
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 7 december kunt u inleveren 

uiterlijk op woensdag 28 november 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 20 23 november 2018

Het Samenspel is een twee-wekelijkse uitgave (oplage 6000 
stuks) van Stichting Samenspel en heeft tot doel de inwoners 
van Blokker, Oosterblokker, Bangert-Oosterpolder, Zwaag en 
Zwaagdijk-West op de hoogte te houden van de activiteiten van 
de verenigingen, stichtingen en organisaties in deze dorpen.

Redactieleden Samenspel: redactie@stichtingsamenspel.nl
- Eef Smal - Corina van Willegen
- Henny Schoonderwoerd - Chris Baesjou
- Annemieke Ooms - Ivo Stork
- Ellen Muller - Judith Gitzels

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

Voor alle verschijningsdata en digitale edities:  www.dorpspleinzwaag.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   28 NOVEMBER 
 WOENSDAG   12 DECEMBER
SVP PAPIER GEBuNDELD OF IN DOOS/BAk AAN DE WEG ZETTEN.

Volkstuinen beschikbaar bij De Bangert
Nu het tuinseizoen ook qua oogsten een beetje ten einde loopt (uiteraard staan de win-
tergroenten nog in volle glorie op de tuinen) zijn er tuinders die dit het moment vinden 
om de schoffel aan de wilgen te hangen. Dat betekent dat er op de complexen Westerhout 
(bij het Plukkerspad) en Zuiderhout (bij de brandweerkazerne  aan de IJsselweg) in Blokker 
enkele tuinen beschikbaar zijn gekomen. De wachtlijst is inmiddels goeddeels weggewerkt, 
dus zijn er nu mogelijkheden voor nieuwe kandidaten voor een volkstuin. Mocht u inte-
resse hebben, schroom niet en neem contact met ons op voor nadere informatie.

Bestuur Volkstuinvereniging De Bangert
R. Vierveijzer, secretaris, Telefoon: 0229-840465
E-mail: rc.vierveijzer@quicknet.nl

Lekker blijven wonen
Tijdens het Bewonersoverleg Blokker/Zwaag op 22 oktober 
stond ook het onderwerp Lekker Blijven Wonen op de agenda 
en dan met name het onderwerp Domotica, ofwel thuistech-
nologie en de blijverslening. Bij thuistechnologie gaat het om de digitale mogelijkhe-
den om zo lang mogelijk lekker te kunnen blijven wonen in je eigen huis. Een slimme 
brandmelder, een stopcontactuitwerper, een lichtspoor om ’s nachts het toilet te vin-
den… Maar denk bijvoorbeeld ook aan een camera bij de voordeur of een automatische 
deurontgrendeling. Het zijn gemakken waar je direct plezier van hebt, onafhankelijk 
van je leeftijd. Bij het overleg hebben meer dan 45 inwoners uit Blokker en Zwaag ken-
nis gemaakt met deze betaalbare, handige hulpmiddelen voor in huis. Wil jij ook lekker 
blijven wonen? Meer informatie over thuistechnologie of grotere verbouwingen om 
lekker te kunnen blijven wonen vind je op www.lekkerblijvenwonen.nl.  Lekker Blijven 
Wonen is een initiatief van de gemeente Hoorn en andere gemeenten in de regio.



Nieuws van Swaegh Zingt 

Het is al weer even geleden, maar het was 
zondag 28 oktober een zeer geslaagde middag. 
Swaegh Zingt heeft toen opgetreden in Vereenigingsgebouw De Tuf in Bovenkarspel. 
Naast ons koor waren de volgen koren aanwezig: Broekerhavensmartlappenkoor (orga-
nisator), Berkhout Vocaal en SchalmSingers. 
Na een wat rumoerige start ging het 15e korenfestival van start. En ik moet zeggen: de 
opkomst van onze eigen koorleden was - ondanks de koopzondag - zeer goed. Mede 
daardoor was het optreden een groot succes. Zeker bij de uitvoerig van het nummer 
Halleluja was de hele zaal muisstil en kregen wij een daverend applaus. Na het optreden 
kwamen geregeld mensen bij de koorleden langs om te zeggen dat ze het geweldig 
vonden en wij een zeer goed koor zijn. 
Dit alles heeft er ook toe geleid dat we van Dirk Ligthart van Amazingkoor uit Lutje-
broek een nieuwe uitnodiging hebben kregen om volgend jaar (zondag 27 januari) op 
te treden in café De Paus in Lutjebroek. Dus gaan we goed oefenen voor weer een top-
optreden.
Ons koor is groot genoeg maar als er mannen in Zwaag zijn die ook graag willen zin-
gen, kom gerust een keer vrijblijvend langs. Zie voor onze oefenavond (en programma) 
de agenda op de website: www.swaeghzingt.nl.
Noteer alvast in de agenda: ons korenfestival in De Witte Valk op 13 januari.

Kerstviering Oosterblokker 
De kerstviering in Oosterblokker op de avond van 24 december begint om 19.30 
uur in de Pancratiuskerk. Het uitwijken naar deze locatie is noodzakelijk, omdat de 
kerk van OLV Visitatie nog steeds niet kan worden gebruikt. Tijdens deze viering 
wordt de zang verzorgd door het koor Zingenderwijs.
Omdat op last van de brandweer maximaal 270 personen mogen worden toegela-
ten, heeft het bestuur van het Cultureel Centrum, in overleg met het parochieteam 
van Oosterblokker, besloten toegangskaarten uit te reiken. Zonder kaart is toe-
gang niet mogelijk. De kaarten zijn, zolang de voorraad strekt, gratis verkrijgbaar 
op de volgende adressen:

Marloes Pronk   Dirk Hulstweg 3
Ria kooter   Noorderdracht 25
Jan Vlaar   Pennekamplaan 30

Op deze adressen kunnen alleen kaarten worden afgehaald voor persoonlijke toe-
gang en toegang voor directe familieleden. Het is niet mogelijk om grotere aantal-
len mee te nemen voor buren, vrienden en bekenden. Ons advies is: niet te lang te 
wachten met het ophalen van de kaarten. Als het aantal van 270 is afgehaald, is de 
grens bereikt.



No PressSure bigband in Nieuwe Doelen Enkhuizen

Zondag 25 november speelt bigband No PressSure in de Nieuwe Doelen, Spoorstraat 2 
in Enkhuizen. Deze bigband, met zanger Jurie de Boer en zangeres Dayenne Stuyt, is 
inmiddels een begrip geworden. De muziek uit de jaren 50, zoals die klonk met Sinatra 
en andere crooners, is de favoriete stijl van No PressSure. Maar ook zijweggetjes, zoals 
de muziek van Burt Bacharach, Stevie Wonder en Bette Middler, zijn te beluisteren.
Deze muziekkeuze is voor een groot deel te danken aan Jeroen Woelders uit Blokker, 
die regelmatig arrangementen maakt voor de bigband. uiteraard moet de klank toch 
uit de band komen. Met een blazerssectie die staat, een ritmesectie die stuwt en een 
zangersduo die klinkt. 

Tot ziens in de Nieuwe Doelen. Aanvang 15.00 uur.

Gezond en fit ouder worden
Wilt u met het ouder worden graag blijven bewegen? kom dan maandag 
van 10.00 tot 11.00 uur naar de seniorengym in de gymzaal in Westwoud. 
Dit uur is bedoeld voor dames en heren die ondanks enige beperkingen 
toch graag op eigen tempo en naar eigen kunnen willen bewegen.
Lijkt het u wat? kom dan vrijblijvend twee keer meedoen.  
Meer informatie staat op www.gvsss.nl.

Deendag voor Historische Vereniging Blokker
Bestuursleden van de Historische Vereniging Blokker zijn zaterdag 24 
november een dag aanwezig bij supermarkt Deen in Blokker. Deze dag 
kunnen leden van de vereniging hun contributie betalen en de nieuwe 
kalender ophalen. Dit keer is gekozen voor een verjaardagskalender, 
zeer de moeite waard. Niet-leden kunnen deze verjaardagskalender 
kopen. Een leuk Sinterklaascadeau! Ook een leuk Sinterklaascadeau 
is de Blokker-vlag. Die is 24 november ook te koop. Verder kunnen 
nieuwe leden zich hier inschrijven.

Speculaaspoppen van de Sint
Ze zijn er binnenkort weer, lekkere 
speculaaspoppen voor in, op of onder 
de schoen! Vanaf 19 november komen 
de leden van St. Caecilia weer bij u langs 
met speculaaspoppen voor 2 euro per 
stuk. Steun de muziek, voor twee piek!
 
Muziekvereniging St. Caecilia Zwaag



Feest op de Wingerd!

Op onze basisschool werken de 
kinderen binnen een thema aan de 
vakken aardrijkskunde, geschiede-
nis, biologie en techniek. In vorige 
schooljaren werkten ze vraag-ge-
stuurd aan een onderwerp. De kin-
deren maakten hun keuze uit een 
aantal onderwerpen. Vervolgens 
verdiepten ze zich in het onderwerp 
en maakten rond een vaste vraag-
stelling een werkstuk zoals bijvoor-
beeld een powerpoint-presentatie, 
een muurkrant of een enquête. 
Nog steeds verdiepen onze leer-
lingen zich in de zaakvakken met 
overkoepelende thema’s. Een groot 
verschil met onze nieuwe werkwijze 
is dat kinderen hun eigen onder-
zoeksvragen stellen nadat ze zich 
verdiept hebben in het aangeboden thema. Toen we hiermee startten, 
kreeg ik weleens de vraag: ‘Maar juf, mogen we dan onze eigen onder-
zoeksvraag bedenken?’ Ja dus! Eén van de gevolgen van deze nieuwe 
werkwijze is een veel grotere betrokkenheid bij de kinderen. Het is 
hun eigen vraag en het antwoord daarop willen ze echt graag weten. 
De komende tijd zijn wij bezig met het thema ‘Feest’. Allerlei feesten uit diverse we-
relddelen komen aan de orde. De komende maanden vieren wij ook volop feest op de 
Wingerd. Na Sint Maarten komt Sinterklaas al snel in zicht en vieren we eind december 
het kerstfeest. 

Voor nu wens ik u en ons gezellige maanden vol met lichtpuntjes!

Oproep Zonnebloem afdeling (oud)Zwaag/Zwaagdijk-West

De Zonnebloem is er voor mensen die door een lichame-
lijke beperking eenzaam zijn of dreigen te raken. Daarom 
zijn vrijwilligers nodig die deze mensen regelmatig een 
bezoekje brengen en meehelpen bij het organiseren van 
activiteiten. Bij onze afdeling stoppen drie vrijwilligers 
binnenkort met dit werk, waaronder onze voorzitter. Wij zijn dan ook naarstig opzoek 
naar mensen die deze openvallende plekken willen opvullen. Interesse? Neem contact 
op met Coby van der Gulik, 0229-237781 of coby,gulik@quicknet.nl.



Gezellige Winterfair zondag 9 december  
in Cultureel Centrum Pancratius

Zondag 9 december 
wordt de Winterfair 
in Oosterblokker weer 
gehouden. Het Cultu-
reel Centrum Pancrati-
us is deze dag omgeto-
verd tot een sfeervolle 
kerstmarkt. Gezellige 
kraampjes en optre-
dens van een gele-
genheidsorkest. Er 
zullen ongeveer 35 
kraamhouders aanwe-
zig met onder andere 
kerststukjes, kerstarti-
kelen, cadeaupakket-
ten, kaarten, kaarsen, 
kussens, sjaals, beeld-
jes, sieraden, glas-in-
lood, zoetigheden (en 
cupcakes versieren) en 
brocante. 
Graag verwelkomen 
we u met uw gezin, bu-
ren en/of vrienden op 
deze zondag. Er is on-
der andere glühwein, 

koffie, thee, warme 
chocolademelk, kerst-
stol, oliebollen en 
erwtensoep voor de 
inwendige mens. kom 
dus sfeer proeven en 
genieten op deze Win-
terfair!

u bent van harte wel-
kom tussen 11.00 en 
17.00 uur. De markt 
is op de beneden- en 
bovenverdieping. De 
toegang is 1 euro, kin-
deren onder de 12 jaar 
onder begeleiding gra-
tis. De kerk is rolstoel-
vriendelijk. Voor meer 
informatie: info@ccp.
nu of www.ccp.nu.

Cultureel Centrum 
Pancratius,  
Oosterblokker 98,  
1696Bk Oosterblokker.

De Bussel doet mee aan het Nationaal Schoolontbijt
Op woensdag 7 november begon de dag anders dan 
anders voor de leerlingen van De Bussel. De kinderen 
mochten in pyjama naar school komen en we startten 
de dag met een gezond ontbijt. We vinden gezonde 
voeding belangrijk op De Bussel en een goed en gezond ontbijt hoort daarbij. In elke 
klas werd gesproken over het belang van een goed ontbijt en wat er allemaal bij een 
gezond ontbijt hoort. Tijdens het ontbijt werd er gezellig met elkaar gekletst en in som-
mige klassen werd er tijdens het eten voorgelezen. Na het ontbijt had iedereen genoeg 
energie om weer aan het werk te gaan.



  Column Annemarie

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 26 NOVEMBER
MAANDAG 10 DECEMBER

Brechje, bedankt voor het warme welkom! Ik betreed toch een 
beetje jouw tweewekelijkse territorium dus super om te lezen dat 
ik er een ‘penvriendin’ bij heb.

Zondagochtendritueel
Hoogstwaarschijnlijk heeft iedereen, alleen of met het gezin, wel een zondagochten-

dritueel. Langer in bed blijven, broodjes uit de oven, onnodig lang blijven hangen in 

pyjama en ga zo maar door. In deze column wil ik jullie meenemen naar het, ietwat 

typische, zondagochtendritueel van mijn vader. 

Terwijl Facebook in de herfst van zijn carrière is beland, heeft mijn vader het helemaal 

ontdekt. Gedurende de week kijkt hij af en toe, ‘liket’ wel eens wat maar op zondag-

ochtend gaat hij helemaal los. Dan heeft hij de hele week de tijd gehad om te broeden 

op een flauwe mop of een sterke anekdote en laat hij zijn creativiteit de vrije loop. De 

man is op tijd wakker dus vanaf een uur of acht zit hij gniffelend achter zijn laptop. 

Vaak gaan de verhaaltjes terug naar de tijd dat hij zelf kind was en meermaals speelt 

zijn vader, mijn opa, een grote rol. Over Opa Kool kan rustig gezegd worden dat hij hu-

mor heeft uitgevonden, hij heeft mijn vader daar vervolgens genetisch mee belast en ik 

geloof dat ik er ook een vleugje van heb meegekregen. Aangezien mijn vader dezelfde 

grapjes van vroeger nu weer toepast op zijn eigen kleinkinderen zet het zich waar-

schijnlijk, minstens, nog een generatie voort. Thuis word ik regelmatig op de vingers 

getikt als ik er weer eens een slechte grap in gooi of een flauwe woordspeling. “Dat 

is een Hennie Kool grap” klinkt dan uit de mond van mijn man. Nou, deze eigenschap 

draag ik met trots! Een dag niet gelachen is een dag niet geleefd. Tot slot even terug 

naar datgene waar deze column mee is begonnen. Het zondagochtendritueel van mijn 

vader. Wat namelijk het allergrappigste is hiervan….. mijn vader die mij opbelt met de 

vraag of ik zijn laatste Facebookpost wel leuk vond, “je hebt hem nog niet geliked”.



Oproep voor nieuwe cover

In het kader van de naderende winter is het thema voor de nieuwe cover van Samen-
spel: MuTSEN. Heb je een leuke, bijzondere of grappige muts? Stuur dan een foto 
hiervan op naar redactie@stichtingsamenspel.nl. En wie weet komt jouw foto op onze 
nieuwe wintercover!
Let op dat de foto minimaal 1 MB moet zijn wil deze goed uitkomen op de cover, en dat 
deze voor 12 december bij de redactie binnen is.

Schoolbreed thema ‘Bouwen’
Omdat onze nieuwe school nog gebouwd 
moet worden, werken we in alle klassen met 
het thema Bouwen. Wij zijn in de klas veel aan 
het bouwen met allemaal verschillende mate-
rialen. We hebben ook bouwwerken gemaakt 
van papier en gekeken naar een filmpje hoe 
je iets stevig bouwt door halfsteensverband te 
bouwen. Ook is de architect bij ons op school 
geweest die ons nieuwe schoolgebouw heeft 
laten zien. De kinderen vinden het er mooi uit-
zien en kunnen niet wachten tot het klaar is. 
Wij bouwen ook aan onze letterkennis in 
groep 3. We hebben al heel veel letters en 
nieuwe woordjes geleerd. 

Obs  Socrates groep 3b

Samenspel in het dorpenoverleg
Op maandag 26 november om 20.00 uur zal het Samenspel bij het dorpenoverleg aan-
wezig zijn.
We zullen dan het een en ander vertellen over het verleden. Maar ook over de gang van 
zaken van de redactie en het samenstellen van het blad.
Graag zouden we die avond van de aanwezigen reactie ontvangen wat ze van de in-
houd vinden. Bijvoorbeeld wat de eerste items zijn die gelezen worden, of wat er goed 
is aan het blad. Maar ook wat wordt er gemist, en waar behoefte aan is in de toekomst.
Mogelijk dat er zomaar leuke ideeën ter tafel komen die meegenomen kunnen worden 
en wellicht tot een vast nieuw item leiden. Wie weet, wij staan in ieder geval overal 
voor open.
Dus heb je ideeën, zit je met vragen of wil je gewoon eens van gedachten wisselen met 
de redactie van Samenspel? kom dan op 26 november langs in café De Witte Valk.

Tot dan, de redactie van het Samenspel



IJsvereniging Oosterblokker/Westwoud  
hoopt op veel schaatsdagen
De winter komt er weer aan en hopelijk is er dit jaar voldoende vorst om onze baan 
weer open te stellen. Aan ons zal het niet liggen!
Wij komen de komende weken bij u aan de deur met onze lidmaatschapskaarten. u 
kunt de contributie ook overmaken op bankrekeningnr. NL81 RABO032 93 17 962 o.v.v. 
Ledenkaart 2018/2019 en uw naam, adres en eventueel hoeveel kinderen. Wij zorgen 
dan dat u in het bezit komt van de lidmaatschapskaart(en).

De kosten zijn als volgt:
Gezinskaart (ouders met kinderen tot 16 jaar)  € 7,-
Ledenkaart (persoonlijke kaart vanaf 16 jaar) € 5,-
kinderkaart (persoonlijke kaart tot 16 jaar) € 3,-
Donateurskaart € 3,-

koopt u dit jaar een kaart voor onze ijsbaan en wij gaan dit winterseizoen niet open,
dan zullen wij volgend jaar met een gratis kaart bij u langslopen!

Vriendenkring klaar voor de allerlaatste uitvoeringen
Nog een week te gaan en dan gaat het doek open voor 
het komische toneelstuk Hotel op Stelten. Vrijdagavond 
30 november, zaterdagmiddag (seniorenvoorstelling) 
en zaterdagavond 1 december speelt Toneelvereniging 
Vriendenkring Zwaag haar allerlaatste uitvoeringen. 
Maar dat betekent niet dat de sfeer somber is. Want na 
lang en hard repeteren is de cast helemaal klaar om u 
een hilarische avond of middag te bezorgen.
u wordt meegenomen naar het bouwvallige hotel van manager Roos van Vliet en haar 
knorrige collega Albert. Ondanks de staat van het hotel, zijn alle kamers geboekt en be-
looft het een drukke avond te worden. Veel bijzondere gasten blijven een nacht slapen, 
al weet niemand echt in welke kamer dat gaat gebeuren. Affaires, overmatig alcoholge-
bruik en enorme misverstanden. Het komt allemaal langs in Hotel op Stelten. 
Wilt u ook bij een van de voorstellingen aanwezig zijn? De kaarten zijn nog te koop aan 
de deur voor maar 10 euro inclusief lot. 
kijk voor meer informatie op www.vriendenkringzwaag.nl/hotel-op-stelten.

Rectificatie
In de vorige uitgave van Samenspel stond bij kVG St. Anna:  gezocht: gitarist/pianist.
Deze oproep is onjuist.



Nieuws van Musicalvereniging Zwaag

Wat hebben we een geweldige Dorpsveiling gehad!  
Musicalvereniging Zwaag kan ook rekenen op een bijdrage 
vanuit deze opbrengst en die gaan wij goed besteden.  
u weet ongetwijfeld dat we sedert jaren producties op de planken brengen die, volgens 
de recensies, het amateurniveau overschrijden. Omdat wij dit willen laten zien aan zo 
veel mogelijk bezoekers van een voorstelling en wij beslist niet uit Partycentrum De Wit-
te Valk weg willen, hebben we enkele jaren geleden de beslissing genomen om het or-
kest in de zijzaal te positioneren, teneinde  meer stoelen in de zaal te kunnen plaatsen. 
Nadeel is dat de dirigent geen direct contact heeft met de bühne en vice versa. Ook het 
ensemble dat tijdens scenes niet op hoeft te zijn maar wel moet zingen, heeft vanuit de 
coulissen geen zicht op de dirigent. Dat hebben wij de afgelopen jaren op amateuris-
tische wijze weten op te lossen met geleende beeldschermpjes en hobby-cameraatjes, 
met het nadeel dat daar in de overdracht een vertraging van te veel milliseconden kan 
ontstaan. Vanuit de opbrengst van de Dorpsveiling en met een flink stuk sponsoring van 
Team van der Laan, wordt een professioneel camera- en monitorsysteem plug en play 
geleverd en geïnstalleerd. Bedankt alvast Team VdL.

Toch zullen we uit de clubkas nog een stuk zelf moeten bijdragen vandaar ook deze 
oproep om ons te steunen door sponsoring of aan te sluiten als Vriend van Musicalver-
eniging Zwaag. 
We hebben een bescheiden sponsorpakket dat u vindt op www.musicalzwaag.nl onder 
Sponsoring. Op onze website kunt u onder de link Vrienden! het aanmeldformulier vin-
den om Vriend te worden met daarbij informatie over wat dit inhoudt. u kunt ook altijd 
contact opnemen met ondergetekende.

Nu over Shrek de Musical
Als u Samenspel leest hebben wij de eerste vol-
ledige doorlooprepetitie achter de kiezen. Het 
orkest heeft de partituren ontvangen en ook 
zij komen voor een gezamenlijke repetitie in 
Honkytonk bijeen. kortom we liggen goed op 
schema. De kaartverkoop is van start gegaan en 
we zien dat, net als andere jaren, de matinee op 

20 januari, de première en de slotavond populair zijn. Mijn advies: wees er snel bij. Ook 
de kaartverkoop loopt via onze website.
Rest mij nog te vertellen dat de posters voor de stoepborden worden gedrukt, de spon-
soren de advertenties voor het programmablad hebben aangeleverd en dat nog niet 
alle prijswinnaars van onze bonbonactie zich bij mij hebben gemeld.

Nu, mijn nieuws heb ik gedeeld, tot de volgende editie!
Cor van der Koelen



Familieberichten & Zoekertjes

TE kOOP

Voor techneut, saxonette om op te knappen. Is nog in de verzekering. 
T.e.a.b.  Tel. 0229-243706.

Voor plaatsing in het Samenspel van 7 december graag uiterlijk op  
WOENSDAG 28 november 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.

Jeugdraad Zwaag bedankt 
Dorpsveiling Zwaag
Dankzij een bijdrage van de Dorpsveiling 
Zwaag heeft de Jeugdraad Zwaag prachtige 
nieuwe schaakborden en schaakstukken 
kunnen aanschaffen. De oude borden, waar 
zoveel kinderen op hebben leren schaken 
onder de geweldige leiding van Ben Takken 
en Gilles Provoost, waren aan vervanging 
toe. Door de Dorpsveiling Zwaag kunnen ze 
weer een flink aantal jaren schaken. Namens 
het Jeugdschaken en de Jeugdraad Zwaag 
bedanken wij de Dorpsveiling Zwaag. Top!



Een nieuw rijbewijs nodig?
Laat het thuis bezorgen.
www.hoorn.nl/rijbewijs

De oranje leeuwinnen gaan naar het WK in Frankrijk!

Is dat ook jouw droom? Start dan jouw voetbalcarrière bij de Blokkers! 
Vanaf zeven jaar kan je al komen voetballen bij de Blokkers. 
De jongste meisjes spelen gemengd en vanaf elf jaar hebben 
de meisjes de keuze om in een meisjesteam te gaan spelen of 
bij de jongens te blijven spelen.
Omdat de Blokkers heeft 
ingezet om het meisjes- en 
vrouwenvoetbal op een 
hoog niveau te brengen 
worden de trainingen 
samengesteld door gedi-
plomeerde trainers.
Ook als je geen oranje 
leeuwinnendroom hebt 
ben je natuurlijk welkom 
bij de Blokkers. Wil je eerst 
komen kijken of een keer-
tje mee trainen neem dan 
contact op met: meiden-
vrouwen@blokkers.nl

‘Zeg het maar…’ wordt een nieuwe ru-
briek in Samenspel. Deze rubriek is speciaal 
bedoeld voor kinderen vanaf 6 jaar. In deze 
rubriek mag alles komen te staan wat je 
bezighoudt. Dus heb je een leuke hobby of 
sport waar je over wilt vertellen of een lief 
huisdier? Mail het ons! Maar ook als je je 
druk maakt om bijvoorbeeld een gevaarlij-
ke verkeerssituatie of als je je beste vriendin 
wilt bedanken.  Of misschien wil je wel een 
oproepje doen om samen zwerfafval op 
te gaan ruimen. Het kan allemaal in deze 
rubriek! Stuur je zelfgeschreven berichtje 
naar redactie@stichtingsamenspel.nl, liefst 
met een foto (minimaal 1 MB).

We zijn benieuwd!

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

Zeg het 
maar…



24 november Sinterklaasintocht Aanvang: 13.00 uur

 De Plataan, Zwaag

24 november Historische vereniging Blokker Aanvang: 09.00 uur

 Deen Blokker

25 november Sinterklaasfeest Aanvang: 11.45 uur

 De Wildebras, Zwaagdijk-West

25 november Sinterklaasfeest Aanvang: 14.00 uur

 Het Gouden Hoofd, Blokker

26 november Dorpenoverleg Zwaag/Blokker Aanvang: 20.00 uur

 De Witte Valk, Zwaag

30 november Hotel op stelten, De Vriendenkring Aanvang: 20.00 uur

 De Witte Valk, Zwaag

07 december Klaverjassen Aanvang: 20.00 uur

 Westfriezen Zwaag

09 december Winterfair Aanvang: 11.00 uur

 Cultureel Centrum Pancratius, Oosterblokker

14 december Kerstavond KVG Zwaag

 De kapel in Zwaag Aanvang: 18.30 uur

 Spiegelzaal – De Plataan in Zwaag Aanvang: 19.30 uur

Activiteitenagenda    november/december

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

25 nov Heren De Blokkers - Texel’94  14.00 uur Blokker

2 dec Heren Westfriezen – Grasshoppers 14.00 uur Zwaag

ZAALVOETBAL

23 nov Heren Zwaag/Hooglandkozijnen - Golden Stars 21.05 uur Zwaag

30 nov Dames Zwaag/Hooglandkozijnen - Volendam ZVV 20.10 uur Zwaag

HANDBAL

25 nov Dames Westfriezen - Victoria O 13.30 uur Zwaag

25 nov Dames HV Blokker - Lacom 3  11.15 uur De Kreek

25 nov Heren HV Blokker - VIDO  12.40 uur De Kreek  

VOLLEYBAL

23 nov Dames NIVO - Madjoe 5  19.30 uur De Kers

01 dec Heren WhamWham – KVA  13.30 uur De Opgang

TAFELTENNIS

23 nov Heren TT Sport /A Merk - US 8 20.00 uur Oosterblokker

Sportagenda    november/december

MAKS’ Biomarkt neemt  
zondag 25 november aanloop  
naar de feestdagen
MAkS’ Biomarkt is een kleinschalige, maandelijkse 
(streek)markt met biologische en duurzame producten 
van lokale ondernemers. Op zondag 25 november staat 
de markt alvast in het teken van de aankomende feest-
dagen. Vanwege het weer staan de kramen gezellig bin-
nen in het bezoekerscentrum. De vaste kramen worden 
elke maand gevuld met groente en fruit.  In de wissel-
kramen staan deze maand Pauline’s kaarsenatelier met gerecyclede kaarsen en Voel je 
Super!markt met verantwoorde lekkernijen. Voor aaanbiedingen en overige bijzonder-
heden: kijk op de website van MAk Blokweer.
Tijdens de markt zijn het bezoekerscentrum, de kijkboerderij en het natuurpark ge-
opend. Toegang is gratis. Honden zijn niet toegestaan. Voor meer informatie: 0229-
266344 of info@mak-blokweer.nl.
Stichting MAK Blokweer, Kloosterhout 1-2, 1695 JC Blokker, www.mak-blokweer.nl



Lees verder op de volgende pagina >>

Hoe het vroeger was: Sint Nicolaas beschreven in 1946

Eerder verschenen in ‘De Speelwagen’, 1e jaargang, 1946, No. 10.
Auteur: M. Zwaagdijk
Bron: www.westfriesgenootschap.nl

Het feest van Sinterklaas heeft zich in de laatste vijftig jaren sterk gewijzigd. In mijn 
jeugd - de tachtiger jaren van de vorige eeuw - was de goede Sint dan alleen goed, als 
hij weg was gegaan. Zijn tegenwoordigheid had iets van een nachtmerrie. Ja, ik wist 
wel, dat er cadeautjes zouden komen, maar de avond van de vijfde december was en 
bleef een verschrikking. En ik kan nog altijd maar niet geloven, dat het beroemde schil-
derij van Jan Steen, algemeen bekend onder de naam van Sint-Nicolaasavond, waarop 
het aardige meisje met de pop op de voorgrond en de ‘gortige’ jongen en de gard op 
de achtergrond, werkelijk de avond van de vijfde december moet voorstellen. Neen, Jan 
Steen heeft de ochtend van de zèsde uitgebeeld. Want dàn kregen de kinderen vroeger 
hun geschenken.

In mijn jeugd ging het zo:
Bij het licht van de hanglamp - vóór die tijd hadden we een staande petroleumlamp ge-
had, maar die was te gevaarlijk en uit de mode - zat moeder op de machine te naaien. 
Vader was in de barbierswinkel. En ik zat met trillende vingers met dominostenen te 



spelen. Dat weet ik nog precies. Daar hoorde ik stappen op het straatje, dat naar de bui-
tendeur leidde en deze laatste werd luidruchtiger dan anders open gemaakt. Er volgde 
kettinggerammel in de gang en dan ging de kamerdeur op een kier en een barse stem 
informeerde naar mijn gedrag. Gelukkig wist moeder Sinterklaas in gunstige zin in te 
lichten. Dan ‘smakte’ de Sint een paar handenvol pepernoten tegen de houten zolder 
en moest ik ‘grabbelen’ en het slot was een bromstem: “Geef Sinterklaas eens een 
hand!” en door de kier van de deur legde ik de mijne in die van de ‘goede’ Sint, die een 
even eeltige werkhand had als mijn vader. “Zing eens een liedje!” zei moeder en met 
een bibberstem zong ik:

Sinterklaas kapoentje,
Gooi wat in mijn schoentje,
Gooi wat in mijn laarsje,
Dank je, Sinterklaasje.

En onder al die bedrijven was moeder heel niet bang, lachte zelfs. Dat was een hele ge-
ruststelling. De barse verschijning trok af. Gelukkig! Neen, de Sinterklaasavond was voor 
mij een verschrikking, volkomen iets anders dan die van de kinderen van Jan Steen!
Maar de volgende ochtend! Dan waren er pepernoten in mijn kous, een ‘handjesamen’, 
een krentebroodje in de vorm van gevouwen handen gebakken, om op te eten, een 
speculaasvarken, om te bewaren tot kerstmis, een lei en griffels en een prentenboek, 
om zoet te leren. 

‘De tijger in de ton!’ Ongetwij-
feld kent u dat! Weet u nog? 
Twee matrozen ontmoeten 
onderweg een tijger. Ze ver-
schuilen zich achter een ton, 
die daar toevallig heel alleen 
in de woestijn staat. Het bloed-
dorstige dier neemt z’n sprong 
te kort en springt er in, steekt 
z’n staart door het spongat, de 
matrozen leggen er een knoop 
in en de tijger is gevangen. 
Ja, onze Jantjes waren toen 
niet mis. Enfin, de rest van 
de historie zult u zich nu wel 
herinneren! Maar dat het be-
roemde schilderij van Jan Steen 
in het Rijksmuseum - het is er 
toch nog? - de Sint-Nicolaas-
avond zou zijn - dat maken ze 
mij niet wijs, vertel dàt maar in 
De Raip!



Lees verder op de volgende pagina >>

Vrienden en vriendinnen van Het Masker,

Tada, het hoge woord is er dan eindelijk uit. Na het we-
ken voor zich te houden, kunnen ze het nu van de daken 
schreeuwen en het er met iedereen over hebben! We 
hebben het hier natuurlijk over de kersverse Prins PatríQ 
en zijn hofdames Amber & Ellis.

De gehele avond stond in het teken van de Voute Partie 
en iedereen was op z’n gekst 
gekleed! De zeer Voute act 
begon met de met beeld 
ondersteunde medede-
ling, dat de Foute Party van 
Q-music, die op deze zelfde 
avond werd gehouden in 
Park Schouwburg, verplaatst 
was naar de Witte Valk. Dit 
was natuurlijk niet echt zo 
maar was voor Het Masker 
aanleiding om een Voute 
Partie met een vette knipoog 
te organiseren.
Dj Bernd en DJ Jeroen van 
M-Music praatten en draaiden vanuit de DJ-booth de avond aan elkaar. Lekkere Voute 
muziek afgewisseld met slechte grappen. DJ Jeroen was enkel wat verlaat omdat hij met 
Marco van Westen nog de warme overdacht moest verzorgen want hij had een primeur: 
Jeroen wordt de nieuwe Adjudant van Het Masker.

Maar daar kwamen al die verklede mensen niet voor natuurlijk. Tijd voor een optre-
den uit de Voute Partie top vijf met op nummer vijf: Rick Astley met ‘Never gonna give 
you up’. Daar had DJ Jeroen goeie herinneringen aan. Michel Knol trouwens nu ook. 
De sfeer zat er gelijk goed in met tussendoor nog even de verkeersinformatie en ‘Het 
Geluid’. Door naar de nummer vier:  Abel met ‘Onderweg’. Dat bleek een optreden te 
zijn van wel veertien volle seconden. Wel een beetje sneu, Abel is wel meer cap-abel en 
werd ontmaskerd als nieuw Raadslid Gijs Bär!
De meiden van nummer drie uit de voute lijst had elke man vroeger wel boven zijn bed 
hangen: Linda, Roos & Jessica met ‘Ademnood’. Als je snel keek, hadden ze wel iets weg 
van een paar Raadsleden maar dat kunnen we verkeerd gezien hebben. Het nummer 
twee optreden waren een paar vreemde snuiters van Rednex. Zij stampten er lekker op 
los met hun linedance-nummer ‘Cotton Eye Joe’. Één bandlid bleef maar ongegeneerd 
doorspelen zodat DJ Bernd wel moest ingrijpen. Joey de Haan bleek deze enthousiaste-
ling te zijn en met hem is de Raad van Elf weer compleet.



Op naar de nummer één uit de Voute lijst, een echte klassieker: ‘Supergabber’ van Hak-
kuhbar! Tering, dat kriebelt, wat een afsluiter van de Voute lijst.

Toen restte ons nog één ding; de uitreiking van de prijs voor de Voutst geklede perso-
nen van de avond. Dat waren twee lieve biggetjes en een stoere biker. De prijs? Een jaar 
lang Het Masker voorgaan tijdens carnaval. En jawel, daar stond Prins PatríQ, alias Pa-
trick Besseling , met aan zijn zijde zijn hofdames Amber Klijbroek  en Ellis van der Laan!

MultiMediale MaskerQuiz: zaterdag 22 december, zaal open om 20.30 uur

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

Voorbereiding sfeervolle kerstviering  
Vrouwenbeweging KVG Zwaag 
Vrijdag 14 december kunnen alle leden van het kVG genieten van een mooie kerst-
viering met dit jaar weer echt iets extra’s. We beginnen om 18.30 uur in de kapel 
waar we gezamenlijk kerstliederen zingen om alvast in de stemming te komen. 
Vanaf 19.30 uur worden we verwelkomd in de warme ambiance van de sfeervolle 
Spiegelzaal in de Plataan. Ook de leden die de viering in de kapel niet kunnen 
bezoeken worden uitgenodigd om vanaf 19.30 uur met zijn allen te gaan genieten 
van een  uitgebreid warm buffet. Dit in tegenstelling tot wat er op onze program-
makaart staat aangegeven (broodbuffet).
Vanaf ongeveer 21.00 uur komt een prachtig Gospelkoor voor ons optreden. Dit op-
treden duurt tot ongeveer 23.00 uur. Ondertussen drinken we gezellig een glaasje 
met af en toe een hapje tussendoor.
Al onze leden hebben de uitnodiging in de bus gehad. Meldt u zich zo spoedig 
mogelijk aan bij Tonny Rood, W. Alexanderstraat 3 in Zwaag, zodat wij de cateraar 
op tijd kunnen 
informeren.
Bent u nog geen 
lid van het kVG, 
dat kunt u zich 
nog aanmelden. 
u kunt dan ook 
deelnemen aan 
deze geweldige 
avond. Aanmel-
den kan via 
0229-238155 of 
0229-237817.



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 25 november: 
Blokker, ds. J. Meinders - 
laatste zondag kerkelijk jaar.

De Sint Martinuskerk bedankt Dorpsveiling  Zwaag 
Zoals gemeld heeft deze veiling een recordbedrag opgeleverd. De Sint Martinuskerk 
heeft hieraan mee kunnen doen en een prachtig bedrag mogen ontvangen. Dit geld is 
bedoeld om het metselwerk van de toren op te knappen. Het regenwater slaat namelijk 
door. Heel veel dank aan allen die deze veiling mogelijk hebben gemaakt, vooral de 
kopers op deze avond.

Nogmaals heel veel dank. Sint Martinuskerk te Zwaag

Opbrengst collecte alzheimer in Blokker
In Blokker is er in de week van 5 tot en met 10 november een bedrag van 1642,64 
euro opgehaald. Hartelijk dank namens coördinator Bert Balk, koewijzend 20.



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. 24 nov. 19.00 uur Westwoud Eucharistieviering m.m.v. Grote Waalkoor

zo. 25 nov. 09.30 uur Zwaag Eucharistieviering m.m.v. Marcanto. koffie na afloop.

  14.00 uur  Vietnamees talige eucharistieviering in de kerk

  19.00 uur  Rozenkrans bidden in de Lourdeskapel

di. 27 nov. 09.00 uur Zwaag Eucharistieviering in de Lourdeskapel

wo. 28 nov. 08.30 uur Zwaag Stille aanbidding in de Lourdeskapel

  09.00 uur  Eucharistieviering in de  Lourdeskapel

do. 29 nov. 09.00 uur Zwaag Eucharistieviering in de Lourdeskapel

    koffie drinken in het Matteüs Huys

vr. 30 nov. 09.00 uur Zwaag Eucharistieviering in de Lourdeskapel

za. 1 dec. 19.00 uur Westwoud Eucharistieviering m.m.v. koor Zingerderwijs

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

zo. 2 dec. 09.30 uur Zwaag 1e Zondag Advent

    Eucharistieviering met Samenzang. koffie na afloop.

di. 4 dec. 09.00 uur Zwaag Eucharistieviering in de Lourdeskapel

wo. 5 dec. 08.30 uur Zwaag Stille Aanbidding

  09.00 uur  Eucharistieviering in de Lourdeskapel

do. 6 dec. 09.00 uur Zwaag Eucharistieviering in de Lourdeskapel

    koffie drinken in het Matteüs Huys

vr. 7 dec. 09.00 uur Zwaag Eucharistieviering in de Lourdeskapel

  19.00 uur  Rozenkransgebed in de Lourdeskapel

za. 8 dec. 09.00 uur Zwaag Maria onbevlekte ontvangenis

    Eucharistieviering in de Lourdeskapel

  10.00-12.00 uur kinderbijeenkomst in het Matteüs Huys voor de kerst

  19.00 uur Westwoud Eucharistieviering met Samenzang

zo. 9 dec. 09.30 uur Zwaag 2e Zondag Advent

    Eucharistieviering m.m.v. 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
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 (oud) Zwaag/Zwaagdijk-West
Coby van der Gulik, Fruitlaan 76, Zwaag 0229 - 23 77 81
Mariejan Spil, Zwaagdijk 367,  (oud) Zwaag/Zwaagdijk-West.   0229 - 5729 74
Zonnebloem Westerblokker
Monique Smit, Renoirhof 54, Hoorn (Bezoekwerk)  06 - 18 24 6819
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


