
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 10 juni kunt u inleveren 

uiterlijk op WOENSDAG 1 juni 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 46, nummer 11 27 mei 2016

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
- Eef Smal - Corina van Willegen
- Henny Schoonderwoerd - Muriel Buis
- Annemieke Ooms - Ivo Stork
- Ellen Muller - Judith Gitzels

SAMENSPEL
St icht ing



Volg ons ook op Facebook: www.facebook.com/Samenspel

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

In verband met de zomerperiode zal het Samenspel in de maanden juni, juli en augustus
minder vaak verschijnen. 

Verschijningsdatum Aanleverdatum kopij
vrijdag 10 juni woensdag 1 juni
vrijdag 8 juli woensdag 29 juni
vrijdag 19 augustus woensdag 10 augustus
vrijdag 16 september  woensdag 7 september*

* vanaf deze laatste datum verschijnt het Samenspel weer tweewekelijks.

Verschijning zomerperiode Samenspel

Op zaterdag 4 en zondag 5 juni, van 
11.00 tot 17.00 uur, wordt er een kunst- 
en hobby markt georganiseerd. Dit jaar  
op een prachtige plek: de Michaelskerk, 
Westerblokker 44, om de activiteiten van de 
15 deelnemers te laten zien.  Variërend van 
schilderijen, keramiek, mozaïek, dekenjassen, 
sieraden, en fotografie, kadootjes van stof en 
meer. Yolanda Karsten maakt met airbrush 
prachtige werkstukken. José Roskam, fijnkunstenares, geeft teken en schilderles in de Plataan 
in Zwaag. Zondag komt tante Cornelia met haar kraam met heerlijke brownies en cupcakes 
. Voor de kinderen is er zaterdag tweemaal een workshop kleuren en kleien (deelname is 
gratis). Zondag komt Jordy de goochelaar van 14.00 tot 15.00 uur zijn kunsten laten zien. Op 
beide dagen is Sjaak Klaver aanwezig om zijn gedichten voor te dragen.

De koffie /thee, en limonade voor de kinderen, staat voor u klaar! De toegang is vrij.
We zien u graag dit weekend!

Marja Wagenaar, Dorris van den Braak en Ada Portegies

Kunst en hobby in de kerk



Juf Dineke neemt per 1 mei na 34 jaar afscheid 
van Peuterschool “De Blokkerdoos” in 
Oosterblokker! Maandagochtend 25 april was 
juf Dineke haar laatste werkochtend. Deze 
ochtend lieten wij natuurlijk niet ongemerkt 
aan haar voorbij gaan!!!

Toen juf Dineke binnen kwam rond 9.00 
uur, zaten de ouders aan tafel koffie/thee 
te drinken met wat lekkers erbij. Onderwijl 
waren de peuters leuk aan het spelen. 
Na een half uurtje gingen alle ouders weg en mochten de peuters aan tafel gaan zitten. 
Met elkaar gingen we een afscheidsliedje zingen voor juf Dineke en daarna was het tijd 
voor het  versieren van een cakeje. Na het versieren gingen de peuters deze lekker opeten 
en wat drinken. Toen was het cadeautjestijd!! De peuters hadden handjes geknutseld 
en een leuke tekening gemaakt/geplakt voor juf Dineke. Ja, de juf werd overladen met 
cadeautjes, zo ontzettend leuk! De peuters en de juffen kregen van juf Dineke een boek 
van “Boer Boris gaat naar zee”, een heel leuk afscheidscadeau! Het nieuwe boek werd 
natuurlijk voorgelezen aan de peuters. De ochtend vloog voorbij en op het eind van de 
ochtend trakteerde Juf Dineke ook nog op berenchips en de peuters mochten zelf hun 
drinken “melken”uit de limonadekoe!! Kortom het was een hele gezellige ochtend en 
voor juf Dineke na 34 jaar een emotioneel afscheid, maar een mooie herinnering!!!

Bedankt en tot ziens juf Dineke namens alle peuters, 
juf Kim, juf Regina en juf Karin.

Juf Dineke neemt na 34 jaar afscheid van De Blokkerdoos

Vorig jaar heeft de KBO een korte cursus over gebruik hiervan gegeven met veel 
belangstelling. Na afloop bleven enkelen toch nog met vragen zitten. De KBO Zwaag
stelt voor om in het najaar weer een aantal bijeenkomsten te organiseren, dit 
onder deskundige begeleiding. De bijeenkomsten zijn zowel voor beginners als iets 
gevorderden.

Voordat we dit gaan organiseren willen we graag polsen of hier wel voldoende 
belangstelling voor bestaat. Als u wilt deelnemen geef u dan op bij Jaap Rood, 
Dibbitsstraat 9 tel. 0229-237210 of bij Thea Knijn, Zuiderstraat 42 tel. 0229-230265. Bij 
voldoende belangstelling kunnen wij hier verder aan werken.

Belangstelling uitleg iPad of tablet?



Zondag 5 juni vindt er een rommelmarkt plaats in de Bangert en Oosterpolder. De 
markt is op de Heemraad bij de speeltuin van 10.00 tot 14.00 uur. Bewoners uit de 
wijk mogen hun spulletjes verkopen. Klaar zetten mag vanaf 09.00 uur. Bewoners uit 
omliggende wijken zijn ook welkom.

Rommelmarkt Bangert en Oosterpolder

Speurtocht Wildebras 
voor de jeugd van Zwaagdijk-West 
Op zaterdag 11 juni organiseren wij een speurtocht voor de jeugd van 6 t/m 12 jaar. Op 
een geheel nieuwe locatie. Neem bij mooi weer zwemkleren mee! We zitten weer langs 
sloten, onder en tussen bomen, met prachtige vergezichten. Aanvang 13.00 uur. Opgeven 
kan via de kidsclub.
 
Meer informatie over de Wildebras: www.de-wildebras.nl

Nieuws van de Wildebras

Voel je je betrokken bij de leefbaarheid van de wijk Bangert en Oosterpolder en wil je 
je hiervoor actief inzetten, dan zijn wij op zoek naar jou!
Wij zijn op zoek naar enthousiaste nieuwe leden voor ons Overleg Leefbaarheid 
Bangert en Oosterpolder (OLBO). Met name zijn wij op zoek naar een spin in het web, 
een nieuwe secretaris.

Het OLBO vergadert om de maand op de tweede dinsdag van de maand in de Kreek. 
Wij zijn gesprekspartner van gemeente, politie en maatschappelijke instellingen. Zo 
participeert het OLBO in het netwerk Brede School Bangert en Oosterpolder.

Kortom, wil je een bijdrage leveren aan de leefbaarheid in de wijk of heb je nog 
vragen, neem dan contact met ons op via wijkoverlegbangertoosterpolder@gmail.
com. Of schuif eens aan bij één van onze overleggen.
 
Tot gauw!

Het overleg B&O is op zoek naar jou!



Hoe snel kan het gaan?
Berichtte ik u vorige keer dat het grondwerk klaar was. 
Nu kan ik melden dat de schoorsteen ( als alles volgens 
planning gegaan is) al in zijn geheel op zijn plaats staat!
Heeft u hem al gezien?
9 mei belde de firma Meijer ons op met de melding dat 
ze de volgende dag wilden beginnen met het herstellen 
van de kop en de andere herstel werkzaamheden.
Dit ging allemaal zo mooi; het zou handig zijn als het 
eerste deel al op de fundering gezet kon worden, want 
dan konden ze verder met afwerken. Dus is op 11 mei 
het eerste deel gehesen en op zijn plek gezet. 
Wij hadden zelf het idee dat ze de schoorsteen eerst 
zouden voegen en dan pas op elkaar zetten, maar zo 
werkt dat niet.
Als de delen op elkaar worden gezet moet het stalen 
kruis er weer onderuit  en moet er toch gemetseld worden en is het dus handiger om  
daarna alles in een keer te voegen.
Het was even wennen voor ons dat het zo snel zou gaan. Maar alles kon geregeld worden.
Woensdag 18 mei zijn het tweede en derde deel op elkaar gezet. En maandag 23 mei de 
laatste 2 delen. En zo is de schoorsteen weer heel!!
Daarna moet hij nog afgevoegd worden, klimijzers er weer in en vast nog wel wat kleine 
werkzaamheden. Maar voor het gezicht is hij al klaar!!
We houden u op de hoogte!

Annie Balk

Schoorsteennieuws!

De kinderen van onze school zullen op de eerstvolgende 
sporttoernooien stralen in onze prachtige nieuwe 
schoolshirts! Dit is mede mogelijk gemaakt door de 
sponsoring van onze oudervereniging en de moeder 
van Bux, Leonie Bouchier uit groep 1/2e. Ontzettend 
bedankt hiervoor! Wij zijn er erg blij mee. 

Onze twee modellen, Marrit uit groep 3 en Guus uit 
groep 6, showen de nieuwe shirts op de foto!

Nieuwe schoolshirts



Er is verheugend nieuws te melden. Twee algemene ledenvergaderingen waren nodig 
om dit te bereiken. Er is een nieuw bestuur! Gelukkig dat een aantal leden inzagen dat 
de vereniging anders mogelijk zou ophouden te bestaan. Dit kon en mocht uiteraard 
niet gebeuren. Zeker niet met het 30-jarig jubileum, wat al in het najaar is. Het nieuwe 
bestuur onder voorzitterschap van Leo Klaver, (herkozen voor drie jaar) bestaat verder 
uit: Theo Lageveen (secretaris), Bert Spoelstra (penningmeester), en Jos Klaver en 
Nico Korse. Daarnaast heeft Wim Knol de taak als Algemeen Wedstrijdleider op zich 
genomen. Emile Robert zal Wim de komende jaren assisteren. Koos Does en René 
Feller hebben zich bij het bestuur gemeld voor hand- en spandiensten. 
Het nieuwe bestuur wil op korte termijn een paar zaken realiseren die noodzakelijk 
zijn voor het continueren van het huidige niveau en kwaliteit. Dit gaat gebeuren door 
op zoek te gaan naar nieuwe sponsoren, waaronder het liefste een hoofdsponsor. 
Het andere speerpunt is het werven van nieuwe leden. Er komen een aantal open 
dagen om jong en oud kennis te laten maken met de biljartsport. Biljarten is voor 
iedereen, en kan tot op hoge leeftijd gedaan worden. Kennis, ervaring, of niveau, 
is niet noodzakelijk. Gewoon doen, tenslotte is biljarten pure ontspanning. Nieuwe 
leden zijn van harte welkom en mogen ook eerst een periode op proef komen spelen. 
Leden van biljartvereniging N.H.D. kunnen (als men dat wil) de gehele dag, 24 uur 
biljarten op de aanwezige twee grote en zes kleine biljarts in het biljartpaleis achter de 
Witte Valk. Kom gewoon eens langs, of zoek contact via onze website.

Tijdens de algemene ledenvergadering op 23 maart zijn ook de nummers getrokken 
van obligaties:
Bedrag van 22,70 euro, nummers:  237 - 169 - 137 - 121 - 86 - 56  - 50 - 43 - 37 - 30 - 26 - 9  
Bedrag van 45,20 euro, nummers:  315 - 311 - 304 - 269 - 268 - 253
Bedragen van uitgelote obligaties kunnen geïncasseerd worden bij Theo Bot, tel. 0229-
296959.  

Behalve vergaderen werd er ook nog gebiljart. In april en begin mei werd het Open 
Toernooi gespeeld. Vooraf was het nog spannend of er voldoende deelnemers zouden 
zijn. Maar door de inzet van de enthousiaste en bevlogen wedstrijdleiders: Wim en Emile 
lukte dit toch en kon het toernooi voor de negenentwintigste keer gehouden worden. Een 
kleine honderd deelnemers streden in drie spelsoorten: libre, en driebanden op klein en 
groot. De beste acht in elke spelsoort speelden een finale over zes partijen, waarbij er voor 
alle finalisten een prijs was: van 100 euro voor de winnaar tot 10 euro voor nummer acht. 
-  Op driebanden groot werd de verrassende winnaar Ben Koper met een fraai moyenne 

van 0.603, op de voet gevolgd door Gerrit Koster met 0.451 moyenne. Beide met 8 
matchpunten waardoor ze de driebanden specialist Jan Posthumius met 7 punten en 
een moyenne van 0.890 nipt voorbleven. 

Nieuws van Biljartvereniging N.H.D.

Lees verder op de volgende pagina >>



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

Heel MAK bakt
Bakken, wie houdt er niet van? Zondag 
29 mei kun je kokkerellen naar 
hartenlust bij MAK Blokweer! 
We gaan heerlijke, versierde 
koeken bakken voor bij de thee 
of koffie. Dus zet je koksmuts 
op, en doe mee!
 
Aanmelden kan telefonisch 
(0229-266344) of via email 
naar info@mak-blokweer.nl. De 
kosten zijn 4,50 euro per kind 
(inclusief materialen).

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

De finales bij libre en driebanden klein waren ongekend spannend. 
-  Bij het libre waren er drie met 8 matchpunten. Winnaar op grond van het beste 

moyenne werd Kees Blokdijk, Jan Gieling tweede en derde Ruud van der Gracht. 
-  Bij driebanden klein was het Ruud van der Gracht die met 10 punten terecht winnaar 

werd. Zeer spannend was de strijd om de tweede plek. Er waren maar liefst zes 
finalisten die 6 punten scoorden. Wedstrijdleider Wim Knol moest zwaar aan het 
rekenen en na vele cijfers achter de komma bleek dat Henk van Bruggen tweede 
werd en Koos Does derde. 

Voor het volledige verslag en uitslagen van het Open Toernooi, kijk op onze site: 
www.biljartvereniging-nhd.nl

Namens het bestuur, Theo Mensch

<< vervolg van de vorige pagina



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

Woensdag 11 mei hield basisschool het Ooievaarnest de 
jaarlijkse sportdag op het sportcomplex van Westfriezen. 
Dit jaar was extra bijzonder, want voor het eerst waren ook 
de kleuters mee. ‘s Morgens liep de hele school naar het 
sportcomplex. Daar stonden de ouders en een oud-leerlinge 
al klaar om de kinderen te begeleiden naar de spellen, en 
de uitleg te geven. Op 1 veld speelden de groepen 1 t/m 4 
spelletjes zoals: Doelschieten, skippybalrace, touwtrekken, 
hockeyparcours, aardappelrace, hindernisbaan en nog veel 
meer. Op een ander veld speelden de groepen 5 t/m 8 spellen 
zoals: hockey, voetbal, vierpersoons tuinbroeken race, skilatten 
lopen, tennisbalpoepen, sprinten, balstoten en nog heel veel 
anderen spellen. Nadat alle spellen waren gespeeld, werd 
de jaarlijks terugkomende eindloop gelopen. Alle groepen 
rennen dan 1 rondje om het veld, onder aanmoedigend gejuich van de andere groepen. 
Papa’s, mama’s, meesters en juffen liepen ook mee! Het weer was schitterend! En na zo’n 
ochtend had iedereen wel een ijsje verdiend.
Wij willen graag sportvereniging Westfriezen bedanken voor het gebruik van hun 
complex. En ook alle hulp,- ouders en oudleerlinge, namens het team en alle kinderen 
bedankt voor het mede mogelijk maken van onze sportdag.

Sportdag

Misschien is er iets voor vaderdag te koop bij 
de wereldwinkel. Bijvoorbeeld lekkere rode of 
witte wijn (ze zijn er weer!) of chocolade?!

Komt u weer even bij ons kijken, na de viering 
van zaterdag 18 juni? Natuurlijk is er ook weer 
koffie/thee voor u!
Graag tot ziens!
 
Wereldwinkelgroep Zwaagdijk-West:
Judith, Angela, Jose en Carla.

Nieuws van de Wereldwinkel-
groep Zwaagdijk-West



De kapel staat volop in het Zwaagse leven. Met de kermis in 
opbouw voor de deur is de kapel toch open, en weten mensen 
ook de open deur te vinden. Leuk voor degene die kapeldienst 
heeft. Ook de obligatietrekking is weer volbracht. Dit jaar in de 
pastorie, daar hielp Lucy Weehuizen bij deze trekking. Elk jaar is 
er iemand anders bij en zo weten al velen dat het serieus gedaan 
wordt. Door de hulp van u, die de obligaties heeft gekocht om 
de kapel in glorie te herstellen, kunnen veel mensen daar genieten of troost vinden bij 
hun bezoek. We lezen in het kapelschriftje dat men de kapel zo mooi en rustgevend 
vindt, en waarom zij niet meer keren open is. Maar de kapel is vaak open. Elke woensdag 
en donderdag om 9.00 uur de eucharistieviering. Vrijdagavond in de even maand om 
19.00 uur D.O.P. viering. Elke vrijdag van 10.00 - 12.00 uur en in de Mariamaanden mei 
en oktober elke ochtend vrije inloop voor iedereen. Op zon- en feestdagen voor en na 
de viering in de kerk aan de overkant. Bij huwelijks- en jubileumvieringen, en nu ook 
vaker bij een kleine familie, de uitvaartdienst. Dus het is niet voor niets gedaan. Daarom 
nogmaals dank voor u financiële- en vrijwilligershulp.

De trekking van de obligatietrekken 2016
  20       42      49     92    106    118    127    133    154    183
194    210    234   268    277    301    329    336    346    353
363    384    437   449    456    457    471    475    532    588
614    618    679   716    720    725    726    740    785    788
803    827    829    855    875    896    938    940    948    951
962   974    990  1014  1021  1067  1100  1120  1135  1174

Voor vragen kunt u bellen naar A. v.d. Meer: 0229-235956.

Groetjes Rina Gitzels

Nieuws over de Lourdes-kapel Zwaag

Dat de kerkgebouwen schoon zijn vinden we gewoon. Maar dat moet wel door iemand 
gedaan worden. En na veel jaren met vaste groepjes de kerk en kapel schoon te hebben 
gehouden, vallen er nu gaten in de groepjes en wordt het voor de anderen iets te veel. 
De kapel wordt even door anderen gedaan maar het zou fijn zijn als er een groepje, of 
een paar mensen bij komen zodat alles weer gedaan kan worden.
Ook mannen zijn welkom, het zijn grotere vertrekken dan thuis. Er zijn dus ook 
langere, zwaardere klusjes. Nu opgeven en dan kan iedereen ingewerkt worden voor 
als de kerk verbouwt wordt en ook de kapel krijgt dan weer snel haar eigen hulp. 

Opgave bij:  Dien Sjerps, Oudijk 38, tel. 262785
 Ria Buis, Dorpsstraat 240, tel. 262731

Kerkwerkers gevraagd



Wat bedoel je met 
“A Tasty Sunday Afternoon Concert”?
Een smakelijk concert op zondagmiddag van 
muziekvereniging De Herleving Zwaag!    
Leuk en wat kan ik dan verwachten?
Een concert waarbij niet alleen muziekklanken van 
de twee ‘Herleving Zwaag’- orkesten de zintuigen 
prikkelen maar ook de smaakpapillen aan de beurt 
komen.
Welke zondagmiddag en, niet onbelangrijk natuurlijk; waar?
Zondag 26 juni start ‘Herleving Zwaag’ “A Tasty Sunday Afternoon Concert” in De Baron 
in Zwaag om 15.00 uur.
En wordt er entree-geld gevraagd?
Jazeker, maar met een entreekaart krijgt u naast toegang voor het concert ook vier 
gerechtjes. De kaart kost 10 euro per persoon en daarvoor kunt u het zich muzikaal en 
ook inwendig heerlijk laten smaken!
 
Voor reserveringen en info kunt u mailen naar karinsijp@herlevingzwaag.nl

“A Tasty Sunday Afternoon 
Concert” in Zwaag

Nieuws van de Zwaagse Gymnastiek 
en TurnVereniging

De zomervakantie is in zicht, maar juist deze periode is voor 
de selectie van ZG&TV megavol met wedstrijden. Zo hebben 
Dyani en Zoë zich in de halve finale van het Nederlandse Kampioenschap als zesde en 
zevende geplaatst. Ook mogen zij meedoen aan de toestelfinale van de balk omdat 
zij hier 1 en 2 bij waren. Dit is natuurlijk super! Wat het resultaat van het Nederlandse 
Kampioenschap gaat worden blijft nog even spannend. Hierover leest u meer in een 
volgende Samenspel.
Ook hebben 17 selectieturnsters geturnd op de jokercup. Een wedstrijd waar je een 
joker kon inzetten op het toestel waar je dacht hoog te scoren. Dit cijfer telde dan 
dubbel. We hebben daar 6 gouden, 5 zilveren en 2 bronzen medailles gewonnen. Dat 
dat best veel is, zult u wel begrijpen.
 
De recreatiegroepen turnen de komende weken nog even lekker door. Helaas zitten 
deze groepen allemaal vol en kunnen we pas na de zomervakantie weer nieuwe 
kinderen  toelaten. Voor meer informatie kunt u terecht op www.zgtv.nl
Kijkt u ook op onze facebookpagina?



De peuters van Peuterspeelzaal de 
Zwaaghalsjes, gesitueerd op een prachtige 
locatie tussen de Plataan en de kerk 
in de Past. Nuijenstraat, zijn jaarlijks 
getuige van de gezellige kermis, naast de 
peuterspeelzaal op het parkeerplein.
Tijdens het buitenspelen proberen altijd al 
diverse kinderen een glimp op te vangen, 
bij het hek, als de attracties worden 
opgebouwd. Sommige groepen hebben 
tijdens de opbouw een wandelingetje 
gemaakt met de juffen, maar groep 4 viel 
écht met de neus in de boter!
Dankzij de inzet van een enthousiaste vader, die deel uitmaakt van het kermis comité, 
kregen de peuters een kaartje voor de draaimolen. De wandeling er naar toe verliep 
vlekkeloos: door regelmatig een ontruimingsoefening te doen, waar wij een zgn. 
”kinderopvangkoord” gebruiken, liepen de peuters goed georganiseerd aan het touw 
naar de draaimolenattractie. Langs de cityhopper, eendjes vangtent naar het grote plein.
Wat een feest! Op het paard, de fiets, auto of bus, en dat allemaal met klasgenootjes!
Heel voldaan liepen we weer rustig naar de speelzaal terug.

Op dinsdag 24 mei ging deze groep wéér op pad. Om half twee brachten zij een heuse 
bloemengroet aan de mensen in de kerk, tijdens het Ziekentriduum.
Kleine mensjes die een liedje zingen en een bloem mogen geven aan de oudere mensen....
Niets is mooier en vertederender dan dat! De Zwaagse peuters zijn blij dat zij jaarlijks dit 
verwenmomentje voor hen mogen verzorgen.

Niet alleen voor groep 4 maar natuurlijk voor álle groepen komen de verwenmomenten 
er weer aan deze tijd: naast de mama’s (Moederdag) gaan we de papa’s in de watten 
leggen op Vaderdag met een zelfgemaakt kadootje.
Als begin juli het eind/zomerfeest gevierd wordt, (thema Indianenfeest) op onze prachtige 
buitenspeelplaats, en de schoonmaak is gedaan, kunnen de peuters en de juffen zich 
opmaken voor een lange zomervakantie, die bij ons al begint op 14 juli.

De peuterspeelzaal is dan gesloten. Op maandag 28 augustus gaan we weer van start met 
een nieuw speels, plezierig schooljaar.

Voor alle ouders met uitdagingzoekende, sociaalgevoelige peuters van 2,5 jaar of ouder, 
die hen twee plezierige dagdelen per week wil meegeven, ook als voorbereiding op de 
basisschool: bezoek de website www.netwerkhoorn.nl voor meer informatie. 
Óf... kom een keertje bij ons langs.
Graag eerst even 0229-237447 bellen welk moment het beste schikt.

Een zomergroet van de leidsters:
Ans, Ellen, Eva en Gaby

Peuters Zwaaghalsjes naar de kermis!



27 mei Carnavalsavond  Aanvang 18.30 uur

 Sportcafé Zwaag Zaalvoetbaltoernooi

28 mei A place to belong, Kim van Goor Aanvang: 20.30 uur

 Michaëlskerk, Blokker

29 mei Van fado tot bossanova, Rafale Frage Aanvang: 15.00 uur

 Michaëlskerk, Blokker

3 juni 3kamp  Aanvang:  20.30 uur

 De Wildebras, Zwaagdijk-West

5 juni Van zoet naar zout Aanvang: 9.00 uur

 Noorderdracht 42-A, Oosterblokker

11 juni Speurtocht Aanvang: 13.00 uur

 De Wildebras, Zwaagdijk-West

26 juni A tasty sunday afternoon, De Herleving Aanvang: 15.00 uur

 De Baron, Zwaag

Activiteitenagenda      mei/juni 2016

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

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

OPHAALDATA: MAANDAG 30 MEI
 MAANDAG 13 JUNI

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



Sportagenda      mei/juni 2016

VOETBAL
29 mei Heren Aanvang 14.00 uur
 Alkmaarse Boys - Westfriezen Alkmaar

HANDBAL
29 mei Heren Aanvang 15.30 uur
 Westfriezen - Kleine Sluis Zwaag
29 mei Dames Aanvang 13.00 uur
 Westfriezen - Victoria Zwaag
5 juni Heren Aanvang 14.30 uur
 HV Blokker - CSV/Meervogels 2 Oosterblokker
5 juni Dames Aanvang 13.15 uur
 HV Blokker - Niedorp Oosterblokker

HONKBAL
29 mei Heren Aanvang 14.30 uur
 Urbanus - Alcmaria Victrix 2 Kerketuin Zwaag
5 juni Heren Aanvang 14.30 uur
 Urbanus - Quick/Amsterdam Kerketuin Zwaag

INDOOR BOWLS
30 mei 25-jarig bestaan Indoor Bowls Vereniging BZH
 Onderling toernooi Sporthal 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.

De huisartsenpraktijk is wegens nascholing, vakantie of nachtdienst gesloten op 
donderdag 7 juli.

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



Familieberichten & Zoekertjes

Voor plaatsing in het Samenspel van 10 juni 
graag uiterlijk op WOENSDAG 1 juni 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?

DANKBETUIGING

GEVONDEN

DANKBETUIGING

Wij willen iedereen bedanken voor de hartverwarmende 
belangstelling die wij ontvingen na het overlijden van

Jannie Koeman - Coevert
Het is moeilijk in woorden te omvatten, maar weet dat alle reacties 
voor ons een grote troost zijn bij de verwerking van het overlijden

van onze lieve moeder, schoonmoeder, oma en overoma
Familie Koeman

Bos sleutels op stoep Coxlaan in Blokker.
Wie is deze verloren?

Info: 0229-232717

Ik wil u langs deze weg allen van harte bedanken voor het warme medeleven
die ik mocht ontvangen na het overlijden van mijn man 

Arie Blaauw

Met vriendelijke groet, Lia Blaauw



Sommige mensen werden al ongerust. Bestaat 
Swaegh Zingt nog wel? Er staat de laatste tijd niets 
meer over het koor in Samenspel. Wees gerust, Swaegh Zingt bestaat nog steeds en is 
springlevend. De afgelopen weken heeft het koor druk geoefend voor twee belangrijke 
optredens. Niet in alle stilte, want dat gaat een beetje moeilijk als je een koor bent, en 
zelfs niet eens in het geheim. De zijdeur van oefenlocatie De Witte Valk stond tijdens 
repetitieavonden vaak wagenwijd open zodat iedereen desgewenst mooi mee kon 
genieten.
Genoemde optredens vinden plaats op 12 juni in het Brabantse Son en Breugel en op 26 
juni in het Noord-Hollandse Hoorn, u weet wel….. hier vlakbij. In Son en Breugel is het 
gebruikelijk dat de koren aan het eind van de dag een speciale act opvoeren. Hieraan 
wordt momenteel hard gewerkt. In 2014 en in 2015 behaalden wij in Son en Breugel, 
toen nog onder de naam Swaeghs Smartlappenkoor, de eerste plaats. Een bijzonder 
prestatie als je weet dat daar zeer goede koren uit heel Nederland komen optreden. 
Beide overwinningen werden niet verwacht en waren dus een grote verrassing. Of 
Swaegh Zingt dit jaar weer met de beker thuis komt, zullen we moeten afwachten. Het 
zou wel héél bijzonder zijn. Als u dit stukje leest, is de eerste ‘kostuum’-repetitie achter 
de rug. Het wordt weer een bont geheel.

Ook in Hoorn eindigen wij doorgaans in de hoogste regionen en dit jaar zal opnieuw 
geprobeerd worden om bij de eerste drie te eindigen. De liedjes die tijdens beide optredens 
gezongen gaan worden, zijn vrijwel allemaal nieuw in het repertoire opgenomen. Wilt u 
de nieuwe liedjes eens komen beluisteren? Het optreden in Son en Breugel leent zich daar 
prima voor. Een paar extra fans uit Blokker, Zwaag of Zwaagdijk zijn altijd welkom. Jaap 
Bakker (voor intimi Ja…….. ja ja, dat vermelden wij hier natuurlijk niet. Dat is immers 
alleen voor intimi) is op 12 juni onze touroperator en kan u vertellen of er nog plek over 
is in de bus. Bij voldoende belangstelling regelt hij zo extra bussen. Wellicht kiest u ervoor 
om, net als enkele koorleden, in de omgeving op een camping te gaan staan. Maakt u 
meteen een paar supergezellige middagen en avonden mee. U kunt er natuurlijk ook voor 
kiezen om het koor in Hoorn te 
komen beluisteren. Daar wordt 
echter niet de act opgevoerd 
die u wel in Son en Breugel 
kunt zien. Op onze website 
www.swaeghzingt.nl en onze 
facebookpagina houden wij u 
de komende tijd op de hoogte 
van de voorbereidingen voor 
beide optredens. Kunt u 
daar alvast een beetje voor 
warmlopen.

Nieuws van Swaegh Zingt



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

OPHAALDATA: WOENSDAG 1 JUNI
 WOENSDAG 15 JUNI
SVP PAPIER GEBUNDELD OF IN DOOS/BAK AAN DE WEG ZETTEN.

Ophaaldata oud papier Blokker

In de kleuterbouw zijn we van start gegaan met het thema 
Piraten, aan de hand van het prentenboek ‘Woeste Willem’. 
De klassen zijn helemaal omgetoverd tot een waar piratennest!
Woensdag 11 mei kwam er met de flessenpost een hele 
geheimzinnige brief, gebracht door meester Max. De brief zag er 
heel oud uit. Het bleek een echte schatkaart te zijn! Op de schatkaart stond met een kruis 
aangegeven waar een schat te vinden was. De kinderen herkenden al snel het schoolplein 
en de zandbak. Natuurlijk zijn we met alle kleuters naar buiten gerend om de schat te 
zoeken. Tien kinderen kregen de eer om een poging te wagen. Met grote scheppen werd 
er gezocht…. Na een tijdje hadden twee kinderen dan eindelijk succes en werd er een 
echte schatkist uit het zand gehaald. Het werd nu wel heel erg spannend…. In de kist zat 
het prentenboek van Woeste Willem en een brief; Woeste Willem komt op 1 juli langs op 
de Wingerd!
Meteen sprak het thema de kinderen zo ontzettend aan dat er volop piraatje gespeeld 
werd, een echt piratenschip werd gebouwd in de bouwhoek en  kinderen ’s middags op 
school verkleed kwamen als piraat.
In alle klassen is een piratenhoek 
ingericht waar de kinderen kunnen 
ervaren hoe een echte piraat leeft: 
vissen, kijken vanuit het kraaiennest 
met een verrekijker, het schrobben 
van het schip en natuurlijk het zoeken 
naar een echte schat!
Vrijdag 1 juli wordt het thema 
afgesloten met een piratenfeest, met 
natuurlijk als eregast Woeste Willem!
 
Marieke Smids - groep 1/2e

Piraten in groep 1 en 2!



Dag lieve mensen van Drechterland. 

Het is mei en gelukkig, de ijsheiligen zijn voorbij. Geen nachtvorst 
meer, heerlijk. Ik beloof u een warme zomer.
 
Mijn kerk staat dan weliswaar niet in Bergen, het dorp dat zo bekend is om zijn kunst 
en kunstenaars, maar in Oosterblokker kunnen ze er ook wat van. In maart was er 
voor de achtste keer een EXPO XXL. Een tweedaagse expositie van allerlei kunst in het 
formaat XXL. Dat betekende dat mijn hele kerk (het schip, de transepten, de eerste 
verdieping maar ook de tussenzaal) gevuld was met kunst, zoals beelden schilderijen, 
tekeningen, keramiek, textiel, hout, brons, glas en sieraden t. Als u van kunst houdt 
hoeft u niet naar Bergen. Komt u volgend jaar maar eens bij míj kijken.

In april heeft Kunst Op Zolder ook een tweedaagse expositie in mijn kerk gehouden. 
De eerste verdieping en de beide transepten waren volledig bezet met kunst zoals 
schilderijen, keramiek en brons. Heeft u dit gemist? Ik verwacht ze volgend jaar weer.

Ook in april was er het dubbelconcert van Eigen Werk Eerst en Ooker. Ik heb gezien 
dat dat al uitgebreid in Samenspel heeft gestaan. Daar hoef ik hier nu niet over uit te 
weiden. De orkesten zijn goed, de akoestiek van mijn kerk is prima, ik vind het jammer 
dat mijn kerk niet helemaal vol zat.
 
Ik had deze vertelling moeten beginnen met de werkploeg van NL-Doet in maart, maar 
vergeef mij, ik ben ook geen 58 meer. De jongens en meisjes van de Oscar Romeroschool 
hebben mij geheel stofvrij gemaakt, en binnen en buiten schoongemaakt. Op deze 
plaats wil ik de Oscar Romero daarvoor nog hartelijk danken.
 
Ook in april was er weer een sfeervolle dienst om een overledene te gedenken. 
Honderden mensen hebben afscheid genomen. Zo veel belangstelling heb ik nog niet 
vaak meegemaakt. Maar dat kan in mijn kerk; die is groot genoeg. 
 
En dan nog dit. De gemeente Drechterland heeft een nieuwe burgemeester, Michiel 
Pijl. Ik heet hem hierbij hartelijk welkom en hoop dat ook deze burgemeester mijn 
kerk zal weten te vinden en te waarderen, voor onder andere verkiezingen, recepties 
en vergaderingen.

Maar we hebben weer genoeg gepraat. U weet het: houdt u de website in de gaten. 
www.ccp.nu

Een warme groet van uw ijsheilige Pancratius en graag tot de volgende keer.

Pancratius vertelt...



Terugblik op een fantastisch 
pinksterweekend!
Een prachtig programma, en een fantastisch publiek. Kermis 
Zwaag 2016 was in één woord ‘genieten!’

Vrijdagavond begon het spektakel met het Zwaagse Bakvoetbaltoernooi. Teams trokken 
alles uit de kast om te winnen. Zelfs vastzittend aan de stalen buizen probeerden 
deelnemers de bal te veroveren bij de tegenstander. Maar ook al werd er hier en daar  
met grote klasse gespeeld, dat maakte het team ‘De Witte Valk’ niet uit. Zij waren de 
winnaar van het Zwaagse  Bakvoetbaltoernooi en hebben als opdracht volgend jaar hun 
titel te verdedigen!

De zaterdagavond was er één van grote 
klasse! De Tropische kermis knaller Trafassi 
vs Party Top DJ Yannick zette de feesttent 
in Zwaag op z’n kop. De avond werd vanaf 
middernacht doorgezet in Café de Witte 
Valk waar de Feest DJ’s tot in de late uurtjes 
hun platen lieten spreken.

Zondagochtend ging de wekker alweer vroeg voor de ‘Rijdende Kermisborrel’! Een 
vrachtwagen vol publiek maakte een drie uur durende tour door Zwaag. Lachende 
gezichten, leuke reacties van voorbijgangers en mensen die spontaan hun huis 
uitkwamen om deze pracht en praal te bewonderen. Wederom een geslaagde borrel! 
De zondagmiddag was het echt Beachvolleybal weer! Op het zandstrand achter Café de 
Witte Valk gingen de teams tot het uiterste. De Schuimkragen wisten de finale te winnen 
en zette het Tropical Beachvolleybal titel op hun naam!

Maandagochtend bij nacht de man, bij dag de man! Met het pyjamabal waren de 
allersterkste alweer vroeg uit de veren! Beau Smit werd tot Miss Ker-miss 2016 gekozen. 
Het was er al vroeg gezellig. Maandagmiddag was het opnieuw feest voor zowel jong als 
oud! Ondertussen konden alle kinderen genieten van een fantastisch kinderprogramma 
met als hoogtepunt het optreden van The Vioce Kids en het Jeugd Bakvoetbal Toernooi 
in een hevige strijd wisten De Roetetoeters de eerste prijs met grote beker te winnen.

Namens het Kermiscomité willen wij iedereen danken die heeft bijgedragen deze kermis 
Zwaag 2016 tot een succes te maken. Diverse carnavals- en vriendengroepen staan paraat 
als er activiteiten georganiseerd worden, en dat is een mooi gegeven. In het bijzonder 
bedanken we de Jeugdraad, het L.O.P. en café De Witte Valk. En op de laatste maar niet 
de minste plaats danken we het Zwaagse publiek die op een fantastische wijze Kermis 
Zwaag hebben bezocht en beleefd.

Foto’s van Kermis Zwaag 2016 zijn terug te vinden op www.kermiszwaag.nl
Kermis vierend Zwaag bedankt, en tot volgend jaar!

Het Kermiscomité Zwaag



Zondag 5 juni start het Criterium du Dauphiné, dat is een belangrijke 
meerdaagse voorbereidingswedstrijd voor de Tour de France. Dat betekent dat er nogal 
wat hoogtemeters te overwinnen zijn.
Op zondag 5 juni heeft de Westfriese Toerclub uit Blokker weinig hoogtemeters in de 
aanbieding, maar biedt u de gelegenheid om te doen wat fietsers uit deze regio vaak 
doen: fietsen van de ene kust naar de andere kust en weer terug. Een vlakke rit dus, 
maar wel een mooie rit. Ook al door het afwisselende Noordhollandse landschap tussen 
het zoete Markermeer en de zoute Noordzee. Van zoet naar zout kan in twee ritten 
worden gereden: 70 km en 105 km. Bij alle ritten is gekozen voor veilige wegen. Verhoog 
de veiligheid door een helm op te zetten en de telefoon in de achterzak te laten. Het 
staat iedereen uiteraard vrij een eigen tempo te kiezen. De ritten starten om 09.00 uur. 
Vertrekpunt is de Handbalvereniging aan de Noorderdracht 42a in Oosterblokker. Graag 
zien wij u op zondag 5 juni met onze club meerijden.

Nog niet genoeg gereden?? Doe dan mee met onze volgende rit op zondag 26 juni. Dan 
doen we een rondje Alkmaardermeer. Graag tot ziens!

Van zoet naar zout

De Indoor Bowlsvereniging BZH is bij notariele akte op 29 mei 1991 opgericht en bestaat 
BZH dus 25 jaar. Wij hopen dit te vieren 30 mei op onze slotdag van het seizoen 2015/2016.
Op deze dag is er een receptie waarvoor ook oud leden worden uitgenodigd om onder 
het genot van een hapje en een drankje gezellig samen te zijn met het bestuur en de 
leden.

Bestuur BZH

BZH bestaat 25 jaar

Boeren, burgers en buitenlui, zangers en zangeressen, opgelet! Hebben jullie zin in 
een gezellig feestje?
En wil je eens wat anders op de zondagmiddag? Kom dan naar café De Witte Valk, 
Dorpsstraat 175, Zwaag. Er is een OPEN PODIUM. Dat wil zeggen dat iedereen iets 
kan gaan zingen of meezingen, maar dat is natuurlijk niet verplicht. Cd en md-speler 
aanwezig. En Zwaagtv.nl. 
De eerste zondag van de maand, dus de eerstvolgende keer is op 5 juni. 
De presentatie is in handen van zangeres Kelly White. De entree is vrij.

Open podium in de Witte Valk



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:
 Blokker Kapelaan Marco Cavagnaro, tel. 245621
 Zwaag Kapelaan Marco Cavagnaro, tel. 237157
Inlichtingen:  Secretariaat St. Martinus, tel. 237157 
  Geopend: vrijdagmorgen 09.30 - 11.30 uur 
  E-mailadres: sintmartinus@quicknet.nl

Vieringen

vr. 27 mei 09.00 uur Westerblokker Eucharistieviering
za. 28 mei 19.00 uur Oosterblokker Eucharistieviering m.m.v. St. Caecilia
zo. 29 mei  09.30 uur Westerblokker Eucharistieviering m.m.v. Marcanto
   Zwaag GEEN VIERING
di. 31 mei 09.00 uur Westerblokker Eucharistieviering 
wo. 01 juni 09.00 uur Zwaag Eucharistieviering in de Kapel
do. 02 juni 09.00 uur Zwaag Eucharistieviering in de Kapel
vr. 03 juni 09.00 uur Westerblokker Eucharistieviering
  19.00 uur Zwaag Woord- en Communieviering in de Kapel
za. 04 juni 19.00 uur Oosterblokker Eucharistieviering m.m.v. Zingerderwijs
zo. 05 juni 09.30 uur Zwaag Eucharistieviering
   Westerblokker GEEN VIERING
di. 07 juni 09.00 uur Westerblokker Eucharistieviering
wo. 08 juni 09.00 uur Zwaag Eucharistieviering in de Kapel
do. 09 juni  09.00 uur Zwaag Eucharistieviering in de Kapel
vr. 10 juni  09.00 uur Westerblokker Eucharistieviering
zo. 12 juni 10.00 uur Zwaag Regionaal - Jubileumviering Pastoor Jongerden
    Eucharistieviering m.m.v. Voces Cyriaci en
    Zingerderwijs

Protestantse Gemeente Hoorn-Zwaag-Blokker

De kerkdiensten in de wijkgemeente Zwaag-Blokker worden 
afwisselend gehouden in de Dorpskerk van Zwaag (Kerkelaan 
8 in Zwaag) en in de Dorpskerk van Blokker (hoek Westerblok-
ker/Kolenbergstraat):
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 29 mei: WIJKGEMEENTEZONDAG 
Zwaag  ds. N.W. Visser uit Noord-Scharwoude: 

Jeugddienst. Diverse activiteiten tot 
13.00 uur, afgesloten met lunch.

Zondag 5 juni
Zwaag ds. J. Meinders: 
 viering Heilig Avondmaal



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
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
Zorg en Welzijn  0229 - 27 21 96
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
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


