
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 14 oktober kunt u inleveren 

uiterlijk op WOENSDAG 5 oktober voor 19.00 uur ‘s avonds 

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

Tekst kunt u het beste aanleveren in Word of direct in uw e-mailbericht. 
Foto’s in een zo hoog mogelijke resolutie, minimaal 300 dpi en illustraties zoals logo’s het liefst 
als illustrator EPS en anders ook in een zo hoog mogelijke resolutie. Als u hierover vragen 
heeft, kunt u ze uiteraard altijd stellen via redactie@stichtingsamenspel.nl .

De redactie behoudt zich het recht voor de kopij in te korten en te beoordelen op toepasbaar-
heid en correcte inhoud voor plaatsing. Voor vragen of opmerkingen kunt u zich wenden tot 
de redactie via redactie@stichtingsamenspel.nl . Drukfouten voorbehouden.

Wilt u adverteren in Samenspel?
Als u een advertentie wilt plaatsen in Samenspel, kunt u contact opnemen met Drukkerij Gerja,
Smeetsweg 4, 1738 DK Waarland, tel. 0226-421520 of e-mail: samenspel@gerja.nl 

Heeft u een vraag voor de redactie?
Als u vragen heeft aan de redactie van Samenspel, dan kunt u bellen naar: 0229-241249
(tussen 19.00 en 20.00 uur).

Heeft u Samenspel niet ontvangen of heeft u een vraag over de verspreiding?
Als u opmerkingen of vragen heeft over bijvoorbeeld de verspreiding, kunt u contact opnemen 
met Ben Gitzels: 0229-262185.

Jaargang 46, nummer 16 30 september 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 - Chris Baesjou
- Annemieke Ooms - Ivo Stork
- Ellen Muller - Judith Gitzels
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Een complimentje!

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

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

Werk aan de weg,  
bouw rotondes Zevenhuis  t/m 24 oktober
Er komen op de Jan Tinbergenweg (de hoofdweg op het bedrijventerrein Zevenhuis) 
twee rotondes. Het werk duurt tot eind oktober. De feitelijke bouw start op woensdag 
28 september na de voorbereidingen in de bermen. In de week van 17 t/m 21 oktober 
kan het verkeer vanaf de Zwaagdijk niet via Zevenhuis naar de Westfrisiaweg. Aanslui-
tend is de volledige weg afgesloten van vrijdag 21 oktober 20.00 uur tot maandag 24 
oktober 05.00 uur. Er is een omleiding via de Hoornseweg.

Deze rubriek is opgezet als een doorgeefrubriek.  
Degene die een compliment krijgt mag in het volgende Samenspel  
een complimentje geven. 
Deze week geven Wim en Mieke van Hilten een complimentje: 

Wij kregen van Ton en Ida Steen een complimentje. Dank daarvoor.
Beiden zijn wij nogal actief op diverse fronten in het vrijwilligerswerk. Samen met heel 
veel andere mensen dingen doen waar je plezier aan beleeft. Je ontmoet veel mensen 
en maakt daardoor heel veel mee, dat geeft je een fijn en goed gevoel.  
Vast ook iets voor u?
Zolang wij kunnen, hopen wij hier nog een lange tijd mee door te gaan.
Wij willen het compliment doorgeven aan Irma Koreman, ‘super’-vrijwilliger van en voor 
LTC Wings Blokker, met op de achtergrond haar steun en toeverlaat Herman.

Groetjes van Wim en Mieke van Hilten

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

De huisartsenpraktijk is wegens nascholing,  
vakantie of nachtdienst gesloten van

maandag 17 oktober t/m vrijdag 21 oktober.



Open repetitie Martinus Cantorij

De Martinus Cantorij houdt op de vrijdagen 14, 21 en 28 oktober open repetitie.  
Onder leiding van dirigent Paul Waerts werken we aan nieuwe Christmas Carols voor 
de kerstuitvoeringen. Daarin zal ook het bijzondere ‘Magnum Mysterium’ van de 
Noorse componist Ola Gjeilo, met een prachtige cello-begeleiding te horen zijn.  
Extra stemmen zijn van harte welkom, vooral bassen en tenoren.
De repetities zijn vanaf 20.00 uur in de Dorpskerk op Kerkelaan 8 in Zwaag.  
De Martinus Cantorij zingt Anglicaanse kerkmuziek tijdens Choral Evensongs (gezon-
gen vespers) in onder meer de Zuiderkerk in Enkhuizen, de Laurentiuskerk in Alk-
maar en de Dorpskerk van Zwaag. Deze zomer zong het koor zelfs in de beroemde 
Westminster Abbey in Londen.
Voor informatie kunt u bellen (0228-527772) of kijk op www.martinuscantorij.nl

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

OPHAALDATA: MAANDAG 3 OKTOBER
 MAANDAG 17 OKTOBER

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



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

Musicalvereniging Zwaag maakt kennis met burgemeester

In het kader van de kennismaking van de burgemeester 
vanHoorn met zijn inwoners en verenigingen was burge-
meester Jan Nieuwenburg afgelopen zaterdag uitgeno-
digd door de Musicalvereniging Zwaag op hun jaarlijks 
verenigingsuitje. 
De burgemeester liet 
zich informeren over het 
wel en wee binnen onze 
musicalvereniging en werd 
verrast met het zingen 
van het mooie lied uit de 
musical Aida, ‘Gezegend 
Nubie’. Tevens ontving hij 
de nieuw ontworpen pos-
ter van onze nieuwe pro-
ductie Blood Brothers. De 
burgemeester beloofde bij 
een van onze uitvoeringen 
aanwezig te zijn. Kaartver-
koop start 1 oktober via 
musicalzwaag.nl. 
De uitvoeringsdata zijn: 20, 21, 22, 27 en 28 januari 2017.

De Lourdeskapel

Na een goed bezochte monumentendag 
op 10 september jl. is het bijna oktober. 
En oktober is rozenkransmaand. Daarom 
is de Lourdeskapel in Zwaag, op de zon-
dag na, elke ochtend open van 10.00 tot 
12.00 uur voor een stiltemoment, gebed 
of  het opsteken van een kaarsje bij de 
mooi gemaakte Lourdesgrot in Zwaag.
Op de woensdagavonden is er om 19.00 
uur rozenkrans bidden of een kleine vie-
ring met gebed en zang in het teken van 
Maria. Maar het ‘Lourdes- gevoel’ krijgen 
we als er dan meer mensen samen komen.

Namens de openkapelgroep,  
R. Gitzels



Vrouwenteam She’s Amazing gaat koken met meesterkok.

Het vrouwenteam She 's Amazing verzorgt opnieuw een gezellige en boeiende  
vrouwenavond op 6 oktober in De Plataan, Pastoor Nuyenstraat 1 in Zwaag.
De vorige avond, op donderdag 1 september, was een avond vol humor maar ook 
leerzaam. En na afloop een gezellig samenzijn. De avond werd toen muzikaal verzorgd 
door zangeres Natascha Groot. 

Donderdag 6 oktober nodigen wij u uit, voor opnieuw een bij-
zondere avond. Meesterkok Guido Robert geeft een workshop 
over gezond eten. Spreekster Rina Kossen zal na de workshop, 
kort het thema gezond eten toelichten vanuit het christelijke 
perspectief. Zangeres Natascha Groot zal de avond muzikaal 
ondersteunen.
Vanaf 19.45 uur kunt u binnenlopen. Het programma begint om 
20.00 uur en wordt rond 21.00 uur afgesloten. Daarna is het ge-
zellig samenzijn onder genot van een gezond hapje bereid door 
meesterkok Guido Robert en een drankje.
De avond is vrij toegankelijk. Een vrijwillige bijdrage wordt op 
prijs gesteld.
Zie ook: www.shesamazing.nlNatascha Groot

Kunst en Hobby in de  
voormalige Sint Michaëlskerk 
Blokker

Naar aanleiding van de vele leuke reacties over 
de expositie in juni in de Sint Michaëlskerk 
(voormalige tapijtkerk) Westerblokker 44 in 
Blokker, zal nogmaals een expositie te zien zijn 
van twaalf creatieve deelnemers uit Blokker en 
Oosterblokker. Op 8 en 9 oktober is de expositie 
te bezichtigen tussen 11.00 en 17.00 uur.
Er zijn onder andere schilderijen, retropane-
len, fotografie, beelden, keramiek, sieraden, 
kussens en jassen gemaakt van wollen dekens 
te zien. Ook zal dichter Sjaak Klaver aanwezig 
zijn en Larissa Böhm (die de poster en de flyer 
ontworpen heeft). Entree is gratis. Iedereen is 
van harte welkom, de koffie staat klaar.
Voor info: Dorris van den Braak,  
tel: 06-20411788, 
e-mail: dorrisvdbraak@hotmail.nl
Zie ook Facebook: ‘Kunst Hobby Blokker’.



Uitdagende activiteiten én nieuwe vriendjes maken.  
Ontdek Scouting Discovery in Zwaag!

Op zoek naar een leuke uitdagende bezigheid voor je kind? Dan is Scouting Discovery 
precies wat je zoekt! Samen met andere kids in dezelfde leeftijdscategorie (al vanaf 5 
jaar) zijn er wekelijks diverse activiteiten in ons clubgebouw (bij HonkyTonk). Beleef 
spannende avonturen en leer spelenderwijs samenwerken, objecten bouwen, vuur ma-
ken en nog veel meer. Alles op een speelse manier en met de juiste begeleiding. 
Maak kennis met Scouting Discovery en kom de eerste drie keer gratis kijken!
Kijk op www.scoutingdiscovery.nl voor meer informatie. 
Laat je uitdagen en kom bij Scouting Discovery in Zwaag!

Deze foto is aan het Samenspel  
ter beschikking gesteld door de 
stichting Historisch Blokker.
Heeft u een leuk, mooi of bijzonder 
verhaal over deze foto?  
De redactie hoort het graag!  
Stuur uw verhaal bij de foto naar: 
redactie@stichtingsamenspel.nl.  
In het volgende Samenspel zullen 
wij hier dan aandacht aan besteden.

Levend verleden



Terugblik K.V.G. st Anna 

Op 23 augustus, een prachtige zonnige dag, 
zijn we met achttien dames op de fiets ge-
stapt richting Andijk. Relaxed fietsend omdat 
we anders te vroeg aanwezig zouden zijn bij 
het museum van Marius van Dokkum. Daar 
werden we gastvrij onthaald door Annet, de 
zus van Marius.
Na de koffie gaf ze een hele leuke presen-
tatie over het werk van Marius. Zijn werk 
wordt gekenmerkt door de vele details op 
zijn schilderijen. Er is veel op te zien, vaak 
met een humoristische ondertoon. En juist 
door die humor weet hij op een voortreffe-
lijke wijze te communiceren en soms om een 
specifieke boodschap over te brengen. 
Het zijn situaties die voor de meesten van 
ons herkenbaar zijn. Vaak worden gewone 
mensen uitgebeeld in hun eigen leefomge-
ving. Als toeschouwer kom je in aanraking 
met hun eigenaardigheden. Het zijn eigenlijk 
lachspiegels, waar je iets van jezelf in kunt 
herkennen, of anders gezegd: geschilderde 
cartoons. Het was in één woord ‘geweldig’. 
Hierna hebben we in de tuin van het museum genoten van een lunch.

’s Middags gaf Wil Gorter een presentatie over haar hoedenverzameling. Ze heeft er 
ruim 400! Bij elk hoofddeksel had ze een apart verhaal, dat ze op een speciale manier 
vertelde waardoor de lachspieren goed werden getraind. 
Na een mooie middag fietsten we richting Blokker terug en onderweg genietend van een 
ijsje was het voor de leden nog een verrassing waar we gingen eten. Dat werd in de tuin 
van Marian, waar een Chinees buffet klaar stond. We kijken terug op een mooie dag.

Onze eerste avond na de vakantie, 14 september, kozen we voor een ontspannen 
avond. We begonnen met de K.V.G Kaars aan te steken voor Jan Stavenuiter, de man 
van Marian, die op 1 september plotseling is overleden. We wensen haar veel sterkte 
toe nu en in de toekomst.
De avond  werd verzorgd door showgroep De Kriek. Dat zijn jonge mensen met een be-
perking. Ze brengen een wervelende show, geïnspireerd door Corry Peelen en Veronica 
van Heeswijk. Met veel enthousiasme playbacken ze verschillende liedjes. Al zelf genie-
tend, maken er een hele show van.
Als afscheid kregen ze een klein Boeddhabeeldje mee waar ze heel blij mee waren.
Na een drankje en hapje gingen ook wij voldaan naar huis.

Onze volgende avond is 11 oktober a.s.
Bestuur K.V.G st Anna

Marius van Dokkum, Doe-het- zelver



Kindercursussen in wijkcentrum Kersenboogerd

Gezond Koken
Keukenprinsen en -prinsessen opgelet! We beginnen weer met een gezonde kookcursus 
in wijkcentrum de Kersenboogerd en we hebben nog een paar plekjes over. De cursus 
bestaat uit tien lessen, waarin je met een groep van tien kinderen een super lekkere 
maaltijd kookt. Deze bestaat uit een hoofdgerecht en een toetje! Elke week weer wat 
anders. De laatste les koken we voor één van je ouders/verzorgers of vriendje/vriendin-
netje.
De kookcursus is voor kinderen in de leeftijd van 8 tot 12 jaar en is op dinsdagmiddag 
van 15:45 tot 17:45 uur. De kosten zijn € 40,- en dit is inclusief ingrediënten.  
We starten bij voldoende deelname in oktober.
Voor meer informatie en/of aanmelden kunt u contact opnemen met wijkcentrum  
De Kersenboogerd, Brederodegracht 1 te Hoorn, tel. 0229-219966 of via de website,  
www.netwerkhoorn.nl.

Bouwen & experimenteren met elektrotechniek
We hebben voor de cursus bouwen en experimenteren met elektrotechniek nog een 
aantal plekjes vrij. Als kinderen technische vaardigheden leren, merken ze dat techniek 
leuk is. Ook leren ze spelenderwijs met het materiaal en het gereedschap omgaan.  
Ze tonen hun werkstuk aan ouders, vriendjes en kennissen en leggen uit hoe iets werkt. 
Dat geeft ze meer zelfvertrouwen.
We doen verschillende dingen. Wat dacht je bijvoorbeeld van allerlei proefjes, of het 
maken van een elektrische gitaar, lekker timmeren en zagen, of bezig zijn met elektra? 
Elke week ontdek je weer een nieuwe techniek. De cursus duurt tien weken en vindt 
plaats op dinsdagmiddag van 16.00 tot 17.30 uur en is voor kinderen in de leeftijd van  
8 t/m 12 jaar. De kosten voor de cursus zijn € 36,-.  
We starten bij voldoende deelname in oktober. 

Voor meer informatie en/of aanmelden kunt u contact opnemen 
met wijkcentrum De Kersenboogerd, Brederodegracht 1 in Hoorn, 
tel. 0229-219966 of via de website,  
www.netwerkhoorn.nl.



Open jeu de boules-toernooi

Heb je tijdens je vakantie heel leuk jeu de boules gespeeld?  
Dat  kan je ook in Hoorn doen. Of het nu regent, waait, sneeuwt 
of stormt.. bij ons zit je droog. We hebben namelijk een prachtig 
onderkomen met 16 binnenbanen en 42 buitenbanen. We zitten 
op het Leekerpad no. 8. Als je het Keern helemaal uitrijdt, dan nog 
verder het noorden in door Risdam Noord en dan voor je helemaal 
niet meer verder kan linksaf, dan vind je het vast.
Als je een lidmaatschap overweegt dan kun je op verschillende da-
gen en tijden spelen. Donderdags en zaterdags op de middag vanaf 
13.30 uur, woensdags en vrijdags op de avond vanaf 19.30 uur. Je 
kunt dan het best een half uurtje van tevoren aanwezig zijn om je te 
melden. Er is altijd wel iemand om je verder te helpen.  
De club is heel toegankelijk en de leden zijn heel hulpvaardig. 
Voor de inwendige mens is er natuurlijk een gezellige kantine.  
Om voor te zitten, na te zitten en tussen de partijen door de keel te smeren.

Wat maakt jeu de boules nu zo leuk?
Je bent sportief bezig; het komt niet zo zeer op kracht aan, maar op techniek. Je maakt 
op een snelle manier met veel mensen kennis. Bij aanvang wordt van ieder een bal bij 
elkaar gelegd en je speelt dan met twee mensen tegen twee andere mensen. De spelre-
gels worden je gaandeweg wel duidelijk. Ervaren en niet ervaren mensen spelen zo met 
en tegen elkaar. 
Lijkt het je wat? Kijk dan ook eens op onze website www.bouledozers.nl. 

Op donderdag 6 oktober is er een open jeu de boules-toernooi. De kosten om mee te 
doen zijn € 2,50 per persoon. Aanmelden 12.30 uur, aanvang 13.00 uur. Er zijn leuke 
prijzen te winnen. Licentie is niet verplicht, iedereen is welkom. Natuurlijk ook om te 
kijken. Dat kost niets.

Doe mee met de kleding-
inzamelingsactie van  
Sam’s Kledingactie.

Op zaterdag 1 oktober vindt in Zwaag de kledinginzamelingsactie van Sam’s Kledingac-
tie voor Mensen in Nood plaats. U kunt dan uw gebruikte kleding, schoeisel en huis-
houdtextiel in gesloten plastic zakken afgeven van 9.00 tot 17.00 uur bij C.A. Neuvel, 
Dorpsstraat 167 in Zwaag (tegenover Deen Supermarkt). 
De opbrengst gaat dit jaar naar een ontwikkelingsproject van Cordaid Mensen in Nood 
in Bangladesh waar elk jaar meer dan 8.000 mensen verdrinken in het regen- en cy-
cloonseizoen. Dijken begeven het en hele stukken land worden door het water wegge-
spoeld.

Voor verdere informatie zie www.samskledingactie.nl



Familieberichten & Zoekertjes

Voor plaatsing in het Samenspel van 14 oktober 
graag uiterlijk op WOENSDAG 5 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.

DANKBETUIGINGEN

Voetreflex-oefenklanten gezocht
Voetreflexologe die zich wil ontwikkelen tot HBO-niveau zoekt klanten  

voor behandelingen van menstruatieproblemen en voetproblemen  
(bijv. hallux valgus, hielspoor).

Ongeveer 8 behandelingen, eens in de week.
Heeft u interesse? Mail dan naar angelapronkdewit@hotmail.com  

of bel naar tel. 0610-791433.

Zoveel kaarten, warme woorden, belangstelling en troost.
Hartelijk dank voor uw blijk van medeleven na het overlijden
van onze lieve en zorgzame moeder, schoonmoeder en oma.

Annie Dekker-Laan

Daarom willen wij u middels deze weg hartelijk bedanken 
 voor al uw medeleven en steun.

Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen.

               29-09-1949        Leo Peetoom 12-08-2016

Hierbij wil ik u, ook namens de kinderen, bedanken voor uw medeleven,  
uw aanwezigheid bij de herdenkingsdienst en/of begrafenis van Leo, evenals voor de 
bloemen, brieven en kaarten die thuis zijn bezorgd. Tevens een woord van dank voor 
uw belangstelling en de vele kaarten en bloemen die Leo heeft gekregen tijdens zijn 

lange ziekteperiode.
Wij zullen nu verder moeten zonder Leo in ons leven.  

De acceptatie en de verwerking hiervan zal nog wel enige tijd gaan kosten,  
maar de vele mooie en goede herinneringen aan hem zijn voor ons van onschatbare 

waarde en die kan niemand ons ontnemen.

Vera Peetoom-van Kampen



Familieberichten & Zoekertjes
GEVONDEN

GEZOCHT

Sleutels gevonden op de Koewijzend ter hoogte van huisnummer 26/28 op  
28 augustus om 15.20 uur. Van wie zijn de sleutels? Informatie: 0229-236658.

Bigband BiG GiG is vanwege het vertrek van de 2e trompettist op zoek naar een 
trompettist(e). Interesse? Bel Dirk Braaf op 0229-230162 of 06-25395102.

Mailen mag ook: dirkbraaf@outlook.com

1x sportschoen Adidas, maat 8 (42). Gevonden in Zwaag. Informatie: 0229-243706.

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?

Zaterdag 22 oktober:  
Try-out concert St. Caecilia 

St. Caecilia bereidt zich voor op het najaar. Begin november gaat de vereniging meedoen 
aan een festival in Bodegraven. Om goed voor de dag te komen organiseren wij ter 
voorbereiding een try-out concert in De Plataan. Naast St. Caecilia treedt ook Excelsior 
Oostzaan op, dat in november op concours gaat. Beide orkesten spelen een concertwerk, 
maar ook andere muziekstukken. Repetitiedagen en vele uurtjes thuis zijn hier ter voor-
bereiding al ingestoken. De 22ste spelen beide orkesten voor het eerst hun programma 
voor publiek. Iedereen is van harte welkom op zaterdag 22 oktober om een kijkje te 
nemen om 20.00 uur. De toegang is gratis.

Alvast voor de verre planners: tijdens het Hemelvaartweekend 2017 (25 - 28 mei) ont-
vangt St. Caecilia het Duitse orkest St. Peter und Paul uit Karlsruhe. Het vorige uitwisse-
lingsweekend dateert alweer van ruim tien jaar geleden, dus het is tijd om onze Duitse 
vrienden weer te verwelkomen in Zwaag. Wilt u een weekend gastgezin zijn? Geef dit 
dan door aan een van onze leden!

Muziekvereniging St. Caecilia Zwaag



1 oktober Vossenjacht Aanvang: 14.00 uur
 De Wildebras, Zwaagdijk-West

2 oktober Vlooienmarkt Aanvang: 10.00 uur
 Cultureel Centrum Pancratius, Oosterblokker

6 oktober She’s amazing kookt Aanvang: 19.45 uur
 De Plataan, Zwaag

8 + 9 oktober Kunst en Hobby Aanvang: 11.00 uur
 Westerblokker 44, Blokker

9 oktober Quiz Historisch Zwaag Aanvang: 14.00 uur
 De Witte Valk, Zwaag

21 oktober Lezing bankieren voor senioren Aanvang: 14.00 uur
 Het Gouden Hoofd, Blokker

22 oktober Try-out St.Caecilia Aanvang: 20.00 uur
 De Plataan, Zwaag

Activiteitenagenda      september 2016

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

Dier en welzijn

Met dierendag verwen je je huisdier met iets lekkers of een extra knuffel. Maar hoe 
weet je nou of jouw huisdier blij en gelukkig is? Elk dier heeft zo zijn eigen liefheb-
berijen. Tijdens de ‘Dier en welzijn’ doe-middag bij MAK Blokweer op zondag 9 okto-
ber ontdek je hoe dit bij boerderijdieren zit. Wanneer voelt een kip zich kiplekker? En 
waarom houden varkens zo van een modderbad?
Deze Maks’ doe-middag voor kinderen van 6 t/m 12 jaar vindt plaats op zondag 9 okto-
ber van 14:00 tot 15:30 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 
email naar info@mak-blokweer.nl. De kosten zijn € 4,50 per kind.
Stichting MAK Blokweer, Kloosterhout 1-2, 1695 JC Blokker, www.mak-blokweer.nl



Sportagenda      september 2016

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
2 oktober Heren Aanvang 14.00 uur
 Westfriezen–George st Zwaag
9 oktober Heren Aanvang 14.00 uur
 De Blokkers –Kolping Boys Blokker
ZAALVOETBAL
5 oktober Dames Aanvang 19.15 uur
 BZV –Arch.b.Nieuwboer 5 Zwaag
7 oktober Dames Aanvang 20.10 uur
 Zwaag/HooglandKozijnen-Lutjebroek Zwaag
7 oktober Heren (Topklasse) Aanvang 21.05 uur
 Zwaag/HooglandKozijnen –T’Knooppunt  Zwaag
14 oktober Dames Aanvang 21.50 uur
 Zwaag/HooglandKozijnen-Arch Nieuwb 3  Zwaag
HANDBAL
2 oktober Dames Aanvang 13.30 uur
 Westfriezen –Tornado Zwaag
9 oktober Dames Aanvang 14.30 uur
 HV Blokker –Vriendschap 2 Oosterblokker
9 oktober Heren Aanvang 13.15 uur
 HV Blokker –Kleine Sluis/Tonegido Oosterblokker
VOLLEYBAL
7 oktober Heren Aanvang 19.30 uur
 NIVO –WVS’90 De Kers
7 oktober  Dames Aanvang 19.30 uur
 NIVO/Westvolver –Voluit 3 De Kers
8 oktober Heren Aanvang 15.30 uur
 WhamWham –US  5  De Opgang
8 oktober Dames Aanvang 13.30 uur
 WhamWham –VV Amsterdam 2 De Opgang
TAFELTENNIS
7 oktober Heren Aanvang  20.00 uur
 TT Sport A merk –DOKO 2 Oosterblokker 53
JEU DE BOULES
6 oktober Open tour aanmelden Aanvang 12.30 uur
 Zie kopij Samenspel Leekerpad  8 Hoorn



Wie wordt Zwaagkenner 2016? 

De voorbereidingen voor de grootse Jubileumquiz van 9 oktober in de Witte Valk zijn in 
volle gang. De makers hebben de overige medewerkers inmiddels de vragen voorgelegd 
en we zijn tot de conclusie gekomen dat het een hele leuke, leerzame quiz geworden is.
Eens kijken welk team zich Zwaagkenner zal kunnen noemen. Zondag 9 oktober, om-
streeks 17.00 uur zullen we het weten!
In een eerdere berichtgeving hebben we bekend gemaakt dat de deelnemers een klein 
bedrag aan inschrijfgeld zouden moeten betalen. Dit hebben we inmiddels terugge-
draaid en het is nu zo dat ieder team gratis aan de quiz kan meedoen. Reden temeer 
om je als team (van vier personen) te melden bij de inschrijving en een prachtig mid-
dagje met een onvervalst spelelement te beleven. In een ander verband hebben we het 
weleens gehad over ‘de eer van het dorp en dat gaat in dit geval ook zeker op. 
Kom dus allemaal op zondag 9 oktober naar De Witte Valk en doe mee met de quiz. De 
zaal is open vanaf 13.30 uur en om 14.00 uur start de quiz.

Naast de Dorpskerk 
is inmiddels de 
reconstructie van 
het veelbesproken 
paardenpad ge-
realiseerd. Tijdens 
werkzaamheden 
in de Dorpsstraat 
in 2012 kwam het 
pad te voorschijn. 
We hebben een 
deel opgegraven en 
bewaard en dankzij 
de hulp van Pluim 
bestratingen, Adrie 
Knol en Michael 
Kieftenburg ligt het 
stukje pad er nu 
prachtig bij. We zijn 
hier heel erg mee in 

onze nopjes. Een stukje geschiedenis van Zwaag is hiermee bewaard gebleven. Mocht je 
op een mooie dag een rondje om gaan, kijk dan eens bij onze prachtige Dorpskerk aan 
de Kerkelaan en in het bijzonder bij ons paardenpad, dat je vindt in het grindpad achter 
het hek dat naar de begraafplaats loopt.

Zoals jullie weten is Historisch Zwaag een stichting en kunnen wij onze werkzaamheden 
verrichten door de bijdragen die de donateurs en sponsors ons gunnen. Wat zou het 
mooi zijn, als de deelnemers aan de quiz ons verblijden met inschrijving als donateur of 
sponsor. Het maakt het voor ons dan mogelijk om onze werkzaamheden tot in lengte 
van dagen voort te zetten. Bestaande donateurs kunnen deze middag hun donateur-
schap voor 2017 bij de penningmeester voldoen. Hartelijk dank alvast!



Nieuws van de Zwaagse Gymnastiek  
en Turn Vereniging

Op 1 oktober start de Grote Clubactie en ook de leden van 
ZG&TV komen dan bij u langs de deur om te vragen of u een  
lot wilt kopen. Met de opbrengst van deze lotenverkoop willen 
wij nieuw materiaal  kopen om te gebruiken in onze trainingen.
Wij mogen ook mee doen aan de DEEN-jeugdsponsoractie en daar zijn wij natuurlijk 
heel blij mee. Onze koker staat bij het filiaal aan de Dorpsstraat. Als u ons wilt steunen 
kunt u daar de muntjes in doen die u krijgt bij bepaalde boodschappen. 
Wij hopen dat er veel loten gekocht gaan worden en muntjes in de koker van ZG&TV 
zullen komen.

Vlooienmarkt in Cultureel Centrum 
Pancratius in Oosterblokker.
Zondag 2 oktober is er weer een gezellige vlooienmarkt in  
Oosterblokker! Er zijn diverse kramen met allerlei snuisterijen  
zoals tweedehands kleding, kaarten, speelgoed, curiosa, sieraden 
en spulletjes uit grootmoeders tijd. Waardevol of niet, zeldzaam, bijzonder of al-
ledaags, het is steeds weer een verrassing. Wat voor de één 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 zelfge-
maakte soep, broodjes en drankjes.
 
U bent van 10.00 uur tot 16.00 uur welkom.
Entree 1 euro. Kinderen jonger dan 12 jaar onder begeleiding gratis.
U vindt ons in het Cultureel Centrum Pancratius, Oosterblokker 98 in Oosterblokker.
Meer informatie: www.ccp.nu of voor vragen info@ccp.nu

Zwaagdijk-West Meester Derkspark
 
Op zondag 2 oktober om 11.30 uur kunt u meepraten over het Meester Derkspark. Bij 
mooi weer vindt dit plaats in het Meester Derkspark achter de Klokkeweit, bij minder 
mooi weer in de Wildebras. 
U kunt dan meepraten, suggesties aandragen om het park op te waarderen, of om het 
een betere invulling te geven, zoals bijvoorbeeld meer bomen, zitplaatsen of trimgele-
genheid. Wat kan er beter of moet er veranderen naar uw mening? 
Laat uw stem horen! De Dorpsraad gaat zich hiervoor inzetten om dit 
dan verder uit te werken en invulling geven.
 
De Dorpsraad 

Voor info: Peter van Langen of Kees Diekman



Opa’s en oma’s op Socrates

Binnenkort start de Kinderboekenweek. Het thema is dit 
keer ‘Voor altijd jong, opa’s en oma’s’. De kleuters zijn al fanatiek met dit thema begon-
nen. We hebben het over wie er bij ons in huis wonen en wie nog meer familie van ons 
zijn. De kinderen nemen foto’s mee van hun opa, oma en andere gezinsleden en mogen 
hier over vertellen. Ook mogen de opa’s en oma’s bij ons in de klassen een kijkje nemen. 
Zo was er een opa die raceauto’s met kinderen heeft geknutseld, een oma die oude 
liedjes en versjes heeft gezongen en een oma die huizen van K’nex heeft gebouwd. De 
kinderen vinden het ontzettend leuk om aan hun opa en oma te laten zien hoe het in 
de klas gaat. Bent u nieuwsgierig naar onze school geworden? 
U bent van harte welkom voor een rondleiding. 
Neemt u ook eens een kijkje op onze website: www.obssocrates.nl . Tot ziens!

Mattheusspeld (voorheen Martinusspeld)
Dit jaar gaan we voor het eerst een Mattheusspeld uitreiken. En dat gaan we doen op 
zondag 13 november.  Zoals bij de meeste mensen wel bekend zal zijn, is deze onder-
scheiding in het leven geroepen
om vrijwilligers binnen onze parochie, die zich buitengewoon verdienstelijk hebben 
gemaakt, op bijzondere wijze te eren. Wij zijn ons bewust dat velen zich nog steeds met 
hart en ziel inzetten voor onze parochie. Misschien kent u iemand waarvan u vindt dat 
hij of zij voor de speld in aanmerking komt. U kunt hem of haar nomineren door een 
briefje te schrijven waarin u uitlegt
(dit hoeft niet lang te zijn) wat u redenen zijn. U kunt uw aanbeveling naar de pastorie 
brengen of opsturen. Doe dit wel voor 10 oktober, met een duidelijke vermelding op de 
envelop van Mattheusspeld.

De Mattheusspeldcommissie van de St. Martinusparochie Zwaag



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

OPHAALDATA: WOENSDAG 5 OKTOBER 
 WOENSDAG 19 OKTOBER
SVP PAPIER GEBUNDELD OF IN DOOS/BAK AAN DE WEG ZETTEN.

Ophaaldata oud papier Blokker

Doe mee met de Nationale Kinderzwerfboekdag 
op 5 oktober!
Breng een kinderboek naar de verschillende wijkcentra in Hoorn.

Op woensdag 5 oktober, de start van der Kinderboekenweek, is het Nationale Kin-
derzwerfboekdag. In heel Nederland worden op deze dag kinderboeken uit zwerven 
gestuurd. Ook multifunctioneel activiteitencentrum De Kreek, zwerfstation, doet mee! 
Wij roepen kinderen op om op 5 oktober gelezen kinderboeken bij ons te brengen. Het 
boek krijgt een zwerfsticker opgeplakt en kan beginnen aan een spannend zwerfavon-
tuur. Natuurlijk kunnen de kinderen dan zelf een ander leuk boek uitzoeken om thuis te 
lezen en daarna weer uit zwerven te sturen!

Kinderzwerfboek, een initiatief van Nationaal Fonds Kinderhulp, vindt dat er boeken 
moeten zijn voor álle kinderen. Lezen is namelijk cruciaal voor de ontwikkeling van 
ieder kind.
Op de verschillende locaties in Hoorn zijn er Kinderzwerfboek-station geopend, een 
plek waar zwerfboeken zich thuis voelen. Kinderen halen hier een boek om thuis te 
lezen en laten het weer ergens achter voor een ander kind. Een zwerfboek kan je te-
genkomen in wachtkamers, treinen, hotels, kinderboerderijen en natuurlijk een Kinder-
zwerfboek-station. Hier vind je ook de speciale zwerfstickers.
Voor meer informatie en de adressen van Kinderzwerfboek-stations:  
www.kinderzwerfboek.nl

Zaterdag 1 oktober Lourdesviering, thema dienstbaarheid

19.00 uur R.K. Hiëronymuskerk Wognum met medewerking van het Sylvidakoor
In de Rooms Katholieke kerk is de maand oktober gewijd aan de Rozenkrans. De 
keuze van deze maand hangt samen met de liturgische gedachtenis van Maria van 
de Rozenkrans op 7 oktober. In vele kerken vind je dan ook wel een beeld, een icoon, 
een mozaïek of een raam aan haar gewijd en vaak zijn er verschillende afbeeldingen 
tegelijk aanwezig. 
Maria en Lourdes zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden, daarom wil het Lourdes-
comité Wognum hierbij stilstaan in de Lourdesviering  op 1 oktober aanstaande.U 
bent van harte Welkom.



Het cliché dat vakantie heet. 
Deel 2.

Dag 2 van onze welverdiende vakantie. Het is 5.30 uur. ‘Mama, 

ik ben wakker!’ Waar waren we ook alweer? O ja, op vakantie. Dante is uit zijn bedje 

gekomen, blijkbaar. Is het traphek wel dicht? O ja, dat hadden we gedaan. “Uhh, Dant? 

Het is nog midden in de nacht! Je moet nog even slapen hoor?” Reactie: ‘whèèèh ik wil 

niet slapen.’ Iedereen wakker.  

Televisie aan dan maar. Zappen. Belgische zenders, Franse zenders, Engelse zenders, 

Duitse zenders. Nederlandse kinderprogramma’s? Forget it! Onze verwende kids (extra 

zenderpakket met kinderzenders thuis) vinden het niet echt tof. En wij voelen ons slech-

te ouders, want onze kinderen zijn niet flexibel op televisiegebied. Op heel veel andere 

gebieden ook niet trouwens. De gordijnen open. Klaar voor een lekkere vakantiedag. 

Regen. Grijze lucht. Goh. Maar we moeten wel broodjes halen. Waar waren de paraplu’s 

ook alweer? In de auto. Stukje verderop. Samen met Carmen naar de winkel. Heuvel op, 

heuvel af, langs de speeltuin. Leuk zo’n speeltuin. Alleen jammer dat alles zeiknat is. En 

jammer genoeg blijft het een beetje zo. De hele vakantie. Wisselvallig en vooral erg nat. 

Gelukkig zijn er het binnenzwembad en een binnenspeeltuin. Als je wat wilt drinken 

op het terras bij het restaurant moet je eerst naar een ander restaurant een etage lager 

lopen. In het voorseizoen is dit namelijk niet open. Handig als je op twee ukkies in de 

binnenspeeltuin moet letten.

Het is natuurlijk behelpen om de kinderen steeds te moeten vermaken in een huis dat 

de helft is van ons eigen huis qua oppervlakte én met de helft van je eigen spullen.

Na een week moeten we verplicht verhuizen. Het boekingssysteem van het bunga-

lowpark snapt het niet dat mensen twee weken op vakantie willen. Wij achteraf ook 

niet. En het was onmogelijk om zonder bijbetaling in hetzelfde huisje te blijven. Kleine 

volksverhuizing dus. Afijn, wel weer een schoon huisje. Na een aantal dagen wordt het 

wat zonniger. We kunnen barbecueën op ons terras en de kindjes spelen lekker buiten. 

Maar ’s avonds wordt de vloer niet meer droog na een dweilbeurt. Sterker nog, de dag 

erna lijkt het zelfs nog natter als voor het dweilen. En de dag daarna nog steeds. Elaine 

wordt verbannen naar het campingbedje. Kruipen op een natte vloer is een beetje 

smerig. We leggen het voor bij de receptie. ‘Ja, het gebeurt wel vaker dat het grondwa-

ter opstijgt als het warmer is na een periode van veel regen.’ Door de plavuizen vloer. 

Kunnen we er wat aan doen? Nee. Ja, naar een ander huisje verhuizen voor de laatste 

paar dagen. Alweer. Laat maar. Wij willen een droog huis en een wasmachine. We gaan 

lekker naar huis. Heerlijk, zo’n vakantie.

Desiree’s column



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:
 Blokker: Kapelaan Marco Cavagnaro, telefoon 0229 - 245621
 Zwaag: Kapelaan Marco Cavagnaro, telefoon 0229 - 237157
Inlichtingen: Secretariaat:  St. Martinus, telefoon 0229 - 237157 
 Geopend:        vrijdagochtend  van 09.30 tot 11.30 uur 
 E-mailadres:  sintmartinus@quicknet.nl 

Vieringen
vr. 30 sept. 09.00 uur Westerblokker  Eucharistieviering
  16.30 uur Zwaag Woord- en Communieviering in de Perelaar
za. 01 okt. 19.00 uur Oosterblokker Eucharistieviering Samenzang
zo. 02 okt. 09.30 uur Westerblokker Eucharistieviering Sterren en Stars
     Zwaag GEEN VIERING
di. 04 okt. 09.00 uur Westerblokker Eucharistieviering
wo. 05 okt. 09.00 uur Zwaag Eucharistieviering in de Kapel
  19.00 uur Zwaag Bidden rond Maria in de Kapel
do. 06 okt. 09.00 uur Zwaag Eucharistieviering in de Kapel
vr. 07 okt. 09.00 uur Westerblokker Eucharistieviering
  19.00 uur Zwaag Woord- en Communieviering in de Kapel
za. 08 okt. 19.00 uur Oosterblokker Eucharistieviering m.m.v. Zingerderwijs
zo. 09 okt. 09.30 uur Westerblokker Eucharistieviering
     Zwaag GEEN VIERING
di. 11 okt. 09.00 uur Westerblokker Eucharistieviering
wo. 12 okt. 09.00 uur Zwaag Eucharistieviering in de Kapel
  19.00 uur Zwaag Gebedsdienst rond Maria in de Kapel
do. 13 okt. 09.00 uur Zwaag Eucharistieviering in de Kapel
vr. 14 okt. 09.00 uur Westerblokker Eucharistieviering
za. 15 okt. 19.00 uur Oosterblokker Eucharistieviering m.m.v. Dames- en Herenkoor
zo. 16 okt. 09.30 uur Westerblokker Eucharistieviering 
    Zwaag GEEN VIERING

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 2 oktober  Zondag 9 oktober
Zwaag: dhr. R. de Lange uit Zaandam Blokker: mw. ds. T. van Lente-Griffioen



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
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
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


