
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 17 augustus kunt u inleveren 

uiterlijk op woensdag 8 augustus 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.
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Het Samenspel is een twee-wekelijkse uitgave (oplage 6000 
stuks) van Stichting Samenspel en heeft tot doel de inwoners 
van Blokker, Oosterblokker, Bangert-Oosterpolder, Zwaag en 
Zwaagdijk-West op de hoogte te houden van de activiteiten van 
de verenigingen, stichtingen en organisaties in deze dorpen.
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Volg ons ook op Facebook: www.facebook.com/Samenspel

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

Hulde aan Zwaag-tv

Kermis in Zwaag ligt alweer een poosje achter ons. Onze Pinkster 3-groep vierde haar 
tiende  lustrum, oftewel haar vijftigjarig bestaan. We werden door carnavalsvereni-
ging Het Masker (vertegenwoordigd door Bernd Laan en René Kramer) vergast op een 
heerlijke slagroomtaart. De pers was alom aanwezig in de vorm van een journalist van 
het Dagblad voor West-Friesland en niet te vergeten Peter Lely (familie van Ir. Lely?) van 
Zwaag-tv. Peter heeft een deel van de dag op film vastgelegd en dit is te zien op www.
zwaag-tv.nl.
We willen als groep iedereen bedanken die in de vorm van kaartjes en bloemen heeft 
bijgedragen aan een onvergetelijke dag!

Groet van Pinkster 3-groep

Vleermuizenexcursie bij Egboetswater

Zondag 22 juli is er een vleermuizenexcursie in en rond het Egboetswa-
ter. We laten het belang zien van het ophangen van vleermuiskasten. 
Ook maken we een of twee kasten open en kijken of er wat in zit. We 
verwachten redelijk grote drukte onder de vleermuizen. De vrouwtjes 
met jongen zijn uitgevlogen. De vrouwtjes van de ruige dwergvleermuis hebben ge-

jongd in Noord- en Oost-Europa. Misschien zijn hiervan 
de eersten inmiddels ook al weer terug. Wij willen graag 
dat je je van tevoren opgeeft, zodat wij er voor kunnen 
zorgen dat er genoeg begeleiding is. De vleermuizen 
maken ultrasone geluiden, deze kunnen worden opge-
vangen met BAT-detectors. Aan de hand van de hoogte 
en het ritme van de geproduceerde geluiden kunnen 
we vaststellen om welke soort vleermuis het gaat. De 
excursie is zeker ook geschikt voor kinderen! Graag van 
tevoren aanmelden bij Fred Weel: 06-48664025 of zoog-
dierenwerkgroep@knnvhoorn.nl 
De excursie start om 14.00 uur vanaf de parkeerplaats 
aan De Liederik. De Liederik is een voor auto’s doodlo-
pende weg, een zijstraat van de Vok Koomenweg, die 
weer een zijweg is van de N240, afslag richting Oost-
woud / Hauwert.



Meiden onder 11 gezocht

Helaas zijn de Nederlandse mannen er dit jaar niet bij op het WK voetbal. De vrouwen 
daarentegen zijn afgelopen zomer Europees kampioen voetbal geworden! Ook de 
meiden van de MO13 wonnen een toernooi en sloten het seizoen af met een kampioen-
schap. Voor ons meidenteam onder 11 jaar zijn we nog op zoek naar enkele meiden 
van 9 of 10 jaar die het team komen aanvullen. Het is fijn als je al kunt voetballen, maar 
dat kun je ook bij ons leren. Misschien worden we met jou erbij ook wel kampioen? De 
meisjes spelen 8 tegen 8 (nieuwe regel).
Heb je interesse? Neem contact op met Carrin Dienaar via carrin@ziggo.nl.

Op naar de vakantie!

Wat hebben we er een gezellig concert van gemaakt  
afgelopen 2 juni samen met St. Caecilia! Hoewel de  
weersomstandigheden ‘s middags nog niet goed waren is het ’s avonds gelukkig goed 
gegaan. Een klein beetje fris, maar prima weer om te musiceren.
Hoewel de zomer al lijkt aangebroken hebben wij als muziekvereniging nog een druk 
programma voor de boeg. Donderdag 14 juni speelden we bij de intocht van de Avond-
vierdaagse. Dinsdag 19 juni hielden we vanaf 19.15 uur een klein concert met het Leer-
orkest en de kinderen van de Parcival-school in de Plataan. 
Dinsdag 17 juli sluiten we het seizoen af met een  zomeravondconcert in de Plataan. U 
wordt van harte uitgenodigd dit met ons te vieren. Aanvang 20.00 uur, toegang gratis.
We laten u genieten van een aantal vrolijke nummers en hopen daarna samen met u de 
vakantieperiode in te gaan.
Nog een datum die u alvast kunt noteren: zaterdag 17 november houden we een con-
cert samen met het NoordHollands Jeugd Fanfare Orkest in Sporthal Zwaag. 
Graag  tot ziens bij een van onze optredens. Iedereen alvast een plezierige zomer ge-
wenst!



Vier dagen zwemmen in De Wijzend 

Van maandag 9 tot en met vrijdag 13 juli organiseert zwembad De Wijzend de Zwem-
4daagse in Zwaag. De Zwem4daagse is een sportief evenement voor de hele familie. Er 
worden allerlei leuke activiteiten georganiseerd en we maken er een groot feest van!
Tijdens de Zwem4daagse zwem je vier dagen een afstand van 250 meter (t/m 9 jaar en 
65+) of 500 meter per dag. Je kunt dagelijks meedoen van 09.00 tot 10.00 uur, van 15.30 
tot 17.00 uur of van 18.30 tot 19.45 uur. Als beloning voor je prestatie krijgt iedereen op 
de laatst gezwommen dag een medaille. Naast het zwemmen zijn er ook allerlei leuke 
activiteiten te doen.

Nederland is een echt waterland, we leren zwemmen voor onze veiligheid in en om het 
water. Voor kinderen is het belangrijk om ook na het behalen van het zwemdiploma 
vaak te zwemmen en de aangeleerde vaardigheden te oefenen. Plezier en veiligheid 
gaan prima samen. Daarom organiseren we de Zwem4daagse. Het is een sportieve acti-
viteit om samen met vriendjes, familie of klasgenoten aan mee te doen. Zwemmen en 
bewegen in het water is ook nog eens leuk en super gezond. 
Meedoen met de Zwem4daagse? Schrijf je dan online in of bij de receptie van het 
zwembad. De kosten voor deelname zijn e 5,50 voor abonnementhouders en e 10,50 
voor deelnemers zonder abonnement.
Zwembad De Wijzend, Pastoor Nuijenstraat 57, 1689 GM Zwaag
Telefoon: 0229-237422, e-mail: wijzend@optisport.nl

L.O.P. bedankt
De Zonnebloem, afdeling Zwaag/Zwaagdijk-West, bedankt L.O.P. Zwaag voor de financi-
ele bijdrage die zij weer mocht ontvangen. Wij zullen het bedrag gebruiken om mensen 
die daarvoor in aanmerking komen te plezieren met activiteiten en uitjes. 

Zonnebloem
Afdeling Zwaag/Zwaagdijk-West



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   11 juLi
  WOENSDAG   25 juLi
  WOENSDAG    8 AuGuStuS  
SVP PAPIER GEBUNDELD OF IN DOOS/BAK AAN DE WEG ZETTEN.

Nieuws van de bibliotheek in Zwaagdijk-West 

Wat heeft deze ansichtkaart uit 1991 nu te maken met de 
bibliotheek? Dit schattige kaartje zat in een uitgeleend boek 
van Kees van Kooten en was bestemd voor ene Ronald. 
De tekst luidt: “Allerliefste Ronald, heel veel plezier op je 
avonturenreis. We zijn nieuwsgierig naar al je avonturen. 
Deze twee jochies zitten al op je te wachten. Heel veel knuf-

fels en liefs en tot gauw, jouw Beerie xxx…..ontelbaar xxxx.”

Wij vragen ons nu af wie deze gelukkige Ronald is om zo’n schattige kaart te ontvan-
gen. De kaart bewaren we natuurlijk voor het geval Ronald deze af wil komen halen.
Wilt u extra boeken uit onze bibliotheek lenen, dan kan dat tot en met 18 juli. In de 
zomervakantie zijn wij gesloten. Vanaf 2 september kunt u weer iedere week boeken 
lenen. Graag zien wij u in ons dorpshuis de Wildebras om een boek te lenen of gewoon 
gezellige een ‘koppie te doen’. Dankzij de vrijwillige inzet van de dorpsbewoners is de 
bibliotheek iedere week twee maal geopend op dinsdag van 15.30 tot 16.30 uur en op 
woensdag van 19.00 uur tot 20.00 uur.

Swaegh Open 
Nog één week en dan gaat het Swaegh Open voor de 38e keer van 
start. Zaterdag 14 juli worden de eerste wedstrijden gespeeld. Ons 
park ziet er al op en top Iers uit met dank aan de Evenementencom-
missie. Ja, want in Zwaag ‘ier beurt ‘t’. Zaterdag 21 juli is onze traditi-
onele feestavond. The Partyfillers maken er een unieke avond van met 
muziek voor jong en oud. Zondag 22 juli worden de finales gespeeld. 
Ook voor niet-deelnemers is het zeer de moeite waard hier eens een kijkje te nemen. 
Het toernooi wordt traditiegetrouw rond 18.00 uur afgesloten met een hilarische act 
en aansluitend de prijsuitreiking. Kom langs en schuif aan in onze Ierse pub ‘De racket’. 
Graag tot ziens bij het Swaeghs Open 2018!

De toernooicommissie van Swaegh Open





Schilderen en pannenkoeken 
bij Mak Blokweer
Koeien schilderen met de ezel in de wei
Zondag 8 juli geeft kunstschilder Ruud 
Spil een unieke schilderworkshop bij MAK 
Blokweer. De schildersezel wordt in de wei 
gezet, en de blaarkop-ossen staan model!
Het werk van Ruud Spil is een ode aan het 
platteland, en in het bijzonder aan de koe. 
“Want een landschap is niet af zonder een 
roodbont of een blaarkop erin”, aldus de 
schilder zelf. Tijdens de workshop laat Spil 
zien hoe je met acrylverf en schilderdoek 
een prachtige blaarkop-os kunt portrette-
ren. Dus houd je van schilderen en heb je altijd al zo’n mooie blaarkop met acrylverf op 
doek willen zetten? Meld je dan aan voor deze unieke workshop! Er kunnen maximaal 
12 mensen meedoen, dus wees er op tijd bij.
De workshop is gericht op volwassenen en vindt plaats op zondag 8 juli van 13.00 tot 
16.30 uur (inloop vanaf 12.30 uur) aan de Kloosterhout 1-2 in Blokker. Reserveren kan 
telefonisch: 0229-266344 of via e-mail naar info@mak-blokweer.nl. De kosten bedragen 
45 euro per persoon, inclusief materialen.

Pannenkoeken maken
Lekkerrrr, pannenkoeken! Zondag 15 juli, aanvang 14.00 uur, gaan we ze zelf maken. 
Eerst maken we beslag en dan bakken we ze bruin. Wat heb je allemaal nodig? En hoe 
eet jij je pannenkoek het liefst? Met stroop of suiker, met appel of rozijntjes? Loopt het 
water je al in de mond? Geef je dan maar snel op! De kosten bedragen e 4,50 per kind.

Deze Maks’ doe-middag is voor kinderen van 6 t/m 12 jaar. De 
doe-middagen worden minstens twee keer per maand georga-
niseerd en staan altijd in het teken van één van onze thema’s 
natuur, boerderij en groen. Aanmelden kan telefonisch: 0229-
266344 of via e-mail naar info@mak-blokweer.nl.

uitgave Samenspel in de vakantieperiode

Uiterlijke inleverdatum kopij:  Verschijningsdatum Samenspel:
Woensdag 8-8-2018   Vrijdag 17-8-2018
Woensdag 5-9-2018   Vrijdag 14-9-2018



Nieuwe columniste

Onlangs hebben wij afscheid genomen van onze vaste columnistes Desiree en Anja. 
Inmiddels heeft Brechje de Koo aangeboden om voor Samenspel eens in de vier weken 
een column te schrijven. Daar zijn wij, de redactie, natuurlijk heel erg blij mee!

Ze stelt zich even voor…

Ik ben Brechje de Koo (bouwjaar 1974), Home manager, ben ge-
trouwd en heb twee kinderen. Daarnaast doe ik vrijwilligerswerk bij 
Wonenplus en ben ik elke week op de sportschool te vinden waar ik 
Pilatesles volg. Ik heb de gedeelde zorg/verantwoordelijkheid voor 
mijn moeder, die vanwege haar Alzheimer in een verzorgingshuis 
woont. Volgend schooljaar zitten mijn zoon en dochter allebei op 
het voortgezet onderwijs. Dan komt er meer tijd vrij om mijn creativiteit te uiten in het 
maken van kleding, schrijven en kokkerellen. Ik wandel regelmatig voor mijn beweging 
en om een frisse neus te halen, al dan niet met mijn man.

Vierdagen
In de zomer zijn veel mensen jarig, blijkbaar heeft de ooievaar in deze maanden over-
uren gedraaid. In de eerste levensjaren komen vooral familieleden. Daarna wordt het 
uitgebreid met vrienden van je ouders. Vooral het pakpapier is dan nog het mooiste 
cadeau ooit. In de basisschoolleeftijd mag je een heus kinderfeestje geven. Er wordt ge-
knipt, geplakt, foto’s voorzien van een lintje voor de speurtocht. Opa’s en oma’s komen 
in het weekend op bezoek. Met ongeveer 12 jaar ga je naar de volgende school. Daar 
verandert het allemaal: geen kinderfeestje meer, vrienden van je ouders worden niet 
meer uitgenodigd, alleen familie komt nog. Na een paar jaar voorgezet onderwijs nodig 
je zelf vrienden uit. Wanneer je op jezelf gaat wonen, komen ze op je ‘housewarming 
party’. De partners van je vrienden komen nu ook mee. Het past op de een of andere 
manier altijd in je woonkamer. Als er gezinsuitbreiding komt, komen de kleintjes mee. 
De eerste jaren is het proppen geblazen. Gaandeweg verwateren vriendschappen, brei-
den gezinnen zich verder uit. Enkele single vrienden passen wonderbaarlijk in de groep 
‘gezinnen’. Ondertussen is iedereen het getal 30 allang gepasseerd en de eerste kope-
ren huwelijken worden gevierd. De ‘hokkers’ hebben ook zin in een feestje en beden-
ken een goede reden om dit te vieren. Het leven gaat nu eenmaal niet altijd over rozen, 
door de hobbels die we hebben te nemen, houden we een hechte vriendengroep over. 
We krijgen de behoefte aan een boeiend gesprek onder het genot van een goed glas 
wijn. De kinderen zijn nu oud genoeg om alleen thuis te blijven. Lekker met de ‘oude’ 
groep je verjaardag vieren. Eerst willen we zo veel mogelijk vrienden op onze feesten 
en uiteindelijk genieten we het meest met een bescheiden groepje van het leven dat 
nog voor ons ligt. Hoe komt dat toch?

  Column Brechje



Nieuws van de historische tuin

Dit voorjaar zijn we be-
gonnen met de bouw van 
het ketelhuis. Het is nu al 
bijna zover dat de platen 
er onder aan kunnen en 
het glas op de roeden. 
Dus nog even en dan is 
ook het ketelhuis klaar. 
Samen met de schoor-
steen een heel mooi ge-
heel. Wilt u dit zelf eens 
komen bekijken? Dat 
kan! Op de open monu-
mentendag zaterdag  
8 september zijn we voor 
iedereen open en kunt u 
ook nog een keer van de tuin genieten. Voor de laatste keer in deze grootte, want aan 
het eind van dit jaar wil de gemeente Hoorn gaan beschikken over de grond om het 
bouwrijp te maken voor de toekomstige huizenbouw.

Dineren in de kas
Dit jaar hebben we zeker al 
vier data waarop men kan 
komen eten in de kas. Zater-
dag 22 september bereidt Ri-
chard Hoogland een heerlijk 
driegangenmenu. Woensdag 
26 en donderdag 27 septem-
ber koken leerlingen van SG 
Newton voor u. Zondag 30 
september kookt Hans Kuin. 
Met uw deelname aan deze 
diners steunt u de Cultuur 
Historische Route Blokker 
met hun projecten en de 
Historische Tuin. Info en re-
serveren voor deze diners bij 
Annie Balk: 0229-263003 of 
anniebalk@hotmail.com.



Ziekentriduüm 
Het ligt al een maand achter ons: het ziekentriduüm van 2018. Wat gaan drie dagen 
toch snel voorbij. Alles is weer achter de rug na drie geweldige, mooie en zonnige 
dagen. Mooie missen, met prachtige koren, en velen brachten ook een bezoek aan 
de Mariakapel. ’s Middags ontspanning met onder andere de basisscholen, Swaegh 
Zingt, kamerkoor Spiro Musica, duo Ameezing en een mooie bloemenhulde van 
de kinderen van de Wingerd. Ook de handoplegging en ziekenzalving waren weer 
heel indrukwekkend. Voor de inwendige mens werd goed gezorgd: lekkere soep, 
een saucijzenbroodje, kroket of slaatje en natuurlijk een toetje toe. Er was veel 
aandacht en gezelligheid.
Alle gasten gingen blij en voldaan naar huis met de woorden: bedankt voor alles en 
tot volgend jaar. Alle vrijwilligers, heel hartelijk dank voor jullie medewerking!

Een groet van de contactpersonen Rita de Boer en Afra Vriend

Vrijwilligers ziekentriduüm Zwaag bedankt
Al vele jaren zijn mijn vrouw en ik bezoekers van dit gebeuren. Altijd met grote voldoe-
ning, maar dit jaar wel een beetje bijzonder en wel om het volgende: wij gingen dit 
jaar onder dezelfde voorwaarde heen als vorige jaren. Echter geen rekening houdend 
met de gezondheidsproblematiek. De eerste dag zat ik, zoals altijd, op een stoel. De 
tijd was voor mij te lang. Ik raakte vermoeid en dit werd gezien door een verpleegster. 
Ik gaf aan dat ik niet meer zou komen, daar het te vermoeiend was. Als er een bed 
beschikbaar zou zijn, zou het wel weer kunnen. Dit werd geregeld en daardoor kon ik 
er donderdag weer bij zijn. Ik wil hierbij het gehele bestuur en alle medewerkers en 
vrijwilligers bedanken, dat ik donderdag alsnog kon meemaken en een hele mooie dag 
heb gehad. Alle complimenten.

G. Boersma, Blokker

 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 redac-
tie@stichtingsamenspel.nl . Voor de leukste foto  
hebben wij een mooie prijs. Geefeenboompje.nl  
stelt een boompje beschikbaar voor de winnaar.  
Doe mee en win!



Familieberichten & Zoekertjes

GEZOCHT

TE KOOP GEVRAAGD

Man/vrouw voor wat licht tuinwerkzaamheden.
Hekken schoonmaken en wat andere bezigheden.

Tel: 0653283466, mevr Wil Zuidema

Timmerman die tegen een redelijk bedrag onze dakkapel wil opknappen in Zwaag.
Tel: 243706

Wij zijn op zoek naar een schoonmaakster/interieurverzorgster voor 3 uur per week.  
Sjon Dekker,  06-53648812

Buitendeur 83x201,5 cm + Damesfiets, lage instap met handremmen.
Fam. Overmars, tel: 243706

Voor plaatsing in het Samenspel van 17 augustus graag uiterlijk op  
WOENSDAG 8 augustus 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.

Heeft u iets te koop of zoekt u iets, 
wilt u iets bekend maken, aanbieden of vragen?



Koor Zingenderwijs zoekt dirigent(e)

Het koor Zingenderwijs uit Ooster-
blokker zoekt een nieuwe dirigent. 
Wij zijn een kerkkoor en we zingen 
één keer in de maand tijdens de 
eucharistieviering in de kerk van Oos-
terblokker of Westwoud. Ook zingen 
wij af en toe bij andere gelegenhe-
den uit ons wereldrepertoire, en één 
keer in de twee jaar geven wij een 
kerstconcert in Cultureel Centrum 
Pancratius in Oosterblokker. Het koor 
bestaat uit 48 zangers en zangeres-
sen, een gitarist en een pianiste. We repeteren op donderdagavond van 19.30 tot 21.00 
uur in de aula van basisschool Pancratius in Oosterblokker.
Heeft u belangstelling of wilt u meer informatie? Stuurt u dan een mailtje naar: 
m.bennis@kpnmail.nl.

Schrijf je in voor het Bangert toernooi 2018
Van 11 tot en  
met 19 augustus  
trekken sportiviteit en gezelligheid 
samen op tijdens het open Bangert 
Toernooi.  
Het is alweer de 42e editie van de 
‘9-daagse’ van Blokker! Het tennistoer-
nooi trekt jaarlijks tussen de 350 en 400 
deelnemers die meedoen in de catego-
rieën 4 t/m 8 (dames- en herendubbel, 
gemengd dubbel en enkel). Hier omheen 
wordt van alles georganiseerd, zoals acti-

viteiten voor de jeugd en op zaterdag 18 augustus de altijd leuke feestavond. Tijdens de 
feestavond zorgen Roland & IK voor de muzikale omlijsting en is er ook weer een heuse 
loterij met schitterende prijzen. De toernooiweek zal in Italiaanse vakantiesferen worden 
gebracht. Dus “reserveer tijdig uw campingplek” door in te schrijven via mijnknltb.toer-
nooi.nl (zoek op Bangert) of via www.ltcwingsblokker.nl (onder Senioren).
Hopelijk schrijven jullie ook dit jaar weer massaal in; dit kan tot en met zondag 29 juli.
Graag tot ziens in week 33 (11 tot en met 19 augustus) bij ‘de Bangert’ op het tennis-
park van L.T.C. Wings - Blokker. We hebben weer zin in een geweldige toernooiweek!

Met sportieve groet,
Bangertcommissie (Erik, Wendy, Mieke, Sandy, Perry, Erica, Mirjam, Arjan)



7 juli Muziek aan het water Aanvang: 15.00 uur

 Vredemaker/Schouwmeester, Bangert&Oosterpolder

8 juli Rondje Alkmaardermeer, WFtC Aanvang: 09.00 uur

 Noorderdracht 42-A, Oosterblokker

8 juli Koeien schilderen, Ruud Spil Aanvang: 13.00 uur

 Mak Blokweer, Blokker

9 t/m 13 juli Zwemvierdaagse Aanvang: 09.00 uur

 Zwembad de Wijzend, Zwaag

14 t/m 22 juli Swaegh Open

 TV Swaegh, Zwaag

15 juli Muzikale fietstocht Aanvang: 13.00 uur

 Pancratiuskerk, Oosterblokker

15 juli Pannenkoeken maken Aanvang: 14.00 uur

 Mak Blokweer, Blokker

17 juli Keezen Aanvang: 19.15 uur

 De Witte Valk, Zwaag

17 juli Zomeravondconcert St. Caecilia Aanvang: 20.00 uur

 De Plataan, Zwaag

11 t/m 19 aug. Bangert toernooi

 LTC Wings, Blokker

Activiteitenagenda    juli

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.

HONKBAL

Heren 15 juli 14.30 uur urbanus - Rangers Kerketuin  Zwaag

Sportagenda    juli

Losse stoeptegel?
Meld het op 
www.hoorn.nl/melding

Werk aan de weg

Van maandag 7 mei tot en met vrijdag 5 
oktober zijn er asfalteringswerkzaamheden 
Dorpsstraat Zwaag, inclusief kruising met 
Pastoor Nuijensstraat tot het Unjerpad.
Omleiding: 
de weg is afgesloten voor doorgaand verkeer. 
De percelen blijven zo veel mogelijk bereik-
baar. Verkeer wordt omgeleid via borden. 

Muzikale fietstocht
De werkgroep Mondiale Cultuur van Drechterland Mondiaal verzorgt op zondag 15 juli 
de tweede editie van de muzikale fietstocht langs vier kerkjes in de gemeente  Drechter-
land. In elk kerkje treedt om 13.00 uur, 14.00 uur, 15.00 uur en 16.00 een muziekgroep op. 
De vier kerken zijn: de Pancratius van Oosterblokker, de hervormde kerk van West-
woud, de protestantse kerk van Hoogkarspel en de Theresiakapel in Hem. In elk kerkje 
geeft een muziekgroep een concertje van 20 minuten. Daarna kan er weer doorgefietst 
worden naar de volgende kerk. De volgorde kan een ieder voor zichzelf bepalen. Wie 
alle kerken bezoekt legt totaal ongeveer 20 kilometer af. In de Pancratiuskerk treedt de 
Surinaamse vrouwengroep Salto op uit Hoorn. Zij brengen swingende koormuziek ten 
gehore. Bij de eerste kerk kunnen de deelnemers een passe-partout aanschaffen. Deze 
kost e 5,- en geeft voor alle kerkjes toegang. Kinderen onder de 12 jaar doen gratis mee. 
Er staat ook een kopje koffie, thee of fris klaar. Mocht het slecht weer zijn dan gaan de 
optredens gewoon door en kunnen bezoekers eventueel met de auto komen.

Bedankt voor uw stem!
De Rabobank Clubkas Campagne heeft Samenspel het mooie bedrag van e 359,40 
opgeleverd. Iedereen die op ons dorpsblad gestemd heeft: heel erg bedankt daar-
voor! Benieuwd naar de volledige uitslag van de Clubkas Campagne? Kijk dan op 
www.rabobank.nl/wf.



Circusfeest op de Wingerd

Op vrijdag 6 juli vieren de kleuters op de Wingerd groot feest, na-
melijk een echt circusfeest! Voorafgaand aan dit feest hebben we 
veel geoefend, geleerd en gespeeld over het circus. Er zijn al allerlei 
artiesten voorbij gekomen in onze eigen circustent op de gang. Zoals 
koorddanseressen, clowntjes, jongleurs, goochelaars en paarden. Ze werden vrolijk aan-
gekondigd door een circusdirecteur. Natuurlijk was er ook altijd enthousiast publiek bij 
aanwezig, die genoot van de optredens en graag applaudisseerde voor de verschillende 
acts. Tijdens het circusfeest op vrijdag 6 juli komen alle kleuters verkleed als artiest op 
school. Er staat dan een leuk en verrassend programma voor deze dag gepland. 
Ook hebben we een echte circusdirecteur uitgenodigd, een man met kennis van zaken. 
Misschien ziet u nog wel wat circusartiesten door Zwaag lopen want het kan zomaar zo 
zijn dat ze op zoek zijn naar iets...

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       9 juLi 
MAANDAG     23 juLi
MAANDAG       6 AuGuStuS



Nieuws van Swaegh Zingt 

Afgelopen zondagmiddag was weer een groot 
succes in de Spuistraat in Amsterdam. Alles was tot 
in de puntjes verzorgd. Veel publiek en leuke reacties. Op 
de website van Swaegh Zingt staan de foto’s. Dinsdag-
avond zijn onze voorzitter en PR-man bij de finaleavond 
van de Rabobank geweest, waarbij de cheques van de 
Raboclubkascampagne werden uitgereikt. Zij kregen een 
cheque uitgereikt met een bedrag van e 303,36. Er was 
62 maal gestemd op ons koor. Hierbij willen wij iedereen 
bedanken voor het stemmen en hun steun aan ons koor, 
we vertrouwen erop dat wij ook volgend jaar op uw stem 
en steun kunnen rekenen.

Oproep vrijwilliger

Cultureel Centrum Pancratius (CCP) in Oosterblokker is een 
multifunctioneel centrum waar met een grote groep vrijwilligers 
allerlei sociale en culturele evenementen georganiseerd worden, 
zoals markten, exposities en concerten. Dit alles met als doel het 
behoud van één van de oudste kerken in West-Friesland, de Pancratiuskerk in Oos-
terblokker. Wij zijn dringend op zoek naar een:

Secretaris (M/V)
Het bestuur bestaat uit zeven leden en er is duidelijke taakverdeling binnen het be-
stuur vastgelegd. Wij zijn op zoek naar een enthousiaste secretaris die globaal voor 
het volgende verantwoordelijk is:
Bijwonen en notuleren van de bestuursvergaderingen ca. 9 x per jaar
Verzorgen en doen uitgaan van interne/externe correspondentie
Beheren van het archief en actueel houden van documenten
Onderhouden van externe contacten zoals met de Gemeente en KvK
Als bestuurslid aanwezig zijn bij enkele evenementen
De gevraagde beschikbaarheid: ca. 120 uur per jaar (periode sept. t/m juni).
Ben je geïnteresseerd, of wil je meer informatie, neem dan contact op met Wim 
Scholtens, telefoon: 06-515 732 02 of stuur een mail naar wim@scholtens.nu.



Speurtocht voor de jeugd  
van Zwaagdijk-West
Zaterdag 9 juni was er weer 
de speurtocht voor de jeugd. 
We gingen deze keer naar het 
Dwaalpark waar we 22 kinde-
ren en 6 begeleiders mochten 
verwelkomen.
Het was een lekker weertje voor 
de diverse activiteiten zoals 
overvaren met een rubberboot-
je, katapult schieten, liaan zwie-
ren, touwklimmen en natuurlijk 
de diverse vragen vinden en oplossen. Aan het eind kregen de winnaars een luid applaus 
en iedereen wat lekkers. Hartelijk dank aan de vrijwilligers en tot volgend jaar.

Kermis 2018
Vrijdagavond 22 juni werd de zaal opgebouwd en meteen opgefleurd met diverse 
kunstwerken. Zaterdagmiddag was het schuttersfestijn, een eerste hoogtepunt tijdens 
de kermis. Maar liefst 62 kermisgangers hadden zich opgegeven en onder het genot van 
een klein zonnetje werd en lustig op los geschoten. Met als resultaat een halve finale 
met 14 personen en een spannende finale met 4 man – ja de dames werden voorbij 
gestreefd dit jaar. De einduitslag: vierde werd Jesse Pronk, derde Ron Molenaar, tweede 
Eric Appelman en glorieus winnaar 2018 is Martijn Beerepoot geworden. Al met al een 
mooi begin van de kermis. Zaterdagavond, met DJ Berry, liep de Wildebras al vroeg vol 
en dat duurde tot in de kleine uurtjes. 
Zondag kon, na een voorspoedige opbouw van de buitenboel, een vol zeskampevene-
ment van start met 18 deelnemende ploegen en vele kijkers. Maandagavond was bij 
het ringsteken een lekker zonnetje en ook een zeer goede opkomst. En bij de meeste 
mensen was de dorst nog niet gelest, dit ging later door in de Wildebras met twee hele 
leuke, gezellige bandjes.
Zwaagdijk beleefde een leuke en goede kermis – Zwaagdijk-West LEEFT.

Dorpsfeest en voetbaltoernooi – 8 september
Ons 2-jaarlijks dorpsfeest wordt zaterdag 8 september gecombineerd met het voetbal-
toernooi. Aanvang voetbaltoernooi 12.00 uur en om 17.00 uur verder voorgezet met het 
dorpsfeest. Rond 18.00 uur is de barbecue en optredens van meerder live bands en acts. 
Graag even noteren, staat ook op de flyer, en iedereen een prettige vakantie toegewenst.

Voor meer informatie kijk op www.de-wildebras.nl.

Nieuws van



Pancratius vertelt...

Dag lieve mensen,

De Keramistengroep Noord-Holland heeft haar ‘potterie’ 
getoond. Bij de voorbereiding merkte ik nog niet veel enthou-
siasme. Was dat omdat mijn kerk nog onbekend was? Was dat 
omdat er misschien te weinig keramisten waren? Niets van dat alles. Tientallen kun-
stenaars en kunstenaressen hebben mijn kerk, zowel de gehele benedenverdieping 
als de gehele bovenverdieping, volledig gevuld om hun werk te tonen. Twee dagen 
achtereen werden potten, borstbeelden, schalen, abstract, dieren en meer getoond. 
Het was een plezier om van al dat moois te genieten. De tevredenheid van publiek, 
kunstenaars en vrijwilligers hebben mij goed gedaan.

Een week later is er weer kunst onder mijn dak. Te veel van het goede, denkt u? 
Nee hoor. U heeft het misschien niet gemerkt, maar in maart van dit jaar was er 
geen kunstexpositie EXPO XXL. De laatste jaren werd die expositie twee maal per 
jaar georganiseerd. Door omstandigheden kon de expositie dit voorjaar niet door-
gaan. En dan nu, na een week dus, was mijn kerk zowel de zaterdag als de zondag 
geopend voor de Kunstroute Drechterland. Volgens een globale telling hebben 200 
mensen een bezoek aan mijn kerk gebracht. En wederom was iedereen tevreden. 
Heerlijk.

Straks, maar als u dit leest is het al achter de rug, presenteert Het Westfries Genoot-
schap haar 85ste jaarboek. Een uitstekende plaats lijkt mij om dat in mijn oude 
West-Friese Pancratiuskerk te houden. Ben ik best een beetje trots op. 

En zo zoetjes aan begint iedereen aan de vakantie te denken. Een oud gebouw 
gaat echter nooit met vakantie. Dit jaar is het schilderwerk onder handen geno-
men. Dat was wel weer nodig na 10 jaar. De buitendeuren, de buitenkozijnen en de 
goten zien er (bijna) weer uit als nieuw. Gelukkig dat er zo veel activiteiten in mijn  
kerk plaatsvinden. Met de opbrengsten daarvan kan mijn kerk er zo goed verzorgd 
uit blijven zien. Dank daarvoor.

En dan nog een korte blik in de toekomst. De werkgroep Mondiale Cultuur van 
Drechterland Mondiaal verzorgt op zondag 15 juli een muzikale fietstocht in de ge-
meente  Drechterland. Wie alle kerken bezoekt legt totaal ongeveer 20 km af. In de 
Pancratiuskerk treedt de Surinaamse vrouwengroep Salto op uit Hoorn. Zij brengen 
swingende koormuziek ten gehore. Zie ook de site: www.ccp.nu.

Maar we hebben weer genoeg gepraat. 
Een warme groet van uw ijsheilige Pancratius en graag tot de volgende keer.



jeugdloop Zwaag 10 juni 2018

Wat zijn wij trots op ons dorp en onze dorpsbe-
woners. Op zondagochtend, best wel vroeg, onze 
hardlopertjes komen aanmoedigen! En de omwonenden, die ervoor zorgen dat het par-
cours nog gezelliger is met al die vlaggen. En natuurlijk de vrijwilligers, die het mogelijk 
maken om de Jeugdloop veilig te laten verlopen. Onze hartelijke dank daarvoor. 
Maar terug naar waar het om gaat. Zondag 10 juni hebben de Zwaagse jongens en meis-
jes weer gestreden om mooie trofeeën. Het weer zat ons weer helemaal mee. Prachtig 
zonnetje maar niet te warm. Het gaat uiteraard om het meedoen, maar iedereen doet 
zijn uiterste best om op het podium te komen staan. Zo ook bij de ouder-en-kind loop. 

De kinderen waren in drie catego-
rieën ingedeeld. Categorie 1 waren 
de kinderen uit groep 1 en 2, deze 
groep liep één rondje om de Pere-
laar. Categorie 2 de kinderen uit 
groep 3,4 en 5, twee rondjes om de 
Perelaar en de laatste categorie, de 
kinderen uit groep 6, 7 en 8, moesten 
drie rondjes om de Perelaar hard-
lopen. Ook de ouder-en-kind loop 
stond weer op het programma. Ieder 
liep twee rondjes om de Perelaar als estafetteloop. Wat was het spannend en tijdens 
elke wedstrijd werd er hard gestreden. Ze gingen als een speer. Na de finish kregen alle 
kinderen limonade, een eierkoek en een vaantje en dat hadden ze allemaal dik verdiend. 

De nummers 1, 2 en 3 uit elke categorie, voor zowel de jongens als de meisjes, kregen 
een mooie beker. 
De winnaars in de categorie 1 (groep 1 en 2) waren bij de jongens 1e Jeffrey van Eeke-
len, 2e Joris Snip en 3e Bart Kreuk. Bij de meisjes was 1e Nadia Loos, 2e Katy Keizer en 
3e Bibi Hoekstra.
De winnaars uit de categorie 2 (groep 3, 4 en 5) waren bij de jongens 1e Rens Pistoor, 2e 
Jesse van Diepen en 3e Julian Snip. Bij de meisjes was 1e Maartje Bot, 2e Elin Romein en 
3e Tess Romein.
De winnaars uit de categorie 3 (groep 6, 7 en 8) waren bij de jongens 1e Jordi Bink, 2e 
Jayden Luiten en 3e Collin Bekker. Bij de meisjes werd 1e Tara de Greeuw, 2e  Meike 
Moeijes en 3e Esmee Bakker.
De winnaars uit categorie 4 (ouder-en-kind loop) 1e Jesse van Diepen met papa, 2e Jay-
den Luiten met papa en 3e Maartje Bot met papa.  
Maar uiteraard waren alle deelnemers winnaars, want alle kinderen deden weer enorm 
hun best. Dus allemaal van harte gefeliciteerd. 

Bestuur Jeugdraad Zwaag



Rondje Alkmaardermeer

Op zondag 8 juli voert het parcours in de Ronde van Frankrijk de ren-
ners van Mouilleron-Saint-Germain naar La Roche-Sur-Yon over 182,5 
km. Grote vraag is natuurlijk: waar ligt dat? In Zuidwest Frankrijk, bij Nantes, op korte 
afstand van de Atlantische oceaan. Dan is daar meteen het bruggetje naar de locatie 
waar de West-Friese Toerclub uit Blokker op zondag 8 juli de activiteiten gaat ontwikke-
len. Namelijk het water van het Alkmaardermeer. 
Nog los van de vraag of Froome op zaterdag 7 juli écht zal starten, of wíl starten, of zal 
mógen starten, de Franse wielerfans zullen hem ongetwijfeld uitjouwen. Zoveel is zeker!

Het is zondag 8 juli voor de vierde keer dat het rondje Alkmaardermeer bij de Westfrie-
se Toerclub uit Blokker op het programma staat. Bij de start aan de Noorderdracht 42a 
(Handbalvereniging) in Oosterblokker kunt u kiezen uit twee afstanden: 70 en 105 km. 
De langste rit wordt wel wat langer door een omleiding door Alkmaar in verband met 
werkzaamheden aan de Leeghwaterbrug. De starttijd voor de langste rit is 09.00 uur. Bij 
de start wordt duidelijk aangegeven welk groepje een bepaalde snelheid gaat rijden. 
Het is dus zaak even op te letten welke groep u kiest.
Voor de rit van 70 km is een rondje om het Alkmaardermeer wat ver. De keuze is 
daarom gevallen op een rit die gaat via Spierdijk en Rustenburg naar de koffiestop in 
Akersloot. Over Stompetoren en De Goorn wordt de thuisreis ingezet.
De langste rit gaat eerst naar Heerhugowaard om daarna langs Heiloo naar Akersloot te 
rijden. Na de koffie worden eerst nog Uitgeest en Krommenie aangedaan, om ten slotte 
via Wormerveer, Driehuizen en Ursem weer aan te komen op de Noorderdracht.
Wij nodigen u van harte uit op zondag 8 juli weer eens met ons mee te rijden. Daarbij 
is het goed te weten dat WFTC Blokker altijd kiest voor veilige wegen, waar u in eigen 
tempo en aan de hand van duidelijke routebeschrijvingen volop kunt genieten. Voor 
meer veiligheid raden wij aan om een helm op te zetten en de telefoon onderweg met 
rust te laten. Nog meer te genieten valt er op zondag 29 juli. Dan rijden we de Water-
landtocht. Kijk ook eens op www.wftc.eu.

Graag tot ziens.



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

vr. 06 juli 09.00 uur Zwaag Eucharistieviering in de Lourdeskapel
  19.00 uur Zwaag Rozenkransgebed  in de Lourdeskapel van de 
    Goddelijke Barmhartigheid.
za. 07 juli 19.00 uur Westwoud Eucharistieviering met samenzang
zo. 08 juli 09.30 uur Zwaag Eucharistieviering met Cantor. Koffie na afloop.
  19.00 uur Zwaag Rozenkransgebed in de Lourdeskapel
di. 10 juli 09.00 uur Zwaag Eucharistieviering in de Lourdeskapel
wo. 11 juli 08.30 uur Zwaag Stille aanbidding in de Lourdeskapel
  09.00 uur  Eucharistieviering in de Lourdeskapel
do. 12 juli 09.00 uur Zwaag Eucharistieviering in de Lourdeskapel 
vr. 13 juli 09.00 uur  Zwaag Eucharistieviering in de Lourdeskapel
za. 14 juli 19.00 uur Westwoud Eucharistieviering met samenzang
zo. 15 juli 09.30 uur Zwaag Eucharistieviering met samenzang. Koffie na afloop.
  14.00 uur  Engelstalige kerkdienst en Rozenkransgebed in de kapel
  19.00 uur  Rozenkransgebed in de Lourdeskapel
di. 17 juli 09.00 uur Zwaag Eucharistieviering in de Lourdeskapel
wo. 18 juli 08.30 uur Zwaag Stille aanbidding in de Lourdeskapel
  09.00 uur  Eucharistieviering in de Lourdeskapel
do. 19 juli 09.00 uur Zwaag Eucharistieviering in de Lourdeskapel
vr. 20 juli 09.00 uur Zwaag Eucharistieviering in de Lourdeskapel
za. 21 juli 19.00 uur Westwoud Eucharistieviering met samenzang
zo. 22 juli 09.30 uur Zwaag Eucharistieviering met samenzang. Koffie na afloop.
  19.00 uur  Rozenkransgebed in de Lourdeskapel
di. 24 juli 09.00 uur Zwaag Eucharistieviering in de Lourdeskapel
wo. 25 juli 08.30 uur Zwaag Stille aanbidding in de Lourdeskapel
  09.00 uur  Eucharistieviering in de Lourdeskapel
do. 26 juli 09.00 uur Zwaag Eucharistieviering in de Lourdeskapel
vr. 27 juli 09.00 uur Zwaag Eucharistieviering in de Lourdeskapel
za. 28 juli 19.00 uur Westwoud Eucharistieviering met samenzang
zo. 29 juli 09.30 uur Zwaag Eucharistieviering met samenzang. Koffie na afloop.
  19.00 uur  Rozenkransgebed in de Lourdeskapel

Lees verder op de volgende pagina >>



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 8 juli  Blokker: ds. J. Meinders

Zondag 15 juli  Zwaag: ds. T. van Lente-Griffioen

Zondag 22 juli  Blokker: ds. W. vd. Lugt

Zondag 29 juli  Zwaag: ds. J. Meinders, 

 GEMEENTEZONDAG

Zondag 5 augustus  Zwaag: ds. R. Kooiman

Zondag 12 augustus  Blokker: ds. H. v. Olst

Zondag 19 augustus  Zwaag: ds. P. v. Ankeren

di. 31 juli 09.00 uur Zwaag Eucharistieviering in de Lourdeskapel
wo. 01 aug. 08.30 uur Zwaag Stille aanbidding in de Lourdeskapel
  09.00 uur  Eucharistieviering in de Lourdeskapel
do. 02 aug. 09.00 uur Zwaag Eucharistieviering in de Lourdeskapel
vr. 03 aug. 09.00 uur Zwaag Eucharistieviering in de Lourdeskapel
za. 04 aug. 19.00 uur Westwoud Eucharistieviering met samenzang
zo.  05 aug. 09.30 uur Zwaag Eucharistieviering met samenzang. Koffie na afloop.
  19.00 uur  Rozenkransgebed in de Lourdeskapel
di.  07 aug. 09.00 uur Zwaag Eucharistieviering in de Lourdeskapel
wo. 08 aug. 08.30 uur Zwaag Stille aanbidding in de Lourdeskapel
  09.00 uur  Eucharistieviering in de Lourdeskapel
do. 09 aug. 09.00 uur Zwaag Eucharistieviering in de Lourdeskapel
vr. 10 aug. 09.00 uur Zwaag Eucharistieviering in de Lourdeskapel
za. 11 aug. 19.00 uur Westwoud Eucharistieviering met Samenzang
zo. 12 aug. 09.30 uur Zwaag Eucharistieviering met samenzang. Koffie na afloop.
di. 14 aug. 09.00 uur Zwaag Eucharistieviering in de Lourdeskapel
wo. 15 aug. 08.30 uur Zwaag Stille aanbidding
  09.00 uur Zwaag Eucharistieviering in de Lourdeskapel
do. 16 aug. 09.00 uur Zwaag Eucharistieviering in de Lourdeskapel
vr. 17 aug. 09.00 uur Zwaag Eucharistieviering 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


