
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 8 juni kunt u inleveren 

uiterlijk op woensdag 30 mei 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 11 25 mei 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

WFTC organiseert de Voorjaarstocht
Zondag 27 mei wordt in de Ronde van Italië de laatste race gereden 
van deze drie weken durende Pro Tour op Italiaanse bodem. 
De slotrit telt 115 kilometer met start en finish in Rome. Na de rustdag op 14 mei was  
de roze trui nog om de schouders van Yates. Hopelijk brengt de tijdrit bij Rovereto   
Dumoulin het verwachte succes. Het parcours lijkt hem bijzonder goed te passen.  
De Ronde van Italië is echt een fantastisch schouwspel. Zoals wel wordt gezegd:  
de Ronde van Frankrijk is voor iedereen, de Ronde van Italië is voor liefhebbers.

De leden van de Westfriese Toerclub (WFTC) 
zijn ook echte liefhebbers. Graag had de 
club u voor zondag 27 mei een Italiaans 
getint parcours aangeboden. Maar zodra 
duidelijk werd dat het parcours van de Giro 
diezelfde dag ook een vlakke rit aan bood, 
kon zonder problemen de Voorjaarstocht in 
de aanbieding.
De start en finish van de Voorjaarstocht zijn 
bij de handbalvereniging aan de Noorder-
dracht 42a in Oosterblokker. Deelnemers 
kunnen kiezen uit twee afstanden: 90 en 65 km. De start is om 9.00 uur. Alle ritten gaan 
over veilige wegen en zijn prima in eigen tempo te rijden. Doe een helm op en laat de 
telefoon met rust, dan is het nog veiliger. De Toercommissie biedt u de mogelijkheid 
om bij de start te kiezen voor een u passende snelheid. Even opletten welke groep u 
kiest. De 90 km gaat via Schardam en Neck naar de Wormer voor de koffiestop. Terug 
gaat het over Spijkerboor naar Driehuizen en zo verder langs Spierdijk weer naar de 
handbalvereniging. De 65 km maakt een draai langs Oosthuizen en Avenhorn naar de 

Walingsdijk voor de stop bij De Gouden Kar-
per in Rustenburg. Daarna over Oterleek en 
Nibbik op huis aan.

De smaak te pakken gekregen? Graag nog 
zo’n rondje rijden? Zondag 10 juni rijdt WFTC 
de tocht ‘Tussen Amstel- en IJsselmeer’. ‘s 
Morgens fietsen, ’s middags de finale van het 
Criterium du Dauphiné kijken. Wat wil een 
fietser nog meer?



Nieuws van Swaegh Zingt 

Na flink te hebben geoefend op het repertoire 
heeft ons koor er weer zin in om luidkeels te gaan zingen. 
Maar wanneer en waar dan? We treden zondag 27 mei op. En dat doen we op het 
Pleinfestijn op het Marktplein in Wormerveer. Van 12.15 tot 18.00 uur zijn er optredens 
van het koor Ontroerend Goed uit Wormerveer, Popkoor Lef! Uit Westzaan, doedelzak-
band Saendistrict Pipes & Drums uit Assendelft, William and the Handjives en natuurlijk 
Swaegh Zingt. Iedereen is van harte welkom en laten we hopen dat de weergoden met 
ons zijn. We zien u graag zondagmiddag en wensen u veel plezier bij dit muziekfestijn. 
De toegang is gratis.

Twee dikke duimen voor Simon de Haan
Het zal menigeen wel zijn opgevallen dat de Koegang vanaf num-
mer 2 tot en met 12 schoon is gemaakt. De parkeerplaatsen hebben 
beter zichtbare strepen gekregen. Verder zijn de grasstroken langs 
het water gemaaid. Daarbij komt ook nog het opknappen van het 
bankje in het begin. Uiteindelijk zijn dit werkzaamheden die eigen-
lijk voor rekening van de gemeente moeten zijn. Al deze klusjes zijn 
nu echter opgeknapt door de bewoner van nummer 2, Simon de 
Haan. Dus, wat ik normaal tegen mijn kleinkinderen zeg als zij iets 
goeds gedaan hebben, hierbij twee dikke duimen!

Een buurtgenoot

Slotdag-toernooi
Maandag 28 mei organiseert de Indoor 
Bowls Vereniging B.Z.H. (Blokker-Zwaag-
Hoorn) een onderling toernooi voor le-
den, het zogenaamde Slotdag-toernooi 
2017/2018. De indeling en loting vinden 
om 9.30 uur plaats. De teams worden door 
loting samengesteld. Dit alles onder de 
bezielende leiding van wedstrijdleider Ben 
Gitzels. 
De wedstrijden op mogelijk vier banen (af-
meting 30m x 4m) beginnen om 10.00 uur. 
Belangstellenden zijn hartelijk welkom in Sporthal Zwaag, Munnikenwoud 1, Zwaag.
Indien u meer informatie over het bowls-spel en onze vereniging wilt ontvangen, kunt 
u met de secretaris van de vereniging (Henk Luppens) contact opnemen: 06-45531879. 
Tevens kunt u informatie verkrijgen op de slotspeeldag. U kunt zich opgeven om een 
paar proeflessen te volgen. Nieuwe leden zijn hartelijk welkom!



Expositie STHOM. en akoestische rap bij Kunst in de Kas

Zondag 3 juni is Kunst in de 
Kas het podium van twee jonge 
kunstenaars uit Hoorn. Beeldend 
kunstenaar STHOM. (Thom van der Gulik) expo-
seert ruim 50 werken. De expositie wordt luister 
bijgezet met akoestische rapvoorstellingen van 
de Hoornse rapper Levi Noë. De Kas is geopend 
van 11.00 tot 17.00 uur. De toegang is vrij.
STHOM. is inmiddels een soort van ‘opgegroeid’ 
in Hoorn. Van de wereld om hem heen raakt 
hij totaal overprikkeld. Van alle vervelende, 
irritante en stomme prikkels wil hij iets moois 
maken. Dit doet hij door middel van schilderen 
en schrijven. Zo zet hij negativiteit om in positi-
viteit. STHOM. maakt schilderijen, muurschilde-
ringen, teksten, gedichten, quotes, 3D-objecten 
en al het andere wat hij verzint. Deze jonge 
kunstenaar maakt dat wat zijn hart hem ingeeft. 
Tijdens de expositie zijn  verschillende kunstwerken te bewonderen en ook te koop.
De expositie van STHOM. krijgt een extra dimensie: kunstenaar Akram Hamza uit Damas-
cus - in 2011 gevlucht uit Syrië en nu woonachtig in Hoorn - tekent gedurende de dag 
live karikaturen.
De Hoornse rapper Levi Noë treedt tijdens de expositie op. Hij geeft een aantal akoes-
tische rapvoorstellingen, begeleid door gitarist William Beunder. De eerste voorstelling 
vindt plaats om 12.00 uur, de tweede om 15.00 
uur. Maar ook de rest van de dag zet hij de 
expositie luister bij. De expositie is vrij toegan-
kelijk. Kunst in de Kas is gevestigd in Zwaag, 
Beatrixstraat 3A (achter het huis met de grijze 
pilaren). Meer informatie: www.kunstindekas.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 30 MEi 
 WOENSDAG 13 JUNi 
SVP PAPIER GEBUNDELD OF IN DOOS/BAK AAN DE WEG ZETTEN.

Excursie Drachterveld in Blokker

De oeverzwaluwen zijn 
er weer! Wordt het weer 
zo’n broedsucces als 
vorig jaar? Zondag 27 
mei start om 14.00 uur 
onder leiding van IVN-
gidsen een Drachterveld-
rondwandeling bij het 
Wijzenddijkje in Ooster-
blokker. Vanaf het dijkje 
en de heuvel hebben 
fietsers/wandelaars een 
goed zicht op dit fraaie 
gebied, maar wandelend rondom de plas zie je toch het meest. Zoals de 18 meter lange 
betonnen oeverzwaluwwand die in 2017 is gebouwd. In de meer dan 100 uitgeholde 
nestgaten zat vorig jaar een kolonie oeverzwaluwen te broeden. Deze insectenetende 
vliegkunstenaars storen zich niet aan het publiek als die zich op gepaste afstand houdt. 
De drie gidsen vertellen ieder hun specifieke verhaal over de historie en het beheer van 
dit gebied, de bloemen en planten en de vele (water)vogels. Een vrijwillige bijdrage 
voor IVN West-Friesland is welkom.

De locatie is per fiets uit 
twee richtingen van het 
Wijzendijkje bereikbaar. De 
ontmoetingsplek is bij het 
hek van ingang Het Drach-
terveld bij Blokker. Neem 
per auto de afslag Noorder-
dracht nabij de molen.



Overzichtstentoonstelling van Keramiek  
in Pancratius Kerk te Oosterblokker
De leden van de Stichting Keramisten Noord-Holland exposeren 
zaterdag 9 en zondag 10 juni van 11.00 tot 17.00 uur in de Pan-
cratiuskerk in Oosterblokker. Deze uit het einde van de 15e eeuw 
stammende hervormde kerk wordt al vele jaren als cultureel centrum gebruikt.
In deze grote overzichtstentoonstelling worden meer dan 350 keramische werken in 

allerlei disciplines getoond. Van zachte klei tot steen 
verworden. Wat is er allemaal mogelijk met klei? De 
ambachtsman of -vrouw, keramisten en kunstenaars, 
velen laten zich door deze materie boeien. De vele 
soorten klei, de manier van decoreren, maar ook het 
stookproces maken elk werkstuk uniek. Door de grote 
variëteit is deze tentoonstelling zeer zeker de moeite 
waard om te komen bezoeken.

Aanwezige keramisten willen u dan ook graag over hun werk informeren.
De entree is gratis en u bent van harte welkom!

Graag wil ik van deze gelegenheid gebruik maken om twee mensen een groot com-
pliment te geven namelijk Anja en Cor Deun. Anja voor het al jaren verzorgen van de 
handbal lotto, zij heeft altijd de RABO fietsdag geregeld voor WF, is bij vele toernooien 
als EHBO-medewerkster aanwezig geweest, doet regelmatig schoonmaakwerkzaamhe-
den bij de WF en verzorgt ook nog met Cor de barbecue.
Cor verdient het complimentje voor het altijd klaarstaan bij de barbecue, de goede 

timing van het klaarmaken van de barbe-
cueproducten, voor het onderhoud aan 
de barbecue-apparatuur en zijn inzet als 
grensrechter bij WF 2.
Kortom, beiden doen ongelofelijk veel vrij-
willigerswerk voor de Westfriezen.
Anja en Cor, heel veel dank voor jullie ge-
weldige inzet voor de club.

Hans en Alie

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

Kapot speeltoestel?
Meld het op 
www.hoorn.nl/melding



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 28 MEi
MAANDAG 11 JUNi

Nijntje en HG&TC leren peuters en kleuters beter bewegen 

Nijntje, de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie 
(KNGU) en de Hoornse Gymnastiek & Turn Club (HG&TC) 
gaan een meerjarig samenwerkingsverband aan met de 
ambitie om meer kinderen uit Hoorn en omgeving tussen 
de 2 en 6 jaar te stimuleren om spelenderwijs beter te 

leren bewegen. HG&TC heeft namelijk met ingang van november 2017 het Beweegdi-
ploma-keurmerk van de KNGU verkregen en de bekende kinderheld Nijntje is de 
ambassadeur van het Beweegdiploma.
HG&TC is blij met het keurmerk. “Het keurmerk Beweegdiploma geeft onder andere 
aan dat wij lesgevers hebben die daadwerkelijk peuters en kleuters op een juiste en 
veilige manier leren hoe ze alle belangrijke vormen van bewegen kunnen leren. Dat 
doen we in een leuke sfeer waarin spelenderwijs leren centraal staat. Na gemiddeld 
20 uur ontvangen ze het Beweegdiploma met Nijntje erop en krijgen ze leuke badge 
van Nijntje.”De KNGU wil met het Beweegdiploma een stimulans geven aan bewegen 
op jonge leeftijd nog voordat kinderen naar de basisschool gaan. Het belang van dit 
diploma voor de latere sportieve carrière en leefstijl wordt op aansprekende wijze 
benadrukt. Nijntje is bij uitstek een karakter dat zeer tot de verbeelding spreekt van 
peuters, kleuters en hun ouders en grootouders.  Per 1 juni start de turnvereniging met 
een nieuwe les, waarbij jonge kinderen een beweegdiploma kunnen halen. Deze lessen 
gaan gegeven worden in sporthal De Brug aan de Boekert in Oosterblokker.
Wilt u uw peuter of kleuter aanmelden of wilt u meer weten over het Beweegdiploma 
bij HG&TC? Kijk dan op www.hgtc.nl voor meer informatie, de lestijden en locaties.

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

De huisartsenpraktijk is wegens nascholing, vakantie of nachtdienst  
gesloten op vrijdag 1 juni.



Lees verder op de volgende pagina >>

Vier de lente bij MAK Blokweer!

Hoera, de lente hangt in de lucht! De schapen 
worden geschoren, de natuur bloeit op en ie-
dereen zit vol lentekriebels. Dat gaan we vieren 
tijdens SPRING!, een lente-fair voor het hele 
gezin, op zondag 27 mei. Tijdens SPRING! zijn er 
bij MAK Blokweer de hele dag door activiteiten 
en demonstraties die in het teken van de lente 

staan. Tegelijk met 
de fair vindt ook 
MAKS’ Biomarkt 
plaats, de maande-
lijkse streekmarkt 
met biologische en duurzame producten.

De dag begint 
met een unieke 
mogelijkheid om 
te ontbijten met 
de geiten, aan een 
lange tafel direct 

aan de wei. Alle ingrediënten zijn afkomstig van 
MAKS’ Biomarkt. ’s Middags is er een yogales 
voor jong en oud. De les is geschikt voor alle 
leeftijden en vooral leuk om als gezin aan deel 
te nemen. Theatralala geeft twee keer een in-
teractieve theatervoorstelling. Hierbij worden de kinderen uit het publiek uitgenodigd 
om actief mee te spelen!

Je kunt de hele dag door meekijken bij het schapen scheren. Van dichtbij zie je hoe de 
dierverzorger de mooie wollen schapenvacht netjes afscheert. Heemraadschap Noord-

Hollands Noorderkwartier is aanwe-
zig met een watertafel waar je al 
spelend en spetterend kunt experi-
menteren met waterbeheer. Bloe-
men zijn onlosmakelijk met de lente 
verbonden, daarom kun je tijdens de 
fair meedoen met een heuse flower 
power-fotoshoot. Kinderen kunnen 
zich mooi laten schminken.



Zit je vol inspirerende lentekriebels? Trek dan een tegel uit je tuin en neem hem mee 
naar SPRING!. Hier kun je  tegel versieren en inruilen voor zaden of een plantje voor je 
tuin. De versierde tegels worden gebruikt voor een pad naar de tribune voor de voor-
stelling OER, die in september in de weide van MAK Blokweer wordt opgevoerd. Zo 
draag je een steentje bij aan de realisatie van de voorstelling en maak je je eigen tuin 
gelijk een stukje groener.

In de weide vlak bij de fair en 
de markt zet Karsten Travelstore 
haar tentenshow op. Hier kunnen 
bezoekers verschillende tenten 
van binnen en van buiten bekij-
ken. 

Bij ontbijten met de geiten, 
Bamboeyoga en de voorstelling 
van Theatralala is beperkt plaats. 
Reserveren kan via de website 
van MAK Blokweer. Voor deze 
activiteiten en voor de fotoshoot 
wordt een bijdrage gevraagd. 
SPRING! en MAKS’ Biomarkt zijn 
leuk voor het hele gezin! De fair en de markt vinden plaats op zondag 27 mei van 10.00 
tot 16.00 uur aan de Kloosterhout 1-2 in Blokker. Entree is gratis. Meer informatie over 
het programma: www.mak-blokweer.nl. 

Volop in de voorbereiding voor 2 juni

We zijn druk bezig met de voorbereidingen voor ons gezamen-
lijk pleinconcert op zaterdag 2 juni. De muziek is uitgezocht en 
beide orkesten zijn dus volop aan het repeteren. Het draaiboek 
ligt klaar en de bardiensten zijn ingevuld. Kortom St. Caecilia 
en De Herleving zijn er al bijna klaar voor en we hebben er zin 
in! We hopen u ook. Samen beloven we er een gezellige avond 
van te maken met lekkere zomerse muziek, maar ook diverse 
solo’s, filmmuziek en een klassieke mars. Voor St. Caecilia is het 
tevens het laatste concert met dirigent Lex Bak die na tien jaar afscheid neemt van de 
vereniging.
Vanaf 20.00 uur start het concert buiten op het plein voor de Sint Martinuskerk, de toe-
gang is gratis en na afloop is er een nazit op het pleintje bij De Plataan.

Komt u ook genieten van een heerlijk muzikaal avondje? Graag tot 2 juni!
Muziekverenigingen St. Caecilia en De Herleving



Familieberichten & Zoekertjes

GEZOCHT

BEDANKT

Wie kan mij helpen de terrassen schoon te maken? +
Gezocht een goede interieurverzorgster voor 4 uur in de week.

Tel: 06 5328 3466  Wil Zuidema

Donderdag 26 april 2018 werd ik blij verrast met de benoeming tot  
Lid in de Orde van Oranje Nassau. Het werd een onvergetelijke dag,  

die nog lang in onze herinnering zal blijven.
Hiermee wil ik, mede namens Anneke, iedereen bedanken voor de felicitaties  

in de vorm van bloemen, kaarten en persoonlijke ontmoetingen.  
Het was overweldigend!

Ben Kalb.

Voor plaatsing in het Samenspel van 8 juni graag uiterlijk op  
WOENSDAG 30 mei 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.

 SAMENSPEL OP REiS
Op vakantie in Nederland of naar het buitenland?  
Neem dan het Samenspel mee en maak een leuke foto met het  
Samenspel. Mail uw foto naar redactie@stichtingsamenspel.nl  
Voor de leukste foto wordt een prijs beschikbaar gesteld.  
Doe mee en win!



Anja, bedankt!
Onze columniste Anja de Haan heeft besloten te stoppen met haar  

maandelijkse bijdragen aan Samenspel.
Wij willen Anja hartelijk bedanken voor haar prachtige columns die zij  

jarenlang voor Samenspel schreef. Zij gunde de lezers van Samenspel een kijkje in 
haar leven en in haar overpeinzingen. We zullen haar verhalen missen!

Anja heel hartelijk bedankt voor de fijne samenwerking.

Bestuur en redactie Samenspel

Winkelcentrum
In juni 2006 verhuisde ik met man en kinderen naar de nieuwe wijk in Zwaag, Bangert 
en Oosterpolder. Rare naam voor een wijk waar tot dan toe nog maar een paar straten 
gebouwd waren. 
Onze straat, de Waarschap, was nog een bouwweg waar tot dan toe 24 huizen opge-
leverd waren. We keken uit op een weiland waar twee hazen woonden en een slootje 
vol met kikkers. Daarnaast lag een aansluitingsweg naar het industrieterrein waar geen 
asfalt op lag. Je waande je in het wilde westen als er auto’s op reden met een grote 
stofwolk erachteraan. De eerste jaren leefden we in een bouwput. De huizen tegenover 
ons werden om de beurt gebouwd door verschillende bouwondernemingen, dus er was 
lang veel bouwverkeer. 
De wildwestweg werd fietspad, het weiland overburen, we kregen een echte straat en 
de dam op het eind van de straat werd park. De wijk werd langzaam, door de crisis wel 
heel langzaam, groter. Langs de Strip kwam een campingwinkel, een winkel waar je een 
beperkt assortiment van dagelijkse behoeften kon halen. Voor de wekelijkse bood-
schappen moest je uitwijken naar  andere wijken. De jaren verstreken en we wisten niet 
beter. 

Na de crisis werd er snel gebouwd en de huizen schoten als paddenstoelen uit de 
Zwaagse klei. Eindelijk was de tijd rijp voor een winkelcentrum en nu hebben we sinds 
begin mei een grote supermarkt. Het is de grootste Deen supermarkt van de gemeente 
Hoorn met een uitgebreid assortiment. Maar het leukste is dat we hier ook een paar 
andere winkels hebben zoals een bakker, viswinkel, snackbar, brillenwinkel, kapper 
en.... een hele grote drogist. Na 12 jaar ‘kamperen’ kunnen we nu paraderen door de 
eindeloze paden langs heel veel toiletartikelen, koopjes, speelgoed en onbenullighe-
den. Bewoners van het ‘oude’ Zwaag kom ik hier tegen en ik heb de eerste fruttels-en-
tuttels-aankoop al binnen.  
Wat een luxe zeg!

Anja Stroet



27 mei Excursie Drachterveld Aanvang: 14.00 uur
 Wijzenddijkje, Oosterblokker

27 mei Voorjaarstocht WFTC Aanvang: 09.00 uur
 Noorderdracht 42-A, Oosterblokker

29 t/m 31 mei Ziekentriduüm Zwaag  
 St. Martinuskerk, Zwaag

31 mei Buurtsoap De Wasserette  Aanvang: 20.30 uur
 Het Gouden Hoofd, Blokker

2 juni Pleinconcert De Herleving en St. Caecilia  Aanvang: 20.00 uur
 Plein voor St. Martinuskerk, Zwaag

3 juni Kunst in de Kas  Aanvang: 11.00 uur
 Beatrixstraat 3-A, Zwaag

3 juni Jeu de boules Palingtoernooi  Aanvang: 13.30 uur
 De Wildebras, Zwaagdijk-West

4 juni Dorpenoverleg Zwaag/Blokker  Aanvang: 19.30 uur
 De Witte Valk, Zwaag

9 juni Speurtocht   
 De Wildebras, Zwaagdijk-West

9 en 10 juni Keramiektentoonstelling  Aanvang: 11.00 uur
 Pancratiuskerk, Oosterblokker

10 juni Tussen Amstel- en iJsselmeer, WFTC  Aanvang: 09.00 uur
 Noorderdracht 42-A, Oosterblokker

Activiteitenagenda    mei/juni

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

27 mei Heren 14.00 uur De  Blokkers – KGB Blokker

HANDBAL

3 juni Dames 12.00 uur HV Blokker – Vrone Oosterblokker

3 juni Heren 13.15 uur HV Blokker – Zaanstreek Oosterblokker

3 juni Dames 13.00 uur Westfriezen –Victoria Zwaag 

HOCKEY

27 mei Heren    14.30 uur   WFHC –Loenen De Roskam Zwaag  

27 mei Dames   12.45 uur   WFHC –Loenen  De Roskam Zwaag

HONKBAL

27 mei Heren    14.30 uur    Urbanus –FlyingPetrels 2 Kerketuin  Zwaag

iNDOOR BOWLS

28 mei Dames/Heren10.00 uur         Groot toernooi BZH Sporthal Zwaag

Sportagenda    mei/juni

KBO Blokker weg met de Museumplusbus
Woensdag 13 juni gaat KBO Blokker op reis met de Museumplusbus. Dit is een landelijk 
gesponsord project dat 70-plussers, die moeilijk zelfstandig op museumbezoek kunnen, 
toch in staat stelt een Nederlands museum van binnen te aanschouwen.
De trip gaat naar het Joods Historisch Museum te Amsterdam. De bus vertrekt om 9.15 
uur vanaf het parkeerterrein aan de Westerblokker, tegenover het winkelcentrum. Na 
aankomst in het museum vindt de ontvangst plaats met koffie of thee en boterkoek. 
Daarna volgt een rondleiding en van 12.00 tot 13.00 uur wordt een lunch geserveerd. 
Na de lunch kan nog vrij rondgekeken worden in het museum. Het vertrek uit Amster-
dam is om 14.30 uur met een aankomst in Blokker rond half vier.
Ook niet-leden van KBO Blokker mogen deelnemen. En er zijn nog een aantal plaatsen 
in de bus open. Als 70-plussers, ook als rollator- of rolstoelgebruiker, bent u van harte 
uitgenodigd. Maar u dient wel haast te maken. U moet zich dan voor 30 mei inschrijven 
door 12 euro per persoon over te maken op bankrekening NL58 RABO 0307 7072 61, 
ten name van KBO Blokker, onder vermelding van uw telefoonnummer en ‘Museum-
plusbus. Betaald hebben is aangemeld zijn. Bij over-inschrijving krijgt u het geld per om-
megaande weer teruggestort.
Waarschuwing: Het is in verband met de Joodse spijswetten absoluut verboden etens-
waren of drinken mee te nemen in het museum.



Toneelvereniging Vriendenkring heeft uw stem nodig!

De Clubkas Campagne van Rabobank West-Friesland is bijna afge-
lopen maar u kunt nog stemmen! Bij de Clubkas Campagne is het 
mogelijk voor verenigingen uit West-Friesland om een financiële 
donatie te krijgen voor mooie initiatieven binnen de vereniging. 
Ook Toneelvereniging Vriendenkring Zwaag doet mee. Dus kunnen 
we uw stem goed gebruiken!

Alle leden van Rabobank West-Friesland krijgen de mogelijkheid om vijf stemmen uit 
te brengen op een vereniging/club naar keuze. U kunt maximaal twee stemmen op de-
zelfde vereniging uitbrengen dus kunt u meerdere clubs/stichtingen steunen.
Natuurlijk kan Toneelvereniging Vriendenkring Zwaag uw stem goed gebruiken. Maar 
dan heeft u er nog drie over. Graag helpen we onze vrienden van Musicalvereniging 
Zwaag aan stemmen dus vragen u om ook hun een steuntje in de rug te geven door op 
ze te stemmen. Zo helpen we elkaar om toneel en musical in ons dorp te behouden! 
Kijk voor meer informatie op www.vriendenkringzwaag.nl/stem!

Vrijwilligers gezocht
Vrijetijdsbesteding NH is een label van Leeker-
weideGroep. Wij hebben 30 clubs waar mensen 
met een beperking aan deelnemen en wij zijn 
hard op zoek naar vrijwilligers voor de volgende 
activiteiten:

Beautysalon Wognum: helpen de cliënten in 
de watten te leggen. Voetenbadje, nagels lakken, haren mooi maken en een gezellig 
praatje maken. Het is 1x per maand op zaterdagmiddag van 13.00 tot 16.30 uur op het 
Leekerweideterrein in Wognum.
Bewegen op muziek Wognum: samen met andere vrijwilligers de deelnemers onder-
steunen met danspasjes. We maken er een gezellig uurtje van. Om de week op de dins-
dagavond van 19.00 tot 20.00 uur op het Leekerweideterrein in Wognum.
Beautysalon Roerdomp Hoorn: helpen de cliënten in de watten te leggen. Voetenbadje, 
nagels lakken, haren mooi maken en een gezellig praatje maken. Het is 1x per maand 
op zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur in de Kersenboogerd.
Wandelen Roerdomp Hoorn: Gezamenlijk een rondje wandelen. Om de week op dins-
dagavond van 19.00 tot 20.00 uur in de Kersenboogerd.
Fun & Friends Broerdijk Oostwoud: 1x per maand op vrijdagavond een leuke avond 
voor cliënten. Bijkvoorbeeld een dansavond, bingo-avond of karaoke-avond. Je helpt 
mee om alles klaar te zetten, een gezellige sfeer te maken en op te ruimen.

In de zomervakantie zijn er geen clubs en ben je dus vrij. Komt u ons versterken of wilt 
u meer informatie bel 0229-576420 of mail naar info@vrijetijdsbestedingnh.nl.
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Al 48 jaar lang verschijnt elke veertien dagen het Samenspel 

op uw deurmat. Een blad vol dorpsnieuws en verhalen waar 

alle inwoners van Zwaag, Blokker, Oosterblokker,  

Bangert-Oosterpolder en Zwaagdijk-West van mogen  

genieten. Achter het Samenspel zit een team van tien  

enthousiaste vrijwilligers die ervoor zorgen dat u elke twee 

weken een verzorgd en gevuld Samenspel krijgt!

Wanneer u het belangrijk vindt dat u het Samenspel  

ook de komende jaren kunt blijven ontvangen,  

hebben wij UW hulp nodig.

Steun uw dorpsblad door een vrijwillige bijdrage  
over te maken op rekeningnummer

NL 17 RABO 0122 1373 96  
ten name van Stichting Samenspel te Zwaag.

U kunt uw bijdrage eventueel ook in een gesloten envelop 

bezorgen bij onze penningmeester op het adres  

Dorpsstraat 126 te Zwaag.

Uiteraard is elke bijdrage welkom.  

Wilt u toch een indicatie van het over te maken bedrag:  

een bijdrage van ongeveer 17,50 euro per adres  

is nodig om de kosten te dekken.

Maak uw vrijwillige bijdrage vandaag nog  

aan ons over. Zo blijft de toekomst van Samenspel verzekerd.

Hartelijk dank,  

bestuur Stichting Samenspel

sTeUn Uw doRPsBLad!



Swaegh Open 2018

Zaterdag 14 juli start alweer het 38ste Swaegh Open. En natuurlijk ‘Ier beurt ‘t’. Kosten 
nog moeite zijn gespaard om ook dit jaar weer een toernooi van hoog niveau neer te 
zetten! Inschrijven kan tot en met 5 juli. Zorg dat je op tijd bent, want vol is vol.
Ruim 200 wedstrijden zullen er worden afgewerkt waarbij de spanning vaak hoog 
oploopt. Zaterdag 21 juli is onze traditionele feestavond. Vorig jaar was het een groot 
succes met de ‘Partyfillers’. Ook dit jaar zullen zij weer zorgen voor het nodige ver-
maak. ‘The Wild Rover’ zal zeker niet ontbreken. Zondag 22 juli worden dan de finales 
gespeeld. Ook voor niet-deelnemers is het zeer de moeite waard hier eens een kijkje te 
nemen. Het toernooi zal, traditiegetrouw, rond 18.00 uur worden afgesloten met een 
hilarische act en aansluitend de prijsuitreiking. De barbecue zal vele overuren draaien.
Graag tot ziens bij het Swaegh Open.

De toernooicommissie van het Swaegh Open

Marco Bizot op De Wingerd
Op De Wingerd werken wij met een leerlingenraad. Per 
klas worden er elk jaar twee kinderen gekozen dit in dat 
schooljaar mee mogen denken over het reilen en zeilen op 
de school. Al snel kwam dit jaar de ‘pannakooi’ ter sprake. 
Een klein, omheind voetbalveldje op het schoolplein, 
zodat er eindelijk gevoetbald kan worden op het plein. In 
de meivakantie is er hard aan gewerkt om dit te kunnen 
realiseren. 
Op woensdag 16 mei werden ’s morgens de kinderen van 
de leerlingenraad uit de klas gehaald voor een belangrijke 
boodschap, die zij mochten delen met de groep. Al snel 
gonsde de naam van Marco Bizot door de school. Keeper 
van AZ én oud-leerling van De Wingerd. Hij zou om 11.30 
uur aanwezig zijn om de pannakooi officieel te openen. 
Met lichte spanning en briefjes voor het scoren van een 
handtekening, liepen de kinderen van groep 4/5 tot en 
met groep 8 op die tijd naar het schoolplein. Marco werd 
onder luid gejuich ontvangen! Vier kinderen uit groep 5/6 
mochten hem een vraag stellen en zelfs nog even op de 
foto. 
Daarna het grote moment: de onthulling van de Marco 
Bizot pannakooi, inclusief prachtig naambordje! Nog geen 
vijf minuten later stonden de kinderen in lange rijen op-
gesteld om een glimp en handtekening op te vangen van 
de sterkeeper. Briefjes, broodtrommels, bekers, voetballen, 
alles kwam voorbij en werd met een glimlach gesigneerd.
Een prachtige opening van een nieuw stukje schoolplein!



Bedankt!

Afgelopen 4 mei hebben wij in Blokker weer een waardevolle dodenherdenking 
gehad. Het was een druk bezochte bijeenkomst waarbij er muziek werd gespeeld, 
gedichten van scholieren werden voorgelezen en mooie woorden waren van de 
burgemeester van Drechterland Michiel Pijl en van Peter Sasburg. Bij het monument 
werd er muziek gespeeld door de vrijwillige muzikanten Blokker.
Peter Sasburg heeft kort verteld over het verzet in ons dorp en naastliggende dor-
pen. Een indrukwekkend verhaal over mensen uit het dorp die hun leven riskeerden 
voor de vrijheid van ons allemaal.

Het 4 mei-comité Blokker wil alle vrijwilligers die meegeholpen hebben en alle be-
langstellenden bedanken. Daarnaast speciale dank aan het RK parochiebestuur voor 
het laatste maal beschikbaar stellen van de ruimte. 

Zoals vermeld tijdens de herdenking zijn wij op zoek naar een vrijwilliger om ons 
comité te versterken. Een vrijwilliger die creatieve en frisse ideeën heeft en affini-
teit heeft met jongeren.

Zonder de grote belangstelling van iedereen die aanwezig was, zou de herdenking 
niet zo waardevol zijn. Wij hopen u uiteraard volgend jaar op 4 mei weer te zien 
maar wel op een andere locatie. Door het sluiten van de kerk en de hoge opkomst 
zijn wij volgend jaar genoodzaakt om de herdenking in het Gouden hoofd te Wes-
terblokker te houden.

Comité 4 mei Blokker

Wildebras Zwaagdijk-West

Zaterdag 9 juni - speurtocht voor de jeugd
Op zaterdag 9 juni organiseert de Wildebras voor de jeugd van 6 tot en met 12 jaar een 
leuke en spannende speurtocht. Op een mooie plek in de buurt (dus niet in Zwaagdijk) 
is een leuke route uitgezet met, zoals bekend, hindernissen en ander klim- en klauterac-
tiviteiten. Dus niet de leukste en nieuwste kleding en schoenen, en geef je van te voren 
op bij Marsha Kraakman of andere kidsclub-begeleiders.

Kermis Zwaagdijk-West 23-24-25 juni
Al vast noteren in de agenda’s – kermis Zwaagdijk-West altijd gezellig.
Op tijd opgeven voor de zeskamp van zondag!

Voor meer informatie kijk op www.de-wildebras.nl. Hierop staat informatie van alle 
verenigingen welke gebruik maken van de Wildebras.



Schaaktoernooi Obs Socrates

Op 7 mei hebben wij op socrates een schaaktoernooi 
gehouden, de kinderen uit de groepen 5,6,7 en 8 konden 
zich aanmelden en maar liefst 48 kinderen deden mee! 

We hadden in het begin van 
het toernooi lootjes getrok-
ken en hadden drie poules 
de nummers 1 t/m 16 in de 
eerste poule, 17 t/m 32 in de 
tweede, en 33 t/m 48 in de 
derde poule. De nummers 1 
en 2 schaakte tegen elkaar, 
de nummers 3 en 4, de num-
mers 5 en 6 enz. tot 47 tegen 
48. De winnaars gingen door 

naar de volgende ronde. Zo hebben we 4 rondes gehad  tot nog 4 kinderen overble-
ven en tegen elkaar streden voor de winst. Wat een spannende halve finale was het. Er 
waren nu alleen nog jongens over en zij waren aan elkaar gewaagd. Na de halve finale 
stonden uiteindelijk Mathieu en Guus tegenover elkaar in de finale. Onder toeziend 
oog van het publiek was ook dit een spannende wedstrijd. Uiteindelijk was de stand als 
volgt: Mathieu stond op nummer 1, op nummer 2 stond Guus, op nummer 3 stond Jesse 
en nummer 4  is Kevin geworden. Een erg leuke en succesvolle dag. 

Door de leerlingen van Socrates: Maren en Jesse, groep 7/8.

Extra bijenkomst dorpenoverleg
onrust zwembad De Waterhoorn/De Wijzend

Graag nodigt de agendacommissie u uit voor een extra bijeenkomst van het Dor-
penoverleg Blokker/Zwaag op maandag 4 juni in De Witte Valk, Dorpsstraat 175 in 
Zwaag. Aanvang: 19.30 uur.
      
Agenda:
De Agendacommissie heeft onderstaande personen uitgenodigd naar aanleiding 
van alle onrust onder bewoners en gebruikers van de zwembaden van Hoorn:
- wethouder van Hoorn, de heer Ben Tap
- algemeen directeur van Optisport, Tilburg, Erwin van Iersel
- locatiemanager van zwembad de Waterhoorn/De Wijzend, Deborah van Grieken

Er zal toelichting gegeven worden op verschenen krantenberichten en de huidige 
situatie. Ook is er de gelegenheid tot het stellen van vragen/opmerkingen.



Uitloting obligaties biljartvereniging N.H.D.

Op de jaarlijkse Algemene ledenvergadering van onze vereniging gehouden op 9 mei jl. 
heeft weer de uitloting van obligaties plaatsgevonden. 
De navolgende obligaties zijn uitgeloot:

e 45,20 de nummers 276, 292, 293, 300, 342, 344, 359.
e 22,70 de nummers 8, 18, 32, 61, 79, 116, 131, 208, 209, 227, 234, 235. 

Deze obligaties kunnen worden ingeleverd bij onze penningmeester Simon Knol, 
Brouwhuis 57 in Blokker. Telefoon: 06-15272722.

Met vriendelijke groeten,
Biljartvereniging N.H.D.

in de vakantieperiode komt Samenspel minder vaak 
uit. Vakantieschema: 
Uiterlijke inleverdatum kopij:  Verschijningsdatum Samenspel:
Woensdag 30-5-2018  Vrijdag   8-6-2018
Woensdag 27-6-2018  Vrijdag   6-7-2018
Woensdag   8-8-2018  Vrijdag 17-8-2018
Woensdag   5-9-2018  Vrijdag 14-9-2018

Hierna verschijnt het Samenspel weer elke veertien dagen.

Koningsdag Blokker: groot feest op het Beursplein!
Oranjevereniging Blokker-Oosterblokker vierde vrijdag 27 april Koningsdag op het 
Beursplein. Jong en oud kon zich hier de hele dag vermaken. Ruim 1200 kinderen geno-
ten van de verschillende attracties – zoals het springkussen, de trampolines, klimtoren 
en kindertrein - en liefhebbers konden heerlijk struinen op de gezellige vrijmarkt. Ook 
maakten de kinderen een ritje op een pony en waren er poppenkastvoorstellingen. 
Alleen dankzij vele sponsors, subsidies van de gemeenten Hoorn en Drechterland en de 
huis-aan-huis-collecte konden wij deze activiteiten organiseren. Ook zijn de vele vrij-
willigers een grote steun. Zonder hen kunnen al deze activiteiten niet georganiseerd 
worden. Heel erg bedankt daarvoor!

Op Koningsdag is op het Beursplein een fietssleutel gevonden. 
 Wie mist deze? Neem contact op met Ton Steen via 06-18957422.



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  13 mei  2018.

Blokker: ds. H. van Olst.

Zondag 20 mei  2018.

Blokker: PINKSTEREN, ds. R. Kooiman.

Zondag 27 mei  2018.

Blokker: ds. J. Meinders.

Verzoek aan parochianen en omwonenden Sint Martinuskerk 
Dinsdag 29, woensdag 30 en donderdag 31 mei wordt het jaarlijkse Ziekentriduüm 
gehouden in de Sint Martinuskerk in Zwaag. Dat betekent dat we het parkeerterrein 
voor de kerk nodig hebben voor onder andere het plaatsen van de kerkbanken. Daarom 
willen we alle parochianen en omwonenden van de Sint Martinuskerk vragen om het 
parkeerterrein vrij te maken en te houden na de viering van zondag 27 mei. Het par-
keerterrein wordt donderdag 31 mei rond de klok van 18.00 uur weer vrijgegeven. 

Het Comité van Stichting Ziekentriduüm Zwaag

De allerlaatste keer wereldwinkel in Zwaagdijk-West. 
Komt u ook?
Na de viering van zaterdag 9 juni zijn wij er voor de allerlaatste keer. Nog een keer 
de artikelen uit de wereldwinkel van Hoorn. Leuke, lekkere en eerlijke artikelen. 
Door te kopen uit de wereldwinkel steunt u de makers en telers. Natuurlijk kunt 
u de mooie wereldwinkel aan de Kruisstraat no. 20 nu gaan bezoeken. U zult uw 
ogen uitkijken.
Bij deze willen wij alle mensen die in de afgelopen 20 jaar klant waren, bedanken. 
Met elkaar hebben we zo een steentje kunnen bijdragen aan een beter leven en 
bestaan voor mensen uit de derde wereld.

Graag tot ziens bij de verkoop en de gratis koffie/thee.

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



Rooms-katholieke kerkdiensten

Kerkgebouwen: Oosterblokker O.L.V. Visitatiekerk, Oosterblokker 68, 1696 BJ  Oosterblokker
 Westwoud St. Martinuskerk, Dr. Nuijensstraat 78, 1617 KD  Westwoud
 Zwaag  St. Martinuskerk, Pastoor Nuijenstraat 3a, 1689 GM  Zwaag
 Lourdeskapel,  Pastoor Nuijenstraat 2, 1689 GN  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. 26 mei 19.00 uur Westwoud Eucharistieviering 

zo. 27 mei 09.30 uur Zwaag Eucharistieviering met Marcanto. Koffie na afloop.

  14.00 uur Zwaag Vietnamees talige eucharistieviering in de kerk

  19.00 uur  Rozenkrans bidden in de Lourdeskapel

di. 29 mei 09.30 uur Zwaag Zieketriduüm - Eucharistieviering m.m.v. Marcanto

  12.00 uur  Marialof

wo. 30 mei 08.30 uur Zwaag Stille Aanbidding in de Lourdeskapel

  09.00 uur  Eucharistieviering in de Lourdeskapel

  09.30 uur  Ziekentriduüm - Oecumenischeviering m.m.v. 

    Instuifkoor Hoogkarspel

  12.00 uur  Meditatief Moment 

do. 31 mei 09.30 uur Zwaag Ziekentriduüm - Eucharistieviering m.m.v. Zingerderwijs

  12.15 uur  Handoplegging en ziekenzalving

vr. 01 juni 09.00 uur Zwaag Eucharistieviering in de Lourdeskapel

  19.00 uur  Woord- en Communieviering in de Lourdeskapel 

za. 02 juni  19.00 uur Westwoud Eucharistieviering m.m.v.Gez.Dames- en Herenkoor

zo. 03 juni  09.30 uur Zwaag Eucharistieviering met Cantor. Koffie na afloop

  19.00 uur  Rozenkrans bidden in de Lourdeskapel

di. 05 juni 09.00 uur Zwaag Eucharistieviering in de Lourdeskapel

wo. 06 juni 08.30 uur Zwaag Stille Aanbidding in de Lourdeskapel

  09.00 uur  Eucharistieviering in de Lourdeskapel

do. 07 juni 09.00 uur Zwaag Eucharistieviering in de Lourdeskapel

    Na afloop koffie drinken in het Matteüs Huys

vr. 08 juni 09.00 uur Zwaag Eucharistieviering in de Lourdeskapel

za. 09 juni 19.00 uur Westwoud Eucharistieviering met Samenzang

zo. 10 juni 09.30 uur Zwaag Eucharistieviering   met Marcanto. Koffie na afloop.

  19.00 uur  Rozenkrans bidden in de Lourdeskapel



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


