
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 juni kunt u inleveren 

uiterlijk op WOENSDAG 29 mei 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 10 24 mei 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 van der Laan 

SAMENSPEL
St icht ing



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

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

Een vraag van een wijkbewoner aan de wijkagent

Ik kreeg van een verkeersouder een vraag over het gebruik van de veiligheidsgordel. 
Veel kinderen zitten niet in de gordel of op de voorstoelen. Hoe zijn de regels hierover? 
Tevens was er onlangs in het nieuws dat ouders de kinderbeveiligingsmiddelen niet juist 
gebruiken of niet juist monteren waardoor deze niet meer veilig zijn.

Basisregels m.b.t. vervoer passagiers
Een passagier in een auto mag alleen op een goedgekeurde zitplaats vervoerd wor-
den. Op zitplaatsen waar geen autogordels zitten, mag niemand vervoerd worden. Bij 
moderne auto’s staat het aantal zitplaatsen genoemd op het kentekenbewijs. Enkele 
belangrijke punten op een rij:
•  Iedereen moet een eigen autogordel gebruiken, twee kinderen/personen in één auto-

gordel mag niet.
•  Iedereen moet over een eigen zitplaats beschikken.
•  Er mogen niet méér personen worden vervoerd dan er autogordels aanwezig zijn.
•  De gordel mag niet op andere wijze gebruik worden dan waarvoor deze is gemaakt.
•  Voor ontheffingen van de draagplicht wegens een lichamelijke klacht kun je terecht 

bij het CBR.

Basisregel vervoer van kinderen 
Basisregel is dat kin de ren kleiner dan 1,35 meter in een goedgekeurd en pas send 
kinderzitje moeten zitten. Goedgekeurd zijn zitjes met labels ECE R44/03 en R44/04. 
Passend is: geschikt voor lengte en ge wicht van het kind. Kinderen vanaf 1,35 meter en 
volwas se nen moeten gebruik maken van de veiligheidsgordel.

Airbag
Kinderen mogen niet in een naar achteren gericht kinderbeveiligingssysteem worden 
vervoerd op een plaats met een airbag, tenzij de airbag is uitgeschakeld. Het kinder-
beveiligingssysteem kan door de airbag met kracht naar achter worden gestoten, met 
letsel tot gevolg. 

Bevestiging kinderautostoeltje
Uit onderzoek in 2018 is gebleken dat 8 op de 10 kinderen niet veilig in de auto zitten. 
De meest gemaakte fout bij bevestiging van het kind in de baby- en peuterautostoel is 
dat de gordeltjes van het harnassysteem te los zitten. 

Lees verder op de volgende pagina >>



Bij de bevestiging van de kinderautostoelen is de meest gemaakte fout dat de gordel 
niet de juiste route volgt. Met het Isofix-systeem klik je het stoeltje vast aan het chassis 
en voorkom je deze fout. Controleer wel of beide kanten echt vastgeklikt zijn. Isofix-
systemen zijn verplicht in auto’s vanaf bouwjaar 2012.
Bij de bevestiging van het kind in de autostoel is een veel voorkomende fout dat de 
gordel niet over het middensleutelbeen loopt. Elk kinderautostoeltje heeft zijn eigen 
bevestiging- en gebruiksaanwijzing. Neem de tijd om deze te bestuderen.

Overige regels vervoer van kinderen
Brom- of snorfiets: kinderen mogen alleen achterop vervoerd worden als ze zitten op 
een doelmatige en veilige zitplaats met voldoende steun voor rug, handen en voeten. 
Bij het vervoer achter op een bromfiets is het dragen van een helm verplicht. De helm 
moet goedgekeurd, goed passend en deugdelijk bevestigd zijn.

Dit zijn de basisregels. Het artikel is niet compleet, er zijn ook uitzonderingen. 
Tijdens controles zie ik regelmatig dat ouders wel de gordel dragen en de kinderen niet. 
Dat heb ik nooit begrepen. Wel jezelf maar niet je kinderen beveiligen? Dan vraag ik de 
ouders: wat is uw meest waardevolle bezit? Tot slot: op alle overtredingen met betrek-
king tot de autogordel staat een sanctie van 140 euro. Een passagier op de brom- of 
snorfiets vervoeren op een onveilige manier kost 95 euro.

Heeft u ook een vraag voor de wijkagent? Stuur uw vraag via: erwin.kuiper@politie.nl

Paasworkshop KVG Blokker

We hebben voor de paasdagen een workshop gevolgd waarbij we 
een mooie schaal voor op tafel hebben gemaakt. Het werd een 
gezellige boel met veel hooi, mos, eieren, kippen en veren. Er was 
zoveel keuze, dat het aan het eind van de avond een bonte verza-
meling was. Als eindresultaat stonden dertig verschillende creaties op tafel. Na afloop 
dus allemaal een mooi opgemaakte schaal mee naar huis waar we nog weken plezier 
van kunnen hebben. Om dit te doen hadden we Marianna Groen uitgenodigd die in de 
bloemen en planten werkt.

Mocht u na het lezen van dit verslag denken: wat is dit een leuke club! En wilt u meer 
weten of zien? Kom dan eens vrijblijvend kijken. Neem contact op met onze secreta-
resse Marian Stavenuiter: 0229-232737 of stuur een e-mail naar: kvgstanna@hotmail.
com. Onze volgende avond is donderdag 5 september. Dan staat een muzikale bingo op 
het programma. Dit belooft weer een heel leuke  avond te worden. Tevens wenst het 
bestuur iedereen een heel fijne vakantie.

Hartelijke groet, bestuur KVG St. Anna

<< vervolg van de vorige pagina



Onder het mom van ‘beter goed gejat dan slecht bedacht’ hebben wij een nieuwe  
rubriek in het leven geroepen. Stom! Uiteraard wel stom met een knipoog, we willen 
het graag gezellig houden. Ieder nummer wordt het stokje doorgegeven.

Mijn weegschaal die niet echt mee wil werken

  Vergeten je koffiepad te verwisselen 
Dat de kleding op een website er altijd leuker uitziet

Na drie dagen lente weer herfst 

Verkeerde rij in de supermarkt
Lege verpakkingen in de voorraadkast

Crocs & Witte leggings
Mensen die afval op straat gooien

Autocorrectie op Whatsapp 
Dat er minstens 20 euro op je OV-chipkaart moet staan

TE HOGE VERKEERSBOETES

stom!
ROOS REUS UIT BLOKKER

Roos Reus geeft de rubriek door aan Kees Pelt uit Blokker. 
De redactie van Samenspel ontvangt zijn bijdrage aan ‘Stom’ - inclusief foto - graag 
vóór 29 mei via redactie@stichtingsamenspel.nl.



Kermis Zwaag: 5 dagen lang spektakel!

Kermis Zwaag kent dit jaar veel leuke activiteiten bij De Witte 
Valk en Sportcafé Zwaag. Ook de kermis zelf zal dit jaar verder 
worden uitgebreid met nog meer spectaculaire attracties. 
Tijdens het pinksterweekend gaat het los en is het weer zwieren 
en zwaaien en feest in Zwaag. Inmiddels hebben zich al ruim 
21 teams voor het bakvoetbal en 10 teams voor 
het beachvolleybal  ingeschreven. Meld je nu aan 
met jouw team om deze strijd van dichtbij mee te 
maken. Inschrijven kan via het inschrijfformulier 
op de website tot en met maandag 3 juni.

Zaterdagavond belooft een zomerse avond te 
worden in De Witte Valk. Met de kleinste DJ van 
Europa,  Timmie Tropical bekend van Das Coen und 
Sander Fest. Samen met feest DJ Edje & DJ Stamble 
zullen zij de feest barometer tot een hoog niveau brengen. De zaal gaat open om 21.00 
uur. Nieuw dit jaar op zondag is Feest op het plein bij Sportcafé Zwaag, met BBQ en live 
optredens. Op veler verzoek gaan we maandagochtend terug in de tijd en daarom opent 
Sportcafé Zwaag de deuren al om 10.00 uur voor het Eerste Deuntje Pyjamabal. Tot 13.00 
uur is alles inclusief, kaarten hiervoor kun je vooraf verkrijgen aan de bar van Sportcafé 
Zwaag. Vanaf 15.00 uur begint bij Sportcafé Zwaag een fantastisch familieprogramma 
met Kids on Stage met optredens van Dance Acts en live The Voice Kids. Voor de jonge 
kinderen is er ook van alles te doen zoals een kleurplaten wedstrijd, springkussen, mega 
glijbaan, gratis pony rijden, limonade, ijsjes en zakjes snoep én kans op gratis kermis 
attracties puntjes! Dit evenement wordt gesponsord door het LOP en Jeugdraad Zwaag.  
Om 18.00 uur is de prijsuitreiking met aansluitend de feestavond.
  
Inschrijven met jouw team?  Kijk op www.kermiszwaag.nl voor het complete 
programma en het laatste nieuws. Laat je verder verassen door foto’s over de historie 
van Kermis Zwaag, in samenwerking met Stichting Historisch Zwaag. Hou onze 
facebookpagina goed in de gaten en maak kans op een gratis rondje kermis.
  
Het Kermiscomité Zwaag

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

De huisartsenpraktijk is wegens nascholing, vakantie of nachtdienst 
gesloten op:
vrijdag 7 juni.
 
Met vriendelijke groet, A.E. Meijer en A. Bos, huisartsen



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 29 MEI
 WOENSDAG 12 JUNI
SVP PAPIER GEBUNDELD OF IN DOOS/BAK AAN DE WEG ZETTEN.

Op vakantie in Nederland of naar het buitenland?
Neem dan het Samenspel mee en maak een leuke foto mét 
het Samenspel. Mail uw foto van minimaal 1MB naar 
redactie@stichtingsamenspel.nl. Wij gaan ervan uit dat u 
toestemming heeft van alle personen op de foto om deze 
foto te plaatsen. Voor de leukste foto wordt een prijs 
beschikbaar gesteld. Doe mee en win!

Ad de Boer en Jaap Wagenaar organiseerden voor de 
derde keer een prachtige fietstocht vanuit Oosterblokker. 
Deze keer ging de tocht door Nederland. In vijf dagen 
werd ongeveer 750 kilometer gefietst op de racefiets. 
Het Samenspel werd meegenomen om van deze tocht 
te genieten. Vanuit Oosterblokker ging de route via de 
boot Enkhuizen-Stavoren naar Pietersburen, vervolgens 
naar Dalfsen, Maren-Kessel, Gouda en weer terug 
naar Oosterblokker. Achttien actieve wielrenners uit 
Oosterblokker en omgeving bezochten in totaal tien 
provincies. Vier vrijwilligers (Cor Wijnker, Bo de Boer, Frank Jongewaard  en Arno 
Manshanden) brachten de koffers van hotel naar hotel. Zij verzorgden ook de catering 
langs de route. Organisatoren en vrijwilligers: bedankt voor deze super mooie dagen. 

Henny Schoonderwoerd



Activiteiten bij 
MAK Blokweer op 26 mei
Vier de lente!
Hoera, de lente hangt in de lucht! De schapen wor-
den geschoren, de natuur bloeit op en iedereen 
zit vol lentekriebels. Dat gaan we vieren tijdens 
SPRING!, een spetterend lente-evenement voor het 
hele gezin. Deze dag zijn er bij MAK Blokweer al-
lerlei activiteiten en demonstraties die in het teken 
van de lente staan. De dag begint met een unieke 
mogelijkheid om heerlijk biologisch te ontbijten 
met de geiten, aan een lange tafel direct aan de wei. Daarna zijn er de hele dag door 
verschillende demonstraties en activiteiten, bijvoorbeeld het scheren van de schapen. Van 
dichtbij zie je hoe de dierenverzorger de mooie wollen schapenvacht netjes afscheert. 
Ook kun je op slootbeestjes-excursie om het onderwaterleven in de Blokweer te ontdek-
ken. Of sla aan het experimenteren met waterbeheer in de Klimaatbus. 
Het evenement vindt plaats van 10.30 tot 16.00 uur en de entree is gratis. Voor sommige 
activiteiten wordt een bijdrage gevraagd. Honden zijn niet toegestaan.

MAKS’ Biomarkt
MAKS’ Biomarkt is een kleinschalige, maandelijkse (streek)markt met biologische en 
duurzame producten van lokale ondernemers. Van 10.00 tot 16.00 uur vindt de derde 
markt van dit seizoen plaats. Bij uitstek een mooie gelegenheid om kennis te maken 
met en te genieten van al het (h)eerlijks dat de streek in het voorjaar te bieden heeft. 
Het vaste aanbod op MAKS’ Biomarkt  bestaat uit groente en fruit, kaas, olijfolie, 
balsamico-azijn en brood. 

Geheimen van de Kloostertuin
MAK Blokweer, de KNNV en IVN organiseren in 
2019 een reeks natuurwandelingen door heel 
Hoorn. Zondag 26 mei leidt een vrijwilliger van 
MAK Blokweer je door de Kloostertuin. Speciale 
aandacht gaat uit naar de eeuwenoude praktische 
toepassingen van de planten die hier groeien.Elke 
plant heeft een geheim. Wat zijn bijvoorbeeld de 
gunstige werkingen van de koningskaars? Hoe men sinds de oudheid met deze geheime 
plantenkennis omging en wat daar tegenwoordig nog van over is, bekijk je tijdens een 
rondleiding in de Kloostertuin, een rijk bloeiende kruidentuin op de plek waar vroeger 
klooster Nieuwlicht stond. De wandeling begint om 14.00 uur vanaf het terrein van 
MAK Blokweer en eindigt rond 16.00 uur weer bij het startpunt. Aanmelden via: 0229-
266344 of info@mak-blokweer.nl. Deelname is gratis.

Stichting MAK Blokweer, Kloosterhout 1- in Blokker. Meer informatie: www.mak-blokweer.nl



Verslag jaarlijkse uitje
Op 8 mei vond het jaarlijkse uitje plaats. We 
vertrokken vanaf de Pastoor Nuijenstraat in een 
prachtige nostalgische bus uit 1972. Het weer liet 
zich voorlopig nog droog aanzien en iedereen 
genoot onderweg van bloeiende tulpenvelden. Onze eerste stop was bij Fruitkwekerij 
‘t Keetje in Lutjebroek waar we getrakteerd werden op koffie met eigen gemaakte ap-
peltaart. Na de koffie was het tijd voor Jaap Meester van Skroivendevort. Dit blad heeft 
als doel het Westfries als dialect te behouden voor het nageslacht. Het bleek dat niet 
al onze leden het Westfries goed machtig waren, maar de meesten konden de strek-
king van zijn verhalen en gedichten goed volgen en er werd ook flink gelachen. Na 
deze voordracht konden we nog wat rondkijken in het gebouw, de winkel en de tuin 
met een flinke boomgaard met allerlei appel-, peren- en kersenbomen. Het was ook 
wel fijn dat het nog steeds droog was. Tegen de middag stapten we in de bus richting 
Oude Niedorp voor ons tweede doel van vandaag, partyboot De Koperen Hoorn. Met 
wat hulp kon iedereen aan boord komen en toen iedereen een plaatsje had, vertrokken 
we voor een tocht over de ringvaart langs Heerhugowaard, richting Noord Scharwoude 
met een tochtje door de plaatselijke Biesbosch. Ondertussen werden we voorzien van 
koffie en thee en kwamen er allerlei broodjes op tafel, voor ieder wat wils. We hebben 
heerlijk gegeten en konden genieten van de prachtige omgeving. Helaas werd het zicht 
wel beperkt door de regen die gestadig naar beneden viel. Even voor drieën waren we 
weer bij de opstapplaats waar de bus klaar stond. Met wat hulp kwam iedereen weer in 
de bus en kon de thuisreis worden aanvaard. Kwart voor vier waren we terug in Zwaag 
en keerde iedereen voldaan huiswaarts. De reiscommissie kreeg van vele leden een be-
dankje voor het leuke uitje en de goede verzorging. 

Jan Knijn, secretaris

Uitslagen seizoenprijzen
Rummikub:  Coba Laan
Klaverjassen: 1. 25.226 punten: Ans Bennis
  2. 23.503 punten: Wim Smit
  3. 23.106 punten: Paulien de Groot

Marian van Berkum, bestuurslid

Is handballen echt leuk?
Droom je er ook van om een handballer te worden zoals Tess Wester, 
Nycke Groot of Estavana Polman? Weet je nog niet welke sport je vol-
gend jaar wilt beoefenen? Is handballen iets om te proberen? HV Blok-
ker is op zoek naar jou! Wij zoeken meisjes en jongens in de leeftijd van 6 t/m 12 jaar. 
Twijfel je, kom gerust. Je kunt de komende weken gratis mee trainen op dinsdag van 
18.30 tot 19.30 uur en op woensdag van 16.30 tot 17.30 uur. 
Kom naar ons complex aan de Noorderdracht 42a in Blokker of neem contact op met 
Jasminka Ostojic, telefoon: 06-50625548. Je bent van harte welkom.



Eten in Ontmoeten bij Brinkpark

Een aantal edities terug hebben we een oproep gedaan om 
gezamenlijk eten in Ontmoeten bij Brinkpark op te zetten. 
Het verheugt ons te kunnen melden dat we hiermee van start gaan. Donderdag 13 juni 
is de eerste keer dat er een groepje van zes personen gezamenlijk gaat eten. Er zijn dan 
twee vrijwilligers die koken, maar we kunnen nog wel een vrijwilliger gebruiken. Heeft 
u interesse? Dan kunt u contact opnemen met Marion Verhulst, e-mail: wenmverhulst@
kpnmail.nl of telefoon: 0229-275279/06-24963257.

Nieuw logo      
Om Ontmoeten bij Brinkpark nog meer op de kaart te 
zetten, hebben we een nieuw logo. Deze is inmiddels 
ook op de gevel geplaatst. 

Spelletjesmiddag en -avond
Op maandagavond en donderdagmiddag is het tijd 
voor spelletjes in Ontmoeten bij Brinkpark. U kunt dan terecht om allerlei verschillende 
spelletjes te spellen zoals sjoelen, rummikub enzovoort. Heeft u zin om gezellig spel-
letjes te komen doen? U bent van harte welkom. Op maandag vanaf 19.00 uur en op 
donderdag vanaf 14.00 uur.

Gesprekken leerlingenparlement Sint Jozefschool
Kortgeleden hebben we gesproken met het leerlingenparlement van de Sint Jozef-
school, onze buren. De intentie van het gesprek was om te kijken of we jong en oud 
kunnen samenbrengen. Het was een zeer vruchtbare vergadering. De leerlingen en de 
wijkverbinders hebben heel veel ideeën geopperd en we zijn nu bezig om deze ideeën 
uit te werken tot een daadwerkelijke samenwerking. We houden u op de hoogte.

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.

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 27 MEI
MAANDAG 10 JUNI  VERVALT !!!!!



Activiteitenagenda  mei

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

26 mei Vier de lente bij MAK Blokweer + Mak’s Biomarkt 10.00 - 16.00 uur

 MAK Blokweer, Blokker

26 mei Geheimen van de Kloostertuin (wandeling) 14.00 - 16.00 uur

 MAK Blokweer, Blokker 

26 mei Drachterveld rondwandeling door IVN Aanvang: 10.00 uur  

 Wijzenddijkje, voorbij nr. 9 bij hek, Oosterblokker

1 juni 40MM Venhuizen

 www.40mm.nl 

2 juni Hel van de Wieringermeer Westfriese Tourclub Aanvang: 09.00 uur

 Start: Handbalvereniging, Noorderdracht 42a, Blokker

8 t/m 11 juni Kermis Zwaag

 www.kermiszwaag.nl

Paaseieren zoeken was supertof!

De paashaas was al zijn eieren kwijt. Gelukkig waren er 
op de zonnige Tweede Paasdag meer dan 100(!) 
kinderen die hebben geholpen met zoeken. Er 
werd bij Honky Tonk gezocht in alle struiken, 
bosjes en bomen. De paashaas was erg in zijn 
nopjes met zoveel hulp en wil alle speurneuzen 
bedanken voor het terugvinden van de eieren. 
Uiteindelijk werd door Lotte Naezer het gouden 
ei gevonden. Het was supertof. Hopelijk zijn jul-
lie volgend jaar ook allemaal weer van de partij.

Groetjes van de Jeugdraad Zwaag



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

26 mei Heren Westfriezen - KGB  14.00 uur  Zwaag

26 mei Dames De Blokkers - SDO  14.00 uur Blokker  

HANDBAL

2 juni Dames HV Blokker - Lacom’91 2 15.00 uur Oosterblokker(veld) 

2 juni Dames Westfriezen - Lacom’91 12.15 uur Zwaag 

2 juni Heren HV Blokker - Tonegido 13.45 uur Oosterblokker(veld)

HOCKEY

26 mei Heren WFHC - HC Rijnvliet  14.45 uur De Roskam 6 Zwaag  

26 mei Dames WFHC - Abcoude  12.45 uur De Roskam 6 Zwaag

Sportagenda   mei



Familieberichten & Zoekertjes
GEVONDEN

GEZOCHT

Gevonden op de parkeerplaats van de Kerkelaan in Zwaag: sleutelbos met vier huis-
sleutels en een Piggy-kaartje. U kunt contact opnemen met: 06-14869842.

Voor het komende plukseizoen (juni, juli en augustus) zijn wij op zoek naar scholie-
ren en schoolverlaters van 15 jaar en ouder voor het  plukken van bessen en kersen. 
Aanmelden is mogelijk per e-mail: jkieften@xs4all.  Vermeld hierbij je naam, leeftijd, 

telefoonnummer en je vakantieperiode.   
Kieftenburg Zachtfruit

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

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.

Voor plaatsing in het Samenspel van 7 juni graag uiterlijk op  
WOENSDAG 29 mei 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.

Oproep coverfoto’s
Voor de zomercover van Samenspel zijn wij op zoek naar zonnige 
fietsfoto’s. Stuur uw mooiste foto naar: redactie@stichtingsamen-
spel.nl. Denk er wel om dat de afbeelding minimaal 1 MB groot is.
Let op: als er mensen op de foto staan, heeft u toestemming van 
deze personen nodig om de foto te laten plaatsen. 
Wij zijn benieuwd!

SAMENSPEL
St icht ing



Piraten op De Wingerd

Dinsdag 14 mei gebeurde er op De Wingerd iets bijzonders. Er 
was namelijk post gekomen. Geen gewone post in een envelop, 
maar in een fles … flessenpost! In die fles zat een spannende 
kaart. Toen we hem goed bekeken, bleek het een schatkaart te 
zijn want er stond ook een kruis op. 
Dus gingen we gelijk aan de slag. We 
volgden de stappen op de schatkaart 
en kwamen uit bij onze zandbak. Dat 
betekende dat er misschien wel een 
schat in onze zandbak zat. Dat werd 
flink scheppen, want de zandbak is 
best nog wel groot om een schat te 
vinden. Gelukkig hebben wij hele 
goede schatgravers en de schatkist 
werd al snel gevonden. Wat waren wij 
trots. We houden wel geheim wat er in 
de schatkist verstopt zat natuurlijk, stel je voor zeg. De komende tijd zullen we onze pira-
tenvaardigheden nog verder gaan ontwikkelen. We gaan het dek leren zwabberen, turen 
door de verrekijker, het zeil hijsen en het schip besturen. Dus mocht u een piraat voorbij 
zien komen, dan kan het zomaar zijn dat we op zoek zijn naar een volgende schat.

Drachterveld-rondwandeling

De oeverzwaluwen zijn er weer! Wordt het weer 
een broedsucces? Onder leiding van IVN-gidsen 
start op zondag 26 mei om 10.00 uur een Drach-
terveld-rondwandeling bij het Wijzenddijkje in 
Oosterblokker. Vanaf het dijkje en de heuvel 
hebben fietsers en wandelaars een goed zicht op 
dit fraaie, open gebied maar wandelend rondom 
de plas zie je toch het meest. Zoals de 18 meter 
lange betonnen oeverzwaluwwand die in 2017 
is gebouwd. In de meer dan 100 uitgeholde nestgaten zat al twee zomers een kolonie 
oeverzwaluwen te broeden. Deze insectenetende vliegkunstenaars storen zich niet aan 
het publiek als die zich op gepaste afstand houdt. De gidsen vertellen ieder hun speci-
fieke verhaal over de historie en het beheer van dit gebied, de bloemen en planten en 
de vele (water)vogels, echt alles is het weten waard. Een vrijwillige bijdrage voor IVN 
West-Friesland is welkom.
De locatie is per fiets uit twee richtingen van het Wijzenddijkje bereikbaar. De ontmoe-
tingsplek is bij het hek van ingang Het Drachterveld bij Blokker, voorbij Wijzenddijkje 
nr. 9. Neem met de auto afslag Noorderdracht nabij de molen van Blokker. 



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

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

Werkzaamheden 
Noorderdracht 

Langs de Noorderdracht, tussen de Dorps-
straat en de Bangert, zijn nieuwe wonin-
gen en bruggen in aanbouw. Dit leidt 
in 2019 tot hinder voor het verkeer. Het 
fietspad blijft wel toegankelijk. Voor dit 
traject geldt tijdelijk een aangepaste snel-
heid van maximaal 30 km/uur.

Tijdens de werkzaamheden is het een 
paar keer nodig om een klein gedeelte 
van de Noorderdracht af te sluiten. Ook 
fietsers kunnen dan tijdelijk geen gebruik 
maken van de Noorderdracht. De afslui-
ting wordt van tevoren aangekondigd via 
borden langs de weg. Het verkeer wordt 
tijdens de afsluiting via borden omgeleid. 
De weg blijft voor bestemmingsverkeer 
toegankelijk.

Nieuws van de Westfriese toerclub (WFTC)

Zondag 2 juni organiseert WFTC ‘De hel van de Wieringermeer’. Op 
de dag dat de Giro d‘Italia wordt beslist en de Champions Leaguefina-
le is gespeeld, gaat WFTC de strijd aan met de elementen in de kop van Noord-Holland. 
Geen heuvels of echt slechte wegen, maar wel lange wegen dus altijd kans op wind. Dit 
maakt een dergelijke tocht uniek en deze kan zelfs zwaar worden als de wind ongunstig 
staat. Maar we zitten midden in het seizoen dus de beentjes zijn getraind. Als je bij de 
goede groep aansluit, moet je zo’n tocht goed kunnen verteren. Voor deze tocht heeft 
WFTC twee afstanden uitgezet, 65 en 90 kilometer. Uiteraard is er een pauze ingelast 
voor een kopje koffie en om even bij te praten. De start en finish van ‘De hel van de Wie-
ringermeer’ is zoals gebruikelijk bij de handbalvereniging aan de Noorderdracht 42a in 
Blokker. De start is om 09.00 uur, maar je kunt al inschrijven en een koppie drinken vanaf 
08.30 uur. Alle ritten gaan over veilige wegen en zijn prima in eigen tempo te rijden. Doe 
een helm op en laat de telefoon met rust, dan is het nog veiliger. WFTC zorgt voor veilig-
heid en laat in elke groep minimaal één wegkapitein meefietsen. 

Wanneer kunt u weer een mooie clubrit rijden van de WFTC? Dat kan op zondag 23 juni. 
WFTC rijdt dan de Zeeweringstocht. 
Kijk voor nieuws en onze fietsavonturen op www.wftc.eu.



Thema indianen

In de kleuter-
groepen van obs 
Socrates wordt hard gewerkt aan het thema ‘Indianen’. 
In alle klassen staat een tipi en met allerlei verkleedkle-
ren en andere spullen, leven onze kleuters in een heel 
andere tijd. 
Tijdens het thema leren de kinderen van alles over 
sporen zoeken, patronen maken en rooksignalen. Dat 
laatste doen we niet echt, want dan zou er geen school 
meer zijn.

Zomerhockey bij WFHC Hoorn
Wat is er leuker om de zomer actief en sportief door te brengen met je favoriete sport? 
De West-Friese Hockey Club (WFHC) biedt daarom aan alle jeugdleden zomerhockey 
aan. Ook niet-jeugdleden worden van harte uitgenodigd om mee te doen met zomer-
hockey. Het zomerhockey vindt plaats van 3 juni tot 12 juli en wordt zoals gebruikelijk 
begeleid door de vaste trainerscrew. Per week worden per leeftijdscategorie in principe 
twee trainingen aangeboden. Meisjes en jongens uit dezelfde leeftijdscategorie van 
verschillende teams trainen met elkaar in dezelfde trainingsgroep. 

“Bij zomerhockey staat het samen plezier maken namelijk centraal”, aldus Machiel van 
der Wolf, hoofdtrainer bij de hockeyvereniging. “Ook als je geen lid van WFHC bent, 
kun je komen meetrainen”, verklaart Machiel. “De trainingen en de partijtjes worden 
zodanig aangepast dat alle deelnemers aan bod komen. Dat geldt natuurlijk ook voor 
degenen die tijdens zomerhockey voor het eerst kennismaken met hockey”. 

De kosten voor deelname bedragen 25 euro voor twaalf trainingen en voor de jongste 
jeugd 15 euro. 

Deelnemers aan het zomerhockey die 
geen WFHC-lid zijn, betalen overigens 
géén inschrijfgeld als ze na de zomer 
besluiten lid te worden! Niet-leden 
kunnen zich via de WFHC-site aan-
melden voor zomerhockey. Ook de 
trainingstijden voor het zomerhockey 
staan hierop vermeld. Kijk op de site 
www.wfhc.nl voor aanmelden en 
meer informatie.



Boom van het jaar

In de vorige editie van Samenspel heeft u kunnen lezen dat er aandacht werd gevraagd 
voor de boom van het jaar. Samen met Susanne hebben wij onderstaand verhaal over 
het verplanten van de 50 jaar oude Zoete Ermgaard appelboom ingestuurd.
Van 15 mei tot 30 augustus beoordeelt een vakkundige jury, benoemd door SBNL Na-
tuurfonds, de ingestuurde verhalen. Per provincie wordt één boom genomineerd. De 
twaalf genomineerden worden via de website www.deboomvanhetjaar.nl  uiterlijk 30 
augustus bekend gemaakt. Van 30 augustus tot 16 oktober 12.00 uur kan via de website 
worden gestemd. Op 17 oktober wordt de landelijke winnaar bekend gemaakt en dan 
vindt eind oktober/begin november de huldiging op locatie plaats. Misschien leuk om 
dit te blijven volgen via de website www.deboomvanhetjaar.nl.

De Zoete Ermgaard
Onze boom van het jaar is de Zoete Ermgaard (Malus domestica). Dit is een heel oud Hol-
lands appelras. Al in 1864 werd er voor het eerst over dit rode zoete (stoof)appeltje ge-
schreven. Vooral in Noord- en Zuid-Holland is deze boom vaak te zien geweest. Nu zijn er 
nog maar enkele exemplaren van over. Afgelopen winter is deze ruim 50 jaar oude Zoete 
Ermgaard verhuisd van de historische fruittuin van familie Balk aan de Koewijzend in 
Blokker naar de voortuin van de pastorie van de Sint Michaelkerk, eveneens in Blokker. 
De stad groeit en daarmee moeten de fruittuinen wijken, zo ook de genoemde histori-
sche fruittuin. Deze winter is de fruittuin gerooid. De verwachting was dat de oude en 
minder oude fruitbomen verloren zouden gaan. Echter, wij durfden de uitdaging aan 
om deze oude Zoete Ermgaard te verplanten. Een heel spektakel waarvoor ook in de 
lokale media aandacht is geweest. Het spin-off effect hiervan was dat niet alleen deze 
Zoete Ermgaard een tweede leven op een nieuwe plek heeft gekregen, maar dat ook 
bijna alle andere bomen een nieuwe plek hebben gekregen. Veelal in de nieuwbouw-
wijk waarvoor ze moesten wijken. Deze oude boom die dit voorjaar meteen weer prach-
tig bloeit, staat symbool voor een tweede leven van een bijzondere fruittuin in een 
gebied dat van oudsher bekend stond als fruitteeltgebied en dat samen met de Betuwe 
tot de oudste van Nederland behoorde.
De Zoete Ermgaard in een pastorietuin? Uit overleveringen blijkt dit een passende plek. 
Vroeger hebben er altijd grote fruitbomen in gestaan. Het doet een stukje geschiede-
nis herleven. En doordat hij in de voortuin staat, kan iedereen die langs loopt, fietst of 
rijdt er van meegenieten. 
Mensen houden even stand, 
kijken en maken soms een 
foto. Dit is wat ons betreft 
de boom van het jaar 2019, 
in ieder geval voor de dorps-
gemeenschap van Blokker 
en omgeving.

Susanne en Annie



Peuters en kleuters spelen en
leren samen over de boerderij
Op Het Ooievaarsnest werken de peutergroep en kleutergroep 
nauw samen. In beide groepen wordt momenteel gewerkt van-
uit het thema ‘De boerderij’ en ze gingen samen op bezoek bij 
de kinderboerderij in Zwaag. In de groep kunnen de kinderen 
alles wat ze hebben gezien, naspelen omdat er met strobalen 
en knuffeldieren een boerderij is nagebouwd. Spelenderwijs 
breiden de kinderen hun woordenschat uit en ontdekken ze 
wat er op een boerderij allemaal gedaan moet worden.  

Eerder al brachten de kleuters een bezoek aan het Zuiderzee-
museum waar ze op de boerderij mochten meewerken. Zo 
konden ze ploegen, zaaien, melken, melk dragen met een juk 
en meehelpen met de verzorging van de dieren. Een hele bele-
venis die weer input gaf voor het spelen en werken op school 
in de klas.

Het is bijna zover

Op zaterdag 1 juni vindt voor de 46e keer de 40MM plaats: de gezel-
ligste sponsorwandeltocht in West-Friesland. Zoals u wellicht weet, 
wordt echt al het sponsorgeld gebruikt voor vele projecten in de minder ontwikkelde 
landen. Ga zelf ook de uitdaging aan om gezellig mee te wandelen. Er zijn verschillende 
korte routes en een kinderroute dus je hoeft niet persé de volle 40 kilometer te wande-
len. Gun jezelf een mooie dag waar de medemens centraal staat. Door uw sponsorgeld 
kunnen er weer vele projecten ondersteund worden.
Tijdens het wandelen zijn er verschillende stempelposten die bemand worden door vele 
vrijwilligers uit heel West-Friesland. Zij laten op de stempelpost zien voor welke pro-
jecten zij zich het hele jaar inzetten. Daarnaast is er ook weer een pannenkoeken-post 
waar je tegen een vrijwillige bijdrage een heerlijke pannenkoek kunt krijgen.

Gewoon meedoen en inschrijven
Inschrijven kan via de website. Overal waar een raambiljet hangt met de tekst ‘Hier in-
schrijfformulier 40MM’ is een inschrijfformulier verkrijgbaar. Het inschrijfgeld bedraagt 
3,00 euro. Zorg daarnaast voor een groot aantal sponsoren om zo een mooie bijdrage 
te kunnen leveren. Op de website vindt u alle informatie over de routes, bereikbaarheid 
en start- en eindtijden voor de verschillende routes: www.40mm.nl. Tot ziens op 1 juni 
bij de 40MM te Venhuizen.

Bestuur van 40MM



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 26 mei Blokker
ds. T. van Lente - Griffioen

Donderdag 30 mei Blokker
ds. J. Meinders

Zondag  2 juni Zwaag
ds. T. van Lente - Griffioen

Slotdag Indoor Bowls 
Vereniging BZH

Maandag 27 mei houdt Indoor Bowls 
Vereniging BZH (Blokker-Zwaag-
Hoorn) de zogenaamde slotdag van 
het seizoen 2018/2019 (september 
2018 t/m mei 2019) in Sporthal 
Zwaag, Munnikenwoud 1 in Zwaag.
De slotdag bestaat uit een onderling 
toernooi voor paren. De ploegen 
worden door loting samengesteld 
en we spelen 8 ends of 55 minuten. 
Het spel wordt gespeeld op vier 
grote matten van vier meter breed 
en dertig meter lang. Deze beslaan 
de gehele vloer van de sporthal.
Door middel van loting wordt uitgemaakt wie tegen wie speelt. Een ploeg bestaat uit 
twee personen. Per keer spelen twee maal twee ploegen (rood en blauw). De eerste 
wedstrijden beginnen om 10.00 uur en duren tot 12.35 uur. Na een pauze  in de kantine 
van 12.35 tot 13.00 uur wordt de strijd voortgezet van 13.00 tot 15.55 uur. Na het oprui-
men van de attributen wordt na een gezellig samenzijn in de kantine om 17.00 uur de 
winnaar(s) bekendgemaakt. De spelleiding is in handen van Ben Gitzels. 

Bent u nieuwsgierig naar de uitvoering van Indoor Bowls? U bent van harte welkom. 
Vanaf de tribune kunt u de prestaties van de deelnemers goed volgen. Verdere 
informatie is te verkrijgen bij Henk Luppens: bzh@outlook.com.



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. 01 juni 19.00 uur Oosterblokker Eucharistieviering Dames- en Herenkoor
   Westwoud GEEN VIERING
Zo. 02 juni 09.30 uur Zwaag Eucharistieviering met Cantor
  19.00 uur  Rozenkransgebed in de Lourdeskapel
Di. 04 juni 09.00 uur Zwaag Eucharistieviering in de Lourdeskapel
Wo. 05 juni 08.30 uur Zwaag Stille Aanbidding
  09.00 uur  Eucharistieviering in de Lourdeskapel
Do. 06 juni 09.00 uur Zwaag Eucharistieviering in de Lourdeskapel
Vr. 07 juni 09.00 uur Zwaag Eucharistieviering in de Lourdeskapel
Za. 08 juni 19.00 uur Oosterblokker GEEN VIERING
  19.00 uur Westwoud Eucharistieviering m.m.v. koor Eigenwijs
Zo. 09 juni 09.30 uur Zwaag 1e Pinksterdag
    Eucharistieviering m.m.v. koor Marcanto
  19.00 uur  Rozenkransgebed in de Lourdeskapel
Ma. 10 juni 10.00 uur Hoorn 2e Pinksterdag Centrale viering
    Eucharistieviering m.m.v. Cantor
   Zwaag GEEN VIERING
Di. 11 juni 09.00 uur Zwaag Eucharistieviering in de Lourdeskapel
Wo. 12 juni 08.30 uur Zwaag Stille Aanbidding 
  09.00 uur  Eucharistieviering in de Lourdeskapel

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 vrijdag 31 mei 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.



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
Susan Langenberg, Plantage 19, Blokker (Bezoekwerk)  06-24729060
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


