
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 15 februari kunt u inleveren 

uiterlijk op woensdag 6 februari 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 49, nummer 2 1 februari 2019

Het Samenspel is een twee-wekelijkse uitgave (oplage 7000 
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 - Chris Baesjou
- Henny Schoonderwoerd - Ivo Stork
- Annemieke Ooms - Corina van Willegen
- Mandy Brix-van der Laan 
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Volg ons ook op Facebook: www.facebook.com/Samenspel

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

Nieuws van EVA - Oosterblokker

Wij zijn EVA, een vrouwenvereniging uit Oosterblokker. Onze vereniging bestaat uit 70 
dames in de leeftijd van 35 tot 70 jaar. Wij komen één keer per maand bij elkaar in café 
de Harmonie in Oosterblokker. Dan organiseren wij vanaf 20.00 uur een gezellige avond 
bestaande uit een eerste helft en een tweede helft met een leuk onderwerp. En voor de 
liefhebbers een derde helft in het voor-café. 
Mocht je in Oosterblokker of in de buurt van Oosterblokker wonen en het lijkt je leuk 
om te komen? Stuur dan een mailtje naar evaoosterblokker@hotmail.com en wij voor-
zien je van verdere informatie.

Programma 2019:
- Maandagavond  11 februari:   Een hele gezellige jaarvergadering
- Donderdagmorgen 7 maart:  Bedrijvenbezoek
- Maandagavond 18 maart: Ontrommelcoach
- Maandagavond 15 april: Muzikale ontmoeting
- Zaterdag 4 mei: Kranslegging door EVA
- Woensdag 8 mei: EVA’s dagje uit
- Maandagavond 27 mei: Zomerse barbecue
- Maandagavond 2 september: Op pad met EVA
- Maandagavond 23 september: Zorg dat je er BIJ bent
- Maandagavond 14 oktober: De wijze vrouw
- Woensdagmorgen 6 november:   Bedrijvenbezoek
- Maandagavond 18 november: Creatieve avond
- Maandagavond 16 december:  Kerst-moordbuffet

‘n privéjet in m’n achtertuin….?

Een  blijspel over een Russische fabrikant die via een 
chatbox zijn grote liefde in Nederland heeft gevonden. 
Hij komt haar met zijn privéjet ophalen, maar is zij wel 
de vrouw die op de foto staat?
Op zondag 17, vrijdag 22 en zaterdag 23 maart kunt u dit vrolijke stuk bekijken in:
De Wildebras, Balkweiterhoek 56, 1685 PN Zwaagdijk-West
Kaarten à 8,50 euro zijn verkrijgbaar bij Catie Blokker, Zwaagdijk 381B in Zwaagdijk-
West of via 0229-573475.

Dus houd een van deze data vrij, want toneel maakt je blij.



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   6 FEBRuARi 2019
 WOENSDAG 20 FEBRuARi 2019
SVP PAPIER GEBuNDELD OF IN DOOS/BAK AAN DE WEG ZETTEN.

  Column Annemarie
BiNGO!!!

Bingo, een spelletje zo oud als de weg naar Rome maar wat een lol! Ik neem jullie mee 
naar de Ladiesnight bij de tennisvereniging in Blokker een aantal weken geleden. Puur 
toevallig, omdat iemand anders zijn kantinedienst wilde ruilen, stond ik op deze avond 
achter de bar. Mijn zus zat onder andere in de organisatie van de avond en vertelde mij 
dat ik ondertussen best mee kon doen met het spelletje. Zo gezegd, zo gedaan. Bingo-
kaart voor mijn neus, tussendoor biertjes tappen en wijntjes inschenken, en kruisen maar.
Mijn barmaat en ik vonden dat het evenement maar wat langzaam op gang kwam. 
Iedereen zat braaf en in stilte te luisteren naar de nummertjes die één voor één werden 
omgeroepen. Hier moest nodig verandering in komen. Onder hard gelachen smeten we 
woorden als “oehhh” en “yessss” de zaal in, gevolgd door het roepen van “nog één, 
nog één” en het scanderen van de laatste nummers die nog open stonden op de kaart. 
Wij, geen vrijwillige deelnemers maar min of meer verplichte aanwezigen, werden 
uiteindelijk de grootste fanatiekelingen. De hysterie werd nog groter toen een groepje 
mensen zich bij ons aan de bar verzamelden. Ze leefden allemaal enorm mee met mijn 
bingokaart, zaten allemaal te duimen voor dat ene laatste nummertje en schoten met 
z’n allen, onder luidkeels gejuich, van hun kruk af toen ik voor de tweede keer deze 
avond de juiste rij vol had. 
Ik begon de avond als barvrouw en verliet hem als de grote winnaar, wie had dat ge-
dacht? Mooi om te zien hoe zo’n simpel spelletje voor zoveel mensen een leuke avond 
heeft opgeleverd. Toen alle prijzen waren verdeeld, werd er nog een lekker muziekje ge-
draaid en gingen zelfs nog even de voetjes van de vloer. En dat bij een tennisvereniging!

Mededelingen Medisch Centrum Oost
Huisartsenpraktijk  A.E. Meijer - www.medischcentrumoost.com
is wegens nascholing, vakantie of nachtdienst gesloten op dinsdag 19 februari

Met vriendelijke groet, A.E. Meijer en A. Bos, huisartsen



Een vraag aan de wijkagent?

Als wijkagent van Zwaag en Blokker word ik regelmatig 
aangesproken door bewoners, die dan al lang rondlopen 
met een vraag voor de politie maar deze pas stellen als ze 
mij toevallig ontmoeten. Naast vragen gericht op de persoonlijke situatie zijn dit veelal 
vragen die betrekking hebben op de wijk en daardoor ook herkenbaar zijn voor andere 
wijkbewoners.
Heeft u een vraag? Blijf er niet mee lopen en stel deze.
Mogelijk wordt de vraag dan (uiteraard met uw toestemming) in de volgende editie van 
Samenspel besproken zodat we er allemaal van kunnen leren.
De vragen kunt u sturen naar erwin.kuiper@politie.nl of via politie.nl/mijn-buurt.
Wilt u de wijkagent liever persoonlijk spreken, dan dient u eerst een afspraak te maken.

Vriendelijk groet, Erwin Kuiper, wijkagent Zwaag/Blokker

KVG St. Anna stelt zich voor                            

Middels dit blad willen wij het KVG St. Anna aan u voorstellen. Het KVG staat voor Ka-
tholiek Vrouwen Gilde. Voorheen was de K van katholiek heel belangrijk, maar in deze 
moderne tijd is iedereen welkom. Wij zijn een actieve vereniging met 49 enthousiaste 
leden.  Het jaarprogramma treft u hieronder aan. 

Jaaroverzicht 2019:
- 13 februari Natuurfotograaf Jan Smit
- februari Kaart-, Keez- en Rummycub-avond
- 5 maart Filmavond
- 18 april Paasworkshop
- 4 mei Dodenherdenking
- 22 mei Mariaviering in Nibbixwoud
- mei Fietsdag
- 5 september Muzikale bingo 
- 16 oktober Geboren in een ander lichaam
- oktober Kaart-, Keez- en Rummycub-avond
- 14 november Sinterklaasavond
- 18 december Kerstavond

u ziet, het is een gevarieerd programma met voor ieder wat wils.

Wilt u eens met onze vereniging kennis maken, dan kunt u vrijblijvend een avond  
bijwonen. Neem dan even contact op met Marian Stavenuiter: 0229-232737.
E-mailadres: kvgstanna@hotmail.com. 

Het bestuur



Vrienden en vriendinnen van Het Masker

Als we op de versiertoer zijn, kun je beginnen met 
‘heb jij toevallig wifi, want ik voel een sterke ver-
binding’ of misschien wel deze slechte ‘ik heb drie 
wensen gekregen. Twee heb ik er al verspild en de 
derde staat nu voor me’. 
Onze hofdrukkerij heeft hele andere versiertrucs 
want de carnavalsleut spat de huiskamers in met 
het fantastisch mooie kleurrijke Ikea-dikke full color 
glossy Maskermagazine. Alaaf voor onze hofdrukkerij. Het gehele bomvolle carnavals-
programma staat erin, verhalen van wagenbouwers, vorst Bernd, de burrie en nog veel 
meer schrijvers. Ook de meest praktische informatie is uiteraard hierin terug te vinden. 
Het eerste feest beleeft u dus al vanaf de bank.
Dit ware collectorsitem heeft u, naast een vriendelijke lach, mogen ontvangen tijdens 
de rondgang van zaterdag 19 januari. Wat waren de reacties en alle gulle giften weer 
fantastisch. Mede dankzij uw giften is het mogelijk om de kindermiddag helemaal 
gratis te laten verlopen. Mocht u om welke reden dan ook geen Maskermagazine heb-
ben ontvangen, dan kunt u deze nog ophalen bij Cor en Anja Deun, Dorpsstraat 154 
in Zwaag waar een collectebus staat voor uw gulle donatie. Heeft u wel een magazine 
op de deurmat gekregen, maar geen donatie kunnen doen? Dan kan dat nog via de 
penningmeester van Het Masker door een bedrag over te maken op rekeningnummer 
NL30RABO0376858095.
Ook verkrijgbaar bij Cor en Anja Deun zijn de Zwaagse carnavalsvlag, de autostickers en 
inmiddels ook de aftelkalender ter promotie van ons carnaval. Zie www.carnavalzwaag.
nl voor meer info.

Zaterdag 2 februari is het Waanzinnig Masker Feest met Melrose. Plus de bekendmaking 
van de Prominent van 2019. Wie zal het worden, wie verdient deze eretitel?
Melrose houdt al jarenlang het Nederlandse publiek in de ban met een muziekshow vol 
covers omgeven door absurdistisch totaaltheater met een vleugje satire. Een multime-
diaal spektakel vol slapstick, video, laser- en lichtshows, dat alle zintuigen prikkelt. Het 
repertoire bevat de kneitervetste hits van de internationale popgeschiedenis. Bereid je 
maar voor op een schorre stem the day after. Dit mag je dus echt niet missen en je moet 
er bij zijn. Hebben we nog meer goed nieuws? Ja! In samenspraak met Partycentrum De 
Witte Valk kunnen we tussen 21.00 en 22.00 uur gratis entree aanbieden. Na 22.00 uur 
bedraagt de entree 11 euro.

Waanzinnig Masker Feest met Melrose 2 februari
Tot leut op www.carnavalzwaag.nl en tot het volgende Samenspel



De Herleving Zwaag steunt Rolf graag  

Meestal is een dirigent trots op wat hij met zijn orkest weet te 
bereiken. Deze keer zijn wij als muzikanten reuzetrots op onze di-
rigent. Dinsdag 22 januari heeft Rolf Hoogenberg meegedaan aan 
de sponsorschaatstocht op de Weissensee in Oostenrijk om zoveel 

mogelijk geld bijeen te schaatsen voor 
Skate4AIR, een stichting die zich inzet voor 
mensen met Cystic Fibrosis oftewel taai-
slijmziekte. Rolf schaatste voor zijn zoon 
Florian (2 jaar) die aan deze ziekte lijdt. In 
7 uur, 54 minuten en 25 seconden heeft 
Rolf de 200 km afgelegd. Een superpres-
tatie! Als extra aanmoediging had Karin 
Sijp-Schutte namens onze vereniging aan 
Rolf deze vlag meegegeven.

BiG-Movie-GiG
Zondag 24 maart speel ik met de bigband 
BiG GiG uit Wognum in een tot filmthea-
ter omgebouwde Dres in Nibbixwoud live 
muziek van bekende films en tv-program-
ma’s met de bijbehorende beelden. 
Onze Bigband onder leiding van Martijn 
Bos heeft de bezetting uitgebreid met 
o.a. bugel, fluit, banjo, mandoline en 
mondharmonica. Vocalisten zijn Clara 
Bakker en Bas Koppes. Presentator San-
der Huisman verzorgt de verbinding in de 
show en geeft toelichting over muziek en 
beeld.
Reacties van bezoekers: “Een mooie 
combi; livemuziek met beeld.  - Gewel-
dige filmpjes met leden van BiG GiG. 
- Wat een variatie op één avond. - 
De voorstelling was veel te snel voorbij.” 
Een voorstelling om van te genieten!”  
Ben je nieuwsgierig naar deze bijzondere 
voorstelling vol herkenning, humor en 
spanning?  Bestel dan kaarten á 15,- euro 
op www.biggig.nl

Chris Baesjou



Grandioze kaartmiddag

Zaterdag 12 januari vond de grandioze kaartmiddag plaats die was aangeboden op 
de Dorpsveiling. De kavels waren voor veel geld bij de Dorpsveiling aangekocht. Even 
voor tweeën ‘s middags stroomde de zaal vol en stond er koffie met gebak klaar. Je 
kon zo mooi bekijken waar het geld een beetje zit in Zwaag. De oudere generatie 
was goed vertegenwoordigd. Wat de dertigers en veertigers ook weer eens het idee 
gaf dat ze nog jeugdig zijn.
Nadat de nummers uitgedeeld waren kon 
iedereen zich naar de tafel van zijn nummer 
verplaatsen. Na het kennismaken met je maat 
en de tegenstanders ging de eerste ronde 
van start. Het toernooi bestond uit dertien 
tafels met vier personen en er werden vier 
ronden gespeeld. Iedere ronde werden er 
weer opnieuw nummertjes getrokken zodat 
je elke ronde met andere mensen speelde. Bij 
de tweede ronde kon je merken dat het rumoer in de zaal al luider 
werd. De eerste biertjes begonnen hun invloed te laten gelden. 
De bediening zorgde er dan ook voor dat het niemand aan iets 
ontbrak.
Rond de klok van zessen was de laatste ronde gespeeld en moch-
ten we ons verplaatsen naar de tafels bij het buffet. De warme 
en koude spijzen was zeer goed verzorgd en de keuze was reuze. 
Nadat iedereen zijn bord voor de zoveelste keer vol had ge-
schept kwam toch het moment dat er echt niets meer bij kon. 
Tijdens het eten was er ook nog tijd voor de prijsuitreiking. De 
winnaar met dik in de zevenduizend punten bleek Simon Knol. Na 
het eten werd onder het genot van een biertje en koffie nog volop 
nagepraat. Het einde kwam echter in zicht. Vaak gaan degenen die 
nog dorst hebben een ‘laatste’ biertje doen in het voorcafé. Het was 
echter druk in de Witte Valk. Zowel in het voorcafé als in de zijzaal 
was er een besloten feest. Zeger is echter de beroerdste niet en 
degenen die er nog geen genoeg van hadden mochten in de zaal 

blijven nagenieten.

Het was weer een zeer 
gezellig en geslaagd 
festijn, wat Zeger toch 
maar iedere Dorpsvei-
ling weer aanbiedt. 
Zeger, Daphne en de rest 
van de bediening, hartelijk bedankt voor 
de grandioze middag!



Martin Menger vertelde over het Noordhollands Dagblad

Op gemoedelijke wijze wist Martin Menger de dames van 
KVG Zwaag te boeien over zijn werk bij het Noordhollands 
Dagblad. Over de diversiteit die er in de huidige tijd van een 
journalist wordt verwacht, de veranderde wijze waarop het 
nieuws binnenkomt zoals via de sociale media en de aanpassing van de leesgewoontes 
van vele abonnees door de digitale mogelijkheden. Het was leuk om zo eens een kijkje 
achter de zogenaamde schermen te krijgen. De volgende bijeenkomst staat gepland op 
woensdag 6 februari om 14.00 uur in de Plataan. Dan maken we kennis met een bijzon-
dere collectie edelstenen en de verwerking hiervan.
Speciale aandacht vragen we voor het ingelaste programmaonderdeel op woensdag-
middag 13 maart. Wij gaan dan per bus naar het Binnenhof in Den Haag en bezoeken 
daar de Tweede Kamer, inclusief het bijwonen van een speciale vergadering. Bij dit uit-
stapje mogen ook de partners van onze leden zich aanmelden. Deze aanmelding kunt 
u doen via de uitnodiging die alle leden begin februari in de brievenbus krijgen. Wacht 
daar niet te lang mee, want als de bus vol is stopt de aanmelding.

Boekenmarkt 9 en 10 februari  
in Cultureel Centrum Pancratius
In Cultureel Centrum Pancratius wordt op zaterdag 9 en zondag 
10 februari voor de 28e keer de bekende boekenmarkt gehou-
den. Ook deze keer zal er weer een Rad van Fortuin zijn en voor 
de kinderen is er op zondag cupcakes versieren. De opbrengst is als altijd bestemd 
voor verdere verbetering van het gebouw en de inrichting. De kerk is rolstoelvrien-
delijk en de bovenzaal is met de trap of stoellift bereikbaar. Op beide dagen ge-
opend van 10.00 tot 16.00 uur. Entree bedraagt 1 euro, kinderen tot 12 jaar mogen 
onder begeleiding van een volwassene gratis naar binnen. Iedere bezoeker krijgt 

1 (gratis) lootje voor het Rad 
van Fortuin.

Cultureel Centrum 
Pancratius,  
Oosterblokker 98 
in Oosterblokker,  
06-27076702, 
www.ccp.nu.



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

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   4 FEBRuARi
MAANDAG 18 FEBRuARi

Bedankt Koos, ik was erg verrast dat je mij met een complimentje vereerde. Om te be-
denken wie ik het volgende complimentje kan geven, hoefde ik niet lang na te denken: 
Annette Conijn. Ik noem haar de gouden handjes van Musicalvereniging Zwaag. Wat 
zij achter de naaimachine bedenkt en uitvoert, is bewonderenswaardig. De afgelopen 
jaren heeft zij bij diverse musicals prachtige kleding tevoorschijn getoverd. Januari 2016 
Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat. Ik mocht mijn musicalzoon Joseph die 
prachtige mantel geven, gemaakt door Annette. De afgelopen weken musical Shrek. 
Kleine Fiona, tiener Fiona en grote Fiona, in drie prachtige jurken gemaakt door An-
nette. Hierbij niet een complimentje, maar een heel groot compliment.

Jos Elling

Afscheid van Ellen en Judith én een nieuw redactielid
De redactie van Samenspel heeft onlangs afscheid genomen van Judith Gitzels en 
Ellen Muller. Zij hebben hun werkzaamheden voor de redactie helaas moeten stop-
pen. Wij willen Ellen en Judith heel erg bedanken voor hun bijdragen, hun inzet en 
natuurlijk gezelligheid tijdens de vergaderingen! 
Gelukkig hebben we inmiddels een nieuw redactielid erbij: Mandy van der Laan.  
Zij is geboren, getogen en woonachtig in Zwaag. Taal, lezen, schrijven; ze doet het 
allemaal graag, zoals ze zelf zegt. Mandy vindt het heel leuk om met de redactie van 
Samenspel haar steentje bij te dragen aan het rijke vrijwilligersleven van Zwaag,  
Blokker, Oosterblokker en Zwaagdijk-West. Ze heeft er zin in!



Ontmoeten bij Brinkpark

Onderstaand leest u de activiteiten die plaatsvinden in ‘Ontmoeten bij Brinkpark’. Ko-
mende periode bouwen wij hier aan voort. Heeft u als inwoner van Blokker nog ideeën 
of wensen voor nieuwe activiteiten dan horen wij graag van u. u kunt dit kenbaar 
maken via onderstaand mailadres.

  Wekelijkse activiteiten:

Maandag  Donderdag
Koffie drinken 10.00 – 11.00 uur Koffie drinken 10.00 – 11.00 uur
Gezamenlijk eten 12.00 – 13.00 uur Gezamenlijk eten 12.00 – 13.00 uur
Fitness 13.00 – 15.00 uur Biljarten Vanaf 14.00 uur
Spelletjesavond 19.00 – 20.30 uur
  Vrijdag
Dinsdag  Koffie drinken 10.00 – 11.00 uur
Koffie drinken 10.00 – 11.00 uur Gezamenlijk eten 12.00 – 13.00 uur
Gezamenlijk eten 12.00 – 13.00 uur 
Handwerken 13.30 – 14.30 uur Zaterdag
  Koersbal 14.00 – 16.00 uur
Woensdag  
Koffie drinken 10.00 – 11.00 uur Zondag
Gezamenlijk eten 12.00 – 13.00 uur Koffie drinken 10.30 – 11.30 uur

Overige activiteiten: 
Klaverjassen Vrijdag 8 februari en 22 februari van 14.00 tot 16.00 uur 
Verrassend Tekenen In blokken van drie lessen op woensdagen van 13.30 tot 15.30 uur,  
 data via de website
Bingo Vrijdag 15 februari en 15 maart van 14.00 tot 16.00 uur

Wilt u meer weten over de activiteiten, dan kunt u uw vraag stellen via de website 
www.ontmoetenbijbrinkpark.nl/contact. Bellen of mailen kan natuurlijk ook op 088-
9210011 of info@ontmoetenbijbrinkpark.nl

Samen met de wijkverbinders hebben we ‘Ontmoeten bij Brinkpark’ op de kaart ge-
zet bij de gemeente. Woensdag 16 januari hebben we een hele positieve bijeenkomst 
gehad bij de gemeente waar we met meerdere 
(partijen) lokale organisaties gesproken hebben 
over samenwerking om te zorgen dat ‘Ontmoeten 
bij Brinkpark’ een centrale ontmoetingsplek wordt 
voor alle inwoners van Blokker.

Ontmoeten bij Brinkpark, 
St. Josephpark 1 te Blokker



Familieberichten & Zoekertjes

DANKBETuIGING

GEVONDEN

Zoveel bloemen, zoveel kaarten, zoveel warme woorden, zoveel belangstelling
zoveel troost

Hartelijk dank voor uw blijk van medeleven
na het overlijden van mijn lieve man, onze broer, zwager en oom

Jan Dijkman

Blokker, februari 2019    Lies Dijkman-Luken en familie

Fluor roze sportschoen, ter hoogte van de snackbar op de Dorpsstraat.
Af te halen op: Dorpsstraat 183 – Zwaag

Op 18 januari gevonden in de Kolenbergstraat te Blokker: kleurig stoffen  
portemonneetje met daarin 3 tankpasjes. Voor info bellen naar: 0229-246310.

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

Voor plaatsing in het Samenspel van 15 februari graag uiterlijk op  
WOENSDAG 6 februari 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.



  2 februari Waanzinnig Masker Feest met Melrose Aanvang: 21.00 uur 
 De Witte Valk, Zwaag

  6 februari Bijzondere edelstenen KVG Zwaag Aanvang: 14.00 uur
 De Plataan, Zwaag

  8 februari Klaverjassen Aanvang: 20.00 uur
 Voetbalvereniging Westfriezen, Zwaag

  8 februari Klaverjassen 14.00 – 16.00 uur
 Brinkpark, St. Josephpark 1, Blokker

  9 februari Jaarlijkse rondgang De Blockeniers Gehele dag
 Blokker en Oosterblokker

9+10 februari Jaarlijkse boekenmarkt  C.C. Pancratius 10.00 – 16.00 uur
 Cultureel Centrum Pancratius, Oosterblokker 58

10 februari Snoepen van de aarde 14.00 – 15.30 uur
 MAK Blokweer, Kloosterhout 1-2, Blokker

11 februari EVA - Jaarvergadering   Aanvang: 20.00 uur
 De Harmonie, Oosterblokker

15 februari Bingo                     14.00 – 16.00 uur
 Brinkpark, St. Josephpark 1, Blokker

16 februari  Klaverjassen Aanvang: 20.00 uur
 Wildebras, Zwaagdijk-West

22 februari Klaverjassen 14.00 – 16.00 uur
 Brinkpark, St. Josephpark 1, Blokker

Activiteitenagenda    februari

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



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

3 feb Heren De Blokkers – Winkel  14.00 uur Blokker

10 feb Heren Westfriezen – Hugo Boys 14.00 uur Zwaag

ZAALVOETBAL

1 feb Heren Zwaag/Hooglandkozijnen – ViOS,79/GOMES 21.05 uur Zwaag

15 feb Dames Zwaag/Hooglandkozijnen – Arch.buro Nieuwboer 19.15 uur Zwaag

  8 feb Heren Zwaag/Hooglandkozijnen – AC-AC Kingdom 21.05 uur Zwaag

HANDBAL

3 feb Heren HV Blokker – Petten/DES 13.35 uur De Kreek

3 feb Dames Westfriezen –ZAP  12.30 uur Zwaag

VOLLEYBAL

2 feb Dames WhamWham – VV Amsterdam 2 15.30 uur De Opgang

2 feb Heren WhamWham –C ompaen 2 17.30 uur De Opgang

8 feb Dames NiVO –The Setfighters  19.30 uur De Kers

9 feb Heren WhamWham – VCC’90  13.30 uur De Opgang

15 feb Heren NiVO – Madjoe 4  21.15 uur De Kers

TAFELTENNiS

 1 feb Heren TT Sport/A-Merk – Tempo-Team 7 20.00 uur Oosterbl. 53

Sportagenda   februari

Music meets Musical
Een musicalbeleving met een groot orkest? Een samenwerking van twee verenigingen? 
En dat in Zwaag? Ja, dat kan. Muziekvereniging St. Caecilia en Musicalvereniging Zwaag 
bundelen namelijk hun krachten voor Music meets Musical op zaterdag 23 maart. Een 
gevarieerd programma met musicalhits komt voorbij, bijvoorbeeld uit Sister Act en 
Aida. En natuurlijk is er ook muziek te horen uit Shrek waarmee de musicalvereniging 
onlangs weer haar klasse heeft aangetoond. Dit alles begeleid door het orkest van de 
105-jarige St. Caecilia. En St. Caecilia neemt zelf ook een aantal nummers alleen voor 
haar rekening. Het belooft een mooie en vooral gevarieerde muziekavond te worden, 
dus zet deze datum alvast in uw agenda.  Music meets Musical vindt plaats in De Witte 
Valk op zaterdag 23 maart en begint om 20.00 uur.



Nieuws van Swaegh Zingt

Zondag 13 januari waren vele toeschouwers  
getuige van een prachtig middag in de Witte 
Valk te Zwaag. Het korenfestival, voor de 14e keer georganiseerd door Swaegh Zingt, 
was weer zeer gevarieerd. Met optredens van Het Huisduinerkoor uit Huisduinen, Pop-
koor LEF uit Westzaan en Swaegh Zingt.
De middag werd geopend met een welkomstwoord door Jaap Bakker. Als eerste was 
het de beurt aan Het Huisduinerkoor om hun eigen repertoire ten gehore te brengen. 
Het publiek vond het geweldig. Daarna stond Popkoor LEF uit Westzaan op het pro-
gramma. En dit koor heeft ook echt lef, ze brachten niet de gemakkelijkste nummers. 
Het koor kreeg daarom een mooi applaus, dit mede door de goede balans in het koor 
en de prima samenwerking tussen koor en dirigent.
Het publiek was al aardig in de stemming en ging er even goed voor zitten om te luis-
teren naar Swaegh Zingt. De aankondiging van de nummers werd deze keer gedaan 
door Nicole Bohnenn en Piet van Hassel. En geloof het of niet, maar ook onze nummers 
werden beloond met een lang applaus. Na de pauze begonnen de koren met de tweede 
sessie van hun repertoire. 
Jaap Bakker reikte, na de optredens van de koren, de bloemen uit aan de dirigenten en 
de voorzitters van de koren. Na het slotoptreden van ons koor kon Jaap dan ook met 
trots deze middag afsluiten en was er nog een optreden van onze eigen Simone Beere-
poot op de keyboard. 
Gezien de vele enthousiaste reacties van het publiek en leden van de koren was dit we-
derom een geslaagd festival in de rijke geschiedenis van Swaegh Zingt. 
Het bestuur wil bij deze de medewerkers van De Witte Valk bedanken. En uiteraard ook 
de koren en alle sponsors van deze middag, bedankt!



Voorleesontbijt op OBS Socrates

De Nationale Voorleesdagen zijn op 23 januari 
van start gegaan. Deze voorleesdagen worden 
sinds 2003 door de CPNB georganiseerd op initi-
atief van Stichting Lezen om het voorlezen aan 
jonge kinderen die zelf nog niet kunnen lezen, 
te stimuleren. Dit wilden wij ook op OBS Socrates 
niet ongemerkt voorbij laten gaan. ‘s Morgens 
om half negen werd in elke groep gezamenlijk 
ontbeten. Iedere leerling had voor een klasgenoot 
een ontbijtje gemaakt. Deze ontbijtjes waren op 
een originele manier verpakt. Wat zagen ze er 
lekker en mooi uit. Terwijl de kinderen aan het 
smullen waren van het ontbijt, werd er in elke klas 
voorgelezen door opa’s, oma’s, vaders en moeders. 
Ook dit jaar kunnen we spreken van een geslaagd 
voorleesontbijt.

Snoepen van de aarde  
bij het MAK
De grond is niet overal hetzelfde. Elke dieren- en plantensoort heeft een grondsoort 
waar hij het liefst op leeft. Er zijn zelfs dieren en vogels die grond eten! Welke dieren 
zijn dit, welke grondsoort vinden ze lekker en waarom? Tijdens de doe-middag van 
zondag 10 februari gaan we kijken welke grondsoorten er in natuurpark Blokweer te 
vinden zijn. We gaan de verschillende grondsoorten namaken met snoep en zelf proe-
ven welke we het lekkerste vinden smaken.

Deze Maks’ doe-middag voor kin-
deren van 6 tot en met 12 jaar vindt 
plaats van 14.00 tot 15.30 uur. De 
doe-middagen worden minstens twee 
keer per maand georganiseerd en 
staan altijd in het teken van één van 
onze thema’s natuur, boerderij en 
groen. Aanmelden kan telefonisch: 
0229-266344 of via email: info@mak-
blokweer.nl. De kosten zijn 4,50 euro 
per kind inclusief materialen.

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



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

Voorleesontbijt op de Sint Lidwina

Woensdag 23 januari zijn de leerlingen op de Sint Lidwina gestart 
met een voorleesontbijt in het kader van de Nationale Voorleesda-
gen. In alle vroegte hebben de kinderen deze morgen voor elkaar 
een ontbijt klaargemaakt. Iedereen heeft enorm zijn best gedaan en 
vervolgens lekker ontbeten. Boterhammen, gekookte eitjes, fruit, er 
kwam van alles voorbij. Tijdens het ontbijt mochten we twee speci-
ale gasten ontvangen die een boek kwamen voorlezen. Wethouders 
Joset Fit en Dirk Kuipers van de gemeente Medemblik hebben, samen met een ouder 
van school, alle kinderen met open mond laten luisteren. Wat een leuke en spannende 
verhalen hebben we gehoord. Eerder die week werd onze middenbouw bezocht door 
kinderboekenschrijver en illustrator Harmen van Straaten. Harmen van Straaten is onder 
andere bekend van het prentenboek ‘Hé, wie zit er op de wc?’. De leerlingen hebben 
zich voorbereid op het bezoek door allerlei vragen te bedenken die ze vervolgens aan 
hem konden stellen. ‘Heeft u ook huisdieren?’ ‘Hoeveel boeken heeft u in totaal ge-
schreven?’ ‘Op welk boek bent u het meest trots?’ Het was een zeer inspirerend bezoek. 
Wordt u enthousiast van de activiteiten die op de Sint Lidwina plaatsvinden en bent 
u nieuwsgierig of het ook een fijne plek is 
voor uw eigen kinderen? 
u bent van harte welkom op onze open och-
tend op woensdag 6 februari tussen 9.00 en 
12.00 uur. u zult door onze eigen leerlingen 
worden rondgeleid en de directie is beschik-
baar om al uw vragen te beantwoorden. 
Wij zijn gevestigd in Zwaagdijk-West aan de 
Zwaagdijk 423. Ook als u niet in Zwaagdijk-
West woont maar wel benieuwd bent naar 
wat een kleine dorpsschool te bieden heeft, 
bent u natuurlijk zeer welkom.



Nieuws van Musicalvereniging Zwaag 

Wij hebben vijf heerlijke uitverkochte en succesvol-
le voorstellingen mogen geven in ons dorpstheater 
De Witte Valk. Na afloop fantastisch fijne reacties 
van het publiek dat gezellig bleef nazitten in de 
zijzaal. Van musicalnieuws.nl en musicalsites.nl 
lovende recensies met schitterende fotoreportages. 
We mogen onszelf best een veer steken in de, zoals Shrek het in de voorstelling zei ‘plek 
waar de zon niet schijnt’. Ook in het Noordhollands Dagblad stond een goede recensie. 
Kritisch, maar waar ook waardering uit sprak. Op het moment van schrijven hebben 
we nog twee voorstellingen te gaan en daarna is het afbreken, opruimen, afsluiten en 
evalueren. 

En dan het bekende zwarte gat? Nee, geenszins. Al snel gaan we repeteren voor het 
evenement Musical meets Music op 23 maart in De Witte Valk, geïnitieerd en georgani-
seerd door St. Cecilia. Bovendien zal de titel voor de musical voor 2020 binnenkort ook 
bekend zijn en gaan we met workshops en audities aan de gang om vervolgens met 
de repetitiecyclus aan te vangen. Kortom, van een zwart gat is totaal geen sprake. We 
willen u nogmaals heel erg bedanken voor uw bezoek. Hebt u het gemist, dan heeft u 
zeker iets gemist. Maar niet getreurd want in 2020 staan we er weer.
Dank gaat uit naar de sponsoren en vrienden van Musicalvereniging Zwaag die met hun 
steun een bijdrage leveren aan het mogelijk maken van zulke grootse producties. Van 
hen kunnen we er niet genoeg krijgen. 

Cor van der Koelen, bestuurslid sponsorzaken



OBS Het Ooievaarsnest

Crazy hair day
Hadden we in december al eens de ‘foute kersttruien-
dag’ waarop de kinderen en leerkrachten een gezellige 
kersttrui aan hadden naar school, zo was het nu ‘crazy 
hair day’ op Het Ooievaarsnest. Deze dag kon iedereen 
zich uitleven op een gekke, creatieve, kleurige haar-
dracht. Het was een van de vele activiteiten tijdens de 
Engelse weken op onze school. In alle groepen wer-
den twee weken lang verschillende aspecten van het 
Verenigd Koninkrijk onder de loep genomen. Zo werd 
onder andere de Big Ben nagebouwd, hebben we scones 
gebakken en deze op traditionele wijze gegeten en 
waren er Engelse lessen door docenten van het OSG, die 
overigens positief verrast waren door het hoge niveau 
van het Engels van de kinderen. Van iedere dag is een 
kort filmpje gemaakt dat inmiddels op Facebook en 
Instagram al volop gevolgd en gedeeld wordt. 

Project Zwaag
Na de voorjaarsvakantie duiken we in de historie van 
Zwaag. We gaan onder andere de straatnamen verken-
nen en de bedrijven in Zwaag nader bekijken. We zijn 
al druk doende om hiervoor contacten te leggen, maar 
als u denkt iets voor de school te kunnen betekenen dat 
past binnen het thema Zwaag (bijvoorbeeld door iets te 
komen vertellen, voorwerpen of foto’s beschikbaar te 
stellen of een bedrijfsbezoek aan te bieden), dan horen 
we dat graag. Bel naar school: 0229-237330, mail naar 
c.sunnotel@talenthoorn.nl of gewoon even langskomen. 

Open dagen
Langskomen kan sowieso tijdens onze open dagen in februari en maart. Op maandag 
25 en dinsdag 26 februari en woensdag 6, donderdag 7 en vrijdag 8 maart staan onze 
deuren open en kunnen ouders met jonge kinderen een kijkje in de school nemen om 
zodoende een keuze voor een basisschool te maken. Zeker als uw kind dit jaar drie jaar 
wordt, is het tijd om u op deze keuze te gaan richten. De open dagen zijn bedoeld om 
laagdrempelig en zonder afspraak, sfeer te komen proeven. Natuurlijk zijn er dan leer-
krachten en kinderen die u van allerlei informatie over de school kunnen voorzien. Lukt 
het u niet om tijdens de open dagen bij ons langs te komen, dan maakt u gewoon een 
afspraak voor een ander moment. Graag tot ziens op Het Ooievaarsnest.

Caroline Sunnotel, directeur OBS Het Ooievaarsnest en OBS KlimOp



De Blockeniers
Jeugd Prins voor de Blockeniers
De Blockeniers zijn nu helemaal compleet. Naast de 
grote Prins, Adjudant, hofdames en Raad van Elf is er 
nu ook een jeugdversie. Na een spetterende act werd 
de jeugd gepresenteerd aan het Rijk der Blockeniers. 
Een heus circuskoor van precies elf jongens en meisjes 
gaf een optreden en het kon niet anders dan dat dit de nieuwe Jeugdraad van Elf moest 
zijn. De dirigent ontpopte zich als de nieuwe Jeugdprins. De tovenaar die twee Jeugd-
hofdames naar voren toverde, bleek de nieuwe Jeugdadjudant te zijn. Daar stonden ze 
vol trots na de installatie: Prins Yarno (Spaans), Adjudant Casper (Vis), hofdames Myrthe 
(de Boer) en Eva (Zuidhof). Samen met de grote Prins Manke, Adjudant Nelis en hofda-
mes Isa en Floortje gaan zij regeren over het Rijk der Blockeniers. Het was een bijzonder 
gezellige middag en presentator Barry Jonker zorgde voor een goede mix. Dit was het 
eerste echte officiële moment van Prins Manke, Adjudant Nelis en hofdames Floortje 
en Isa. De Prins en zijn gevolg deelden deze middag de zeer originele onderscheidin-
gen uit. Sander Broers, Adjudant van buurtvereniging Ospylac, werd ook nog even in 
het zonnetje gezet en kreeg van Prins Manke een echte Blockeniers-sjaal omgehangen. 
Deze bijzondere warmte voelde Sander wel even. Verder werd Rick Bolman geïnstal-
leerd als nieuw lid van de Raad van Elf.

Rondgang
Zaterdag 9 februari heeft de Blockeniers weer haar jaarlijkse rondgang door het Rijk 
der Blockeniers. Van West naar Oost worden alle bewoners bezocht en wordt het full 
color Blockeniers-magazine verspreid. Tevens wordt u gevraagd om een donatie te 
geven. Van de opbrengst wordt het jeugdcarnaval georganiseerd, worden de attenties 
bekostigd voor mensen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken en bezorgt de 
Blockeniers de 55-plussers een leuke middag. Bent u niet thuis en u wilt de Blockeniers 
toch ondersteunen? u kunt uw donatie ook overmaken op rekeningnummer  
NL32RABO0307754677.

Frisfeest voor de jeugd
Een week vóór het carnavalsweekend barst het feest bij de Blockeniers al los. Op 
zaterdagavond 23 februari wordt er weer een geweldig Frisfeest georganiseerd. Alle 
oudere kinderen van de basisscholen en de jonge jeugd van de middelbare scholen zijn 
van harte welkom. De DJ zal zorgen voor vette muziek en de hapjes en drankjes zijn 
helemaal gratis. Dus trommel al je vrienden en vriendinnen op en kom gezellig naar het 
Frisfeest in het zaaltje van SJJO achter de snackbar in de Koedshal.

Kaartverkoop circus Salto
De kaartverkoop voor circus Salto is gestart. Circus Salto verzorgt op zaterdagmiddag 2 
maart een geweldig optreden in Feestpaleis de Brug. Kaartjes kosten 2,50 euro per stuk 

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 3 februari 
Zwaag: ds. J.Meinders, viering HA

Zondag 10 februari 
Blokker: ds. T. van Lente-Griffioen

Zondag 17 februari Zwaag: ds. J. Meinders

en zijn verkrijgbaar bij de Primera. Iedereen die Feestpaleis de Brug wil betreden, heeft 
een kaartje nodig.

Dinnershow
Op dinsdagavond 5 maart 
organiseren we wederom een 
dinnershow. Prins Manke heeft 
met de koks van De Harmonie 
een heerlijk 6-gangendiner 
samengesteld. Het belooft weer 
een gezellige, culinaire avond 
te worden, boordevol show en 
entertainment. We hopen jullie 
natuurlijk weer in groten getale 
te mogen begroeten op deze 
topavond.



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. 02 febr. 19.00 uur Westwoud Maria Lichtmis

    Eucharistieviering m.m.v. koor Zingerderwijs

zo. 03 febr. 09.30 uur Zwaag Eucharistieviering m.m.v. koor Marcanto

di. 05 febr. 09.00 uur Zwaag Eucharistieviering in de Lourdeskapel

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

  09.00 uur  Eucharistieviering in de Lourdeskapel

do. 07 febr. 09.00 uur Zwaag Eucharistieviering in de Lourdeskapel

    Koffiedrinken in het Matteüs Huys

vr. 08 febr. 09.00 uur Zwaag Eucharistieviering in de Lourdeskapel

  19.00 uur  Rozenkransgebed van Goddelijke Barmhartigheid

    In de Lourdeskapel

za. 09 febr. 19.00 uur Westwoud Eucharistieviering m.m.v. Dames- Herenkoor

zo. 10 febr. 09.30 uur Zwaag Familieviering m.m.v. kinderkoor KiKo

    Voorstelling E.H.C.

  19.00 uur  Rozenkransgebed in de Lourdeskapel

di. 12 febr. 09.00 uur Zwaag Eucharistieviering in de Lourdeskapel

wo. 13 febr. 08.30 uur Zwaag Stille Aanbidding in de Lourdeskapel

  09.00 uur  Eucharistieviering in de Lourdeskapel

do. 14 febr. 09.00 uur Zwaag Eucharistieviering in de Lourdeskapel

    Koffiedrinken in het Matteüs Huys

vr. 15 febr. 09.00 uur Zwaag Eucharistieviering in de Lourdeskapel

za. 16 febr. 19.00 uur Westwoud Eucharistieviering 

   Zwaag Woord- en Gebedsviering in de kerk 

    m.m.v. Grote Waalkoor

zo. 17 febr. 09.30 uur Zwaag Eucharistieviering 

  14.30 uur  Filipijnse viering – Engelstalig in de Lourdeskapel

  19.00 uur  Rozenkransgebed 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 /Schellinkhout
Jacqueline Weening, Oosterblokker (Secretaris)   06 - 41 16 5711l    jweening@gmail.com
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


