende’.

Tim Schalx is een van dé feestartiesten en niet meer weg te denken in het Nederlands-
talige circuit. Met zowel zijn eigen hits als bekende feestelijke covers zorgt hij voor een 
super sfeer op ieder evenement en weet hij de boel flink op zijn kop te zetten bij vele 
podia en feestcafés in zowel binnen- als buitenland. Wie kent inmiddels ‘Ferry de Roze 
Flamingo’ nou niet? Ja, ja, dat belooft een heel tof ‘Fest’ te worden in De Leuttempel. 

Totdat het zover is, kunnen in de Prinsenpoll op de website alvast weer wat ideeën 
worden opgedaan over wie de mogelijke nieuwe Prins kan worden. Of suggesties aan-
dragen, dat kan natuurlijk ook.

Nog vóór de Prinsbekendmaking Vriend of Vriendin van Het Masker worden? Dat kan! 
Door een Vriend of Vriendin van Het Masker te worden, laat je zichtbaar zien dat je 
supporter bent van het carnaval in Zwaag. Voor 57 euro komt jouw vermelding een 
jaar lang op het grote ‘Vrienden en Vriendinnen van Het Masker bord’ in De Leut-
tempel te hangen, in het Vuistdik Fullcolour Glossy Maskermagazine en op de website 
van Carnaval Zwaag. Jaarlijks krijg je er ook iets extra’s voor terug, alleen speciaal en 
exclusief voor De Vrienden van Het Masker, waarover binnenkort meer. Houd de site 
in de gaten. (Jaarlijks wordt het bedrag geïndexeerd met 1 euro, dus blijft het bedrag 
gelijk aan het aantal jaren dat de vereniging bestaat. Elk jaar ontvang je een nieuwe 
factuur of betaalverzoek als verlenging). 
Word nu Vriend of Vriendin van Het Masker via www.carnavalzwaagshop.nl .

Zaterdag 12 november: Das Prins und Hofdame Fest!
Zaal open 21.00 uur, vijf euro entree tot 22.00 uur, daarna elf euro. 
We starten hoe dan ook op tijd met de act, zodat om ‘elf over elf’ het trio bekend is.

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

Jaarlijkse verkoop handwerkclubs De Perelaar
Donderdag 10 november houden de handwerkclubs hun jaarlijkse verkoop van zelfge-
maakte artikelen van 14.00 tot 16.00 uur in de koepelruimte van De Perelaar aan de 
Pastoor Nuijenstraat in Zwaag. 
De dames van de handwerkclub bieden deze dag hun brei- en haakwerk aan en de 
dames van de kaartclub staan er met hun zelfgemaakte wenskaarten.
Wij nodigen u graag uit om langs te komen. Er staat voor iedereen een kopje koffie of 
thee klaar.
Tot ziens in De Perelaar en hartelijke groet namens de dames van de clubs.
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Vereniging van postzegelverzamelaars 

Philatelica Hoorn e.o. is een vereniging van postzegelverzamelaars in de regio. De 
leden zijn afkomstig uit het gebied tussen de Beemster en Andijk. Wij houden acht 
bijeenkomsten per jaar. De bijeenkomsten worden 
gehouden in De Huesmolen op de vierde maandag 
van de maanden september tot en met november 
en januari tot en met mei. 
Het bijzondere van onze bijeenkomsten is dat deze 
‘s middags worden gehouden van 14.00 tot 16.30 
uur. Dit is op verzoek van onze leden. Er is op deze bijeenkomsten voldoende gelegen-
heid om te ruilen of informatie uit te wisselen. 
Daarnaast organiseren we twee maal per seizoen een veiling en houden we een verlo-
ting. Ook houden we lezingen over diverse postale onderwerpen. Naast de bijeenkom-
sten hebben we een goed lopend rondzendverkeer waardoor u in uw eigen omgeving 
in alle rust uit de circulerende boekjes zegels kunt aankopen tegen de aangegeven prijs. 
Heeft u interesse, neem dan gerust contact op met onze secretaris W.E. Bok: 0229-
230322. U kunt natuurlijk ook op de bijeenkomsten eens binnenlopen in zaal Focus 
van De Huesmolen. Wij zien u daar natuurlijk graag. De eerstkomende bijeenkomst is 
maandag 28 november.

De Blockeniers presenteren Prins of Prinses 

Beste ingezetenen van het Rijk der Blockeniers en daarbuiten,

Nog maar een paar weken te gaan en dan presenteert carnavalsvereniging De Bloc-
keniers zijn nieuwe Prins of Prinses, Adjudant of Adjudante en Hofdames. Dit gebeurt 
tijdens de Prinsbekendmaking op vrijdag 18 november in De Harmonie. Het belooft nu 
al een speciale avond te worden, want het  52e Decorum wordt aan het Rijk der Bloc-
keniers gepresenteerd. 

Afgelopen seizoen regeerden Prins Jut, Adjudant Juul en hun geweldige Hofdames 
Manon en Lindsey over het Rijk der Blockeniers. Wat hebben wij van hun genoten en 
vooral van het enthousiasme waarmee ze dat deden. Al was hun regeerperiode wel 
kort door corona, toch heeft dit Decorum Blokker een heel mooi carnaval bezorgd. 
Een paar keer komt het huidige Decorum nog in functie dit jaar, om dan helaas op 18 
november af te treden. Uiteraard doen zij dat met heel veel mooie herinneringen. Wij 
als Blockeniers zijn super trots op dit mooie Decorum.

Carnavalsvereniging De Blockeniers nodigt u dan ook van harte uit voor de Prinsbe-
kendmaking. Kom dus vrijdag 18 november naar De Harmonie voor een spetterende 
bekendmaking. Vanaf 20.30 uur bent u van harte welkom. De muziek wordt verzorgd 
door PartyTop en de entree is vrij.



27

Dorpsveiling Oosterblokker 5 november

Het Veilingcomité staat in de startblokken voor de Dorpsveiling 
Oosterblokker 2022. Na twee jaren waarin vanwege corona geen 
Dorpsveiling kon plaatsvinden, is het nu gelukkig weer zover. Zater-
dag 5 november om 20.00 uur zal de Dorpsveiling van start gaan in 
café De Harmonie. Dorpsgenoten en verenigingen uit Oosterblok-
ker hebben geweldige koopjes aangeboden. Een greep uit de koopjes, naast vele lek-
kernijen en bonnen: een ritje naar Schiphol ongeacht het tijdstip, een nestkastje met 
wifi camera, of, een jaar lang twaalf kakelverse scharreleieren per maand. Deze koop-
jes staan allemaal vermeld in de catalogus, die eind oktober aan huis wordt bezorgd 
en op de website www.dorpsveiling.nl wordt geplaatst. Kopers kunnen ook bieden op 
bijzondere belevenissen. Zoals een rondvlucht van een half uur boven het dorp, een 
workshop taart maken, een gezellige middag met quiz en film georganiseerd door de 
Historische Vereniging, rondleidingen door bedrijven, een ‘Elfstedentocht in Ooster-
blokker’ georganiseerd door vrouwenvereniging EVA, het luiden van de klok van de 
Pancratiuskerk en een Beierse avond met muziek, ‘Bier und Wein’. Tijdens de avond 
worden ook een dinerbon van De Nadorst en een fiets onder de aanwezigen verloot.
De Dorpsveiling is gericht op het versterken van de verbinding tussen de inwoners van 
Oosterblokker. De opbrengst van de veiling is bedoeld om de parochie (onderhoud van 
OLV Visitatie Kerk en begraafplaats), verenigingen, stichtingen, clubs en andere activi-
teiten binnen Oosterblokker financieel te ondersteunen. 
De Dorpsveiling staat garant voor een zeer gezellige avond. Wij zijn er klaar voor om 
weer een mooie veiling te organiseren. De veilinghamer zal worden gehanteerd door 

veilingmeesters Frans Bervoets 
en Hans Bregman. U bent van 
harte welkom. 
Kom op tijd, als u vóór 21.00 uur 
aanwezig bent, krijgt u koffie, 
koek en twee consumptiebon-
nen aangeboden door de orga-
nisatie in samenwerking met De 
Harmonie.

Bij vragen kunt u contact opne-
men via info@dorpsveiling.nl .
Hartelijke groet,
Het Veiling comité: Loes Sijm, 
Koos Oud, Emma Liberg, Jac-
queline Kroon, Debby Muijlaert, 
Marco Jansen en Sandra Duin

Van links naar rechts: Sandra Duin, Marco Jansen, Debby Muijlaert, Jacqueline Kroon 
en Loes Sijm. Vooraan hurkend: Emma Liberg. Koos Oud ontbreekt op de foto.
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enthousiaste bewoners in Blokker en Zwaag gezocht

Globus Holland is een nieuw bedrijf dat groepsarrangementen organiseert voor de 
toeristische markt. Wij verzorgen onder andere rondleidingen, dagtochten en diverse 
tours in Hoorn en omstreken voor de diverse rederijen die Hoorn, Enkhuizen en Me-
demblik aandoen.
Voor één van onze rede-
rijen mogen wij ‘Home 
hosted koffie/thee bezoe-
ken’ organiseren, zoals in 
het verleden ook al eens 
plaatsvond. Maar nu ar-
riveren de gasten per e-
bike. Voor komend jaar 
2023 zijn wij op zoek naar 
enthousiaste bewoners die 
het leuk vinden om groep-
jes Engelssprekende rivier-
cruisegasten te ontvangen. 
De Amerikaanse, Canadese 
en Australische toeristen 
zijn bijzonder geïnteres-
seerd in de zogenaamde ‘cultural connections’ tijdens hun reis. Om te praten over het 
leven in Nederland, gewoontes, gebruiken en om te genieten van typisch Hollandse 
lekkernijen. U krijgt hier uiteraard een kleine vergoeding voor.
Mocht u interesse hebben en beschikbaar zijn, voornamelijk vanaf half maart/april/mei, 
maar ook daarbuiten in 2023, dan willen wij u vragen uw naam en adresgegevens naar 
ons te mailen. Ook wellicht hoeveel gasten u per keer wilt ontvangen. Mail naar info@
globustours.eu t.a.v. Yvonne Ouwens.
Het programma van de e-bike-tour vindt plaats in de ochtenden:
09.00 uur: vertrek vanaf het schip in Hoorn
10.15 tot 10.45 uur: aankomst gasten onder leiding van een gids bij u thuis, voor kopje 
koffie/thee en een stukje appeltaart/boterkoek/ministroopwafel
11.15 tot 11.30 uur: terug richting het schip in Hoorn

Mededelingen 

De huisartsenpraktijk is wegens nascholing, vakantie of nachtdienst gesloten op 
maandag 28 november en vrijdag 23 december.

Met vriendelijke groet, A.E. Meijer en A.J.M. Bos, huisartsen
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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 30 oktober Zwaag: 
ds. R. Kooiman

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

Zondag 13 november Blokker:    
ds. R. Kooiman  

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

Actie schoenendoos

Zondag 13 
november 
wordt in 
de Protes-
tantse kerk 
van Wog-
num de oe-
cumenische 
schoenen-
doosdienst 
gehouden. 
Doe mee 
en tover 
een sim-
pele schoe-
n e n d o o s 
om tot een 
kostbaar geschenk. Dat rode autootje, een setje kleurpotloden of mooie schriften, ze 
betekenen veel voor een kind in Afrika, Oost-Europa of in een vluchtelingenkamp. 
Versier de doos en doe er bijvoorbeeld ook een leuke kaart in. Voor meer informatie 
zie www.schoenendoosactie.nl .
De schoenendozen kunnen woensdag 9 november van 13.00 tot 16.00 uur worden 
ingeleverd bij de Protestantse kerk of vrijdag 11 november van 14.00 tot 15.00 uur bij 
de Hiëronymuskerk. En natuurlijk voorafgaand aan de dienst op 13 november. Bij deze 
viering zijn jong en oud welkom. Muzikale medewerking wordt verleend door het 
Jubilate-koor, woorden worden gesproken door Ina Broekhuizen en Hans van Engen. 
De dienst begint om 10.00 uur.
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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. 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

Di. 01 nov. 09.00 uur Zwaag Allerheiligenviering

Wo. 02 nov. 19.00 uur Hoorn Allerzielenviering m.m.v. koor Voces Cyriaci

  19.00 uur Oosterblokker Allerzielenviering m.m.v. koor Zingenderwijs

  19.00 uur Westwoud Allerzielenviering m.m.v. Kleinkoor

  19.00 uur Zwaag Allerzielenviering m.m.v. koor Marcanto

Za. 05 nov.   Oosterblokker GEEN VIERING

   Westwoud GEEN VIERING

Zo. 06 nov. 09.30 uur Zwaag Eucharistieviering m.m.v. Gelegenheidskoor

    Westwoud/ Oosterblokker

Za. 12 nov. 19.00 uur Westwoud Eucharistieviering m.m.v. Kleinkoor

Zo. 13 nov. 09.30 uur Zwaag Martinusfeest - Eucharistieviering m.m.v. koor Marcanto

  11.00 uur Hoorn Eucharistieviering m.m.v. Cantor

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 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 
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
Bovenstaande uitvaartverenigingen zijn 24 uur per dag bereikbaar via  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


