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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.

Stichting

SAMENSPEL

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 5 februari kunt u inleveren

uiterlijk op WOENSDAG 27 januari 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 toepasbaarheid 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.

Redactieleden Samenspel: redactie@stichtingsamenspel.nl
- Eef Smal
- Henny Schoonderwoerd
- Annemieke Ooms
- Ellen Muller

- Corina van Willegen
- Muriel Buis
- Ivo Stork

Volg ons ook op Facebook: www.facebook.com/Samenspel
Voor alle verschijningsdata en digitale edities: www.dorpspleinzwaag.nl

Samenspel zoekt bezorgers/bezorgsters
voor Blokker
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SAMENSPEL

Ben je 12 jaar of ouder en wil je wat bijverdienen?
Word dan bezorger/bezorgster van Samenspel in Blokker.
Heb je interesse, neem dan contact op met Ben Gitzels: 0229-262185.

Tuinbouw Battle
De groepen 6, 7 en 8 van OBS De Bussel doen
mee aan de Noord-Hollandse Tuinbouw Battle!
Het gaat om een onderwijsproject waarbij
de wereld van de tulpentelers uit NoordHolland dichterbij de leerlingen van onze
school komt, een project waarmee de
kinderen onderzoekend kennis maken met
de bloembollen en tuinbouwsector.
De kinderen voeren een tulpenteelt uit onder
ledverlichting. Het gaat om 400 bollen, als
het lukt is deze teelt goed voor 40 bossen
prachtige tulpen! De kinderen hebben het
er druk mee. Zij volgen een teeltprotocol
(leren de structuur) en verzorgen de bollen
(uitvoerend werk), schrijven groeigegevens
op, maken tabellen en groeistatistieken
(oefenen in verslaglegging), fotograferen het
proces en doen kennis op (beroepsoriëntatie)!
En uiteindelijk is daar dan de battle….op een centrale locatie strijden de kinderen van
De Bussel tegen andere scholen wie de mooiste en grootste bloem heeft geteeld! De
kinderen zijn er klaar voor ….grrrr!!!!

Jaaroverzicht
Middels dit blad willen wij het KVG aan u voorstellen. Het KVG staat
voor Katholiek Vrouwen Gilde. Bijna 70 jaar geleden was de K van
katholiek heel belangrijk. Maar in deze moderne tijd, is iedereen
welkom. Wij zijn een actieve vereniging met 55 enthousiaste leden.
Het jaarprogramma treft u hieronder aan. Zoals u ziet, het is een gevarieerd programma
met voor ieder wat wils.
Wilt u eens met onze vereniging kennis maken, dan kunt u vrijblijvend een avond bijwonen.
Neem dan even contact op met Marian Stavenuiter 0229-232737 of kvgstanna@hotmail.com
Jaaroverzicht 2016
28 Januari
23 Februari
23 Maart
19 April  	
14 September
11 Oktober   	
17 November
13 December 	

Jaarvergadering + Bingo
Modeshow Revent Fashion
Gezichtsgymnastiek
Aty Leegwater
Showgroep Kriek
Hoe word ik een leuk oud mens
Sinterklaaspapier
Kerstavond

febr/okt.
04 mei
25 mei
mei

Kaart-Keezen-en Rummycub avond
Dodenherdenking
Maria viering in Nibbixwoud
Fietsdag

De bijeenkomsten vinden plaats in het Gouden Hoofd om 19.45 uur.

Nieuws van Tobronsa
Hallo Tobronsafans, we hebben na de drukke kerstdagen
en de jaarwisseling de repetitie’s weer hervat want er moet
weer een spetterend toneelstuk op de planken komen natuurlijk. Nou reken maar dat de
spelers er weer hun best voor zullen doen.
Vanwege ons jubileum van 40 jaar Tobronsa, hebben we drie uitvoeringen en die
zullen zijn op zondagmiddag 13 maart, vrijdag 18 maart en zaterdag 19 maart in onze
welbekende Wildebras. De aanvang is 20.00 uur.
Dus hou hem vrij want toneel maakt je blij.

Een c ompli mentje!
In een vorige editie van Samenspel kon u lezen dat Anita Kaygissis
- Bruinenberg een complimentje kreeg van Meindert de Boer. Deze
rubriek is opgezet als een doorgeefrubriek. Degene die een compliment
krijgt mag in het volgende Samenspel een complimentje geven.
Deze week geeft Anita Kaygissis - Bruinenberg een complimentje:
In de vorige Samenspeleditie zag ik tot mijn enthousiasme en verbazing een complimentje
aan mij gericht. Met een brok in mijn keel en ook met een traan van dankbaarheid heb ik
het stukje gelezen. Nu voel ik mij heel erg gevleid natuurlijk maar ik moet ook toegeven
dat ik met enige bescheidenheid dit complimentje in ontvangst heb genomen dankzij
Meindert de Boer. Dank u wel voor dit prachtige compliment!
Ik ben heel erg blij dat ik op mijn manier de mensen om mij heen mag inspireren en dat
ik misschien ook wel eens een glimlach op de mensen hun gezicht mag toveren. Dat doet
mij goed. Ik ben dankbaar voor het feit dat ik nog steeds de tijd gekregen heb om ‘een
zonnetje’ in het leven van mensen te zijn. Dat is een van de eigenschappen die ik inderdaad
van mijn ouders bij het geboortepakketje heb meegekregen. Zoals de twinkeling in mijn
ogen, net als mijn lieve moeder, de krullen van mijn vader en het opgeruimde karakter
van beiden. Daar doet godzijdank zelfs mijn ziek zijn geen afbreuk aan. Het feit dat ik
straks in februari 16 jaar geleden voor de eerste keer lever-getransplanteerd ben en drie
jaar geleden voor de tweede keer, is voor mij aanleiding geweest om het complimentje
een maatschappelijk tintje mee te geven. Ik wil er dan ook dankbaar gebruik van maken
om het issue ‘Donor, Ja of Nee’ als reminder mee te geven.
Ik geef het complimentje door aan Ed Terpstra. Ed is
woonachtig in Blokker samen met Wendy en hun twee
zonen Jayden en Owen. In oktober van 2015 heeft Ed mijns
inziens een van de meest onbaatzuchtige en kostbaarste
daden gedaan die je maar kunt bedenken: Ed heeft
namenlijk een nier geschonken aan zijn oom Tom Heins.
Na vele vooronderzoeken en gesprekken, wat heel veel
tijd in beslag neemt en wat ook zeker de nodige emoties
met zich mee brengt, kregen beide heren ‘groen licht’
voor een ‘levende donortransplantatie’. Na goedkeuring
is alles in een stroomversnelling geraakt. Op 8 oktober is
de transplantatie geweest en deels goed verlopen. Helaas
deels, want Tom is na twee dagen overleden. Tom Heins
was de oom van Ed, die heel dringend een nier nodig had.
Tom Heins is zeker het benoemen waard.
Lees verder op de volgende pagina >>

<< vervolg van de vorige pagina

Niets anders dan waardering en respect voor deze man! Maar dat is weer een ander verhaal.
Lieve Ed, ik wil jou een compliment geven omdat je zonder enige twijfel jezelf als donor
beschikbaar hebt gesteld toen het heel hard nodig was.
Helden bestaan inderdaad nog en we mogen niet vergeten wat voor impact dat op jou, je
gezin, Brenda (vrouw van Tom) en de Blokkerse gemeenschap heeft gehad. Bewondering
en respect voor deze heldendaad. Op mij heeft het persoonlijk een bijzondere indruk
achtergelaten en ik vermoed van velen met mij. Het feit dat Tom helaas niet lang van
zijn hernieuwde leven heeft kunnen genieten doet niets af aan het feit dat je hem iets
heel belangrijks hebt meegegeven: het geschenk van het Leven, de Moed om ervoor te
gaan en de Hoop op een draaglijker, mooier leven. Je hebt bij je bezoek aan het AMC
laatst een heel mooi ere-speldje gekregen van de Nierstichting. Dit heb je met een dikke
pluim verdiend en het is je ook van harte gegund! Jouw motto: Do something worth
remembering! Dat heb jij gedaan.
Geweldig dat er mensen bestaan met een groot hart.
Anita Kaygisiz-Bruinenberg

Voorjaarsconcert Coen City Stompers
Het traditionele voorjaarsconcert van de Coen City Stompers zal in 2016 plaatsvinden
op 18 en 19 maart. Zoals gebruikelijk in de Blokkerse kerk (hoek Kolenbergstr/
Westerblokker. Als speciale gasten treden een begaafd pianist op en zangeres Carla
Bakker, die ook vorig jaar bijzonder goed in de smaak viel.
Het repertoire van de band is volledig anders dan vorige concerten en bestaat uit zeer
bekende en minder bekende traditionele,swingende dixieland nummers.
Aangezien de avonden altijd volledig uitverkocht zijn, raden wij u aan nu reeds te
reserveren. Dit kan via tel: 0229-245441 of per e-mail: ja.bloem@quicknet.nl
Concertdata: 18 en 19 maart. Aanvang 20.30 uur. Entree 9,00 euro p.p.

Liefdewerk Oud Papier Zwaag
Het oud papier wordt elke maandag in de
even weken opgehaald in Zwaag.
OPHAALDATA: MAANDAG 25 JANUARI
MAANDAG 8 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

Lichtjes en warmte
Op 17 december, tot dan de warmste dag van december, was er
’s avonds iets bijzonders te zien in een deel van de wijk Bangert
en Oosterpolder. De Roald Dahl school vierde Kerstmis. De
buurtbewoners hadden de voortuinen extra sfeervol verlicht.
Er klonk gelach, er werd gezongen en
er werd vol bewondering geluisterd. De
kinderen en hun ouders vierden dit jaar
samen Kerst met een kerstwandeling.
De gezinnen werden aan het begin van
de route in de school ontvangen door
de soldaten van keizer Augustus. De
keizer stuurde de gezinnen op pad voor
een volkstelling. In groepjes gingen
ze op weg, op zoek naar de volgende
scene. Daar vernamen zij dat Jozef en
Maria zich ook al gemeld hadden.
De gezinnen vervolgden hun weg in de voetsporen van het kerstverhaal. Zij kwamen
langs een overvolle herberg waar accordeonmuziek klonk, gespeeld door de moeder van
meester Jeroen. Er werd verteld dat de herberg vol was. Verderop vonden de gezinnen de
herders in het veld, hoorden zij het prachtige gezang van de engelen en liepen zij de drie
koningen tegemoet. Bij iedere scene hoorde
je wel eens een leerling uit verbazing zeggen:
“Hé, dat is mijn juf mama!”. Uit eindelijk
kwam het groepje in een warme en knusse stal
terecht. Een stal met echte kippen, schapen en
natuurlijk met Jozef, Maria en Jezus.

Vragen of opmerkingen?

Geef het door via www.hoorn.nl
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.

De wandeling eindigde op het schoolplein,
waar DJ Jelmer kerstliedjes draaide en waar
ook iets te drinken en wat lekkers te krijgen
was.
De leerkrachten van de Roald Dahl school willen
graag de ouders, de buurtbewoners en andere
betrokkenen bedanken voor hun enorme inzet!
We hebben de wandeling als zeer sfeervol
en warm ervaren. Wij wensen iedereen een
gelukkig nieuw jaar toe!

Zwaag, 22 januari 2016
Vrienden en vriendinnen van ‘t Masker,
Prins Maskerado en zijn Hofdames beginnen al
aardig zenuwachtig te worden. Ze hebben er
helemaal een beetje ‘de kouwe pies’ van. Met
klamme handjes en klotsende oksels leven ze
de komende twee volle weken toe naar een
overweldigende happening!
Maar we hebben natuurlijk al een fantastisch
jubileumfeest achter de rug. Niet zomaar een opwarmertje voor het aanstormende
carnavalsfeest. Nee, het was een echt knalfeest!. Heel Zwaag en ver daarbuiten was massaal
naar de Leuttempel toegestroomd om het 50-jarig jubileum mee te vieren. Bij de topband
Melsrose vlogen de vonken en confetti er vanaf! Wat een energieke en muzikale show hebben
deze feestneuzen neergezet .Ook was er de bekendmaking van de Zwaagse Prominent.
De laatste Prominent van Zwaag, Lobke Berkhout, werd opgevolgd door, 1, 2, 3, 4 hoedje
van papier, het LOP! (Liefdewerk Oud Papier) Wat een geweldig werk doen zij voor de
Zwaagse gemeenschap, want de opbrengst van het papier komt ten goede aan de Zwaagse
verenigingen. Dus bewaar uw oud papier voor een bloeiend Zwaags verenigingsleven!
Dan was er ook natuurlijk nog de rondgang. Wat waren de reacties en alle gulle giften
weer fantastisch! Mede dankzij uw giften is het mogelijk de kindermiddag helemaal gratis
te laten verlopen! Naast een vriendelijke lach heeft u het kleurrijke, Wehkamp dikke,
fullcolour glossy Maskermagazine mogen ontvangen. 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 en
nog veel meer schrijvers. Ook de meest praktische informatie is er uiteraard in terug te
vinden. Mocht u, om welke reden dan ook, geen Maskermagazine hebben ontvangen,
dan kunt u deze alsnog 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!
Op onze site www.carnavalzwaag.nl meer informatie over het hoe en wat betreffende
de kaartverkoop voor de carnavalsavonden en uiteraard de voordelige bouwmaterialen.
Een ander festijn waar je geweest moet zijn is natuurlijk die van Musicalvereniging Zwaag.
Ging het vorig jaar nog over verboden liefde in het wereldberoemde stuk Aïda,wordt
het nu een vrolijke en kleurrijke topvoorstelling. Joseph and the amazing technicolor
dreamcoat: ‘Raak nooit je dromen kwijt, want je droom wordt werkelijkheid!’
In de bouwschuren komt de lol al onder de deur door. Zagen, papier-machéen, verven
en elkaar heerlijk een beetje plagen. Tip! Ruim de boel tussendoor even op, koester de
bouwruimtes. Ja, er gaat heel wat aan vooraf om Zwaag weer een bijzonder carnaval voor
te schotelen. Veel bouwplezier en verras de Zwaagse gemeenschap en ver daar buiten!
Het Masker wenst u een fantastisch carnaval toe!
Tot leut op www.carnavalzwaag.nl en tot het volgend Samenspel, Het Masker

Desiree’s column
De basisschool

Desiree Machtel (26) is tekstschrijver en woont met
haar gezin in Oosterblokker. Eens per maand schrijft ze
een column voor Samenspel.
Sinds begin december wordt ook ons gezin meegevoerd
door de tijden van de basisschool. Carmen is 4 en gaat
elke dag heel trots naar de kleuterklas. Sterker nog,
als ze niet op school is vertelt ze aan iedereen die ze
spreekt dat ze al naar de kleutergroep mag. Wat een
enthousiasme. Ik ben blij dat ze het naar d’r zin heeft
hoor. Maar het betekent wel 4 keer op een dag heen
en weer. Ze hebben hier op school nog het klassieke
rooster met tussen de middag thuis een broodje eten. En geloof me, dat is met onze
trien treuzel een hele opgave! Volgens mij kan onze hele straat daar af en toe van
meegenieten. Gelukkig word ik deels ontlast door onze lieve gastouder.
Al in de eerste week werd me één ding heel duidelijk: er is één plek waar nog meer wordt
gekletst en geroddeld dan bij de kapper en dat is op het schoolplein. Nou heb ik gelukkig
niets tegen iemand persoonlijk, maar ik merk wel dat er moeders zijn (vaders zijn namelijk
niet zo teuterig over het algemeen) die óveral een mening over hebben. En die álles beter
weten. Maar daar vervolgens niets mee doen. Ja, bijval zoeken bij andere moeders. Deze
leerkracht doet het niet goed. De oudervereniging deugt niet. Dit evenement is niet goed
georganiseerd. En hoe meer er met elkaar gepraat wordt, hoe ingewikkelder het verhaal
wordt en hoe negatiever de associatie met het betreffende onderwerp. Persoonlijk heb
ik daar best moeite mee. Aan het einde van die eerste week was ik er al een beetje klaar
mee. Wat een gedoe allemaal. De belangrijkste tip die ik van meerdere ervaren ouders
kreeg: blijf weg van die groepjes.
Nou denkt u natuurlijk, waarom zet je dit hier neer? Daar gaat je reputatie! Ten eerste
ben ik niet bang dat mensen me nu niet meer aardig vinden. Degenen die me kennen
kennen me goed genoeg, zeg maar. Ten tweede ben ik er van overtuigd dat dit iets
dat op elke school gebeurt. En waar op elke school best veel ouders zich aan storen.
Het is namelijk niet gezellig. Het komt niet sympathiek over en eigenlijk is het ook best
respectloos naar degenen waar het over gaat. Dat neemt trouwens niet weg dat ik het
niet ook net zo hard doe. Ik praat namelijk ook erg graag. En vreemd genoeg krijgen
we meer zelfvertrouwen door ons hardop te spiegelen aan anderen. Ik probeer altijd te
denken: als ik denk dat ik het beter kan, moet ik dat zeker doen. En heb ik daar geen zin
in? Dan moet ik ook niet zo zeuren. Ideetje toch?

Nieuws van Huisartsenpraktijk Julianalaan
hr. Th.E. Versteege, huisarts
hr. R.F. van Ardenne, huisarts

mw. Q.C.M. Meijer, huisarts
mw. T.A.M. de Weijer, huisarts

Met ingang van 1 februari zal dokter Van Ardenne onze praktijk helaas gaan verlaten.
Wij zijn druk bezig een vervanger voor hem te vinden. Zodra hier meer duidelijkheid
over is zullen we u hierover berichten.
Patiënten van Huisartsenpraktijk Julianalaan,
hierbij wil ik graag laten weten dat ik het afgelopen jaar met veel plezier heb gewerkt
op de praktijk Julianalaan. Dit mede dankzij de prettige patiëntenpopulatie en het
enthousiaste team binnen de praktijk. Dit zal ik ook zeker gaan missen.
De reden dat ik vertrek is dat ik per februari als huisarts zal gaan werken op Aruba.
Daar zal ik voor minimaal zes maanden blijven waarna nog onduidelijk is waar in
Nederland ik terug zal keren.
Graag wil ik iedereen bedanken voor de prettige samenwerking en direct van deze
gelegenheid gebruik maken iedereen het beste te wensen voor 2016.
Met vriendelijke groet, R.F. van Ardenne, huisarts
Julianalaan 9, 1689 EG Zwaag | Tel. 0229-212222 | Spoedlijn: 0229-274004
Voor actuele informatie, zie de website: www.julianalaan.praktijkinfo.nl

Start 2 Bike bij Westfriese Toerclub
Het voorjaar is het moment om een goed voornemen om te
zetten in de uitvoering ervan. Zowel dames als heren besluiten dan om een racefiets te
kopen. Het rijden van zo’n fiets vraagt echter andere vaardigheden dan het fietsen op
een boodschappenfiets. Om veel plezier van uw racefiets te hebben, biedt de Westfriese
Toerclub uit Blokker de cursus Start 2 Bike aan. Onder leiding van een ervaren trainer leer
je in vijf bijeenkomsten de volgende vaardigheden: stuurvaardigheid, schakeltechniek,
remmen op de juiste manier, veilig in een groep en peloton fietsen, rijden in de bergen,
conditieopbouw, kleding en voeding.
Zit je goed op je fiets? Om nek- rug- of knieklachten te voorkomen is de afstelling van
de fiets van groot belang. Hoe hoog het zadel moet staan en andere aandachtspunten
komen aan de orde. Naast de genoemde punten krijg je ook tips over het onderhoud en
de techniek van je fiets. Het is een training die je niet mag missen!
Meld je aan vanaf 1 februari bij Start2Bike.nl of bel Piet Has, tel. 0229- 501459/06-53742996.
De cursus start op 21 februari om 9.30 uur in Hoorn en kost 37,50 euro incl. verzekering NTFU.

Activiteitenagenda

jan / febr 2016

23 januari

Klaverjassen
De Wildebras, Zwaagdijk-West

Aanvang: 20.00 uur

24 januari

Het Westfries Collectief: ‘t is merakels
Aanvang: 14.30 uur
Cultureel Centrum Pancratius, Oosterblokker

25 januari

Dorpenoverleg Blokker/Zwaag
Het Gouden Hoofd, Blokker

Aanvang: 20.00 uur

29 januari

Klaverjassen en Keezen
LTC Wings, Blokker

Aanvang: 19.30 uur

30 en 31 januari

Blokkerdagen
Afmijnzaal, Blokker

Aanvang: 13.00 uur

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

Dorpenoverleg Blokker/Zwaag
De agendacommissie nodigt u van harte uit voor de bijeenkomst op maandag 25 januari
om 20.00 uur in Het Gouden Hoofd, Westerblokker.
Agendapunten zijn onder andere:
• Presentatie Sticchting Westerhout Zorg, van de in 2016 te realiseren kleinschalige
woonvoorziening voor mensen met een verstandelijke beperking aan de Westerblokker
125 te Blokker, door mevrouw Gwendolyn Hamelink, voorzitter van het bestuur.
• Voeding en gezondheid in relatie tot ondervoeding, obesitas, etc.. Presentatie door
Jacques C. Dekker uit Zwaag over ‘De relatie tussen agribusiness-voeding en de
ziekenhuisinstellingen in Noord-Holland-Noord’.
• Het moment voor het indienen/bespreken van wensen, ideeën of voorstellen die u
graag aan (mede)bewoners wilt voorleggen en zo mogelijk met hen wilt bespreken.
Eventueel welke stappen gezet dienen te worden om dat te realiseren.
• Sluiting en de aanbieding van een (nieuwjaars)drankje in het voorcafé.
De Agendacommissie

Sportagenda
VOETBAL
24 jan

jan / febr 2016

Heren
De Blokkers - JVC
Heren
Westfriezen - VIOS-W

Aanvang 14.00 uur
Blokker
Aanvang 14.00 uur
Zwaag

ZAALVOETBAL
29 jan
Heren
Zwaag/Hoogland Kozijnen - LEBO 2
27 jan
Dames
Zwaag/Hoogland Kozijnen - RTC’72 3

Aanvang 20.55 uur
Zwaag
Aanvang 21.05 uur
Zwaag

29 jan

HANDBAL
24 jan
24 jan
24 jan
31 jan
VOLLEYBAL
22 jan
30 jan
30 jan
5 feb
5 feb
BILJART
26 jan
5 feb

Heren
HV Blokker - Lelystad
Dames
HV Blokker - Niedorp
Heren
Westfriezen - Aristos 3
Dames
Westfriezen - Tornado 2

Aanvang 14.00 uur
De Kreek
Aanvang 12.45 uur
De Kreek
Aanvang 15.00 uur
Zwaag
Aanvang 13.15 uur
Zwaag

Heren
NIVO - VIP 4
Heren
WhamWham - VVW
Dames
WhamWham - Simokos 2
Heren
NIVO - The Setlight 3
Dames
NIVO - Ardrea 2

Aanvang 19.30 uur
De Kers
Aanvang 15.30 uur
De Opgang
Aanvang 13.30 uur
De Opgang
Aanvang 19.30 uur
De Kers
Aanvang 19.30 uur
De Kers

Heren
NHD Zwaag - TOVV
Heren
NHD Zwaag - Aannemersbedr Beer de Jong

Aanvang 20.00 uur
Dorpsstr. 173a Zwaag
Aanvang 20.00 uur
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.

Open avond OBS Socrates
In de donkere gymzaal klinkt geheimzinnige muziek.
Een raket wordt zichtbaar. En uit die raket stapt een astronaut! Hij is blij om weer onder de
mensen te zijn en vertelt over wat hij heeft beleefd. Hij spreekt met grote verwondering
over alles wat hij heeft gezien in het heelal. Zo wordt op Socrates het thema Ruimte
geopend.
De astronaut nodigt alle kinderen uit om op ontdekkingstocht te gaan en van alles te
leren over de ruimte, de zon, de maan, de sterren en de planeten. Om prentenboeken
en informatieboeken te gaan lezen. Om te gaan knutselen, schilderen, tekenen, bouwen,
verhalen te schrijven, kleding te maken enz.
Hij hoopt dat er in elk lokaal een mooie tentoonstelling komt over het thema en hij komt
graag terug om alles tijdens de open dag te bekijken.
Bent u ook nieuwsgierig geworden en wilt u eens kijken hoe er op Socrates wordt
gewerkt dan bent u bij deze van harte uitgenodigd op de open avond op dinsdag 16
februari van 19.30-21.00!   Of op de open ochtend woensdag 17 februari van 9.00-11.00.
Ons adres is: Lage Hoek 71.
Bent u verhinderd op deze data, maar wilt u wel de school bekijken? Bel gerust 0229707721 om een andere afspraak te maken.

Première
Als deze editie van Samenspel door de brievenbus valt
is de spanning te snijden in café De Witte Valk voor
de première van Joseph and the amazing technicolor
dreamcoat.
Voor dit kleurrijke spektakel gaat om precies 20.00 uur het doek op en laten we zien
en horen waar we bijna een jaar lang keihard aan gewerkt hebben. Alles en iedereen
is er voor klaar: dirigent, regisseur, choreografe, decors, belichting, geluid en natuurlijk
alle spelers en speelsters van de musicalvereniging en speciaal de groep kinderen die
ons komt versterken.
Wij hopen dat u evenals vorig jaar weer aangenaam verrast zult zijn en trots op waar
een klein dorp groot in kan zijn.
Als u de première niet heeft kunnen bijwonen dan zullen er misschien nog een paar
kaarten voor de andere avonden beschikbaar zijn. Haast u dan wel naar onze website
www.musicalzwaag.nl om de eventueel laatste plaatsen te bemachtigen.
Alle medewerkenden wensen u een geweldige en plezierige musicalavond toe.

Het publiek moest zondag 10 januari in de Witte
Valk even vermanend worden toegesproken maar
uiteindelijk zat het kruit en lood toch in de weitas
en werd het Zwaags Volkslied eindelijk eens goed
gezongen. HermanDad kwam dus niet opdagen en dat gold ook voor HermanRood.
De elfde editie van het korenfestival in Zwaag was weer een groot succes. Swaegh Zingt
zong de sterren van de hemel en ook de optredens van Berkensmart, Happy Together, de
musicalvereniging en de jeugdmusicalvereniging waren bijzonder succesvol. Blokkerders,
Zwaagdijkers, Horinezen, Zwagers en Zwagerinnen, kortom iedereen die het festival
bezocht, heeft genoten. Tijdens sommige liedjes zaten de mensen op het puntje van hun
stoel te luisteren en kon je een speld horen vallen. Op andere momenten werd er luidkeels
meegezongen. Het smaakt naar meer, dus op naar het twaalfde Zwaagse korenfestival
in januari 2017.
Voordat het zover is, moeten er natuurlijk nog elders verschillende optredens verzorgd
worden. Het eerste optreden vindt al op 14 februari plaats in de Oosterkerk in Hoorn.
Swaegh Zingt is door het Hoorns Harmonie orkest uitgenodigd om daar een optreden
te verzorgen tijdens het Valantijnsconcert en die uitnodiging is natuurlijk met beide
handen aangenomen. Het zal een aparte belevenis worden om samen met een orkest
te zingen. Wij zijn benieuwd hoe dat zal gaan. U ook? Kom dan 14 februari naar de
Oosterkerk in Hoorn, dan kunt u dat zelf ervaren. Hoe het programma er daar uit gaat
zien is nog niet bekend. Wij houden u hierover natuurlijk op de hoogte via Samenspel,
onze facebookpagina en www.swaeghzingt.nl.

Voorleeswedstrijd
In de gemeenschappelijke ruimte van Basisschool de
Wingerd werd onlangs de schoolfinale gehouden van de
voorleeswedstrijd die georganiseerd werd door de openbare
bibliotheek van Hoorn. In de voorgaande weken hebben de
kandidaten in hun eigen klas gestreden om het kampioenschap van
hun eigen klas binnen te halen. Uiteindelijk zijn hier drie kandidaten uit overgebleven:
uit groep 8b: Lisa Dekker, uit groep 8a: Jamie Knol en uit groep 7a: Mette Schouten.
De juryvoorzitter begon de middag met een overzicht van de punten waarop ze zouden
letten. Daarna mochten de drie kandidaten hun stukje uit een boek inleiden en voorlezen
voor alle kinderen van de gehele bovenbouw. En dat is best wel spannend.
Na een korte pauze, waarin de kinderen van groep
acht een aantal liedjes zongen, werd de winnaar
bekend gemaakt. De jury heeft Jamie Knol gekozen.
Zij zal onze school gaan vertegenwoordigen in de
volgende ronde in de bibliotheek in Hoorn. Wij
wensen Jamie veel succes en hopen voor haar, dat
ze ook daar weer hoge ogen zal gooien, zodat we
haar misschien ook nog tegenkomen in de regionale
en de landelijke finales.

Uitnodiging Blokkerdag 2016
Op zaterdag 30 en zondag 31 januari viert Historisch Blokker de
Blokkerdagen. Het thema dit jaar is “BLOKKER TERUG IN DE TIJD”.
Dit op en top Blokkers feest zal op deze dagen van 13.00 tot 17.00 uur in
de afmijnzaal en de belendende ruimtes worden gevierd.
Wij nodigen u van harte uit hierbij aanwezig te zijn.
Programma:
• Vlag hijsen bij Beatlesmonument - bord onthulling
• Opening Blokkerdag
• Lied door bestuur en overhandiging jaarboek
• Film
• Ludiek optreden:
- Film Hamex sterren team (alleen zaterdag)
		
- Bloknoten (alleen zondag)
• Afsluiting met samenzang Blokkers volkslied
Doorlopend van 13.00 tot 17.00 uur:
• Afhalen jaarboek 2015 en eventueel kalender 2016
• Tentoonstelling Blokkerse schilderijen
• Fototentoonstelling: inzage HVB fotoboeken
• Gezellig samenzijn in Ellie’s kantine (open tot uiterlijk 19.00 uur)
• Verkoop: (jaar)boeken, vlaggen met wapen etc…
Wij zien er naar uit u tijdens de Blokkerdagen te ontmoeten.
Vriendelijke groeten, bestuur Historisch Blokker
Nan Kluft, Corinde Bennis en Rene van Santen
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!
Kijkt u even na of u de contributie heeft overgemaakt.
Vereniging Historisch Blokker
historischblokker@gmail.com

Vrienden van het Gregoriaans in Oosterblokker
Op zaterdag 23 januari wordt in de kerk van OLV Visitatie te Oosterblokker tijdens de
viering van 19.00 uur gezongen door de “Vrienden van het Gregoriaans”.
Liefhebbers van deze oorspronkelijke kerkmuziek kunnen tijdens deze eucharistieviering
genieten van de vaste en wisselende misgezangen.
U bent van harte welkom.

Het Westfries Collectief - ’t is Merakels!
Je hebt humor en humor. Én West-Friese humor. Geïnspireerd
door de legendarische Kees Stet biedt het Westfries Collectief
kleurrijke theaterprogramma’s en korte shows aan. De herenboer die
in zijn zondagse kostuum mét rode zakdoek geen blad voor de mond neemt; uiteraard
in het populaire West-Friese dialect - voor iedereen verstaanbaar - met z’n knerperige
keelklanken en zangerige zinnen. Iedere liefhebber van de nuchtere, gortdroge en soms
ondeugende humor zal er ongegeneerd van genieten!
Het Westfries Collectief neemt u mee naar haast vervlogen tijden van de legendarische
conferencier Kees Stet. Fraai opgebouwde moppen voor álle leeftijden: soms lekker
ondeugend en vaak nét anders aflopend dan je verwacht. Onbedaarlijk lachen om die
skoftig leuke humor.
Conferencier René Steens en liedschrijver Jan Dijk bundelden hun creativiteit, waarin
West-Friese gebeurtenissen, gedichten en gortdroge conferences worden afgewisseld
met vrolijke liedjes.
Datum: zondag 24 januari
Tijd: aanvang 14.30 uur
Locatie: Cultureel Centrum Pancratius.
Adres: Oosterblokker 98 - 1696 BK Oosterblokker
Kaarten: 5 euro
Reserveren of informatie info@ccp.nu of bel 06-270 767 02
Informatie: www.westfriescollectief.nl of info@ccp.nu

Nieuws van Tafeltennisvereniging B.R.Z.Z.
Allereerst nog de beste wensen voor een gezond en sportief 2016 ( iets aan de late kant,
maar beter laat…..) aan de lezers van Samenspel.
Onze vereniging is nog op zoek naar nieuwe leden. Wij hebben een speciale aanbieding:
Kom vrijblijvend kijken en/of meespelen GRATIS tot het eind van dit seizoen! Je hebt dan
voldoende tijd om te bepalen of het spelletje bij je past. Wij hebben batjes, voor als je
die zelf niet hebt.
We spelen recreatief, dus geen uitwedstrijden, wel hebben wij onze eigen competitieladder.
We spelen op de maandagavond vanaf 20.00 uur. Het adres is: Balkweiterhoek 56,
Zwaagdijk-West.
Als je interesse hebt, kijk dan ook even op onze website www.de-wildebras.nl/
verenigingen.
Met vriendelijke groet,
De voorzitter

Blokker, 22 januari 2016
Prins Joost jeugdprins van de Blockeniers
Beste ingezetenen van het rijk der Blockeniers en
daarbuiten,
vol trots presenteerden de Blockeniers, na een
spetterende act, vol trots Prins Joost als jeugdprins van de Blockeniers, in het dagelijks
leven Joost Bolman. Zijn charmante adjudante werd Esmee en de hofdames Yara en
Noortje. Na de leuke act in de vorm van de Voice of Blokker kwam dit mooie decorum
naar voren. Ook werd er een compleet nieuwe raad van elf gepresenteerd. Het decorum
werd geïnstalleerd en Prins Joost kreeg een fonkelnieuwe scepter om over het rijk der
Blockeniers te kunnen regeren. Dat
deze kinderen van een feestje houden
bewezen ze die zondagmiddag wel.
De dansvloer werd goed gebruikt en
het was erg gezellig. Samen met grote
Prins Carlos, zijn Adjudant G en hun
charmante hofdames Zowy en Cindy
gaat het vast een mooi en bijzonder
carnaval worden. Lees hierover meer op
www.deblockeniers.nl of op facebook.
Rondgang
Als u dit leest is de rondgang naderbij want 23 januari gaan de Blockeniers door heel
Blokker om u een bijdrage te vragen die gebruikt gaat worden voor het kindercarnaval,
de 55plus-middag en voor mensen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken.
Tevens ontvangt u het totaal vernieuwde fullcolour magazine van de Blockeniers. De
Blockeniers kunnen niet wachten om u die te overhandigen. In de morgen wordt gestart
in Oosterblokker en ‘s middags zal Westerblokker worden aangedaan.
Het programma is helemaal rond. U kunt dit terugvinden in het magazine en op
www.deblockniers.nl. Zaterdag een geweldige act van One Two Trio en natuurlijk de
playbackshow voor de jeugd. En ‘s avonds frisfeest in Het Gouden Hoofd met het Junior
Songfestival on tour. Dit belooft een spektakel te worden. Zondag kindershow Rolando
en als klap op de vuurpijl een optreden van Kevin Bakker! En die kan een feestje bouwen!
De 55plus-middag, maandag 8 februari wordt gevuld met ouderwetse West-Friese
humor: een trio brengt Skoftig Mooi. Amusement zoals het hoort, gewoon lekker lachen.
Deze middag is in Het Gouden Hoofd. En in de avond die spetterende dinershow. Tijdens
een 6-gangen diner wordt u volop vermaakt met entertainment van de bovenste plank.
Hiervoor kunt u zich opgeven door 35 euro (diner exclusief drankjes) of 50 euro (diner
inclusief drankjes) over te maken op NL32 RABO 0307754677 t.a.v. de Blockeniers.
Lees verder op de volgende pagina >>

<< vervolg van de vorige pagina

Prins Carlos, Adjudant G en de charmante hofdames Zowy en Cindy staan samen met de
raad van elf te trappelen om u te mogen begroeten tijdens een van de activiteiten. Maar
ook Prins Joost, Adjudante Esmee en de hofdames Noortje en Yara kunnen niet wachten
tot het feest in De Brug losbarst. Dus noteer 6, 7 of 8 februari en kom naar een of meerder
activiteiten.
Alaaf Alaaf Alaaf

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’ Doemiddag 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
VOGELVOER MAKEN
Zondag 24 januari
Vogels hebben het in de winter niet altijd even
makkelijk. ‘s Winters kan er soms zo veel sneeuw
vallen of kan het zo koud zijn, dat het vinden van
eten moeilijk is. Zaadjes en insecten zijn in de natuur
dan maar heel weinig te vinden. Dus laten we de
vogels een handje helpen! We gaan zelf vogelvoer
maken. Doe je mee?
Stichting MAK Blokweer, Kloosterhout 1-2 1695 JC Blokker www.mak-blokweer.nl

Handbal spelen in Blokker
Wil jij eens een andere sport proberen? Dan is handbal de leuke
teamsport die jij zoekt! Ben je tussen de 8 en 17 jaar, jongen of meisje,
kom dan eens gratis mee trainen in sporthal de Kreek. Op dinsdagavond wordt er
door veel teams gezamelijk getraind. Onder leiding van trainers krijg je uitleg en
begeleiding over alles wat met handbal te maken heeft.
Meer info, bel Ben van der Heul tel. 06-20950388.

Familieberichten & Zoekertjes
TE KOOP
Diverse meubels o.a.:
linnenkast (mahonie en 3 deurs), fauteuils, stoelen, tafeltjes, ladekastje, massagestoel
(zwart diverse standen), schilderijen en gordijnen. Prijzen in overleg
Info: 06-57605090 of 0229-261628

AF TE HALEN
Box voor een baby.
Deze is gratis af te halen bij de fam. Stroet, Boomgaarden 5, Blokker. Tel 0229-245437.

DANKBETUIGING
Lieve mensen, wij willen jullie hartelijk bedanken voor de belangstelling en het
medeleven rondom het overlijden van
KOSTA ANASTASIOU
Het was hartverwarmend hoe iedereen ons tot steun is geweest,teveel om op te
noemen, onze dank is groot.
Wij wensen iedereen een gezond 2016.
Joke Anastasiou-Bodemeijer
Eva, Thomas & Joas

GEZOCHT
Wij zoeken een glazenwasser die voor ons eenmaal in de twee maanden
de buitenboel schoonhoudt. Koewijzend, Blokker, tel. 0229-261530.

Heeft u iets te koop of zoekt u iets,
wilt u iets bekend maken, aanbieden of vragen?
Voor plaatsing in het Samenspel van 5 februari
graag uiterlijk op WOENSDAG 27 januari 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.

vervolg Familieberichten & Zoekertjes
TE KOOP
CARNAVAL KINDERKLEDING
Wij gaan weer open op 23 januari van 13.00 tot 17.00 uur.
Wij zijn er op de woensdagmiddag, vrijdagmiddag en zaterdagmiddag
Dorpsstraat 183, Zwaag

BEDANKT
Op deze manier wil ik mijn buurman Henk Hogema nog eens uit de grond van mijn
hart bedanken. Hij bood spontaan zijn hulp aan en is met 1000% inzet dagen bezig
geweest om mijn hardnekkige betonvloer uit de badkamer te hakken.
Henk, je bent een topper!
Hartelijke groeten, Sigrid (en Martijn)

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 Marco Cavognaro, tel. 245621
Oosterblokker Pastor Marco Cavognaro, tel. 245621
Zwaag
Pastor Marco Cavognaro, 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.
23 jan. 19.00 uur
zo.
24 jan. 09.30 uur
			
di.
26 jan. 09.00 uur
wo. 27 jan. 09.00 uur
do. 28 jan. 09.00 uur
vr.
29 jan. 09.00 uur
za.
30 jan. 19.00 uur
zo.
31 jan. 09.30 uur
di.
02 febr. 09.00 uur
wo. 03 febr. 09.00 uur
do. 04 febr. 09.00 uur
vr.
05 febr. 09.00 uur
		
19.00 uur

Oosterblokker
Westerblokker
Zwaag
Westerblokker
Zwaag
Zwaag
Westerblokker
Oosterblokker
Westerblokker
Westerblokker
Zwaag
Zwaag
Westerblokker
Zwaag

Eucharistieviering m.m.v. Vrienden v.h. Gregoriaans
Eucharistieviering m.m.v. Marcanto
GEEN VIERING
Eucharistieviering
Eucharistieviering in de Kapel
Eucharistieviering in de Kapel
Eucharistieviering
Eucharistieviering m.m.v. Dames- en Herenkoor
Eucharistieviering Samenzang
Eucharistieviering
Eucharistieviering in de Kapel
Eucharistieviering in de Kapel
Eucharistieviering
Woord- en Communieviering in de Kapel

In de week van 25 t/m 29 januari wordt de jaarlijkse actie kerkbalans gehouden. In het blad
Bronwater dat op 15 januari verschijnt leest u daar meer over. Van harte bij u aanbevolen.

Nieuws van de Wildebras
Natuurlijk wensen wij alle Wildebrasgebruikers
en -bezoekers een heel gezond en gelukkig 2016 toe.
Afgelopen week is er in de grote zaal van de Wildebras een nieuwe vloer gelegd. De oude
linoleumvloer was versleten en beschadigd. Maar bij het vlak schuren van de vloer bleek
hij ook voor een groot deel los te liggen. Dus linoleum eruit en eerst egaliseren voor de
nieuwe PVC vloer er in gelegd kon worden. Al met al een tegenvaller in tijd en ook in
geld!
We hopen dat de gebruikers, die even niet in de zaal konden, hier begrip voor hebben.
Het was even niet anders. We gaan ervan uit dat we weer vele jaren met deze nieuwe
vloer vooruit kunnen.
Meer informatie over de Wildebras: www.de-wildebras.nl.

Protestantse Gemeente Hoorn-Zwaag-Blokker
Dorpskerk:
Kerkelaan 8, Zwaag
Kerkgebouw: hoek Westerblokker/Kolenbergstraat
De kerkdiensten worden afwisselend gehouden in de Dorpskerk 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 24 januari
Blokker: ds. K. Goverts
Zondag 31 januari - WIJKGEMEENTEZONDAG
Zwaag: mw. ds. T. van Lente
Elke vijfde zondag van de maand is het wijkgemeentezondag (11.00 - ca. 13.00 uur). Een mooie gelegenheid om elkaar informeel te ontmoeten. Dhr. Arnoud Schaake houdt een boeiend verhaal over
ds. Johannes Tenthoff, die rond 1900 bekend stond als de rode dominee. Wat heeft hij ons nu nog
te zeggen? U kunt ook de biografie aanschaffen die Schaake over deze Hoornse dominee schreef.
Er kan ook gekozen worden voor het spel Op reis met Paulus en met elkaar in gesprek komen over uw
of jouw levensreis. Wat is jouw ballast en hoe ga jij om met tegenwind en schipbreuk in jouw leven?
We sluiten af met een gezamenlijke lunch.

Belangrijke gegevens en telefoonnummers
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
A.E. Meijer
Pennekamplaan 57-59
Huisartsenpraktijk Bangaerde
Krommewoud 46
Th.E. Versteege en
Q.C.M. Meijer
Julianalaan 9
Huisartsenpraktijk Scheer
Nieuwe Steen 10

1695 HX Blokker
0229 - 23 21 30
1696 CB Oosterblokker 0229 - 26 16 66
1689 JP Zwaag
0229 - 26 15 22
1689 EG Zwaag
1625 HV Hoorn

0229 - 21 22 22
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
Vera Otsen, Balkweiterhoek 34, Zwaagdijk-West
Zonnebloem Westerblokker
Hilly Hania, Bramleylaan 32, Blokker (Bezoekwerk)
Karin Jong-Koen, Bandstraat 8, Blokker (Secretaris)
Zonnebloem Oosterblokker
Tineke Reus-Hoebe, Oosterblokker 115, Oosterblokker

0229 - 23 77 81
0229 - 57 27 07
0229 - 23 48 72 of 06 - 43 03 24 60
0229 - 24 76 27
0229 - 26 24 56

Zorg en Welzijn

0229 - 27 21 96

Wijksteunpunt Ouderenzorg St. Jozefpark Blokker
Wijksteunpunt Ouderenzorg Perelaar Zwaag

0229 - 24 06 04
0229 - 21 23 23

R.K. Begrafenis- en Crematievereniging St. Barbara
R.K. Begrafenis- en Crematievereniging St. Barbara
Uitvaartvereniging De Laatste Eer		
Uitvaartvereniging St. Jozef		
Uitvaartverzorgers bovenstaande verenigingen:
Marijke Wittenberg en Monique Bankras

Zwaag, Zwaagdijk-West
Oosterblokker. Inlichtingen: 0229-262710
Zwaag en Blokker
Westerblokker

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.

