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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.

Stichting

SAMENSPEL

Woont u buiten het verspreidingsgebied?
Geïnteresseerden die buiten het verspreidingsgebied wonen, maar wel het Samenspel willen
ontvangen, kunnen contact opnemen met Ben Gitzels, telefoon: 0229-262185.
Tegen een kleine vergoeding krijgen zij het Samenspel dan toegestuurd.
Vrijwillige bijdrage
Wilt u Samenspel financieel steunen door middel van een vrijwillige bijdrage, dan kunt u dit
overmaken op bankrekeningnummer: NL 17 RABO 0122 1373 96 t.n.v. Stichting Samenspel.

Kopij voor de volgende uitgave van het Samenspel op 16 februari kunt u inleveren

uiterlijk op woensdag 7 februari 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 toepasbaarheid en correcte inhoud voor plaatsing. Voor vragen of opmerkingen kunt u zich wenden tot
de redactie via redactie@stichtingsamenspel.nl . Drukfouten voorbehouden.
Wilt u adverteren in Samenspel?
Als u een advertentie wilt plaatsen in Samenspel, kunt u contact opnemen met Zeeman reclamegroep, Witte Paal 212 – 1742 LA Schagen, tel. 0224 - 296007 of e-mail: advertentie@zrgbv.nl
Heeft u een vraag voor de redactie?
Als u vragen heeft aan de redactie van Samenspel, dan kunt u bellen naar: 0229-241249
(tussen 19.00 en 20.00 uur).
Heeft u Samenspel niet ontvangen of heeft u een vraag over de verspreiding?
Als u opmerkingen of vragen heeft over bijvoorbeeld de verspreiding, kunt u contact opnemen
met Ben Gitzels: 0229-262185.

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

- Corina van Willegen
- Chris Baesjou
- Ivo Stork
- Judith Gitzels

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

Een c ompli mentje!
Deze rubriek is opgezet als een doorgeefrubriek. Degene die een
compliment krijgt mag in het volgende Samenspel een
complimentje geven.
Jeroen en Esther, bedankt voor jullie complimentje aan alle vrijwilligers van de
Jeugdraad Zwaag! Als bestuur zijn ook wij trots op al onze vrijwilligers. Zonder hen is
het niet mogelijk om al die leuke activiteiten te organiseren.
Dan is het aan ons om het complimentje door te geven aan iemand die hem ook
verdient, maar dat zijn er nogal wat in deze omgeving. Kortom, een pittige opdracht
om iemand te kiezen. Misschien gewoon in een keer het hele dorp een complimentje
geven? Maar dan is deze rubriek snel klaar en dat zou jammer zijn. Dus na ruim beraad
kwamen we er toch uit.
De Honky Tonk is de thuishaven van de Jeugdraad en ook de Honky Tonk heeft zijn
eigen bestuur. Wij willen Anja Pronk een complimentje geven. Na 23 jaar gaat Anja
stoppen als secretaris van het bestuur. Buiten de bestuurstaken heeft zij al die jaren de
reserveringen van de kinderfeestjes en andere activiteiten in de Honky Tonk geregeld.
Dat houdt in dat zij 23 jaar lang elke week hieraan tijd heeft besteed! Dit nog eens
naast een druk gezin en haar eigen baan. Anja een dik verdiend compliment! Wij zijn
benieuwd aan wie jij het complimentje gaat geven.
Groetjes, Remko, Ton, Silvia, Niels en Kirsten

Wereldwinkel Zwaagdijk-West
De laatste drie wereldwinkelverkopen in Zwaagdijk-West! Noteer ze in uw agenda:
zaterdag 10 februari, zaterdag 21 april en zaterdag 9 juni. Wij hopen u weer te ontmoeten bij de verkoop en/of bij de koffie/thee.
Daarna kunt u terecht in de winkel in Hoorn aan de Kruisstraat 20. U vindt daar unieke
kunst van ijzer, steen of glas, sieraden, speelgoed, glaswerk, aardewerk, kaarten, sjaals
en tassen. Verder een keur aan food-artikelen zoals koffie, thee, cacao, pindakaas,
pasta, honing, hagelslag, chocolade, koek en blikjes ananas, mango of kokosmelk.
Graag tot ziens !

Wereldwinkel groep Zwaagdijk-West
Jose, Angela, Judith en Carla

Grote boekenmarkt
17 en 18 februari in Oosterblokker
In Cultureel Centrum Pancratius wordt op zaterdag 17 en
zondag 18 februari voor de 27e keer de bekende boekenmarkt
gehouden. Afgelopen jaar zijn er weer heel veel boeken binnengekomen. Vrijwilligers zijn druk bezig om deze allemaal op thema
te sorteren: romans, kinderboeken, geschiedenis, sport, koken, reizen, koningshuis,
boekenweekgeschenk, godsdienst, noem het maar op.
In de afgelopen jaren is de markt uitgegroeid tot een begrip onder boekenliefhebbers. Op de boven- én benedenverdieping kunt u lekker struinen in en langs de
kramen. Voor een vriendelijk prijsje net dat ene boek kopen waar u al zo lang naar
op zoek bent. En niet alleen boeken,
maar ook cd’s, lp’s, puzzels en speelgoed zijn voor een prikkie te bemachtigen.
Deze keer zal er ook een Rad van
Fortuin zijn, waar verschillende prijsjes
mee te winnen zijn. Voor de kinderen
zijn er op de bovenverdieping kinderboeken, speelgoed en ze kunnen cupcakes versieren. Voor het aangenaam
verpozen, is er als vanouds koffie/thee,
broodjes en vergeet vooral de heerlijke soep niet.
De opbrengst is zoals altijd bestemd voor verdere verbetering van het gebouw
en inrichting. De kerk is rolstoelvriendelijk en de bovenzaal is met de trap of stoellift bereikbaar. Op beide dagen geopend van 10.00 tot 16.00 uur. 	
Iedere bezoeker krijgt 1 gratis lootje voor het Rad van Fortuin.
Entree E1,- , kinderen onder de twaalf jaar hebben, onder begeleiding van een
volwassene, gratis entree.
Cultureel Centrum Pancratius, Oosterblokker 98 in Oosterblokker - www.ccp.nu

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 7 FEBRuari
WOENSDAG 21 FEBRuari
Svp papier gebundeld of in doos/bak aan de weg zetten.
Voetbalvereniging De Blokkers bedankt Het Samenspel voor alle plaatsingen rond de
oud papier inzameling.

Een goed begin van het nieuwe jaar
Het leerorkest van muziekvereniging De Herleving Zwaag
is het nieuwe jaar al volop in actie! Op 6 januari hebben ze
meegewerkt aan de supergezellige nieuwjaarsreceptie in de
Kreek in Bangert-Oosterpolder. Zij hebben heel veel kinderen laten meespelen in ons orkest. Het was een groot succes.
Zaterdag 3 februari doet het leerorkest mee aan een festival
in Schoonhoven. Daar zal een muziekstuk beoordeeld worden door een jury en horen
ze waar ze zich nog kunnen verbeteren. Veel succes gewenst daar!
Dinsdag 6 februari houden ze een speciale repetitie. Kinderen van de Parcivalschool
komen aanschuiven om ook eens te ervaren hoe het is om in een orkest te spelen. Op
de Parcivalschool volgen kinderen al jaren het programma ‘Hallo muziek’, waarbij ze les
krijgen in allerlei soorten slag-, snaar-, en blaasinstrumenten. Wij stellen als muziekvereniging al jaren een aantal muziekinstrumenten beschikbaar voor dit project. Dinsdag
zullen de leerlingen van de koperklas en de fluitklas bij het leerorkest aanschuiven en
samen zullen ze repeteren op een aantal muziekstukken. Hierbij moet u wel weten
dat deze kinderen nog maar heel weinig les hebben gehad, zij zijn namelijk pas na de
zomervakantie begonnen. Maar het is wel leuk om eens te ervaren wat er allemaal bij
komt kijken om samen in een orkest muziek te maken.
Vanaf 19.15 uur bent u welkom in De Plataan, Pastoor Nuijenstraat 1 in Zwaag om te
komen luisteren wat de gezamenlijke repetitie heeft opgeleverd!

Jubileumfeest en open ochtend op de Sint Lidwina
Woensdag 17 januari vierden wij dat onze juf Lyda 25
jaar op de Sint Lidwina werkt. We wilden haar verrassen, dus leerlingen en hun ouders, (oud-)collega’s en
zelfs haar eigen man en kinderen waren aanwezig.
Samen met juf Lyda hebben we een reis door de tijd
gemaakt van het jaar waarin ze begon, 1993, tot
nu, 2018. Het was een reis vol leuke anekdotes en
herinneringen. Er is voor haar gezongen, geknutseld,
getekend, kortom… ze is overladen met cadeaus. Het
was een topfeest!
Woensdag 7 februari opent de Sint Lidwina haar
deuren voor alle ouders die op zoek zijn naar een
fijne basisschool. U bent welkom tussen 9.00 en 12.00
uur. Kinderen zijn natuurlijk welkom om met hun
ouders mee te komen. Ook als u niet in ZwaagdijkWest woont is het zeker de moeite waard om sfeer te
komen proeven. U zult ervaren wat een kleinschalige
dorpsschool als de Sint Lidwina zoal te bieden heeft.
We zien u graag op woensdag 7 februari!

Koninklijke onderscheiding Piet de Boer uit Blokker
Op zaterdag 27 januari heeft burgemeester Jan Nieuwenburg, namens de koning, Piet
de Boer uit Westerblokker benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. De burgemeester reikte Piet het lintje uit tijdens de jaarlijkse Blokkerdagen. Piet de Boer werd
koninklijk onderscheiden omdat hij zich al lang intensief inzet voor het dorp Blokker. Hij
is vooral actief op cultuurhistorisch gebied.
Vrijwilliger Cultuur Historische Route Blokker (2008-heden)
De heer De Boer is sinds 2008 vrijwilliger voor de Cultuur Historische Route Blokker. Een
belangrijke verdienste is zijn inzet voor het behoud/herbouw van een historische tuindersschoorsteen uit de voormalige fruittuinen langs de Kolenbergstraat in Blokker.
Bestuurslid en vrijwilliger Historische Vereniging Blokker (2001-heden)
De heer De Boer was in 2001 medeoprichter van de Historische Vereniging Blokker.
Sindsdien is hij vrijwillig bij de vereniging betrokken gebleven. Van 2005 tot en met
2015 was hij ook bestuurslid. De heer De Boer heeft voor artikelen in de jaarboeken van
de vereniging vele (oud-)dorpsgenoten geïnterviewd. Ook heeft hij een grote bijdrage
geleverd aan een speciaal boek over De Bangert. De heer De Boer heeft zich daarnaast
intensief ingezet voor de restauratie van de afmijnzaal van de voormalige veilvereniging ‘Op Hoop van Zegen’ in Blokker.
Vrijwilliger Cultureel Centrum Pancratius Oosterblokker (2005-2013)
De heer De Boer is acht jaar vrijwilliger geweest voor Cultureel Centrum Pancratius. Hij
zorgde er onder meer voor dat ruimtes klaar werden gemaakt voor activiteiten en dat
er daarna weer werd opgeruimd. Ook heeft hij geholpen met het onderhoud van de
kerk.
Medeoprichter tennisvereniging LTC Wings (1972-1975)
Begin jaren zeventig was de heer De Boer medeoprichter van tennisvereniging LTC
Wings uit Blokker. Hij is als penningmeester nog enige jaren lid gebleven van het oprichtingsbestuur.

Liefdewerk Oud Papier Zwaag
Het oud papier wordt elke maandag in de
even weken opgehaald in Zwaag.
Ophaaldata:
MAANDAG 5 FEBRuari
MAANDAG 19 FEBRuari
Graag goed gebundeld! De opbrengst komt ten goede aan de Zwaagse verenigingen.
Steun ook uw vereniging met oud papier voor het L.O.P.! Kijk eens op www.lopzwaag.nl

Nieuws van
Jaarvergadering
Op vrijdag 16 februari is in de Wildebras de jaarvergadering.
Aanvang 20.00 uur. De Wildebras, van en voor alle Zwaagdijkers.
Nieuw: spelletjesavond in de Wildebras
Op zaterdag 24 februari wordt voor de eerste keer een spelletjesavond gehouden. Aanvang 20.00 uur. Zeer verrassende prijzen.
Kijk ook op www.de-wildebras.nl. Hierop staat informatie van alle verenigingen welke
gebruik maken van de Wildebras.

Jeugdmusicalgroep Zwaag
Achtentwintig kinderen zijn al maanden aan het oefenen met de musical ‘De DJ draait door’. Een heel herkenbare musical, die net op het ‘echte’ leven lijkt. Want
wie draait er niet eens door als de buren weer herrie maken, of als er ingebroken is, of
als je iets moet doen wat je helemaal niet leuk vindt in werk of privé? Dit kan allemaal
problemen veroorzaken, maar uiteindelijk keert alles ten goede, door goed naar elkaar
te luisteren. Een vrolijke musical waar veel muziek in zit!
Noteer alvast de data: vrijdag 16 maart om 19.00 uur en zaterdag 17 maart om 14.00
uur in de Witte Valk.
Marjolein, Sharon, Edna en Johan

Vrienden en vriendinnen van Het Masker
Maandenlang hebben we er naar toe geleefd en dan
is het bijna toch eindelijk zover. De zenuwenkoorts
heeft ruimschoots plaatsgemaakt voor de carnavalskriebels. Prins CoBra en de hofdames Kelly en Rianne
genieten al met volle teugen. Dat zal de komende
week alleen maar meer en meer worden!
Het wordt een volle drukke week met nog meer
bezoeken aan optochtdeelnemers en deelnemertjes
en uiteraard de zieken die een bezoekje van de Prins ook zeer waarderen.
Piet Paulusma gaat hopelijk goed weer voorspellen voor beide optochten maar dat
betekent niet dat u achterover kunt leunen. Duimen draaien totdat je handen er zeer
van doen kan natuurlijk nooit kwaad. Zorg dat de straat autovrij is en de Hollandse
driekleur, de Zwaagse carnavalsvlag of de Zwaag vlag in het gaatje steekt. Het Masker
dankt iedereen voor het versieren van de straten, wat is dat altijd een prachtig gezicht!
De vrijdagochtend beginnen we al in alle vroegte met de scholenbezoeken. We starten
bij de St. Lidwinaschool oftewel de Doikslurpers in Zwaagdijk-West om te ochtendgymnastieken met de polonaise. Daarna dendert de Prins CoBra-trein, kedeng kedeng, door
naar de Roald Dahlschool, die eens per jaar wordt omgetoverd naar De Flitspoppers.
Vervolgens gaan we door naar station De Kleitrappers. Dit is de carnavalsnaam van de
Socrates. Hier stroomt inmiddels het ‘hossen’ door alle aderen. Het Masker krijgt geen
kans om even op adem te komen want de volgende school staat alweer op het programma: Het Leutnest oftewel Het Ooievaarsnest. Hier is het als een bad van confetti,
opgewarmd tot carnavaleske temperaturen. Na een kleine pauze mogen Prins CoBra
en zijn hofdames zich melden bij de Wingerd, oftewel De Druivenstampers. De onderbouw zit al lekker klaar en als de zenuwen zijn overwonnen, gaat de Prins voor in de
polonaise. Ondertussen is de bovenbouw opgewarmd en we kunnen zo in de sliert van
kinderen meelopen. Als klap op de inmiddels welbekende vuurpijl, is onze eigen Masky
uiteraard op alle scholen aanwezig voor een dansje en een knuffel! Dus zorg dat je de
MaskyShake uit je hoofd kent!
Het rode bolhoedjesprogramma op de vrijdagavond voor alle 50-plussers is nog altijd
van een zeer hoog niveau en wordt weer bijzonder hilarisch. Na afloop van het programma blijven we lekker in de zaal en gaan nog even armpje door, dansen wat en
proosten we op een mooi carnaval 2018 onder de muzikale klanken van de band Bassie
& Bobo!
Zaterdag gaat om 13.00 uur De Kinderoptocht rollen vanaf het sportpark van Westfriezen. Uw ogen zullen meerollen van verbazing, want ook de kinderoptocht ziet
Lees verder op de volgende pagina >>

er briljant uit. Komt allen, want er is door de kinderen weer bijzonder veel werk van
gemaakt! Zaterdagavond Tropical Beach Party tienercarnaval. Dat begint om 20.00 uur,
is geheel alcoholvrij en eindigt om 22.00 uur! Daarna gaat heel Westfriesland los in
onze Leuttempel met topband Paradise en Peter Beense! Het wordt groot feest met een
prima sfeer.
Zondag de grote dag! De lokroep van het Zwaagse Carnaval om naar Zwaag te komen,
kan niemand gemist hebben. Dat krijgen we alleen voor elkaar, omdat de 15 wagenbouwers en 21 loopgroepen een geweldige inspanning hebben geleverd. Voor De
Nootgevallen wordt het een Knalfeest en De PilsPiraten zitten lekker in hun velletje. De
Biermusketiers gaan zwemmen in de zee en De Hatseflatsers zoeken juist het wondere
Wonderland op. Waar de Goudgele Rakkers de bus nemen, gaan De Bierdoppers met
een heel ander vervoermiddel door het dorp. Maar ook nieuwe namen zoals De Jeugd
van Tegenwoordig, De Zwaagse Chicky’s, De Badmutsen, ’t Leutnest, De Swaeghse
Koeien en De Dropveters zullen hun entree maken tijdens de Grote Optocht. Alaaf voor
de wagenbouwers, hun schuureigenaren en diegenen die hen financieel hebben ondersteund om hun plannen te realiseren.
Voor wie niet naar de Leuttempel gaat of kan, is er weer de livestream op de PC, mobiel, tablet of SmartTV! Via www.carnavalzwaag.nl of www.westfriesland.tv kunt u
de prijsuitreiking vanaf 19.30 uur live volgen! Voorafgaand en aansluitend aan deze
livebeelden om 18.30 een gevarieerde reportage van de Optocht. Hulde hiervoor aan
WestfrieslandTV! Daarna barst het feest weer helemaal los met huisband Paradise en
optreden van Kevin Bakker!
Maandagavond om 20.30 uur gekkigheid en malligheid in de Leuttempel. Massaal verkleed, massaal uit hun dak met onze feestband Paradise en een optreden van de beste
partyartiest van Nederland, Pascal Redeker!
Dikke Dolle Dinsdag, van 20.00 tot 22.00 uur voor genodigden. Na 22.00 uur kan iedereen naar binnen. Met als toetje een heerlijke feestelijke verrassing! Ja, de Gebroeders
Ko gaan de Leuttempel heen en weer laten schudden me hun aanstekelijke hits!
De handjes kunnen weer hoog in de lucht.
En dan is het carnaval 2018 zomaar weer afgelopen...
Wij wensen alle optochtkijkers, de optochtdeelnemers en alle bezoekers aan de Leuttempel een te gek carnaval 2018. Prins CoBra en de Hofdames Kelly & Rianne hebben er
in ieder geval enorm veel zin an. Alaaf, alaaf, alaaf!
Het Masker wenst u een fantastisch carnaval toe!
Tot leut op www.carnavalzwaag.nl en tot het volgende Samenspel,
Het Masker

Geweldige middag bij het Korenfestival in Zwaag
Zondagmiddag 14 januari was het weer reuze
gezellig in het dorpscafé De Witte Valk. Het korenfestival van Zwaag, dat elk jaar door Swaegh Zingt
wordt georganiseerd, was weer een groot succes.
De middag begon met een optreden van Ontroerend Goed uit Wormerveer. Dit koor is
afgelopen jaar tweede geworden op het korenfestival van Hoorn (de Hoornse Bokaal)
en bepaalde gelijk de sfeer. Het publiek was enthousiast.
Daarna was het de beurt aan popkoor Joins Meeting uit Wieringermeer. We hebben
dit koor al meerdere keren benaderd om een optreden in de Witte Valk te verzorgen.
Uiteindelijk is het ons gelukt om dit koor voor deze middag te boeken en wat wij zo
gehoord hebben in het publiek was dit een schot in de roos! Na dit geweldige optreden
was het de beurt aan ons eigen koor, Swaegh Zingt. Het publiek vond het allemaal geweldig. Bij het nummer Halleluja waren zelfs enkele mensen die een traantje moesten
wegpinken. Na de pauze brachten alledrie de koren nog enkele sfeervolle en gezellige
meezingers. Onze eigen topaccordeonist Simone Beerepoot sloot deze geslaagde middag af met enkele dansnummers. Al met al een middag die wij, het bestuur en koorleden van Swaegh Zingt, niet gauw zullen vergeten.
Hierbij willen wij de koren Ontroerend Goed, Joins Meeting, de medewerk(st)ers van
(en) De Witte Valk, de vrijwilligers, Zwaag TV (P. Lely), Jan Silver, Peter van Westen en iedereen die wij vergeten zijn hier te noemen, bedanken voor hun medewerking. Natuurlijk LOP voor de sponsoring. Maar vooral u… het massaal aanwezig publiek. Bedankt en
tot volgend jaar!

Toneelvereniging Tobronsa
speelt `De man in de rolstoel`
Vragen of opmerkingen?
Geef het door via www.hoorn.nl
Heeft u een vraag of opmerking
voor de gemeente?
Zoals een melding over speelvoorzieningen
of de openbare verlichting. Dan kunt u die
via www.hoorn.nl doorgeven.
Liever telefonisch?
Belt u dan naar het algemene nummer van de
gemeente Hoorn, telefoon 0229 252200.
Voor vragen over uw afval kunt u contact
opnemen met HVC Inzameling,
telefoon 0800 0700 of via de website
www.hvcinzameling.nl.

Een misdaadstuk met een geest, pistolen en bedreigingen. En dat bij de Wildebras in Zwaagdijk-West! De hoofdrol is voor `De man in de
rolstoel`. Hij is criminoloog. Door een kinderverlamming is hij hier in terecht gekomen. De man
geeft vaak advies aan de recherche en die hebben een hoge pet van hem op. Hij heeft hen al
vaak goede tips gegeven. Nu is de recherche op
zoek naar de moordenaar van inspecteur Broos.
Daarvoor kloppen ze natuurlijk weer aan bij de
man in de rolstoel. Helpt hij hen deze moord
op te lossen of ….?
Op zondag 18, vrijdag 23 en zaterdag 24 maart
kunt u dit spannende stuk bekijken. Dus houd
een van deze data vrij, want toneel maakt je blij.

Wat gebeurde er 50 jaar geleden?

Bron: www.westfriesgenootschap.nl

2 maart 1968 - De heer Th. Laan, lid van gedeputeerde staten, opent het gezondheidscentrum aan de Julianalaan in Zwaag, met woningen voor de wijkverpleegster en de
conciërge. Het ontwerp is van architect H.J. Hermans te Hoorn.
16 mei 1968 - Het streekziekenhuis West-Friesland in Hoorn, dat in de plaats is gekomen van
het stadsziekenhuis en de ziekenverpleging ‘De Villa’, wordt officieel in gebruik genomen.
14 juni 1968 - Johan Fabricius, die 50 jaar eerder jongensboek ‘De Scheepsjongens van
Bontekoe’ schreef, onthult bij de Hoofdtoren aan de haven van Hoorn de beeldengroep
van de drie jongens Rolf, Padde en Hajo van beeldhouwer Jan van Druten.
31 juli 1968 - Uit de onbewoonde boerderij ‘De Barmhartige Samaritaan’ in Blokker, gebouwd in 1659, eigendom van de gemeente Hoorn, zijn de 17de en 18de eeuwse tegels
uit beide schouwen gesloopt en gestolen.
21 oktober 1968 - In café De Witte Valk in Zwaag heeft de eerste van 24 voorstellingen
plaats die het Rode Kruis-toneelgezelschap geeft van het blijspel Het Zwaantje, geschreven door regisseur K. Urban. De opbrengst wordt besteed aan een eigen ambulanceauto voor de afdeling Hoorn en omstreken.

Nieuws van de bibliotheek Zwaagdijk-West
Nog steeds worden er boeken binnengebracht, hartelijk dank daarvoor! Dit zorgt ervoor dat het aanbod gevarieerd blijft.
Thema-avond: seniorenwoningen
Alweer een poosje geleden (wat gaat de tijd toch snel) heeft
de bibliotheek in samenwerking met de dorpsraad een
thema-avond gehouden over seniorenwoningen. Zwaagdijk-West krijgt tien woningen
toegewezen. De bewoners uit Zwaagdijk-West mogen hierover meedenken en worden
nauw bij dit project betrokken. Veel dorpsbewoners bezochten deze avond. Er werd veel
informatie gegeven over wat wel en niet kan door de Wooncompagnie, door iemand van
de gemeente. Als deskundige was de heer Koelwijn uitgenodigd die eerder betrokken is
geweest bij het opzetten van woonvoorzieningen met een maatschappelijk karakter. Er is
niet alleen gediscussieerd over seniorenwoningen, maar ook over betaalbare woningen
voor jongeren. Ook ontstonden heftige discussies over de kerk. Naast de kerk zijn er nog
drie andere mogelijke locaties in het dorp voor deze woningen. De gemeente heeft een
voorkeur voor een Coöperatief Persoonlijk Ondernemerschap, de Wooncompagnie denkt
hier graag over mee. Twintig belangstellenden hebben zich aangemeld om met het plan
verder te gaan en een gesprek aan te vragen met het parochiebestuur.
Aanwinst: Ach Lieve Tijd
Een jaargang ingebonden tijdschriften over zeven eeuwen Amsterdam en de Amsterdammers. Dit boek staat in de kast van de informatie.
De bibliotheek is geopend di van 15.30 tot 16.30 uur en op wo van 19.00 tot 20.00 uur.

Activiteitenagenda

februari

7 februari

Open dag Sint Lidwina
Zwaagdijk-West

Aanvang: 09.00 uur

10 februari

Kinderoptocht Het Masker
Het Krijt, Zwaag

Aanvang: 13.00 uur

11 februari

44ste Grote optocht Het Masker
De oude veiling, Zwaag

Aanvang: 13.00 uur

16 februari

Klaverjassen
Westfriezen, Zwaag

Aanvang: 20.00 uur

16 februari

Jaarvergadering
De Wildebras, Zwaagdijk-West

Aanvang: 20.00 uur

17 februari

Klaverjassen
De Wildebras, Zwaagdijk-West

Aanvang: 20.00 uur

17 + 18 februari Boekenmarkt
Aanvang: 10.00 uur
Cultureel Centrum Pancratius, Oosterblokker
20 februari

Keezen
De Witte Valk, Zwaag

Aanvang: 19.15 uur

24 februari

Spelletjesavond
De Wildebras, Zwaagdijk-West

Aanvang: 20.00 uur

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

Mededelingen Medisch Centrum Oost
Huisartsenpraktijk A.E. Meijer - www.medischcentrumoost.com
De huisartsenpraktijk is wegens nascholing, vakantie of nachtdienst gesloten op
Woensdag 7 februari.

Sportagenda

februari

VOETBAL
4 feb

Heren

14.00 uur

De blokkers –Hercules Zaandam

Blokker

4 feb

Heren

14.00 uur

Westfriezen –Grasshoppers

Zwaag

11 feb

Heren

14.00 uur

De Blokkers –George st

Blokker
Zwaag

ZAALVOETBAL
2 feb

Heren

21.05 uur

Zwaag/Hooglandkozijnen –Counters

5 feb

Dames

21.05 uur

Zwaag/Hooglandkozijnen –Alpha Tours Zwaag

16 feb
Heren
HANDBAL

21.05 uur

Zwaag/Hooglandkozijnen-Counters

Zwaag

4 feb

Heren

13.25 uur

HV Blokker –Commandeur/VVW 2

De Kreek

4 feb

Dames

14.45 uur

HV Blokker –Sporting S/SSV 2

De Kreek

9 feb

Heren

19.30 uur

NIVO –Spaarnestad 5

De Kers

9 feb

Dames

19.30 uur

NIVO-Westvolver –Compaen 4

De Kers

10 feb

Heren

13.30 uur

WhamWham –VVW

De Opgang

10 feb

Dames

15.30 uur

WhamWham –MOVE

De Opgang

20.00 uur

TT Sport/A-Merk –Disnierats 4

Koetshal O-blokker

VOLLEYBAL

TAFELTENNIS
9 feb

Heren

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.

Jeugdprinses voor de Blockeniers
Zaterdag 20 januari stond bij de Blockeniers in
het teken van prinsenbal en jeugdprinses-bekendmaking. Stadsprins Patrem was
supertrots dat zo velen naar zijn
prinsenbal waren gekomen.
Deze avond werd ook de prominent van Blokker bekend gemaakt.
Deze titel wordt eens in de drie
jaar verleend aan een vrijwilliger
die veel voor Blokker betekent.
Dit jaar werd het een echtpaar:
Rene en Nel van Santen kregen de
prominentenring omgehangen. Als
klap op de vuurpijl kreeg de Vorst
van de Blockeniers de titel van erelid van de Blockeniers toebedeeld.
En alsof dat nog niet genoeg
was kregen Ad en Emmy Snip de
oorkonde van Blockeniers met een
Gouden Randje! De Bloknoten
gaven nog een gastoptreden,
Go Round en Kevin Bakker maakte
het feest compleet.
De volgende dag stond dus in
het teken van de jeugdprinsesbekendmaking. Na een spectaculaire act werd prinses Amy (Amy
van Houten) voorgesteld aan het
rijk der Blockeniers. Haar Adjudant werd Dave Lakeman en aan
hun zijde maar liefst drie hofdames: Janneke, Baukje en Robin.
Ook werd er een hele nieuwe
Jeugdraad van Elf gepresenteerd. Wat stond dit gezelschap
te stralen! Ze hebben er met zijn
allen zin in om er een schitterend carnavalsjaar van te maken.
Het werd een bijzonder gezelliLees verder op de volgende pagina >>

ge middag in Het Gouden Hoofd waar natuurlijk ook stadsprins Patrem, Adjudant Filius
en de hofdames Lindsey en Louise bij aanwezig waren.
Tijdens de rondgang van 27 januari heeft u gul gegeven. Daardoor kan het onderstaande voor de kinderen en de 55-plussers worden georganiseerd. De Blockeniers zijn u heel
dankbaar daarvoor.
Het eerste feestje voor de jeugd is zaterdag 3 februari in de Koedshal, waar vanaf 19.45
uur een frisfeest wordt gegeven. Entree vrij.
Het weekend erop barst het carnaval dan echt los. Nadat in zowel Hoorn als Drechterland de sleutel is opgehaald kan het feest echt beginnen.
Zaterdagmiddag 10 februari staat er een adembenemende, magische familieshow op
het programma: Illusion 4 Kids. Verdwijningen, verschijningen, vuur en gedachtenlezen:
master-illusionist Winfried, onder andere bekend van Telekids, en zijn assistentes gaan
ervoor zorgen dat jong en oud op het puntje van hun stoel zullen zitten. Toegangskaartjes kosten slechts 2,50 euro en zijn verkrijgbaar bij Primera Blokker en, zolang de
voorraad strekt, op de dag zelf aan de deur van feestpaleis De Brug.
Zondagmiddag 11 februari staat de grote kinderplaybackshow op het programma.
Onder de bezielende leiding van presentator Albert Jan van discotheek Go Round zal
een reeks aan playbackers een optreden verzorgen op het Blockenierspodium. De beste,
leukste, origineelste, gekste optredens zullen worden beloond met leuke prijzen. Er is
nog plaats voor enkele acts. Wil je meedoen? Geef je dan op via jeugddeblockeniers@
gmail.com of bij Annemiek Jong, tel: 06-40164324.
Maandag 12 februari is de 55-plusmiddag in Het Gouden Hoofd. Entertainment, geweldige sketches en liedjes worden ten gehore gebracht. Daarna een grootse bingo. U
wordt getrakteerd op koffie of thee en twee consumpties. Na afloop kunt u blijven eten
voor 20,00 euro per persoon. Voor het eten graag even opgeven bij Jan of Annie Jong,
tel.: 0229-238899 of 06-31315655 of mail naar robdoodeman@kpnmail.nl. Hebt u geen
vervoer ,neem dan ook even contact met Jan of Annie.
Het carnaval bij de Blockeniers wordt afgesloten op dinsdag 13 februari met een dinnercruise. Een supergezellige avond met een zesgangen diner. De plaatsen zijn hiervoor
beperkt. Door een bedrag van e 40,- exclusief drankjes of e 55,- inclusief drankjes over
te maken, heeft u gereserveerd. Het bankrekening nummer is NL32 RABO0307754677
t.n.v. de Blockeniers. Voor meer info kijkt u in het Blockeniersmagazine, op
www.deblockeniers.nl of op Facebook.
Prins Patrem en jeugdprinses Amy met hun gevolg zien u graag bij een of meerdere
activiteiten!

Nieuws van MAK Blokweer
Er kwam weer een belangrijk bericht
langs op het scherm; er is een landelijke bijenstrategie ontwikkeld. Omdat het slecht
blijft gaan met de wilde bijen en de honingbij hebben de natuurbeschermingsorganisaties, de land- en tuinbouworganisaties, het bedrijfsleven en de overheid bij elkaar 77 initiatieven genomen. Deze initiatieven zijn er allemaal op gericht om de levensvoorwaarden voor de wilde bij en de honingbij te verbeteren. Het is een indrukwekkende lijst
van organisaties die van alles en nog wat
doet om de bijen ‘bed and breakfast’ aan
te bieden. Als je ‘bijenstrategie’ googlet
kom je er vanzelf meer over te weten.
Hoeveel bijensoorten vliegen er in ons
park rond? Het zou toch leuk zijn als
iemand dat voor ons uitzoekt. Wel zo
makkelijk. Net als bij de libellen en de
juffers. Die worden elk jaar genoteerd
door vrijwilliger Han. Elke zomer loopt
hij ons park in de rondte op zoek naar
libellen en juffers. Het resultaat? Vorig jaar een lijstje van veertien soorten. Fantastisch!
Veertien soorten. Libellen zijn kwetsbare, veeleisende dieren. Een beetje te veel riet op
de oever of in het water vinden ze al een reden om weg te blijven. Misschien op strategische plaatsen meer riet maaien om meer soorten te krijgen. Strategie dus, daar gaat
het om. Dan komen de lijstjes vanzelf. Leuke lijstjes.
MAK Blokweer zoekt bestuurslid
Het bestuur van de stichting Milieu Activiteitencentrum en Kijkboerderij MAK Blokweer
is op zoek naar een enthousiaste man of vrouw die het team wil komen versterken. Bij
voorkeur zoeken we een bestuurslid met kennis van of affiniteit met ecologisch groenbeheer. Het betreft vrijwilligerswerk.
Kerntaken van MAK Blokweer zijn het openstellen van het activiteitencentrum en de
kijkboerderij, het uitvoeren van NME-activiteiten en het ecologisch beheren van een
natuurpark met natuurspeelplek. Beroepskrachten, vrijwilligers, stagiairs, leerlingen van
de Praktijkschool en zorgcliënten dragen zorg voor de uitvoering van de werkzaamheden. De manager is verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering en zorgt voor de beleidsvoorbereiding. Het bestuur geeft daarvoor de kaders aan.
Wat biedt het MAK jou?
• een centraal gelegen werkplek in het groen
• een enthousiast team collega’s
• een afwisselende en gezellige functie

Lees verder op de volgende pagina >>

Wat vragen we van je?
• affiniteit met ecologisch beheer
• beschikbaar voor maandelijks bestuursoverleg
Mensen die geïnteresseerd zijn kunnen contact opnemen met de bestuursvoorzitter
Henk Verheij, 06-46012762 of mail henkverheij@hotmail.com.
Molshoop gesloten
Tot en met 22 februari is de Molshoop gesloten vanwege verbouwingen. De kijkboerderij en de tuinen blijven gewoon toegankelijk tijdens onze openingstijden (woensdag,
vrijdag, zaterdag en zondag van 10.00 tot 16.00 uur). Op 23 februari wordt de vernieuwde Molshoop feestelijk geopend. Hierover later meer!

Groepen 1/2 op de Wingerd worden
archeoloog en gaan op zoek naar
dinosauriërs
De groepen 1/2 zijn op basisschool de Wingerd gestart met een
nieuw thema. We duiken de geschiedenis in. Wij gaan op zoek
naar het verre verleden. Dat doen we door archeoloog te worden.
Vorige week woensdag kwam archeologe Ankie op bezoek en ze had grote botten
gevonden. De kinderen gingen vol aandacht op in het verhaal. De archeologe had voor
iedere groep nog een groot ei mee. Dat mochten we natuurlijk niet verder vertellen,
want eigenlijk mag je van de vindplaats niet zomaar iets mee nemen. In de groepen
hebben we de eieren uitgebroed. Met de kinderen hebben we bedacht hoe we dat het
beste konden doen. U raadt het vast al, er kwamen kleine dinosauriërs uit. Nu gaan wij
met de kinderen op zoek naar hoe ze leefden, wat ze aten, de verschillende soorten en
nog veel meer.
Zo spelen de kinderen
als archeoloog met
schep, troffel, vergrootglazen en kwastjes op
zoek naar schatten uit
een ver verleden. Later
zullen we met deze
schatten ons eigen
museum inrichten.
De kinderen zijn zo
naast archeoloog en
dino-kenner, suppoost,
kassamedewerker en
misschien zelfs wel
museumdirecteur.

Column
Blue Monday

Anja

‘Ja hoor, mam, zeg het maar!!!’, zeiden mijn jongens altijd als ze me
tijdens het avondeten langdurig uit het raam zagen staren. Steevast
verscheen er als antwoord een big smile op mijn gezicht en zei ik: ‘Kijk eens, mannen:
het is alweer 10 minuten langer licht, heerlijk!!’. Dan grinnikten ze wat en aten we
rustig verder. Dit tafereel speelde zich vanaf 21 december dagelijks bij ons aan tafel af.
Ze zijn nu het huis uit maar soms app ik ze rond etenstijd nog weleens met dezelfde
boodschap. Gewoon uit nostalgie, maar ze moeten er altijd weer om lachen.
Het is voor mij dé manier om na de sfeervolle feestdagen de maanden januari en februari door te komen. De kerstbomen verbrand, de dagen grauw, alle feestelijkheden weer
in dozen. Dankzij dat tafereel van vroeger ben ik me er tijdens het avondeten gelukkig
van bewust dat we richting de lente en de zomer gaan en ik de ‘kerstdozen’ kan verruilen voor de ‘campingdozen’. En daar word ik heel goedgemutst van.
En dan is het 15 januari. Ik had eigenlijk een hele fijne dag, kan ik me herinneren.
De week ervoor vijf vergaderingen genotuleerd en toch alle verslagen al uitgewerkt, ik
was erg in mijn nopjes. Mijn zoon belde met een goede uitslag, dus ik trakteerde mezelf
ook nog eens op een wijntje omdat er iets te vieren was. Ja, inderdaad: op maandag,
want welke gek bedacht de vrijmibo? Mamibo klikt net zo leuk. (Nee, dimibo, woemibo, domibo klinken niet!)
Over gekken gesproken: het is dus 15 januari, en eind van de dag hoorde ik een nieuwsbericht dat het die dag Blue Monday was, de meest deprimerende dag van het jaar.
Godzijdank! Stel je voor dat ik het niet had gehoord. Nu kon ik gelukkig nog net een
paar uur gedeprimeerd zijn. Natuurlijk is het allemaal maar onzin, en guess what: het is
bedacht door een Brit. Hij bedacht een formule om depressief van te raken, bestaande
uit de bestanddelen: mislukken van goede voornemens, vakanties die nog lang op zich
laten wachten en maandag is de eerste dag van de week. Ik zeg: Brexit, jongens, ik ben
voor. Kunnen die Britten met hun slechte weer en deprimerende formules mooi daar
blijven.
Alsnog ben ik even gaan onderzoeken wat Blue Monday allemaal teweeg heeft gebracht dit jaar. En wat blijkt: er worden hele leuke kortingen gegeven om iedereen
weer op te vrolijken. Korting op zonnepanelen, in kapsalons, treinreisjes naar zonnige
Europese bestemmingen, sportartikelen, noem maar op!
Shit. Allemaal gemist vanwege mijn goede humeur. Daar word ik pas depressief van.

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 kindernevendienst.
Zondag 4 februari
Zwaag: ds. Jacob Meinders, viering HA
Zanggroep Glorius verleent medewerking aan de dienst.
Zondag 11 februari
Blokker: Mw. I. Broekhuizen-Slot
Zondag 18 februari
Zwaag: ds. Jacob Meinders.

Reisverslag Israël bij Vrouwengilde Zwaag
Donderdag 11 januari konden de leden van het
Vrouwengilde Zwaag meegenieten van de pelgrimsreis naar Israël waar twee bestuursleden
- Rina Gitzels en Lucy Weehuizen - aan hebben
deelgenomen.
Met een boeiend reisverslag, opgetekend per dag en prachtige foto’s die op een
groot scherm vertoond werden, kregen we een goed gevoel over wat deze dames
hebben ervaren. Een bijzonder moment was toch wel de doophandeling in de
Jordaan waarbij zelfs twee personen uit de groep, volledig in wit gewaad, ondergedompeld gingen. Daarna verrichtte pastoor Jongerden de officiële doophandeling, staand in het water, met opgestroopte broekspijpen. Maar ook het verhaal
bij de diverse fotomomenten was indrukwekkend. Een erg mooie avond waarvoor
de bestuursleden terecht een groot applaus kregen. De volgende avond voor onze
leden is alweer snel, dat wordt donderdag 15 februari om 20.00 uur in de Plataan.
Wij krijgen dan een uitgebreide uitleg over wat eigenlijk iconen zijn. Er worden
iconen getoond (ook via een scherm) en er zijn vertellingen. De heer Valkema is een
deskundige en krijgt over zijn avonden heel goede recensies.
Wij nodigen onze leden van harte uit, ook een gast mag u deze avond meenemen.
Voor nu alvast een fantastisch carnaval volgende week gewenst.

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
zat.

3 febr.

19.00 uur

Westwoud

Eucharistieviering m.m.v. Zingerderwijs

zo.

4 febr.

09.30 uur

Zwaag

Eucharistieviering met Samenzang

		

19.00 uur

Zwaag

Rozenkransgebed in de Lourdeskapel

di.

6 febr.

09.00 uur

Westerblokker

Eucharistieviering

wo.

7 febr.

08.30 uur

Zwaag

Aanbidding in de Lourdeskapel

		

09.00 uur		

Eucharistieviering in de Lourdeskapel

do.

8 febr.

09.00 uur

Zwaag

Eucharistieviering in den Lourdeskapel

vrij.

9 febr.

09.00 uur

Westerblokker

Eucharistieviering

zat.

10 febr.

19.00 uur

Westwoud

Eucharistieviering met Samenzang

zo.

11 febr.

09.30 uur

Zwaag

Eucharistieviering met Samenzang

di.

13 febr.

09.00 uur

Westerblokker

Eucharistieviering

wo.

14 febr.

19.00 uur

Zwaag

Aswoensdag

				

Eucharistieviering m.m.v. Marcanto

do.

15 febr.

09.00 uur

Zwaag

Eucharistieviering in de Lourdeskapel

vrij.

16 febr.

09.00 uur

Westerblokker

Eucharistieviering

zat.

17 febr.

19.00 uur

Westwoud

Eucharistieviering m.m.v. Zingerderwijs

zo.

18 febr.

09.30 uur

Zwaag

1e Zondag Veertigdagentijd

				

Eucharistieviering met Samenzang.

				

Koffie na afloop

Belangrijke gegevens en telefoonnummers
Alarmnummer Ambulance / Brandweer / Politie

112

In niet-levensbedreigende situaties
Ambulance of Brandweer		
072 - 564 44 44
Politie		
0900 - 88 44
Erwin Kuiper, wijkagent Zwaag / Blokker
0900 - 88 44
		erwin.kuiper@politie.nl
		
Twitter: @_erwinkuiper
Storingsnummers
Elektriciteit / Gas		
0800 - 90 09
(24 uur per dag)
Kabel		
0900 - 1884
(lokaal tarief)
Water		
0800 - 023 23 55
Gemeente Hoorn		

0229 - 25 22 00

Centrale Huisartsenpost West-Friesland
Maelsonstraat 5 (voor parkeergarage Westfries Gasthuis) 0229 - 29 78 00
- avond-, nacht- en weekenddiensten voor spoedgevallen.
- dagelijks tussen 17.00 uur 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
A.E. Meijer
Pennekamplaan 57-59
Huisartsenpraktijk Bangaerde
Krommewoud 46
Th.E. Versteege en
Q.C.M. Meijer
Julianalaan 9
Huisartsenpraktijk Scheer
Nieuwe Steen 10

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

Spoeddienst tandheelkundige zorg voor West-Friesland 0226 - 36 02 29
Steunpunt Zorg voor Welzijn		
0229 - 27 21 96
Dierenambulance		
0229 - 24 53 53
Zonnebloem Zwaag/Zwaagdijk-West
Coby van der Gulik, Fruitlaan 76, Zwaag
Vera Otsen, Balkweiterhoek 34, Zwaagdijk-West
Zonnebloem Westerblokker
Monique Smit, Renoirhof 54, Hoorn (Bezoekwerk)
Karin Jong-Koen, Bandstraat 8, Blokker (Secretaris)
Zonnebloem Oosterblokker
Tineke Reus-Hoebe, Oosterblokker 115, Oosterblokker
Onafhankelijk Ouderenadviseur MEE & De Wering
Wijksteunpunt Ouderenzorg St. Jozefpark Blokker
Wijksteunpunt Ouderenzorg Perelaar Zwaag
R.K. Begrafenis- en Crematievereniging St. Barbara
Parochiële Caritas Instelling (P.C.I) Zwaagdijk-West
R.K. Begrafenis- en Crematievereniging St. Barbara
Uitvaartvereniging De Laatste Eer		
Uitvaartvereniging St. Jozef		
Uitvaartverzorgers bovenstaande verenigingen:
Lian Kroon en Monique Bankras		

0229 - 23 77 81
0229 - 57 27 07
06 - 18 24 68 19
0229 - 24 76 27
0229 - 26 24 56
088 - 00 75 000
0229 - 24 06 04
0229 - 21 23 23
Zwaag, Zwaagdijk-West

0229 - 57 29 74
Oosterblokker.
Zwaag en Blokker
Westerblokker

06 - 11 44 44 17

Hulpverlening vanuit de westfriese kerken voor iedereen 0229 - 27 16 84

Dagelijks tel. spreekuur op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 13.15 tot 14.15 uur.

0229 - 21 22 22
0229 - 27 82 68

