
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 13 oktober kunt u inleveren 

uiterlijk op woensdag 4 oktober 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, Witte Paal 212 – 1742 LA Schagen, tel. 0226-421520 of e-mail: advertentie@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 16 29 september 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
- Eef Smal - Corina van Willegen
- Henny Schoonderwoerd - Chris Baesjou
- Annemieke Ooms - Ivo Stork
- Ellen Muller - Judith Gitzels
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Volg ons ook op Facebook: www.facebook.com/Samenspel

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

Collectanten in oud Zwaag en Bangert Oosterpolder
De jaarlijkse collecte van de Nederlandse Brandwondenstichting vindt plaats van 8 
tot en met 14 oktober. Voor deze collecte hebben wij nog een aantal enthousiaste 
collectanten nodig. Via deze weg wil ik graag een beroep op u doen. Wie wil er een 
paar uurtjes van zijn of haar tijd steken in dit goede doel? Dit jaar zullen er voor het 
eerst een paar collectebussen voorzien zijn van een pin-mogelijkheid. Dat maakt het 
nog makkelijker voor mensen om iets te geven.

Voor meer informatie of voor het aanmelden als collectant mag u mailen naar:  
mariannepisa@hetnet.nl of bellen naar 06-52 324 122.

Ik hoop op veel reacties!

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

Mijn naam zomaar in de rubriek ‘een complimentje’. Dat was even schrikken, dat is al te 
veel eer. Toen ik doorlas had ik gelukkig door dat dit compliment zeker ook bedoeld is 
voor alle vrijwilligers van de Zonnebloem afd. Zwaag/Zwaagdijk-West, en terecht.  Dank 
je wel Jaques. Wij, Zonnebloem Zwaag/Zwaagdijk-West, willen het complimentje door-
geven aan Carla Bot. Carla is al heel lang actief op vele gebieden. Zo stelt zij de serre 
in haar prachtige tuin beschikbaar voor een lunch voor gasten van de Zonnebloem. Zij 
werkt als vrijwilliger bij Cinema Oostereiland en bij de organisatie ‘Vier het leven’. Zij 
geeft met enthousiasme informatie over laatstgenoemde organisatie. Zij is ook vrijwil-
liger bij het comité 4 en 5 mei. Zij haalt mensen van huis op die naar theater willen en 
begeleiding nodig hebben en brengt ze weer thuis. Een ieder die zorg en een beetje 
aandacht nodig heeft kan bij Carla terecht. Kortom een vrouw met een groot hart die 
zich met liefde en veel energie inzet voor de gemeenschap.

Vriendelijke groet, Coby van der Gulik



Mini Bieb

“Wat een leuke kastjes he!” roept een meneer naar mij als ik het luikje dicht doe van de 
Mini Bieb op de Waarschap. “Ik heb mijn boek uit dus even kijken of er weer een leuk 
boek in staat,” zegt hij met een glimlach. We vinden het allebei een leuk initiatief en ik 
leg hem uit dat ik even ging kijken of het boek van mijn schoonzus er nog in stond. Zij, 
Marjon Stroet, schrijft romans en heeft de twee boeken die ze tot nu toe heeft geschre-
ven, gedoneerd aan deze Mini Bieb. Een van haar boeken is uitgeleend. De ander wordt 
door deze aardige meneer meegenomen. “Ik zet hem hier wel weer terug met een 
briefje erin waarin ik mijn mening geef over het boek”. 

In de wijk Bangert en Oosterpolder staan 
verspreid over de wijk zeven kastjes in de 
tuinen van bewoners. Ze zien er allemaal 
hetzelfde uit: rood met een zinken dakje, 
een luik met Mini Bieb erop geschreven,  
op een paal aan de rand van een tuin. 
Nikki Vrees van Stichting Netwerk had 
van het fenomeen Mini Bieb gehoord en 
het leek haar leuk om dit in deze wijk te 
organiseren. In zo’n kastje staan boeken 
van mensen die ze kwijt willen en ieder-
een kan uit het kastje een boek halen 
met de bedoeling dat je er ook weer 
eentje inzet die je zelf gelezen hebt en 
door anderen wilt laten lezen.
Met een klein budget van de gemeente, 
hout gesponsord door Jumbowood en 
een groep van vijf enthousiaste bewoners 
die opgeroepen waren via Facebook, 
werden de eerste kastjes drie jaar gele-
den in elkaar getimmerd. Feico Uijthoven 
was handig met hout en zo werd een 

mooie solide constructie door deze groep ontworpen en in elkaar gezet. De kastjes wer-
den in dezelfde kleur geschilderd en in de tuinen gezet.
Ook bij Janneke van Bockxmeer-Teeuwen staat ook zo’n mooi rood kastje in haar tuin. 
“Het staat er al drie jaar en nog steeds ziet het er goed uit. Het is niet kapot gewaaid 
tijdens de stormen. Ik hou wel in de gaten wat er in het kastje staat. De boeken blijven 
ook best wel droog. Natuurlijk worden ze uiteindelijk vochtig als ze heel lang in het 
kastje staan. Deze haal ik er uit en dan gaan in het oud papier. Kookboeken en andere 
informatieve boeken vind ik er niet in thuis horen, deze haal ik er uit.”  
Verderop in de wijk staat een kastje op de grens van twee tuinen. Deze bewoners willen 
graag kinderboeken in het kastje en dat loopt ook heel goed. 
Ik ga nu even naar het Mini Biebje lopen, want wie weet zit ‘het boek met boodschap’ 
er weer in!



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   4 OKtOBeR 
 WOenSDag 18 OKtOBeR
 
SVP PAPIER GEBUNDELD OF IN DOOS/BAK AAN DE WEG ZETTEN.

gezellige vlooienmarkt in Cultureel Centrum Pancratius

Deze markt wordt gehouden op zondag 1 oktober van 10.00 tot 
16.00 uur. Er zijn diverse kramen met allerlei snuisterijen: twee-
dehands kleding, kaarten, munten, speelgoed, curiosa, sieraden 
en spulletjes uit grootmoeders tijd. Waardevol of niet, zeldzaam, 
bijzonder of alledaags, het is steeds weer een verrassing. Wat 
voor de een geen waarde meer heeft, kan voor de ander nog 
zeer bruikbaar zijn. En over de prijs valt hier altijd nog te onderhandelen!
Tijdens de vlooienmarkt is er een bar en buffet met heerlijke zelfgemaakte soep, 
broodjes en drankjes.
U bent van 10.00 uur tot 16.00 uur welkom.
Entree 1 euro. Kinderen onder de 12 jaar onder begeleiding gratis.
Cultureel Centrum Pancratius, Oosterblokker 98 in Oosterblokker.
Meer informatie: www.ccp.nu.

Kom schaatsen op de Westfries met IJsclub Hoorn
De winter staat weer voor de deur en wat is er dan mooier dan lekker te gaan schaatsen 
op de prachtige ijsbaan die bij ons voor de deur ligt, De Westfries. Zoals elk jaar staan 
onze trainers, ervaren en enthousiaste schaatsers, weer klaar om je de fijne kneepjes van 
het schaatsen bij te brengen. Kom dus ook meeschaatsen!
We hebben schaatslessen voor volwassenen en kinderen. Plezier in het schaatsen staat 
voorop, en iedereen, van beginner tot meer ervaren schaatser kan meedoen.
De inschrijving is weer geopend.  We hebben voor de volwassenen lessen op maandag 
of vrijdag en voor de jeugd op vrijdag of zaterdag, De lessen starten in de eerste week 
van oktober.

Onze club draait op vrijwilligers en daardoor kunnen we de kosten van de abonnemen-
ten laag houden. Kijk op www.ijsclubhoorn.nl/inschrijving voor verdere info.

Tot ziens bij IJsclub Hoorn!



Met de vakantie ben ik naar Zweden geweest. Drie kwartier rijden van onze camping is 
een elandenfarm in het plaatsje Ed. Daar kun je elanden bladeren en bananen geven. Er 
zijn mannetjes en vrouwtjes. Ook waren er kleintjes, die waren erg schattig. De elan-
den waren groter dan we hadden gedacht. Wist je dat elanden dronken worden als ze 
teveel appels eten? Hun huid is erg vet en als je goed kijkt kun je haartjes zien op de 
geweien. De elanden daar zijn gewoon wild, alleen zijn ze gewend om op bepaalde 
tijden eten te krijgen. Er stond ook een hek maar de verzorger zei dat die er staat voor 
de mensen en niet voor de dieren.Het was leuk om te zien. Na een middag op de elan-
denfarm zijn we gaan picknicken bij een meertje waar we ook lekker gingen zwemmen. 
Dat maakte de dag compleet.

Zoey Knol

Samenspel op Reis: elandenfarm in Zweden



toneelvereniging Zwaag speelt  
de komedie ‘Hotel op Stelten’
Dit jaar is de keuze gevallen op de komedie ‘Hotel op Stelten’ 
van Anthony Mariott en Bob Grant. Het verhaal speelt zich af 
in een hotel dat duidelijk betere tijden heeft gekend. Dokter 
Gronsveld komt langs in het hotel, in de hoop een gezellig 
onderonsje te hebben met zijn assistente Michelle. Ongelukkigerwijs bezoekt het orkest 
waarin zijn vrouw harp speelt ook het hotel, wat ervoor zorgt dat hij zijn leugen van 
het ‘golfuitstapje’ moeilijk kan volhouden. De door parfum geobsedeerde manager en 
zijn strijdlustige bediende hebben de kamerindeling totaal niet op orde en zorgen voor 
een hectische avond voor Gronsveld en zijn vrouw, maar ook voor Michelle, een pasge-
trouwd stel dat op huwelijksreis is en een hoornblazer met zijn alcoholistische moeder.
Wanneer alle gasten elkaar in de bruidssuite (en het bed) en de andere (bad)kamers 
tegenkomen en constant van kamer moeten ruilen, ontstaat een dolle verwarring van 
persoonsverwisselingen, heftige confrontaties en misverstanden.

Het hilarische toneelstuk ‘Hotel op Stelten’ kunt u bewonderen op vrijdag 20 april en 
zaterdag 21 april, aanvang 20.00 uur. Uiteraard is er ook dit jaar een speciale ouderen-
voorstelling op zaterdagmiddag om 14.00 uur.
Zet dus alvast een rood kruis in de agenda, want dit toneelstuk mag u niet missen!
Kijk voor meer informatie op www.vriendenkringzwaag.nl.

Camerata Liocorno zingt in Hervormde Kerk Zwaag
Het kamerkoor ‘Camerata Liocorno’ is zaterdag 7 oktober 
voor het eerst te horen in het oudste gebouw van Zwaag, 
de Nederlands Hervormde Kerk aan Kerkelaan. Ook voor 
het eerst onder leiding van de nieuwe dirigent: Lorenzo 
Papolo.
Het koor richt zich vooral op a capella-composities uit de 
periode van de Oude Muziek, maar maakt regelmatig ook 
uitstapjes naar moderner repertoire dat goed past bij die 
vroegere muziek. Dit keer op het programma onder meer 
werken van componisten als Orlando di Lasso, Claudio 
Monteverdi, Pierre Passereau en Michael Praetorius. Met Josef Rheinberger betreedt 
het koor het midden van de 19e eeuw, om daarna steeds dichter bij vandaag te ko-
men met werken van Zoltán Kodály, Morton Lauridsen, Eric Whitacre en Ola Gjeilo.
Het concert begint om 16.00 uur en duurt ongeveer een uur. De kerk is open vanaf 
15.30 uur. Na afloop nodigt het koor u uit voor een drankje en horen de koorleden 
graag wat u ervan vond.
Kaarten kosten 12,50 euro, kinderen tot 16 jaar 5 euro. U kunt eventueel reserveren 
door een e-mail te sturen naar camerataliocorno@gmail.com.



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

Bericht van de Zonnebloem afdeling Zwaag/Zwaagdijk-West

Het aardbeien-uitje

Donderdag 14 september, een dag waarop de 
regen duidelijk aanwezig was, zijn we met elf 
gasten naar het aardbeienbedrijf van Arjan en Es-
meralde Kok in Zwaagdijk-West geweest. Dit was 
bij hoge uitzondering, want normaal gesproken 
geven Arjan en Esmeralda geen rondleidingen.
De ontvangst was in de kantine van het bedrijf. 
Daar werd iets verteld over de geschiedenis van 
het bedrijf en hoe het zich in de loop van de 
jaren ontwikkeld heeft. Daarna moesten we even 
de regen trotseren om naar de ingang van de kas 
te gaan. In deze kas waren rijen aardbeienplan-
ten in potten te zien, een stuk boven de grond 
hangend. Dat is minder nat en gemakkelijker te 
oogsten. Er worden steeds een paar rijen week 
na week geplant om te voorkomen dat alles in 
een keer rijp is dat dan alles tegelijk geplukt zou-
den moeten worden.
Ook om de bestrijding van allerlei schadelijke 

diertjes en ziekten op een zo schoon mogelijke 
manier te doen is een studie op zich. Er werden 
veel vragen gesteld. Iedereen was verbaasd 
over het feit dat er zoveel bij komt kijken om 
van een klein plantje gezonde, lekkere en 
mooie aardbeien te kweken. De aardbeien op 
de koude grond konden we in verband met het 
slechte weer niet bezoeken.
De ochtend werd met koffie in de kantine 
afgesloten. Esmeralda zorgde voor zelfgebak-
ken aardbeientaart en aardbeiencakejes. Het 
was een zeer geslaagd uitje ondanks het slechte 
weer. En nog even wat: de aardbeien smaakten 
heerlijk!

Coby van der Gulik afd. Zwaag/Zwaagdijk-West 
0229-237781
Hilly Hania afd. Westerblokker 0229-243872
Tineke Reus afd. Oosterblokker/Schellinkhout 
0229-262456



Stichting Stadslandbouw valt in de prijzen

Supermarktketen Lidl steunt lokale projecten die 
bijdragen aan een betere en/of gezondere buurt met 
duizend euro. Dit jaar is stichting Stadslandbouw 
Hoorn de gelukkige winnaar. „Met deze bijdrage 
kunnen we onze doelstellingen nog beter realiseren en we zien deze prijs als een aan-
moediging voor wat wij als stichting doen“, zegt voorzitter Chris de Meij. „Met deze 
bijdrage is het mogelijk in oktober tegen een kleine vergoeding een echt heksenfeest te 
geven. Dit vindt zaterdag 7, zondag 8 en vrijdag 22 oktober (herfstvakantie) plaats. We 
beginnen om 14.00 uur en het feest is rond 17.00 uur afgelopen. 
De activiteiten bestaan uit:
- gratis workshop pompoen snijden/gezichten maken
- gratis een rattenspeurtocht/woordspel/grabbelton
- de originele Hoornse heksenpompoensoep
Kinderen die verkleed komen als heks krijgen 50 cent korting op de pompoenen en 
kunnen op de foto met een aantal echte heksen! Parkeren kan bij Westerblokker 32B 
waarna u via de oude IJsselweg zo het terrein op loopt. Daar wordt u feestelijk welkom 
geheten door een van onze heksen.
Voor meer informatie kunt u een mail sturen naar stadslandbouwhoorn@gmail.com.

Dorpsquiz Historisch Zwaag op 8 oktober
 
Het stemt ons heel gelukkig, dat de eerste teams zich hebben ingeschreven. Dat is 
een goed teken! Nu is het zo dat het niet noodzakelijk is om je van tevoren in te 
schrijven. Dat kan op zondag 8 oktober tot aanvang van de quiz ook nog.
Natuurlijk wil iedereen een goed plaatsje hebben en verzekerd zijn van deelname. 
Geen nood: iedereen is welkom en we zorgen ervoor dat iedereen het goed kan zien 
en meebeleven. Laat de zaal van de Witte Valk maar uit zijn voegen barsten.
Het belooft een mooie en legendarische middag te worden. Iedereen is welkom, 
maar we vragen wel vijf euro inschrijfgeld per persoon. Donateurs en sponsors heb-
ben voor twee personen vrijstelling van betaling.  We hopen op een volle zaal. Om 
13.30 uur is de deur open en de quiz start om 14.00 uur. Zoals eerder vermeld bestaat 
een team uit maximaal zes personen. Minder mag ook, maar wij denken dat het leuk 
is om deze quiz met meerdere personen te spelen. 
Uiteraard is er na afloop ruim de gelegenheid om na te praten en te discussiëren over 
de onderwerpen en de filmpjes die deze middag de revue hebben gepasseerd. Wie 
de winnaar wordt, dat weten we nu natuurlijk nog niet, maar eeuwige roem valt je 
ten deel.

Dus: tot zondag 8 oktober in partycentrum De Witte Valk!
Komt allen en we maken er een mooie middag van!



70 jaar K.V.g. St. anna Westerblokker

Wat ’n mooie feestdag! 13 September was het eindelijk zover. Na 
veel sparen en donaties konden wij van deze dag een hele bijzonde-
re maken. Om 10.15 uur stond de bus klaar voor het Gouden Hoofd 
, waar we om 10.30 uur vertrokken. Niemand wist wat we gingen 
doen. Thuis allemaal netjes de haren in de krul, maar er stond een 
harde wind, dus iedereen kwam de bus in met een windhooskapsel.
We reden naar Happy Days waar een heerlijke koffietafel klaar 
stond. De bedoeling was om te gaan varen, maar met windkracht 7 gaat dat niet 
lukken. Gelukkig zijn er in Happy Days vele mogelijkheden om je te vermaken. Eerst 
hebben we een paar uur oudhollandse spellen gespeeld. Spektakel! Met 48 lachende 
vrouwen kun je wel nagaan hoe dat klonk. Daarna gingen we bowlen. De bus vertrok 
om 16.00 uur weer naar het Gouden Hoofd, waar de borrel/koffie klaar stond. Aanslui-
tend werd er een heerlijk diner geserveerd; het kon niet op. Geweldig!
Tijdens het diner werden de bestuursleden bedankt en kregen zij een prachtige bos 
bloemen. Ook de leden die dit jaar 70 jaar zijn geworden werden in het zonnetje gezet 
met bloemen. Allemaal heel feestelijk. Als verrassing kwam Bas Manshanden ons ver-
maken met zijn pub-up quiz. Dan is iedereen toch weer fanatiek. Leuk om te zien hoe 
iedereen geniet. Rond de klok van 22.00 uur ging iedereen heel voldaan naar huis.  
Alle lof voor het bestuur.



Biljart Battle Blokker 
Op vrijdag 6 oktober wordt dit jaar voor het eerst de ‘Biljart Battle van Blokker’ geor-
ganiseerd! De beste biljarters uit beide windstreken zijn opgetrommeld en geselecteerd 
om deze prestigieuze strijd aan te gaan.  In twee teams van ieder 24 personen wordt 
er tegen elkaar gestreden in drie spelsoorten. Dat is op voorhand dus al een unieke en 
beregezellige avond! 
Welk team mag zich een jaar lang kampioen van Blokker en de koning van het groene 
laken noemen? 

Kom de strijd, passie, mooie caramboles, ongelukkige klosballen en nog veel meer zien 
en beleven op vrijdag 6 oktober in De Harmonie! Aanvang 19.00 uur.

Hopelijk tot dan.

Vossenjacht voor de kids van Zwaagdijk-West

Zaterdag 7 oktober is er weer een leuk  
programma gemaakt voor de kids van Zwaagdijk-West.
Vossenjacht, speurtocht, of hoe je het ook noemen wil.
Aanvang 14.00 uur bij de Wildebras. Wij proberen mooi 
weer te regelen.

Op www.de-wildebras.nl kunt u terecht voor alle informa-
tie over de Wildebras. Ook staat hier informatie over alle 
verenigingen die gebruik maken van de Wildebras.

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

De huisartsenpraktijk is wegens nascholing, vakantie of nachtdienst gesloten op:
Dinsdag 28 november en vrijdag 29 december.



1 oktober Vlooienmarkt aanvang: 10.00 uur
 Cultureel Centrum Pancratius, Oosterblokker

1 oktober the Mordants aanvang: 16.00 uur
 Het Gouden Hoofd, Blokker

7 oktober Battle of Blokker aanvang: 19.00 uur
 De Harmonie, Oosterblokker

7 oktober Camerata Liocorno aanvang: 16.00 uur
 NH Kerk, Kerkelaan Zwaag

8 oktober Quiz Stichting Historisch Zwaag aanvang: 14.00 uur
 De Witte Valk, Zwaag

13 oktober Seniorenbijeenkomst aanvang: 10.00 uur
 Cultureel Centrum Pancratius, Oosterblokker 

15 oktober Bassie en Bobo aanvang: 14.30 uur
 Cultureel Centrum Pancratius, Oosterblokker

Activiteitenagenda     oktober 2017

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

She’s amazing-avonden weer van start

Elke eerste donderdag van de maand organiseren wij een avond 
voor vrouwen. De She’s Amazing-avonden zijn inspirerend en 
verrijkend voor elke vrouw, ongeacht uit welke cultuur of situatie 
dan ook. Elke avond heeft een eigen thema met een christelijk 
karakter. Rina Kossen deelt in openheid en met veel humor de 
voor de meeste vrouwen herkenbare belevenissen van haar eigen 
leven. Jij en je vriendinnen zijn donderdag 5 oktober van harte 
welkom in De Plataan, Pastoor Nuijenstraat 1 in Zwaag. Vanaf 19.45 uur kun je bin-
nenlopen. De koffie en thee staan voor je klaar. Na afloop is er tijd voor een gezellig 
samenzijn en een hapje en drankje.
Meer informatie: www.shesamazing.nl of rinakossen@gmail.com.
De avond is vrij toegankelijk, maar een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.
Het belooft opnieuw een fijne en bijzondere avond te worden. Neem gerust iemand mee!
Tot ziens op 5 oktober!



Sportagenda      oktober 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

1 okt Heren Aanvang 14.00 uur  De Blokkers - Hauwert’65 Blokker

1 okt Heren Aanvang 14.00 uur  Westfriezen - SEW  Zwaag

8 okt Heren Aanvang 14.00 uur De Blokkers - Dynamo Blokker

ZaaLVOetBaL

29 sep Heren Aanvang 21.05 uur Zwaag-Hooglandkozijnen - LEBO 2 Zwaag

6 okt Heren Aanvang 21.50 uur Zwaag-Hooglandkozijnen - Chabab Zwaag

9 okt Dames Aanvang 20.00 uur BZV - Zwaag-Hooglandkozijnen2 Sporthal Zwaag

13 okt Dames Aanvang 21.05 uur Zwaag-Hooglandkozijnen - Wapen v. Ilpendam Zwaag

HanDBaL

1 okt Dames  Aanvang 13.15 uur Westfriezen - Tornado 2 Zwaag

1 okt Heren Aanvang 13.45 uur HV Blokker - Lotus  Oosterblokker

1okt Dames Aanvang 12.15 uur HV Blokker - Tornado 3 Oosterblokker

VOLLeYBaL

7 okt Heren Aanvang 13.30  uur  WhamWham - Ardea  De Opgang

7 okt Dames Aanvang 15.30 uur WhamWham - Croonenburg De Opgang

6 okt Dames Aanvang 21.15 uur NIVO-Westvolver - Croonenburg 3 De Schalm

13 okt Heren Aanvang 19.30 uur NIVO - Jonas 2  De Kers

taFeLtennIS

6 okt Heren Aanvang 20.00 uur TT Sport/A-Merk – JOVO Oosterblokker 53

arie den Blanken met pensioen
Dit jaar beëindig ik als laatste van de drie oudgedienden mijn werkzaamheden 
bij Fysiotherapie Blokker aan de Boekerij. Ik zou het leuk vinden om persoonlijk 

afscheid te nemen. Daartoe bent u in de gelegenheid op 12 oktober tussen 16.00 en 
18.00 uur in de Nadorst, Westerblokker 171.

Ik wens mijn collega’s Steven, Jitske, Robin en Alex veel succes en al het werkplezier 
dat ik zelf 35 jaar in Zwaag en Blokker heb mogen ervaren.

Arie den Blanken



Familieberichten & Zoekertjes
FaMILIeBeRICHten

te KOOP

Witte kinderbox met grijswit boxkleed, compleet met mobile van Prenatal.  
Bij oma gebruikt en nieuw gekocht, samen € 75,- Wit aankleedkussen € 5,-.  

Telefoon: 06-47838668.

Dank
Een woord dat alles omvat.

Wij willen hiermee iedereen bedanken die op welke wijze dan ook,  
ons tot steun is geweesttijdens de ziekte en na het overlijden van mijn lieve vrouw, 

onze moeder en oma

tiny van Kampen-Laan

Zwaag, Kees van Kampen
Kinderen en kleinkinderen

Heeft u iets te koop of zoekt u iets, 
wilt u iets bekend maken, aanbieden of vragen?

Voor plaatsing in het Samenspel van 13 oktober graag uiterlijk op  
WOenSDag 4 oktober voor 19.00 uur uw berichtje inleveren.

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

t.n.v. stichting samenspel
De tekst kunt u mailen naar redactie@stichtingsamenspel.nl 

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

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

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

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



KaRo Handbaltoernooi een zonnige topper!

De zon scheen, de velden lagen er puik bij, de barbecue in de fik. Het fantastische ter-
ras zat direct vol. Een mooi deelnemersveld, sponsors werden omgeroepen, een tip top 
toernooischema en de vrijwilligers hadden er zin in. Aan alle voorwaarden voor een 
geslaagd toernooi was voldaan. Als sportpark ’t Krijt van Westfriezen rond half tien vol-
loopt en er om 10.00 uur afgetrapt kan worden, geeft dat een trots en warm gevoel. 

Voor de 44-ste maal kwamen handballiefhebbers uit heel Westfriesland, met een veel-
voud aan supporters naar Zwaag om daar de eerste serieuze stappen te maken voor 
een nieuw handbalseizoen. Het was een uitstekend georganiseerd toernooi. Een mooi 
visitekaartje voor heel handballend Westfriesland en zeker ook voor de s.v. Westfriezen. 
Verslag, foto’s en clippies van dit geslaagde toernooi kunt u vinden op www.westfrie-
zen.nl.
Westfriezen stond even stil bij het heuglijke feit dat er 60 jaar handbal was dit jaar. Het 
begon in 1957 als onderafdeling van Turnlust, waarna het over ging in het zelfstandige 
Sportlust in 1960. In 1973 volgde een ‘gedwongen huwelijk’ en werd s.v. Westfriezen de 
naam.
Emmy Schipper kreeg een mooie ruiker voor haar inzet voor het handbal door de jaren 
heen. Handbalvoorzitter Siem Besseling ontving een zilveren waarderingsspeld, voor 
zijn inbreng in het Zwaagse handbal en zijn inzet voor de totale club. Danny en Piet 
Rood kregen bloemen voor hun onvoorwaardelijke steun als sponsor van de handbaltak 
en hun vrijwilligerswerk bij de s.v. Westfriezen. Zo werd het  60 jaar handbal in Zwaag 
op een mooie manier in het zonnetje gezet.



We zijn het schooljaar goed begonnen en maken er ook dit jaar weer een feest van!
Op basisschool Socrates in Zwaag worden veel nieuwe kinderen ingeschreven. Om alle 
geïnteresseerde ouders een goed beeld van de school te kunnen geven hebben we veel 
open ochtenden ingepland in het komende schooljaar. Tijdens de open ochtend krijgen 
ouders informatie over de school, een rondleiding door de school en is het uiteraard 
mogelijk om vragen te stellen. Ouders kunnen zich aanmelden voor een van de open 
ochtenden via de aanmeldknop op de homepage van de website www.obssocrates.nl.

We horen bij elkaar
De eerste twee weken zijn voorbij gevlogen op OBS So-
crates. Alle groepen zijn gestart met lessen van de vreed-
zame school met als thema ‘We horen bij elkaar’. Kinderen 
maken kennis met hun nieuwe klas, juf en klasgenootjes. 
Zij maken afspraken over omgaan met elkaar maar ook 
de regels in de groep en het samenwerken met elkaar. Ze 
leren de verschillen tussen regels en afspraken, maar ook 
tussen opstekers  
en afbrekers. Oftewel we creëren een klimaat waarin  
ieder kind zichzelf kan zijn en gewaardeerd wordt.

Graag goed gebundeld! De opbrengst komt ten goede aan de Zwaagse verenigingen. 
Steun ook uw vereniging met oud papier voor het L.O.P.! Kijk eens op www.lopzwaag.nl

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

OPHAALDATA: 
MaanDag   2 OKtOBeR
MaanDag  16 OKtOBeR



We zijn begonnen….

Vorige week hebben we de deuren weer geopend, na een 
heerlijke periode van vakantie vieren. We hebben kunnen 
ontspannen, genieten en energie opgedaan.
Het tam van de Wingerd heeft in de laatste week van de 
vakantie al aardig wat werk verricht om het jaar goed te 
starten. De ruimte voor de onderbouw heeft een metamorfose 
ondergaan. Onze hal heeft een nieuwe vloer, frisse kleuren op de wand en de kapstok-
ken en verwarming hebben een steigerhouten look gekregen en in de lokalen zijn de 
oude kasten vervangen voor nieuwe witte kasten. Een zeer welkome verfrissing voor de 
onderbouw.
Bij de start van een nieuw schooljaar zijn de groepen gemixt en moeten de kinderen 
hun plekje in de groep weer vinden. Het handig inspelen op de groepsprocessen in de 
klas is belangrijk om een positieve leeromgeving te ontwikkelen. Daarom zullen we in 
de eerste weken oefeningen en activiteiten voor het positief maken van groepen inzet-
ten. Gedurende de dag worden er korte activiteiten georganiseerd die invloed hebben 
op het positieve groepsproces.
Als een groep positief is heeft dit ook fijne gevolgen: Kinderen gaan met plezier naar 
school, er zijn minder ordeproblemen, leerlingen helpen elkaar en de leerresultaten zijn 
beter. Goede redenen dus om hier aandacht aan te besteden.

Het team van de Wingerd heeft er weer zin in en we hopen een mooi schooljaar in te gaan!

avond vol humor bij Vrouwengilde Zwaag
Lachen is gezond, zo wordt er wel beweerd en dat werd groots toegepast door het 
optreden van comédienne, Marie-Louise alias mevrouw Kovacs.
Wat een prachtige avond. De manier van optreden was zeer professioneel, de ver-
kleedpartijen, de gevatheid, maar vooral de anekdotes. Ze maakte er voor de leden 
van het KVG een geweldige avond uit van. Deze avond was het tweede onderdeel 
van het nieuwe jaarprogramma. Op 28 september gaan de dames op excursie naar 
het vliegveld in Lelystad en bezoeken zij daar ook het museum Aviodrome.
Woensdag 18 oktober staat een gezellige middag Jeu de Boules (aan het Leeker-
pad in Zwaag) gepland.  Wel van te voren even aan melden bij Tonny Rood, Willem 
Alexanderstraat 3 in Zwaag. En zo zijn er nog heel veel leuke en ook interessante 
bijeenkomsten in dit nieuwe seizoen. 

Bent u nog geen lid van het KVG in Zwaag en zoekt u gezelligheid dicht bij huis? 
Meldt u zich dan aan als lid, per telefoon: 237609 of 237817 of 2338155. Wij zorgen 
er dan voor dat u ons volledige programma thuis krijgt. Voor € 22,50 kunt u een 
heel seizoen genieten.



terugblik 42ste Bangerttoernooi bij L.t.C. Wings - Blokker

Zondagmiddag 20 augustus werd de laatste tennis-
bal geslagen van alweer het 42ste Bangerttoernooi 
bij L.T.C. Wings - Blokker dat speciaal voor de gele-
genheid in Spaanse vakantiesferen was gebracht. El 
torneo ha terminado; we hebben genoten van acht 
dagen tennis en volop gezelligheid. De verschillende commissies binnen de vereniging, 
vele andere vrijwilligers, sponsors en natuurlijk spelers en toeschouwers: allemaal hart-
stikke bedankt! Zonder jullie kunnen we het toernooi niet organiseren.
En omdat we het nog steeds ontzettend leuk vinden om te doen, zijn we er volgend 
jaar weer bij. Voor de vijfde keer op rij. Doen jullie ook weer massaal mee? Reserveren 
jullie dan ook weer tijdig jullie campingplek bij ‘Camping de Bangert’?

Graag tot volgend jaar bij het Bangerttoernooi 2018!

Van appel tot moes
Wat weten we eigenlijk over appels? 
Je hebt vast wel eens van je ouders 
gehoord dat een appel een gezond soort snoep is. Je kent zeker ook de uitspraak ‘snoep 
verstandig, eet een appel’ en die klopt. Maar wat maakt appels dan zo gezond? Waar 
komen ze eigenlijk vandaan? Kun je de pitten van de appel eten? Heb je ook zoveel vra-
gen hierover? Doe dan mee aan de doe-middag op zondag 1 oktober bij MAK Blokweer 
en maak je eigen appelmoes.
Deze Maks’ doe-middag is voor kinderen van 6 tot en met 12 jaar en is van 14.00 tot 
15.30 uur aan de Kloosterhout 1-2 in Blokker. De doe-middagen worden minstens twee 
keer per maand georganiseerd en staan altijd in het teken van één van onze thema’s  
natuur, boerderij en groen.
Aanmelden kan telefonisch: 
0229-266344 of via e-mail: 
info@mak-blokweer.nl. 
De kosten zijn € 4,50 per kind 
(inclusief materialen).



Meezingmiddag met Bassie en Bobo 15 oktober

Voor badkamerzangers, zangers in de auto, bruiloftzangers, valse zangers en een ieder 
die blij wordt van zingen organiseert Cultureel Centrum Pancratius een meezingmiddag 
onder leiding van Bassie en Bobo op zondag 15 oktober van 15.00 tot 17.00 uur (met 
pauze). Meezingen met het repertoire van diverse Nederlandstalige artiesten zoals de 
Zangeres zonder Naam, Jan Smit, Nick en Simon, Andre Hazes en Drukwerk en Engelsta-
lig repertoire zoals van de Beatles, Stones, The Cats, Queen en John Denver.
Het publiek kiest een lied uit de bundel en onder de bezielende leiding van Bassie en 
Bobo zingen we het lied allemaal mee. Of we nu goed of minder goed kunnen zingen, 
het gaat om het plezier en de ontmoeting. Teksten zijn goed mee te lezen, liedjes goed 
te doen, akoestiek geweldig en drankjes verkrijgbaar. Van zingen word je vrolijk, dus 
doe eens gek, kom en doe mee! De entree is € 3,50 per persoon, inclusief consumptie. 
Kinderen onder de 12 jaar vrij entree. U kunt kaarten aan de deur kopen. De deur is 
open vanaf 14.30 uur. Kaarten kunt u ook reserveren via info@ccp.nu of telefoonnr. 
06-27 076 702.
Bassie en Bobo:
Bas Berkhout: elektrische gitaar, akoestische gitaar, trekzak, banjo, mondharmonica, bas-
gitaar, mandola en zang. Jeroen Aker: akoestische gitaar, mondharmonica en zang.

Groep 8 van De Bussel heeft huisdieren: een vis 
en een schildpad. Eigenlijk zijn het schooldieren 
omdat zij er al zijn sinds de oprichting van de 
school.  De schildpad is een geelwangschildpad 
en is al erg groot. Maar hoeveel de schildpad 
per schooljaar groeit  en of hij nog groei, dat was onbekend. Echter, op zijn logeeradres 
tijdens de zomervakantie sloeg de schildpad aan het vervellen. De oppassers bewaarden 
de schilddeeltjes en zie eens hoeveel! Wauw, wat mooi om te zien en wat leuk dat we 
weten dat hij 
gezond is en...
groeit!

De schildpad weer terug van vakantie!



  Column Desiree
Het normale leven

We zitten alweer even in het ‘normale’ leventje. Alhoewel, 

normaal vind ik het eigenlijk niet. Carmen is begonnen in 

groep 3. Ze is een vroege leerling, omdat ze pas in december 

zes wordt. We hadden verwacht dat ze het leuk zou vinden. Ze heeft zichzelf leren 

lezen en leest alles wat los en vast zit. Nu kon ze nog meer nieuwe dingen leren.  

We hoopten dat ze meer uitgedaagd zou worden. Helaas is het heel anders. Ze vindt 

het maar stom op school. Ze mist het spelen en ze vindt alle lessen maar lang duren. 

Elke dag is het trekken aan een dood paard om haar op tijd klaar te krijgen voor school. 

We hopen dat het een kwestie van wennen is, maar je gaat enorm twijfelen aan je 

keuze op deze manier. 

En dan nog iets dat ik niet normaal vind. Meteen in de eerste week kwam het bericht 

dat de leraren gaan staken op 5 oktober. Dat begrijp ik heel goed. Het lerarensalaris is 

niet in verhouding tot het werk dat ze doen en de verantwoordelijkheid die ze heb-

ben. Daarnaast is er een enorme werkdruk. Naast de contacturen met de leerlingen 

zijn ze nog uren per dag bezig met de administratie. Verslaglegging, lessen voorberei-

den, etc. En het feit dat tegenwoordig alle kinderen, al dan niet met het zogenaamde 

rugzakje, dezelfde kant op worden geduwd maakt het niet makkelijker. Waar vroeger 

kinderen met een leerachterstand naar speciaal onderwijs gingen, waar veel meer tijd 

en aandacht was om ze te begeleiden, moeten ze nu maar mee met de rest. Hoeveel 

tijd kost het een docent wel niet om deze leerlingen goed onderwijs te kunnen bieden? 

Ik begrijp het heel goed, echt waar. Maar waar ik wel weer moeite mee heb, is dat wij 

als ouders, die niets kunnen doen aan de plannen van de regering (welke regering?) er 

weer de dupe van zijn. Van ons wordt namelijk verwacht dat wij wel opvang regelen.  

En op de een of andere manier zijn stakingen altijd op een maandag, dinsdag of don-

derdag. De dagen waarop de meeste ouders werken. En extra opvang kost geld, over 

het algemeen. En daar krijgen we dan weer niets voor terug. Ik hoop dat de BSO deze 

dag de hele dag open is. Anders hebben veel ouders een probleem. Dat geldt trouwens 

voor alle stakingen; van het OV, van supermarktdistributiecentra, van boze boeren; de 

‘normale’ burger is de sjaak. Die heeft er last van. En die meneren en mevrouwen in 

Den Haag die niet eens normaal een regering kunnen vormen, die staan erbij en kijken 

ernaar. En gaan weer verder met hun normale leventje. Het zal mij benieuwen.



Battle of Blokker: Oosterblokker versus Westerblokker

De organisatie, carnavalsvereni-
ging de Blockeniers en de O.P.A.S, 
zijn volop met de voorbereidingen 
bezig voor de zesde battle of Blok-
ker. Zaterdag 7 oktober zal de strijd 
weer losbarsten! De teams zijn 
bekend en daar zitten knappe kop-
pen bij die veel kennis hebben over 
Ooster- of Westerblokker. 
De spanning stijgt inmiddels al: wie 
komt er dit jaar als winnaar uit de 
bus? Wordt het het ijzersterke team 
uit Oosterblokker met teamcaptain 
Luc Schunselaar? Of neemt team 
Westerblokker revanche onder lei-
ding van Piet Koelemeijer en vegen 
zij team Oost van de mat, dat in 
2016 oppermachtig was?   
U begrijpt, het leeft weer tus-
sen deze twee dorpskernen. Om 
u alvast een beetje op te warmen 
maken we hieronder de strijders 
bekend:

team Oosterblokker:  team Westerblokker:
Luc Schunselaar(teamcaptain) Piet Koelemeier (teamcaptain)
Wendy Jansen   Marian Smit
Emiel Jong   Judith van der Gulik
Niels Wijnker   Tom Takken
Rick van Engen   Hans Kieftenburg
Linda Koopman   Michel Koster

Deze twee ijzersterke teams staan in de startblokken om de confrontatie aan te gaan. 
Achter ieder teamlid staat een back-up van vijf mannen of vrouwen om de teamleden 
van informatie te voorzien. Er zullen verschillende vragen worden voorgelegd. Denk 
hierbij aan de historie van Blokker, wetenswaardigheden over de twee dorpskernen, 
muziekvragen, ‘wie raadt de mysteryguest’ en gezichten, straten of huizen raden.
De Battle, is te vergelijken met programma’s als De Jongens tegen de Meisjes of Ik Hou 
van Holland. Spanning en sensatie dus op 7 oktober. De arena waar dit spektakel dit 
jaar zal plaatsvinden is café  de Harmonie. Noteer dit alvast in uw agenda! De organisa-
tie komt snel met meer informatie, maar dat het een spektakel wordt staat nu al vast! 
De entree is vrij en natuurlijk muziek na.



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 1 oktober   Zondag 8 oktober

Zwaag: ds. J. C den Hertog uit Oudorp Blokker: ds. Jacob Meinders

Mantelzorgers op de Jacq Schuddebuik

Samen met mijn matroos Alex wachtte ik, schipper Arjen, 
op het achterdek van de Jacq Schuddebuik. Er stond een 
ferme wind en wij zeiden tegen elkaar, ben benieuwd 
wie er komen opdagen van de mantelzorgers.
Als eerste kwam Theo aanlopen. Hij begon meteen te 
vertellen over de Halve Maen en is eigenlijk niet meer 
opgehouden. De rest volgde snel. Toch zijn er ook men-
sen niet opgestapt vanwege de windkracht 5 tot 6. Na 
de koffie meerden wij af en in de luwte van het Ooster-
eiland trokken we de zeilen op . Zodra we het havengat 
uitvoeren, ging de boot hangen en speelde door de golven 
met grote snelheid richting het zuiden.
Als schipper let ik goed op m’n gasten en kijk wat ze er van 
vinden. Iedereen genoot op zijn eigen manier. De een komt 
met verhalen over vissen op de Noordzee en paling stropen 
bij de sluizen in Schellingwoude. De ander is heel stil en kijkt 
alleen maar naar die prachtige onstuimige golven en schilderachtige Hollandse 
luchten. Gezamenlijk werden er ook maatschappelijke thema’s uitgepraat. En na-
tuurlijk Theo bleef enthousiast als gids van de 17e eeuw.
Twee uur hebben door de golven geschuimd. Sommigen hadden te weinig kleding 
mee en die waren dan ook blij dat we haven weer binnen voeren.
Tijdens de afsluitborrel had iedereen de woeste wind nog in zijn kop. Er werd hevig 
op los gekletst, en werd er gezongen door, ja alweer Theo en ook mijzelf. Super 
gezellig gewoon.
Toen iedereen vertrokken was heb ik even een half uurtje voor me uit gestaard. En 
heb ik de film nog even opnieuw afgedraaid. Het was een kort maar mooi verhaal. 
Alex beaamde het. De zeiltocht werd verzorgd  door de Omring en de 1.hoorn. 

Schipper Arjen



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, Westerblokker en Zwaag
 Pastoor Samuel Marcantognini telefoon 0229-245621
 Kapelaan Mario Agius,   telefoon 0229-245621
Inlichtingen: Secretariaat Heilige Matteüs parochie 
 Pastoor Nuijenstraat 3a, 1689 GM  Zwaag
 Telefoon: 0229 - 216749
 Geopend: maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 11.45 uur 
 E-mail: secretariaat@rkmatteus.nl
Vieringen

In de maand oktober, Mariamaand, is de kapel elke dag open van 10.00-12.00 uur
vr.  29 sept. 09.00 uur Westerblokker Eucharistieviering

   16.30 uur Zwaag Woord- en Communieviering in de Perelaar

za. 30 sept. 19.00 uur Oosterblokker Eucharistieviering m.m.v. Dames- en Herenkoor

zo 01 okt. 09.30 uur Zwaag Eucharistieviering

di. 03 okt. 09.00 uur Westerblokker Eucharistieviering

wo. 04 okt. 08.30 uur Zwaag  Stille aanbidding in de kapel

   09.00 uur Zwaag Eucharistieviering in de kapel

   19.00 uur Zwaag Rozenkransgebed in de kapel

do. 05 okt. 09.00 uur Zwaag Eucharistieviering in de kapel 

    Aansluitend koffiedrinken in Matteüs Huys

vr. 06 okt. 09.00 uur Westerblokker Eucharistieviering

   19.00 uur Zwaag Woord- en Communieviering in de kapel

za. 07 okt. 19.00 uur Oosterblokker Eucharistieviering m.m.v. Zingerderwijs

zo. 08 okt. 09.30 uur Zwaag Eucharistieviering m.m.v. Marcanto

di. 10 okt. 09.00 uur Westerblokker Eucharistieviering

wo. 11 okt. 08.30 uur Zwaag Stille aanbidding in de kapel

   09.00 uur Zwaag Eucharistieviering in de kapel

   19.00 uur Zwaag Rozenkransgebed in de kapel

do. 12 okt. 09.00 uur Zwaag Eucharistieviering in de kapel

vr. 13 okt. 09.00 uur Westerblokker Eucharistieviering



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.
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


