
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 26 oktober kunt u inleveren 

uiterlijk op woensdag 17 oktober 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 17 12 oktober 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.
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Volg ons ook op Facebook: www.facebook.com/Samenspel

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

Peuterspeelgroep Spelenderwijs Ooievaarsnest nu VVE-erkend

Hieperdepiep hoera, handen en ballonnen in de 
lucht! Samen met de peuters en kleuters hingen 
pedagogisch beleidsmedewerkster Nicole en 
leerkrachten Tilia en Marja het nieuwe grote spandoek aan het hek van Het Ooievaars-
nest. En dat alles omdat peuterspeelgroep Spelenderwijs Ooievaarsnest vanaf nu Vroeg- 
en Voorschoolse Educatie (VVE) aanbiedt. 
Al ruim een jaar draait Kinderopvang ‘t Herdertje de peuterspeelgroep Spelenderwijs op 
basisschool Het Ooievaarsnest in Zwaag. Er is een nauwe samenwerking tussen de peda-
gogisch medewerkers en de kleuterleerkrachten, waardoor peuters en kleuters regelma-
tig samen spelen en leren. Zo ontwikkelen de kinderen een stevige basis waardoor ze vol 
vertrouwen doorgroeien van de peutergroep naar de basisschool. Door de VVE-erkenning 
kunnen peuters vanaf 2 jaar met een VVE-indicatie bij Spelenderwijs Ooievaarsnest 
terecht. Natuurlijk zijn kinderen ook zonder deze indicatie van harte welkom, waardoor 
Spelenderwijs Ooievaarsnest voor iedereen toegankelijk is.  
Wilt u graag in Zwaag naar een peuterspeelgroep met uw kind? Spelenderwijs Ooievaars-
nest heeft geen wachtlijst en uw kind kan bij ons dus al snel starten. Bent u nieuwsgierig 
geworden naar wat de mogelijkheden zijn? Belt u gerust naar het kantoor van Kinderop-
vang ‘t Herdertje (0229-248745) of loop binnen bij Obs Het Ooievaarsnest (Kalbstraat 1 in 
Zwaag). Spelenderwijs Ooievaarsnest is geopend op dinsdag- en donderdag van 8.15 tot 
12.00 uur. Op korte termijn gaat deze groep ook een derde ochtend in de week open. 

Volleyballen bij Wham Wham
Altijd al nieuwsgierig geweest naar de mooie sport volleybal? Kom 
dan eens kijken bij de thuiswedstrijden die de teams van volleybal-
vereniging Wham Wham spelen in sporthal De Opgang in de Risdam.
Het programma van het eerste Dames- en Herenteam staat elke 
twee weken in de Sportagenda in Samenspel. Als deze teams hun 
thuiswedstrijd hebben, spelen ook altijd een aantal andere teams 
hun wedstrijd. Het is dus de moeite waard eens te komen kijken. Natuurlijk hebben we 
ook diverse jeugdteams, waaronder dit jaar - naast de diverse meisjesteams - ook een 
enthousiast jongensteam.
Onze trainingsavond is de donderdag, naast de competitiespelende teams is daar ook 
ruimte voor recreatief volleybal.
Kijk voor meer informatie op www.wham-wham.nl of op de Facebookpagina. Wij zijn 
heel blij dat we ook dit jaar weer mee mogen doen met de dorpsveiling. Wist u trou-
wens dat onze vereniging al bijna vijftig jaar bestaat? Graag tot ziens in onze hal!



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   17 OKTOBER 
 WOENSDAG   31 OKTOBER
SVP PAPIER GEBuNDELD OF IN DOOS/BAK AAN DE WEG ZETTEN.

KBO Blokker speelt Pub & Quiz

Kent u het begrip Pub & Quiz? Een mooie Engelse term voor een 
geanimeerd spel van vragen en antwoorden in het café. Dat is 
wat KBO Blokker woensdag 24 oktober in Het Gouden Hoofd 
aan de Westerblokker gaat doen onder de bezielende leiding van 
quizmaster Bas Manshanden.
We maken er een gezellige, maar zeker ook leerzame middag van, waarbij in kleine 
groepjes de door Bas bedachte en opgeworpen vragen moeten worden beantwoord. En 
natuurlijk zijn er een paar leuke prijsjes te winnen. 
We beginnen om 14.00 uur en deelname kost drie euro per persoon, inclusief koffie/
thee en een drankje toe. Niet-leden van KBO Blokker zijn ook van harte welkom om 
kennis met onze vereniging te maken. Lid worden kan uiteraard ook. Contributie gaat 
men dan pas betalen met ingang van  2019.

Huisartsenpraktijk Julianalaan
hr. Th.E. Versteege, huisarts mw. Q.C.M. Meijer, huisarts
mw. A.M. Bax, huisarts mw. M. Dijkers, huisarts
hr. S.H.O. Khachadurian, huisarts

Maandag 22 oktober is er geen prikpunt in de praktijk. Deze dag kunt u voor bloed-
afname terecht op poli 7 in het Westfriesgasthuis in Hoorn. 

De griepvaccinatiespreekuren zijn dit jaar op donderdag 1 november van 16.00 tot 
17.00 uur en maandag 5 november van 16.30 tot 17.30 uur.

Griepvaccinatie, uitsluitend voor bewoners van De Perelaar:
Donderdag 1 november om 10.00 uur in het restaurant van de Perelaar. 

Indien u voor een griepvaccinatie in aanmerking komt, ontvangt u uiterlijk zaterdag 
13 oktober een uitnodigingsbrief van ons. 

Kijk voor actuele informatie op www.julianalaan.praktijkinfo.nl. 



Restauratie molen De Krijgsman

Naar jaren van voorbereiding en geld inzamelen, is dan eindelijk de grote restaura-
tie begonnen. Onlangs zijn de molenmakers begonnen met het demonteren van de 
hekstokken, waar het molenzeil op gespannen zit. Twee wieken zijn nu gedemonteerd, 
en vrijdag 27 september zijn deze uit de molen gehesen. Die gaat op transport naar de 
achterhoek. Daar zit de molenmaker die er voor ons een wiekverbetering op gaat ma-
ken. Hij gaat er zelfzwichting op maken. Dit zijn een soort regelklepjes. Dit houdt in dat 
als het harder gaat waaien, de regelklepjes opengaan, zodat de molen een regelmatige 
snelheid houdt. Dit is beter voor de productie. We kunnen dan nog meer met de wind 
malen.
Maar voor het zo ver is draaien we voorlopig met twee wieken, wat best een raar 
gezicht is. We hopen met een week of acht weer met vier wieken te kunnen malen. We 
houden u op de hoogte van de vorderingen van onze molen.

Team van molen De Krijgsman



Bomen over bomen bij het MAK

Er groeien meer dan honderd verschillende soor-
ten bomen en struiken in natuurpark Blokweer. 
Elke soort heeft zijn eigen verhaal. Tijdens een 
herfstwandeling op zondag 14 oktober bekijken 
we de mooiste en eigenaardigste bomen van 
het natuurpark. Hans Timmerman, die nauw 
betrokken is bij het beheer van het natuurpark, 
vertelt over de verschillende plantensoorten die 
we onderweg tegen komen. De wandeling duurt 
ongeveer anderhalf uur en gaat in het park voor 
een deel van het pad af, daarom zijn laarzen of 
stevige schoenen het ideale schoeisel.

Deze activiteit vindt plaats op van 13.30 tot 15.00 
uur en start bij bezoekerscentrum de Molshoop 
in MAK Blokweer, Kloosterhout 1-2 in Blokker. 
Kosten zijn 3,50 euro persoon, inclusief versna-
pering.
Aanmelden voor bovengenoemde activiteiten 
kan telefonisch (0229-266344) of via e-mail naar 
info@mak-blokweer.nl. Meer informatie: www.
mak-blokweer.nl.



Klaverjassen in de Kreek

Café de Kreek in Bangert en Oosterpolder 
organiseert samen met Stichting Netwerk een 
klaverjasmiddag in café de Kreek. Deze vindt 
sinds woensdag 3 oktober elke twee weken 
plaats van 13.00 tot 17.00 uur. Deelnemers 
kunnen hier individueel en Amsterdams klaver-
jassen. Er wordt niet met het mes op tafel ge-
speeld. Deelname is gratis, consumpties zijn voor 
eigen rekening. Meer informatie: 0229-845130.

Bijeenkomst: juridische zaken en dementie 
Woensdag 17 oktober vindt in het Hoge Hop, Roerdomp 2 in Hoorn, een bijeenkomst 
plaats van het Alzheimer Café Hoorn. Het onderwerp deze avond luidt: ‘Juridische zaken 
en dementie’. Zijn de zaken goed geregeld? Wat kan ik nog regelen bij dementie? Be-
windvoering, mentorschap en curatele; wat houdt dat in? Als deskundige is uitgenodigd 
Wolbrecht van Heuvel, kandidaatsnotaris. De gespreksleider van deze avond is Marjolein 
Boersma. Koffie en thee staan om 19.00 uur klaar. Het programma begint om 19.30 uur. 
De toegang is gratis. Bezoekers hoeven zich niet van tevoren aan te melden. 
Info: Ellen Bos-Ruijer, e.ruijer@geriant.nl of 0229-741741. 

Battle of Blokker: Oosterblokker versus Westerblokker
De organisatie (Carnavalsvereniging de Blockeniers en de O.P.A.S) 
zijn volop met de voorbereidingen bezig voor de zevende Battle 
of Blokker. Zaterdag 27 oktober barst de strijd weer los! De teams 
zijn bekend en daar zitten knappe koppen bij die veel kennis heb-
ben over Ooster- of Westerblokker. 
De spanning stijgt inmiddels: wie komt dit jaar als winnaar uit de 
bus? Tijdens de zesde editie was team Oost oppermachtig, dus team West zal gebrand 
zijn op eerherstel. 
Twee ijzersterke teams staan in de startblokken om de confrontatie aan te gaan. Achter 
ieder teamlid staat een back-up van vijf mannen en/of vrouwen om de teamleden van 
informatie te voorzien. Er worden verschillende vragen voorgelegd. Denk aan: de histo-
rie van Blokker, wetenswaardigheden over de twee dorpskernen, muziekvragen of ‘wie 
raadt de mystery guest’? 
Spanning en sensatie dus op zaterdag 27 oktober. De arena waar dit spektakel plaats-
vindt is café  Het Gouden Hoofd. De zaal is open om 20.00 uur. De entree is gratis. Na 
afloop is er muziek.



  Column Brechje
Herfstvakantie
Dit schooljaar zitten beide kinderen op het voortgezet onderwijs. 
Geen praatje meer op het schoolplein. Niemand die tussen twaalf 
en één thuiskomt om een boterham te eten. Die alle belevenissen 
van de ochtend die vertelt… 
Het is stil in het huis.

Aan het begin van de week  drink ik koffie bij mijn moeder in het verzorgingshuis. Door 
haar Alzheimer worden gesprekken onsamenhangender en haar gezichtsuitdrukkingen 
vlakker, aan kleine gebaren zie ik dat zij geniet. De dag erna heb ik mijn sportclubje en 
klets ik met de vrouwen in de kleedkamers. Richting het einde van de week is mijn vrijwil-
ligerswerk bij Wonenplus, waar als het werk het toelaat, tijd is voor een praatje. De laatste 
dag van de werkweek is mijn man vaak aan het thuiswerken. Hij is er wel maar ook weer 
niet, hij werkt boven… in het ‘zolderkantoor’. Zijn pauzes stroken vaak niet met de mijne. 
Beneden is het stil in het huis.

Het is bijna vakantie. De kinderen weer over de vloer. Voetstappen op de trap, lachen, 
de tune van hun favoriete computerspel, discussies... vertrouwd geluid vult de ruimte. 
Ze liggen op de bank te chillen terwijl ik daar wil stofzuigen. Mijn hersens gaan hard 
aan het werk om een leuke kwinkslag te bedenken om ze van de bank te krijgen.
Reuring in het huis.

Ik heb meer plekken nodig waar mijn hersens uitgedaagd en geprikkeld worden. Mijn 
vroegere baas zei al: “Jij moet iets te kwekken hebben.” Nou daar heeft ze gelijk in … 
Gesprekken vind ik super interessant. Soms gaat het niet om wat er gezegd wordt. Maar 
hoe het gezegd wordt of wat er juist niet gezegd wordt. Mijn hersens draaien dan op 
volle toeren. Het is duidelijk: aan het werk om een oplossing te vinden!
Na de vakantie is het weer stil in het huis… 

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

De griepprikken worden dit jaar gegeven op:

- Dinsdag 16 oktober van 10.30 tot 11.00 uur, Brinkpark.
- Donderdag 18 oktober van 18.00 tot 19.30 uur, MCO.

De huisartsenpraktijk is wegens nascholing, vakantie of nachtdienst gesloten op:
Maandag 22 oktober, vrijdag 26 oktober, woensdag 21 november en maandag 24 december.



Kamerkoor Spiro Musica zoekt nieuwe leden

Spiro Musica is een kamerkoor uit Hoorn dat liederen zingt van klassiek tot modern, 
religieus en profaan, van Bach tot Bacharach en The Beatles.  Ons repertoire wordt 
meerstemmig uitgevoerd. Meestal zingen wij a capella en soms wordt het koor begeleid 
door een pianist of organist.  Dit alles onder de inspirerende en enthousiaste leiding van 
Hilda Wiarda.
Ons koor bestaande uit twintig leden is groot genoeg voor een karaktervol geluid en 
klein genoeg om overal te passen. Wij bestaan pas sinds 2012, maar we hebben de am-
bitie om het beste kamerkoor van West-Friesland te worden!
We treden op bij culturele evenementen in de regio zoals de Open Monumentendag en 
tijdens kerkdiensten. Daarnaast geven wij ook huisconcerten of kamerconcerten. Eén 
keer per seizoen organiseren wij een eigen concert op een interessante locatie.
Wij repeteren op maandagavond van 20.00 tot 22.00 uur in De Kreek, Meetketting 1, 
Bangert- Oosterpolder, inclusief een kwartiertje pauze.
Op dit moment oefenen wij voor ons Kerstconcert in Schellinkhout op zaterdag 15 de-
cember. Wij zijn op zoek naar sopranen, bassen en tenoren die ons koor willen verster-
ken. Voor alten is er momenteel een wachtlijst. Ben je tussen de 20-65 jaar en vind je 
het leuk om je zangtechniek te verbeteren en samen met ons het beste uit dit koor te 
halen? Neem dan gerust contact op met onze dirigent Hilda Wiarda, tel. 06-57579382, 
voor meer informatie. Website: spiromusica.com

Notaris in de bibliotheek in Zwaagdijk-West
De bibliotheek is weer volop in de running na de zomervakantie. Allerlei mensen heb-
ben weer nieuwe boeken gebracht , hartelijk dank hiervoor. Ook is er een mooie boe-
kenkast bijgekomen, zodat alles weer wat overzichtelijker wordt.
De bibliotheek is open op  iedere dinsdagmiddag  van 15.30 uur -16.30 uur en op alle 
woensdagavonden van 19.00 uur – tot 20.00 uur. Het lenen van de boeken is gratis, ook 
hanteert de bibliotheek geen uitleentermijn. 
Verder zijn we zeer verheugd dat de notaris Mw. Mr Annelies Jansen op 30 oktober om 
20.00 uur naar de Wildebras komt De volgende onderwerpen komen op deze avond aan 
de orde: het levenstestament, hoe regel ik de erfenis van mijn kinderen, blokkeren van 
de rekening bij overlijden, erfbelasting en wilsbekwaamheid. Ook zal de notaris vragen 
beantwoorden. Verder zal deze avond  de heer Nijpels van de dorpsraad een tipje van 
de sluier oplichten over de  bezigheden en plannen van de dorpsraad. 
u bent van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn, de koffie staat klaar en de 
toegang is gratis. 

De Wildebras, Balkweiterhoek 56 te Zwaagdijk-West, www.de-wildebras.nl.

Nieuws van



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 15 OKTOBER
MAANDAG 29 OKTOBER

Dorpsveiling Zwaag biedt u een topavond aan!

En daar kunt u bij zijn op zaterdag 27 oktober. Zo’n 
unieke avond in Zwaag mag u niet missen. Net als de 
vorige edities loopt het direct vol en kan de gezellig-
heid beginnen.
De afslagers Richard en Peter hebben er ook zin in en 
gaan voor een swingende avond vertier voor u. 
De catalogus met 500 topkoopjes wordt vanaf 15 oktober bij u thuis bezorgd, maar is 
ook online op www.dorpsveilingzwaag.nl te bekijken. Daar vindt u, buiten het aller-
laatste veilingnieuws, ook leuke clippies over deze dorpsveiling en haar deelnemende 
verenigingen.
En waar kunt zoal op bieden? Het 
is weer een waar veilingfestival. 
Zoals een rondvaart met een ver-
liefd stel, en wie weet… bent u wel 
getuige van zijn knieval voor haar. 
Een bierproeverij, veel lekkers van 
de slager en de bakker, workshops, 
VIP-uitjes, verrukkelijke fruitman-
den, mee als twaalfde Raad van Elf 
lid, mooie fietstassen, voetbaluitjes, 
een stoute-mannenavond en waar 
zal de Stardensin en het Guinness 
Quality Team mee komen? We zijn 
donders benieuwd.
Eén avond vertier, meer bijna twee jaar flinke napret. Zo steunen we het Zwaagse ver-
enigingsleven en tillen we dorpsverbondenheid naar grote hoogte!
 Dorpsveiling Zwaag start op zaterdag 27 oktober om 20.00 uur precies. Café De Witte 
Valk is om 19.30 uur open. Vanaf dat moment kunt u zich als inschrijven met een koop-
jesnummer. Wij wensen u veel plezier op deze veilingavond!

Stichting Dorpsveiling Zwaag



Op kamp met groep 8 van Socrates!

Op de eerste dag van het kamp gingen we de kamers 
inrichten. In de eerste kamer zaten Peter, Henk, Judeska, 
Jan, Bux en Klaas. Toen gingen we in de hooiberg en vonden allemaal geheime kamers. De 
hooiberg gingen Henk en Peter als eerste in zij vonden de geheime gangen. Daarna gingen 
we middageten, we aten brood met chocopasta, hagelslag en nog veel meer.
Daarna hadden we nog even vrije tijd en daarna gingen we fierljeppen. Bij de smalle sloot 
ging Henk als eerste. Hij haalde het met gemak, net als de rest van de klas. Bij de brede sloot 
ging Peter als eerste en hij haalde het bij lange na niet, net als de rest van de kinderen, hij 
kwam tot en met zijn nek in het water. Toen stapten we in de tractor en gingen terug.  Toen 
we weer bij het kamphuis waren gingen we douchen en omkleden en verfrissen. Daarna 
gingen sommige kinderen vissen, sommige paardrijden en anderen op de trampoline. Henk 

gooide meester Luuks badslippers 
in het meertje. Daarna gingen we 
avondeten en we aten spaghetti met 
tomatensaus.
‘s Avonds gingen we een kampvuur 
maken en werden we lekker warm. 
Daarna gingen de meeste kinderen 
naar bed, de kinderen uit de kamer 
van Peter en Henk gingen als laatste 
naar bed. De dag daarna werden we 
wakker gemaakt door het liedje: WAK-

KER WORDEN WAKKER WORDEN van Jochem Meijer. Na het ontbijt gingen we de boer hel-
pen. Een groepje ging in de moestuin werken en appelmoes maken, een ander groepje ging 
de kippen/konijnen en varkens voeren en het derde groepje ging de koeien/herten en paar-
den verzorgen en voeren. Toen gingen we lunchen, na het eten deden we het chaosspel. 
Het chaosspel werd gewonnen door het groepje van Iris. Ze wonnen een zak met spekjes. 
Omdat Juf Eva een nieuw huis had gekocht deelde zij soesjes uit. Remco was helemaal zijn 
stem kwijt geraakt tijdens het spel! Sommige kinderen gingen na het spel weer vissen. Toen 
gingen we met zijn allen lekker patat eten.De laatste avond was de bonte avond. Als eerste 
waren de moppentappers en zij maakten allemaal grappen. Daarna gingen Remco en Sasha 
dansen en het was heel grappig. Vervolgens ging de hele klas ‘De fortnite dance battles’ 
doen. Daarbij ging iedereen fortnite-dansjes dansen, daarbij kreeg je een cijfer. Henk had 
gewonnen met de worm, hij kreeg een 10. Als laatste kwamen Soraya, Brenda, Suzanne, Tyra 
en Katrine met een horrorverhaal. De juf zei: ‘als je het eng vindt, ga je met mij mee’. Toen 
gingen Bart, Margriet, Tessa, Brit, Arie en Bennie met juf mee naar de gang. Het verhaal was 
best wel eng. De meesters en juffen deden nog een liedje over kamp. over ieder kind zongen 
ze een stukje. Als afsluiting hadden we weer een kampvuur, alleen deze keer met marshmal-
lows! De volgende ochtend gingen we de spullen opruimen en de boer nog eventjes helpen. 
Toen gingen we helaas weer terug naar Zwaag.

Geschreven door Daan en Kevin



Familieberichten & Zoekertjes

TE HuuR / TE  KOOP

DANKBETuIGING

Wij zijn weer bezig met het maken van mooie Pietenpakken
in allerlei modellen en soorten stof v.a. 75 euro

Ook verhuren wij Sint- en Pietkleding
met het complete plaatje (staf, boek, pruik, schmink enz.)

Bel voor info: 0229-240402

Op 16 september heb ik de Matteusspeld ontvangen tijdens een feestelijke viering 
in de kerk.

Dit n.a.v. vele jaren vrijwilligerswerk in de toen nog Martinusparochie.
Heel verrast was ik. Dank zij uw steun heb ik het met veel plezier gedaan.

Hartelijke groet, Lucy Dekker-Korse

Huishoudelijk werk gezocht in Blokker/Zwaag
Bent u al wat ouder en wordt het huishouden u te zwaar? Ik (vrouw) help u hier  
graag 1 of 2 keer per week mee. Zo houdt u tijd over voor de echt leuke dingen.

Bij interesse graag contact opnemen met 06 52020730.

Voor het vervoer van de bewoners en cliënten van Kleinschalige Woonvoorziening
de Westerhout in Blokker en Zorgboerderij de Oostertuin in Oosterblokker

zoeken wij chauffeurs die dit als vrijwilliger willen doen.
Werktijden en werkdagen in overleg en er is een vrijwilligersvergoeding  

beschikbaar.

Lijkt het u leuk om dit werk te doen of wilt u meer informatie 
dan kunt u contact opnemen met Ted Alferink: 0620 409 687. 

Op de sites www.deoostertuin.nl en www.dewesterhout.nl 
vindt u meer informatie over de woonvoorziening en de zorgboerderij.

GEZOCHT



Voor plaatsing in het Samenspel van 26 oktober graag uiterlijk op  
WOENSDAG 17 oktober 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?

Kapotte lantaarnpaal?
Meld het op 
www.hoorn.nl/melding

4 DAGEN FEEST!

Vrijdag kwam de loco-burgemeester ons bezoeken en de fotograaf kwam.
Zaterdag stond er een mooi stuk in de krant.

Zondag werden wij verrast met een optreden van ‘De Bloknoten’  
en maandag was de dag.

Wij bedanken iedereen voor de kaarten, de bloemen.  
De buren voor het verrassingsoptreden

en Het Gouden Hoofd voor de geweldige verzorging van ons feest.
Dit alles ter ere van ons 65-jarig huwelijksfeest. Veel dank!

Gerben en Riet Boersma – Rood
Blokker



12 oktober Klaverjassen Aanvang: 20.00 uur

 De Westfriezen, Zwaag

14 oktober Blokker 1900 Herleeft Aanvang: 11.00 uur

 Tankstation Brandsen, Blokker

16 oktober Keezen Aanvang: 19.15 uur

 De Witte Valk, Zwaag

22 oktober Dorpenoverleg Blokker - Zwaag Aanvang: 20.00 uur

 Het Gouden Hoofd, Blokker

24 oktober Tafeltennistoernooi  A-Merk Aanvang: 13.30 uur

 Oosterblokker 53, Oosterblokker

24 oktober  Pub&Quiz KBO Blokker Aanvang: 14.00 uur

 Het Gouden Hoofd, Blokker

27 oktober Dorpsveiling Zwaag Aanvang: 20.00 uur

 De Witte Valk, Zwaag

27 oktober Battle of Blokker Aanvang: 20.00 uur

 Het Gouden Hoofd, Blokker

28 oktober Taxatie en Antiekmarkt Aanvang: 11.00 uur

 Cultureel Centrum Pancratius, Oosterblokker

Activiteitenagenda    oktober

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

14 okt Heren De Blokkers – SEW  14.00 uur Blokker

21 okt Heren Westfriezen – Texel ’94  14.00 uur Zwaag

ZAALVOETBAL

19 okt Dames Zwaag/Hooglandkozijnen - Sporting Andijk    21.05 uur Zwaag 

HANDBAL

14 okt Dames Westfriezen – St George 13.45 uur Zwaag

14 okt Heren HV Blokker – Kleine Sluis 13.30 uur Oosterblokker

14 okt Dames HV Blokker – KSV 2  14.45 uur Oosterblokker   

VOLLEYBAL

12 okt Heren NIVO – The Serve  21.15 uur De Kers

19 okt Dames NIVO – Compean 4  19.30 uur De Opgang

TAFELTENNIS

12 okt Heren TT Sport/A-merk – Escopus 2 20.00 uur Oosterblokker 50

HOCKEY

14 okt Dames WFHC – Loenense MHC 12.45 uur De Roskamp 5  Zwaag

14 okt Heren WFHC – ZHC de Kraaien 14.45 uur Zwaag

Sportagenda    oktober

Politierechercheur bij Vrouwenbeweging KVG Zwaag
Donderdag 25 oktober belooft een interessante en misschien ook 
wel spannende avond te worden. Vanaf 20.00 uur zal mevrouw 
Gobes van het politie-district Alkmaar ons voorlichten en wor-
den ons de ins en outs van dit specifieke politiewerk getoond via 
videobeelden, met de bijbehorende uitleg en natuurlijk de verhalen, voor zover dat moge-
lijk is èn mag. Het bestuur van de Vrouwenbeweging Zwaag hoopt dat er op deze speciale 
avond veel van haar leden aanwezig zullen zijn in de Plataan.
De afgelopen periode zijn er weer leuke activiteiten geweest, zoals een fantastisch gezel-
lige avond waarin het spel om de kennis van spreekwoorden en gezegdes centraal stond. 
Maar ook de fietstocht naar Schellinkhout met een bezoek aan de Alpaca-boerderij was een 
succes. Dames uit Zwaag, Bangert Oosterpolder maar ook uit Blokker die nog geen lid zijn, 
geen probleem nu het seizoen al is gestart, u kunt zich nog steeds aanmelden via tel. 238155 
of 237817. Voor 22,50 euro en gratis koffie of thee, kunt u een heel seizoen lang genieten.



Vrienden en vriendinnen van Het Masker

Een goed begin is het halve werk, maar als je plots 
zin hebt om volledig te werken, ga dan zitten en 
wacht tot het overgaat. Het Masker is niet lui, alleen 
extreem gemotiveerd om niets te doen…althans in 
de zomerperiode dan. Hiermee vallen we meteen 
maar met de deur in huis en heten u van harte wel-
kom bij de start van het nieuwe carnavalsseizoen! 

Een nieuwe ronde met nieuwe kansen zoals je die ook op de kermis kan beleven. De 
spanning die je voelt bij het grijpen van dat ene magnifiek glimmende gouden polshor-
loge of die pluizige knuffelige knuffelbeer. Yes!!... alweer een winnaar! Dat spannende, 
bijna tot het kriebelige aan toe, enthousiaste gevoel zal ook bij de Prinsbekendmaking 
in de hele zaal te voelen zijn. Wie zullen er onbezonnen en helemaal happy de peppie 
in die woelige Masker-achtbaan stappen om vervolgens een jaar lang alle kanten op 
geslingerd te worden? Blijven zitten tijdens die rit, we gaan achteruit! Wie krijgt er een 
apart gevoelletje bij zijn piepie of in hun onderbuik als ze met een kracht van 4G naar 
beneden roetsjen? Attention!! Wie kijken er vanuit het reuzenrad vanaf grote hoogte 
op de feestende menigte neer? Ja, ja, dat en nog veel meer zullen ze het komende jaar 
allemaal gaan beleven op Het Masker evenemententerrein. Eigenlijk hebben kermis en 
carnaval best veel gemeen met elkaar…

De kermiscentjes van Prins Cobra en de hofdames Kelly & Rianne zijn helaas bijna op en 
zij zijn toe aan hun laatste ritje voordat ze op de rode nostalgische kermis zullen belan-
den. Hier zal het er wellicht wat rustiger aan toe gaan maar dat maakt het niet minder 
leuk. Touwtje trekken, 5 gulden voor een toverfluit!

Het Masker gaat achter de schermen volop aan de bak om er weer een prachtige hap-
pening van te maken. En al mocht je denken dat ze op een gegeven moment geen idee 
meer hebben wat ze aan het doen zijn: dat klopt. De Maskerleden  noemen dat dan 
onderzoeken... Rust zit er voorlopig dus niet meer in want de karretjes zijn voortdurend 
in beweging.

Als we de berichten op social media mogen geloven hebben ook sommige optochtdeel-
nemers hun eerste koek en zopie-‘vergadering’ al gehouden of hebben de eerste aanzet 
daartoe al in de planning staan. Daar wordt Het Masker vrolijk van.
Carnaval valt laat dit jaar dus de optochtdeelnemers hebben juist nu de kans om hun 
mooiste creaties die ze nog op de plank hebben liggen of in de pijpleiding hadden, tot 
uitvoer te brengen. Maak gebruik van deze buitenkans en laat iedereen ervan genieten!

Prinsbekendmaking zaterdag 10 november; wie wordt Prins Carnaval in Zwaag?

Tot leut op www.carnavalzwaag.nl en tot volgend Samenspel, Het Masker



Taxatiedag en antiek- en brocantemarkt in Oosterblokker
Op zondag 28 oktober is er in de prachtig gerestaureerde kerk in Oosterblokker een 
antiek- en brocante markt. Er zijn kramen te bewonderen met zil-
ver, glas, (antieke) sieraden, aardewerk en porselein, klein antiek, 
schilderijen en nog veel meer.
Speciaal voor deze markt zijn er twee taxateurs aanwezig en 
kunt u een kijkje nemen bij het taxeren van diverse voorwer-
pen. Leuke en zeldzame voorwerpen en gebruiksartikelen met 
soms een ware geschiedenis. Natuurlijk krijgt de bezoeker, indien 
bekend, de historie, afkomst en de waarde van het voorwerp 
te horen. Niets te taxeren maar wel geïnteresseerd? Geen probleem, 
iedereen is welkom. Tijdens de markt is er een bar en buffet met heerlijke, zelfge-
maakte soep, broodjes en drankjes. 
Entree 1,50 euro. Kinderen onder de 12 jaar onder begeleiding gratis.
Taxeren: 1 item 1,50 euro. Maximaal drie items per keer. 
De markt vindt plaats van 11.00 tot 17.00 uur. 

CCP - Cultureel 
Centrum  
Pancratius
Oosterblokker 98
1696 BK  
Oosterblokker
Meer informatie: 
info@ccp.nu
Telefoon: 
06 270 767 02

Thema-avond Historische Vereniging Blokker
Maandag 5 november van 19.30 uur tot 22.00 uur houdt de Historische 
Vereniging Blokker een thema-avond in de afmijnzaal van de vroegere 
veiling Op Hoop Van Zegen, veilingweg 1a. In de volgende uitgave van 
Samenspel leest u het volledige programma.



De Bussel liep voor Stichting Opkikker

De Bussel bestaat dit schooljaar 40 jaar en dat vieren we met 
allerlei leuke activiteiten voor de kinderen. Omdat we ook graag iets willen betekenen 

voor zieke kinderen hebben we op 
vrijdag 28 september een sponsorloop 
gehouden voor Stichting Opkikker. 
Stichting Opkikker organiseert Op-
kikkerdagen voor langdurig zieke 
kinderen, hun ouders, broertjes en 
zusjes. De sponsorloop werd gehou-

den in Het Boezelbos. De kinderen liepen rondjes van 500 meter. En wat hebben ze veel 
rondjes gelopen! Ook de Kikker van Stichting Opkikker was in ons midden.
Op 18 oktober hebben we een kijkavond van 18.00 tot 19.30 uur voor alle ouders, opa’s, 
oma’s en andere belangstellen-
den en dan maken we bekend 
hoeveel geld we hebben op-
gehaald en zullen we het geld 
overhandigen aan de stichting. 

In september zijn al onze groe-
pen op bezoek geweest in de 
afmijnzaal van veiling Op Hoop 
van Zegen. Dit ook in het kader 
van ons 40-jarig bestaan en ons 
thema Historisch Blokker. We 
werden vriendelijk ontvangen 
door Nan en Tineke Kluft. Daphne en Tessa uit groep 8 hebben een verslag geschreven 
over het bezoek: 
We hebben veel geleerd bij de oude veiling, bijvoorbeeld hoe de veilingklok werkt.  
En we hebben ook met de klok bingo gespeeld. 

Verder hebben we een video ge-
keken over de veiling zelf. Daar-
door hebben we veel geleerd 
over de afmijnzaal in de veiling, 
bijvoorbeeld dat er met name 
fruit werd geveild. Het duurste 
wat ze ooit hebben verkocht/ge-
veild is een peer voor tien euro.



Fanfare St. Caecilia treedt op met Byzantijns Mannenkoor

Op zondag 4 november heeft iedereen de kans een heel 
bijzondere muzikale middag bij te wonen. Fanfare St. 
Caecilia uit Zwaag en het Hoorns Byzantijns Mannenkoor 
schotelen u een magnifiek dubbelconcert voor. Zij zullen 
u laten horen dat een typische Nederlandse muziektraditie uitstekend te combineren 
is met muziek uit Slavische oorsprong. De plaats van handeling, de Martinuskerk in 
Zwaag, leent zich qua ambiance natuurlijk perfect voor deze combinatie.
Het Hoorns Byzantijns Mannenkoor staat sinds 1990 onder leiding van dirigent Grigori 
Sergei Sarolea. In 2005 behaalde hij zijn Master-diploma Muziekwetenschap aan de 
universiteit van utrecht. Hij is van jongs af aan gepokt en gemazeld in de Slavisch-
Byzantijnse muziek. Wilt u alvast proeven van het koor, kijk dan op hun website www.
hoornsbyzantijnsmannenkoor.nl.
De aanvang van het concert is 15.00 uur. Entree: 8 euro. Vrienden en supervrienden van 
St. Caecilia hebben gratis toegang op vertoon van de Vriendenkaart.

Tafeltennistoernooi in Oosterblokker
Tafeltennisvereniging A-MERK organiseert een tafeltennistoernooi voor 
leerlingen van groep 5 tot en met 8 van de basisscholen. Het toernooi 
wordt gehouden op woensdag 24 oktober van 13.30 tot 15.30 uur.  
Inloop vanaf 13.00 uur. Adres: Oosterblokker 53, 1696 BB  Oosterblokker.  
Kleding: gym/sportkleding/binnenschoenen. Deelname is gratis.  
Maximaal 30 kinderen kunnen meedoen. Aanmelden voor 20 oktober via:  
info@tafeltennisschoolwf.nl of molenaarjose@gmail.com. Zet in je mail de volgende  
gegevens: naam, leeftijd, groep, school, telefoonnummer.  
Voor meer informatie: 06-23635114.



Dorpenoverleg Blokker - Zwaag

Beste dorpsbewoner/-ster van Blokker en/of Zwaag,
u wordt van harte uitgenodigd voor de bijeenkomst van het Dorpenoverleg Blokker/
Zwaag op: maandag 22 oktober om 20.00 uur in Het Gouden Hoofd in Westerblokker.

Agenda:
1.  Opening.
2.  Mededelingen/ ingekomen stukken.
3.  Verslag d.d. 24 september jl. (in uw bezit).
4.   Joke van der Gulik, gemeente Hoorn, geeft uitleg aan de hand van een Technologie-

huisje, waardoor u ‘lekker (kan) blijven wonen”.
5.   Stand van zaken wordt gegeven met betrekking tot het ontmoetingscentrum Brink-

park, Blokker, door Elisabeth Wentzel en Anneke Bakker.
6.   Koos Bekker geeft toelichting op de achtergrond van de (nieuwe) musical Shrek, uit 

te voeren door musicalvereniging Zwaag.  (Indien nog voorradig, mogelijk verkoop 
van bonbons ter ondersteuning).

7.   Afgelopen augustus haalde het bijzondere Natuurpark Blokweer, Blokker het plaat-
selijke nieuws wegens overlast, weinig onderhoud. Hans Timmerman brengt u weer 
geheel op de hoogte van de stand van juiste/niet juiste zaken.

8.   uw wensen/ideeën kunnen bij de Agendacommissie naar voren worden gebracht. 
Aarzel niet, laat anderen delen in uw opvatting. u maakt uw eigen omgeving alleen 
maar prettiger. 

9.  Sluiting  en een drankje in het voorcafé.

Winter- en zomertijd
De redactie van Samenspel plaatst vanaf vandaag regelmatig 

uitdagende stellingen in ons dorpsblad. Wilt u hierop reageren? Stuur dan een mailtje 
naar redactie@stichtingsamenspel.nl.  Een aantal reacties plaatsen we in het volgende 
Samenspel (mét naamsvermelding). Geef aan of u het eens of oneens bent met de stel-
ling en geef een toelichting. We zien uit naar jullie reacties!

In de nacht van zaterdag 27 op zondag 28 oktober zetten we de klok weer een uurtje 
achteruit. De wintertijd begint dan weer. Maar wordt het niet tijd dat we hiermee stop-
pen? De stelling deze keer is daarom:

De klok moet niet meer worden verzet

Laat weten wat u hiervan vindt

SAMENSTELLING



Een heerlijk herfstrecept: pompoensoep voor vier personen

Ingrediënten
–  1 ui
–  3 cm verse gember
–  300 g wortel (winterpeen of bospeen)
–  300 g pompoen
–  1 el olijfolie
–  800 ml kippenbouillon
–  1,5 sinaasappel
–  peper & zout
–  verse koriander of peterselie naar smaak

Speciale benodigdheden; Staafmixer

Bereiding
1.  Snipper de ui. Schil de gember en snij fijn. Snij de wortel in blokjes van maximaal 

2 centimeter. Verwijder de schil van de pompoen, lepel de pitten er uit en snij het 
vruchtvlees in blokjes van maximaal 2 cm.

2.  Verhit de olijfolie in een wok of soeppan met deksel en fruit de ui en gember 2 mi-
nuten op laag vuur. Voeg de wortel en pompoen toe en roerbak 5 minuten op mid-
delmatig vuur.

3. Bereid ondertussen de bouillon.
4.  Voeg de bouillon en het sap van de sinaasappel toe aan de wok of soeppan, breng 

aan de kook en laat, afgedekt, 20 minuten heel zachtjes koken.
5.  Haal de pan van het vuur en pureer de soep met een staafmixer. Breng op smaak 

met peper en zout. Voeg eventueel extra water toe als je de soep nog te dik vindt.
6. Verdeel de soep over soepkommen en garneer met verse korianderblaadjes.
Eet smakelijk!

Liefhebbers van Big Band muziek
kunnen hun hart ophalen op zaterdagavond 20 oktober. Als Zwaagdijker muzikant heb 
ik het genoegen met de bigband “BiG GiG” een uitvoering te mogen geven in  
“De Brink” te Obdam. Zangeres 
Clara Bakker zal een aantal schitte-
rende nummers ten gehore brengen. 
Daarnaast verzorgd het koor “Back 
in Time” ook een deel van de avond 
en enkele solisten gaan met begelei-
ding van de big band helemaal los! 
SWING-SWING-SWING. 
Kaarten via www.biggig.nl 

Chris Baesjou  



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, 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. 13 okt. 19.00 uur Westwoud Eucharistieviering met Samenzang

zo. 14 okt. 09.30 uur Zwaag Eucharistieviering m.m.v. kinderkoor KiKo

    Koffie na afloop

  19.00 uur  Rozenkransgebed in de Lourdeskapel

di. 16 okt. 09.00 uur Zwaag Eucharistieviering in de Lourdeskapel

wo. 17 okt. 08.30 uur Zwaag Stille Aanbidding in de Lourdeskapel

  09. 00 uur  Eucharistieviering in de Lourdeskapel

do. 18 okt. 09.00 uur Zwaag Eucharistieviering in de Lourdeskapel

    Na afloop koffiedrinken in het Matteüs Huys

vr. 19 okt. 09.00 uur Zwaag Eucharistieviering in de Lourdeskapel

za. 20 okt. 19.00 uur Westwoud Eucharistieviering m.m.v. Dames- en Herenkoor

zo. 21 okt. 09.30 uur Zwaag Eucharistieviering met Cantor. Koffie na afloop.

  14.30 uur  Engelstalige dienst en rozenkransgebed in de 

    Lourdeskapel

  19.00 uur  Rozenkransgebed in de Lourdeskapel

di. 23 okt. 09.00 uur Zwaag Eucharistieviering in de Lourdeskapel

wo.  24 okt 08.30 uur Zwaag Stille Aanbidding in de Lourdeskapel

  09. 00 uur  Eucharistieviering in de Lourdeskapel

  16.00 uur Blokker Eucharistieviering in Brinkpark

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

    Na afloop koffiedrinken in het Matteüs Huys

vr. 26 okt. 09.00 uur Zwaag Eucharistieviering in de Lourdeskapel

  16.30 uur  Viering in de Perelaar

za. 27 okt. 19.00 uur Westwoud Eucharistieviering met Samenzang

  19.00 uur Zwaag Woord- en Gebedsdienst m.m.v. Grote Waalkoor

    Werkgroep ‘Venster’

zo. 28 okt. 09.30 uur Zwaag Eucharistieviering m.m.v. koor Marcanto

    Koffie na afloop.

  14.00 uur  Vietnamees talige eucharistieviering in de kerk.



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 14 oktober 
Blokker: mw. G. Bijl

Zondag 21 oktober 
Zwaag: ds. R. Kooiman, zondagskring

Zondag 28 oktober 
Blokker: ds. T. van Lente-Griffioen

Eucharistieviering en gespreksgroep in het Brinkpark – Blokker

Nu de verbouwing achter de rug is wordt de draad vanuit de RK parochie H.Matteus 
weer opgepakt. Elke vierde woensdag van de maand is er om 16.00 uur een Eucharistie-
viering in de ontmoetingsruimte van het Brinkpark voor belangstellende bewoners van 
het Brinkpark en ouderen in de naaste omgeving.
De oecemenische gespreksgroep vanuit de prot. Gemeente Hoorn-Zwaag-Blokker blijft 
op de tweede woensdag van de maand, ook om 16.00 uur. 

Woensdag 24 oktober 16.00 uur: Eucharistieviering
Woensdag 14 november 16.00 uur: Oec. Gespreksgroep
Woensdag 28 november 16.00 uur: Eucharistieviering
Woensdag 12 december 16.00 uur: Oec. Gespreksgroep

Alzheimer collecteweek 5 tot en met 10 november
Een enthousiaste groep collectanten heeft vorig jaar in Westerblokker een bedrag 
van 1543,60 euro opgehaald. Landelijk was de totale opbrengst 1,8 miljoen.
We doen weer een beroep op uw vrijgevigheid in deze week. Wilt u meehelpen als 
collectant? Meld u aan bij: Bert Balk, Koewijzend 20 of bertbalk@ziggo.nl.



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
Parochiële Caritas Instelling (P.C.I) Zwaagdijk-West 0229 - 57 29 74

R.K. Begrafenis- en Crematievereniging St. Barbara  Zwaag, Zwaagdijk-West
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


