
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 2 februari kunt u inleveren 

uiterlijk op woensdag 24 januari 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 Zeeman recla-
megroep, 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.

Jaargang 48, nummer 2 19 januari 2018

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

SAMENSPEL
St icht ing



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

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

We gaan starten
Als bij u deze editie van Samenspel in de bus valt, zijn 
wij in de Witte Valk bezig met de voorbereidingen van 
onze musical Hairspray. Het toneel wordt omgetoverd 
tot een tv-studio uit de jaren ‘60. Het licht en geluid 

worden geperfectioneerd, rekwisieten klaargelegd en de zaal 
voorzien van stoelen zodat de Witte Valk een echt theater 
wordt. Wij hebben er zin in. Acteren, zingen, dansen onder-
steund door een fantastische band. Als u niet geweest bent 
mist u echt iets. Muziek, kleding en rekwisieten; alles uit de 
jaren ‘60. Kleurrijk en verrassend, zo kunnen we het stuk sa-
menvatten. We gaan verder niets verklappen. Kom gewoon 
kijken. Op vrijdag 19 en 20 januari beginnen wij om 20.00 
uur. Zondag 21 januari  beginnen wij om 14.00 uur. Vrijdag 

26 en zaterdag 27 januari starten wij om 20.00 uur. Via onze site musicalzwaag.nl kunt u 
kaarten bestellen. Helaas voor u zijn de kaarten voor zondag 21 januari en zaterdag 27 
januari uitverkocht. Wees er snel bij, want de kaartverkoop van de overige voorstellin-
gen gaat snel. Wij wensen u heel veel plezier bij de musical Hairspray.

 Nieuws van ...
Nieuwjaarsborrel
Vrijdag 5 januari was de Nieuwjaarsborrel van de JB en de Wildebras. Het was mooi om 
te zien dat er zoveel jonge maar ook iets minder jonge mensen naar de Wildebras waren 
getogen om een borrel te nemen op het nieuwe jaar, en om elkaar een goed nieuwjaar 
toe te wensen. Gewoon een hele leuke avond en goed begin voor de Wildebras en de JB.

Jaarvergadering
Op vrijdag 16 februari is in de Wildebras de jaarvergadering. Aanvang 20.00 uur. Hierin het 
reilen en zeilen van de Wildebras van afgelopen jaar. De evenementen die geweest zijn, de 
evenementen die eraan zitten te komen, en de gebruikers van de Wildebras die hun kijk 
op het afgelopen jaar kunnen geven. De Wildebras van en voor alle Zwaagdijkers.

Nieuw: spelletjesavond
Op zaterdag 24 februari wordt er voor de eerste een spelletjesavond gehouden in de 
Wildebras. Aanvang 20.00 uur. Een avond voor jong en oud, want alle bekende spellen 
zullen aanwezig zijn. De chocomel met slagroom staat klaar! Zie: www.de-wildebras.nl.



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   24 JANuARi
 WOENSDAG   2 FEBRuARi 
SVP PAPIER GEBuNDELD OF IN DOOS/BAK AAN DE WEG ZETTEN.

Stichting Netwerk zoekt nieuwe Buurtkameraadjes

Het project Buurtkameraadjes verwelkomt graag nieuwe vrijwil-
ligers. Het project koppelt vrijwilligers aan kinderen en tieners 
in de gemeente Hoorn die wat extra hulp kunnen gebruiken. De 
kinderen en tieners hebben een leerdoel of probleem, waarbij ze 
meer of andere steun nodig hebben dan ze thuis krijgen (maar 
waarbij geen professionele hulpverlening nodig is).

Wat doet een buurtkameraadje? Een buurtkameraadje: maakt elke week op een vaste 
tijd en plaats een afspraak met het kind/de tiener, voor een periode die onderling wordt 
afgesproken.
- helpt in praktische zin, bijvoorbeeld met het maken van een weekplanning of het 
 zoeken van vrijetijdsbesteding
- is gesprekspartner van het kind/de tiener over eventuele problemen of leerdoelen.
- houdt nauw contact met de ouder(s) en eventueel met de school of hulpverlener van
  het kind/de tiener.

Wil je meedoen of wens je aanvullende informatie? Neem dan contact op met pro-
jectleider Nanda Leeuw, bereikbaar in wijkcentrum De Zaagtand, Sint Eloystraat 106 
in Hoorn, telefoon 0229-855700 of n.leeuw@netwerkhoorn.nl. Kijk ook eens op onze 
website www.netwerkhoorn.nl of volg ons via twitter of facebook.

Toneelvereniging Michael
Toneelvereniging Michael is vanaf oktober aan het repe-
teren voor een geweldig toneelstuk. Een komedie in drie 
bedrijven van Carl Slotboom, met de titel ‘Alfred en Albert’. Dolkomische momen-
ten komen erin voor. Het wordt weer een mooi avondje uit. De voorstellingen zijn 
dit jaar op zaterdag 17, vrijdag 23 en zaterdag 24 maart. uiteraard worden de voor-
stellingen weer gegeven in ons eigen dorpstheater café Het Gouden Hoofd.  
Zet een van de data alvast in uw agenda.



De Blockeniers

Prins Patrem, zijn adjudant Filius en hun charmante 
hofdames Louise en Lyndsey hebben de eer om ie-
dereen uit te nodigen voor het grootse prinsenbal op 
zaterdag 20 januari. Als stadsprins van groot Hoorn 
is het een traditie dat hij een prinsenbal geeft. Eens 
in de drie jaar levert een van de verenigingen uit groot Hoorn de stadsprins en dat is 
dit jaar de Blockeniers. uiteraard zijn hier alle verenigingen van groot Hoorn aanwezig, 
zoals Het Masker uit Zwaag en De Leste Stuyver uit Westwoud . De residentie waar dit 
grote prinsenbal wordt gegeven is café Het Gouden Hoofd, Westerblokker 80 in Blok-
ker. Het wordt een all-in-avond van 27,50 euro per persoon. De avond is van 21.00 tot 
01.00 uur. Go Round staat garant voor een heerlijk stukje muziek en is er een knallende 
en spetterende verrassingsact. Deze avond wordt ook de prominent van Blokker be-
kendgemaakt. Dit is een vrijwilliger in hart en nieren die in het zonnetje gezet wordt 
door middel van de uitreiking van de prominentenring.

Jeugdprinsbekendmaking:
De volgende dag, zondag 21 januari, is het dan eindelijk zover. Dan worden de jeugd-
prins of jeugdprinses, de jeugdadjudant of jeugdadjudante en jeugdhofdames bekend-
gemaakt. Ook de jeugdraad van elf wordt aan het publiek gepresenteerd. Deze middag 
start om 14.00 uur, de zaal is open om 13.30 uur en wederom verzorgt Go Round de 
muziek. uiteraard gaat er aan de presentatie van het jeugddecorum een spetterende 
act vooraf. Deze middag is ook in café Het Gouden Hoofd. Entree is vrij en voor ieder-
een toegankelijk.

Rondgang
Zaterdag 27 januari vanaf 9.30 uur gaan de Blockeniers weer op pad en vragen u huis 
aan huis om een gulle gift. Natuurlijk doen ze dat door het hele rijk van de Blockeniers. 
Traditiegetrouw nemen de prins en jeugdprinses met hun gevolg plaats op de huifkar 
van Ad Snip die met zijn twee paarden weer door heel Blokker gaat. Tegelijk ontvangt u 
het supermooie full color carnavalsmagazine. uw gulle giften worden gebruikt voor de 
kindermiddagen tijdens het carnaval, voor mensen die een steuntje in de rug verdienen 
en de 55-plusmiddag. Wij danken u nu alvast dat u de Blockeniers weer wilt steunen.
Bent u niet thuis en wilt u toch een gift doen? Dit kan op IBAN: NL32 RABO 0307754677.

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

De huisartsenpraktijk is wegens nascholing, vakantie of nachtdienst gesloten op:                     
Woensdag 7 februari.



uitnodiging Blokkerdagen 

Op zaterdag 27 en zondag 28 januari viert Historisch Blokker de Blokkerdagen met als 
thema: Laat je verrassen. Dit op en top Blokkers feest zal op deze dagen van 13.00 uur 
tot 17.00 uur in de afmijnzaal en de belendende ruimtes worden gevierd. Wij nodigen u 
van harte uit hierbij aanwezig te zijn.

Programma zaterdag en zondag van 13.00 uur tot 17.00 uur:
- Vlag hijsen bij Beatlesmonument 
- Opening Blokkerdag 
- Lied door bestuur en overhandiging jaarboek
- Ludiek optreden
- Film / PowerPoint
- Blokkerdag-quiz
- Bloknoten (alleen zondag)
- Afsluiting met samenzang Blokkers volkslied

Doorlopend van 13.00 uur tot 17.00 uur:
Afhalen jaarboek 2017 en eventueel kalender 2018.
Fototentoonstelling:  Luchtfoto`s van Oosterblokker en Westerblokker.
Verkoop: (jaar)boeken, vlaggen met wapen en meer.
Gezellig samenzijn in Ellie`s kantine (op zondag open tot uiterlijk 19.00 uur)

Jaarboeken kunnen tot uiterlijk 17.00 uur worden opgehaald
Kunt u zelf uw jaarboek niet ophalen? Vraag dan aan buren of familie dit voor u te 
doen. Het scheelt onze vrijwilligers heel veel extra werk!
Kijkt u even na of u de contributie heeft overgemaakt.

Wij zien er naar uit u tijdens de Blokkerdagen te ontmoeten.

Vriendelijke groeten, bestuur Historisch Blokker:
Nan Kluft, Corinde Bennis, Rene van Santen, Peter Lakeman en aspirant-bestuurslid 
Mieke Fraaij

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   22 JANuARi
MAANDAG   5 FEBRuARi



Kerstavond met KVG St. Anna

Woensdag 20 december begonnen we om 18.00 uur met een kerst-
viering, verzorgd door het bestuur, in een prachtig versierde zaal 
van het Gouden Hoofd. Er werden veel kerstliederen meegezongen, 
mooie gedichten voorgelezen en een modern kerstverhaal verteld, 
waar goed over werd nagedacht. Daarna was er een uitgebreide 
broodmaaltijd die altijd heerlijk smaakt, waardoor je eigenlijk te veel eet. Rond 20.15 
uur traden de Moonliners uit Wognum op. Dit koor bestaat uit twaalf mannen en vrou-
wen en een geweldige dirigente. Wat een gezellig koor, heel smaakvol gekleed en een 
diversiteit aan liederen! Na het optreden was er gelegenheid om iets te drinken, wat 
menigeen ook deed. Om 22.30 uur ging iedereen met een klein kerstgebaar heel tevre-
den naar huis. We kijken terug op een hele bijzondere warme kerstavond.

Mocht u na het lezen van dit verslag denken: ‘Wat is dit een leuke club. Daar zou ik 
meer van willen weten of zien’, dan kunt u vrijblijvend komen kijken. Neem contact op 
met onze secretaresse Marian Stavenuiter: 0229-232737 of mail even naar: kvgstanna@
hotmail.com.
Onze volgende avond is 23 januari, dan hebben we onze jaarvergadering. Ook dit be-
looft weer een gezellige avond te worden.

Hartelijke groet, Het bestuur K.V.G. St.Anna

uitbreiding Popkoor
Popkoor Absolutely Music kan een aantal nieuwe  
zangers en zangeressen gebruiken. Ben je 18 jaar of 
ouder, gezegend met een mooie zangstem en enthou-
siast om met ons mee te repeteren? Op maandagavond beginnen we om 19.45 uur 
met inloop, koffie en thee. Om 20.00 uur gaat dirigente Ingrid Schouten met ons aan 

de slag en zingen we tot rond de klok van 22.00 uur. 
Het koor bestaat uit leden van Hoorn, Zwaag tot aan 
Enkhuizen en is gevarieerd qua leeftijd.  

Het repertoire is al even divers. Nummers als 
All of me van John Legend, Valerie van Amy 

Winehouse en Drive By van Train.
Meer informatie vind je op www.absolutelymusic.nl

Ook kun je onze dirigente Ingrid bellen: 0621-
567557. Op maandag 22 januari is er geen repetitie 
i.v.m. de jaarvergadering. 

Graag tot zings in wijkcentrum De Plataan, 
Pastoor Nuijenstraat 1 in Zwaag.



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

Allereerst de beste wensen voor het nieuwe jaar. 
Wij willen u bedanken dat u weer in groten ge-
tale naar de molen bent gekomen om onze olie-
bollen te kopen. Het waren voor ons weer drie 
topdagen, gewoon super. Ook de mensen die 
ons al jaren helpen waren weer een goed lopend 
team, ieder weet onder tussen zijn of haar plek. 
Op oudejaarsdag waren we om 16.30 uur klaar 
met opruimen. We hebben toen nog even ge-
geten met zijn allen, en op naar huis, moe maar 
voldaan. Ook het vuurwerk viel erg mee. Geluk-
kig! Oudejaarsavond vind ik de ergste avond 
die er is, want onze molen blijft een brandbaar 
object. Beste mensen, door uw donatie kunnen 
wij weer leuke dingen gaan doen aan de molen. 
Wij zullen u hier ook zeker van op de hoogte 
houden komend jaar. Rest mij niets anders dan 
u weer te bedanken, namens stichting Molen De 
Krijgsman. Eric Dudink

Oliebollen 
molen De Krijgsman



Ouder en Kind-weekend

Op 18, 19 en 20 mei, het Pinksterweekend, organiseert Stichting Net-
werk een Ouder en Kind-weekend naar Texel. Het weekend is be-
doeld voor vaders en moeders die hun kind(eren) alleen opvoeden. 
Tijdens het verblijf wordt een aantal gezamenlijke activiteiten en 
activiteiten voor ouders en kinderen apart georganiseerd. Het doel is om alleenstaande 
ouders op een ontspannen manier met elkaar in verbinding te brengen. Het verblijf is 
in een groepsaccommodatie vlak bij het dorp De Koog. Op loopafstand van het bos, de 
duinen, strand en zeehondenopvang Ecomare. Een heerlijke locatie voor een weekend 
weg. Het programma bestaat uit verschillende onderdelen.
De kosten voor de reis zijn voor eigen rekening. Reisinformatie volgt na inschrijving. 
Vaak is carpoolen mogelijk.

Wanneer: vrijdag 18 mei 17.00 uur tot zondag 20 mei 14.00 uur.
Kosten: e 65 per gezin, vooruit te voldoen, kan ook betalen met de cultuurstrippenkaart.       
Locatie: groepsaccommodatie De Zilvermeeuw

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met sociaal werker Stefanie Strijker, 
wijkcentrum Grote Waal, Grote Beer 3, Hoorn. Tel: 0229-280940 of  
s.strijker@netwerkhoorn.nl. Inschrijven kan via onze website www.netwerkhoorn.nl.

Welkom in de Perelaar
Wat maakt een dorp een dorp? Dat zijn contacten en verbindingen met elkaar. Door ‘sa-
menspel’ zullen we maar zeggen. Nu weten we dat Zwaag een bloeiend dorp is. Ook de 
Perelaar doet daarin mee en is zeker geen dorp in een dorp. Er zijn diverse activiteiten 
en we willen graag kenbaar maken dat ook andere inwoners van Zwaag daarbij wel-
kom zijn. Samen bezig zijn, een praatje maken, wat belangstelling voor elkaar tonen, 
het kan zo veel opleveren. Misschien hebt u interesse in deze activiteiten:
- Op maandag is er klaverjassen in de recreatiezaal van 14.00 tot 17.00 uur. 
 Informatie krijgt u bij Carlos Wieseman, tel: 06-52364797.
- Op dinsdagochtend is er een teken- en schilderclub in de recreatiezaal van 09.30 tot 
 11.30 uur. Voor informatie kunt u bellen naar Nel Pijsel, tel: 0229-240572.
- Ook is er op dinsdagochtend een handwerkclub in de serre, op de tweede verdieping
.  An Visser verstrekt u informatie, tel: 0229-237243.
- Op woensdag wordt er in de recreatiezaal van 09.30 tot 11.30 uur geknutseld. 
 Voor informatie kunt u terecht bij Hannie Visser, tel: 0229-840296.

Als het u wat lijkt, pak de telefoon. Of kom gewoon eens langs. Leeftijd maakt niet uit.

Namens de Bewonerscommissie van de Perelaar,
Nel Pijsel



Lees verder op de volgende pagina >>

Droppers gezocht!

In Blokker wordt ieder voorjaar al ruim veertig 
jaar een dropping ergens in het land georgani-
seerd. Meestal gaan er tussen de vijftig en tachtig 
personen mee.Dit jaar is er nog ruimte over in de 
accommodatie en zouden er meer mensen mee 
kunnen dan er nu aangemeld zijn.
De dropping gaat als volgt:
Je zorgt ervoor dat je een gezellig groepje hebt, 
het kan echter ook met zijn tweeën. Je ontmoet altijd wel andere mensen waar je mee 
op kunt lopen. Komend jaar is de start vrijdagavond 2 maart. Wij  verzamelen om 19.00 
uur in cafe De Harmonie in Oosterblokker. Je zorgt dat je eigen vervoer hebt. Co Pelt 
vertelt waar je naar toe moet in Nederland. Dit is dan een café, discotheek of dancing. 

In de tot dan toe onbekende plaats staan wij in een 
café of dancing mooi aan en hebben we een gezellige 
avond. Aan het eind van de avond ga je naar de orga-
nisatie om de enveloppen op te halen: een noodenve-
lop en drie genummerde route-enveloppen. Je maakt 
envelop 1 van de 3 open en dan kan je gaan lopen. Je 
loopt naar de auto om je slaapzak, rugzak, matje en/
of noppenfolie op te halen en gaat de route lopen 
die, soms met cryptische omschrijvingen, in de open-

gemaakte eerste envelop zit.  Tijdens het lopen of op weg ernaartoe ga je kijken of je 
ergens kan slapen: onder een overkapping, een schuur, bij mensen thuis, in een huis in 
aanbouw? Alles is mogelijk. Wij proberen, zodra wij de plaats weten, al op de heenreis 
vanuit de auto een slaapplaats te regelen. 
Soms lukt dit. We hebben ook wel eens in 
het café een slaapplaats weten te regelen, 
we hebben toen op onze luchtbedden/mat-
jes gewoon op de vloer geslapen.
De volgende morgen, zaterdag, ga je op 
zoek naar een broodjeszaak/winkeltje voor 
ontbijt. Je zorgt zelf ook dat je wel iets bij 
je hebt voor als dat even duurt. Daarna 
ga je lopen. De route is meestal iets van 
20 á 25 kilometer. Tijdens de route heb je 
diverse vragen in te vullen. Als je vindt dat 
je voldoende gelopen hebt, dan stop je bij 
de eerstvolgende zaak waar je koffie of een 
borrel kan krijgen en maakt er daar een 
gezellige middag van. Vaak zit er dan ook 
al een ander groepje.



Een telefoontje naar de organisatie om een 
uur of vijf is voldoende om weer opgehaald 
te worden. Je verzamelt allemaal in een 
kampeerboerderij of jeugdherberg. Onze 
kok Thijs Greuter heeft daar samen met de 
eerst binnengekomen personen voor ons 
gekookt. Een maaltijd die er altijd goed in 
gaat. Je hebt dan met de hele groep een 
gezellige avond en stapt eind van de avond, 
of begin van de ochtend, in een van de stapelbedden om te slapen.
Zondagmorgen ga je na een broodmaaltijd weer naar huis. Vaak gaan wij halverwege 
de route  nog ergens koffie of thee drinken omdat wij de gezelligheid nog even willen 
verlengen en komen daar vaak nog andere groepen tegen die dezelfde gedachte heb-
ben. Om een uur of twaalf zijn wij dan weer thuis.

Wij hebben al vele jaren veel plezier. Is het 
misschien ook iets voor jou? Dit jaar is in de 
accommodatie nog ruimte over.
Je kunt je aanmelden op e-mailadres:  
dropping.oosterblokker@gmail.com



19 en 20 januari Hairspray, musicalvereniging Zwaag Aanvang: 20.00 uur
 De Witte Valk, Zwaag

20 januari Klaverjassen Aanvang: 20.00 uur
 De Wildebras, Zwaagdijk-West 

20 januari Prinsenbal De Blockeniers Aanvang: 21.00 uur
 Het Gouden Hoofd, Blokker

21 januari Hairspray, musicalvereniging Zwaag Aanvang: 14.00 uur
 De Witte Valk, Zwaag

21 januari Jeugdprinsbekendmaking De Blockeniers Aanvang: 14.00 uur
 Het Gouden Hoofd, Blokker

22 januari Dorpenoverleg Blokker/Zwaag Aanvang: 20.00 uur
 Het Gouden Hoofd, Blokkker

26 en 27 januari Haispray, musicalvereniging Zwaag Aanvang: 20.00 uur
 De Witte Valk, Zwaag

27 januari Rondgang De Blockeniers Aanvang: 9.30 uur
 Blokker

27 en 28 januari Blokkerdagen Aanvang: 13.00 uur
 Afmijnzaal, Oosterblokker

Activiteitenagenda    januari

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



Sportagenda      januari

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

Winterstop van 18 december tot 27 januari 2018

ZAALVOETBAL

19 jan Heren 21.05 uur Zwaag/Hooglandkozijnen - Ruif ZoHip.nl Zwaag

02 feb Heren 21.05 uur Zwaag/Hooglandkozijnen – Counters Zwaag

HANDBAL

28 jan Heren 12.15 uur HV Blokker -  Westside De Kreek

28 jan Dames 13.15 uur  Westfriezen - SV De Valken Zwaag

VOLLEYBAL

19 jan Heren 19.30 uur NIVO - VCH 2 De Kers

26 jan Dames 19.30 uur NIVO-Westvolver - Simokos 3 De Kers

Start van het nieuwe jaar op de Wingerd
Na een heerlijke vakantie is iedereen op de Wingerd weer helemaal 
uitgerust aan het nieuwe jaar begonnen. Het is allemaal wel weer 
even wennen maar na een paar dagen lijkt het of wij niet zijn wegge-
weest. De kinderen vinden het leuk om alle klasgenootjes weer te zien en bereiden zicht 
langzaam voor op de CITO-toetsen die in januari weer worden afgenomen.
Ook zijn er weer nieuwe thema’s waaraan gewerkt wordt. Wat dacht u van een arche-
oloog die langskomt om te praten over zijn werk? Hij neemt een heel speciaal ei mee, 
maar wat groeit er in dat ei?
De kinderen van groep 3 gaan een bezoek brengen aan de bibliotheek. Ze hebben het 
eerste jaar hard gewerkt om alle letters te leren en nu gaat er een wereld voor ze open!
In de bovenbouw is het thema Amerika. We weten al veel, maar wat wil je nog meer 
leren? Over bijvoorbeeld de oorspronkelijke bewoners, New York, Martin Luther King, 
Walt Disney of de vlag van Amerika!
Ook wordt er in januari een Mad Science show opgevoerd 
voor alle groepen om de kinderen te interesseren voor 
techniek. Genoeg te leren dus op de Wingerd! 

Sinterklaasurprises gemaakt door de kinderen  
van de bovenbouw.



Vrienden en vriendinnen van Het Masker,

Met logica kom je van A naar B, met fantasie over-
al. Er zijn mensen die nooit last hebben van files, 
die rijden steeds voorop. Er zijn mensen die zo traag 
rijden dat ze niet geflitst worden, maar geschilderd. 
Niemand houdt van files, maar toch staat iedereen  
er voor in de rij.
Waar iedereen ook voor in de rij staat, is het fantas-
tisch mooie kleurrijke extra dubbel vuistdikke full 
colour glossy Maskermagazine. Is het weer geen 
plaatje geworden? De carnavalsleut spat regelrecht de huiskamers binnen! Dit is mede 
de verdienste van onze Hofdrukkerij. Alaaf voor onze Hofdrukkerij! Het gehele bomvol-
le carnavalsprogramma staat erin, verhalen van wagenbouwers, vorst Bernd, de burrie 
en nog veel meer schrijvers. Ook de meest praktische informatie is uiteraard hierin terug 
te vinden. Lees het dus goed door en het eerste feest beleeft u al vanaf de bank. Dit 
ware collectors-item heeft u, naast een vriendelijke lach, mogen ontvangen tijdens de 
rondgang afgelopen zaterdag. Wat waren de reacties en alle gulle giften weer fantas-
tisch! Mede dankzij uw giften is het mogelijk de kindermiddag helemaal gratis te laten 
verlopen! Mocht u, om welke reden dan ook, geen Maskermagazine hebben ontvan-
gen, dan kunt u deze nog ophalen bij Jan Staak Fietsen & Scooters, waar een collectebus 
staat voor uw gulle donatie. Ook daar te verkrijgen: de carnavalsvlag en de autostickers 
ter promotie van ons carnaval! Kijk op www.carnavalzwaag.nl voor meer info.
 
Zoals ieder jaar heeft Het Masker speciaal voor de optochtdeelnemers voordelige rege-
lingen kunnen treffen met een aantal leveranciers van bouwmaterialen en op het ge-
bied van kleding en accessoires. Maak er gebruik van! Ook geldig voor de kinderen die 
deelnemen aan de Kinderoptocht! Voor alle afspraken gelden regels die te vinden zijn 
op onze site www.carnavalzwaag.nl. Hou deze goed in de gaten voor gedetailleerde 
informatie en eventueel voor nog meer voordeel!
 
Aankomende zaterdag wordt door Jeugdraad Zwaag weer een carnavalsworkshop ge-
houden. Onder begeleiding van een paar topwagenbouwers wordt geleerd om van een 
brok piepschuim een driedimensionaal figuur te maken. De jeugd heeft de toekomst, 
want de beste manier om de toekomst te voorspellen is door haar zelf te creëren.
 
Een ander spektakel in Theater De Witte Valk waar je bij moet zijn geweest, is de voor-
stelling Hairspray van Musicalvereniging Zwaag. Ging het vorig jaar nog over tweeling-
broers die opgroeiden in verschillende milieus en verliefd werden op dezelfde vrouw, 
gaat het dit jaar over Tracy die haar grootste droom wil waar maken door mee te dan-
sen in haar favoriete televisieprogramma. Meer info: www.musicalzwaag.nl

Het Masker dankt Zwaag en Zwaagdijk-West voor alle gulle giften!
Tot leut op www.carnavalzwaag.nl en tot volgend Samenspel, Het Masker



Dat is leuk, een complimentje krijgen! Bedankt Sandra voor dit lieve gebaar, maar het is 
misschien nog wel leuker om een complimentje te geven. “Moet dat dan zo lang duren, 
Esther en Jeroen?”  hoor ik u denken. Tussen de feestdagen, activiteiten en ons (vrij-
willigers)werk door zijn we er blijkbaar niet aan toe gekomen om een moment na te 
denken wie een complimentje verdient. Ons welgemeend excuus, want ook wij vinden 
dit een leuke rubriek om te lezen. 
In Zwaag, Blokker, Oosterblokker, Zwaagdijk-West en Bangert-Oosterpolder zijn nogal 
veel mensen die er wel een verdienen. Zoveel mensen zijn in de weer voor anderen, 
zoveel mensen helpen bij van alles en nog wat, dat het moeilijker is om specifiek een 
persoon uit te kiezen. Dus dat doen we dan ook niet. Ons compliment gaat naar de 
Jeugdraad Zwaag. Opgericht in 1981 en tot en op de dag van vandaag verantwoorde-
lijk voor zoveel plezier en zoveel activiteiten voor de kinderen. Het compliment gaat 
daardoor ook naar alle vrijwilligers die zich voor de Jeugdraad inzetten. Wij zijn trots 
op jullie, ook omdat wij zelf heel goed weten dat de tijd die jullie erin steken ook aan 
andere dingen kan worden besteed. En toch kiezen er nog steeds mensen om te helpen 
in de schaarse vrije tijd die wij allemaal hebben. Niels Romein, Kirsten Grim, Silvia Moe-
ijes, Ton Huisman en Remko Bekker vormen op dit moment het bestuur. Misschien kan 
Remko Bekker dit complimentje in ontvangst nemen en deze doorgeven aan iemand 
die hem ook verdient. 

Groetjes Esther en Jeroen Swerissen

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

Cursus Kennismaken met Westfriesland
Het is al weer drie jaar geleden dat de cursus Kennismaken met Westfriesland door het 
Westfries Genootschap werd georganiseerd. Deze cursus wordt bij voldoende belang-
stelling weer gehouden in de maanden februari en maart. Tijdens deze cursus worden 
uiteenlopende onderwerpen behandeld betreffende de cultuur en de historie, zoals 
het ontstaan van Westfriesland, stolpboerderijen, land en water, handel en nijverheid, 
gewoontes en gebruiken, dialect, streekdracht en sieraden.
Voor wie is deze cursus bestemd? Voor iedereen die belangstelling heeft voor West-
friesland. Voor inlichtingen en opgave kunt u tot 31 januari contact opnemen met het 
secretariaat: telefoon 0229-217121 of e-mail contact@westfriesgenootschap.nl.

Wanneer: Maandag 12, 19, en 26 februari en 5 maart van 20.00 tot 22.00 uur
Waar: Timmermansgildehuis, Dal 3-achter in Hoorn
Kosten:  35 euro per persoon voor de hele cursus, inclusief koffie of thee



Tot en met 31 januari kun je bij MAK 
Blokweer komen speuren naar 
diersporen in het park tijdens de 
Hakkebakke-speurtocht. Deze speur-
tocht sluit aan op de film ‘Dieren uit 
het Hakkebakkebos’, die nu draait bij 
Cinema Oostereiland. 
‘Dieren uit het Hakkebakkebos’ is een 
kleurrijke stop-motion animatiefilm 
vol vrolijke liedjes. De altijd vrolijk 
zingende muis Klaas en zijn dierenvrienden in het Hakkebakkebos kunnen het goed 
met elkaar vinden. De enige stoorzenders zijn de vos en de egel, die altijd op muizen-
jacht zijn. Hoe kunnen ze die twee dwarsliggers nu leren dat ze andere dieren niet meer 
op moeten eten?

‘Dieren uit het Hakkebakkebos’ wordt 
bij Cinema Oostereiland vertoond op 
de dagen dat het MAK geopend is. Zo 
kun je makkelijk de film en de speur-
tocht combineren. Op vertoon van je 
filmticket of de MAK-flyer die je bij de 
film ontvangt, kun je gratis speuren.
Trek je laarzen aan, want de sporen 
zijn verstopt in de rietkreek, de boer-
derij en het grasland! Haal je deelna-

meformulier op in de Kijkboerderij. Alle speurneuzen die de juiste oplossing gevonden 
hebben, mogen hier een verrassing ophalen!
De activiteit is geschikt voor kinderen van 3 tot en met 12 jaar. Jonge kinderen kun-
nen meedoen onder begeleiding van een familielid of ouder broertje/zusje. Je kunt de 
speurtocht beginnen tussen 10.00 en 15.00 uur op woensdag, vrijdag, zaterdag en zon-
dag. Dus koop je filmtickets bij Cinema Oostereiland, en kom daarna speuren bij MAK 
Blokweer! Deelname zonder ticket is niet mogelijk.

MAK Blokweer is geopend op 
woensdag, vrijdag, zaterdag en 
zondag van 10.00 tot 16.00 uur. 
Toegang is gratis. 
Honden zijn niet toegestaan.
Voor meer informatie: 
www.mak-blokweer.nl, info@mak-
blokweer.nl of 0229-266344.
Stichting MAK Blokweer, 
Kloosterhout 1-2, 1695 JC Blokker

MAK Hakkebakke-speurtocht



Dorpenoverleg Blokker – Zwaag

Beste dorpsbewoner/-ster van Blokker en/of Zwaag,

Allereerst nog de wens voor iedereen dat 2018 een zeer positief, optimistisch en vooral 
gunstig jaar moge worden. Graag nodigt de agendacommissie u uit voor de eerste 
bijeenkomst van 2018 op maandag 22 januari in Het Gouden Hoofd, Westerblokker. 
Aanvang 20.00 uur.

Agenda:
1. Opening.
2. Mededelingen/berichten.
3. Verslag van de bijeenkomst d.d. 27 november 2017.
4. Stand van zaken betreffende St. Michaelskerk, Westerblokker, Blokker, vervolg op 
 de restauratiewerkzaamheden onder leiding van Stadsherstel, door Nancy Alders en 
 Jan van der Heide. Perspectief voor de toekomst (?)
5. Stichting ‘Goed voor oud’ heeft een nieuw onderkomen: De Oude Veiling 22 in 
 Zwaag. Entenie Kleerekoper vertelt u alles over de voorgaande periode en over de 
 toekomst.
6. Ook Blokker heeft een Eettafel. Momenteel nog binnen het (oude) Jozefpark, maar 
 veranderingen zijn op komst. Jannie Stroet licht u in over de op handen zijnde 
 veranderingen. Daarnaast kan de Eettafel altijd extra handen gebruiken.
7. Toelichting op de bijgesloten enquête.
8. Eventuele informatie van wijkcoördinator Ron van Marle.
9. Wensen/ideeën van u betreffende uw omgeving.
10. Sluiting en aanbieding van een drankje in het voorcafé.

Nieuws OBS Socrates
 

Alle feestdagen zijn achter de rug en het nieuwe jaar is 
gestart. Er staan alweer genoeg leuke en leerzame activiteiten in de planning. Zo star-
ten de kleuters met het thema kinderboekenschrijvers. In elke klas staat een schrijver 
centraal en hier wordt de leerstof op afgestemd. Gedurende het thema worden er voor-
leestassen aan de kinderen meegegeven. Zo kunnen ouders/verzorgers met hun kind 
een boekje lezen en erover praten. In de groepen 3 t/m 8 wordt intussen hard gewerkt. 
Zij starten de komende periode met toetsen. Tijd voor ontspanning is er zeker, want er 
staan interessante gastlessen op de planning en bezoekjes aan de bibliotheek.
 
Woensdag 24 januari is het jaarlijkse Voorleesontbijt. Dit doen wij in het kader van de 
Nationale Voorleesdagen. Elk kind maakt een ontbijtje klaar voor een ander kind en dit 
eten we ‘s morgens lekker op. Opa’s en oma’s komen in de klassen om voor te lezen. 
Zoals elk jaar wordt dit weer  een gezellige start van de dag.



Heeft u een computer? JA NEE
 
Gebruikt u e-mail? JA NEE
 
‘Zit’ u op Facebook? JA NEE
 Hoe / waarvoor gebruikt u Facebook?
O  Foto’s?
O  Informatie uitwisseling met familie/
 vrienden?
O  Anders: _____________________________

_______________________________________

 
Maakt u gebruik van Face Time? (beeld 
om elkaar te zien) JA NEE
Met wie deelt u Face Time? ______________

________________________________________

 
Bent u in het bezit van Whatsapp?  
    JA NEE
Hoe gebruikt u deze?___________________
________________________________________
 
 Twittert u?  JA NEE
 
Zou u meer  contact met uw omgeving 
willen hebben?  JA NEE
 
Zou u met digitale communicatie willen 
beginnen?  JA NEE
Heeft u daarbij hulp nodig?    JA     NEE

Hoe stelt u zich deze hulp voor? _________

________________________________________

________________________________________
 
Heeft u wensen/ideeën?       JA            NEE

Zo ja, welke? ___________________________

________________________________________

 
 

(Als u dit wilt)

Naam: _________________________________

________________________________________

Adres: _________________________________

________________________________________

Telefoonnummer: 

________________________________________

Inleveren kan op 22 januari bij dorpen-
overleg / of secretariaat: Coxlaan 27,  
1695 HK Blokker.

Enquête Dorpenoverleg

Eind 2017 werd de krantenlezer opmerkzaam gemaakt van het feit dat ‘ouderen het 
appen hebben ontdekt’ (Volkskrant 30-12-2017). De gemeente Hoorn heeft eerder via 
een paar projecten geprobeerd te achterhalen welke behoefte ouderen hebben inzake 
communicatie met elkaar. Communicatie zou vereenzaming voorkomen.
Gesprekken her en der wijzen in de richting dat ouderen soms laaiend enthousiast zijn 
over social media (digitale communicatie), anderzijds dat het ouderen soms ‘boven 
het petje gaat’. Het Dorpenoverleg is zeer benieuwd naar uw mening/huidige situatie 
betreffende het gebruik van social media en uw (mogelijke) wens om de communicatie 
met uw omgeving te verbeteren.
 



  Column Desiree
Vier
Papa zijn werkgever ging failliet, de kat verloor zijn staart op 
miraculeuze wijze en het was een hete zomer. En jij kwam 
eraan. Een broertje of zusje voor Carmen. Een meisje, dacht 
mama. Ik vond mezelf een echte meidenmoeder. Maar de echo 
aan het eind van de zomer liet toch echt wat anders zien. Je 
was een mannetje. Op 18 februari was je er opeens. Vond ik 
toen je zus nog een soort olifant in een porseleinkast; nu ben 
je zelf een echte stuiterbal. Als een echte kerel ben je heel fy-
siek ingesteld. Dol op rennen, klimmen en springen. En op voetbal en wielrennen met je 
brandweerfiets. Treinen, vrachtwagens en vliegtuigen. Max Verstappen is je held en de 
vuilnisman is je vriend. Elke week wacht je hem op en je vertelt hem zelfs alles over je 
kapperbezoek. Je spaart opa’s en bent dol op elke man die ouder is dan 50. Je hebt zelfs 
de opa van je vriend ingelijfd als opa Henk. Sinterklaas noemde je liefkozend Sinter en 
de beste man heeft zelf aangeboden om ook een van je opa’s te zijn. Met je grote brui-
ne ogen en guitige lach wind je iedereen om je vingers. Ondanks je apenstreken en boe-
vengedrag. Je doet graag mannendingen met papa, waarbij alles wat papa gaat doen 
verandert in een mannending. Maar hoe stoer je ook bent met al je wilde spelletjes en 
mannenpraat, je grote hart dat openstaat voor iedereen is vaak toch wel heel klein. 
Spannende verhalen, hard vuurwerk of andere onverwachte en harde geluiden of mo-
gelijk onveilige situaties brengen je uit je evenwicht. Dan houd je het liefst mijn hand 
vast of vlucht je naar een veilige plek. Knuffelen is je favoriete bezigheid en je gaat 

niet slapen zonder kus en 
knuffel van papa en mama. 
Je hebt het niet makkelijk in 
huis met twee dominante en 
pittige zussen. Toch ga je elke 
keer vol vertrouwen weer de 
confrontatie aan omdat je 
gewoon ook mee wilt doen. 
Nog zoveel te leren en zoveel 
te groeien. Volgende maand 
begint een nieuwe fase in je 
leven. Je wordt 4 jaar en je 
gaat naar school. Ik weet ze-
ker dat je het erg naar je zin 
gaat hebben, maar het is ook 
weer confronterend.  
Wat gaat de tijd toch snel!



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  21 januari 

In het kader van de week van het gebed is er 

om 11.00 uur een oecumenische viering in de 

Koepelkerk aan het Grote Noord in Hoorn. De 

voorgangers zijn ds. Rudolf Kooiman en ds. 

Stefan Bernhard van de Evangelische Broeder-

gemeente.

’s Middags om 16.00 uur is er een oecumenische 

vesper-viering in de Lourdeskapel in Zwaag. De 

voorgangers zijn pastoor Samuel Marcantog-

nini van de RK Parochie Heilige Matteüs en ds. 

Jacob Meinders.

Zondag 28 januari 

Blokker: ds. Rudolf Kooiman.

Tijdens de dienst vindt de herbevestiging van 

Marja de Groot- Bakker als ouderling plaats.

Zondag 4 februari 

Zwaag: ds. Jacob Meinders, viering HA.

Zanggroep Glorius verleent medewerking aan 

de dienst.

Geweldige opbrengst actie ‘De Bussel voor Burundi’

In de laatste schoolweek van het vorig jaar, december 
2017, voerden de kinderen van De Bussel actie voor het 
land Burundi. En specifiek voor kinderen in Burundi, om 
hen te helpen naar school te kunnen gaan. De kinderen 
pakten doosjes met bonbons in en verkochten deze en zij hielden een geweldig djem-
bé-concert voor hun ouders, opa’s en oma’s, buren, oppas en andere belangstellenden. 
De opbrengst van de bonbonverkoop en de toegangs-giften van het concert (de vraag 
was ‘geef wat u kunt missen’) was een bedrag van 690,85 euro. Een geweldig bedrag! 
We bedanken Ton Heijboer (organisator West-Friesland voor Burundi), alle vriendelijke 
gevers en alle kinderen en leerkrachten van De Bussel voor hun inzet.  
Wat een superresultaat!



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. 20 jan. 19.00 uur Westwoud Eucharistieviering m.m.v. Zingerderwijs

zo. 21 jan. 09.30 uur Zwaag Eucharistieviering m.m.v. Marcanto

    Na afloop koffiedrinken in de kerk

  16.00 uur Zwaag Oecumene – Vesperdienst in de Lourdeskapel

  19.00 uur Zwaag Rozenkrans bidden in de Lourdeskapel

di. 23 jan. 09.00 uur Westerblokker Eucharistieviering

wo. 24 jan. 08.30 uur Zwaag Aanbidding in de Lourdeskapel

  09.00 uur  Eucharistieviering in de Lourdeskapel

do. 25 jan. 09.00 uur Zwaag Eucharistieviering in de Lourdeskapel

vrij. 26 jan. 09.00 uur Westerblokker Eucharistieviering

  16.30 uur Zwaag Woord- en Communieviering in de Perelaar

zat. 27 jan. 19.00 uur Westwoud Eucharistieviering m.m.v. Dames- Herenkoor

zo. 28 jan. 09.30 uur   Zwaag Eucharistieviering met Samenzang

di. 30 jan. 09.00 uur Westerblokker Eucharistieviering

wo. 31 jan. 08.30 uur Zwaag Aanbidding in de Lourdeskapel

  09.00 uur  Eucharistieviering in de Lourdeskapel

do. 1 febr. 09.00 uur Zwaag Eucharistieviering in de Lourdeskapel

vrij. 2 febr. 09.00 uur Westerblokker Eucharistieviering

  19.00 uur Zwaag Woord- en Communieviering in de Lourdeskapel

zat. 3 febr. 19.00 uur Westwoud Eucharistieviering m.m.v. Zingerderwijs

zo. 4 febr. 09.30 uur Zwaag Eucharistieviering met Samenzang



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 - 00 75 000
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: 
Lian Kroon 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


