
Woont u buiten het verspreidingsgebied?
Geïnteresseerden die buiten het verspreidingsgebied wonen, maar wel het Samenspel willen 
ontvangen, kunnen contact opnemen met Ben Gitzels, telefoon: 0229-262185. 
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 23 oktober kunt u inleveren 

uiterlijk op WOENSDAG 14 oktober voor 19.00 uur ‘s avonds 

via  redactie@stichtingsamenspel.nl of op Hoogewoud 31, 1689 BD Zwaag

Tekst kunt u het beste aanleveren in Word of direct in uw e-mailbericht. 
Foto’s in een zo hoog mogelijke resolutie, minimaal 300 dpi 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 Drukkerij Gerja,
Smeetsweg 4, 1738 DK Waarland, tel. 0226-421520 of e-mail: samenspel@gerja.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 Ben Gitzels: 0229-262185.

Jaargang 45, nummer 17 9 oktober 2015

Het Samenspel is een twee-wekelijkse uitgave (oplage 5500 
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, stichtingen en organisaties in deze dorpen.
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Volg ons ook op Facebook: www.facebook.com/Samenspel

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

Het bestuur van cultureel centrum De Plataan, is het afgelopen jaar druk in de weer geweest 
om duurzame aanpassingen te doen in de peuterspeelzaal De Zwaaghalsjes”en in het 
cultureel centrum zelf. Zij hebben o.a. de lichtbronnen vervangen, dit zijn energiezuinige 
lampen en tl’s. Ook hebben wij op het dak van de Plataan zonnepanelen geplaatst. De 
teruggave van de energie die wij ontvangen, gebruiken wij in onze twee gebouwen. 
Daarnaast zijn ook de hoge rendement ketels vervangen. In de peuterspeelzaal zijn 
de wc’s vervangen, wat een waterbesparing oplevert en ook is er binnen geschilderd. 
Het cultureel centrum heeft van binnen ook een metamorfose ondergaan, elke ruimte 
in het gebouw heeft de afgelopen twee jaar een opknapbeurt gehad in de vorm van 
schilderwerk, aanpassingen aan de muren en op de vloeren. Het geheel heeft een 
bijzondere uitstraling gekregen.

Dit heeft als doel ook anderen te inspireren om duurzaamheidsmaatregelen te treffen, is 
dit ook wat voor u? Ga dan naar de site van Puur Hoorn.

De Plataan ontvangt bijdrage uit initiatievenpot Puur Hoorn

Er zijn heel veel dingen die we niet zomaar weten. Zo is oktober in de katholieke kerk 
rozenkrans maand. De rozenkrans is een gebedssnoer zoals veel religies die hebben.
Maar wist u dat een rozenkrans 150 weesgegroetjes telt? Het snoer word dan driemaal 
rond gebeden. Maar men ging dat al meer verdelen over drie momenten. Dus eenmaal 
50 weesgegroetjes en dat noemt men een rozenhoedje en driemaal 50 weesgegroetjes 
de rozenkrans.
Maar heeft u weleens goed naar een Lourdes - Mariabeeld gekeken, dan zie je Maria 
met een snoer van zes tientjes. Wilt u dat eens rustig zien, kom dan naar de Lourdes-
kapel in Zwaag. 
De kapel is in oktober elke ochtend, behalve op zondag, open van 10.00 tot 12.00 uur. 
Op de woensdagavonden in oktober is er om 19.00 uur een kleine viering in het teken 
van Maria.

Misschien tot ziens, namens de acht vrijwilligers van de openkapelgroep 
R. Gitzels

Nieuws van de Openkapelgroep



Hallo Tobronsafans! We zijn begonnen met de repetities en proberen de verwikkelingen 
van het nieuwe stuk in goede banen te leiden. Zodat we weer een mooi toneelspel op 
de planken kunnen zetten. 

De uitvoeringen zullen zijn op vrijdag 18 maart en zaterdag 19 maart in onze 
welbekende Wildebras aanvang 20.00 uur. Dus hou hem vrij want toneel maakt je blij.

Nieuws van Toneelvereniging Tobronsa

Op zondag 1 november is er in het Cultureel Centrum Pancratius 
Oosterblokker een antiek- en brocante markt. Sieraden, zilver, glas, 
aardewerk en porselein, klein antiek etc. Speciaal voor deze markt zijn 

er twee taxateurs aanwezig. Tijdens de markt kunt u een kijkje nemen bij het taxeren van 
diverse voorwerpen. Leuke en zeldzame producten, voorwerpen en gebruikte artikelen met 
een ware geschiedenis. Als deze konden spreken... Natuurlijk krijgt de bezoeker, indien 
bekend, ook de historie, afkomst en natuurlijk de waarde van het voorwerp te horen.

Dus als u op zoek bent naar antieke voorwerpen of wanneer u thuis iets heeft liggen waar 
u graag de waarde van wilt weten, breng dan zeker een bezoek aan de markt. Alles in de 
ambiance van een bijzondere kerk. Tijdens de markt is er een bar en buffet met heerlijke, 
zelfgemaakte soep, broodjes en drankjes. Er zijn nog enkele kramen te huur.

Entree 1,50 euro. Kinderen <12 jaar onder begeleiding gratis. 
Taxeren: één item voor 1,50. Maximaal drie per keer. 
De openingstijd is van 11.00 tot 17.00 uur. 
Meer informatie: info@ccp.nu

Antiek- en brocantemarkt

Klaverjassen
Zaterdag 17 oktober is de eerste klaverjasavond van het seizoen. Voor een ieder, die voor 
de gezelligheid of iets fanatieker een kaartje wil leggen, is van harte welkom. Diverse 
leuke prijzen omlijsten deze avond.
Aanvang 20.00 uur in de Wildebras te Zwaagdijk-West. Andere data voor dit jaar: 21 
november en 19 december.

Meer informatie over de Wildebras: www.de-wildebras.nl.

Nieuws van de Wildebras



Hanekrabbels:
Draden van het verleden
De zomer loopt op z’n einde. Eind december heb ik nooit nieuwe 
voornemens, maar eind september des te meer! Ik doe ieder jaar 
mijn uiterste best om alle zomerse gewoonten zo lang mogelijk 
vast te houden: blijven fietsen, een boek lezen of een spelletje 
kaarten… Dit jaar voeg ik daar aan toe: de tv zoveel mogelijk 
uit. In onze caravan staat (nog) geen tv en daardoor kwam ik tot de onthutsende 
ontdekking dat ik niet alleen vreselijk improductief ben door elke avond naar dat scherm 
te staren maar vooral dat mijn hersens volledig afgestemd zijn op de tijdstippen van de 
uitzendingen. Het overkwam me namelijk een paar keer dat ik me haastte om op tijd 
klaar te zijn voor het journaal om vervolgens op de bank tegenover een lege televisiekast 
neer te ploffen. Tijd om de controle weer op te eisen! Dus schuif ik tegenwoordig allerlei 
klusjes naar de avonden door. 
 
Zodoende ging ik gisteravond op zoek naar een nieuwe zwarte knoop voor aan mijn 
broek. Ik heb nog zo’n oud rieten mandje, onooglijk, maar ooit van mijn moeder gekregen 
dus ik kan het niet over mijn hart verkrijgen om het te vervangen voor iets hippers. Dat 
mandje zit naast naalden, het onmisbare speldenkussentje –mijne omringd door tien 
kleine zittende Chineesjes- en een stukje kleermakerskrijt, helemaal vol opgespaarde 
klosjes garen. En elke keer als ik de gifgroene deksel licht, zijn de draden uitgerold en 
door elkaar verstrengeld. 
Terwijl ik al die klosjes bekeek, vroeg ik me af waarom ik ze eigenlijk jaar in jaar uit 
bewaar. Mijn opa was kleermaker, zou ik het van hem hebben? Maar toen ik de eerste 
oppakte, wist het weer: elk klosje heeft een herinnering. Terwijl ik langzaam elk klosje 
weer opdraaide, zag ik mezelf opnieuw bezig. Oranje: daarmee maakte ik die heks van een 
pollepel, goud: dat was voor de Christmas Carol-zingertjes die ik van lege blikjes maakte, 
lila: het zomerjurkje dat ik samen met mijn hartsvriendin maakte toen we 15 waren… Zo 
draait elke keer met het opwinden van het draad de spoel van mijn herinneringen terug 
naar het verleden. Helemaal onderaan vind ik nog een bundeltje kledingmerkjes met een 
vliegtuigje en de naam van mijn oudste zoon erop. Die is nu 21 jaar.
Uiteindelijk kom ik bij de knopen. Al zoekend naar de enige juiste die op mijn broek past, 
dwalen mijn gedachten wederom terug:  daar zit ik weer op mijn knieën aan die grote 
tafel met dat dikke tafelkleed. Terwijl mijn moeder druk bezig was met herstellen van 
kleding, liet ik mijn handen door de stalen doos vol losse knopen glijden. Heerlijk glad 
glibberden ze door mijn handen, als goudstukken in een schatkist. Wat kon ik daar lang 
mee bezig zijn, tot groot plezier van mijn moeder.
 
Terugkerend naar het heden zie ik een zwarte glimmende knoop tussen de vingers van 
mijn rechterhand om en om wentelen. Ik leg de gifgroene deksel weer op het onooglijke 
mandje en sluit glimlachend mijn schatkist.



Denkt u erom? Aanstaande zondag 11 oktober om 15.00 
uur gaan de dames van Happy Together los in cafe De Witte 
Valk. Om half drie gaan de deuren open. 
Ze zijn al enkele weken aan het oefenen om u een mooi concert aan te bieden.
We verklappen niet veel, maar we hebben een verrassing voor u in petto. 

Nieuwsgierig? 
Kom op 11 oktober naar De Witte Valk en u zult het zien.

Happy Together gaat los!

Griepprikken
De griepprikken zijn vanaf 5 oktober in de praktijk. De vaccinatiespreekuren zijn 
dit jaar alleen in de praktijk (dus niet meer in het Jozefpark):
- donderdag 15 oktober van 18.00 uur tot 19.30 uur
- dinsdag 20 oktober van 18.00 uur tot 19.30 uur

Patiënten die in aanmerking komen voor een griepprik krijgen ongeveer twee 
weken van te voren een uitnodiging.

De huisartsenpraktijk is wegens nascholing, vakantie of nachtdienst gesloten op 
maandag 12 oktober, maandag 26 oktober, vrijdag 4 december en maandag 7 
december.

Mededelingen Medisch Centrum Oost
Huisartspraktijk A.E. Meijer
www.medischcentrumoost.com

Het koor SchalmSmart, brengt in samenwerking met het JOP (jongerengroep 
Westwoud) en het combo Gedonder in de Glaze (Enkhuizen) het concert ‘nWeer 
Anders’ tot uitvoering op zondagmiddag 18 oktober in De Schalm, Westwoud.
Het koor SchalmSmart staat onder leiding van dirigent Mark de Waal.
 
De aanvang is 15.30 uur. Entree is 6 euro - kinderen tot 12 jaar gratis. 
Kaartverkoop voor dit concert: via de website van SchalmSmart www.schalmsmart.nl 
of u kunt ook reserveren via de ticketshop: www.deschalmwestwoud.nl

Concert ‘Weer Anders’ van SchalmSmart



Het jaarlijks gehouden Diaconaal Weekend heeft dit jaar als thema gekregen: Zorg 
voor Elkaar! Met een groot uitroepteken want zorg wordt niet alleen gegeven in het 
zorgcircuit van hulpverleners maar ook in de huiselijke omgeving, de buurt en in het  
vrijwilligerswerk: zorg en aandacht voor elkaar. Daaraan kunnen wij allemaal, op onze 
eigen manier, een steentje bijdragen!

In de parochie van de H. Jacobus de Meerdere willen we dat ook dít jaar doen door 
aandacht te geven aan de Voedselbank. De Gezinsvieringgroep heeft daarom voor de 
viering van 8 november als thema gekozen: Samen Delen. 
De Lidwinaschool haakt hierop in met een project over dit thema. Hierbij krijgen de 
kinderen ook informatie van een vrijwilliger van de Voedselbank. Dat gaat over arm zijn 
en hoe dit kan komen en wat jij er zelf aan kan doen, bv iets geven voor de kinderen die 
bij de Voedselbank komen. Dat is écht Samen Delen. 

Ook alle “grote mensen” kunnen meedoen aan de jaarlijkse actie voor de Voedselbank. 
Daarvoor staan er op zaterdag 24 oktober, zondag 1 en 8 november weer dozen achterin 
de kerk waarin u houdbare levensmiddelen kunt doen  als bv. rijst, pasta(saus), koffie, thee, 
tandpasta enz. U weet ongetwijfeld dat steeds meer mensen zich tot de Voedselbanken 
moeten wenden omdat zij zich door omstandigheden niet dagelijks een warme maaltijd 
kunnen veroorloven. Laten wij hen daarbij dan een beetje helpen!

Gewoontegetrouw zal ook de wereldwinkel aanwezig zijn zodat u door de koop van 
hun artikelen twee goede daden tegelijk kunt doen. De producenten krijgen een beter 
inkomen en de klanten van de Voedselbank krijgen weer een extraatje.  

Het thema Samen Delen zal in de gezinsviering naar voren komen in woord en lied én 
door de goede gaven van iedereen. Wij nodigen u, van klein tot groot, van harte uit om 
hierbij aanwezig te zijn op zondag 8 november om 10.00 uur.

Marina Konijn, PCI Zwaagdijk-West/Wognum

Diaconaal weekend in Zwaagdijk-West op 8 november

Het oud papier wordt elke woensdag in de even weken 
opgehaald in Blokker. De opbrengst komt ten goede aan De Blokkers.

OPHAALDATA: WOENSDAG 14 OKTOBER
 WOENSDAG 28 OKTOBER
SVP PAPIER GEBUNDELD OF IN DOOS/BAK AAN DE WEG ZETTEN.

Ophaaldata oud papier Blokker



Voor de Dorpsveiling Zwaag heeft de vriendengroep Stardensin’ onlangs een 
‘Verrukkelijk Zwaags rondje’ georganiseerd.
Bij de veiling van vorig jaar is er voor deze speciale dag een flink bedrag geboden 
door 24 enthousiaste personen. Eindelijk was het 5 september zover dat de kopers, 
in spectaculaire golf-outfit, een mooie en verrassende culinaire golfdag aangeboden 
kregen. Als golfers, met grote ballen en clubs, moest men in verschillende groepen met 
zo min mogelijk slagen het dorp door. Bij verschillende holes stond een marktkraam 
klaar met opdrachten en verschillende culinaire hapjes en drankjes gemaakt door 
vrijwilligers uit het dorp. 
Halverwege de dag werden we gastvrij ontvangen in de tuin van Arie en Kelly voor een 
heuse wijnproeverij door een echte wijnkenner en een verrukkelijk optreden van onze 
Kel. Ook werden we verwend met 
een heerlijk hapje aangeboden door 
de Happy Cooker. De avond werd 
afgesloten met een prachtig feest.
 
Hierbij willen we alle sponsors, vrij-
willigers, kookvrienden, wijn/bier 
kenners, tenteigenaar, marktkraam-
verhuurder, bbq-specialisten en ie-
dereen die deze dag mogelijk heeft 
gemaakt ontzettend bedanken. De 
organisatie en de 24 gasten hebben 
ontzettend genoten!
Dit alles is graag gedaan door De Stardensin’ voor de Dorpsveiling Zwaag, waarmee 
vele verenigingen gesteund worden met een mooie bijdrage.

Verrukkelijk Zwaags rondje

Graag nodigen wij iedereen uit om zaterdag 17 oktober naar de wereldwinkel verkoop 
te komen. Komt u de afgelopen 20 jaar al regelmatig of bent u nog nooit bij de verkoop 
geweest: het maakt niet uit. Laat u zich nergens door tegen houden. Er is altijd iets 
voor u bij, van de dagelijkse boodschappen als koffie, thee, jam, pindakaas of honing en 
chocolade tot kado artikelen, sieraden, kaarten, vazen, schalen, sjaals. Graag zien wij u 
bij de verkoop en natuurlijk bij de (h)eerlijke koffie en thee!
Tot ziens op  zaterdag 17 oktober na de viering van 19.00 uur.

Wereldwinkelgroep Zwaagdijk-West: Jose, Angela, Judith, Carla

Wereldwinkel Zwaagdijk-West 20 jaar!



Heeft u een vraag of opmerking 
voor de gemeente? 
Zoals een melding over speelvoorzieningen 
of de openbare verlichting. Dan kunt u die 
via www.hoorn.nl doorgeven. 
 
Liever telefonisch? 
Belt u dan naar het algemene nummer van de 
gemeente Hoorn, telefoon 0229 252200.

Voor vragen over uw afval kunt u contact 
opnemen met HVC Inzameling, 
telefoon 0800 0700 of via de website 
www.hvcinzameling.nl.

Vragen of opmerkingen? 
Geef het door via www.hoorn.nl

Het weekend van 26 en 27 september stond voor een aantal leden 
van handboogschietvereniging De Coenschutters in het teken van het 
Nederlandse Kampioenschap 3D schieten. 3D schieten doe je lekker 
buiten in het bos of de duinen, waarbij je met een handboog op 
driedimensionale doelen van verschillende afmetingen schiet. Deze 3D 
doelen staan op verschillende afstanden in de bossen of duinen opgesteld.
 
Zaterdag begon het al vroeg met het controleren van de bogen, pijlen en uitrusting. Na 
de briefing werd men in groepjes naar de eerste doelen gebracht, en kon de wedstrijd 
beginnen. Er waren twee parcoursen uitgezet door hbs Artemis te Lelystad met 28 doelen 
per parcours. Deze dag werd er met drie pijlen geschoten in diverse klasses. Zondag werd 
er van parcours geruild en werd er maar met één pijl per doel geschoten, dit noemen ze 
de Hunter ronde. Het waren twee prachtige parcoursen in de bossen van Lelystad. 
De Coenschutters hebben heel goed gepresteerd tijdens dit NK-3D. 
Met 2 x goud, 3 x zilver en 2 x brons op een deelnemersveld van 244 schutters, kunnen zij 
tevreden terugkijken op een zeer geslaagd NK.
 
Wil je ook kijken of boogschieten iets voor jou is, kom dan eens kijken bij De Coenschutters. 
We zijn geopend op maandag en woensdag van 19.00 tot 22.30 uur, en vrijdag van 19.30 
tot 22.30 uur. Het adres is Kerketuin 100-B 
in Zwaag. Website www.coenschutters.com. 
Jong en oud zijn van harte welkom.

Handboogschietvereniging de Coenschutters



Vier weken geleden zinderde de aula van de Pancratiusschool. 
Een drumstel, een paar saxofoons en een trompet werden 
bespeeld door leden van de Sint Caecilia vereniging. Zo werden 
de kinderen van groep 5, 6 en 7 enthousiast gemaakt om zelf 
een instrument te kiezen, wat zij drie weken lang zouden 
gaan bespelen.
In de weken daarna werd er hard geoefend. Op maandag 21 
september kwamen de kinderen en de muziekvereniging Sint 
Caecilia in de Plataan in Zwaag om een voorstelling te geven.

Voor een enthousiaste zaal lieten de leerlingen van de Pancratiusschool horen, wat zijn 
in drie lessen hadden geleerd. Ook speelden de kinderen van het jeugdorkest een paar 
leuke nummers. Het was een bijzondere kennismaking met deze muziekinstrumenten 
en deze vereniging. Namens de leerlingen van de Pancratius nogmaals onze dank voor 
het mogen opdoen van deze muzikale ervaring!

Muzikale samenwerking 
Pancratius school en 
muziekvereniging Sint Caecilia

De bibliotheek in de Wildebras is van start gegaan! We kunnen wel concluderen dat de 
loop er al meer in komt. Al over de honderd boeken zijn in de uitleen!
Bedankt, gulle gevers voor alle mooie en interessante boeken die we van u mochten 
ontvangen. We hebben mooie boeken ontvangen: thrillers, literaire romans, romantische 
boeken, streekromans, kinderboeken, reisboeken, boeken over West-Friesland, kortom 
een interessant aanbod met voor elk wat wils. Ook van de Nederlandse schrijver Joost 
Zwagerman, die helaas onlangs is overleden, staan twee boeken in de kast. Voorlopig 
kunnen we even vooruit met de boeken. Ook is er een aantal dozen met boeken die in 
de verkoop gaan, tegen een klein prijsje zijn deze te koop. Bedankt ook alle vrijwilligers 
van de bibliotheek voor jullie enthousiaste inzet!
 
Bent u nog niet geweest? U bent natuurlijk van harte welkom. Wilt u een kopje koffie of 
thee drinken voor de gezelligheid dan is dat ook mogelijk. De boeken kunt u gratis lenen. 
In de vakanties zijn we ook open. Openingstijden zijn op dinsdag van 15.30 tot 16.30 uur 
en op woensdag van 19.00 tot 20.00 uur.
 
Komt u gerust ook eens met de kinderen kijken. Jong geleerd is oud gedaan… Weet u dat 
kinderen beter gaan spreken en lezen als u ze van jongs af aan voorleest? Bent u niet meer 
zo mobiel en wilt u toch boeken lenen? Bel gerust (tel 0229-202559), dan brengen wij de 
boeken bij u thuis, of we halen u even met de auto op zodat u zelf boeken kunt uitkiezen.

Nieuws van bibliotheek Wildebras Zwaagdijk-West



Volgend jaar bestaan wij 50 jaar. Tijd voor vernieuwing. 
Naast ons prachtige logo, vernieuwde website en 
in het oog springende poster, zijn wij dit jaar gestart met het online verkopen van 
de toegangskaarten. Dus u hoeft niet meer langs De Oude Veiling, maar u kunt uw 
kaarten vanuit uw luie stoel bestellen.
De eerste kaarten zijn al gekocht via de website. Om te voorkomen dat er te veel 
mensen in de zaal zitten hebben we besloten dat er max. 180 man in de Witte Valk de 
voorstellingen kunnen zien. Dit houdt in, dat er een extra voorstelling is namelijk op 
vrijdag 22 januari 2016. Het 50-jarig bestaan wordt groots gevierd en u zult daar tzt 
meer over horen. 
Dan de musical zelf. Zoals u weet gaan we dit jaar “Joseph and the amazing technicolor 
dreamcoat” opvoeren. Een primeur in Nederland is dat de nieuwe Nederlandse vertaling 
is gedaan door onze regisseur Peter Groenendijk samen met zijn broer Martijn. Ook 
voor de leden iets nieuws: er is geen gesproken tekst, alle tekst wordt gezongen.
We zijn nu zover, dat alle liedjes erin zitten en nu is het acteren aan de beurt. In deze 
musical spelen tien kinderen mee. En ook zij zijn elke week aan het oefenen. Het 
wordt, samen met het licht, geluid en de kleding weer een waar spektakel.

Kijk op www.musicalzwaag.nl hoe u de kaarten kunt bestellen. Hebt u wat moeite om 
digitaal kaarten te bestellen neem via het contactformulier contact met ons op en wij 
geleiden u door het proces heen. 
Wij houden u op de hoogte van de vorderingen en het laatste nieuws van de 
Musicalvereniging Zwaag.

Musicalvereniging Zwaag gaat 
digitaal

In de week van 13 t/m 19 september is de jaarlijkse collecte voor het Spierfonds gehouden. 
Door de inwoners van Zwaagdijk-West is een bedrag van 323,02 euro bijeengebracht. 
Alle gevers heel hartelijk bedankt!
In Nederland zijn ongeveer 200.000 spierziektepatiënten, dat is 1 op de 80 Nederlanders.
De opbrengst zal worden besteed aan onderzoek naar een betere behandeling voor 
patiënten met spierziekten als A.L.S., M.S., de ziekte van Pompe of Duchenne.
 
Hartelijk dank aan de collectanten Judith, Marina en Sandra voor jullie inzet en 
betrokkenheid.
 
Conny Copier, namens het Prinses Beatrix Spierfonds

Opbrengst collecte Spierfonds Zwaagdijk-West



11 oktober Herfstconcert Happy Together Aanvang: 15.00 uur

 De Witte Valk, Zwaag

16 oktober  Rockjesavond (foute avond)                  Aanvang: 20.30 uur

 De Wildebras, Zwaagdijkwest

18 oktober Concert SchalmSmart Aanvang: 15.30 uur

 De Schalm, Westwoud

17 oktober Klaverjassen Aanvang: 20.00 uur

 De Wildebras, Zwaagdijk-West

30 oktober Klaverjassen/Keezen Aanvang: 19.30 uur

 LTC Wings, Blokker

1 november Antiek-Brocante markt + Taxatie Aanvang: 11.00 uur

 Cultureel Centrum Pancratius, Oosterblokker

Activiteitenagenda     oktober 2015

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



Sportagenda     oktober 2015

VOETBAL
11 okt Heren Aanvang 14.00 uur        
 Westfriezen - JVC Zwaag
18 okt Heren Aanvang 14.00 uur
 De Blokkers - KGB Blokker

ZAALVOETBAL
16 okt Heren Aanvang 21.05 uur 
 Zwaag/Hoogland Kozijnen - HZV/Vennewater Zwaag
9 okt Dames Aanvang 21.05 uur
 BZV - Avenhorn/K&S 2 Zwaag

HANDBAL
11 okt Heren Aanvang 14.30 uur
 Westfriezen - Koedijk ‘t Krijt Zwaag
11 okt Dames Aanvang 13.15 uur
 Westfriezen - Sporting Andijk ‘t Krijt Zwaag

VOLLEYBAL
10 okt Heren Aanvang 13.30 uur
 WhamWham - MBSDV De Opgang Zwaag
10 okt Dames Aanvang 15.30 uur
 WhamWham - Tevoko De Opgang Zwaag
16 okt Dames Aanvang 19.30 uur
 NIVO - De Boemel De Kers
16 okt Heren Aanvang 19.30 uur
 NIVO - Bevok 7 De Kers 

BILJART
13 okt Groot Driebanden 2e Divisie Aanvang 20.00 uur
 NHD Zwaag - BV Steenwijk Dorpsstr.173a Zwaag

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.



Vossenjacht

Vossenjacht 2015 was weer een groot 
spektakel voor de Zwaagse jeugd met 
deze keer carnaval als thema! Bijna 300 
kinderen waren op zoek naar de vossen 
en op uitkijk voor de boeven. 
Namens alle kinderen van Zwaag, 
commissie vossenjacht bedankt voor de 
goede organisatie!
 
Bestuur Jeugdraad Zwaag

Een complimentje!
In een vorige editie van Samenspel kon u lezen dat Eva Blank een 
complimentje kreeg van Barry Jonker. Deze rubriek is opgezet als 
een doorgeefrubriek. Degene die een compliment krijgt mag in het 
volgende Samenspel een complimentje geven. 
Deze week geeft Eva een complimentje:
 
Allereerst wil ik Barry Jonker bedanken voor het compliment, ik heb hier heel veel leuke 
reacties op gekregen! Ook is het fijn om te horen dat je vrijwilligerswerk wordt beloond 
met een mooi stukje in het Samenspel, bedankt Barry! Maar als vereniging zijn we 
natuurlijk ook blij met trainers en coaches waarvan Barry er één is. Zonder enthousiaste 
vaders/moeders redden wij het niet bij de club. Blokkers is heel goed op weg voor het 
meiden en vrouwenvoetbal, op dit moment zijn er 11 teams die volledig bestaan uit 
meiden. Ook lopen er nog een aantal meiden tussen de jongens rond, een mooie prestatie 
die we de komende jaren met de MVC (meidenvrouwencommissie) gaan doorzetten.
 
Ik geef het complimentje door aan Jeroen Beerepoot. Hij was vroeger een ‘verre’ buurman 
van mij en ik ken hem dus al sinds ik klein ben. Zijn broer Rudi zat bij mij op de basisschool 
in de klas en ook Rudi is een enthousiaste vrijwilliger.
Maar ik wil Jeroen vooral in het zonnetje zetten want ik waardeer enorm wat hij allemaal 
doet! Het is een hele enthousiaste vrijwilliger die heel hard heeft gewerkt om hier te 
komen! Hij helpt bijvoorbeeld altijd bij de huttenbouw in Zwaag en ondanks dat niet 
alles net zo makkelijk gaat als bij een ander doet hij het gewoon, respect! Ook weet ik 
dat hij bijvoorbeeld op de Bussel heeft geholpen met het computergebruik op school 
en heel veel kinderen enthousiast heeft gekregen. Maar ook met andere activiteiten 
in de buurt helpt Jeroen altijd met zijn enthousiasme. Hij is enthousiast, leergierig en 
ondernemend, een jongen die het hart op de goede plaats. Jeroen, ik vind het heel knap 
van je en daarom heb je dit compliment zeker verdiend!



Voor de huidige cover van Samenspel kregen we van Marjan 
Schouten uit Oosterblokker een aantal foto’s toegestuurd met 
leuke bijschriften er bij. Hartelijk dank hiervoor! 
Deze willen wij de lezers van Samenspel niet onthouden:
 
1.  Kermisfoto uit de jaren ’50 in café De Harmonie in Oosterblokker: 

mijn vader Kees Schouten met Aagt de Boer, later Aagt 
Koopman - De Boer, de moeder van Annemiek die 20 jaar later 
met mij een patatje eet voor de kermis in Oosterblokker (zie de 
beschrijving hieronder bij punt 2).

 
2.  Kermisfoto eind jaren ’70: klasgenootjes Annemiek Koopman 

en Marjan Schouten eten een patatje bij de patatkraam op 
de parkeerplaats voor het kermisterrein en tegenover café De 
Harmonie;

 
3.  In 1992 werd voor de eerste keer het touwtrekken georgani-

seerd in Oosterblokker. Vanzelfsprekend deden wij mee en 
werden gelijk kampioen! Dat kwam natuurlijk omdat 
wij toen al een coach hadden, onze vriend en klas-
genoot van de lagere school Michel Lakeman. Goed 
voorbeeld doet goed volgen want in de jaren daarna 
verschenen er steeds meer coaches in het veld. Ieder-
een wilde natuurlijk winnen! Ook hadden wij een 
spandoek: Niets gekkers dan… deurtrekkers. Op de 
foto vlnr Angelique Dekker, Ageeth Greuter, coach 
Michel Lakeman, Marjan Schouten, Carolien Vriend, 
Corinne Molenaar en Margret Neefjes. Op 
de zweetbanden om ons hoofd staat onze 
positie aan het touw vermeld. De coach 
heeft zijn functie vermeld op z’n hoed.

 
4.  Op de foto met de gekleurde shirts in 1993 

staat achter de coach een wc-pot, wat 
natuurlijk slaat op onze naam Deurtrekkers. 
We zouden onze titel wel ff verdedigen. 
Coach Michel Lakeman had een oude wc-
pot gehaald bij de Westfriese Beurs waarin, 
heel humoristisch, een beetje jus d’orange (het was namelijk nog een ouderwetse 
‘vlakspoeler’ of iets dergelijks). Maar ja, nu waren er meerdere coaches op het veld 
waardoor wij helaas de wisselbeker moesten inleveren.

Kermisfoto’s cover Samenspel



Op 11 oktober van 12.00 tot 14.00 uur geeft 
het Leerorkest van De Herleving Zwaag een concertje op basisschool De Ceder (Ceder 
1 Hoorn Kersenboogerd). Hier kun je alle blaasinstrumenten goed horen. Voor en na 
het concertje is er gelegenheid om een instrument uit te proberen. Je mag erop blazen, 
voelen, ruiken, noem maar op. Je kunt kennis maken met verschillende instrumenten.
 
Deze dag zijn er docenten aanwezig die later in de maand muzieklessen gaan geven. Twee 
proeflessen voor een tientje, geheel vrijblijvend. Wil je hierna niet meer verder of toch een 
ander instrument proberen, het kan allemaal. Meer informatie kun je verkrijgen bij de 
leden van de vereniging en de muziekdocenten die aanwezig zijn. Het Hoorns Harmonie 
Orkest, De Herleving Zwaag en de Hoornse Brassband hebben de muzieklessen in eigen 
hand genomen. De verenigingen kunnen je voorzien van een leeninstrument en dat 
scheelt enorm in de kosten. Wel zo prettig als je na een paar maanden besluit dat je toch 
liever een ander instrument wil bespelen. Door muziek te maken train je je brein. Je wordt 
er creatief van, je ontwikkelt doorzettingsvermogen en plezier staat voorop. Eenmaal een 
muziekinstrument bespeeld, verleer je het nooit meer. Wanneer je de techniek van een 
trompet beheerst, kun je ook op een cornet of bugel spelen. Wanneer je de techniek van 
een klarinet beheerst, dan kun je ook saxofoon spelen. Je leert muziek maken op één 
instrument en je kunt deze techniek toepassen op meerdere instrumenten. En vergeet niet 
het noten lezen, dat is op zich al een techniek! Kortom een dag die je niet mag missen! 
 
Tot ziens op zondag 11 oktober bij basisschool De Ceder.

Muziek maakt je slim!

Deze week hebben de kinderen van groep 5 t/m 8 een 
golfclinic van Eccles Golf Academy gehad tijdens de gymles. De 
zaal was verdeeld in drie vakken en in elk vak leerden de kinderen 
iets anders. 
In vak 1 leerden de kinderen chippen. Ze moesten van 
dichtbij proberen de bal tegen het paaltje of in het 
doeltje te krijgen. In vak 2 leerden de kinderen putten 
en dit lijkt erg op midgetgolf. De kinderen moesten 
proberen de bal tegen een puntenbord op de grond 
te slaan. In vak 3 leerden de kinderen het slaan en 
ook dit gebeurde op een puntenbord. Dit bord stond 
alleen niet op de grond maar hing in het klimrek. 
Dit vonden de meeste kinderen nog erg lastig. In elk 
vak konden de kinderen punten verzamelen met een 
tweetal en het tweetal met de meeste punten aan het eind van de les had gewonnen. Na 
afloop kregen alle kinderen een diploma mee naar huis toe en die hadden ze allemaal 
ook dik verdiend. Het was een leuke en leerzame les voor de kinderen!

Golf in de gymles



Woensdag 23 september was er ‘Verkeersplein’ op 
Socrates. Verkeersplein is een initiatief van Shell en Veilig Verkeer Nederland en hierbij 
wordt op scholen in Nederland verkeersles gegeven aan de groepen 4,5,6.
In alle vroegte werd de parkeerplaats naast de school omgetoverd tot een plein met 
voorrangswegen, zebrapaden, eenrichtingswegen, stoplichten en zelfs een tunnel. Ook 
kwam er een vrachtwagen mee en alle leerlingen weten nu hoe het zit met de dode 
hoek, ook mochten we allemaal even in de vrachtwagen, zodat echt duidelijk werd hoe 
weinig je ziet vanaf die plaats.
Na alle verkeerslessen was het 
zover: allemaal op de fiets, de regels 
toepassen onder toeziend oog van 
de ‘politieagenten’. Er zijn een aantal 
bekeuringen uitgedeeld, maar gelukkig 
kreeg iedereen een rijbewijs.
De leerlingen en leerkrachten hebben erg 
genoten van deze ochtend en wat was 
het geweldig om te zien dat (bijna)  alle 
leerlingen op de fiets kwamen. We hopen 
dat iedereen op de fiets blijft komen, om 
alle geleerde regels zo vaak mogelijk toe 
te passen!!!

Verkeersplein op Socrates

Twee keer in de maand op zondag organiseert MAK Blokweer Maks’ Doe-middag. 
Dit is een activiteitenmiddag voor kinderen van 6 t/m 12 jaar. De activiteiten staan 
altijd in het teken van één van onze thema’s: natuur, milieu en boerderij. Maks’ Doe-
middag duurt van 14.00 tot 15.30 uur. Kijk op de website voor de omschrijving van de 
programma’s en de data: www.mak-blokweer.nl

LACHENDE POMPOENEN
zondag 18 oktober
Wist je dat pompoenen oorspronkelijk 
uit Noord-Amerika komen? Daar gebruikten de indianen ze als voedsel en om matten te 
vlechten. Later introduceerden de Ieren Halloween, een feestje om de goden te danken 
voor de oogst en waarbij pompoenen uitgehold werden. Dat laatste gaan wij ook 
doen! Het echte Halloween is alleen op 31 oktober, maar omdat deze doe-middag altijd 
drukbezocht is organiseren we hem maar liefst vier keer.
 
De kosten van deze middag bedragen 4 euro per kind.
Aanmelden kan telefonisch (0229-266344) of via email naar info@mak-blokweer.nl.

Stichting MAK Blokweer | Kloosterhout 1-2, 1695 JC Blokker, tel. 0229-266344
www.mak-blokweer.nl  |  info@mak-blokweer.nl



Op een zonnige dinsdagmiddag was het voor de 
dames van het KVG Zwaag een heerlijke fietsmiddag 
en goed voor de lichamelijke conditie. Met een stevige wind tegen op onder andere het 
Wijzendijkje en langs de Binnenwijzend maar met de zon erbij was het prima te doen. We 
werden gastvrij onthaald bij bedrijf Harder met koffie of thee en koek en kregen daarna 
een goed verzorgde PowerPoint presentatie over alles waarmee dit bedrijf werkt. Bij het 
bedrijf kun je terecht voor alles wat te maken heeft met natuursteen. Er waren prachtige 
voorbeelden voor gedenkstenen of een urn van marmer maar ook aanrechtbladen, 
badkamers en bijvoorbeeld dorpels en vensterbanken van natuursteen. De rondleiding 
werd professioneel verzorgd door Kathie Hoogervorst-Harder, dochter van de baas.
 
De volgende avond voor de KVG leden is woensdag 14 oktober om 20.00 uur in de Plataan. 
Patrick van Deursen van de Veiligheidsregio Noord-Holland gaat ons voorlichting geven 
over onder andere brandpreventie in maar ook om het huis. Een nuttige avond die we 
van harte aanbevelen. 
 
En dan nadert al heel snel onze jubileumavond: 65 jaar KVG in Zwaag!
De vraag aan onze leden is: heeft u nog leuke of andere informatie over kort of 
lang geleden, geef dit door aan Rina Gitzels, tel. 238155. Zij maakt van het geheel 
een interessante maar ook gezellige film die u tijdens onze jubileumfeestavond kunt 
aanschouwen. Maar ook andere creatieve inbreng is van harte welkom. We zijn volop met 
de voorbereidingen bezig. Noteer in elk geval woensdag 18 november op uw kalender of 
agenda. Wilt u zich wel, in verband met de catering, aanmelden vóór 9 november?
 
Ook nu kunnen nieuwe leden zich nog opgeven om dit mee te maken. Bel met tel.nr. 
237609. Van jong tot ouder, alle dames zijn welkom.

Op de fiets naar Hoogkarspel

Donderavond spelen we met ongeveer tien tot twaalf liefhebbers volleybal in de 
sporthal de Kreek in de Bangert Oosterpolder. Deze bezetting is niet toereikend, 
vandaar deze oproep! Het zijn meestal buurtbewoners, jong en oud.

Ook belangstelling? Kom eens kijken of meedoen. Wij spelen iedere donderdagavond 
van 20.30 uur tot 22.00 uur. Omdat wij geen lid zijn van de volleybalbond en alleen 
zaalhuur hoeven te betalen, zijn de kosten laag: 50 euro (±1,50 per keer)

Voor nadere informatie of vrijblijvende opgave kan tussen 18.00 en 19.00 uur contact 
worden opgenomen met Rene Edel, Vredemaker 26 te Zwaag, tel. 0229-851187 of 06-
50292794. Mailen mag ook naar R.edel@quicknet.nl

Recreatief volleyballen in De Kreek



Familieberichten & Zoekertjes

Voor plaatsing in het Samenspel van 23 oktober 
graag uiterlijk op WOENSDAG 14 oktober voor 19.00 uur uw berichtje inleveren.

De kosten voor het plaatsen van een bericht in deze rubriek zijn € 5,-
Dit bedrag kunt u overmaken naar rekening: NL 17 RABO 0122 1373 96 

t.n.v. Stichting Samenspel
De tekst kunt u mailen naar redactie@stichtingsamenspel.nl 

en mag beslist niet te lang zijn (max. 50 woorden).
Het bedrag dient uiterlijk op de inleverdatum (zie hierboven) overgemaakt te zijn.

De redactie zorgt er dan voor dat uw zoekertje wordt geplaatst.

Deze rubriek is uitsluitend bestemd voor zoekertjes en familieberichten van particulieren 
(geen onroerend goed). Gevonden voorwerpen kunt u gratis plaatsen. 

Commerciële uitingen van handelaren en bedrijven worden niet geplaatst. De redactie bepaalt 
of uw inzending in deze rubriek past en hierover kan niet worden gecorrespondeerd.

Heeft u iets te koop of zoekt u iets, 
wilt u iets bekend maken, 

aanbieden of vragen?

TE HUUR

TE KOOP

DANKBETUIGING

SINTERKLAASFEEST ORGANISEREN?
Wij verhuren voor de SINT mooie kleding compleet met staf en boek

En voor PIET complete outfit met pruik -schmink -maillot -col- handschoenen en strooi-
zak. Ook maken wij mooie pieten pakken voor de verkoop v.a. 39 euro

Voor info: Nel 0229-240402  of  Greet 0229-262735

Hakselaar van het bekende merk FLYMO. Geschikt tot takken van 40 mm doorsnede.
Voor info: 0229-239301 of 06-57614338, 

mailen kan ook naar paulloes.saelens@hotmail.com
Vraagprijs 75,00 euro 

Het is hartverwarmend dat zoveel mensen blijk hebben gegeven van hun medeleven 
na het overlijden van onze vader

Theo Schouten

Wij danken een ieder hartelijk voor de belangstelling en steun in woorden,
met bloemen en lieve kaarten.

Kinderen familie Theo Schouten, Zwaag



vervolg Familieberichten & Zoekertjes
GEVONDEN

Gevonden op maandag 28 november in De Eenhoorn te Oosterblokker ter hoogte 
van Cultureel Centrum Pancratius een zwarte damesbroek. Merk Gerry Weber, broek 

heeft ritsjes bij de broekzakken en is vermoedelijk een maat 38.
Op te halen bij familie Koster, De Eenhoorn 146, tel: 0229-260378.

De eerst avond na de vakantie beginnen we altijd met een gezellige 
ontspannen avond. Nou dat werd het! Nadat we koffie hadden 
gedronken met een heerlijke plak cake (gebakken door een van 
onze leden) trad voor ons op de band Op Grijze Wijze, voor veel 
Westfriezen bekend. Wat kunnen die een sfeertje creëren! Van meezingers tot eigen 
liederen met leuke teksten. De  gezichten van de grijze mannen waren voor velen bekend. 
Oud-Blokkerders en mannen uit De Goorn en Berkhout onder leiding van Ton Loos. 
Spreekstalmeester was Leo Heddes, hij kletste de avond mooi aan elkaar. We hebben 
allemaal erg genoten.
Mocht u na het lezen van dit verslag denken: ‘Wat is dit een leuke club, daar zou ik 
meer van willen weten of zien’, dan kunt u vrijblijvend komen kijken. Neem contact op 
met onze secretaresse Marian Stavenuiter 0229-232737 of mail even naar: kvgstanna@
hotmail.com
 
Onze volgende bijeenkomst is op 20 oktober. Dan komt weerman Jan Visser de avond 
verzorgen. De mannen zijn deze avond van harte uitgenodigd. Het belooft heel gezellig 
te worden.
 
Vriendelijke groet, het bestuur van K.V.G. St. Anna te Blokker

Verslag eerste avond

TE KOOP

Tafeltennistafel t.e.a.b. 
Tel. 0229-238427 (na 18.00 uur)

Liefdewerk Oud Papier Zwaag
Het oud papier wordt elke maandag in de 
even weken opgehaald in Zwaag.

OPHAALDATA: MAANDAG 12 OKTOBER
 MAANDAG 26 OKTOBER

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



Rooms-katholieke parochies in onze regio
Kerkgebouwen: Westerblokker H. Michaël, Plantage 29, Blokker
 Oosterblokker O.L.V. Visitatie, Oosterblokker 68, Oosterblokker
 Zwaag St. Martinus, Past. Nuyenstraat 3, Zwaag
  Lourdeskapel, Past. Nuyenstraat 2, Zwaag
Eerst aanspreekbare pastores:
 Westerblokker Pastor Antonio Tocco, tel. 245621
 Oosterblokker Pastor Antonio Tocco, tel. 245621
 Zwaag Pastor Antonio Tocco, tel. 237157
Inlichtingen:  Secretariaat St. Martinus, tel. 237157 
  Geopend: dinsdagmiddag 13.00 - 15.00 uur
                    vrijdagmorgen  09.30 - 11.30 uur 
  E-mailadres: sintmartinus@quicknet.nl

Vieringen

za. 10 okt. 19.00 uur Oosterblokker Eucharistieviering m.m.v. Dames- en Herenkoor
zo. 11 okt. 10.00 uur Zwaag Eucharistieviering m.m.v. Marcanto
   Westerblokker GEEN VIERING
di. 13 okt. 09.00 uur Westerblokker Eucharistieviering
wo. 14 okt. 09.00 uur Zwaag Eucharistieviering in de Kapel
  14.00 uur Zwaag Cenakel in de Kapel
  19.00 uur Zwaag Rozenkransgebed in de Kapel
do. 15 okt. 09.00 uur Zwaag Eucharistieviering in de Kapel
vr. 16 okt. 09.00 uur Westerblokker Eucharistieviering
za. 17 okt. 19.00 uur Oosterblokker Eucharistieviering m.m.v. Zingerderwijs
zo. 18 okt. 10.00 uur Zwaag Eucharistieviering Samenzang
   Westerblokker GEEN VIERING
di. 20 okt. 09.00 uur Westerblokker Eucharistieviering
wo. 21 okt. 09.00 uur Zwaag Eucharistieviering in de Kapel
  19.00 uur Zwaag Rozenkransgebed in de Kapel
do. 22 okt. 09.00 uur Zwaag Eucharistieviering in de Kapel
vr. 23 okt. 09.00 uur Westerblokker Eucharistieviering
za. 24 okt. 19.00 uur Oosterblokker Eucharistieviering m.m.v. Dames- en Herenkoor
zo. 25 okt. 10.00 uur Zwaag Eucharistieviering m.m.v. Marcanto

Dorpskerk: Kerkelaan 8, Zwaag

Protestantse Gemeente Hoorn-Zwaag-Blokker

Kerkgebouw: hoek Westerblokker/Kolenbergstraat

De kerkdiensten worden afwisselend gehouden in de Dorps-
kerk van Zwaag (Kerkelaan 8 in Zwaag) en in de Dorpskerk 
van Blokker (hoek Westerblokker/Kolenbergstraat):
1e, 3e en 5e zondag van de maand: ZWAAG;
2e en 4e zondag van de maand: BLOKKER (en elke 3e zondag de zondagskring).
Geen Zondagskring in juli en augustus.

Kerkdiensten en Zondagskring beginnen in de regel om 10.00 uur
Er is steeds kinderoppas en (m.u.v. de zomervakantie) kindernevendienst.

Zondag 11 oktober
Blokker: mw. ds. T. van Lente-Griffioen

Zondag 18 oktober
Zwaag: ds. J. Meinders
Blokker: Zondagskring



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
  Twitter: @_erwinkuiper
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 Westfries Gasthuis) 0229 - 29 78 00
- avond-, nacht- en weekenddiensten voor spoedgevallen
- dagelijks tussen 17.00 uur ‘s middags en 08.00 uur ‘s morgens
- in het weekend en tijdens feestdagen tussen 08.00 uur ‘s morgens en 17.00 uur ‘s avonds

Bezoekuren alg. verpleegafdelingen Westfries Gasthuis Hoorn (zie ook www.westfriesgasthuis.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 Westfries Gasthuis
Maelsonstraat 3 (naast hoofdingang Westfries Gasthuis) 0229 - 20 80 01
Verstrekking medicijnen van 17.30 tot 08.30 uur op werkdagen en in de weekeinden.

Huisartsen Zwaag, Blokker en Oosterblokker
S.J. Jong Tjien Fa James Grievelaan 2 1695 HX 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
Th.E. Versteege en 
Q.C.M. Meijer Julianalaan 9 1689 EG Zwaag 0229 - 21 22 22
Huisartsenpraktijk Scheer Nieuwe Steen 10 1625 HV Hoorn 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
Coby van der Gulik, Fruitlaan 76, Zwaag 0229 - 23 77 81
Vera Otsen, Balkweiterhoek 34, Zwaagdijk-West 0229 - 57 27 07
Zonnebloem Westerblokker
Hilly Hania, Bramleylaan 32, Blokker (Bezoekwerk)  0229 - 23 48 72 of 06 - 43 03 24 60
Karin Jong-Koen, Bandstraat 8, Blokker (Secretaris)  0229 - 24 76 27
Zonnebloem Oosterblokker
Tineke Reus-Hoebe, Oosterblokker 115, Oosterblokker 0229 - 26 24 56

Zorg en Welzijn  0229 - 27 21 96

Wijksteunpunt Ouderenzorg St. Jozefpark Blokker 0229 - 24 06 04
Wijksteunpunt Ouderenzorg Perelaar Zwaag 0229 - 21 23 23

R.K. Begrafenis- en Crematievereniging St. Barbara  Zwaag, Zwaagdijk-West
R.K. Begrafenis- en Crematievereniging St. Barbara  Oosterblokker. Inlichtingen: 0229-262710
Uitvaartvereniging De Laatste Eer  Zwaag en Blokker
Uitvaartvereniging St. Jozef  Westerblokker
Uitvaartverzorgers bovenstaande verenigingen: 
Marijke Wittenberg en Monique Bankras 06 - 11 44 44 17

Hulpverlening vanuit de westfriese kerken voor iedereen 0229 - 27 16 84
Dagelijks tel. spreekuur op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 13.15 tot 14.15 uur.

Belangrijke gegevens en telefoonnummers


