
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 3 februari kunt u inleveren 

uiterlijk op woensdag 25 januari voor 19.00 uur ‘s avonds 

via  redactie@stichtingsamenspel.nl of op Benonilaan15, 1695HD Blokker

Tekst kunt u het beste aanleveren in Word of direct in uw e-mailbericht. 
Foto’s in een zo hoog mogelijke resolutie, minimaal 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 47, nummer 2 20 januari 2017

Het Samenspel is een twee-wekelijkse uitgave (oplage 6000 
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.

Redactieleden Samenspel: redactie@stichtingsamenspel.nl
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Volg ons ook op Facebook: www.facebook.com/Samenspel

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

Grote boekenmarkt in Oosterblokker

In Cultureel Centrum Pancratius wordt op zaterdag 18 en zon-
dag 19 februari alweer voor de 26ste keer de bekende boeken-
markt gehouden. De afgelopen jaren groeide de markt uit tot 
een begrip onder boekenliefhebbers. 
Vrijwilligers zijn straks druk bezig om de vele binnengekomen boeken te sorte-
ren: romans, kinderboeken, geschiedenis, sport, koken, reizen, koningshuis, boeken-
weekgeschenk, godsdienst, noem het maar op.
De markt is op de boven- en benedenverdieping. U kunt hier lekker struinen in en 
langs de kramen met boeken. Voor een vriendelijk prijsje kun je net dat ene boek 
kopen waar je al zo lang naar op zoek bent of dat oude kinderboek (nostalgie!), 
streekroman of biografie. Niet alleen boeken maar ook CD’s, LP’s, puzzels en speel-
goed zijn voor een prikkie te bemachtigen. 

De opbrengst is als 
altijd bestemd voor 
verdere verbetering 
van het gebouw 
en inrichting. De kerk 
is rolstoelvriendelijk 
en de bovenzaal is 
met de trap of stoellift 
bereikbaar. De catering 
wordt als vanouds door 
vrijwilligers gedaan. 
Heerlijke soep, warme 
en koude drankjes zijn 
verkrijgbaar. 

Op beide dagen geopend van 10.00 tot 16.00 uur. 
Entree 1 euro, kinderen onder de 12 jaar onder begeleiding gratis.

Cultureel Centrum Pancratius Oosterblokker
Oosterblokker 98 - 1696 BK Oosterblokker
www.ccp.nu



Avondje voor vrouwen

Het team van She’s Amazing organiseert weer een gezellig samenzijn voor vrouwen.
Er is muziek en voor een hapje en een drankje wordt gezorgd. Ook zal Rina Kossen 
spreken. Het onderwerp is: Belevenissen van een vrouw. 
U wordt van harte uitgenodigd om de goede, ontspannen sfeer op deze avond te proe-
ven. Neemt u gerust iemand mee. Een vriendin, collega, buurvrouw.
De avond heeft een christelijk karakter. Vrije toegang. Een vrijwillige bijdrage wordt op 
prijs gesteld.
Wanneer: donderdag 2 februari
Locatie: De Plataan, Pastoor Nuijensstraat in Zwaag
Tijd: 20.00 uur (deuren zijn vanaf 19.45 uur open)
Zie ook:  www.shesamazing.nl

Dementielezing  
in de Wildebras

Vele Zwaagdijkers  bezochten op 
10 januari de lezing over dementie.
De heer G. Nijpels, voorzitter 
van de het Netwerk Dementie 
Noord-Holland Noord, belichtte 
de medische kant van dementie. 
Er zijn verschillende vormen van 
dementie. Men zag hoe vaak het 
voorkomt bij mensen onder de 65 
jaar.  Bij mensen boven de 65 jaar komt  Alzheimer statistisch het meeste voor. Ook 
werd uitgelegd wat de verschijnselen zijn en hoe je dementie herkent.
De heer H. van Amstel, directeur van Stichting Warm Thuis, vertelde dat kleinscha-
lige woonvormen het beste past bij mensen met dementie. Gewoon de dagelijkse 
dingen doen die de mensen gewend zijn te doen. Partners en familieleden zijn 
ook van harte welkom in de twee boerderijen die Warm Thuis beheert. Kortom, er 
wordt respectvol met de mensen omgegaan. 
De Zwaagdijkers  stelden vele interessante vragen als ‘Wanneer kan iemand daar 
wonen, permanent of dagopvang?’ tot vragen over het levenstestament. Na afloop 
werd er nog flink gediscussieerd over dit onderwerp. Kortom een geslaagde, zeer 
informatieve avond. 
De bibliotheek wil meer avonden organiseren over diverse onderwerpen. Dit kan 
van alles zijn. Heeft u een idee, dan horen wij dat graag.



Gastgezinnen gezocht!

Tijdens het hemelvaartweekend komt het orkest 
St. Peter und Paul uit Karlsruhe naar Zwaag. 
Sinds 2001 heeft St. Caecilia een uitwisselingstraditie met dit Duitse orkest. Het weekend 
staat in het teken van muzikaliteit, maar vooral ook gezelligheid en de verbinding tus-
sen Nederland en Duitsland. Van donderdagmiddag 25 mei tot zondagochtend 28 mei 
vindt er van alles plaats in en rondom Zwaag:  een groot concert, uitje, feestavond en 
uitzwaaiconcert.
Lijkt het u leuk om een weekend lang Duitse gasten een warm welkom te heten in 
Zwaag en omgeving? Of wilt u meer informatie over het uitwisselingsweekend? Neem 
dan contact op met Dianne Beerepoot of Demelza de Kuijper via info@stcaecilia.com 
voor verdere informatie.
Naast het uitwisselingsweekend werkt St. Caecilia ook toe naar het Voorjaarsconcert. 
Het thema voor dit jaar is ‘A night at the movies’. Zaterdag 18 maart vindt het concert 
plaats in De Baron. Verdere informatie volgt, maar zet de datum alvast in uw agenda!

Muziekvereniging St. Caecilia Zwaag -  www.stcaecilia.com

Weer een jaar 
voorbij!

Het oude jaar is afgesloten 
en het nieuwe jaar begon-
nen. Nadat Sinterklaas 
weer terug was gegaan 

naar Spanje stond Kerst alweer voor de deur. De school werd mooi versierd en in alle 
klassen kwam een kerstboom. De juffen en meesters hebben deze, samen met de kinde-
ren en/of hulpouders, opgetuigd en versierd. 
Toen was het 14 december, alweer tijd voor de kerstestafette. De juffen hadden 3 knut-
sels in elke klas voorbereid waar de kinderen uit mochten kiezen. De kinderen mochten 
zelf kiezen wat ze gingen maken in welke groep. Zo leuk om alle leeftijden door elkaar 
te zien!
We hebben het jaar samen mooi afgesloten met een heerlijk kerstdiner op donderdag 
22 december. Heel veel kinderen en ouders hadden wat lekkers meegenomen en wat 
hebben we gesmuld. Een lekkere afsluiting van een topjaar! 

Wij wensen iedereen een heel gelukkig, mooi, liefdevol, leerzaam en geweldig 2017 toe!



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

OPHAALDATA: MAANDAG 23 jANuARi
 MAANDAG 6 FEBRuARi

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

Open dagen op de Roald Dahl school

Op dinsdagavond 7 februari en woensdagochtend 8 februari bent  
u van harte welkom om een kijkje te komen nemen op onze school!                           

De Roald Dahl school is gevestigd in het hart 
van de wijk Bangert & Oosterpolder. Leerlin-
gen krijgen bij ons kwalitatief goed onderwijs 
in een sfeer van vertrouwen en veiligheid. In 
een veilige omgeving helpen we de leerlingen 
zich te ontwikkelen en leren ze omgaan met 
verantwoordelijkheid.
Waarom Roald Dahl?
Een fantastische kinderboekenschrijver die ver-
trouwen had in het kind. De kinderen uit zijn 
boeken zijn slim, aardig, oplettend en hebben 

een goed hart.  Op de Roald Dahl staat het kind centraal! 
Waarom Daltononderwijs?
In het Daltononderwijs werken we vanuit vijf kernwaarden. Doordat leerlingen samen-
werken met leerkrachten en medeleerlingen, leren zij met elkaar om te gaan en elkaar 
te helpen. We leren de leerlingen stap voor stap verantwoordelijkheid te dragen voor 
hun leertaken en zelfstandig te leren en te werken. Deze werkwijze maakt het onder-
wijs effectief. Samen met de leerkrachten stellen de leerlingen twee keer per jaar een 
portfolio samen. Dit geeft een prachtige reflectie voor hun ontwikkeling.
Waarom oecumenisch?
Onze uitgangspunten vloeien voort uit de christelijke levensovertuiging. Het respect 
voor de eigenheid van ieder mens en het recht op een eigen levensovertuiging zijn 
belangrijke uitgangspunten. Er is ook aandacht voor andere levensbeschouwingen en 
godsdiensten. 

Nieuwsgierig geworden? Bezoek de Roald Dahl school tijdens de open avond van 7 febru-
ari vanaf 19.30 uur of loop binnen tijdens onze open ochtend op 8 februari vanaf 8.30 uur!  



Kavel ingebracht door jeugdraad 
Zwaag voor dorpsveiling Zwaag

Afgelopen 
29 oktober vond de Zwaagse dorpsveiling 
plaats. Jeugdraad Zwaag had als kavel een 
jaar lang gratis meedoen aan onze activitei-
ten voor de kinderen van 1 gezin ingediend. 
Hierop werd goed geboden en uiteindelijk 
kon de heer P. Hoefman als trotse eigenaar 
van deze kavel naar huis keren. Thuis kon 
hij zijn vier kinderen verblijden met zijn 
aanwinst. Maandag 2 januari jl. kreeg de 
familie Hoefman het certificaat overhandigd. 
Jeugdraad Zwaag kijkt er naar uit om ook 
deze vier blije kinderen te mogen ontvangen 
komend jaar!

De Jeugdraad Zwaag organiseert al meer  
dan 30 jaar activiteiten voor de kinderen (groep 1 t/m 8) 
in Zwaag!  Onder de vlag van de Jeugdraad organiseren 
verschillende commissies activiteiten voor de 
Zwaagse jeugd. Nog elk jaar heeft de Hut-
tenbouw haar houten dorp. De vossenjacht 
en een prachtige kindermusical staan na al 
die jaren nog steeds op de activitei-
tenkalender, net als schaken, 
de Sinterklaasintocht en 
niet te vergeten de Sound 
die elke vrijdagavond de 
kinderdisco organiseert! 
Daar zijn wij dus ook trots 
op! En met onze nieuwe 
‘look’ zijn wij klaar voor de 
toekomst! 
Tot snel! 

De Jeugdraad Zwaag

Met trots presenteren 
wij het nieuwe logo van 
de jeugdraad Zwaag!



Dorpenoverleg Blokker - Zwaag

De agendacommissie nodigt u van harte uit voor de eerste bijeenkomst in 2017 op 
maandag 23 januari, aanvang 20.00 uur in de Witte Valk, Dorpsstraat in Zwaag.

Agenda:
1.  Opening
2.  Mededelingen/ingekomen stukken
3.  Verslag d.d. 28 november 2016
4.  Kees van Enkhuizen, nauw betrokken bij de enige en echte vereniging Vrienden van 
 (het zwembad) De Wijzend, praat u bij over de wijzigingen en de plannen.
5.  Katinka Slot en Laura van Gent presenteren het initiatief voor de stichting voor de 
 Dierenambulance Westfriesland
6.  Altijd al willen weten wie uw voorouders waren? Dick Waalboer, van de N.G.V. 
 (Nederlandse Genealogische Vereniging) afdeling Oostelijk Westfriesland presenteert
  u de mogelijkheden om dit te onderzoeken.
7.  Wijkcoördinator voor Blokker en Zwaag, Ron van Marle, verstrekt u het Nieuws voor 
 de dorpen.
8.  Wensen/nog te realiseren zaken kunnen nu naar voren worden gebracht.
9.  Sluiting en aanbieding van een (Nieuwjaars)drankje in het voorcafé.

De volgende bijeenkomst van het Dorpenoverleg is maandag 20 februari in het Gouden 
Hoofd in Blokker.

jeugdprinsbekendmaking De Blockeniers
Zondag 22 januari is het dan eindelijk zover. Dan zal carnavalsver-
eniging De Blockeniers zijn jeugdprins of -prinses, jeugdadjudant of 
-adjudante, hofdames en Jeugdraad van Elf bekend gaan maken. 
Een leuke act zal hieraan voorafgaan. Het jeugddecorum is al best zenuwachtig, want 
eindelijk mogen zij zich presenteren aan het Rijk der Blockeniers. Zij gaan het jeugdcar-
naval naar ongekende hoogte brengen. Dit samen natuurlijk met Prins-es, Adjudant-e 
en hun hofdames Lyn en Jessy. Op de middag van de jeugdprinsbekendmaking is er 
een superbingo met prachtige prijzen. En natuurlijk is Go Round er weer die de muziek 
verzorgt. Zij zullen ervoor zorgen dat het weer een groot feest wordt.
Dus kom zondag 22 januari allemaal naar het Gouden Hoofd. Om 13.30 uur is de zaal 
open en de entree is vrij. Kinderen van alle scholen, vaders, moeders, opa’s, oma’s, tan-
tes, ooms en noem maar op, iedereen is van harte welkom!
Tevens kun je al kaartjes kopen voor het supercircus dat 25 februari tijdens het carnaval 
een optreden geeft in feestpaleis De Brug. Dit circus gaat een twee uur durende spet-
terende show verzorgen. De entree is maar € 2,50 per persoon. Kaartjes hiervoor zijn dus 
tijdens de jeugdprinsbekendmaking in Het Gouden Hoofd al te koop!

Tot zondag 22 januari allemaal in het Gouden Hoofd!



Aanbod jeugdSportPas biedt sportieve kansen

Basisschoolleerlingen in 
Zwaagdijk-West kunnen 
zich alweer aanmelden 
voor de voorjaarsronde 
van de JeugdSportPas. 
Met de JeugdSportPas 
krijgen kinderen de 
kans om vier kennis-
makingslessen in een 
sport te volgen zonder 
direct lid te worden. De 
JeugdSportPas wordt ge-
organiseerd door Sport-
service West-Friesland 
in samenwerking met 
basisscholen en lokale 
sportaanbieders uit de 
gemeenten Medemblik, 
Opmeer, Drechterland 
en Enkhuizen.

Keuze uit verschillende sporten 
Deze periode is er een groot aanbod van sport- en beweegactiviteiten. Er doen 23 ver-
enigingen/ (sport)aanbieders mee.  Net als in de vorige periode is er in de gemeenten 
Drechterland, Enkhuizen en Medemblik ook aanbod voor volwassenen. 

Nieuw is dit jaar voor alle gemeenten het aanbod `Sport Extra`. Sport Extra wordt aan-
geboden voor kinderen die de reguliere gymles spannend/lastig vinden en wat extra 
hulp willen. Samen met een bevoegde gymdocent gaat de deelnemer op zoek naar zijn/
haar talent. Deze lessen worden aangeboden in sportcentrum De Bloesem in Wognum. 

Aanmelden en deelname
In de eerste of tweede schoolweek krijgen de leerlingen de folder van de JeugdSportPas 
mee naar huis. Aanmelden kan tot uiterlijk 31 januari. De kennismakingslessen starten 
na de voorjaarsvakantie. Staat de sport niet meer op de website? Dan betekent het 
dat de les vol zit. Houd in dat geval de website in de gaten want mogelijk komt er een 
nieuw aanbod.  

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Sportservice West-Friesland, Linda 
van den Berg, tel. 0229-28 77 00 of mail naar lvandenberg@sportservicenoordholland.nl 
Het complete aanbod kunt u vinden op de website www.sportservicewestfriesland.nl 
onder de JeugdSportPas- button.



Zwerfafval, leer en ruim op!

Op vrijdag 20 januari start de eerste basisschool 
in de gemeente Hoorn met het project ‘Zwerfafval, leer en ruim op!’ van MAK Blok-
weer. De St. Jozefschool is de eerste basisschool van de in totaal maximaal 30 basisscho-
len die mee kunnen doen dit schooljaar. Wethouder Samir Bashara zal om 11.00 uur het 
startsein geven voor het project en gaat in gesprek met leerlingen van de Jozefschool.
Zwerfafval is overal. Ook waar je het niet verwacht. Het is slecht voor de natuur en vies. 

Met dit zwerfafvalproject leren basisschoolleerlingen wat zwerfaf-
val precies is en worden ze zich bewust van hun eigen rol hierin.
Alle basisscholen in de gemeente Hoorn kunnen aan dit project 
meedoen. Het project bestaat uit educatie en opruimacties. Het 
educatieve deel bestaat uit lesmateriaal van Nederland Schoon.  
Hierin wordt duidelijk wat zwerfafval precies is, wat de afbraaktij-
den zijn en wat je ertegen kunt doen. Tijdens de opruimacties gaan 
leerlingen gewapend met reflecterende hesjes, handschoenen, af-
valgrijpers en vuilniszakken het schoolplein en de buurt opruimen.
Tijdens het project staat de MAK-ZwerfafvalBAK-fiets op het 

schoolplein. Leerlingen kunnen daarin onder andere afval scheiden. Het project wordt 
begeleid door een educatief medewerker van MAK Blokweer. Scholen ontvangen een 
bijdrage van € 250,-, beschikbaar gesteld door de gemeente Hoorn. Meer informatie 
over het project en hoe scholen kunnen deelnemen is hier te vinden:  
http://www.mak-blokweer.nl/onderwijs/scholenprogramma/mak-zwerfafvalbak-fiets/

Tafeltennisdag in De Kreek

Zoals in het vorige Samenspel reeds gemeld, is er donderdag 26 januari een tafeltennis-
dag in Sporthal De Kreek in de wijk Bangert-Oosterpolder in Zwaag. 
Het belooft echt een geweldige dag te worden en iedereen die iets met tafeltennis doet 
of er iets mee wil gaan doen, wordt ten zeerste aangeraden de bewuste donderdag 
naar De Kreek te komen. 
Overal wordt voor gezorgd, neem alleen wel zelf geschikt schoeisel mee. 
Voor uitgebreide informatie: zie Samenspel van 6 januari.
Tot ziens op donderdag 26 januari in De Kreek!

Mededelingen Medisch Centrum Oost

Huisartsenpraktijk  A.E. Meijer  -    www.medischcentrumoost.com

De huisartsenpraktijk is wegens nascholing, vakantie of nachtdienst gesloten op donder-
dag 26 januari. Vanaf 1 januari 2017 is de huisartsenpraktijk ook op de woensdagmid-
dag geopend.



Een complimentje!
Deze rubriek is opgezet als een doorgeefrubriek.  
Degene die een compliment krijgt mag in het volgende Samenspel  
een complimentje geven. Deze week geeft Edy Vriend een complimentje: 

Nou wat leuk zeg, als je je naam in het Samenspel leest en je krijgt zomaar een compli-
ment. Ik doe het nog steeds met heel veel plezier. Dank je wel Kees.
Graag geef ik een compliment door en hou het nog even op Zwaagdijk. Er zijn na-
tuurlijk heel veel mensen die een compliment verdienen, maar ik mag er maar één 
uitkiezen. Mijn compliment gaat deze week naar Eleen Sneek. Eleen bezoekt heel vaak 
mensen met een bloemetje of een plantje waarbij het niet altijd lekker gaat of die ziek 
zijn. Maar niet alleen in een moeilijke tijd zie je Eleen, ook daarna komt ze regelmatig 
even binnenwippen. Ik heb dat altijd erg gewaardeerd Eleen. Dank je wel. 

Groet , Edy Vriend

We zijn er klaar voor
Na maanden van repeteren is het dan eindelijk zover, 
de vijf uitvoeringen van Blood Brothers in zalencom-
plex de Witte Valk staan op punt van beginnen. Op 20 
januari is de première van deze prachtige musical. Bij 
velen misschien onbekend, maar wij beloven u spektakel, drama, prachtige muziek en  
een band om van te watertanden. Wat een muzikanten! Wij hebben al enkele malen 
de liedjes met de band mogen zingen. Kippenvel! Zelf zo erg dat enkele leden na een 
bepaald lied spontaan de tranen lieten vloeien. Zo mooi is deze musical.

Het decor is klaar, 
de belichting 
hangt en het 
geluid is getest. 
Daarom is het 
eigenlijk een must 
om deze musical 
te gaan zien. Wij 
hebben een prach-
tige trailer ge-
maakt waar u een 
indruk krijg wat 
u kunt verwach-

ten. Kijk op onze facebook pagina. U kunt dan ook gelijk online uw kaarten bestellen. 
Lekker makkelijk. Tot ziens op een van onze uitvoeringen. Kijk voor meer informatie op 
musicalzwaag.nl



Vogels in de winter

In MAK’s Snuffelmoment op zondag 22 janu-
ari ontmoeten we Roodstaartje, een eigen-
wijs klein vogeltje dat niet naar het zuiden 
vliegt. Als de winter komt, probeert ze 
overal eten te vinden met behulp van 
haar dierenvriendjes. Zal het Roodstaartje 
lukken om de winter door te komen? Be-
leef het verhaal mee in De Molshoop! Na 
het voorlezen knutselen we zelf een Rood-
staartje die mee naar huis mag. Ook krijgen 
alle kinderen een mooie kleurplaat.

Dit Snuffelmoment voor peuters en kleuters vindt 
plaats op zondag 22 januari van 10.30 tot 11.30 uur bij MAK Blokweer in Blok-

ker. De activiteit wordt georganiseerd 
in samenwerking met LEV! Educatie. 
De Snuffelmomenten staan altijd in het 
teken van één van onze thema’s: natuur, 
boerderij of groen. Aanmelden kan tele-
fonisch (0229-266344) of via e-mail naar 

info@mak-blokweer.nl. 
De kosten zijn € 3,50 per kind.

Stichting MAK Blokweer,  
Kloosterhout 1-2, 1695 JC Blokker
www.mak-blokweer.nl

Bewoners De Perelaar bedanken kinderen Roald Dahl School

Dank aan de kinderen van de Roald Dahlschool voor de mooie kaarten met wensen die 
jullie voor ons hebben gemaakt. Dit doet ons ouderen goed.

Namens ons allen, ontzettend bedankt. 
An van Swinderen



20 en 21 januari Bloodbrothers Aanvang: 20.00 uur

 De Witte Valk, Zwaag

21 januari Klaverjassen Aanvang: 20.15 uur

 De Wildebras, Zwaagdijk-West

22 januari The Mordants Aanvang: 16.00 uur

 Het Gouden Hoofd, Blokker

22 januari Bloodbrothers Aanvang: 14.00 uur

 De Witte Valk, Zwaag

22 januari jeugdprinsbekendmaking Aanvang: 13.30 uur

 Het Gouden Hoofd, Blokker

23 januari Dorpenoverleg Blokker/Zwaag Aanvang: 20.00 uur

 De Witte Valk, Zwaag

27 en 28 januari Bloodbrothers Aanvang: 20.00 uur

 De Witte Valk, Zwaag 

28 en 29 januari Blokkerdag Aanvang: 13.00 uur

 Afmijnzaal, Oosterblokker

2 februari She’s amazing Aanvang: 20.00 uur

 De Plataan, Zwaag

18 en 19 februari Boekenmarkt Aanvang: 10.00 uur

 Cultureel Centrum Pancratius, Oosterblokker

Activiteitenagenda     januari 2017

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



Sportagenda      januari 2017

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

29 januari Heren Aanvang 14.00 uur

 Westfriezen- KGB Zwaag

5 februari Heren Aanvang 14.00 uur

 De Blokkers-De Zouaven  (DERBY) Blokker

ZAALVOETBAL

20 januari Dames Aanvang 20.55 uur

 Zwaag-Hooglandkozijnen-Lutjebroek2 Zwaag

23 januari Dames Aanvang 20.10 uur

 BZV-Stedebroec 2 Zwaag

27 januari Heren Aanvang 21.05 uur

 Zwaag-Hooglandkozijnen-Hovocubo Zwaag

27 januari Dames Aanvang 21.55 uur

 Zwaag-Hooglandkozijnen-RTC72  3        Zwaag

HANDBAL

22 januari Dames Aanvang 14.15 uur

 HV Blokker-Vrone De Kreek

22 januari Heren Aanvang 15.30 uur

 HV Blokker-Lelystad 2 De Kreek

29 januari Dames Aanvang 13.30  uur

 Westfriezen-Commandeur/VVW 2 Zwaag

VOLLEYBAL

27 januari Dames Aanvang 19.30 uur

 NIVO-Westvolver-VIP 2 De Kers

28 januari Dames Aanvang 15.30 uur

 WhamWham-Spaarnestad 3 De Opgang

28 januari Heren Aanvang 13.30 uur

 WhamWham-Spaanestad 4 De Opgang

BiLjART Driebanden Groot A klasse

31 januari Heren Aanvang 19.15 uur

 NHD13-Lang Rond 1 Dorpsstraat 173a Zwaag



Kort verslag bijeenkomst  
Bewonersoverleg Bangert en Oosterpolder
Op woensdag 11 januari heeft er weer een overleg plaatsgevonden. Tijdens deze 
bijeenkomst is uitgebreid kennisgemaakt met de nieuwe burgemeester van Hoorn, de 
heer Nieuwenburg.

Een bewoner van Zwaagdijk heeft de aanwezigen de zorg van de bewoners van Zwaag-
dijk en de gemeente Medemblik over de voorgestelde wijzigingen in het Bestemmings-
plan van het bedrijventerrein Zevenhuis overgebracht. Het is de bedoeling dat in een 
deel van het gebied (middenstuk) een hoogte van 20 meter wordt toegestaan. Daarnaast 
wordt voorgesteld de breedte van de wegen aan te passen en het ‘uilengebied’ te ont-
wikkelen. Gezien de vele vragen die er waren, is het bewonersoverleg voornemens om in 
een volgende bijeenkomst de gemeente te vragen een toelichting te komen geven.

In vorige bijeenkomsten van het bewonersoverleg is ‘verkeer’ een steeds terugkerend 
onderwerp geweest. Naar aanleiding van een oproep van het bewonersoverleg om 
hiervoor een aparte werkgroep in te stellen, hebben zich een aantal bewoners gemeld 
hierin mee te willen denken. Onder leiding van twee deskundige wijkbewoners is deze 
werkgroep gestart. Binnenkort zal hierover meer informatie beschikbaar komen. In het 
overleg van 11 januari hebben zij een plan van aanpak gepresenteerd.
Ten slotte is onder de aanwezigen geïnventariseerd welke onderwerpen in 2017 ge-
agendeerd kunnen worden.

De vergaderdata in 2017 zijn: 22 maart, 24 mei, 19 juli, 27 september en 22 november.

Het Bewonersoverleg Bangert en Oosterpolder is er voor alle bewoners van de wijk. Sa-
men willen we er voor zorgen dat het fijn wonen is in de wijk  Door de korte lijn met de 
gemeente kunnen bepaalde zaken snel opgepakt en uitgevoerd worden. Voor andere 
zaken is een langere adem nodig.
Wil je je bijdrage hier aan leveren, neem dan contact met ons op. Wij zijn namelijk op 
zoek naar mensen zoals jij. Met name zijn wij op zoek naar een spin in het web, een 
nieuwe secretaris.
Contact opnemen kan via olbo@stichtingbno.nl. BOBO: Voor en door bewoners!

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

OPHAALDATA: WOENSDAG 25 jANuARi 
 WOENSDAG 8 FEBRuARi
SVP PAPIER GEBUNDELD OF IN DOOS/BAK AAN DE WEG ZETTEN.



Scouting Discovery Zwaag op straat!

Zoals u wellicht heeft gelezen in het Dagblad voor West-Friesland van 31 december 
2016 moet Scoutingvereniging Discovery, net als de Kinderkledingbank, onverwacht 
haar huidige huisvesting per 1 mei 2017 verlaten.

Sinds twee jaar huurt onze vereniging, die bijna 14 jaar in Zwaag actief is, een gedeelte 
van Honky Tonk in Zwaag. Hier houden wij elke week de opkomsten voor onze leden. 
Omdat de gemeente subsidie gaf aan Honky Tonk, konden wij een gereduceerde en 
haalbare huurprijs betalen. Helaas vervalt de gemeentelijke bijdrage en zag het bestuur 
van Honky Tonk zich genoodzaakt een andere huurder te vinden die meer kan betalen.

Deze keuze stelt ons voor een enorm groot probleem! Zonder huisvesting hebben 
wij geen plek om onze opkomsten te houden en kunnen onze jeugdleden, leiding en 
vrijwilligers nergens meer de wekelijkse activiteiten voortzetten. Natuurlijk zijn wij druk 
bezig om dat te voorkomen en zijn we naarstig op zoek naar een ander onderkomen.

uw hulp is zeer welkom!
Kent u iemand die een geschikte ruimte over heeft? Of heeft u tips om ons aan onder-
dak te helpen? U kunt ons bereiken via gebouw@scoutingdiscovery.nl.

Alvast bedankt namens alle leden, leiding en bestuur van Scouting Discovery te Zwaag.

Oliebollenbakdag molen De Krijgsman
Het was weer een geslaagde oudejaarsdag voor onze molen. Oliebollenbakdag wordt 
echt een traditie. Vele mensen kwamen weer onze oliebollen en appelbeignets ophalen. 
Er waren voor het eerst Berlinerbollen die ook gretig aftrek hadden. De bakkers konden 
de drukte goed aan en iedereen werd keurig geholpen zonder wachtrij.
We deden voor het eerst mee met WF deals wat voor ons een aanpassing betekende in 
de organisatie, maar ook dit is prima verlopen.
Wij van het bakteam van molen De Krijgsman willen u hartelijk danken voor uw bestellin-
gen die u bij ons heeft gedaan en hopen u eind van dit jaar weer te mogen ontmoeten.
 
Team van molen De Krijgsman

Trobonsa Zwaagdijk-West
Hallo Tobronsafans, we zijn weer lekker bezig met het nieuwe 
stuk. Een stuk met veel leuke momenten, dat wordt dus weer  
lachen en genieten. De spelers hebben alweer veel plezier en gaan er helemaal voor.  
Het wordt geweldig. Dus kom kijken op zondag 19, vrijdag 24 of zaterdag 25 maart.
Houd deze datums vrij want toneel maakt je blij.



Vrienden en vriendinnen van Het Masker

Geef kleur aan je leven, kom uit je stoel
en blijf niet zitten met een rotgevoel. 
Geef kleur aan je leven, maak jezelf niet wijs
dat de tijd verder glijdt tussen wit en grijs.
Donkerblauw of zie je liever geel, 
oranje - rood ach, weet ik veel! 

Het Masker houd van alle kleuren van de regenboog: rood, wit en blauw, maar niet als 
ze opeens in je achteruitkijkspiegel opdoemen en knipperen… 
Dat geldt gelukkig niet voor het fantastisch mooie kleurrijke Ikea-dikke, full colour 
glossy Maskermagazine. Is het geen plaatje geworden? Zo spat de carnavalsleut nog 
extra de huiskamers binnen! Dit is mede de verdienste van onze Hofdrukkerij. Alaaf!
Het gehele bomvolle carnavalsprogramma staat erin. Verhalen van wagenbouwers, 
vorst Bernd, de burrie en nog veel meer schrijvers. Ook praktische informatie is er uiter-
aard in terug te vinden. Lees ‘m dus goed door en het eerste feest beleeft u al op de 
bank, al bladerend in dat prachtige Maskermagazine.

Dit ware collectors item heeft u, naast een vriendelijke lach, mogen ontvangen tijdens 
de rondgang afgelopen zaterdag. Wat waren de reacties en alle gulle giften weer 
fantastisch! Mede dankzij uw giften is het mogelijk de kindermiddag helemaal gratis te 
laten verlopen! Mocht u, om welke reden dan ook, geen Maskermagazine hebben ont-
vangen, dan kunt u deze nog ophalen bij Jan Staak Fietsen, waar een collectebus staat 
voor uw gulle donatie!
Ook te verkrijgen bij Jan de Fietsenman: de Zwaagse carnavalsvlag en de autostickers 
ter promotie van ons carnaval! Kijk op www.carnavalzwaag.nl voor meer info!

Aankomende zaterdag wordt er door Jeugdraad Zwaag weer een carnavalsworkshop 
gehouden. Onder begeleiding van een paar topwagenbouwers, wordt er geleerd om 
van een brok piepschuim, een driedimensionaal figuur te maken. De jeugd heeft de 
toekomst, want de beste manier om de toekomst te voorspellen is haar zelf te creëren.

Een ander spektakel waar je bij moet zijn geweest, is de voorstelling Blood Brothers van 
Musicalvereniging Zwaag in theater De Witte Valk. Ging het vorig jaar nog over dromen 
die werkelijkheid werden, gaat het nu over tweelingbroers die bij hun geboorte wor-
den gescheiden en opgroeien in verschillende milieus. Het lot brengt ze bij elkaar en ze 
worden beste vrienden, maar dan worden ze verliefd op dezelfde vrouw…
Liefde is slechts een woord, totdat je iemand ontmoet die het betekenis geeft.

Het Masker dankt Zwaag voor alle gulle giften!
Tot leut op www.carnavalzwaag.nl en tot volgend Samenspel, Het Masker



Column Desiree
aso’s
Regelmatig gebeurt het dat, wanneer mensen zich vergis-
sen of mij ergens over spreken, ze zeggen: ‘Nu ga je daar 
zeker over schrijven in het Samenspel!’ Eigenlijk doe ik 
dat nooit. Ik wil niet dat mensen niet meer tegen me 
durven te praten en bovendien hou ik er niet van mensen 
op deze manier te kijk te zetten. Trouwens…ik heb altijd 
genoeg stof om mezelf te kijk te zetten. Zelfspot helpt je 
een hoop in het leven. Dat moet ook wel met kinderen. 
Die zijn er namelijk supergoed in om je voor gek te zet-
ten. Overal.
Laatst was voor mij echt een dieptepunt in mijn ouder-
schapscarrière. We stonden op het punt weg te gaan. Ik 
had alle kids al in hun jas en schoenen gehesen. De oudste 
twee lopen dan vaak alvast naar buiten. Iets wat prima kan in ons buurtje met doodlo-
pende straat. Het punt is nummer drie. Die loopt overal naar toe en let nergens op. Ook 
niet heel vreemd voor een kind van anderhalf, maar toch. Ik was dus nog bezig even 
snel schoenen aan te doen en mijn tas te pakken, om ze vervolgens in de auto te zetten. 
Inmiddels was er buiten een drama aan de gang. Elaine was bezig er ‘m te smeren en 
liep in grote vaart richting de weg, waar nog weleens een auto langsrijdt. De mensen in 
de straat achter de onze vergeten nog weleens dat in ons straatje veel kleine kinderen 
wonen. Carmen had dus bedacht dat ze haar zusje moest tegenhouden. Dat gaat op z’n 

kleuters, door aan de capuchon te trekken. Elaine 
zette het op een brullen en liet zich op de grond 
vallen, terwijl Carmen, Elaine voorttrekkend, 
koers zette richting mij. Op dat moment liep er 
een oudere dame langs, die zich zorgen maakte 
om mijn kinderen. Ik stapte net naar buiten, toen 
ik haar hoorde vragen: ‘Waar wonen jullie?’ Dus 
ik liep snel richting het drama om in te grijpen. Ik 
weet niet of de dame het zo bedoelde, maar ik 
voelde afkeuring. Of ik dacht dat ik het voelde. 
Ik schaamde me dood. Alsof we een stelletje aso’s 
zijn en ik een moeder die haar kids niet onder 
controle heeft (dat heb ik af en toe ook niet, met 
drie van die eigengereide aapjes). Ik heb de dame 
bedankt voor haar oplettendheid en Carmen 
een preek gegeven over omgaan met je broertje 
en zusje. Heel goed hoor, sociale controle, maar 
man, af en toe zou ik willen dat mijn kinderen 
het niet nodig hadden.

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



Concerten Coen City Stompers

De traditionele voorjaarsconcerten van de Coen City Stompers zullen plaatsvinden op 
vrijdag 17 en zaterdag 18 maart. De overbekende Dixielandband heeft voor deze optre-

dens een geweldig programma voor 
u samengesteld. Nummers van Louis 
Armstrong vormen de rode draad in 
het geheel met titels als High Society, 
Royal Garden Blues, C’est Ci Bon en 
Canal street blues.
De band speelt nog altijd in dezelfde 
samenstelling als bij aanvang van de 
voorjaarsconcerten in 2010, hetgeen 
op zich al zeer uniek is. Momenteel 
wordt er door de heren musici stevig 

en regelmatig gerepeteerd om alle nummers correct en lekker swingend te kunnen 
presenteren.
Aangezien de avonden altijd uitverkocht zijn, raden wij u aan vroegtijdig te reserveren.
De concerten vinden plaats in de NH Kerk te Westerblokker/hoek Kolenbergstraat op 17 
en 18 maart. Aanvang is om 20.30 uur, en de entree bedraagt €10,- per persoon.
Nu reeds reserveren kan via e-mail: ja.bloem@quicknet.nl  
of telefonisch: 0229-245441(Jan Bloem)

Met muzikale groeten, Coen City Stompers

Winters tafereel, zou het dit jaar ook weer gaan lukken?



Blokkerdagen: reis door de tijd  

Het bestuur van de Historische Vereniging Blokker is er weer in geslaagd 
om een leuk programma samen te stellen voor de Blokkerdagen. Deze 
Blokkerdagen worden gehouden op zaterdag 28 januari en zondag 29 
januari van 13.00 tot 17.00 uur in de afmijnzaal en aangrenzende ruimtes 
aan de Veilingweg 1. Ook kunnen de leden het nieuwe jaarboek hier afhalen.  
Het programma voor deze beide dagen ziet er als volgt uit. 

Programma van 13.00 uur tot 17.00 uur: 
- Vlag hijsen bij Beatles monument  
- Overhandiging jaarboek 
- Lied door bestuur 
- Film 
- Ludiek optreden: Bloknoten (alleen op zondag) 
- Afsluiting met samenzang Blokkers volkslied

Doorlopend van 13.00 tot 17.00 uur:
- Afhalen jaarboek 2016 en eventueel kalender 2017
- Fototentoonstelling
- Verkoop van onder andere (jaar)boeken en vlaggen met wapen
- Gezellig samenzijn in Ellie`s kantine (open tot uiterlijk 19.00 uur) 

Kunt u zelf uw jaarboek niet ophalen? Vraag dan aan buren of familie dit voor u te 
doen. Het scheelt onze vrijwilligers heel veel extra werk!
   
Oproep tweelingen en drieling uit Blokker
In ons nieuwe jaarboek staat een heel leuk verhaal van tweelingen en een drieling.  
Wij doen een oproep aan de tweelingen en drieling uit Blokker en Oosterblokker om op 
zaterdagmiddag  
28 januari om 13.00 uur aan-
wezig te zijn bij de opening 
van de Blokkerdagen. Het 
lijkt ons een mooi idee om 
met zoveel mogelijk tweelin-
gen en drieling op de foto te 
gaan. Wij zien er naar uit u 
tijdens de Blokker- 
dagen te ontmoeten.

Vriendelijke groeten, bestuur 
Historisch Blokker,
Nan Kluft, Corinde Bennis en 
Rene van Santen 



Voortgang Vitaal Oosterblokker
De gemeente Drechterland is in september 2015 
gestart met het project Vitale dorpen. Samen met de 
inwoners van de dorpen Oosterblokker en Westwoud 
en met ondersteuning van een gespecialiseerd bureau 
is voor elke dorp een dorpsplan gemaakt. Het dorpsplan is de uitwerking van de allian-
ties die inwoners met elkaar hebben gesloten. Onlangs is het dorpsteam samen met de 
kartrekkers van de allianties weer bij elkaar gekomen. Hoe gaat het nu verder met deze 
gesloten allianties?

Starterswoningen/aanpassingen
Samen met Woningstichting Het Grootslag is er een visie ontwikkeld en er zijn goede 
stappen gezet. Ook is er gekeken naar de mogelijkheid om bestaande stolpen te split-
sen tot meerdere woningen. De alliantiehouders gaan binnenkort met de gemeente in 
gesprek om verdere plannen uit te werken.

Verkeersonveilige situaties
De alliantie heeft samen met de gemeente gekeken wat er aan verschillende situaties 
gedaan kan worden. Een mooi succesvol voorbeeld is de huisvuilroute van HVC. Op de 
aanvangstijden van de scholen werden de afvalbakken bij scholen geleegd, waardoor er 
gevaarlijke situaties ontstonden. De ophaalroute is aangepast om de verkeersveiligheid 
te verbeteren. Bij de ingang Gildenweg - Zuiderdracht is de oversteekplaats duidelijker 
en veiliger gemaakt. De snelheid blijft een punt van zorg.
Bij café De Harmonie is het oversteken gevaarlijk. Met name na de bridgepartijen. Aan 
een oplossing hiervoor wordt nog gewerkt. De uitrit bij de Koedshal is onoverzichtelijk. 
Over mogelijke aanpassingen is overleg met de eigenaar.

Drachterveld
De alliantie heeft gesprekken gevoerd met de gemeente en het Recreatieschap West-
friesland. De ligweide wordt vanaf het voorjaar 2017 iedere week gemaaid. Er komen 
diverse steigertjes en picknicktafels om te zitten. Honden worden aangelijnd gedoogd 
en het schelpenpad wordt aangepast. Uit onderzoek blijkt dat voor het aanleggen van 
een boothelling de Stationsweg/Dokter Wijtemalaan de beste plek is. Al deze plannen 
worden in het voorjaar 2017 uitgevoerd.

Cultureel Centrum Pancratius
Het organiseren van meer activiteiten en het aanbieden van een uitgebreider program-
ma is in volle gang. Binnenkort heeft de alliantie een gesprek met de gemeente over de 
mogelijkheden voor het plaatsen van een reclamezuil.

Hoe verder?
Het is de bedoeling dat het project Vitale Dorpen een doorlopend programma bin-
nen de gemeente wordt. De gemeente heeft een aantal keer per jaar overleg met de 
kartrekkers van de allianties over de voortgang.
Nieuwe ideeën en wensen kunnen in samenwerking met de gemeente ter sprake wor-
den gebracht. Heeft u vragen of ideeën neem dan contact op via vitaledorpen@drech-
terland.nl. U wordt dan doorverwezen naar de juiste contactpersoon.



Protestantse Gemeente Hoorn-Zwaag-Blokker
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.  
Er is steeds kinderoppas en (m.u.v. de zomervakantie)  
kindernevendienst.

Zondag 22 januari 
Blokker: ds. Rudolf Kooiman
Hoorn: het Octaaf 10.30 uur, oecumenische dienst in het  
kader van de week van de eenheid. In deze dienst gaan 
voor ds. Tineke van Lente-Griffioen en ds. Bert Dicou.  
Met medewerking van Voces Cyriaci.

Zondag 29 januari GEMEENTEZONDAG
Zwaag: ds. Jacob Meinders
In deze dienst zingt de Martinus Cantorij. Na de dienst gaan 
we ons onder leiding van dirigent Paul Waerts verdiepen in 
de Engelse koormuziek. Ook is er gelegenheid om de film 
over Maarten Luther verder te bekijken. Rond 13.00 uur 
sluiten we af met een gezamenlijke lunch. 

Biljartvereniging T.O.G. (tot ons genoegen)

Onze biljartvereniging kan weer enkele nieuwe leden gebruiken.
Gezelligheid tijdens het biljarten staat bij ons bovenaan. De 
speelavond is op woensdag van 19.00 uur tot ongeveer 22.30 uur. 
Elke speelavond worden per persoon minimaal twee wedstrijden 
gespeeld. Wij hebben  de beschikking over twee biljarttafels. Ieder jaar vinden er drie 
toernooien plaats, te weten het vis-, kerst- en eindtoernooi met als afsluiting van het 
speelseizoen een gezellig diner met partner.
Gedurende de zomermaanden juni, juli en augustus wordt er niet gespeeld.
U kunt dus een seizoen lang tegen een kleine bijdrage (in de clubkas) genieten van deze 
binnensport.
Is uw interesse gewekt dan kunt u op de speelavond vrijblijvend langs komen. U mag 
twee weken lang gratis mee te spelen. Daarna kunt u beslissen of het iets voor u is.
Speellocatie: café Het Gouden Hoofd Westerblokker

U kunt een van de leden bereiken met de volgende telefoonnummers:
0229-571903 / 06-40624506



Rooms-katholieke kerkdiensten

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:

 Oosterblokker:   Kapelaan Marco Cavagnaro, telefoon 0229 - 245621 

 Westerblokker:   Kapelaan Marco Cavagnaro, telefoon 0229 - 245621 

 Zwaag:             Kapelaan Marco Cavagnaro , telefoon 0229 - 216749

inlichtingen: Secretariaat:  H. Matteusparochie 

 Past. Nuijenstraat 3a - 1689 GM  ZWAAG

 Geopend: elke werkdag van 09.00 tot 11.30 uur 

 E-mailadres:  secretariaat@rkmatteus.nl

Vieringen

za. 21 jan. 19.00 uur Oosterblokker Eucharistieviering met Samenzang

zo. 22 jan. 09.30 uur Zwaag Eucharistieviering met Samenzang

    Westerblokker GEEN VIERING

di. 24 jan. 09.00 uur Westerblokker Eucharistieviering

wo. 25 jan. 08.30 uur Zwaag Aanbidding in de kapel

  09.00 uur Zwaag Eucharistieviering in de kapel

do. 26 jan. 09.00 uur Zwaag   Eucharistieviering in de kapel

vr. 27 jan. 09.00 uur Westerblokker Eucharistieviering

  16.30 uur Zwaag Viering in de Perelaar

za. 28 jan. 19.00 uur Oosterblokker Eucharistieviering

zo. 29 jan. 09.30 uur Zwaag Eucharistieviering  met Samenzang

di. 31 jan. 09.00 uur Westerblokker Eucharistieviering

wo. 01 febr. 08.30 uur Zwaag Aanbidding in de kapel

  09.00 uur Zwaag Eucharistieviering in de kapel

do. 02 febr. 09.00 uur Zwaag   Eucharistieviering in de kapel

vr. 03 febr. 09.00 uur Westerblokker Eucharistieviering

za. 04 febr. 19.00 uur Oosterblokker Eucharistieviering

zo. 05 febr. 09.30 uur Westerblokker Eucharistieviering m.m.v. Marcanto



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 en 08.00 uur.
- in het weekend en tijdens feestdagen tussen 08.00 uur en 17.00 uur. 

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
A. de Lange 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
Monique Smit, Renoirhof 54, Hoorn (Bezoekwerk)  06 - 18 24 68 19
Karin Jong-Koen, Bandstraat 8, Blokker (Secretaris)  0229 - 24 76 27
Zonnebloem Oosterblokker
Tineke Reus-Hoebe, Oosterblokker 115, Oosterblokker 0229 - 26 24 56
Onafhankelijk Ouderenadviseur MEE & De Wering 088 - 6 522 522
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
Parochiële Caritas instelling (P.C.i) Zwaagdijk-West 0229 - 57 29 74
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


