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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 30 augustus kunt u inleveren

uiterlijk op woensdag 21 augustus 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

Schrijf je in voor het Kleurvisie Bangert Toernooi 2019
Van 10 t/m 18 augustus gaan sportiviteit en gezelligheid weer samen tijdens het open
Kleurvisie Bangert Toernooi. Het is alweer de 43e editie van de ‘9-daagse’ van Blokker.
Het tennistoernooi trekt jaarlijks tussen de 350 en 400 deelnemers die meedoen in de
categorieën 4 t/m 8 (dames- en herendubbel, gemengd dubbel en enkel). De toernooiweek wordt in Duitse vakantiesferen gebracht. Dus ‘reserveer tijdig uw campingplek’
door in te schrijven via mijnknltb.toernooi.nl (zoek bij Toernooien op Bangert) of via
www.ltcwingsblokker.nl (onder Evenementen). De uiterste inschrijfdatum is 28 juli.
Rondom het tennis wordt van alles georganiseerd zoals activiteiten voor de jeugd en de
feestavond op zaterdag 17 augustus. Deze krijgt dit keer een Duits tintje met een muzikale omlijsting om van te smullen. Ook is er weer een loterij met schitterende prijzen.
Graag tot ziens
in week 33 (10
t/m 18 augustus)
bij de Bangert
op het tennispark van L.T.C.
Wings-Blokker.
Met sportieve
groet,
Bangertcommissie
(Erik, Wendy,
Mieke, Sandy,
Perry, Erica,
Mirjam, Arjan)

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 10 juli
WOENSDAG 7 augustus
WOENSDAG 24 juLi
WOENSDAG 21 AUGUSTUS
Svp papier gebundeld of in doos/bak aan de weg zetten.

Een vraag van een wijkbewoner aan de wijkagent
Vraag
Ik vraag mij af of het volgende is toegestaan. Vanaf de kruising De Compagnie-De
Factorij richting Hoorn ligt een fietspad aan beide kanten van de weg. Komende vanaf
Zwaagdijk-West ter hoogte van De Factorij wordt duidelijk met een bord aangegeven
dat je niet aan de linkerkant mag fietsen. Helaas kom ik daar regelmatig wél fietsers
tegen die dus tegen het verkeer in rijden. Bij de kruising Dorpstraat-Oostergouw wordt
vervolgens zonder blikken of blozen overgestoken om wederom aan de verkeerde kant
verder te fietsen. Ook gebeurt het dagelijks dat fietsers vanaf de Dorpsstraat linksaf
slaan (richting Karwei dus) aan de verkeerde kant. Met name op het gedeelte tussen de
Dorpsstraat en de rotonde bij Karwei ontstaan soms gevaarlijke situaties. Is fietsen aan
beide kanten (tegengesteld) nu wel of niet toegestaan?
Antwoord
Artikel 3 RVV (Regelement Verkeersregels en
Verkeerstekens) zegt: bestuurders zijn verplicht
zoveel mogelijk rechts te houden. Dit geldt
dus ook voor fietsers op het fietspad tussen De
Factorij en de Dorpsstraat. Dit wordt nog eens
benadrukt door het bord Gesloten verklaring
(rood bord met witte streep, zie foto). Dit geldt
ook voor het fietspad tussen de Dorpsstraat en
de rotonde bij Karwei. Soms wordt de rijrichting
nog eens extra benadrukt door een onderbord
met pijl in juiste rijrichting.
Wat zou de juiste weg zijn? Bij het verkeerslicht
Oostergouw de kruising oversteken richting De
Compagnie, bij het verkeerslicht De Compagnie
de kruising oversteken richting Dorpsstraat, bij
het verkeerslicht Dorpsstraat de kruising oversteken richting Oostergouw en vervolgens bij het
verkeerslicht Oostergouw de kruising oversteken
om op de Dorpsstraat richting Deen te komen.
Het is begrijpelijk dat fietsers in eerste instantie
de kortste route nemen waarbij ze op het fietspad tegen het verkeer inrijdend bij de Dorpstraat
aankomen. Ze komen daar echter in een lastig
parket en creëren een gevaarlijke situatie. Want
als fietsers vervolgens de Dorpsstraat willen oversteken, kunnen ze aan die zijde het verkeerslicht
Lees verder op de volgende pagina >>

niet bedienen. Of ze rijden op de rijbaan van de Dorpsstraat tegen het verkeer in of ze
gaan rechtdoor en rijden wederom links van de rijbaan.
Als bestuurder wordt verwacht dat je je gezond verstand gebruikt (de wet gaat uit van
verwijtbaar gedrag) en dat je verder kijkt dan je neus lang is. Deelnemen aan het verkeer kan soms best ingewikkeld zijn en op dat vlak hebben we niet allemaal dezelfde
capaciteiten. Dat vraagt om verdraagzaamheid van ons allemaal.
Met vriendelijke groet,
Erwin Kuiper, wijkagent Zwaag/Blokker
Heeft u ook een vraag voor de wijkagent? Stuur een mail naar: erwin.kuiper@politie.nl

Mededeling van Huisartsenpraktijk Blokker
Het is zover, wij gaan verhuizen! Vanaf 22 juli
zitten wij op Plantage 29 in Blokker. Met tien jaar
ervaring als huisarts op zak, nam ik op 19 december 2016 de praktijk
aan de James Grievelaan over van de heer Jong Tjien Fa en is Huisartspraktijk Blokker geboren. Als nieuwe praktijkhouder heb ik van
de praktijk mijn eigen praktijk gemaakt. De praktijk is uitgebreid
met deskundige medewerkers en met moderne apparatuur. Als verloskundig actief huisarts heb ik de verloskunde toegevoegd aan het
aanbod en inmiddels kennis mogen maken met de nieuwste inwoners van Blokker en
omstreken. Nu bijna drie jaar verder, is het tijd om te verhuizen naar een groter praktijkpand, klaar voor de toekomst. We hebben ons hard gemaakt om als praktijk in
Blokker gevestigd te blijven. Na lang zoeken, hebben we de mogelijkheid aangegrepen
om het voormalige kerkgebouw aan de Plantage te betrekken en zo ook dit pand voor
Blokker te behouden. Ik ben enorm trots op deze nieuwe locatie en hoewel ik u liever
op straat tegenkom, verheug ik mij erop om u daar te mogen ontvangen.
Anieljah de Lange, huisarts

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.

stom!

NICO DE HAAN UIT BLOKKER

Je snoer doorknippen tijdens het snoeien van coniferen

Fiets niet meer kunnen vinden na kroegbezoek

Auto’s die de snelweg op komen en meteen de linker rijbaan opgaan

Dat Zwaag niet op de bewegwijzering staat,
waardoor we ze in Blokker terug moeten sturen

Als je aan de balie wordt geholpen, de telefoon
van de baliemedewerker voorrang krijgt
Overheden alle belastingen maar blijven verhogen

Een vreemde auto die je in- en oprit blokkeert

Appels en peren in Zwaag altijd groter
schijnen te zijn dan in Blokker

Nico de Haan geeft de rubriek door aan Hans Schouten (Dorpsstraat 230) uit Zwaag.
De redactie van Samenspel ontvangt zijn bijdrage aan ‘Stom’ - inclusief foto - graag
vóór 21 augustus via redactie@stichtingsamenspel.nl. Tip van de redactie: man kiest een
vrouw, vrouw kiest een man. Leuk als het wordt doorgegeven aan iemand uit een ander
dorp in ons verspreidingsgebied.

Gezamenlijk eten in
Ontmoeten bij Brinkpark
Donderdag 13 juni vond de eerste keer gezamenlijk
eten in Ontmoeten bij Brinkpark plaats en het was
zeer geslaagd. Donderdag 11 juli komen Vera van Wegen en Marieke de Hart weer
koken. U kunt zich hiervoor telefonisch opgeven bij Vera, telefoon: 0229-245683. Als er
meer inschrijvingen zijn dan er plaats is, krijgen degenen die vorige keer achter het net
visten voorrang. We hopen u op 11 juli te Ontmoeten bij Brinkpark.
Gezocht: koffieschenker voor de vrijdagochtend
Wij zijn per direct op zoek naar een vrijwilliger die
samen met nog een vrijwilliger op vrijdagochtend
van ongeveer 09.30 tot 11.15 uur koffie wil komen
schenken. U kunt zich aanmelden bij Simone via
info@ontmoetenbijbrinkpark.nl of 088-9210011.
Jeu des boules
Ontmoeten bij Brinkpark heeft ook de beschikking
over een jeu des boules baan. Deze is ook dit seizoen
weer in trek. Regelmatig wordt de baan door bewoners en omwonenden gebruikt. Een prachtig spel om
met mooi weer op een fijne manier bezig te zijn.
Koffiebonnen kopen
De koffie wordt betaald met koffiebonnen. Deze koffiebonnen kunt u kopen bij Brinkpark op maandagochtend, dinsdagochtend en vrijdagochtend. Vraag naar Simone of
Corine. Betaling uitsluitend per pin.
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.

RK-vieringen Brinkpark
Tijdens de zomermaanden neemt het Samenspel wat gas terug. Iets wat de redactie van
harte gegund is. Het hele jaar door wordt er hard gewerkt om alle informatie op tijd in
ons mooie dorpsblad te krijgen. Vanwege de verschijningsdata de komende maanden,
hieronder enkele data waarop de vieringen plaatsvinden die belangstellenden thuis
kunnen noteren:
woensdag 24 juli
woensdag 28 augustus
De RK-vieringen beginnen om 16.00 uur. U bent van harte uitgenodigd.

Dineren in de druivenkas
Zoals jullie in de vorige uitgave van Samenspel
hebben kunnen lezen, dineren we ook dit jaar
weer een aantal avonden in de druivenkas aan de
Koewijzend 4 in Blokker. We zijn blij verrast dat
er al zoveel aanmeldingen binnen zijn. Mensen
weten dat ze er snel bij moeten zijn. Vrijdagavond
20 september is al vol.
Voor de twee zaterdagen, 21 en 28 september, is
bij dit schrijven nog een beperkt aantal plaatsen
beschikbaar. Woensdag 25 en donderdag 26 september is er nog wel ruimte. Dan koken leerlingen
van SG Newton voor u een heerlijk driegangenmenu. Ook zorgen zij voor de bediening. Proef de
bijzondere sfeer onder de mooie druiventrossen.
U beleeft echt een speciale avond.
In het vorige Samenspel stond door het afbreken
van de regel een streepje in het e-mailadres. Het
goede e-mailadres om te reserveren is: anniebalk@
hotmail.com.
Bellen kan ook: 0229-263003. We zien u graag op
een van onze diners.
Met vriendelijke groet, Annie Balk

Abstracte kunstexpositie in de tuin
Kunstenares Didi Oberman opent zondag 7 juli haar
tuin voor een expositie van haar werk. Abstracte schilderijen van een moderne stijl met natuurlijke tinten
en materialen zoals zand en papier.
De expositie is geopend van 13.00 tot 16.00 uur op
Krijterslaan 35 in Zwaag.
Meer informatie vindt u op www.didioberman.nl.

SAMENSPEL OP REIS
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!

Nieuws van de Westfriese Toerclub (WFTC)
Zondag 7 juli organiseert de WFTC de tocht Rondje Alkmaardermeer,
een tocht die al jaren in het programma van WFTC voorkomt.
Als de renners in de Tour de France zich klaarmaken voor een ploegentijdrit van 27,6 km
in en rond Brussel, rijdt de WFTC in groepen door het mooie Noord-Hollandse landschap. Het gaat hierbij niet om de snelste tijd, maar om het samen fietsen met een
uitdagende en bij jouw profiel passende snelheid en met ruimte om te socializen tijdens
een pauze moment. Voor deze tocht zijn twee afstanden uitgezet: 70 en 105 kilometer.
Uiteraard is er in beide tochten een pauze ingelast voor een kopje koffie en om even bij
te praten.
De start en finish van Rondje Alkmaardermeer zijn bij de handbalvereniging aan de
Noorderdracht 42a in Blokker. De start is om 09.00 uur, maar je kunt al inschrijven en
vooraf 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 veiligheid en laat in elke groep minimaal één wegkapitein meefietsen.
De 70 kilometer route gaat via de Bobeldijk naar Spierdijk, Oterleek, Alkmaar en
Akersloot, waar wordt gepauzeerd. Hierna wordt de tocht vervolgd over de dijkwegen
van de Schermer met zijn talloze molens en vergezichten naar Stompetoren, Ursem en
via De Goorn naar Blokker terug.
De 105 kilometer route slingert zich via de Bobeldijk richting Zuidermeer, Hensbroek,
Heerhugowaard, Alkmaar en Limmen naar het pauzepunt in Akersloot. Terug gaat deze
tocht via Uitgeest, om het Alkmaardermeer naar Krommenie en Wormerveer. Door de
polder met wind, de vergezichten, talloze molens en ruisend riet langs de wegen, komen ook hier de rijders weer uit in De Goorn en gaan dan in een rechte lijn terug naar
Blokker.
De volgende rit is zondag 21 juli. WFTC rijdt dan de tocht Tussen Hoorn en Medemblik
met afstanden van 65 en 90 kilometer. Kijk voor nieuws en onze fietsavonturen op
www.wftc.eu.

Liefdewerk Oud Papier Zwaag
Het oud papier wordt elke maandag in de
even weken opgehaald in Zwaag.
Ophaaldata:
MAANdag 8 juli
MAANdag 22 juli
MAANDAG 5 AUGUSTUS MAANDAG 19 AUGUSTUS
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

Column
Schouwburg

B rec h j e

Ik ben laatst naar de schouwburg geweest om mijn dochter te zien
dansen. Ik heb mijn ogen uitgekeken. Wat werd de dans goed uitgevoerd en wat zagen
de dansers er mooi uit. Ze hadden weer veel geleerd dit jaar. De andere groepen waren
vast ook goed, maar ik heb niet zo veel met hip hop en dergelijke. Het gaat mij te snel.
In de pauze verveelde ik me geen minuut, wederom keek ik mijn ogen uit. De een in
een nette jurk, de ander in een lange broek met een overhemd. Het was een warme
zwoele zomeravond. Ik begreep wel dat mensen luchtig gekleed gingen. Een net
poloshirt of een overhemd met korte mouw had ik bij de heren wel verwacht. Ook bij
de dames was de verscheidenheid groot: van jurk tot korte broek passeerde de revue.
Sommige mensen liepen er, genietend van hun drankje, in een korte spijkerbroek met
een T-shirt rond.
De etiquette verandert blijkbaar. In een pantalon met een chique overslag-T-shirt was
ik echt uit de toon gevallen. Gelukkig had ik een nette lange spijkerbroek met een van
mooie stof gemaakt overslag-T-shirt aan. Wel opgetut met een ketting, oorbellen en
een armband van dezelfde set. Een avondjurk durfde ik al helemaal niet te dragen. Het
lijkt wel helemaal uit de tijd. Ik hou er van om af en toe een mooie jurk of pak aan te
hebben. Waar deze dan vandaan komt maakt niet uit, hun oorsprong ligt toch in een of
andere boetiek. Ik ben te laat geboren, want wat geniet ik als er op tv een film uit de
jaren ’60 draait waar de mensen in nette kleding langs het beeld zwieren.
De sfeer bij de schouwburg was prima en dat is misschien wel het belangrijkste dat telt.
Iedereen genoot op zijn eigen manier en dat was duidelijk te zien.

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 12 juli gesloten. Er is op deze dag ook geen bloedafname
mogelijk.
In de periode van 15 juli t/m 23 augustus is er op de maandagen geen bloedafname
in de praktijk. U kunt op deze data voor bloedafname terecht op poli 7 van het
Dijklander Ziekenhuis in Hoorn.
Per 1 augustus komt Helma Jonker als assistente ons team versterken.
Voor actuele informatie, zie de website: www.julianalaan.praktijkinfo.nl

Familieberichten & Zoekertjes
dankbetuiging

Wij willen iedereen bedanken die ons gesteund heeft
bij het verlies van onze moeder en oma
Tiny Sijm-Mes
Het heeft ons heel goed gedaan.
Onze hartelijke dank daarvoor.
Familie Sijm, Blokker
gezocht

Wie weet van wie deze mooie grijze kater is?
Deze kater huist namelijk al een tijdje bij mij thuis en
ik zou graag in contact willen komen met de eigenaar.
Mocht u iets weten, schroom dan niet om contact op te
nemen met Brenda Heins, telefoon: 0229-245806.

Voor plaatsing in het Samenspel van 30 augustus graag uiterlijk op
woensdag 21 augustus 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.

Familieconcert St. Caecilia
Komt u samen met ons de vakantie inluiden? Met het mooie
weer is er de afgelopen weken op de maandagavond buiten
in de zon gerepeteerd en wij hopen het muzikale seizoen
ook buiten af te kunnen sluiten met het Familieconcert. Zondag 7 juli om 15.00 uur bent
u van harte welkom om te komen luisteren. Het concert vindt plaats op het grasveld
voor De Plataan, op de hoek van de Pastoor Nuijenstraat en Dorpsstraat in Zwaag. De
toegang is gratis. Bij slecht weer vindt het concert plaats in De Plataan zelf. Wij wensen
u alvast een fijne zomervakantie.
Muziekvereniging St. Caecilia Zwaag, www.stcaecilia.com

Zomeravondconcertje muziekvereniging De Herleving
Onze laatste repetitiedag is dinsdag 9 juli. Op de laatste repetitieavond geven wij al een aantal jaren een zomeravondconcertje.
Onder het genot van een kopje koffie of thee even mooi luisteren
naar de muziek van De Herleving en na afloop nog de mogelijkheid om samen iets te drinken. Gewoon gezellig, iedereen een
fijne vakantieperiode wensen en genieten. U wordt van harte uitgenodigd om dit mee te maken. Aanvang is 20.00 uur in cultureel centrum De Plataan
in Zwaag. De toegang is gratis.

Kapot speeltoestel?

Meld het op
www.hoorn.nl/melding

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

Activiteitenagenda

juli / augustus

7 juli

Rondje Alkmaardermeer Westfriese Tourclub
Aanvang: 09.00 uur
Start: Handbalvereniging, Noorderdracht 42a, Blokker

7 juli

Zomeravondconcert De Herleving
De Plataan, Zwaag

7 juli
Expositie Didi Oberman
	Krijterslaan 35, Zwaag

Aanvang: 20.00 uur

13.00-16.00 uur

9 juli

Familieconcert St. Ceacilila
Grasveld bij De Plataan, Zwaag

Aanvang: 15.00 uur

11 juli

Gezamenlijk eten
Ontmoeten bij Brinkpark, Blokker

16 juli

Keezen
De Witte Valk, Zwaag

21 juli

Rondje Tussen Hoorn en Medemblik WFTC
Aanvang: 09.00 uur
Start: Handbalvereniging, Noorderdracht 42a, Blokker

12.00-13.00 uur

Aanvang: 19.15 uur

31 augustus	Jaarmarkt Blokker
31 augustus

Hele dag

Expositie Paula Bordes en Marquerite Bogers
Dorpskerk Blokker, Westerblokker 105, Blokker

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

Verschijning Samenspel vakantieperiode 2019
Kopij inleveren			Uitgave:
Woensdag 21 augustus		
Vrijdag 30 augustus
Woensdag 4 september		
Vrijdag 13 september

Sportagenda

juli / augustus

TENNIS
15-30 juni

Senioren

Clubkampioenschappen LTC Wings			

Oosterblokker

		

Enkel, dubbel en gemend dubbel

15-30 juni	Jeugd

Clubkampioenschappen LTC Wings			

Oosterblokker

23-30 juni

Clubkampioenschappen TV Swaegh		

Zwaag

Senioren

		 Mix
13-21 juli

Senioren

Clubkampioenschappen TV Swaegh		

		

Enkel en dubbel

10-18 aug

Kleurvisie Bangert Toernooi LTC Wings		

Senioren

		

Zwaag

Oosterblokker

Enkel, dubbel en gemengd dubbel

VOETBAL
22 juni	Jeugd	Intratuin Meiden toernooi De Blokkers		

Blokker

HONKBAL
14 juli

Heren	Urbanus-Rooswijk

14.30 uur

Kerketuin 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.

Varen door de polder met IVN
Ondanks alle verkaveling en schaalvergroting in West-Friesland,
waardoor veel natuur is verdwenen, valt her en der nog een hoop moois te ontdekken.
Vooral vanaf het water is dit goed te zien: eenden, kikkers, insecten, wuivend riet, het
natte polderland van weleer in volle glorie. Voor wie zelf geen bootje heeft, organiseert
het IVN zondag 7 juli een speciale verhalenvaartocht, mét gids en de nodige verhalen.
Wat leeft er zoal in en om het water? Wat groeit en bloeit er allemaal? En hoe heeft
het West-Friese land zich in de loop der jaren ontwikkeld? Vaar mee en kom het allemaal te weten. De vaartocht start om 14.00 uur vanaf het Streekbos Paviljoen aan de
Veilingweg in Bovenkarspel. De kosten zijn 2,50 euro per persoon. Kinderen tot twaalf
jaar mogen gratis mee dankzij de welwillende sponsoring van ABZ Seeds in Andijk. Opgeven kan via j.kreuk@ivn-westfriesland.nl.

Sport en waterpret op Het Ooievaarsnest
Wat een geluk
hadden we:
onze sportdag
viel precies op de eerste echt zomerse dag. De voetbalvelden van SV Westfriezen stonden vol met sporten spelactiviteiten voor de kinderen van groep 1 t/m 8
en ook op het speelveld naast de school stonden spellen klaar. Onze gymjuf Kim had echt van alles bedacht
om de kinderen een sportieve en gezellige ochtend
te bezorgen. Na een welverdiende middagpauze
werd de zwemkleding aangetrokken en konden de
waterpistolen tevoorschijn gehaald worden voor een
middagje waterpret. Op het speelveld lag een enorme
waterglijbaan waar de kinderen heerlijk overheen
zoefden. Al met al was het een schitterende dag en
hebben de kinderen (en leerkrachten) ontzettend veel
lol gehad met elkaar.
Caroline Sunnotel, directeur Obs Het Ooievaarsnest

Kermis in Zwaagdijk-West
Jawel , iedereen viert kermis in Zwaagdijk-West. Zo zaten dus op zaterdag 22 juni twintig Zwaagdijk-Westers met een gevorderde leeftijd mooi an op het terras van Zwaagdijk-West 364 in de partytent en werden voorzien van een hapje en een drankje. Dit
werd mogelijk gemaakt door het LOP en Dorpsveiling Zwaagdijk-West . De taart werd
weer geschonken door het Oranje Comité en smaakte heerlijk. Spontaan dienden zich
sprekers aan met een mopje of West-Friese versjes. We hewwe mooi an zeten!

Nieuws van De Bussel
Schoolreis
Donderdag 20 juni gingen we met de hele school op
schoolreis. Met drie bussen reden we naar Schoorl. De onderbouw, groep 1 t/m 4, had
een heel leuk programma: poppentheater met aansluitend knutselen, een kabouterpad
en vrij spelen bij de klimduin en het bezoekerscentrum. Aan het eind van de middag
gingen we weer terug naar Blokker. Het was een fantastische dag.
Groep 5 t/m 8
begon ‘s morgens ook met
een speurtocht
in het bos en
de duinen.
‘s Middags
gingen zij naar
Dopersduin.
Daar werden
de kamers
ingericht en deden de kinderen waterspelletjes. Na het
eten werd The
Bussels got Talent gehouden.
Groep 5, 6 en
7 ging daarna
slapen en
groep 8 deed
nog een Spookspeurtocht.
De volgende
dag na het ontbijt, het opruimen en inpakken, gingen alle kinderen naar de klimduin.
‘s Middags werden er nog twee leuke spellen in het bos gespeeld: Wie is de mol en
Levend stratego. Daarna gingen alle kinderen terug naar Dopersduin om daar nog meer
leuke activiteiten te doen: touwtrekken, volleyballen, voetballen, torens bouwen met
tonnen en een race. Aan het eind van de middag vertrok de bus weer richting Blokker.
Ook deze groepen hebben twee geweldige dagen gehad.
Jaarmarkt in Blokker
Zaterdag 31 augustus is de Jaarmarkt in Blokker. Op het schoolplein van De Bussel is de
kindermarkt. De kinderen kunnen hier veilig hun spulletjes verkopen en tevens lekker
spelen in onze natuurspeeltuin.

Pancratius vertelt...
Dag lieve mensen,
Wat een drukte. Als ik dit schrijf, is het kermis in Oosterblokker.
Het is prachtig weer en overal hoor ik muziek. Een poos geleden heeft mijn vaste beeldend kunstenaar een mooie versiering
gemaakt. Hoog boven in het schip komen de ribben van de dakconstructie bij
elkaar. Voor een optimale stevigheid worden de ribben verbonden in een gewelfsleutel. In veel kerken wordt zo’n gewelfsleutel afgewerkt met een versiering. Zo’n
versiering ontbrak nog steeds in mijn kerk, maar nu hangt hij daar. Mijn kerk is er
weer mooier door geworden.
Bedankt Ko.
Ik zie dat er nog meer is gebeurd. Mijn publiek kan dan
weliswaar genieten van concerten enzovoort, maar men
zit op houten stoelen. Degelijk
en goed. Een beetje spartaans
zou ik zeggen. En bij een lange
zit krijg je daar een blikken
kont van. Het bestuur heeft
200 stoelkussentjes gekocht
zodat iedereen nu lekker kan
zitten. De kussentjes konden
worden gekocht door een financiële bijdrage van Stichting Blokkers Fonds. Hartelijk
dank voor deze bijdrage.
Tot een paar jaar geleden kon u elk jaar een donatie voor mijn kerk verdienen door
mee te doen aan de Rabo-fietstocht. De bank houdt tegenwoordig een clubkascampagne. Ook een goed idee en voor Pancratius pakt dat goed uit. De opbrengst
is hoger geworden. En een dagje fietsen kunt u ook zelf organiseren. Het Cultureel
Centrum Pancratius kreeg 93 stemmen. De donatie van de bank komt daarmee uit
op 508,71 euro. Hartelijk dank aan allen die op Pancratius hebben gestemd.
Ten slotte. Ik zie dat de vrijwilligers van Pancratius hun ‘werk’ altijd met plezier
doen. Maar ja, ik zie ook dat de vrijwilligers een dagje ouder worden en wat zou
het mooi zijn als er een paar (jonge) mensen bij zouden komen. Zo in de leeftijd van
ongeveer 30 tot 75 jaar. Het ‘werk’ is niet zwaar, vele handen maken licht werk. Als
u vrijwilliger wordt, zit u er niet aan vast. Het blijft vrijwillig. Ook als u slechts een
paar keer per jaar wilt helpen, bent u welkom. Op de site vindt u wel een telefoonnummer of een e-mailadres. Zie ook de site: www.ccp.nu.
Maar we hebben weer genoeg gepraat. Ik wens u graag een plezierige vakantie.
Een warme groet van uw ijsheilige Pancratius

Feestelijke start Regenboog 50+
Onder de naam Regenboog 50+ start zondag 7 juli een netwerkgroep voor LHBTI-ouderen in West-Friesland. De officiële start zal plaatsvinden om 15.00 uur in Café Charlies
aan de Dubbele Buurt 4 in Hoorn. Joop Schermer, ambassadeur van Roze 50+ NoordHolland, doet het openingswoordje. De initiatiefnemers Pieter en Ruben (Roze Senioren
West-Friesland), Rita (Vita+) en Frans (LHBTI West-Friesland) stellen zich aan u voor.
Duo Voor nou en nag es zorgt met zang en gitaar voor een bijpassende vrolijke muzikale omlijsting. Belangstellenden zijn van harte welkom. Toegang is gratis.
Het wat en waarom van de Regenboog 50+ groep
De twee roze ouderenorganisaties in de regio, Vita+ en Roze Senioren West-Friesland,
hebben besloten om in deze regio de samenwerking te versterken en een breder sociaal
netwerk van LHBTI-ouderen te ontwikkelen. Ongewild kan een Roze of Regenboog oudere er alleen voor komen te staan, familie is soms afwezig. Zelfredzaamheid en gezelligheid staan voorop, maar uitwisseling van informatie, een helpende hand of een goed
gesprek zijn soms ook belangrijk. De ouderengroep wil het contact in een WhatsAppgroep vormgeven onder de naam Regenboog 50+. De kleuren van de regenboog
staan voor diversiteit.
U kunt zich aanmelden via de website www.vooreenmooiestad.nl of per e-mail via
regenboog50plus@ziggo.nl. De activiteiten in West-Friesland en daarbuiten staan ook
vermeld op de website www.lhbtiwestfriesland.nl. Kom kennismaken op 7 juli, geef je
op voor de Regenboog50+ groep en geniet van een gezellige middag.
Ruben, Pieter, Frans en Rita

Bedankt voor het stemmen!
De redactie van Samenspel mocht donderdag 20
juni tijdens een feestelijke
finaleavond in Schouwburg
het Park een mooie cheque
in ontvangst nemen. De Rabobank Clubkas Campagne
leverde voor het Samenspel
namelijk het prachtige
bedrag van 858,79 euro
op! Een hele mooie verrassing. Redactie en bestuur
bedanken alle mensen die
op het Samenspel hebben
gestemd.

Handbal van SV Westfriezen kent droomseizoen
Als je aan een nieuw handbalseizoen begint, hoop je allereerst
dat er rust in de tent heerst. En als vanuit die gedachte ergens
wat kersen op de sportieve handbaltaart komen, kun je als club
tevreden terugkijken op een geslaagd seizoen. En dat werd het.
Op het veld werden diverse jeugdteams kampioen en dat zijn
altijd mooie feestjes. De B1 bleek een echte cup fighter. Eerst
schakelde het de meiden van VVW uit Wervershoof uit in de halve finale. En in een zinderende finale tegen het sterke JHC B1, was onze B1 heer en meester. Op eigen kracht
waren ze JHC op alle fronten de baas. Wat een feest was het toen de zoemer ging en
JHC met 23-20 werd verslagen. Top gedaan.
Dames 1 kende een goed seizoen. Ongeslagen werden ze kampioen. Een mooie prestatie van trainer/coach Tim van Amstel en zijn meiden. Maar ook hier onverwachte kersen
op de taart. In de halve finale voor de beker werd DTS in het slotstuk verslagen. Bekerkoorts volgde in Zwaag. Zondag 23 juni speelde Dames 1 in de bekerfinale tegen Hugo
Girls. Een finale met veel sfeer, veroorzaakt door de luidruchtige supporterslegioenen
van beide teams. Het ging tot de laatste minuut gelijk op. Toen pas kon Westfriezen
toeslaan. Met 18-16 werd Hugo Girls verslagen en mocht Westfriezen zich voor het eerst
in haar geschiedenis kronen tot bekerwinnaar. Wat een toppers.
Zondag 25 augustus vindt het 46e KaRo handbaltoernooi bij Westfriezen plaats. Daar zal de
hoofdsponsor van de handbal mooi nieuws hebben voor handballend Zwaag. Uitgebreide
sfeerreportages van dit legendarische seizoen kunt u vinden op www.westfriezen.nl.
SV Westfriezen, afdeling handbal

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
Oosterblokker

Eucharistieviering

			

Za.

13 juli

Westwoud

GEEN VIERING

Zo.

09.30 uur

Zwaag

Eucharistieviering

19.00 uur

Zwaag

Rozenkransgebed in de Lourdeskapel

14 juli

		

19.00 uur

Di.

16 juli

09.00 uur

Zwaag

Eucharistieviering in de Lourdeskapel

Wo.

17 juli

08.30 uur

Zwaag

Stille Aanbidding in de Lourdeskapel

		

09.00 uur		

Eucharistieviering

Do.

18 juli

09.00 uur

Zwaag

Eucharistieviering in de Lourdeskapel

Vr.

19 juli

09.00 uur

Zwaag

Eucharistieviering in de Lourdeskapel

Za.

20 juli

19.00 uur

Oosterblokker

GEEN VIERING

			

Westwoud

Eucharistieviering met Samenzang

Zo.

Zwaag

Eucharistieviering met Samenzang

21 juli

09.30 uur

		

14.30 uur		

Filipijnse viering in het Engels in de Lourdeskapel

		

19.00 uur		

Rozenkransgebed in de Lourdeskapel

Di.

23 juli

09.00 uur

Zwaag

Eucharistieviering in de Lourdeskapel

Wo.

24 juli

08.30 uur

Zwaag

Stille Aanbidding in de Lourdeskapel

16.00 uur

Blokker

Eucharistieviering in Brinkpark

		
		

09.00 uur		

Eucharistieviering in de Lourdeskapel

Do.

25 juli

09.00 uur

Zwaag

Eucharistieviering in de Lourdeskapel

Vr.

26 juli

Eucharistieviering in de Lourdeskapel

09.00 uur

Zwaag

		

16.30 uur

Zwaag

Viering in de Perelaar

Za.

19.00 uur

Oosterblokker

Eucharistieviering met Samenzang

27 juli

			

Westwoud

GEEN VIERING

Zo.

Zwaag

Eucharistieviering met Samenzang

28 juli

09.30 uur

		

19.00 uur		

Rozenkransgebed in de Lourdeskapel

Di.

30 juli

09.00 uur

Zwaag

Eucharistieviering in de Lourdeskapel

Wo.

31 juli

08.30 uur

Zwaag

Stille Aanbidding in de Lourdeskapel

		
Do.

09.00 uur		

01 aug. 09.00 uur

Zwaag

Eucharistieviering in de Lourdeskapel
Eucharistieviering in de Lourdeskapel
Lees verder op de volgende pagina >>

Vr.

02 aug. 09.00 uur

		

Zwaag

19.00 uur		

Eucharistieviering in de Lourdeskapel
Rozenkransgebed van de Goddelijke Barmhartigheid

				

in de Lourdeskapel

Za.

GEEN VIERING

03 aug. 19.00 uur

Oosterblokker

			

Westwoud

Eucharistieviering met Samenzang

Zo.

Zwaag

Eucharistieviering met Samenzang

04 aug. 09.30 uur

		

19.00 uur		

Rozenkrans bidden in de Lourdeskapel

Di.

06 aug. 09.00 uur

Zwaag

Eucharistieviering in de Lourdeskapel

Wo.

07 aug. 08.30 uur

Zwaag

Stille Aanbidding in de Lourdeskapel

		
Do.

09.00 uur		

08 aug. 09.00 uur

Zwaag

Eucharistieviering in de Lourdeskapel
Eucharistieviering in de Lourdeskapel

Vr.

09 aug. 09.00 uur

Zwaag

Eucharistieviering in de Lourdeskapel

Za.

10 aug. 19.00 uur

Oosterblokker

Eucharistieviering met Samenzang

Westwoud

GEEN VIERING

			
Di.

13 aug. 09.00 uur

Zwaag

Eucharistieviering in de Lourdeskapel

Wo.

14 aug. 08.30 uur

Zwaag

Stille Aanbidding in de Lourdeskapel

		
Do.

09.00 uur		

15 aug. 09.00 uur

Zwaag

				

Eucharistieviering in de Lourdeskapel
Maria Tenhemelopneming
Eucharistieviering in de Lourdeskapel

Vr.

16 aug. 09.00 uur

Zwaag

Eucharistieviering in de Lourdeskapel

Za.

17 aug. 19.00 uur

Oosterblokker

GEEN VIERING

			

Westwoud

Eucharistieviering met Samenzang

Zo.

Zwaag

Eucharistieviering met Samenzang

18 aug. 09.30 uur

		

11.00 uur		

Vietnamese viering in de Lourdeskapel

		

14.30 uur		

Filipijnse viering in het Engels in de Lourdeskapel

		

19.00 uur		

Rozenkransgebed in de Lourdeskapel

Di.

20 aug. 09.00 uur

Zwaag

Eucharistieviering in de Lourdeskapel

Wo.

21 aug. 08.30 uur

Zwaag

Stille Aanbidding in Lourdeskapel

		

09.00 uur		

Eucharistieviering in de Lourdeskapel

Do.

22 aug. 09.00 uur

Zwaag

Eucharistieviering in de Lourdeskapel

Vr.

23 aug. 09.00 uur

Zwaag

Eucharistieviering in de Lourdeskapel

Za.

24 aug. 19.00 uur

Oosterblokker

Eucharistieviering met Samenzang

			

Westwoud

GEEN VIERING

Zo.

Zwaag

Eucharistieviering met Samenzang

25 aug. 09.30 uur

		

19.00 uur		

Rozenkransgebed in de Lourdeskapel

Di.

27 aug. 09.00 uur

Zwaag

Eucharistieviering in de Lourdeskapel

Wo.

28 aug. 08.30 uur

Zwaag

Stille Aanbidding in de Lourdeskapel

		

09.00 uur		

Eucharistieviering in de Lourdeskapel

		

16.00 uur

Eucharistieviering in Brinkpark

Blokker

Do.

29 aug. 09.00 uur

Zwaag

Eucharistieviering in de Lourdeskapel

Vr.

30 aug. 09.00 uur

Zwaag

Eucharistieviering in de Lourdeskapel

		

16.30 uur		

Viering in de Perelaar

Activiteiten in de Dorpskerk van Westerblokker
Tijdens de Jaarmarkt op 31 augustus zal in de
Dorpskerk van Blokker aan Westerblokker 105
een expositie van Paula Bordes en Marquerite
Bogers plaatvinden.
Paula Bordes uit Zwaag exposeert met diverse
beelden van brons, hout en steen in verschillende
technieken. Paula volgde naast haar werk als
radiologisch laborante lessen bij Toni Gerlach en
Lenie van der Laan. Tevens volgde ze een tweejarige opleiding bij Herma Bovenkerk in Koudum.
Op dit moment werkt ze bij Aart Prins in Hoorn.
Marquerite Bogers uit Zwaag exposeert met
olieverf schilderijen. Op de middelbare school
in Grootebroek kreeg Marguerite het vak beeldende vorming. Vervolgens volgde zij Academie
Minerva, de kunstacademie in Groningen. Ook
studeerde zij cultuurgeschiedenis in Zwolle.
Tijdens Open Monumentendag op 14 september is het mogelijk om de toren te beklimmen.
Tevens wordt er op het orgel gespeeld en kan de
klok bekeken worden. Voor wie de klim niet kan
maken, is er beneden in de kerk informatie over
de bijzondere afdrukken op de klok. Ook kan er
door middel van een fotospeurtocht ontdekkingen worden gedaan in de kerkruimte.
Namens de werkgroep, Corrie Balk

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 geen oppas en kindernevendienst.
Zondag 28 juli
ds. J. Meinders

Blokker

Zondag 18 augustus Zwaag
ds. N. J. Pronk

Zondag 14 juli
Blokker
mw. I. Broekhuizen-Slot

Zondag 4 augustus
mw. G. Bijl

Zwaag

Zondag 25 augustus Blokker
ds. R. Kooiman

Zondag 21 juli
ds. J. Meinders

Zondag 11 augustus Blokker
ds. R. Kooiman

Zondag 7 juli
ds. B. Olde

Zwaag

Zwaag

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.

