
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 30 maart kunt u inleveren 

uiterlijk op woensdag 4 april 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 7 30 maart 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
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Volg ons ook op Facebook: www.facebook.com/Samenspel

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

JB’s Dart Trophy 
Vrijdag 20 april is het weer zover: 
het jaarlijkse darttoernooi van JB 
Zwaagdijk. Wil je meedoen met 
het darttoernooi? Opgeven kan 
via JB.Zwaagdijk@gmail.com en 
op de avond zelf tot circa 19.30 
uur. De zaal is om 19.00 uur geopend en dan kunnen de darters komen om in te gooien. 
Aanvang van het toernooi is 20.00 uur. Inschrijfkosten zijn vijf euro en er zijn weer 
mooie prijzen te winnen. Wees op tijd, vol=vol! Wil je niet meedoen met darten, maar 
gewoon komen kijken dan ben je ook welkom en is de entree gratis. 
Meer informatie op Facebook: facebook.com/jbzwaagdijk

KVG St. Anna
Woensdag 14 maart hadden wij een avond over dierenpark Hoender-
daell. De avond werd verzorgd door Henk Gerber. Onze voorzitster 
Riny opende de avond met een toepasselijk gedicht ‘Dierentuin orkest’. 
Daarna gaf zij Henk het woord.
Henk is al vele jaren als vrijwilliger verbonden aan dierenpark Hoender-
daell, voornamelijk als fotograaf. Wij werden getrakteerd op prachtige foto’s en mooie 
verhalen. Zo wisten wij niet dat Hoenderdaell al voor het derde jaar op rij het leukste 
uitje van Noord-Holland is en dat ze vorig jaar 200.000 gasten mochten ontvangen. In 10 
jaar tijd is park het uitgegroeid tot wat het nu is. Dit jaar komt er een groot vogelverblijf 
bij en wordt de entree aangepakt. Na de pauze ging het verhaal verder. Op het terrein 
van dierenpark Hoenderdaell zit de Stichting Leeuw die verwaarloosde leeuwen opvangt. 
Deze leeuwen worden, als ze weer op krachten zijn, uitgezet in Afrika. Henk ging naar 
Afrika waar een opvang voor deze leeuwen is. Daar waren inmiddels een aantal leeuwen, 
die eerst bij stichting Leeuw waren opgevangen, uitgezet in een gebied van 5000 hectare 
groot. Dat Henk een speciale band heeft met de leeuwen bleek wel toen ze  reageerden 
op zijn specifieke fluitje. Doordat het op film gezet was konden wij daar ook van genie-
ten. Zo kwam het ter tafel dat 1 leeuw naar Afrika brengen tussen de 25 en 30 duizend 
euro kost. Vandaar dat er een potje rondging voor een bijdrage aan dit goede werk. Henk 
Gerber werd heel hartelijk bedankt voor deze mooie avond, met applaus, want iedereen 
had heel erg genoten van deze hele interessante avond.
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



Handwerkclub in de Perelaar 

Hierbij wil ik graag aandacht vragen voor onze handwerkclub in de Perelaar in Zwaag. 
Iedere dinsdagmorgen komen wij bijeen voor een gezellig samenzijn. We praten bij, 
drinken koffie en nemen de breihaak of een borduurwerk ter hand. Niet te ingewik-
keld, maar er komen toch mooie werkjes tevoorschijn. Maar wij worden een dagje ou-
der en er zijn dames die elders gaan wonen omdat het hier niet meer gaat. Ook daarom 
doen wij een beroep op dames uit de buurt om gezellig bij ons zo’n ochtend door te 
brengen. Kom eens kijken en drink een bakkie mee. Misschien is het de moeite waard 
om te blijven. Ons motto is: er moet niets, prestatie staat niet voorop. Wij zijn voorzien 
van gezellige vrijwilligers die overal mee helpen. 
Kom eens langs voor meer informatie bij A. Visser-van Swinderen (nummer 108, via 
de hoofdingang aan de Sint Martinusstraat). Telefoon: 0229-237243. U kunt ook voor 
andere activiteiten terecht in de Perelaar, zoals kaarten maken, schilderen en tekenen, 
bingo of een mooie muziekavond. Heren zijn natuurlijk ook welkom. Er is genoeg ont-
spanning voor weinig geld!

Tussen Hoorn en Medemblik 
De profs rijden zondag 8 april de klassieker Parijs-Roubaix. Bij de 
Westfriese Toerclub uit Blokker staat deze dag een ander parcours centraal: het gebied 
tussen Hoorn en Medemblik. Mooie, vriendelijke en vooral veilige wegen zijn door de 
toercommissie uitgekozen. Met een helm op en de telefoon in de achterzak is het nog 
veiliger. De start is bij de handbalvereniging 
aan de Noorderdracht 42a in Oosterblokker. 
Twee afstanden zijn gepland: 65 en 85 km. 
Vertrektijd is 09.00 uur. Bij het vertrek wordt 
u geattendeerd op de mogelijkheid om in 
groepjes te rijden van verschillende snelheden. 
Variërend van snel tot rustig. Er is vast wel een 
passende snelheid te vinden. 
De langste rit volgt geruime tijd de Marker-
meerdijk naar de koffiestop in Wervershoof. 
Daarna via Opperdoes, De Weere en Midwoud 
naar de finish. De 65 km koerst via een krap-
per parcours naar de koffiestop en doet daarna 
nog Oostwoud, Midwoud en Nibbixwoud aan 
alvorens over de meet te bollen. 
Hopelijk valt dit rondje in de smaak, want op 
6 mei rijdt WFTC de rit De Beemster op zijn 
mooist. Leuk fietsen en ’s middags Giro d’Italia 
kijken. Wat wil een fietser nog meer? 
Graag tot ziens!  
Kijk voor meer informatie op wftc.eu.



Jeugdschaaktoernooi van de Jeugdraad Zwaag

Dit leuke toernooi werd op 11 maart alweer voor de 
22e keer gehouden in cultureel centrum De Plataan in 
Zwaag. 53 schakers hadden zich aangemeld, waaronder 
veel leden van de Hoornse schaakvereniging Caïssa-
Eenhoorn. Ook schaakvereniging Magnus uit Schagen, Opening ‘64 uit Sint Pancras en 
Heerhugowaard waren met diverse leden naar Zwaag gekomen. En natuurlijk waren 
ook de Honky Tonk-schakers aanwezig. 
Om 11.30 uur werd na een welkomstwoord 
van Ben Takken het startsein gegeven. Er werd 
geschaakt in groepen van acht, op leeftijd 
ingedeeld. Er moesten zeven partijen worden 
gespeeld. De bedenktijd bedroeg vijftien minu-
ten. Per groep waren drie schitterende bekers 
te winnen. We mogen stellen dat onze Honky 
Tonk-schakers het heel goed gedaan hebben. 
Veel spelers gingen met fraaie bekers naar huis. 
Brian behaalde in zijn groep (10 jaar B) een 
prachtige eerste plaats. Maurits behaalde een fraaie tweede plaats in de groep 12 jaar 
B. Zijn broer Florian deed niet voor hem onder en behaalde ook een tweede plaats bij 
de 10 jaar C. Derde plaatsen werden behaald door Maaike bij de meisjes B, Thomas bij 
de jongens 10 jaar C. Elize werd vierde bij de meisjes B. Onze andere schakers die voor 
de eerste keer meededen aan het toernooi deden ook heel goed. Chris werd vierde bij 
10 jaar C en de meisjes Nienke en Julia werden zesde en zevende bij de meisjes B. 
Bij de prijsuitreiking mochten alle schakers die een eerste plaats hadden behaald naar 
voren komen om hun beker in ontvangst te nemen. Daarna konden foto’s van de win-
naars worden gemaakt. De andere bekers werden bij de groepstafels uitgereikt. Ook 
was er voor ieder speler een mooie medaille als herinnering aan het toernooi.

Wij willen de Jeugdraad Zwaag weer bedanken voor dit leuke schaaktoernooi. Ook wil-
len we het LOP Zwaag danken voor hun bijdrage om dit toernooi tot een succes te ma-
ken. Dank gaat ook uit naar Joop Schipper voor de heerlijke appels voor de deelnemers. 
De organisatie was in handen van Gilles en Ben met medewerking van Sander Bischoff 

voor de computer en Robbert 
van Dijkhuizen voor de organi-
satie. Wij willen hen allemaal 
bedanken en natuurlijk ook 
onze tafelleiders en niet te 
vergeten de barmedewerkers. 
Onze dank gaat natuurlijk ook 
uit naar alle jongens en meisjes 
die weer voor een prachtige 
schaakdag hebben gezorgd.



Vossenjacht in de Bangert & Oosterpolder 

Stichting B&O houdt maandag 2 april - tweede paasdag -  
de jaarlijkse Vossenjacht in de Bangert & Oosterpolder. 

Voor wie is de Vossenjacht?
De Vossenjacht is voor kinderen uit 
heel Zwaag. Zoek de vossen, maar pas 
op voor de jagers! Ook aan de ouders 
wordt gedacht met koffie, thee en wat 
lekkers. 

Waar is de Vossenjacht dit jaar?
Het jachtgebied is wederom Fase I met 
als start- en eindpunt de Heemraad. Bij de finish wacht je een leuke verrassing. 

Hoe laat is de Vossenjacht?
Vanaf 10.00 uur kan je je stempelkaart ophalen. Het startsein is om 10.30 uur. Zorg dat 
je uiterlijk 11.00 uur van start gaat. Om 12.30 uur stoppen namelijk de vossen. Tot 13.00 
uur kun je met je volle stempelkaart je verrassing ophalen bij het startpunt.

Wil je zeker zijn van de verrassing aan het einde van de jacht? Wacht dan niet tot de 
dag zelf en schrijf je nu alvast in, zodat we van tevoren voor iedereen een verrassing in 
huis kunnen halen. Ook zijn de kosten bij vooraf inschrijven lager, namelijk 2 euro per 
deelnemer. Het belooft weer een leuke paasochtend te worden!  
Dus geef je op via www.stichtingbno.nl/vossenjacht en tot tweede paasdag om 10.00 
uur op de Heemraad.

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

OPHAALDATA: WOENSDAG   4 APRIL 
 WOENSDAG 18 APRIL 
SVP PAPIER GEBUNDELD OF IN DOOS/BAK AAN DE WEG ZETTEN.



Expositie Anja Bulthuis en muziek van  
P(i)eter Pan bij Kunst in de Kas 

Zondag 8 april exposeert en schildert de Hoornse beeldend kunstenaar Anja Bulthuis 
bij Kunst in de Kas aan de Beatrixstraat 3a in Zwaag. De expositie wordt luister bijgezet 
door muzikale improvisaties en ballads van het duo P(i)eter Pan. De Kas is geopend van 
11.00 tot 17.00 uur. De toegang is vrij.

Anja Bulthuis wordt in haar werk vooral geïnspi-
reerd door de natuur, de dynamiek van de dans, 
het kleuren-, vormen- en lijnenspel van alledag. 
Deze ingrediënten komen op de een of andere 
manier altijd terug in haar abstracte acrylschilde-
rijen. “Het is een expressie van een impressie”, al-
dus de kunstenares. Tijdens de expositie zijn circa 
50 kunstwerken te bewonderen en ook te koop.

Het muzikale duo P(i)eter Pan, bestaande uit Jesper Huisman en Pieter de Ruyter, geeft 
tijdens de expositie muzikale improvisaties. Tijdens deze improvisaties schildert Anja 
Bulthuis live op muziek. De eerste performance vindt plaats om 12.00 uur, de tweede 
om 15.00 uur. Maar ook gedurende de rest van de 
dag kunnen bezoekers genieten van verschillende 
mooie muzikale improvisaties en ballads.
De expositie krijgt een extra dimensie: Marleen 
Buijs en Kine Krijnen van atelier Lenie van der 
Laan uit Zwaag exposeren keramiek.

De expositie en performances vinden plaats op 
zondag 8 april van 11.00 tot 17.00 uur. De toegang 
is vrij. Meer informatie: www.kunstindekas.nl.



Verslag Kees Ooyevaar Toernooi 

De Indoor Bowls Vereniging 
B.Z.H. hield op 12 maart het 23e 
Kees Ooyevaar Toernooi in de 
Sporthal Zwaag. Het toernooi 
startte om 09.30 uur met twaalf 
teams (triples). Elk team bestond 
uit drie deelnemers. De wed-
strijdleiding was in handen van 
Henk Luppens en Ben Gitzels. 
Twaalf teams streden om de wis-
selbeker B.Z.H. 
Er werd gespeeld op drie banen, van 30 meter lengte en 4 meter breedte, met een 
tijdsduur van 65 minuten per wedstrijd. In totaal werden per twee teams acht ends ge-
speeld. Elk team speelde drie wedstrijden. 
Winnaar van dit toernooi was het team van Kinnehim, Haarlem. Dit team wist alle drie 
wedstrijden te winnen, met een totaal van 6 wedstrijdpunten en 26+ punten. Het team 
kon na afloop met trots de wisselbeker omhoog houden. Ieder lid van dit team kreeg 
tevens een mooie bos bloemen uitgereikt. Ook ontvingen de geplaatste nummers 2 en 3 
en de loterijcommissie een prachtige bos bloemen.
 
Bent u geïnteresseerd en wilt u kennismaken met de activiteiten van de Indoor Bowls 
Vereniging B.Z.H.? Dan kunt u contact opnemen met de secretaris van deze vereniging: 
Henk Luppens,  BowlsBZH@outlook.com



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

Ada bedankt! Ik was totaal verrast door het compliment dat jij mij gaf, het doet mij 
goed. Ik hoefde niet lang na te denken wie ik mijn compliment geef: aan Nel Entius!
Nel is al heel wat jaren actief voor de Zwaagse gemeenschap. Voorheen bij het zieken-
triduüm en nu als voorzitster bij de Zonnebloem Zwaag/Zwaagdijk-West waar zij zich 
110% voor inzet. Bij Begrafenisvereniging St. Barbara is zij een helpende hand bij het 
verzorgen van overledenen.
Tevens runt zij met haar man de kinderboerderij Frits Farm, waar zij met veel liefde de 
dieren verzorgen. Een van Nel’s kwaliteiten is dat zij aan velen een luisterend oor biedt, 
daar neemt zij echt de tijd voor. Nel, een welverdiend compliment voor jou!

Marriët Vijn

Eenhoornzegel voor 50 jaar Zonnebloem  
Zwaag/Zwaagdijk-West
De Zonnebloemafdeling Zwaag/Zwaagdijk-West bestaat 50 jaar. Wethouder Nel Douw 
overhandigde de afdeling daarom een Eenhoornzegel ter waarde van 500 euro. Dat 
gebeurde op zondag 25 maart tijdens de viering van het jubileum van de afdeling.

De Zonnebloem is er voor mensen met een lichamelijke beperking, die daardoor aan 
huis gekluisterd zijn en dreigen te vereenzamen. Het betekent voor deze mensen veel 
dat zij bezoek krijgen en zo af en toe een uitstapje maken. De Zonnebloem afdeling 
Zwaag/Zwaagdijk-West zorgt daarvoor met 45 vrijwilligers. Samen besturen zij de afde-
ling, bezoeken zij de gasten en verzorgen zij de jaarlijkse lotenverkoop. 

Op stap in eigen dorp en verder
De afdeling organiseert allerlei activiteiten voor de gasten. Bij uitstapjes begeleiden de 
vrijwilligers de gasten. Zo gaat er ieder jaar een bus vol met gasten en vrijwilligers naar 
Schagen om te winkelen, wandelen de vrijwilligers door Zwaag met mensen die van een 
rolstoel afhankelijk zijn, bezoeken zij lokale bedrijven of bijvoorbeeld toneel- en musi-
caluitvoeringen in de dorpen. 

Waardering
Als waardering voor het vele vrijwilligerswerk in de stad, komen verenigingen en stich-
tingen die een jubileum, van 25, 50, 75, 100 jaar en zo verder, vieren in aanmerking voor 
een Eenhoornzegel. Men moet dan wel ingeschreven staan bij de Kamer van Koophan-
del en het jubileum kenbaar maken bij de gemeente.



KVG Zwaag en KVG Zwaagdijk- West

Onze jaarlijkse spelavond is weer geweest. Dit jaar in De Plataan in 
Zwaag. Donderdag 8 maart kwamen er zeven dames van Zwaagdijk-
West. Maar zoals op het einde bleek, wel hun beste spelers! De griep 
had daar ook toegeslagen en een lid was de gouden bruid.
Maar de heer H. Knol kon toch zestien dames voor klaverjassen 
inschrijven en vier dames voor Keezen. Aan bijna alle tafels zaten Zwaagers en Zwaag-
dijkers. Dat is leuk voor het in de kennis houden van elkaar. Je hoort ook wat er bij de 
buren gebeurt.
Bestuurslid Gonny zorgde voor de inwendige mens met een kopje, glaasje en hapje. Het 
was weer een gezellig avond.
Bij de prijsuitreiking bleek dat, ondanks hun kleiner aantal, de buren 1e, 2e  en 4e  bij 
het klaverjassen waren en bij Keezen ook 1e , wij konden daarin de 2e en 3e plaats 
bereiken.
Maar we hebben weer een heel jaar om ons spel te verbeteren. Als het goed is gaan we 
volgend jaar naar Zwaagdijk-West en hopen we dat de leden die nooit naar deze spe-
lavonden komen dan ook eens mee gaan doen. We spelen rustig, geen vier maar drie 
ronden op een avond, dus probeer het eens.

Groetjes KVG Zwaag

Lenteconcert De Herleving Zwaag

Zondag 8 april houdt muziekvereniging De Herleving 
Zwaag haar lenteconcert in café De Witte Valk in Zwaag.
Het belooft een heel speciaal concert te worden, met 
name voor Jeroen Schuurman. Jeroen zal tijdens dit con-
cert een solo spelen met begeleiding van het harmonie-
orkest en hoopt hiermee aan de voorwaarden te voldoen 
om zijn D-diploma te behalen. Hij heeft hiervoor het stuk ‘Trompetenkonzert’ van 
Joseph Haydn uitgekozen. Een schitterend stuk dat niet alleen hoge eisen stelt aan de 
solist, maar ook voor sommige orkestleden een hele uitdaging is.
Naast het Trompetenkonzert staan er ook nummers op het programma als Bonaparte, 
dat het leven beschrijft van Napoleon, een mars en muziek van Michael Jackson.
De muzikanten van het leerorkest zullen ook hun kunnen laten horen met onder an-
dere het nummer Cheerleader.
Elke eerste dinsdag van de maand repeteren het leerorkest en het harmonieorkest 
samen. Tijdens dit concert zullen ze twee muziekstukken samen opvoeren. Kortom, een 
zeer gevarieerd concert.
De toegang is gratis en het concert begint om 11.30 uur.

Graag tot  ziens op 8 april!



Familieberichten & Zoekertjes

GEZOCHT

Welke ervaren hondenliefhebber vindt het leuk om in overleg enkele keren per 
week (bv dinsdag en donderdag) te wandelen met onze labrador Tess van 1,5 jr.  
Tess is een enthousiaste, lieve hond. Ze volgt meestal goed, ze kan wel trekken  

als ze speelkameraatjes ziet.  
Contact: familiebontekoning@gmail.com, Koewijzend, Zwaag.

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

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

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

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

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

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

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

Kaarten hilarische klucht ‘Hotel op Stelten’ 
nu ook online te koop!

Toneelvereniging Vriendenkring Zwaag speelt dit jaar de hila-
rische klucht ‘Hotel op Stelten’ in Partycentrum De Witte Valk. 
Op vrijdag 20 april en zaterdag 21 april is de zaal geopend en 
kunt u voor maar 10 euro (inclusief lot) genieten van een schit-
terende voorstelling. Wilt u zeker zijn van kaarten voor deze voorstelling? Koop dan de 
kaarten gemakkelijk online via onze website www.vriendenkringzwaag.nl.

De kaarten voor de speciale ouderenvoorstelling op zaterdagmiddag 21 april zijn alleen 
bij de deur verkrijgbaar.

Kijk voor meer informatie over het toneelstuk op www.vriendenkringzwaag.nl of volg 
ons op www.facebook.com/vriendenkringzwaag.



1 april Paaseieren zoeken Aanvang: 12.00 uur
 De Wildebras, Zwaagdijk-West

2 april Paaseieren zoeken Aanvang: 10.00 uur
 MAK Blokweer, Blokker

2 april  Vossenjacht B&O Aanvang: 10.30 uur
 De Heemraad, Zwaag

2 t/m 6 april Collecte Koningsdag Blokker

5 april Vergadering RK begrafenisver. St. Jozef Aanvang: 20.00 uur
 Het Gouden Hoofd, Blokker

8 april Hoorn-Medemblik, WFTC Aanvang: 09.00 uur
 Noorderdracht 42-A, Oosterblokker

8 april Kunst in de kas Aanvang: 11.00 uur
 Beatrixstraat 3-A, Zwaag

8 april Lenteconcert De Herleving Aanvang: 11.30 uur
 De Witte Valk, Zwaag

12 april Jaarvergadering KVG Zwaag Aanvang: 20.00 uur
 De Plataan, Zwaag

15 april Concert Zwaags Opleidingsorkest ZOO! Aanvang: 15.00 uur
 De Kreek, Zwaag

20 april JB Dart Trophy Aanvang: 20.00 uur
 De Wildebras, Zwaagdijk-West

20 + 21 april Hotel op stelten, De Vriendenkring Aanvang: 20.00 uur
 De Witte Valk, Zwaag

21 april Hotel op stelten, De Vriendenkring Aanvang: 14.00 uur
 De Witte Valk, Zwaag

Activiteitenagenda    april

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



Als u activiteiten wilt vermelden in Samenspel op het gebied van SPORT, 
kunt u uw kopij mailen aan: redactie@stichtingsamenspel.nl t.a.v. Eef Smal.

VOETBAL

1 april Heren 14.00 uur Westfriezen – Hauwert’65 Zwaag 

ZAALVOETBAL

6 april Heren 21.05 uur Zwaag/Hooglandkozijnen – Golden Stars Zwaag 

HANDBAL

8 april Dames 13.15 uur Westfriezen – Commandeur/VVW Zwaag 

8 april Dames 14.30 uur HV.Blokker – Geel Zwart Oosterblokker 

8 april Heren 13.15 uur HV.Blokker – Najaden NW Oosterblokker 

VOLLEYBAL

6 april Heren 19.30 uur NIVO –AMVJ-Martinus De Kers 

13 april Dames 19.15 uur NIVO-Westvolver – Jonas 4 De Schalm

TAFELTENNIS

6 april Heren 20.00 uur TT Sport/A Merk – De Victors 4 Oosterblokker 53 

HOCKEY

8 april Heren 14.30 uur WFHC – Weesp De Roskam Zwaag 

8 april Dames 12.45 uur WFHC – Nieuwegein De Roskam Zwaag 

Sportagenda    april

Jaarvergadering Vrouwengilde Zwaag op 12 april

Donderdag 12 april vindt voor de leden van het KVG 
Zwaag de jaarlijkse algemene ledenvergadering plaats. 
De aanvang is 20.00 uur in de Plataan.
Alle leden hebben inmiddels een uitnodiging ontvangen met daarbij ook de informatie 
om hun stem, als lid van het Vrouwengilde, begin mei te geven aan hun eigen KVG. Dit 
vanwege de noodzaak die is ontstaan door het wegvallen van de Rabo-sponsoring. De 
volledige uitleg wordt tijdens de jaarvergadering gegeven.
Wij hopen natuurlijk op een zo groot mogelijke opkomst op 12 april. Na afloop van 
de vergadering gaan we op een gezellige manier een quiz spelen met leuke prijsjes en 
vanzelf een hapje en een drankje.

Nieuwe leden voor het nieuwe seizoen kunnen zich aanmelden via het bestuur.
Telefoonnummers: 0229-238155, 0229-237609 en 0229-237817.



Nieuws van Musicalvereniging Zwaag

Tijdens de algemene ledenvergadering van 19 maart jl. is 
met algemene stemmen besloten ons scheidend lid Simon 
Knol tot erelid te benoemen. Uit handen van voorzitter 
Koos Bekker ontving hij een grote bos bloemen en het bijbehorende certificaat van het 
erelidmaatschap.
Simon is ooit lid geworden van de toenmalige operettevereniging, die later opging in 
de Musicalvereniging Zwaag. Hij was souffleur en een verdienstelijk acteur met een 
voor iedereen herkenbare zangstem. Wij als vereniging zullen hem als spelend lid gaan 
missen, maar Simon zou Simon niet zijn als hij zijn betrokkenheid bij de vereniging niet 
helemaal vaarwel zou zeggen. Dus bij de decorbouw voor de productie Shrek kunnen 
we gewoon op hem rekenen later.
In de daaropvolgende dagen is Ria Knol eveneens verrast met bloemen en een ere-
lidmaatschap. Ria is als grimeuse een eeuwigheid actief geweest voor de Operette-, 
Toneel- en Musicalvereniging en laat het schminken voortaan over aan een jongere 
generatie.
Ria en Simon, namens het bestuur en leden bedankt voor jullie onmetelijke bijdragen 
gedurende vele, vele jaren.



Opening grote project:  
‘smakken en slikken, smikkelen en smullen’
Maandag 19 maart hebben wij in onze fris 
geschilderde aula met de hele school het 
geweldige project ‘smakken en slikken, 
smikkelen en smullen’ geopend. De leraren 
gaven korte sketches waarbij gezonde, maar 
ook lekkere voeding centraal stond. 
De komende periode, tot woensdagavond 
25 april, zullen we met de hele school gaan 
werken met dit thema. Op deze avond 
zullen wij dit project gezellig afsluiten met 
zelfgemaakte tapas.
Na de opening hebben een aantal groe-
pen alvast een geweldige workshop gehad 
van deskundigen. Zij leerden ons hoeveel 
suikerklontjes er in onze tussendoortjes za-
ten, maar ook hoe onze neus en mond met 
elkaar samenwerken om te kunnen proeven. De kinderen hebben allerlei gerechtjes 
gemaakt die we zelfs mochten proeven! Dit gaat echt een fantastisch thema worden!



Recept met vergeten groenten

Als de raapstelen in de winkel liggen, begint het voorjaar een beetje. Raapstelen zijn 
de jonge bladeren en bladstelen van bepaalde koolsoorten. Het is daarbij ook een 
groente die qua smaak erg voorjaarsachtig aandoet. Mooi fris en knapperig, met een 
klein beetje pit, zoals van mosterd of rucola. Ook kun je bij sommige soorten een kleine 
bittere noot proeven. De bladeren doen nog het meeste denken aan bijvoorbeeld jonge 
spinazie of rucola. Je kunt er deze heerlijke hartige taart van maken. 

Ingrediënten
- Bladerdeeg of hartige taart deeg 
- 350 gram aardappelen
- 1 deciliter melk
- 300 gram raapstelen (2 bosjes)
- 1 citroen
- 2 eieren
- 1,5 eetlepel boter
- ¼ theelepel nootmuskaat
- ½ theelepel rozemarijnpoeder of verse rozemarijn
- Versgemalen peper

Bereidingswijze
Oven voorverwarmen op 200 ° Celsius. Aardappelen schillen en wassen. In pan met wei-
nig water (en zout) aardappelen in ± 20 minuten gaar koken. Intussen van raapsteeltjes 
lelijke blaadjes en worteltjes verwijderen. In ruim water wassen. In pan raapsteeltjes 
met aanhangend water doen en op laag vuur in ± 5 minuten laten slinken. In een ver-
giet de raapsteeltjes goed uit laten lekken. Met bolle kant van de lepel vocht uit raaps-
teeltjes drukken. Citroen uitpersen. Boven 2 kommen de eieren splitsen en de eidooiers 
losroeren. Aardappelen afgieten en fijnstampen. Melk verwarmen en toevoegen aan 
de aardappelen zodat er een luchtige puree ontstaat. Door de puree scheppen: raap-
stelen, ¾ deel van de eidooiers , 1 el citroensap, 1 el boter, nootmuskaat en rozemarijn. 
Het geheel op smaak brengen met wat zout en peper. Taartvorm (ø 22 cm.) invetten of 
bekleden met bakpapier. Bladerdeeg of taartdeeg 
in de vorm doen. Het overgebleven deeg kunt 
u gebruiken als versiering. Gaatjes in het 
deeg prikken. 1 eiwit heel stijf kloppen en 
door het aardappelen-raapsteeltjesmengsel 
scheppen. Over taartbodem verdelen. Taart 
versieren met overgebleven deeg en het 
deeg bestrijken met eidooier. Op rooster 
net onder het midden van de oven de taart 
in ± 30 minuten goudbruin en gaar bakken. 
Tip: U kunt deze taart ook maken met verse 
spinazie.



Jussupow in de aanval bij Caïssa-Eenhoorn

In de voetballerij worden nog wel eens schaakter-
men gebruikt, bij de Hoornse schaakvereniging 
Caïssa-Eenhoorn zal op 3 april vast aan voetballen 
worden gedacht. Grootmeester Artur Jussupow 
geeft dan een college over aanvallen.
De 58-jarige Duitser heeft zelf gespeeld in het 
topteam van Bayern München, uiteraard bij de 
schaakafdeling. Net als de voetballers hebben de schakers de Europa Cup voor lands-
kampioenen gewonnen en voorts diverse malen de Duitse titel. Jussupow, voormalig 
wereldtopper, schaakt momenteel bij Solingen (de club ook van de Nederlanders Anish 
Giri en Loek van Wely) en in de Nederlandse competitie bij Apeldoorn. Komende zater-
dag treft Apeldoorn in eigen huis eredivisiekoploper LSG uit Leiden.
Artur Jussupow is een graag geziene gast bij Caïssa-Eenhoorn. Twee jaar geleden zat de 
speelzaal van de Hoornse club, in De Kreek (wijk Bangert en Oosterpolder), helemaal 
vol. Vorig seizoen zaten de amateurschakers echt in de collegebanken, toen Jussupow in 
de Oscar Romeroschool in Hoorn college hield.
Op 3 april kiest de Duitser voor de aanval. Wanneer kom je via het centrum in actie en 
wanneer val je over de vleugels aan? Wat doe je als een tegenstander met een sterk ver-
dedigende opstelling komt? Moet je zelf eerst rustig opbouwen, de druk vergroten en 
dan toeslaan? Zijn er tips en trucs? Aan schwalbes doen ze op het schaakbord niet, maar 
een giftige pion is wel vervelend.
Schaakliefhebbers die de 
lesavond van Artur Jussupow 
willen bijwonen, zijn welkom. 
Het college – in de Engelse 
taal – vindt op dinsdag 3 april 
plaats in de speelzaal van 
Caïssa-Eenhoorn, in De Kreek 
in Zwaag (Meetketting 1-3). 
Leden van de club hebben 
gratis toegang, niet-leden 
betalen 5 euro. Aanvang 
20.00 uur.

Artur Jussupow, twee jaar 
geleden in De Kreek, bij de 

start van zijn uitleg over een 
partij uit de WK-tweekamp in 

1892 tussen Michail Tsjigorin 
en Wilhelm Steinitz.



Tweede paasdag eieren zoeken bij MAK Blokweer 

Op Tweede Paasdag, maandag 2 april, kun je 
naar eieren komen speuren bij MAK Blok-
weer! De paashaas zal eieren verstoppen in 
de Molshoop, de Kijkboerderij en het Natuurpark. Op 
elk ei staat een letter die ingevuld moet worden op 
je kaartje. Als je alle eieren gevonden en alle letters 
ingevuld hebt, lees je de oplossing op je kaartje. Alle 
speurneuzen die de juiste oplossing gevonden hebben, 
krijgen van de paashaas een verrassing!
De speurtocht is bedoeld voor kinderen van 6 tot 12 
jaar, maar jongere kinderen kunnen onder begeleiding 
van hun (groot)ouders of oudere broers of zussen ook 
meedoen. Je kunt starten met speuren tussen 10.00 en 
15.30 uur. Het park is open tot 17.00. Deelname kost 2 
euro per kind. 
Behalve naar eieren zoeken kun je natuurlijk ook even 
rondkijken bij onze tentoonstelling in de Molshoop, 
iets eten of drinken in het pas vernieuwde MAK Café, 
de pasgeboren paaslammetjes bewonderen in de Kijk-
boerderij of lekker spelen in de Natuurspeeltuin. 

Hoe moeten de lammetjes gaan heten?
Joepie, het is weer zover! Begin april zullen de eerste geiten- en schapenlammetjes ge-
boren worden. Weet jij mooie namen voor ze? Doe dan mee met onze namenwedstrijd! 
Haal een deelnameformulier bij de balie of in de stal. Als jouw naam gekozen wordt, 
krijgt het pasgeboren lammetje die naam. Wij bellen je op zodra je kennis kan komen 
maken. Je mag bij het MAK twee geboortekaartjes knutselen, één om zelf te bewaren 
of op te sturen, en één om in de stal op te hangen. Zo ziet iedereen dat jij die mooie 
naam hebt bedacht!
De landgeiten behoren tot stamboekvee en daarom moet hun naam dit jaar met de let-
ter S beginnen. Voor de schaaplammeren is elke beginletter mogelijk.

Deelname kost 1 euro per formulier.  
De opbrengst komt ten goede aan de 
Kijkboerderij.

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

MAK Blokweer is Tweede Paasdag  
geopend van 10.00 tot 17.00 uur.
Eerste Paasdag is MAK Blokweer gesloten.



Karsten Tenten gaat door

Het is vrijdagavond 9 maart 18.55 uur, 
mijn telefoon gaat af. Ik heb een be-
richtje van een vriendin. “Heb je het al 
gehoord? Brand bij Karsten Tenten, kijk 
maar uit het raam.”, verschijnt er op 
mijn scherm. Ik kijk uit het raam en zie 
grote rookwolken en enorme vlammen 
boven de daken uit komen. Mijn man 
en zoon springen op de fiets en gaan 
direct richting de brand. Heel even 
denk ik nog dat het Grauwe Paard in 
de brand staat. Ik twijfel of ik wel moet 
gaan kijken, maar wil toch gaan om 
eventuele ondersteuning te bieden. 
Onderweg richting de kerk galmen er 
allerlei sirenes door het dorp. Overal 
komen mensen vandaan die, net zoals 
ik, richting de brand lopen. Bij de kerk 
aangekomen wordt mijn angst waar-
heid, het pand van Karsten Tenten 
staat in brand. Ik zie verbijstering, machteloosheid en verdriet bij de mensen om mij 
heen. Ook zie ik saamhorigheid onder de directie en het personeel.

Historie
De familie Karsten is zo’n veertig jaar geleden begonnen aan de Dorpsstraat in Zwaag 
met het bedrijf Eurodump. Een dumpwinkel met alle denkbare artikelen op het gebied 
van kampeersport tot vrije tijd en van tenten tot legerschoenen.

Lees verder op de volgende pagina >>



In 1981 ontwikkelde Maarten Takken de oppompbare tent. Zeg je Karsten Tenten, dan 
zeg je ook oppompbare tenten. Het assortiment werd uitgebreid met alle mogelijke 
kampeerartikelen, wandelschoenen, kleding en reisaccessoires. Ook begonnen ze met 
het maken van professionele werktenten. In 2009 is de winkel vergroot en werd de 
naam veranderd in Karsten Travelstore. Uiteindelijk kreeg ook Tent World Unlimited een 
plaats in het nieuwe gedeelte om naast de gewone tenten ook de professionele werk-
tenten te laten zien.
Door hard werk en 
nieuwe innovaties 
is Karsten Tenten in 
de loop der jaren 
een waar begrip 
geworden in bin-
nen- en buitenland. 
Karsten Tenten won 
daarom ook in 2012 
de Westfriese Onder-
nemersprijs en diverse 
prijzen in het buiten-
land. Een kroon op 
het werk en een suc-
ces voor dit Zwaagse 
familiebedrijf.

Op die bewuste vrijdag 9 maart verwoest de brand het levenswerk van de familie Kar-
sten. Karsten Tenten staat voor sterk, flexibiliteit en stormbestendigheid. Ook nu laten 
ze dat zien, want Karsten Tenten pakt de draad weer op en gaat door.

Toekomst
Een tijdelijk kantoor op de Geldelozeweg is snel 
ingericht met computers en telefoons. Klanten en 
leveranciers kunnen daar terecht met hun vragen en 
sterktewensen. Daarnaast worden er verschillende 
bijeenkomsten georganiseerd om informatie te 
verschaffen. Op de voor- en achtergrond wordt met 
man en macht gewerkt om de winkeldeuren zo snel 
mogelijk weer te openen. Want Karsten laat zich 
niet uit het veld slaan en gaat met volle moed weer 
door. Op moment van dit schrijven is er nog niets 
bekend over de heropening maar die staat inmiddels 
ongetwijfeld op stapel. Ik sta te popelen om u rond 
te leiden op deze nieuwe locatie. Graag tot daar!

Ellen Muller



Verkeersplein voor peuterspeelzaal de Zwaaghalsjes

Sinds vrijdag 9 maart is peuterspeelzaal de Zwaaghalsjes een prachtig verkeersplein 
rijker. Met hulp van ouders en enkele opa’s hebben een drietal scholieren van Oscar 
Romero hun diensten aangeboden aan NLDoet en ons geholpen met het vervaardigen 
van deze mooie verkeers-speelplaats.
Na het aanvegen en schoonmaken van de stenen kon naar hartenlust de belijning erop 
geverfd worden. Zebrapaden, bushaltes en parkeervakken, zelfs twee stoplichten, door 
een opa gemaakt, maken dat je je in het oude Verkeerspark Assen waant!
Wij bedanken nogmaals de drie scholieren, de ouders/opa’s en de oudercommissie voor 
hun inzet voor deze mooie klus op deze gezellige dag. De peuters én de leidsters zijn 
de koning te rijk met het resultaat en hebben zin in het voorjaar en de zomer, om naar 
hartelust buiten te spelen!

Ellen Loos

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: 
OP TWEEDE PAASDAG WORDT ER GEEN  
OuD PAPIER OPGEHAALD!
MAANDAG     15 APRIL



  Column Anja
Code Zon!

Daar staat ze weer hoor, te lonken en te schitteren en me te verleiden!

‘s Winters is ze mijn vriendin niet, dan heerst er een ijzige kou tussen ons. Ik probeer 

haar altijd wat op te fleuren met leuke bloemetjes, maar ze blijft er altijd ietwat treurig 

uitzien. Dan laat ik haar maar wat links liggen en wacht ik op betere tijden.

Maar nu zijn die tijden aangekomen en zie, verlost van haar bevroren last aan talloze 

potjes met treurig en niet meer te definiëren slaphangend groen, staat ze, fris gesopt, 

weer oogverblind wit te stralen!

Tevreden ga ik een kopje koffie halen om mijn knipperlichtrelatie met mijn tuinbankje 

nieuw leven in te blazen. 

Ondanks de eerste zonnestralen vind ik de maand maart altijd het lastigst. De natuur 

komt wat mij betreft altijd veel te langzaam op gang. Die dorre blaadjes van mijn beu-

kenhaag mogen nu wel vallen, ik ben ze zat! En waarom duurt het zo lang voordat de 

knoppen van de tulpenboom lichtroze worden??! 

Toch ben ik blij met onze seizoenen. Ik heb ook gewoond in landen waar het altijd 

snikheet is, en dat was doodsaai. Iedere dag de gordijnen opendoend zie je hetzelfde 

beeld, pfff…! Hier in Nederland word je tenminste nog eens verrast. Is het niet door 

een onverwachte regenbui dan wel door een uitblijvende Code Oranje. Ik weet niet hoe 

het met u is, maar wij schieten tegenwoordig eerder in de lach dan dat we schrikken bij 

zo’n codemelding. Het begint zijn uitwerking een beetje te missen, ben ik bang. Toch 

moet ik toegeven dat ze laatst een keertje gelijk hadden, nee dat moet gezegd worden: 

het KNMI heeft ook een keer gelijk gehad deze winter! 

Maar nu, nu straalt niet alleen mijn tuinbankje, maar ook de mensen beginnen weer te 

ontdooien, er verschijnt op straat weer een voorzichtige glimlach op gezichten. Want 

ze weten: straks zijn wij ook weer verlost van onze winterjassen, sjaals en dikke truien. 

Straks mogen - velen van ons -  ook weer oogverblindend schitteren met onze spierwitte 

armen en benen…

Nou ja… eerst maar eens genieten: code Zon is in aantocht! 



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.

Zaterdag 31 maart  22.00 uur paaswake

De Octaaf Hoorn: Voorganger ds. R.J. Kooiman

Zondag 1 april 10.00 uur, paasviering

Dorpskerk Zwaag: Voorganger T.W. van Lente – 

Griffioen. Met jongerenkoor O.L.V. Natascha Groot. 

Zondag 8 april  10.00 uur

Dorpskerk Zwaag:  Voorganger ds. R.J. Kooiman. 

Met medewerking van Martinus Cantorij.



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 0229-703042
 Kapelaan Mario Agius,   telefoon 0229-703042
Inlichtingen: Secretariaat Heilige Matteüs parochie 
 Pastoor Nuijenstraat 3a, 1689 GM  Zwaag
 Telefoon: 0229 - 216749
 Geopend: maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 11.30 uur 
 E-mail: secretariaat@rkmatteus.nl

Vieringen

za. 31 mrt. 21.00 uur Zwaag Paaswake - Eucharistieviering m.m.v. Marcanto

zo. 1 april 09.30 uur Westwoud Eerste Paasdag

    Eucharistieviering m.m.v. Dames- en Herenkoor

  09.30 uur Zwaag Eucharistieviering m.m.v. Marcanto

ma. 2 april 10.00 uur Zwaag Parochiële  eucharistieviering in kerk

  10.00 uur Zwaag Woord- en Communieviering in de Perelaar

di. 3 april 09.00 uur Westerblokker Eucharistieviering

wo. 4 april 08.30 uur Zwaag Stille Aanbidding in de Lourdeskapel

  09.00 uur  Eucharistie viering in de Lourdeskapel

do. 5 april 09.00 uur Zwaag Eucharistieviering in de Lourdeskapel

vr. 6 april 09.00 uur Westerblokker Eucharistieviering

  19.00 uur Zwaag Woord- en Communieviering in de Lourdeskapel

za. 7 april 19.00 uur Westwoud Eucharistieviering m.m.v. koor Zingerderwijs

zo. 8 april 09.30 uur Westerblokker Afscheidsviering Michaëlkerk m.m.v. Marcanto

   Zwaag Geen dienst

di. 10 april 09.00 uur Zwaag Eucharistieviering in de Lourdeskapel

wo. 11 april 08.30 uur Zwaag Stille Aanbidding in de Lourdeskapel

  09.00 uur  Eucharistieviering in de Lourdeskapel

do. 12 april 09.00 uur Zwaag Eucharistieviering in de Lourdeskapel

vr. 13 april  09.00 uur Zwaag Eucharistieviering in de Lourdeskapel

za. 14 april 19.00 uur Zwaag Regionale Vormselviering

    Eucharistieviering m.m.v. Jongerenkoor



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


