
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 8 november kunt u inleveren 

uiterlijk op woensdag 30 oktober 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 18 25 oktober 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, stich-
tingen 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 
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Volg ons ook op Facebook: www.facebook.com/Samenspel

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

Handbal SV Westfriezen in het nieuw
Het 46ste KaRo handbaltoernooi was een prachtig sportevent op onze mooie locatie 
waar het de sporters aan niets ontbreekt. Of eigenlijk toch wel iets. Een elektronisch 
scorebord op het handbalveld was een lang gekoesterde wens. En die wens is vervuld 
door onze hoofdsponsor want bij het verlengen van het vierjarige sponsorcontract 
heeft KaRo de vereniging verrijkt met een scorebord dat een echte eyecatcher is. En 
daar hield het niet mee op. Ook zijn alle handbalteams voorzien van nieuwe outfits, 
die er helemaal trendy uit zien. Hulde voor Danny en Arjan voor dit meer dan gulle 
gebaar.

Het elektronische scorebord maakt direct flinke overuren. Handballend Westfriezen 
scoort er lustig op los op sportpark ‘t Krijt. Dames 1 blijft zeker niet achter. Vorig 
seizoen werden ze ongeslagen kampioen en wonnen ze ook de regiobeker. Door 
het winnen van de regiobeker mochten we met de landelijke beker meedoen. Daar 
werden de laatste weken KSV 1 en SEW 3 uit de hogere hoofdklasse verslagen. De 
volgende ronde is ergens rond 5 november. Wij houden u op de hoogte. Door het 
veldkampioenschap is Dames 1 gepromoveerd en op het veld gaat het meer dan uit-
stekend. Ze zijn al zes wedstrijden op rij ongeslagen. 
Vol goede moed gaan de teams aan de zaalcompetitie beginnen met hopelijk hele 
mooie resultaten. Volg Westfriezen handbal op www.westfriezen.nl.

SV Westfriezen, afdeling handbal



De Herleving Zwaag goes classic!

Zaterdag 2 november geeft muziekvereniging De Herleving Zwaag 
een concert met als thema ‘klassiek’ in cultureel centrum De Hues-
molen in Hoorn.
De harmonie speelt werken van Bach, Strauss en ook het Trompetenkonzert van 
Haydn. Met dit laatste stuk ontstond het idee voor dit klassieke concert. Een van onze 
trompettisten wilde dit stuk graag spelen voor zijn D-examen HaFaBra in het voorjaar 
van 2019. Het is een heel moeilijk stuk, vooral voor de trompet (en de klarinetten), 
maar alle orkestleden vonden het een leuke ervaring. En zo ontstond het idee om in 
november een klassiek concert te geven. Er was echter een probleem toen bleek dat 
onze trompettist die het stuk zou spelen niet kon spelen op 2 november. Gelukkig 
was een van onze andere trompettisten bereid het stuk in te studeren. Wat een geluk 
dat dit orkest zoveel goede trompettisten heeft. 

Oude legende
Ook het leerorkest heeft zich laten inspireren door de klassiekers en wel door Mozart. 
Dit orkest speelt onder andere The Young Amadeus in een arrangement van J. de 
Haan en Non Piú Andrai. Er zijn echter niet alleen klassieke werken te horen, want 
de harmonie speelt ook First Suite van Gustav Holst en The seventh night of July van 
Itaru Sakai. Op 7 juli viert Japan ‘Tanabata’. Het is een feestdag die terug te voeren is 
op een oude legende. Volgens dit verhaal mogen in die nacht een jonge man en een 
jonge vrouw alleen dan elkaar zien. Gescheiden door de Melkweg leven ze de rest 
van het jaar apart van elkaar. In The seventh night of July verklankte Itaru Sakai deze 
romantische geschiedenis.
Het belooft een mooie muzikale avond te worden. We hopen u dan ook te mogen 
begroeten. Aanvang 20.00 uur, zaal open vanaf 19.30 uur.

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

Donderdag 31 oktober en vrijdag 1 november is er geen prikpunt in de praktijk. 
Deze dagen zijn alle locaties voor bloedafname gesloten, ook in het Dijklander 
Ziekenhuis. Dit heeft te maken met de overschakeling naar een nieuw elektro-
nisch patiëntendossier in het Dijklander Ziekenhuis. 
  
Voor actuele informatie: www.julianalaan.praktijkinfo.nl



Ophaaldata oud papier Blokker
Het oud papier wordt elke woensdag in de even weken 
opgehaald in Blokker. De opbrengst komt ten goede  
aan De Blokkers.

OPHAALDATA: WOENSDAG 30 OKtOBER        
 WOENSDAG 13 NOVEMBER 
SVP PAPIER GEBuNDELD OF IN DOOS/BAK AAN DE WEG ZETTEN.

Oproep: ook vijftig jaar?
Samenspel viert volgend jaar een feestje: het dorpsblad 

beleeft dan haar vijgtigste jaargang. Dit heuglijke feit wil-
len we natuurlijk niet zomaar voorbij laten gaan. Daar heb-

ben we wél onze lezers voor nodig. De redactie is namelijk op 
zoek naar verhalen en foto’s die allemaal iets met het getal vijftig 

te maken hebben. We zoeken bijvoorbeeld mensen die in 2020 ook 
vijftig jaar worden, vijftig jaar getrouwd zijn of ergens vijftig jaar in 

dienst zijn. Maar ook verenigingen die vijftig jaar bestaan of lezers die op 
nummer 50 wonen, kunnen ons mailen. Alles is welkom, als het maar met 
het getal 50 te maken heeft. Stuur gerust een leuke foto mee (minimaal 1 
MB)! De grappigste, leukste, meest bijzondere en mooiste foto’s krijgen een 
plekje op het speciale jubileumomslag van Samenspel. 
Stuur een mailtje naar redactie@stichtingsamenspel.nl. We kijken uit naar 
de reacties!
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Wist u dat?
• Zwaag over een echte televisiezender beschikt
• U deze zender kunt zien op uw computer
• Als u naar www.zwaag-tv.nl gaat de mooiste filmpjes van Zwaag ziet
• Dat helemaal gratis is
• U kunt kijken wanneer u dat wilt
• U ook een filmpje kunt laten maken
• U dat niets kost maar leuk is voor het nageslacht
• Het mijn hobby is om films te maken
• Ik in Zwaag woon
• Wist u allemaal niet dat zwaag-tv.nl uit Zwaag komt

Groetjes Peter Lely



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

Een lekke band
  Geen Oktoberfeste in Zwaag

Carnaval maar 1 keer per jaar
Terugbellers die vergeten terug te bellen

Maandagmorgen..... nog 5 dagen voor het weer weekend is
Een structureel tekort weekend

De batterij van je telefoon altijd leeg is  
op ongewenste momenten

Mensen die mopperen dat het ‘glas altijd halfvol is’
70 rijden waar je 100 mag

stom!
GERARD MOL UIt ZWAAG

Gerard Mol geeft de rubriek door aan Kirsten Grim uit Zwaag. 
De redactie van Samenspel ontvangt haar bijdrage aan ‘Stom’ - inclusief foto - graag 
vóór 30 oktober 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.



De Blockeniers presenteert 50e Prins of Prinses

Beste ingezetenen van het Rijk der Blockeniers en daar-
buiten, nog maar een paar weken te gaan en dan presen-
teert carnavalsvereniging De Blockeniers zijn nieuwe Prins 
of Prinses, Adjudant of Adjudante en Hofdames tijdens de 
prinsbekendmaking op vrijdag 15 november in De Harmo-
nie. Het belooft nu al een speciale avond te worden want 
het is de 50e Prins die aan het Rijk der Blockeniers gepresenteerd wordt. Al zijn alle 
voorgaande Prinsen en Prinses met hun gevolg speciaal, deze bekendmaking wordt 
toch wel een hele speciale want 50 jaar De Blockeniers moet goed gevierd worden. 

In 1970 kwamen vijf wijze mannen bijeen, te weten Nan Kluft, Piet Kuiper, Piet Koster, 
Piet Broers en Dick Bransen en hieruit ontstond de oprichting van carnavalsvereniging 
De Blockeniers. Nu 50 jaar verder bloeit de vereniging nog steeds en inmiddels ook al 
jaren met een Jeugdprins en gevolg en Jeugdraad van Elf. Hoe mooi is het dat ook na 
al die jaren carnaval volop leeft in Blokker.

Afgelopen seizoen regeerde Prins Mancke, Adjudant Nelis en hun geweldige Hofda-
mes Floortje en Isa over het Rijk der Blockeniers. Wat hebben wij van ze genoten en 
vooral van het enthousiasme waarmee ze dat deden. Maar helaas komen zij nog maar 
een paar keer in functie om vervolgens op 15 november af te treden. uiteraard doen 
zij dat met veel, heel veel mooie herinneringen.

Carnavalsvereniging De Blockeniers nodigt u uit op 15 november in De Harmonie 
voor een spetterende prinsbekendmaking. Vanaf 21.00 bent u van harte welkom. De 
muziek zal worden verzorgd door PartyTop.

Biljartvereniging NHD Zwaag
Zondag 3 november zal een feestelijke middag wor-
den gehouden voor alle leden van Biljartvereniging 
NHD. Ook andere belangstellenden zijn van harte 
welkom om het resultaat te bewonderen van ons ge-

heel gerenoveerde clubgebouw. 
Diverse vrijwilligers hebben vele uren aan de werkzaamheden 
besteed en het resultaat mag er dan ook zijn. 

  Belangstellenden zijn van harte welkom tussen 14.00 en 17.00 
uur. Voor de jongeren is het een perfecte gelegenheid om eens 
kennis te maken met ons biljartcentrum en de mooie biljartsport. 
Graag tot ziens op 3 november.

Het Bestuur van Biljartvereniging NHD



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 28 OKtOBER
MAANDAG 13 NOVEMBER

Beleef Westfriesland en kom naar de Westfrieslanddag

Wilt u meer weten 
over ons mooie West-
friesland en haar rijke 
cultuur en historie? 
Dat kan! Het Westfries 
Genootschap gaat 
zaterdag 2 november 
het gebied binnen de 
Westfriese Omringdijk 
uitgebreid op de kaart 
zetten.

Iedereen met interesse in Westfriesland is van 11.00 tot 17.00 uur van harte welkom 
in de Spartahal in Schagen bij de enige echte Westfrieslanddag. Deze dag staat het 
Westfries Genootschap klaar om bezoekers Westfriesland te laten beleven. Volg een 
lezing of een workshop, bezoek een optreden of kijk een film. Kinderen kunnen 
zelf meel maken en archeologische ontdekkingen 
doen. En wat dacht u ervan om met het hele gezin 
op de foto te gaan in Westfries kostuum?
Daarnaast zijn er prijsvragen en enkele bijzondere 
activiteiten. Joop van Diepen presenteert zijn 
Westfriese Kronkels (een uSB-stick met 99 West-
friese verhalen). Ook worden de winnaars van de 
verkiezing van de mooiste vrijstaande woning van 
Westfriesland bekend gemaakt.

Er is voor jong en oud veel te beleven op de West-
frieslanddag. En het mooiste komt nog: de entree 
en alle activiteiten zijn gratis. Dus kom zaterdag 2 
november naar de Spartahal aan de Zuiderweg 2a 
in Schagen. Wij verheugen ons op uw komst!
Meer informatie over deze dag kunt u vinden op 
www.westfrieslanddag.nl en op Facebook.



Vrienden en vriendinnen van Het Masker

Zo hier ben ik dan. Wat zijn je andere twee wensen?
Spiegeltje spiegeltje aan de wand, wie is de mooiste van het land?
Niemand weet, niemand weet, dat ik Repelsteeltje heet!
Zomaar wat quotes uit bekende sprookjes. 

Maar wie gaan straks de hoofdrollen spelen in het volgende Zwaagse sprookje? 
Welke Hofdames zijn de moeite om voor te smelten of 1001 nachten wakker voor te 
blijven? Assepoester is het bewijs dat een nieuw paar schoenen je leven kan verande-
ren, maar als je om middernacht je schoen verliest, ben je gewoon dronken.

Het Masker leeft vanaf heden weer in een fantasiewereld en houdt de realiteit soms 
angstvallig voor zich. Daarom maken de Maskerleden er dus elke dag een sprookje 
van; redden Prinsessen en verslaan draken. Kussen af en toe een kikker en eten een 
vergiftigde appel. Zien Tarzan steeds half naakt voorbij rennen en sommigen zijn mis-
schien wel jaloers op Sneeuwwitje want die sliep met zeven mannen tegelijkertijd.
 
Op de nieuwe Prins moeten we helaas nog even op wachten voor dat hij bij ons is. 
De reden hiervoor is dat hij niet op het witte paard komt maar op een grote groene 
schildpad. Hij heeft wel beloofd dat ‘ie ruim voor de prinsbekendmaking arriveert. In 
de tussentijd kunnen wij op de site alvast wat ideeën opdoen over wie we het hier 
hebben of suggesties aandragen voor de PrinsenPoll.

Wist u trouwens al dat de aankomende prinsbekendmaking geheel in het teken staat 
van het Eurovisie Songfestival? Nog zo’n sprookje dat na 44 jaar weer werkelijkheid 
is geworden voor Nederland. Verkleed je dus zo extravagant mogelijk, kom in gala of 
versier jezelf in de kleuren van je favoriete land om in de juiste sfeer te komen. 
De deuren van de Leuttempel zwaaien met een luide knal exact om 21.00 uur open. 
De entree tot 22.00 uur is 5 euro. Na 22.00 uur bedraagt de entree 11 euro. We 
starten hoe dan ook vet op tijd met de act zodat om ‘elf over elf’ de nieuwe Prins en 
Hofdames daadwerkelijk ontmaskerd zijn. Dus zorg dat je er op tijd bij bent.

Het geweldige ontladingsfeestje daarna is dit jaar met de live band Jukebox. De 
afgelopen jaren heeft deze feestband een spoor van overbelaste stembanden, losse 
heupen, moeie kuiten, lamme handen en de nodige lachspierpijn achter zich gelaten 
met een unieke show. Ja, ja, Het Masker houdt wel van een goed feessie dus dat komt 
mooi uit.

Wie wordt de nieuwe Prins Carnaval van Zwaag? Zaterdag 9 november weten we het!
Zaal open om 21.00 uur, 5 euro entree tot 22.00 uur, daarna 11,00 euro.

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



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

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

Kinderboekenweek op De Wingerd

Tijdens de 
Kinderboe-
kenweek ‘Reis 
mee’ hebben 
alle groepen gezamenlijk meer-
dere verhalen  gemaakt met als 
titel ‘De ongelofelijke reis’. Iedere 
groep mocht de eerste paar zin-
nen van dit verhaal starten. 
Daarna werd het verhaal dagelijks 

doorgegeven aan een andere groep. Die maakte  ook weer een paar zinnen. uit-
eindelijk zijn de verhalen in de groepen voorgelezen. Ter afsluiting zijn de verhalen 
voorzien van illustraties en verzameld op de grote tafel in de aula. Zo kan iedereen 
onze ongelofelijke reisverhalen lezen. 
Daarnaast zijn natuurlijk heel veel prentenboeken voorgelezen, zodat we allemaal 
op reis zijn geweest in allerlei verhalen. Door verhalen komen kinderen in aanraking 
met vele soorten taal, spreekwoorden, gezegdes, culturen, gewoontes en natuurlijk 
de heerlijke wereld van de fantasie. Dit is onontbeerlijk voor de ontwikkeling van 
een kind. Tijdens de Kin-
derboekenweek stond een 
boekenkraam in de aula 
waar ouders boeken konden 
bestellen en zij hebben daar 
ook dankbaar gebruik van 
gemaakt. 

Tot ziens bij onze sterke-
verhalen-tafel.



Familieberichten & Zoekertjes

DANKBETuIGING

Je bent niet meer
daar waar je was

maar overal waar wij zijn.

Bedankt voor de overweldigende belangstelling  
tijdens de ziekte en na het overlijden van mijn lieve man, 

onze paki, schoonvader en onze oop

RENÉ StROEt

Dit heeft ons heel veel goed gedaan.

Janny Stroet-Moelee, kinderen en kleinkinderen.

Voor plaatsing in het Samenspel van 25 oktober graag uiterlijk op  
WOENSDAG 16 oktober 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.

De Zonnebloem Westerblokker

De Zonnebloem Westerblokker kijkt terug op heel 
gezellige uitjes. Zo zijn we twee keer naar de  
tentoonstelling van Marius van Dokkum in Andijk  
geweest. In het vierde kwartaal komt nog een winkeldag in Heerhugowaard.
Wij bedanken iedereen die weer loten van ons heeft gekocht. De eerste 25 prijzen zijn 
niet in Blokker gevallen, maar er zijn wel prijzen gevallen op meerdere eindcijfers, dus 
kijk uw lot na. u kunt de volledige trekking ook vinden op www.zonnebloem.nl.



Inloopspreekuur 1.Hoorn
1.Hoorn, het loket voor Zorg en Ondersteuning van Gemeente Hoorn, start per 7 
november met een spreekuur in Ontmoeten bij Brinkpark. Heeft u vragen of wilt u 
informatie? Dan kunt u vanaf 7 november op donderdag tussen 10.00 en 11.00 uur 
terecht in Ontmoeten bij Brinkpark.

Handwerkmarkt
De handwerkgroep organiseert dinsdag 19 en donderdag 21 november een hand-
werkmarkt. u bent van harte welkom om tussen 10.00 en 16.00 uur binnen te lopen. 
Er zijn leuke artikelen te koop voor sinterklaas en kerst en ook de welbekende sokken 
zijn verkrijgbaar.

Koffiebonnen kopen
De koffie wordt betaald met koffiebonnen. Deze koffiebonnen kunt u kopen bij Ont-
moeten 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.

KVG Zwaag maakt kennis met kruiden
Donderdag 7 november wordt weer een leuke avond 
waarin we kunnen zien en horen hoeveel waarde-
vols je met kruiden kunt doen. In onze tuinen, in de 
supermarkt of gewoon via potjes op de vensterbank 
kunnen wij ons dagelijks verrijken met het gebruik en 
de werking van kruiden. Ook worden in crèmes kruiden verwerkt. Onze gast van deze 
avond weet hier veel vanaf. Kom dus gezellig op donderdag 7 november naar De 
Plataan, aanvang 20.00 uur. 

Het verslag van de thema-avond op 17 oktober ‘een ongeluk zit in een klein hoekje’ 
komt in het volgende Samenspel. Eind november maken we er met z’n allen een 
gezellige high tea van bij Intratuin. Houd uw programmakaart goed in de gaten. 
Natuurlijk is er bij het KVG ook plaats voor nieuwe leden. 
Voor 22,50 euro kunt u een heel seizoen allerlei leuke bijeenkomsten bijwonen. 

Bel voor informatie: 0229-238155 of 0229-237609.



Lees verder op de volgende pagina >>

26 oktober MAK theater van de Nacht 18.30 - 22.30 uur
 Kloosterhout 1-2, Blokker

27 oktober Mak’s Biomarkt 10.00 - 16.00 uur
 Kloosterhout 1-2, Blokker

27 oktober Antiek en brocante markt 11.00 - 16.00 uur
 Cultureel Centrum Pancratius, Oosterblokker

28 oktober Open repetitieavond Popkoor Eigenwijs Vanaf 20.00 uur
 De Witte Valk, Zwaag

30 oktober De verrassende eigenaardigheden van bomen 13.30 - 15.30 uur
 Wandeling start: Kloosterhout 1-2, Blokker

 2 november De Herleving Zwaag goes classic! Aanvang 20.00 uur
 Cultureel Centrum De Huesmolen, Hoorn

 2 november Beleef West-Friesland tijdens de Westfrieslanddag 11.00 - 17.00 uur
 Spartahal, Zuiderweg 2a, Schagen

 3 november Feestelijke middag Biljartvereniging NHD 14.00 - 17.00 uur
 Biljartcentrum, Zwaag (achter De Witte Valk)

 4 november thema-avond ‘Van dut en van dat, van alles wat’ 19.30 - 22.00 uur
 Historische Vereniging Blokker, Veilingweg 1, Blokker 

4-9 november Collecte Alzheimer Nederland

  7 november themabijeenkomst Einde-Leven-Zorg 10.00 - 12.00 uur
 Cultureel Centrum De Plataan, Zwaag 

  9 november Bokbier/gezelligheidstennistoernooi Vanaf 17.00 uur   
 LTC Wings, Blokker

  9 november Klaverjassen Aanvang 20.00 uur
 SV Westfriezen, Zwaag

  9 november Dorpsveiling Oosterblokker Aanvang 20.00 uur
 De Harmonie, Blokker

Activiteitenagenda  oktober/november



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

27 okt Heren Westfriezen-KSV  14.00 uur Zwaag

3 nov Dames De Blokkers-DVC ’26  11.30 uur Blokker

3 nov Heren De Blokkers-DWOW  14.00 uur Blokker

ZAALVOEtBAL

28 okt Dames ZVV Zwaag/Hooglandkozijnen-RtC ’72  5  19.15 uur Zwaag

1 nov Heren ZVV Zwaag/Hooglandkozijnen-Os Lusitanos  20.55 uur Zwaag

HANDBAL

27 okt Dames HV Blokker-Commandeur/VVW 3  12.00 uur De Kreek

27 okt Heren HV Blokker-US  3  13.15 uur De Kreek

VOLLEYBAL

3 nov Dames WFHC-MHC Weesp  12.45 uur De Roskam Zwaag

3 nov Heren WFHC-MHC Weesp  14.45 uur De Roskam Zwaag

Sportagenda  oktober/november

  9 november Tributeband Callahan Clearwater Rivival Aanvang 20.00 uur
 MFA De Kreek, Zwaag
 
10 november Kogge Klassiek uit Avenhorn: Opera Verdie Aanvang 15.00 uur 
 Cultureel Centrum Pancratius, Blokker

14 november Verkoop door hobbyclubs
 De Perelaar, hoofdingang Pastoor Nijenstraat, Zwaag  
 
19 november Klaverjassen Aanvang 20.00 uur
 De Wildebras, Zwaagdijk-West

19 + 21 nov Handwerkmarkt 10.00 - 16.00 uur
 Ontmoeten bij Brinkpark, Blokker 

22 november JB vinyl avond Aanvang 20.30 uur
 De Wildebras - Zwaagdijk-West

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



Verkeersles op het schoolplein

Woensdag 16 oktober kwamen alle kinderen van groep 
3 t/m 6 van basisschool De Bussel op de fiets naar school. 
Zij kregen namelijk verkeersles op 
het schoolplein. De verkeersouder 
had samen met andere hulpou-
ders een circuit uitgezet met drie 
onderdelen. De kinderen leerden 
hoe je moet inhalen met de fiets, 
hoe je het beste kan lopen met de 
fiets aan de hand, wat te doen bij 
een zebrapad en over een drem-
pel heen gaan met de fiets. Dit 
was nog eens een leuke manier 
om verkeersles te krijgen. Dit 
schooljaar volgt er nog een ver-
keersochtend en na afloop krijgen 
alle kinderen een diploma.

tributeband Callahan Clearwater Revival in De Kreek

Zaterdag 9 november ontvangt MFA de Kreek tributeband Callahan Clearwater 
Revival. uitleggen welke band zij tributeren, lijkt ons overbodig maar we doen het 
toch maar voor de zekerheid. Callahan Clearwater Revival is zonder twijfel de beste 
Creedence Clearwater Revival band van  Nederland.
De band neemt je mee terug in de tijd naar de onvervalste Roots Rock. Klassiekers als 
Fortunate Son, Suzie Q, Born on the Bayou, Bad Moon Rising, Hey Tonight en Down 

on the Corner maken allemaal onderdeel uit van de 
eindeloos lange lijst met hits van Creedence Clear-
water Revival. Als je de ogen sluit, hoor je de jonge 
John Fogerty en CCR. De muziek wordt vanuit de 
basis overgebracht door de vier Achterhoekse muzi-
kanten van Callahan Clearwater Revival: Jan Willem 
Lichtenberg (zang en gitaar), Leon Huitink (drums), 
Marc Schenk (gitaar) en Erikjan Luiten (bas).

Kaarten kosten 10 euro per stuk en kunnen worden 
besteld via de website van MFA De Kreek www.
dekreekhoorn.nl of worden afgehaald aan de balie 
aan de Meetketting 2-3 in Zwaag.

Peter Schaper



Open jij in december ook je thuisrestaurant?

Hou jij van koken en vind 
je het leuk om buurt- of 
stadsgenoten beter te 
leren kennen? Dan is dit 
je kans. Open als thuiskok 
in de gemeente Hoorn in 
de kerstperiode je eigen 
thuisrestaurant. Dat kan 
tijdens ‘Ontmoeten aan 
Tafel’, voorheen bekend 
als ‘Glouwe Bai de Buren’. 
Al twee jaar ontmoeten 
stadsgenoten elkaar met 
groot succes tijdens een 
ongedwongen kosteloos etentje in de kerstperiode. Eten verbindt, zeker als het bij 
mensen thuis gebeurt, in je eigen buurt of stad. We hopen dit jaar nog meer thuiskoks 
enthousiast te krijgen om buurt- of stadsgenoten uit te nodigen voor een gezellig diner.  

Hoe werkt het?
Een thuiskok opent op een vooraf 
zelf te kiezen moment in de periode 
16 t/m 31 december zijn of haar 
thuisrestaurant. Je kunt zelf aange-
ven hoeveel mensen je wilt ontvan-
gen. De gasten komen kosteloos bij 
je eten. Vanuit Ontmoeten aan Tafel 
krijg je een kleine tegemoetkoming 
in de vorm van een cadeaubon van 
een supermarkt en ook ontvang je 
een goodiebag met leuke produc-
ten van Hoornse ondernemers die 
je tijdens het diner kunt gebruiken. 
In november is er een bijeenkomst 
voor alle thuiskoks, waar je tips 
krijgt over gastheerschap. Gasten 
kunnen zich vanaf 18 november 
opgeven voor een diner bij jou thuis 
via: www.vooreenmooiestad.nl/
ontmoeten.

Doe je mee? Meld je dan aan op 
www.vooreenmooiestad.nl/ontmoeten.



thema-avond ‘Van dut en van dat, van alles wat’
Maandagavond 4 november organiseert de Historische Vereniging Blokker weer 
een thema-avond. Deze avond word gehouden in de afmijnzaal van de vroegere 
veiling Op Hoop Van Zegen, Veilingweg 1 in Oosterblokker. We beginnen om 
19.30 uur en eindigen de avond om 22.00 uur.
De Skroiversgroep van de Stichting Creatief Westfries verzorgt een optreden met 
verhalen, liedjes en gedichten die ze zelf gemaakt hebben. Ook wordt een quiz 
gespeeld en de winnaar mag zich de slimste Blokkerder noemen.

U bent van harte uitgenodigd om deze avond aanwezig te zijn.

Sinterklaasfeest Blokker

Noteer vast in uw agenda: het gezelligste 
sinterklaasfeest van Blokker wordt dit jaar 
gehouden op zondag 24 november van 
12.00 tot 14.00 uur in Het Gouden Hoofd.
Sint verwelkomt kinderen uit de groepen 
1 t/m 5 en zorgt daarbij voor iets leuks en 
iets lekkers. 
Kaarten kosten drie euro per stuk en zijn 
van 18 t/m 23 november verkrijgbaar op 
De Bussel, de Jozefschool, Westerblokker 
119 en Hair by Looxs.  Aan de deur van Het 
Gouden Hoofd kosten de kaarten vijf euro. 

Carmen Böhm, Oranjevereniging Blokker

Mededelingen Medisch Centrum Oost

Huisartsenpraktijk A.E. Meijer en A. Bos
www.medischcentrumoost.com

De huisartsenpraktijk is wegens nascholing, vakantie of nachtdienst gesloten op:
Vrijdag 1 november en maandag 2 december.

Donderdag 31 oktober is er geen bloedafname in MCO.  
Het prikpunt is deze dag gesloten vanwege de overgang naar een nieuw systeem.

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



Kom je verwonderen in  
het theater van de Nacht
Tijdens de landelijke Nacht 
van de Nacht, zaterdag 26 
oktober, organiseert MAK Blokweer het Theater van de Nacht. Dit is een bijzondere 
en avontuurlijke avond voor het hele gezin, vol verwondering in en over het donker. 
Er zijn verschillende acti-
viteiten voor jong en oud. 
Centraal staat prachtig 
verteltheater waarin alle 
toehoorders zich kunnen 
laten meeslepen. In het 
donker wandel je langs een 
schaars verlicht pad, waarbij 
je het landschap heel anders 
ervaart dan overdag. On-
derweg zie je wonderlijke 
optredens van Danscollectief 
Hoorn en Popkoorn Hoorn. 
De route eindigt met een voorstelling van theatergroep Zandstorm, waarbij het ver-
haal voor je ogen wordt opgetekend met eindeloos transformerend zand.
In het bezoekerscentrum kunnen kinderen zich laten schminken. Ook zijn er leuke 
creatieve activiteiten, zoals een magische toverstaf. Tussen de activiteiten door kun je 
gezellig bij het kampvuur komen zitten, verzorgd door Scouting Martin Luther King. 
Iedereen is van 18.30 tot 22.30 uur welkom. Kosten zijn 6,50 euro per persoon. Reser-
veren is noodzakelijk: 0229-266344 of info@mak-blokweer.nl.

De verrassende eigenaardigheden van bomen
MAK Blokweer, de KNNV en IVN organiseren in 2019 een reeks natuurwandelingen 
door heel Hoorn. Woensdag 30 oktober leidt een wandeling langs verschillende inte-
ressante en opvallende boom- en struiksoorten in natuurpark Blokweer. Tijdens deze 
wandeling, onder leiding van parkbeheerder Hans Timmerman, komen de verras-
sende eigenaardigheden van bomen en struiken aan het licht. De wandeling begint 
om 13.30 uur bij de Molshoop, het bezoekerscentrum van MAK Blokweer. Rond 15.30 
uur eindigt de wandeling weer bij het startpunt. Aanmelden: 0229-266344 of info@
mak-blokweer.nl. Deelname kost 3,50 euro per persoon (inclusief koffie/thee).

MAKS’ Biomarkt 
MAKS’ Biomarkt is een kleinschalige, maandelijkse (streek)markt met biologische en 
duurzame producten van lokale ondernemers. Zondag 27 oktober van 10.00 tot 16.00 
uur vindt de editie van deze maand plaats. De markt vindt in verband met weersver-
wachting grotendeels binnen plaats, op de benedenverdieping van bezoekerscentrum 
de Molshoop. Toegang is gratis. Honden zijn niet toegestaan. Meer informatie: 0229-
266344 of info@mak-blokweer.nl.



tennisvereniging LtC Wings bruist 

Naast de reguliere competitievormen worden de  
komende tijd op het tennispark van LTC Wings in  
Blokker diverse activiteiten georganiseerd  voor 
leden en introducés. Vrijdag 25 oktober is de eerste klaverjas/keez-avond van het sei-
zoen. Altijd met veel kaartspelplezier in een ongedwongen ambiance. 
Vanaf 1 november is op vrijdagavond de mix- en dubbelcompetitie. Tot medio maart 
worden op tien vrijdagavonden onderling wedstrijdpartijen gespeeld.  
Zaterdag 9 november is vanaf 17.00 uur het traditionele bokbier/gezelligheids-tennis-
toernooi.
Lijkt het je leuk om mee te doen? Je bent van harte welkom. Schrijf je snel in via de 
link die je vindt op de homepage van onze website www.ltcwingsblokker.nl (zo nodig 
naar beneden scrollen). Daar staat ook nadere informatie over onze actuele activitei-
ten. Tot ziens op ons tenniscomplex in Blokker (net over het spoor).

Activiteitencommissie LTC Wings

Musicalvereniging Zwaag spookt er op los
De leden van Musicalvereni-
ging Zwaag beginnen zich 
tijdens de repetities al meer 
en meer thuis te voelen in 
de duistere krochten van de 
macabere Addams residen-
tie. Doden herrijzen, liefde 
ontluikt en wordt op de 
proef gesteld, onthullingen 
worden verzwegen en wat 
een leuk familiediner zou 
moeten worden, pakt totaal anders uit dan verwacht. Nieuwsgierig naar dit sinis-
tere verhaal? Welnu, dat is in januari te aanschouwen in De Witte Valk. Donder-
dag 31 oktober is het Halloween. Dit is een dag naar het hart van de Addams Fa-
mily en juist deze feestdag hebben de Addamsen uitgekozen om de kaartverkoop 
te starten. Niet via een kassa, winkel of desk, maar natuurlijk op het world wide 
‘web’. Ga naar www.musicalzwaag.nl om kaarten te bestellen. Musicalvereniging 
Zwaag wilt u ook bedanken voor het enthousiast afnemen van de zogenaamde 
‘chocoloten’. Deze overheerlijke luxe bonbons blijken een groot succes te zijn. Ze 
vonden gretig aftrek en de eerste prijswinnaars hebben zich al gemeld. Wij zullen 
deze actie volgend jaar zeker weer herhalen.

Wij wensen u allen een spookachtig eng Halloween en tot het volgende nieuwsbericht.



themabijeenkomst Einde-Leven-Zorg
Donderdag 7 november houdt de Koepel van Samenwerkende Ouderenbon-
den van 10.00 tot 12.00 uur een themabijeenkomst in De Plataan in Zwaag. Het 
onderwerp van deze bijeenkomst gaat over de regie in eigen hand houden tot 
zolang dit mogelijk is. Eigenlijk willen we dit allemaal, maar hoe doe je dit? Deze 
ochtend krijgt u voorlichting over palliatieve zorg, palliatieve sedatie, euthanasie 
(beetje) en wilsbeschikking. Natuurlijk wordt ingegaan op de vraag waarom het 
zo moeilijk is om dit gesprek met partner, familie en arts te bespreken. Eén ding 
is zeker: aan het einde wacht de dood. Maar hebben wij onze wensen voldoende 
kenbaar gemaakt en hoe doe je dit?
In West-Friesland is een zogenoemde klankbordgroep actief die bestaat uit Rino 
Tettero, Guido Lamm, Leonie Vogels en Kees Blankendaal, onder auspiciën van 
Patricia Appeldoorn. Zij zullen dit thema met ons bespreken. u bent van harte 
uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn.

Afgunst, moord en machtsstrijd
Deze boeiende ingrediënten vormen de thema’s van de opera’s 
Nabucco en Macbeth van Giuseppe Verdi. Koorwerken uit de 
beide opera’s worden door Kogge Klassiek ten gehore gebracht 
in Obdam en Oosterblokker. In de voorbereidingen op deze con-
certen beleefden het koor, pianist Hans van Beelen en dirigent 
Meeuwis Rebel al een goed lopende repetitie. Dit samen met 
sopraan Violetta Lazin en bariton Wiebe-Pier Cnossen die met hun prachtige stem-
men de duetten en aria’s zullen zingen. We zetten tijdens de komende repetities de 
puntjes op de i en dan belooft ook dit concert een succes te worden.
u bent van harte welkom om naar onze uitvoering te komen luisteren op zondag 10 
november in Cultureel Centrum Pancratius in Oosterblokker, aanvang 15.00 uur.  
Toegangskaarten zijn verkrijgbaar via secr-kk@outlook.com of via telefoonnummer 
06-22006147. 
Wilt u meer 
weten over 
ons koor? Kijk 
dan eens op 
www.kogge-
klassiek.nl of 
volg ons op 
Facebook.

Een muzi-
kale groet 
en graag tot 
ziens



Jaarlijkse verkoop door hobbyclubs in De Perelaar

Donderdag 14 november komen de hobbyclubs weer bijeen voor de jaarlijkse ver-
koop. Wat kunt u allemaal verwachten? 
•  Vera met handdoeken, gastendoekjes en slabbetjes met geborduurde randen.
•  Rita met sieraden en brei- en haakwerk waaronder knuffeldieren.
•  Janette met kaarten voor elke gelegenheid.
•  De Rode Luifel, waar Henk werkzaam is, met kaarsen en cadeauartikelen.
•   De handwerkclub met brei- en haakwerk waaronder pietjes, Sinterklaas en kerst-

mannetjes. 
•  Jan met mooi houtsnijwerk.
•  De dames van de bingo houden een verloting met mooie prijsjes.

Het is echt de moeite waard om ons te bezoeken. Iedereen is van harte welkom, denk 
aan de vele bewoners in de straten rondom ons. Er is koffie en thee met iets lekkers 
en de dames van het restaurant serveren heerlijke erwtensoep. u kunt ons vinden in 
de recreatieruimte van De Perelaar via de hoofdingang aan de Pastoor Nuijenstraat. 
Graag tot ziens op 14 november.

Namens de organisatie, An Visser van Swinderen

Collecte Alzheimer Nederland

Een van de laatste nationale collectes is die voor Alzheimer 
Nederland. In de week van 4 t/m 9 november komen de 
collectanten bij u langs. 
Het thema dit jaar is ‘Stop dementie, samen de strijd 
aangaan voor een toekomst zonder alzheimer’.
In Blokker is een enthousiaste groep van 18 collectanten 
die ieder jaar meer dan 1000 euro collecteert. Er is nog 

plaats voor twee collectanten voor de Westerblokker, van 
de Kolenbergstraat tot de Noorderdracht. Verder is het 
voor de collectant niet eenvoudig om het appartementen-
complex aan de Vriendschapslaan en de IIsvogel binnen te 
komen. Het zou fijn zijn als iemand uit het complex zelf of 

iemand die daar kennissen heeft, zou willen collecteren. 
Wilt u meehelpen? Neem dan contact op met Bert Balk, telefoon: 0229-262209. 
Er wordt dan een collectebus met identiteitskaart voor u verzorgd. Voor de co-
ordinatie van de collecte van volgend jaar wordt een vervanger gezocht. Indien u 
geïnteresseerd bent, kunt u contact opnemen via bovengenoemd telefoonnummer.

Alvast bedankt voor uw gift en medewerking.



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 Maciej Gra,dzki, 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. 26 okt. 19.00 uur Oosterblokker Eucharistievering m.m.v. Dames- en Herenkoor
   Westwoud GEEN VIERING
Zo. 27 okt. 09.30 uur Zwaag Eucharistieviering m.m.v. koor Marcanto
  14.00 uur  Vietnameestalige viering in de Lourdeskapel
  19.00 uur  Rozenkransgebed in de Lourdeskapel  
 
Di. 29 okt. 09.00 uur Zwaag Eucharistieviering in de Lourdeskapel
Wo. 30 okt. 08.30 uur Zwaag Stille Aanbidding in de Lourdeskapel
  09.00 uur  Eucharistieviering in de Lourdeskapel
Do. 31 okt. 09.00 uur Zwaag Eucharistieviering in de Lourdeskapel
Vr. 01 nov. 09.00 uur Zwaag Eucharistieviering in de Lourdeskapel
  19.00 uur  Rozenkransgebed van de Goddelijke Barmhartigheid
    in de Lourdeskapel
Za. 02 nov. 09.30 uur Zwaag Parochiële Allerzielenviering in de kerk
    Eucharistieviering 
  19.00 uur  Allerzielen Woord- en Gebedsdienst 
    m.m.v. koor Marcanto
  19.00 uur Oosterblokker Allerzielen Woord- en Gebedsdienst m.m.v. 
    Zingerderwijs
  19.00 uur Westwoud Allerzielen Woord- en Gebedsdienst m.m.v.
    Koor Eigenwijs
Zo. 03 nov. 09.30 uur Zwaag Eucharistieviering m.m.v. Grote Waalkoor
  14.00 uur  Concert St. Caecilia met twee gastorkesten in de kerk
  19.00 uur  Rozenkransgebed in de Lourdeskapel 
Di. 05 nov. 09.00 uur Zwaag Eucharistieviering in de Lourdeskapel
Wo. 06 nov. 08.30 uur Zwaag Stille Aanbidding in de Lourdeskapel
  09.00 uur  Eucharistieviering in de Lourdeskapel
Do. 07 nov. 09.00 uur Zwaag Eucharistieviering in de Lourdeskapel
Vr. 08 nov. 09.00 uur Zwaag Eucharistieviering in de Lourdeskapel
Za. 09 nov. 19.00 uur Oosterblokker Eucharistieviering m.m.v. koor Zingerderwijs
   Westwoud GEEN VIERING
Zo. 10 nov. 09.30 uur Zwaag Martinusfeest Eucharistieviering m.m.v.
    Koor Marcanto
  19.00 uur Zwaag Rozenkransgebed in de Lourdeskapel



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 meestal kinderoppas en 
kindernevendienst.

Zondag 27 oktober Blokker
ds. T. van Lente - Griffioen

Zondag 3 november Zwaag
ds. R. Kooiman

Onvergetelijke Lourdes reis

Lourdes, wie van u heeft nog nooit gehoord van dit bedevaartsoord? De plek waar 
een stukje hemel de aarde reikt. Ik ben een paar weken geleden mee geweest met 
de reis van de West-Frieslandgroep. Wat hebben we het geweldig gehad. uitstekend 
verzorgd, een prachtig programma en een geweldige groep mensen die met ons 
mee was. Hartelijkheid, meeleven met elkaar, samen plezier hebben en dan vooral de 
mooie vieringen die iedere dag werden gehouden. Mooie, soms emotionele diensten 
die je echt raakten. Al met al een belevenis die mij nog lang bij zal blijven. Populair 
gezegd, ik ben weer opgeladen en deze reis zal nog heel lang in mijn hart en hoofd 
blijven. Dank aan de organisatie van de VNB, maar vooral aan de pastores Mariet Vet 
en Jules Post en ook Ria Kuin, Harry Vet en onze gids Fred van de Winkel.

Corry Schouten

Zondag 10 november Blokker
ds. J. Meinders

Zondag 17 november Zwaag 11.00 uur
ds. R. Kooiman, gezamenlijke dienst met EBG

Expositie Elly van Kalken in De Blauwe Schuit
Van 1 september tot 13 december exposeert Elly van Kalken, inwoonster van Zwaag, 
in De Blauwe Schuit. Elly is al 30 jaar cursist bij De Blauwe Schuit en in deze over-
zichtstentoonstelling laat zij werken zien vanuit verschillende disciplines. Er zijn 
beeldhouwwerken, aquarellen en acrylschilderijen, waaronder een hele serie ‘katten-
werkstukken’. 
Naast de werken van Elly van Kalken laten ook andere cursisten hun werkstukken 
zien. De cursisten van Ank Haisma exposeren met keramiek. Er is een serie schilderijen 
te zien met het thema ‘onderwaterwereld’, gemaakt door cursisten van Hilde Schaap. 
De fotowerkgroep laat foto’s zien met het thema ‘water’. 
De expositie is te bezichtigen bij De Blauwe Schuit aan de Vredehofstraat 7a in Hoorn. 
Openingstijden zijn van maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 16.30 uur. Meer informatie 
over De Blauwe Schuit en het cursusaanbod vindt u op www.blauweschuit.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 Dijklander Ziekenhuis) 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 Dijklander Ziekenhuis Hoorn (zie ook https://www.dijklander.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 Dijklander Ziekenhuis
Maelsonstraat 3 (naast hoofdingang Dijklander Ziekenhuis) 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 Plantage 29 1695 BA 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


