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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.

Stichting

SAMENSPEL

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 april kunt u inleveren

uiterlijk op woensdag 17 april 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 toepasbaarheid 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 reclamegroep, 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.

Redactieleden Samenspel: redactie@stichtingsamenspel.nl
- Eef Smal
- Henny Schoonderwoerd
- Annemieke Ooms
- Mandy van der Laan

- Chris Baesjou
- Ivo Stork
- Corina van Willegen

Volg ons ook op Facebook: www.facebook.com/Samenspel
Voor alle verschijningsdata en digitale edities: www.dorpspleinzwaag.nl

Uitslagen spelmiddag
Rummikub:
1. Betty Lakeman
2. Coba Laan
 		
		
		

Klaverjassen:
1. Thijs Entius
2. Kelly ter Bruggen
3. Ans Bennis
4. Jaap Bakker
5. Joop Koelemeijer

De volgende spelmiddag is dinsdag 30 april
om 13.30 uur in De Witte Valk. Zaal gaat
open om 13.15 uur. Senioren van Zwaag,
kom gerust eens kennismaken en speel mee.
Marian van Berkum, bestuurslid

Huisartsenpraktijk Bangaerde
Medewerkers: 		
K. Sultani, huisarts
S. Dekker, assistente
B. Ruiter, fysiotherapeut
H. Lammes, POH Somatiek
S. Dales, POH GGZ
M. van der Heide, assistente
F. Kaarsemaker, diëtiste
Er is een fysiotherapiepraktijk gestart in huisartsenpraktijk Bangaerde.
In deze praktijk kunt u terecht met uw houdings- en bewegingsklachten. Er is een
complete en moderne oefenzaal, waardoor er een breed aanbod is voor revalidatie
en behandelingen. Specialisatie: sportrevalidatie, knieproblematiek en dry needling.
Een afspraak kunt u maken bij de assistentes via 0229-261522/06-33563178 of mail
naar info@fysiovivo.nl.

Verkeerspraktijkochtend De Bussel
Vrijdag 22 maart was de tweede verkeerspraktijkochtend voor de groepen 3 t/m 6. Onder begeleiding
van verkeersouder Wendy Visser en een aantal
hulpouders oefenden de kinderen verschillende
verkeerssituaties bij drie parcoursen. De kinderen
leerden onder andere hoe je langzaam moet fietsen
als een slak en wat je moet doen als er een vrachtwagen op de weg staat. Ook weten de kinderen nu wat
je moet doen als iemand oversteekt.
Na afloop ontvingen alle kinderen een certificaat.
Het was een leerzame ochtend.

Roy Valentijn en D’Arti exposeren bij Kunst in de Kas
Kunstschilder Roy Valentijn en beeldend kunstenaar D’Arti
exposeren zondag 21 en maandag 22 april, Eerste en Tweede
Paasdag, bij Kunst in de Kas aan Beatrixstraat 3a in Zwaag. De
expositie wordt luister bijgezet door muzikale performances
van een gitaristen- & zangduo dat put uit een repertoire van
onder meer Bob Dylan, Neil Young en Johnny Cash. De Kas is
geopend van 11.00 tot 17.00 uur. De toegang is vrij.
Roy Valentijn
is een kunstenaar van de
hedendaagse
schilderkunst. Hij
droomt elke dag
over de waanzinnige vormen en kleuren,
waardoor hij in staat is mooie ‘sub-fantalistische’ doeken te creëren. Hierdoor kun
je ‘jouw eigen’ realiteit en fantasie laten
kijken naar zijn kunst. Deze schilder probeert zijn kunst over te geven aan alles en
iedereen. Vanuit zijn eigen perspectief.
Een toevoeging voor de toekomst en een
inspiratie op het gebied van kunst.
Beeldend kunstenaar D’Arti (Martijn
Schoemaker) heeft een passie voor het
maken van metalen sculpturen. Zijn
kunstwerken zijn handgemaakt en worden op een traditionele, ambachtelijke
manier vast gebout, gelast of aaneengeklonken tot een assemblage. D’Arti
bepaalt de afmetingen en posities op
het oog, vaak vanuit een ontwerp dat
hij droomde.
Een gitaristen- & zangduo verzorgt
muzikale performances. Beide paasdagen treedt het duo op om 12.00 uur en
om 15.00 uur. Maar ook de rest van het
paasweekend zet dit duo de expositie
luister bij. Kunst in de Kas is gevestigd
aan Beatrixstraat 3a in Zwaag. Meer
informatie: www.kunstindekas.nl.

Koningsdagactiviteiten in Zwaagdijk-West
Zaterdag 27 april wordt ook in Zwaagdijk-West weer van alles georganiseerd voor Koningsdag. Zoals elk jaar begint de dag met een aubade en worden de versierde fietsen
van de kinderen beoordeeld. Na afloop van de aubade kunnen de kinderen deelnemen
aan de fietstocht door het dorp, waarbij er voor de allerkleinsten een
platte wagen geregeld is. Terwijl de kinderen op pad zijn, is er voor
de achterblijvers koffie met wat lekkers en oranjebitter. Bij terugkomst zijn er allerlei activiteiten georganiseerd voor de kinderen. Ook
aan de volwassenen is gedacht. Voor dit jaar hebben we weer een
verrassend Koningsdagspel voor jong en oud voorbereid. Zorg dat u
hiervoor uw smartphone meeneemt. Rond de lunch is de prijsuitreiking met aansluitend patat en limonade voor de aanwezige kinderen
en ouders. Aanvang 09.00 uur. De activiteiten duren tot circa 13.00
uur. Locatie: De Wildebras, Balkweiterhoek 56 in Zwaagdijk-West.

KBO Blokker organiseert operamiddag
Hij is allang geen onbekende meer in West-Friesland. Operakenner
en vooral liefhebber Kees Schilder uit Volendam trad zelfs al op met
een eigen programma in schouwburg Het Park. Woensdag 17 april
komt hij voor de derde maal op uitnodiging van KBO Blokker naar Het Gouden Hoofd
met een geheel nieuw programma. Het belooft een bijzonder geanimeerde middag te
worden met veel operafragmenten en de deskundige en met humor doorspekte uitleg
van Kees Schilder. De themamiddag begint om 14.00 uur en is ook toegankelijk voor
niet-leden van KBO Blokker die wel eens kennis willen maken met de plaatselijke seniorenvereniging. De toegang bedraagt drie euro per persoon, inclusief drie consumpties.

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 APRIL
WOENSDAG 1 mei
Svp papier gebundeld of in doos/bak aan de weg zetten.

Fithockey, ook iets voor u?
Hockeyvereniging Hoorn (WFHC) biedt voor het tweede jaar de mogelijkheid om fithockey te beoefenen. Deze sport is bedoeld voor de oudere ‘jongere’ (mannen en vrouwen)
en is bij uitstek geschikt voor 55-plussers die sportief bezig willen zijn in de buitenlucht.
De WFHC-fithockey-groep kent inmiddels al ruim tien vaste spelers. Het streven is om
door te groeien naar een trainingsgroep van 15 tot 20 fithockeyers. Na de training
wordt uiteraard tijd vrijgemaakt om onder het genot van een kop koffie of thee even
gezellig na te zitten.

Om mee te kunnen doen, is hockeyervaring absoluut niet nodig. Iedereen kan meespelen op zijn of haar niveau. Fithockey is een veilige sport: het wordt namelijk gespeeld
met foam knotsen en een zachte bal. Het veld waarop wordt gespeeld is een verend
(water)kunstgrasveld. We nodigen u uit om onze fithockey-groep te komen versterken.
De trainingen, uiteraard gevolgd door een onderling wedstrijdje, vinden plaats op het
WFHC-hockeycomplex aan de Roskam in Zwaag. Onze groep traint elke woensdag van
10.00 tot 11.00 uur. Voor vijftig euro per seizoen kunt u het hele jaar door fithockey
spelen. De eerste paar keer kunt u bovendien gratis aan de trainingen meedoen.
U schrijft zich dus pas definitief als deelnemer in als het fithockeyen bevalt.
Meer informatie: www.wfhc.nl of fit@wfhc.nl. Telefoon: 06-44153351 of 06-15653113.

Zonnebloem Zwaag-Zwaagdijk-West
neemt afscheid van Vera Otsen
In de jaarvergadering van Zonnebloem Zwaag-ZwaagdijkWest werd afscheid genomen van Vera Otsen uit Zwaagdijk-West. Vera heeft zich 20
jaar met hart en ziel ingezet voor de Zonnebloem. Eerst vele jaren in Zwaagdijk-West
waar zij penningmeester was en daarna in de nieuwe afdeling. Heel veel Zwaagdijkers
kennen Vera van de Zonnebloemactiviteiten en de bezoeken. Zij was en blijft altijd heel
attent en betrokken met de doelgroep. Vera, namens iedereen bedankt.

Koningsdag in Blokker
Ook dit jaar wordt tegenover winkelcentrum De Beurs aan
de Westerblokker in Blokker Koningsdag gevierd. Jong en
oud is van harte welkom. Op de gezellige vrijmarkt wordt
door de jeugd weer van alles verkocht. Commerciële activiteiten door handelaren en de verkoop van etenswaren zijn niet toegestaan. De verkoopplek graag schoon achterlaten. Op het Beursplein worden diverse attracties geplaatst
zoals een bungee-trampoline, draaimolen, kindertrein, zweefmolen en funbikebaan. Ook kunnen
kinderen zich laten schminken. Voor kinderen tussen de zeven en twaalf jaar wordt een spellenparcours uitgezet.
Met een polsbandje kunnen de kinderen vrij gebruik maken van alle attracties op het Beursplein.
Tevens krijgen ze gratis limonade. De polsbandjes
zijn te koop op het Beursplein voor één euro per
stuk. Ook kun je mee met de paardentram van Ad
Snip. De hele dag is muziek op het plein aanwezig
m.m.v. Adriaan Hiemstra. Vanaf 14.00 uur vindt in
Het Gouden Hoofd een gezellige prijzenmiddag
plaats.
Programma
09.00 uur Start jeugd vrijmarkt
Start verkoop polsbandjes bij de kraam
Vertrek fietsversiertocht bij de Boekert in Oosterblokker
10.00 uur	Officiële opening door burgemeester Jan Nieuwenburg + prijsuitreiking
fietsversiertocht
10.15 uur 	Start activiteiten Beursplein met diverse attracties, gratis limonade en
schminken.
Start verkoop koffie, snoep, etc. bij de kramen
10.30 uur	Start spellencircuit (leeftijd 7 t/m 12 jaar) met onder andere mega dartbord
kleefbal werpen, clownkop gooien en mega voetbaldoel. De beste score per
leeftijdscategorie wint een prijs.
11.00 uur Start kroontjes knutselen, pony rijden en rondrit met paardentram		
		
Pony rijden, park achter de parkeerplaats tegenover De Beurs
14.00 uur Prijzenmiddag in Het Gouden Hoofd, zaal open om 13.30 uur
15.15 uur Einde activiteiten Beursplein. Prijsuitreiking winnaars spellencircuit
16.00 uur Einde prijzenmiddag en vrijmarkt
Va 16.00
Gezellige nazit in Het Gouden Hoofd
Informatie: www.oranjeverenigingblokker.nl of Ton Steen 06-18957422.

JB’s Dart Trophy Zwaagdijk-West
Tijdens al het Premier League-geweld in Europa gaan
we op 19 april ook weer darten in Zwaagdijk-West.
Afgelopen jaren hebben we volle zalen gehad met
darters en dartfanaten die allemaal onder het genot
van een drankje een mooi toernooi wilden spelen
of bijwonen. Wil je meedoen? Geef je dan op via
JB.zwaagdijk@gmail.com. Deelname kost vijf euro.
Wacht niet te lang, want vol is vol.
De zaal gaat open om 19.00 uur. Om 19.45 uur is de
inschrijving gesloten en om 20.00 uur start de eerste
ronde. De prijsuitreiking zal om 01.00 uur plaatsvinden.
JB Zwaagdijk, Balkweiterhoek 56, Zwaagdijk-West

Boek Veiling Bangert en Omstreken
Zondag 24 maart werd in een zeer goed gevulde Dorpskerk Zwaag het eerste exemplaar
van het boek ‘Veiling Bangert en Omstreken en de Zwaagse tuinders’ overhandigd aan
Peter van Westen. Peter was gedurende 39 jaar werkzaam op deze voor Zwaag en omgeving belangrijke werkgever. Hij ontving het boek uit handen van Ben Kalb, voorzitter van
Stichting Historisch Zwaag. Peter op zijn beurt verraste Stichting Historisch Zwaag met de
overhandiging van de eerste voorzittershamer van Veiling Bangert en Omstreken.
Eerder die middag had Peter al het een en ander verteld over het dagelijkse reilen en
zeilen op de veiling. Zijn vader Jaap van Westen was keurmeester en toen die in 1975
stopte, werd Peter zijn opvolger. Peter vertelde dat er drie soorten medewerkers waren:
protestanten, katholieken en alles wat de achternaam Knol droeg. Verder vertelde hij
over de branden, de uiteindelijke fusie en de totstandkoming van de WFO.
Piet Bakker, die samen met de paters Ben Beemster en Piet Korse het boek samenstelde,
vertelde vervolgens over de zoektochten naar informatie en de verrassende resultaten
die daaruit voortvloeiden. Zo is er onder andere gezocht in het Westfries Archief en
werd het internet minutieus geraadpleegd. Stichting Historisch Zwaag is in het bezit
van veel materiaal en daarmee werd het boek van illustraties voorzien. Dat leverde ook
vragen op over wie er op het fotomateriaal te zien was. Al met al was het resultaat een
prachtig document, dat zeker de moeite waard is.
De middag werd afgewisseld met filmbeelden uit vervlogen tijden, de veiling in de loop
der jaren en uiteindelijk de laatste veildag. De filmbeelden zijn inmiddels ook op Youtube te vinden.
Het boek is verkrijgbaar bij Stichting Historisch Zwaag. Het kost 15 euro en kan worden
besteld door een e-mail te sturen naar info@historisch-zwaag.nl.

Column

B rec h j e

Home manager
Als home manager heb ik op dit moment veel projecten. Drie keer
per week heb ik een vergadering met de anti-stofcommissie. Dan twee keer per week
een ontmoeting met de sanitaire afdeling. De voedselbevoorrading valt ook onder mijn
beheer. Daar ben ik zo’n drie uur per week aan kwijt. De wasserette check ik dagelijks
om te zien of er geen opstopping bij de productielijn is. Als bedrijfsleider van dit bedrijf
vind ik dat gezondheid gestimuleerd moet worden, dus ga ik tenminste eenmaal per
week naar de sportschool. Daarnaast wandel ik elke dag minstens een half uur, meestal
na mijn lunchpauze. Dit is een werk- en leerbedrijf, op dit moment hebben we twee
stagiair(e)s in dienst. Die begeleid ik tussen de vergaderingen door. ‘Hoe maak je een
werkstuk? Wanneer is de werkplek voldoende opgeruimd? Hoe moet ik omgaan met
de andere stagiaire en klasgenoten?’ zijn veel gehoorde vragen. Aan het einde van de
‘werkdag’ ben ik moe. Nog even koken voordat kinderen en man al dan niet tegelijk
aan tafel schuiven. Daarna heb ik tijd voor mijzelf … Manlief belt dat hij later thuis
komt, de vergadering liep nogal uit. Oké, mijn dagtaak gaat nog even door dus. Na het
eten afruimen en de kinderen manen om naar sportclub of naar boven te gaan. Hè, hè
even zitten … Dan hoor ik de sleutel in het slot. Manlief is thuis en nuttigt het bewaarde eten. Of ik nog zin heb in een wandeling want hij heeft een drukke dag gehad. Dus
lopen we nog een rondje. Thuis drinken we een warme kop thee en een half uur later
lig ik doodmoe op bed. De week is bijna rond. Heerlijk, bijkomen op mijn vrijwilligerswerk. Even mezelf zijn en niet de moeder van of de vrouw van …

Liefdewerk Oud Papier Zwaag
Het oud papier wordt elke maandag in de
even weken opgehaald in Zwaag.
Ophaaldata:
maandag 15 APRIL
MAANdag 29 APRIL
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

Koningsnacht Zwaag
Musicalvereniging Zwaag organiseert vrijdag 26
april in het voorcafé van De Witte Valk wederom
Koningsnacht. Vorig jaar organiseerde onze musicalvereniging
dit voor het eerst en wij zetten in op een jaarlijks terugkerend
evenement.
De avond staat in het teken van muzikaliteit en gezelligheid
en wordt muzikaal omlijst door The Duke, een band uit WestFriesland die voornamelijk oude rockmuziek speelt. Deze tweede editie heeft ook een
leuk spelelement. Bezoekers kunnen meedoen met het Rad van Avontuur waarbij leuke
prijzen zijn te winnen. Bovendien ondersteunt u met uw deelname onze vereniging.
Het rad wordt geleid door onze enige, echte, eigen Leontien! Dus beleef de voorpret
van Koningsdag en kom 26 april naar De Witte Valk. De avond start om 21.00 uur en de
entree is gratis.

Nieuws van de Westfriese Toerclub (WFTC)
WFTC heeft het fietsritme te pakken en heeft al weer heel wat
fietskilometers gemaakt. Zondag 31 maart hebben verschillende
leden de Afsluitdijk heen en terug gefietst, voordat deze dijk voor drie jaar wordt gesloten voor fietsverkeer. Een andere groep heeft deze zondag getraind op de Veluwe. Niet
alleen voor de tocht ‘Beemster op z’n mooist’ van 7 april, maar zeker ook voor de Ronde
van Noord-Holland en de Alternatieve, een fietsmeerdaagse in de Belgische Ardennen.
In het weekend van 13 en 14 april fietsen leden van WFTC namelijk mee aan de Ronde
van Noord-Holland (zaterdag 13 april) met als startplaats ijsbaan De Westfries in Hoorn.
Andere leden rijden een meerdaagse in de Belgische Ardennen. Dit zijn tochten die niet
door WFTC georganiseerd zijn, maar deelname wordt wel vanuit de leden met enthousiasme gestimuleerd. Bent u een goede fietser en zou u dit ook willen? Dan is dit ook
een reden om bij WFTC aan te sluiten. Onze eerstvolgende clubrit is zondag 28 april:
de Voorjaarstocht. De afstanden hiervan zijn 65 en 90 kilometer. Hierover meer in het
volgende Samenspel.
Kijk voor meer nieuws en ons volledige jaarprogramma op www.wftc.eu.

Reünie 40 jaar De Bussel
Wij vieren 40 jaar De Bussel met een spetterende reünie op
vrijdag 10 mei. Er zijn twee programma mogelijkheden:
Mogelijkheid 1: Barbecue van 18.00 tot 20.00 uur en daarna feestavond van 20.00 tot
22.00 uur in en rondom De Bussel. Prijs: 22,50 euro (incl. barbecue, koffie/thee/limonade, Busselgebak, feestavond, borrelhapjes: excl. drankjes).
Mogelijkheid 2: Feestavond van 20.00 tot 22.00 uur in en rondom De Bussel. Prijs: 7,50
euro (incl. koffie/thee/limonade, Busselgebak, feestavond, borrelhapjes: excl. drankjes).
Kom je ook? Meer informatie en opgeven vóór 1 mei via reuniedebussel@talenthoorn.nl.

Familieberichten & Zoekertjes
VERLOREN

Op vrijdagochtend 8 maart ben ik een goudkleurig schakelhorloge van het merk
Guess verloren. Het horloge is ongemerkt van mijn pols gegleden.
Dit was vermoedelijk in de omgeving Fruitlaan, Krijterslaan, Julianalaan of bij
winkelcentrum De Kreek. Charlotte 06-51229744
GEZOCHT/TE KOOP GEVRAAGD
Elektrische trein(baan) voor onze kleinzoon die regelmatig bij ons logeert.
Reacties naar ha.schoonderwoerd@quicknet.nl of 06-20564767.

Voor plaatsing in het Samenspel van 26 april graag uiterlijk op
woensdag 17 april 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.

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

hr. M.S. Bennis, huisarts
mw. R.A.M. Ooteman, huisarts

De praktijk is dinsdag 16 april gesloten. Er is op deze dag ook geen bloedafname
mogelijk. U kunt voor bloedafname terecht op poli 7 van het Dijklander Ziekenhuis
of op één van de andere prikpunten. 		
Voor actuele informatie, zie de website www.julianalaan.praktijkinfo.nl.

Nieuws van Swaegh Zingt
Onze voorzitter Lida Rood en penningmeester Jaap Bakker zijn na 14 jaar afgetreden
als bestuursleden van Swaegh Zingt. Zij hebben
beiden een fantastische bijdrage geleverd aan
Swaegh Zingt, zowel in het bestuur als voor de
leden. Lida en Jaap stonden al die jaren voor
iedereen klaar, ze
waren altijd behulpzaam en
vriendelijk. Maar we nemen
niet echt afscheid van Lida en
Jaap, want zij blijven gezellig
meezingen in ons koor.
Wij wensen onze nieuwe
voorzitter Loes van Vliet en
onze nieuwe penningmeester
Paul Mom veel succes toe.
Het bestuur van Swaegh Zingt

Activiteitenagenda
12 april

Bingo
Brinkpark, St. Josephpark 1, Blokker

april
14.00 - 16.00 uur

13 en 14 april Kunst op Zolder
Cultureel Centrum Pancratius, Oosterblokker

11.00 tot 17.00 uur

14 april 	
                  

Lenteconcert De Herleving                  
De Witte Valk, Zwaag

Aanvang 11.30 uur

16 april    
                	

Keezen                      
De Witte Valk, Zwaag

Aanvang 19.15 uur

17 april

Operamiddag met Kees Schilder
Het Gouden Hoofd, Westerblokker

Aanvang: 14.00 uur

17 april

Verrassend tekenen
Brinkpark, St. Josephpark 1, Blokker

13.30 - 15.30 uur

19 april

Klaverjassen
Brinkpark, St. Josephpark 1, Blokker

14.00 - 16.00 uur

19 april

JB’s Dart Trophy
Vanaf 19.00 uur
JB Zwaagdijk, Balkweiterhoek 56, Zwaagdijk-West  

20 april

Vroege-vogel wandeling
MAK Blokweer, Kloosterhout 1-2, Blokker

29 april

Paaseieren zoeken bij De Wildebras
Balkweiterhoek 56, Zwaagdijk-West  

21 en 22 april Kunst in de Kas
Beatrixstraat 3a, Zwaag

Start 06.00 uur
Aanvang: 12.00 uur
11.00 - 17.00 uur

22 april

Vossenjacht Bangert en Oosterpolder
Startpunt: Paaldijk 118/119

Aanvang: 10.30 uur

22 april

Tweede Paasdag, eieren zoeken
MAK Blokweer, Kloosterhout 1-2, Blokker

26 april

Koningsnacht, organisatie Musicalvereniging Zwaag Aanvang: 21.00 uur
De Witte Valk, Zwaag

27 april

Koningsdag in Blokker, Zwaag, Zwaagdijk-West

10.00 - 15.30 uur

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

Sportagenda

april

VOETBAL
14 apr

Heren

Westfriezen - De Blokkers (dé derby)

14.00 uur

Zwaag

14 apr

Dames

De Blokkers - FC Berghuizen

14.00 uur

Blokker

22 apr

Heren

De Blokkers – Grasshoppers

14.00 uur

Blokker

Heren

Zwaag/Hooglandkozijnen - ASV LEBO 2

21.05 uur

Zwaag

7 april

Dames

HV Blokker - Excelsior ’53

15.00 uur

Oosterblokker

7 april

Heren

HV Blokker - DSS		

13.45 uur

Oosterblokker

ZAALVOETBAL
12 apr
HANDBAL

VOLLEYBAL
12 apr

Dames

NIVO - VV Jonas 4		

19.30 uur

De Kers

13 apr

Heren

WhamWham – Simokos

13.30 uur

De Opgang

13 apr

Dames

WhamWham – VCH		

15.30 uur

De Opgang

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.

Stem op Samenspel voor de Rabobank Clubkas Campagne
Samenspel doet mee aan de Rabobank Clubkas Campagne. Alle leden van de Rabobank
krijgen hiervoor een aantal stemmen die zij op hun favoriete clubs mogen uitbrengen.
Jij stemt toch ook op ons? Dankzij jouw stem kunnen wij dit mooie blad blijven maken
in de kwaliteit en frequentie die je van ons gewend bent.
Hoe gaat het stemmen in zijn werk?
Stemmen kan vanaf dinsdag 23 april t/m dinsdag 14 mei. Je ontvangt hiervoor rond 23
april van de Rabobank een stemkaart met een unieke stemcode. Hiermee mag je vijf
stemmen uitbrengen op jouw favoriete clubs (maximaal twee stemmen per club). Wij
hopen dat jouw stem voor ons is.

Vossenjacht Bangert & Oosterpolder
Tweede Paasdag 22 april kun je weer meedoen aan de vossenjacht in onze wijk. Starten
kan vanaf 10.30 uur en rond 12.30 uur eindigt de vossenjacht. Dit jaar is het jachtgebied
fase II van de Bangert & Oosterpolder, met als startpunt Paaldijk 118/119.
De vossenjacht is voor kinderen van alle leeftijden. Zoek de vossen, maar pas op voor de
jagers. Bij de finish wacht uiteraard weer een presentje. Ook aan de ouders is gedacht
met koffie, thee en een koekje. Deelname kost twee euro.
Wil je meedoen? Schrijf je in via: www.stichtingbno.nl/vossenjacht

Tweede Paasdag eieren zoeken bij MAK Blokweer
Op Tweede Paasdag 22 april kun je naar eieren
speuren bij MAK Blokweer. De paashaas zal eieren verstoppen in de Molshoop, de Kijkboerderij en het Natuurpark. Op elk ei staat een letter die
ingevuld moet worden op je kaartje. Als je alle eieren
gevonden en alle letters ingevuld hebt, lees je de
oplossing op je kaartje. Alle speurneuzen die de juiste
oplossing gevonden hebben, krijgen van de paashaas
een verrassing. De speurtocht is bedoeld voor kinderen van 6 tot 12 jaar, maar jongere kinderen kunnen
onder begeleiding ook meedoen. Je kunt starten met
speuren tussen 10.00 en 15.30 uur. Het park is open
tot 17.00 uur. Deelname kost 2 euro per kind.
Behalve naar eieren zoeken, kun je natuurlijk ook
even rondkijken in onze tentoonstelling in de Molshoop, iets eten of drinken in het MAK Café, de pasgeboren paaslammetjes bewonderen in de Kijkboerderij
of lekker spelen in de Natuurspeeltuin. MAK Blokweer is Tweede Paasdag geopend van 10.00 tot 17.00
uur. Eerste Paasdag is MAK Blokweer gesloten.

Vroege-vogelwandeling
MAK Blokweer, de KNNV en IVN organiseren in
2019 een reeks natuurwandelingen door heel
Hoorn. Op zaterdag 20 april om 6 uur in de ochtend, als de wereld nog ongerept en stil in het
voorjaarszonnetje ligt, gaan we al wandelend
naar vogels luisteren en kijken in natuurpark
Blokweer. Eind april zijn fitis en tjiftjaf net terug
van hun wintervakantie. We gaan op zoek naar
zwartkop, heggenmus, winterkoning, roodborst,
kool- en pimpelmees, spechten en misschien zien
we zelfs een ijsvogel. Het natuurpark is een zangvogelparadijs en je weet van te voren niet wat je
tegenkomt. We blijven op de paden. Een verrekijker is handig. De wandeling duurt ongeveer twee
uur en wordt geleid door Huub Veldhuizen. We verzamelen om 06.00 uur voor de poort
van MAK Blokweer en rond 08.00 uur zijn we terug bij het startpunt. Aanmelden kan
telefonisch: 0229-266344 of via e-mail naar info@mak-blokweer.nl. Deelname is gratis.
Stichting MAK Blokweer, Kloosterhout 1-2, Blokker: www.mak-blokweer.nl

Paaseieren zoeken met Jeugdraad Zwaag
De paashaas is zijn eieren kwijt! Kom je helpen
zoeken op Tweede Paasdag? Word jij de Zwaagse
paasei-zoek-kampioen door zoveel mogelijk eieren
te vinden? Zit je op basisschool Het Ooievaarsnest
of De Wingerd? Kom dan op maandag 22 april
om 11.30 uur naar Honky Tonk, Bangaerde 1-2 in
Zwaag. De paashaas is er natuurlijk ook. De prijzen
worden verdeeld in twee groepen: onderbouw
(groep 1 t/m 4) en bovenbouw (groep 5 t/m 8). Na
al dat eieren zoeken, hebben jullie vast wel dorst,
dus de limonade staat klaar. Kom allemaal gezellig
zoeken, het programma is om 12.30 uur afgelopen.
Tot tweede paasdag! Jeugdraad Zwaag

Buitenschoolse activiteiten Ooievaarsnest
Er valt genoeg te beleven op Het Ooievaarsnest.
Niet alleen onder schooltijd, maar ook daarna.
Door samen te werken met verschillende partijen kijken we hoe we voor de kinderen een veelzijdig aanbod kunnen organiseren. Zo
faciliteren we al een paar maanden gitaarles op vrijdagmiddag, vinden op maandagmiddag technieklessen plaats en draait op woensdagmiddag een kookclubje.
De kookclub is niet alleen bedoeld voor kinderen van Het Ooievaarsnest, maar is juist
breder toegankelijk. De kinderen zitten gezellig aan tafel uien en paprika te snijden.
Daarmee wordt straks een heerlijke verse pastasaus gemaakt voor de spaghetti die ze
ook nog gaan koken in de keuken.
Dit alles past in de visie van de school om kinderen meer te bieden dan alleen het
vaste schoolse programma. In de gesprekken met kinderen komt ook duidelijk naar
voren zij heel graag ‘andere vakken’ willen krijgen op school. Wetenschap en techniek
staan daarbij hoog op het
verlanglijstje, maar ook
vreemde talen en bijvoorbeeld iets als dierverzorging worden genoemd. Op
het Ooievaarsnest zoeken
we steeds naar mogelijkheden om dit soort dingen
ook echt te organiseren.
Caroline Sunnotel,
directeur Obs
Het Ooievaarsnest

Lenteconcert De Herleving
De leden van De Herleving zijn heel druk aan het oefenen voor het
lenteconcert op zondag 14 april. Na het concours in Drachten zijn
we begin maart met allemaal nieuwe nummers begonnen voor dit
lenteconcert. Het belooft een zeer gevarieerd programma te worden met de mooie concertmars The Scots Brigade, de bekende Bohemian Rapsody van
Queen en de Satiric Dances van Norman Dello Joio. Het leerorkest heeft ook een mooi
programma voorbereid. Komt u ook luisteren? De toegang is gratis en het concert begint om 11.30 uur in De Witte Valk.

Paaseieren zoeken
Zondag 21 april mogen de kinderen van Zwaagdijk die niet ouder zijn dan 12 jaar weer
paaseieren komen zoeken. We starten om 12.00 uur. Kom op tijd, want voor je het
weet zijn alle eieren al gevonden. Kijk ook eens op onze website www.de-wildebras.
nl. Hierop staan al onze activiteiten en informatie van alle verenigingen die gebruik
maken van De Wildebras.

Clubkampioenschap BRZZ
Maandag 25 maart werd het clubkampioenschap dubbelen van tafeltennisvereniging
BRZZ uit Zwaagdijk-West gehouden. De twaalf aanwezige van de zeventien leden werden in twee groepen verdeeld. Naar later bleek de sterksten bij elkaar en de zwakkeren
bij elkaar. Eén voor één mochten de zes spelers uit de zwakste groep een maat kiezen
uit de sterkere groep waarmee zij zouden dubbelen. De tafels werden snel bezet en het
spelen kon beginnen. Onder af en toe een schreeuw en veel gelach werden de twee sets
gespeeld. De één kon niet slaan omdat zijn maat bleef staan en vergat weg te stappen.
De ander sloeg twee keer achter elkaar omdat die
even vergeten was dat het dubbelen was of omdat
de bal toevallig op zijn helft kwam. Na twee sets
konden we even op adem komen met een kop
koffie/thee of een alcoholische versnapering om
de volgende set weer ontspannen door te kunnen
komen.
Nadat elk team tegen elk ander team had gespeeld, werd de uitslag bekend gemaakt. Op de
eerste plaats waren geëindigd Kees O. en René G.
De tweede plaats was voor Hauke B. en Kees U., de
derde plaats werd gedeeld door Harry en Jan B. en
Dirk en Jan G. De vierde plaats ging naar Peter en
Jan N. en als vijfde eindigden Henk en Lucella.

Kunst op Zolder exposeert in Cultureel Centrum Pancratius
Kunst op zolder heeft haar jaarlijkse exposite op 13 en 14 april.
Zaterdag 13 april vindt om 12.00 uur de officiële opening plaats met
medewerking van het Keijzertrio. Joke Keijzer is lid van Kunst op Zolder en samen met haar twee zussen maakt ze muziek uit de Balkan
en omstreken op de accordeon.
Wij exposeren in Cultureel Centrum Pancratius, een prachtige locatie
met veel licht en ruimte voor onze schilderijen en keramiek. Dit jaar hebben we
schilderijen gemaakt met het thema ‘Horizon’. Wij gaan deze werken op een hele
bijzondere manier ophangen.
De openingstijden zijn op beide dagen van 11.00 tot 17.00 uur en de toegang is
gratis. Cultureel Centrum Pancratius, Oosterblokker 98 te Oosterblokker.

Quiltbee De Kreek
Quiltbee De Kreek bestaat uit een leuke groep dames die eens per twee weken samenkomt om aan de eigen quilts te werken. Hierbij worden ideeën en inspiraties uitgewisseld. Inmiddels bestaat de quiltgroep alweer ruim vijf jaar. Houd je van mooie stoffen
en quilten? Vind je het gezellig om in een groep zelfstandig te handwerken? In de
even weken op woensdag van 19.30 tot 22.00 uur wordt gewerkt aan de werkstukken. Je bent van harte welkom om je bij ons aan te sluiten of om eerst vrijblijvend te
komen kijken. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Riet Clay-Nederpelt,
e-mail: rietclay@gmail.com of telefoon: 0229-261374

Nationale Dodenherdenking 4 mei
In vrijheid kiezen
Via deze weg nodigen wij u uit voor het bijwonen van de herdenkingsbijeenkomst
op donderdag 4 mei om 19.15 uur in Dorpskerk Zwaag aan de Kerkelaan 8 in
Zwaag. Na deze bijeenkomst wordt een stille tocht gehouden naar de gedenksteen
aan het voormalig gemeentehuis aan de Dorpsstraat. Wij hopen jong en oud te
mogen ontvangen tijdens deze bijeenkomst. In de volgende editie van Samenspel
herinneren wij u aan deze herdenking en gaan we dieper in op het thema van dit
jaar: In vrijheid kiezen.
Daarnaast hebben wij, stichting Dodenherdenking, ook te maken met bezuinigingen. Mocht u hart hebben voor onze stichting en deze levend willen houden, kunt
u een vrijwillige bijdrage doneren via bankrekeningnummer NL11INGB0005252469
t.n.v. Stichting Dodenherdenking 4 mei in Zwaag. Bij voorbaat dank.
Stichting Dodenherdenking 4 mei Zwaag

Benjaminhockey bij WFHC
Alle kinderen van groep 3 en 4 opgelet! Ben je al bijna klaar met zwemles of wil je graag sporten? Kom dan op zaterdagochtend naar WFHC
aan de Roskam 6 in Zwaag om kennis te maken met benjaminhockey.
Voor kinderen vanaf zes jaar organiseren we de benjaminochtenden,
van 9.00 tot 10.00 uur. Kinderen leren op een speelse manier de eerste stappen van
hockey. Er wordt gewerkt aan de juiste stickgreep, de bal spelen, stoppen en lopen met
de bal. Natuurlijk worden ook spelletjes gespeeld en aan het einde van de training is er
een glaasje limo.
In deze categorie leren de kinderen basistechnieken als voorbereiding op het 3-tegen3-hockey (F-jes), waar de kinderen na de zomer wedstrijden in kunnen gaan spelen.
Meld je aan via www.wfhc.nl om drie keer gratis mee te trainen.

Vriendinnendag
bij meiden/dames
voetbal De Blokkers
Op donderdag 2 mei start om
10.00 uur op de velden van de
Blokkers de vriendinnendag.
Neem allemaal een of meer vriendinnen mee en laat ze kennis maken met voetballen bij de Blokkers. Alle leeftijden zijn hartelijk
welkom. Het programma, onder
leiding van ervaren trainers en
een deel van onze zeer succesvolle Vrouwen 1 selectie, duurt tot
14.00 uur en voor de lunch wordt
gezorgd!
Heb je nog geen vriendin(nen)
bij de Blokkers voetballen, dan
ben je natuurlijk ook harstikke
welkom om lekker mee te doen.
We verzoeken wel om je even
aan te melden of je komt en met
hoeveel vriendinnen. Dat kan
via: meiden-vrouwen@blokkers.nl

Cartoonist: www.jansencartoons.nl

Groetjes Yvonne Knol, vv de
Blokkers meiden en vrouwen

Wekelijkse activiteiten:
Maandag		
Koffie drinken
10.00 – 11.00 uur
Gezamenlijk eten 12.00 – 13.00 uur
Fitness
13.00 – 15.00 uur
Spelletjesavond
19.00 – 20.30 uur
		
Dinsdag		
Koffie drinken
10.00 – 11.00 uur
Gezamenlijk eten 12.00 – 13.00 uur
Handwerken
13.30 – 14.30 uur
		
Woensdag		
Koffie drinken
10.00 – 11.00 uur
Gezamenlijk eten 12.00 – 13.00 uur
		

Donderdag
Koffie drinken
Gezamenlijk eten
Biljarten
Spelletjesmiddag

10.00 – 11.00 uur
12.00 – 13.00 uur
Vanaf 14.00 uur
14.00 – 16.00 uur

Vrijdag
Koffie drinken
Gezamenlijk eten

10.00 – 11.00 uur
12.00 – 13.00 uur

Zaterdag
Koersbal

NIEUW!

Zondag
Koffie drinken

14.00 – 16.00 uur

10.30 – 11.30 uur

Overige activiteiten:
Klaverjassen
Vrijdag 19 april van 14.00 tot 16.00 uur
Verrassend Tekenen Woensdag 17 april van 13.30 tot 15.30 uur
Bingo
Vrijdag 12 april 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. Adres: St. Josephpark 1 te Blokker

Palmtakken voor Brinkpark
De zondag vóór Pasen wordt ook wel Palmzondag genoemd. Het is een lange traditie dat op die zondag in de Rooms-Katholieke kerk palmtakjes met wijwater worden
gezegend en uitgedeeld. In de katholieke gezinnen werd het palmtakje meestal achter
het kruisbeeld gestoken totdat het een jaar later, verdord en al, werd vervangen door
een nieuwe. Soms werd het takje gebruikt als het stevig onweerde. Zaten er weinig
tellen tussen de lichtflits en de donderklap, dan werd het takje in wijwater gedompeld
en werd het hele huis ermee gezegend. Dit in de hoop dat het huis gespaard zou blijven
voor blikseminslag en brand. Op het moment dat u dit leest, is het zo om en nabij 14
april, Palmzondag. In de Rooms-Katholieke kerk van Zwaag zijn de palmtakjes weer gezegend. Een deel is bestemd voor de bewoners van Brinkpark en naaste omgeving. Deze
takjes zullen uitgedeeld worden tijdens de viering op 24 april. Heeft u interesse in een
palmtakje? Dan bent u op 24 april om 16.00 uur van harte welkom in Brinkpark,
St. Josephpark 1 te Blokker
Joke Lakeman

Wekelijkse koffieochtend in Dorpskerk Zwaag
Na de paasdagen start op dinsdag 23 april een wekelijkse inloop-koffieochtend. Vanaf
10.00 uur bent u welkom in Dorpskerk Zwaag om een kopje koffie/thee of limonade
te komen drinken. Een ochtend om elkaar te ontmoeten, kennis te maken en elkaar
te spreken. De inloopochtend duurt tot 11.30 uur. Hartelijk welkom en graag tot dan.
Dorpskerk Zwaag, Kerkelaan 8 in Zwaag.
Corry Balk en Rina Leinenga

Ziekentriduüm Zwaag
Graag wil ik u nogmaals attenderen op de collecte voor het
tachtigjarige Ziekentriduüm Zwaag. Deze wordt gehouden
van 29 april t/m 3 mei. Dit jubileumjaar willen wij samen met
alle vrijwilligers graag onze gasten verwelkomen en hen fijne en
inspirerende dagen laten ervaren. Wij rekenen op uw hulp, laat de
collectanten niet voor niets lopen zodat we ook dit bijzondere jaar
weer mogelijk kunnen maken. Bij voorbaat onze dank voor uw bijdrage.
Namens het bestuur van Ziekentriduüm Zwaag, Ruud Bennis, secretaris

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 april
Blokker:
ds. J. Meinders, Palmpasen
Donderdag 18 april Blokker 19.30 uur:
ds. R. Kooiman, HA, Witte Donderdag
Vrijdag 19 april
Het Octaaf 19.30 uur:
ds. J. Meinders, Goede Vrijdag
Zaterdag 20 april
Zwaag 22.00 uur:
ds. T. van Lente-Griffioen, Stille Zaterdag
Zondag 21 april
Zwaag:
ds. J. Meinders, Pasen

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 apr.
19.00 uur
Oosterblokker
				
Zo.
14 apr.
09.30 uur
Zwaag
				
12.30-17.30 uur
Zwaag
				
Di.
16 apr.
09.00 uur
Zwaag
Wo.
17 apr.
08.30 uur
Zwaag
		
09.00 uur		
Do.
18 apr.
19.00 uur
Zwaag
				
Vr.
19 apr.
14.30 uur
Zwaag
				
		
19.00 uur		
		
19.30 uur
Westwoud
Za.
20 apr.
19.00 uur
Zwaag
		
21.00 uur		
				
Zo.
21 apr.
09.30 uur
Zwaag
				
		
14.30 uur		
		
19.00 uur		
		
11.00 uur
Oosterblokker
				
Ma.
22 apr.
10.00 uur
Zwaag
				
		
10.00 uur
Zwaag
				
Di.
23 apr.
09.00 uur
Zwaag
Wo.
24 apr.
08.30 uur
Zwaag
		
09.00 uur		
		
16.00 uur
Blokker
Do.
25 apr.
09.00 uur
Zwaag
Vr.
26 apr.
09.00 uur
Zwaag
Za.
27 apr.
19.00 uur
Westwoud
Zo.
28 apr.
09.30 uur
Zwaag
		
19.00 uur		

Palmpasen
Eucharistieviering m.m.v. koor Zingerderwijs
Vijfde zondag veertigdagentijd - Palmpasen
Eucharistieviering m.m.v. koor Marcanto
Vietnamese viering in de kerk
Rozenkransgebed in de Lourdeskapel
Eucharistieviering inde Lourdeskapel
Stille Aanbidding in de Lourdeskapel
Eucharistieviering in de Lourdeskapel
Paastriduüm - Witte Donderdag
Eucharistieviering m.m.v. koor Marcanto
Paastriduüm - Goede Vrijdag
Kruisweg
Gebedsdienst m.m.v. Herenkoor
Goede Vrijdag - concert m.m.v. diverse musici
Woord- en Gebedsdienst m.m.v. Grote Waalkoor
Paastriduüm - Paaswake
Eucharistieviering m.m.v. koor Marcanto
Eerste Paasdag
Eucharistieviering m.m.v. koor Marcanto
Filipijnse viering - Engelstalig in de Lourdeskapel
Rozenkransgebed in de Lourdeskapel
Eaerste Paasdag
Eucharistieviering m.m.v. Dames- en Herenkoor
Tweede Paasdag - Centrale viering
Eucharistieviering. Na afloop koffiedrinken
Tweede Paasdag - Perelaar
Woord- en Communieviering
Eucharistieviering in de Lourdeskapel
Stille Aanbidding in de Lourdeskapel
Eucharistieviering in de Lourdeskapel
Eucharistieviering in Brinkpark
Eucharistieviering in de Lourdeskapel
Eucharistieviering in de Lourdeskapel
Eucharistieviering m.m.v. Dames- en Herenkoor
Eucharistieviering
Rozenkransgebed in de Lourdeskapel

Belangrijke gegevens en telefoonnummers
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
A.E. Meijer
Pennekamplaan 57-59
Huisartsenpraktijk Bangaerde
Krommewoud 46
Th.E. Versteege en
Q.C.M. Meijer
Julianalaan 9
Huisartsenpraktijk Scheer
Nieuwe Steen 10

1695 HX Blokker
0229 - 23 21 30
1696 CB Oosterblokker 0229 - 26 16 66
1689 JP Zwaag
0229 - 26 15 22
1689 EG Zwaag
1625 HV Hoorn

0229 - 21 22 22
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
Mariejan Spil, Zwaagdijk 367, (oud) Zwaag/Zwaagdijk-West.
Zonnebloem Westerblokker
Susan Langenberg, Plantage 19, Blokker (Bezoekwerk)
Karin Jong-Koen, Bandstraat 8, Blokker (Secretaris)
Zonnebloem Oosterblokker /Schellinkhout
Jacqueline Weening, Oosterblokker (Secretaris)  	
Onafhankelijk Ouderenadviseur MEE & De Wering
Wijksteunpunt Ouderenzorg St. Jozefpark Blokker
Wijksteunpunt Ouderenzorg Perelaar Zwaag
Parochiële Caritas Instelling (P.C.I) Zwaagdijk-West
R.K. Begrafenis- en Crematievereniging St. Barbara
R.K. Begrafenis- en Crematievereniging St. Barbara
Uitvaartvereniging De Laatste Eer		
Uitvaartvereniging St. Jozef		
Uitvaartverzorgers bovenstaande verenigingen:
Lian Kroon en Monique Bankras		

0229 - 23 77 81
0229 - 5729 74
06-24729060
0229 - 24 76 27
06 - 41 16 5711l
088 - 00 75 000
0229 - 24 06 04
0229 - 21 23 23
0229 - 57 29 74

jweening@gmail.com

Zwaag, Zwaagdijk-West
Oosterblokker.
Zwaag en Blokker
Westerblokker

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.

