
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 6 december kunt u inleveren 

uiterlijk op woensdag 27 november 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 20 22 november 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 

SAMENSPEL
St icht ing



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

Voor alle verschijningsdata en digitale edities:  www.dorpspleinzwaag.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 25 NOVEMBER
MAANDAG   9 DECEMBER

IJsvereniging Oosterblokker/Westwoud
De winter komt er weer aan en hopelijk is er dit jaar voldoende vorst om onze baan 
weer open te stellen. Aan ons zal het niet liggen. Zoals wij vorig jaar hebben beloofd 
bij aanschaf van een lidmaatschapskaart: komt er geen ijs, dan krijgt u dit jaar een lid-
maatschapskaart zonder prijs. Deze belofte zullen wij dan ook nakomen. De komende 
weken komen wij bij u aan de deur met onze lidmaatschapskaarten.
Voor degenen die vorig jaar geen lidmaatschapskaart hebben gekocht, zullen wij 
de normale contributie in rekening brengen. U kunt de contributie ook overmaken 
op rekeningnummer NL81RABO0329317962 o.v.v. Ledenkaart 2019/2020, uw naam, 
adres en eventueel hoeveel kinderen. Wij zorgen dan dat u in het bezit komt van de 
lidmaatschapskaart(en).

De kosten zijn als volgt:
Gezinskaart (ouders met kinderen tot 16 jaar) 7,00 euro
Ledenkaart (persoonlijke kaart vanaf 16 jaar) 5,00 euro
Kinderkaart (persoonlijke kaart tot 16 jaar) 3,00 euro
Donateurskaart 3,00 euro



Overdonderende start kaartverkoop
Met Halloween is de kaartverkoop voor de musical The Ad-
dams Family begonnen. Dat deze musical een aanspreken-
de is, blijkt wel uit het feit dat er binnen vier dagen meer 
dan 100 kaarten zijn verkocht. Wat geeft dit een stimulans om eind januari 2020 weer 

een prachtige musical neer te zetten. Nadat 
de professionele versie met onder andere Pia 
Douwes, Tony Neef en Johnny Kraaijkamp eind 
maart 2019 is gestopt, kregen de amateur-mu-
sicalverenigingen de gelegenheid deze musical 
op te voeren. Een prachtige musical, gespeeld in 
de donkere hoekjes van de Addams residentie. 
De voorouders van de Addams Family spelen 
een prominente rol in de musical en komen 

eens per jaar uit hun graven om de familie te ondersteunen en te bekritiseren.
Deze musical is niet alleen een uitdaging voor het 
orkest, licht, geluid, decor en special effects maar ook 
wat betreft de schmink. Van het schminkteam wordt 
het uiterste gevraagd. Wij prijzen ons gelukkig dat 
Bobbie Renooij, dé grimeur en visagist van professio-
neel musicalland, ons in twee workshops de kneepjes van het grimeurvak gaat leren. 
Wilt u ook een prachtig stukje musical bijwonen? Koop dan snel uw kaarten via 
www.musicalzwaag.nl. De uitvoeringen zijn op 17, 18, 19, 23 en 24 januari 2020.

Gezellige Winterfair in Oosterblokker
Zondag 8 december wordt de Winterfair in Oosterblokker gehouden. Cultureel 
Centrum Pancratius wordt omgetoverd tot een sfeervolle kerstmarkt met gezellige 
kramen en optredens van een gelegenheidsorkest. Er zullen 
ongeveer 40 kraamhouders aanwezig zijn met allerlei kerst-
artikelen, etenswaren, workshops, te veel om op te noemen. 
Graag verwelkomen wij u met uw gezin, buren of vrienden op 
deze zondag. Voor de inwendige mens is er glühwein, kof-
fie, thee, warme chocolademelk, kerststol, oliebollen en erwten-
soep. De markt is op de beneden- en bovenverdieping. U bent 
van harte welkom tussen 11.00 en 17.00 uur. De toegang is 1 
euro, kinderen jonger dan 12 jaar onder begeleiding gratis. 
De kerk is rolstoelvriendelijk.
Kom dus sfeer proeven én genieten op deze Winterfair.

Cultureel Centrum Pancratius, 
Oosterblokker 98, Blokker, www.ccp.nu  



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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Winterconcert kamerkoor Spiro Musica
Zondag 8 december geeft kamerkoor Spiro Musica een winterconcert in de Dorpskerk 
aan de Kerkelaan 8 in Zwaag. 
Onder leiding van de inspirerende dirigent Hilda Wiarda en met begeleiding van 
pianist Leonard Seeleman brengt het koor een variatie aan prachtige carols. Naast 
vrolijke en uitbundige stukken worden er liederen gezongen met een meer ingeto-
gen karakter. Pianist Leonard Seeleman zal halverwege het concert een solostuk ten 
gehore brengen. Na afloop is er gelegenheid om een kopje thee, koffie of glühwein 
te drinken in de ontmoetingsruimte.
U bent van harte welkom. Aanvang is 16.00 uur. Kaarten kosten 10 euro per stuk en 
kunnen gereserveerd worden via www.spiromusica.com of aan de kassa worden ge-
kocht bij aanvang van het concert.



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.

Wachten in een wachtkamer,  
terwijl je een afspraak hebt

Van elke mug een olifant maken
Geen richting aangeven in het verkeer

Mensen die boos worden omdat ‘hun’ product even niet in de  
supermarkt ligt (tip: kijk eens om je heen wat er allemaal wél is!)

Slagerijmedewerkers die keihard een nummer 
tegen je roepen, terwijl je de enige klant bent

Conducteurs die ‘glimlachjes komen ophalen’ 
in plaats van vervoersbewijzen controleren

Het eerste het beste blaadje met veel lawaai je tuin uit blazen 
(laat de herfst nou even!)

stom!
JOHN MACHTEL UIT BLOKKER

John Machtel geeft de rubriek door aan Iris Appelman uit Zwaagdijk-West. 
De redactie van Samenspel ontvangt haar bijdrage aan ‘Stom’ - inclusief foto - graag 
vóór 27 november 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.



Wat een bijzonder jaar!

2019 is nog niet voorbij, maar voor de Historische Tuin aan Koewijzend 4 in Blokker is 
het wel een heel bijzonder jaar geworden.
In het voorjaar hebben we heel veel bomen een tweede leven kunnen geven hier 
ergens in de wijk (en soms ook wat verder weg). We hopen dat ze bij de nieuwe ei-
genaren goed aangeslagen zijn en de komende jaren veel appels/peren zullen geven. 
Ook zijn de sloten gedeeltelijk gegraven die de Historische Tuin gaan omsluiten. In de 
zomer is een nieuw warenhuis gebouwd en is de fundering gestort voor de bloe-
menkas (een kniekas) die we zelf weer gaan herbouwen. Verder zijn deze zomer alle 
andere kassen gesloopt en afgevoerd en zo krijgt de Historische Tuin eindelijk steeds 
meer z’n uiteindelijke vorm.
Toen werd het september met vele hoogtepunten. Ten eerste de trouwplechtigheid 
die in de druivenkas plaatsvond. We waren voor één dag een officiële trouwlocatie. 
Dit werd een zeer geslaagde dag (voor herhaling vatbaar!). En daarna de diners in de 
druivenkas. We zijn blij dat we weer zo veel mensen hebben kunnen laten genieten 
van de prachtige ambiance - in de druivenkas onder de druiven - en van het heerlijke 
eten. Na de eerste melding in Samenspel was er al direct één avond volgeboekt. De 
andere avonden volgden zeer snel. Volgend jaar dus snel reageren als u ook een keer 
wilt dineren onder de druiven.
We willen  iedereen bedanken voor hun deelname aan de diners, waarmee ze de Cul-
tuur Historische Route Blokker en de Historische Tuin sponsoren. Het was weer super! 
Volgend jaar weer.
Zondag 24 novem-
ber vindt het laatste 
evenement van dit jaar 
plaats in de historische 
kas: een wijnproeverij. 
Een wijn webwinkel 
heeft ons benaderd 
of zij het jaarlijkse 
aanbod van herfst-win-
ter-wijnen bij ons in 
de kas mogen presen-
teren. Zo’n 25 tot 30 
wijnen uit het assorti-
ment proeven onder al die bijzondere druivenranken in de kas: een mooiere combina-
tie bestaat er toch niet? Jammer genoeg zijn die prachtige druiven voor de consump-
tie voor het overgrote deel geoogst en zijn de ranken praktisch leeg. Maar gelukkig 
kun je ze, naast de wijn, nog wel proeven en zelfs nog kopen. Da’s mooi, toch? Wijn 
proeven onder de druivenranken, een unieke ervaring. Zondag 24 november bent u 
tussen 14.30 en 17.30 uur van harte welkom in de historische druivenkas aan de Koe-
wijzend 4 in Blokker. Graag tot dan. Toegang en het proeven van de wijnen wordt u 
aangeboden door de wijn webwinkel.      



Lees verder op de volgende pagina >>

Collega’s voor de toekomst

Op de landelijke onderwijs-stakingsdag waren de 
meeste scholen in Blokker en Zwaag dicht. De leerkrachten staakten om duidelijk te 
maken dat voor goed onderwijs, nu en in de toekomst, meer geld nodig is. Ook de 
leerkrachten van Het Ooievaarsnest vinden dat er meer gedaan moet worden om met 
name het probleem van het lerarentekort op te lossen. Ze kozen er echter niet voor 
om op 6 november de deuren te sluiten, maar om die juist open te zetten. Middelbare 
scholieren van de vier scholengemeenschappen in Hoorn werden uitgenodigd om op 
deze dag langs te 
komen en nader 
kennis te maken 
met het werken 
in het onderwijs. 
Gelukkig gaf een 
aantal jongens en 
meisjes gehoor aan 
deze oproep. Zij 
kwamen naar Het 
Ooievaarsnest voor 
een rondleiding 
door de school en 
om nog enthou-
siaster te worden 
om voor de Pabo te 
kiezen. Ze kregen 
uitleg over de manier van werken op Het Ooievaarsnest, die best anders is dan toen 
ze zelf op de basisschool zaten. Het gesprek ging verder natuurlijk vooral over alles 
wat het beroep van leerkracht zo mooi en bijzonder maakt. Het zou top zijn als we 
over een paar jaar deze zelfde jongens en meiden als stagiair of nieuwe collega kun-
nen verwelkomen.
Om de actie op ludieke wijze nog wat meer kracht bij te zetten, droegen de mede-
werkers van Het Ooievaarsnest op de stakingsdag speciale t-shirts met daarop hun 
functie vertaald in interessante, Engelse management titels. Zo waren onze leer-
krachten op deze dag ‘Senior Education Manager’, onze conciërge ‘Senior Support 
Manager’, onze intern begeleider ‘Chief Knowledge Officer’ en onze stagiaire onze 
‘trainee’. Gekkigheid natuurlijk, maar wel met een serieuze ondertoon. Want er moet 
echt wel wat veranderen om ervoor te zorgen dat meer mensen ervoor kiezen om 
voor de klas te gaan staan. Nu al immers zijn er grote tekorten aan bevoegde leer-
krachten en dat tekort dreigt alleen maar op te lopen. Gelukkig hebben we op Het 
Ooievaarsnest op dit moment wel voldoende mensen en hebben we onze organisatie 
zodanig voor elkaar dat we een ziektedag flexibel kunnen opvangen, maar ook bij 
ons zou zomaar een probleem kunnen ontstaan wanneer iemand voor langere tijd 



uitvalt. En dat geldt eigenlijk voor alle scholen. Niet alleen in de grote steden, maar 
ook bij ons in West-Friesland. Kortom, de boodschap aan de politiek was helder: meer 
investeren om meer mensen het onderwijs in te krijgen. Wat ons betreft de mooiste 
baan van Nederland.

Caroline Sunnotel, ‘Chief Executive Education Officer’ Obs Het Ooievaarsnest

Toneelvereniging Tobronsa
Hallo Tobronsa-fan’s. We zijn weer gestart met de repetities 
voor de uitvoeringen op zondag 22, vrijdag 27 en zaterdag 28 
maart. Ook dit stuk is geweldig om te spelen en om te genie-
ten van de onverwachte ontwikkelingen. 
Dus houd deze datums vrij, want toneel maakt je blij.

Een geslaagd concert

Zaterdag 2 november heeft muziekvereniging De Herleving 
haar jaarlijkse winterconcert gegeven in Cultureel Centrum 
De Huesmolen. We kijken terug op een zeer geslaagde avond. 
Het was voor ons de eerste keer dat wij op deze locatie 
speelden en het is gelukkig van alle kanten goed ontvangen. 
Het speelde voor de orkestleden erg lekker in deze zaal, het klonk ook zeer goed en 
de publieke belangstelling was prima. Bovendien viel het thema klassiek bij ieder-
een zeer in de smaak, wat kan muziek toch mooi zijn. Vooral Hanno kreeg met zijn 
Trompetenkonzert van Haydn veel complimenten. En terecht, want dit moeilijke werk 
voerde hij prima uit. Iedereen ging zeer tevreden naar huis.
Nu zijn we alweer volop bezig met de volgende optredens. Eerst begeleiden we 
Sinterklaas op zaterdag 23 november door Zwaag. Daarna volgt het optreden tijdens 
de kerstnachtdienst dat waarschijnlijk in Het Octaaf zal plaatsvinden. Verder doet het 
leerorkest op 14 december mee aan het jeugdmuziekfestival Oktafria in Opperdoes. 
In een volgende uitgave van Samenspel meer over deze optredens.



Sint Maarten

Ons vorige thema ‘Reis mee’ (naar aanleiding van de Kinderboeken-
week) hebben we afgerond met prachtige lampionnen. De kinderen 
van groep 3 en 4 mochten kiezen uit een raket, een vliegtuig, een 
luchtballon of een eenhoorn. Zo hadden we een gezellige knutselactiviteit waarbij 
we ook onze medeleerlingen tegenkwamen. We mochten namelijk ook op bezoek bij 

een andere klas. 
Daarnaast hebben we 
mooie kleurplaten 
ingekleurd van bijvoor-
beeld een luchtballon 
en een vliegtuig die we 
met de app van Quiver 
Vision tot leven hebben 
gewekt. We vlogen over 
bossen en stranden. Ook 
leuk en heel makkelijk 
om thuis uit te probe-
ren. De kleurplaten 
kunnen vanuit de app 
worden geprint.
Met het nieuwe thema 
‘Van St. Juttemis tot 

party’ luiden we de komende feestperiode in. We hebben op school Sint-Maarten-
liedjes gezongen met onze maatjesgroep 7 waarbij we ook wat lekkers kregen. En 
11 november gingen we natuurlijk langs de deuren. We kijken vervolgens uit naar 
de komst van Sinterklaas. Het leuke is dat we met de groep 1, 2 en 3 hebben afge-
sproken om dinsdag- en donderdagmiddag de deuren open te zetten. De kinderen 
mogen dan kiezen in welke groep ze willen spelen of werken. Zo zien we van elkaar 
ook waar we mee bezig zijn met het thema. Kleuters krijgen de kans om misschien al 
wat te lezen of te rekenen in groep 3 en de kinderen uit groep 3 kunnen nog eens op 
bezoek bij hun oude juf of klasgenootjes. 

We wensen u een hele fijne tijd. De Wingerd, Zwaag

Opbrengst Alzheimer-collecte in Westerblokker
In de week van 4 t/m 9 november hebben vijftien collectanten in Westerblokker 
een bedrag van 1294,63 euro opgehaald. Hartelijk dank aan alle mensen die hier 
enthousiast aan hebben meegedaan.

Bert Balk, coördinator



Familieberichten & Zoekertjes

DANKBETUIGING

TE HUUR

Wij willen jullie bedanken voor het medelevenen de steun in de periode  
van zijn ziekte en na het overlijden van

Bert

Het heeft hem en ons heel goed gedaan.

Marriët Vijn-Vlaar en kinderen

Graag willen wij Carola Vriend bedanken voor de liefdevolle en betrokken  
verzorging van de uitvaart van onze moeder. 

Dankzij haar is het precies zo geregeld zoals onze moeder het had gewild: 
persoonlijk en zonder al te veel poespas. 

Carola was altijd op de achtergrond aanwezig om ons in alles bij te staan. 
Bedankt Carola.

Familie Klaver

Sinterklaasfeest organiseren? 
Wij verhuren prachtige Sint en Piet kleding met alles er op en er bij.

Wij verkopen ook nieuwe pietenpakken in alle maten en stofsoorten.
Voor informatie kunt u bellen met 0229-240402 of 0229-262735.

GEZOCHT

Mijn naam is Julia Jesterhoudt. Ik ben eerstejaars student aan de  
kappersopleiding en zoek modellen voor 2020. 

Het gaat hierbij om uitgroei verven, watergolven of permanenten.
Op woensdag van 18.00 tot 21.00 uur in  

kapsalon The Family Haarverzorging in Hoogkarspel.
Op donderdag van 8.30 tot 12.00 uur op het Horizon College in Heerhugowaard.

Voor meer informatie kunt u mij bellen op 06-39188244 of 0229-575221.



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 27 NOVEMBER
 WOENSDAG 11 DECEMBER 
SVP PAPIER GEBUNDELD OF IN DOOS/BAK AAN DE WEG ZETTEN.

Voor plaatsing in het Samenspel van 6 december graag uiterlijk op  
WOENSDAG 27 november 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.

GEVONDEN

Op de parkeerplaats vóór Oosterblokker 66-68 (bij de RK-kerk) is een grote  
sleutelbos gevonden. Er zit een sleutelhanger met een Duitse Herdershondkop  

en een heel klein etuitje aan de bos. De sleutelbos is afgegeven bij het  
gemeentehuis van Gemeente Drechterland.

Vrijdag 1 november heb ik een bril gevonden nabij het pinapparaat van de Rabo-
bank, hoek Dorpsstraat/Krijterslaan in Zwaag. De bril heeft een bijzonder blauwe 
montuur, ik denk dat het een damesbril is. U kunt de bril ophalen bij Fruitlaan 71. 

Mijn telefoonnummer is 06-28616765.

Pieter Schaper

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



22 november JB vinyl avond Aanvang: 20.30 uur

 De Wildebras, Zwaagdijk-West 

23 november Sinterklaasfeest (intocht 13.00-14.00 uur) 14.00-16.00 uur

 De Plataan, Zwaag

23 november INTENZ, vierstemmig kamerkoor uit Enkhuizen Aanvang: 15.00 uur

 Cultureel Centrum Pancratius, Oosterblokker

23 november Historische Vereniging Blokker ‘Dag bij Deen’ 09.00-15.30 uur

 Westerblokker 115, Blokker

24 november Sinterklaasfeest Blokker 12.00-14.00 uur

 Het Gouden Hoofd, Blokker 

24 november Wijnproeverij in Historische Kas 14.30-17.30 uur

 Koewijzend 4, Blokker 

 

28 november High Tea KVG Zwaag Vanaf 13.00 uur

 Vertrek vanaf De Plataan

   8 december Winterconcert kamerkoor Spiro Musica Aanvang: 16.00 uur

 Dorpskerk Zwaag, Kerkelaan 8, Zwaag 

  8 december  Winterfair 11.00-17.00 uur 

  Cultureel Centrum Pancratius, Oosterblokker

    

13 december Klaverjassen Aanvang: 20.00 uur

 SV Westfriezen, Zwaag

21 december Klaverjassen Aanvang: 20.00 uur

 De Wildebras, Zwaagdijk-West

Activiteitenagenda  november/ december

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



Als u activiteiten wilt vermelden in Samenspel op het gebied van SPORT, 
kunt u uw kopij mailen aan: redactie@stichtingsamenspel.nl t.a.v. Eef Smal.

VOETBAL

24 nov Heren  Westfriezen-Winkel 14.00 uur Zwaag

  1 dec Dames De Blokkers-Winkel 11.30 uur  Blokker

  1 dec Heren De Blokkers-VVW 14.00 uur Blokker

ZAALVOETBAL

22 nov Heren  ZVV Zwaag/Hooglandkozijnen-Golden Stars 20.05 uur Zwaag

HANDBAL

23 nov Dames HV Blokker-Zwaluwen 30  19.00 uur De Kreek

24 nov Heren HV Blokker-Westsite 12.15 uur De Kreek

  1 dec Dames HV Blokker-Westfriesland/SEW 4 12.00 uur De Kreek

  8 dec Dames   Westfriezen-Commandeur/VVW 11.30 uur Zwaag

VOLLEYBAL

22 nov Heren    NIVO-Wognum 21.15 uur De Kers

29 nov Dames NIVO-Madjoe 6  19.30 uur De Kers

30 nov Dames   Wham Wham-Croonenburg 13.30 uur De Opgang

30 nov Heren    Wham Wham-Madjoe 2 21.00 uur  De Opgang

  3 dec Dames Wham Wham 5-Nivo 19.30 uur De Opgang

Sportagenda  november/december

Gemeenteraad Hoorn wil geen tijdelijke aansluiting 
fietstunnel Zevenhuis
De gemeenteraad heeft het college gevraagd om geen tijdelijke aansluiting op de 
fietstunnel tussen woonwijk Bangert en Oosterpolder en bedrijventerrein Zevenhuis 
te realiseren. Dat besloot de Hoornse raad op dinsdag 12 november. De raad wil dat 
het college in overleg met de buurt- en wijkbewoners in Bangert en Oosterpolder een 
definitieve aansluiting op de fietstunnel ontwerpt en dit in een voorstel voorlegt aan 
de raad.In antwoord op raadsvragen liet het college begin november weten dat de 
definitieve aansluiting op de fietstunnel is vertraagd, volgens wethouder Marjon van 
der Ven met ongeveer anderhalf tot twee jaar. Ondertussen wordt in april 2020 op 
bedrijventerrein Zevenhuis een Multi Traffic Point geopend met diverse horecagele-
genheden. Als de tunnel onder de Westfrisiaweg niet wordt aangesloten, dan is een 
omweg via de Rijweg het enige alternatief voor fietsers die vanuit Hoorn hierheen wil-
len komen. Daarom overwoog het college om een tijdelijke aansluiting te realiseren.



Lees verder op de volgende pagina >>

Vrienden en vriendinnen van Het Masker

Tada, het hoge woord is er dan eindelijk uit. Na het weken 
voor zich weten te houden, kunnen ze het nu van de daken 
schreeuwen en het er met iedereen over hebben. We heb-
ben het hier natuurlijk over de kersverse Prins Roberto en 
zijn Hofdames Amber en Liza.

Zwaag had, net als heel veel andere grote steden, een bidbook ingeleverd om het 
Eurovision Songfestival te mogen organiseer, want na 44 jaar is het rariteiten fes-
tival weer back in Nederland. En met succes want zie hier het resultaat van deze 
thema-avond. In De Leuttempel was het een bonte mengeling van kleuren van de 
deelnemende landen en dat was een fantastisch mooi gezicht. De hosts of the eve-
ning waren de lieftallige Brenda en Jeroen. Zij praatten, geheel in gala gekleed, de 
inzendingen van de diverse landen in multi-language aan elkaar want ja, er was wel 
een miljoenen publiek van over de hele wereld aan het kijken. Uiteraard konden de 
slechte grappen hierbij natuurlijk niet ontbreken. 

Na het introfilmpje begon de grote bonte show uiteraard met het optreden van de 
man die dit allemaal mogelijk heeft gemaakt. De winner of last year, Duncan Lau-
rance. Het gevoelige liedje Arcade werd uitgevoerd op de vleugel en begeleid door 
de echte Zwaagse backing vocal Marcel Swerissen. Aan deze backing vocal werd 
gevraagd of hij in de spotlights van Het Masker wilde stappen en werd onthuld als 
nieuw Raadslid Jeroen Swerissen.



Nu kon de finale van het liedjesfestival echt beginnen en namens gastland Holland, 
The Netherlands, Pays-Bas, mocht Sieneke beginnen met haar orgelachtige Sha-la-lie. 
Het aapje dat het draaiorgel bediende, zag er wel heel schattig uit en de hosts Brenda 
en Jeroen lieten hem, gelokt met doppinda’s, wat kunstjes doen. Dit aapje verdient 
meer dan een bestaan als straatartiest. Daarnaast houdt Het Masker wel van apen-
streken en werd nieuw Raadslid René Peerdeman onthuld.
Verder met de inzending van het volgende palindroomland Zweden. Die hadden 
namelijk AbbA gestuurd om het geweldige nummer Waterloo te komen zingen. Dit 
sprak de hosts Brenda en Jeroen wel aan… vooral de ladies. Misschien konden ze later 
nog wat voor elkaar betekenen want dit was zeker finale materiaal. 
In de tussentijd was de sfeer in de greenroom een beetje ongemakkelijk en om te snij-
den. Na dit korte intermezzo was het tijd om het wat steviger aan te pakken want er 
was nog een stevige functie in te vullen. We bleven in de Scandinavische hoek met de 
inzending van Finland: Lordi met Hard Rock Hallelujah. Dit was wel ff different koek 
maar wel een monsterlijk goed optreden. 
Het laatste optreden van het landencircus kwam uit de Oekraïne in de vorm van de 
alom bekende en iets wat extravagante Verka Serduchka. Wat een energie hadden 
deze gasten.
Met dit optreden van hoge kwaliteit leek het een mission impossible om hier de 
winnaar uit te halen. Gelukkig gebeurde dat door middel van televoting van diverse 
landen waarbij de twelve points over het scherm vlogen en op het einde de winnaar 
duidelijk werd.
De grote winnaar was Finland en bij de felicitaties bleek achter Lordi het nieuwe 
decorum te schuil te gaan. En jawel, daar stond Prins Roberto alias Robèr Gitzels met 
aan zijn zijde Hofdames Amber Gitzels en Liza de Haan.

Optochtdeelnemersbijeenkomst: vrijdag 15 november, aanvang 19.30 uur
MultiMediale MaskerQuiz: zaterdag 21 december, zaal open om 20.30 uur

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

Historische Vereniging Blokker bij Deen
Bestuursleden van de Historische Vereniging Blokker zitten zaterdag 23 
november van 9.00 uur tot 15.30 uur weer een dag bij Deen in Blokker. 
De reden is dat leden hier hun contributie voor 2020 kunnen betalen. 
Tevens verkoopt de vereniging dan de Blokkervlag en de verjaardagskalender (leuk 
als Sinterklaascadeau). U steunt met deze aankoop het foto- en filmfonds van de 
vereniging. Dit fonds is in het leven geroepen om het de vereniging mogelijk te 
maken foto’s en films op een goede manier te archiveren en te bewaren voor de 
toekomst. Ook wordt dit fonds gebruikt om nieuwe films te maken van activiteiten 
en gebeurtenissen in ons mooie Blokker.
Zoekt u dus nog een leuk Sinterklaascadeau, denk dan aan een Blokkervlag of de 
Blokker verjaardagskalender. 



Dorpsveiling supertrots op Oosterblokker

Het Veilingcomité is supertrots op de kopers, gevers, verenigingen en vrijwilligers van 
Oosterblokker. Ruim 22.000 euro was de opbrengst toen het allerlaatste koopje van 
de dorpsveiling van Oosterblokker door afslagers Frans Bervoets en Hans Bregman on-
der de hamer was gebracht. De veiling in De Harmonie was drukbezocht en de stem-
ming zat er vanaf het begin goed in. Er werd flink geboden op de vele lekkernijen en 
bijzonder belevenissen. Maar het gaat toch vooral om de verbinding in het dorp. Zo’n 
veiling is helemaal van het dorp, voor het dorp. Het brengt weer zoveel leuks teweeg 
in Oosterblokker. Gezellige uitjes, de Middeleeuwen in kasteel Bakkestein, een huis-
kamerconcert, Prutten met Trutten, High Beer, vrijkaarten voor de kermisattracties, 
een rondleiding door de havens van Amsterdam, de plaat en zijn verhaal diner en 
nog vele andere gezellige uitjes. Een klein dorp met grote opbrengst. Deze opbrengst 
gaat naar de parochie (onderhoud van OLV Visitatiekerk in het centrum van Ooster-
blokker) en de deelnemende verenigingen: Zingenderwijs, EVA, Oudervereniging 
Pancratius, Zonnebloem, Comité Behoud Kermis Oosterblokker, Cultureel Centrum 
Pancratius, Historische Vereniging Blokker, Stichting Jeugd en Jongeren Oosterblokker 
en Carnavalsvereniging De Blockeniers. Tijdens het Keeztoernooi op 2 februari in De 
Harmonie zullen de vouchers met opbrengst aan de verenigingen worden overhan-
digd. Ook dat wordt weer een gezellige middag.

Hartelijke groet, het Veilingcomité

Gezocht: columnist(e) voor Samenspel

Weet jij sterke verhalen te schrijven? Heb je een mening die je graag deelt? En 
durf jij humor te verwerken in ‘het gesprek van de dag’? Dan zoeken wij jou, want 
Samenspel is op zoek naar een columnist(e). Jouw column verschijnt een keer per 
maand, je schrijft namelijk om en om met onze columniste Brechje. Rekening hou-
dend met de zomerstop, komt het neer op ongeveer tien columns per jaar.
Iets voor jou? Stuur dan een mailtje naar redactie@stichtingsamenspel.nl.



Activiteiten MAK Blokweer

MAKS’ Biomarkt
MAKS’ Biomarkt is een kleinschalige, 
maandelijkse (streek)markt met biologische en duurzame producten van lokale on-
dernemers. Zondag 24 november vindt de laatste markt voor de winterstop plaats en 
dus een mooie gelegenheid om kennis te maken met al het (h)eerlijks dat de streek in 
aanloop naar de winter te bieden heeft. Je kunt op de markt alvast een voorproefje 
nemen op de feestdagen, of je nu op zoek bent naar typisch december-lekkers of iets 
leuks om cadeau te doen.

Nieuwe kraamhouders, speciale aanbiedingen en overige nieuwtjes worden bekend 
gemaakt via de website en Facebookpagina van MAK Blokweer. De markt vindt deze 
maand in verband met weersverwachting vrijwel geheel binnen plaats, op de bene-
denverdieping van bezoekerscentrum de Molshoop.
Voorafgaand aan MAKS’ Biomarkt is in het bezoekerscentrum een yogales voor vol-
wassenen, met weids en rustgevend uitzicht over het omringende natuurpark Blok-
weer. Tijdens de winterstop van de markt blijven de yogalessen doorgaan. 
MAKS’ Biomarkt vindt plaats van maart t/m november op de laatste zondag van de 
maand van 10.00 tot 16.00 uur. Tijdens de markt zijn het bezoekerscentrum, de kijk-
boerderij en het natuurpark geopend. Toegang is gratis. Honden zijn niet toegestaan.

Lees verder op de volgende pagina >>



MAK Blokweer zoekt bestuurslid
Het bestuur van MAK Blokweer zoekt versterking. Heb je ervaring met personeelsza-
ken en draag je graag en goed zorg voor contracten en procedures? Dan is Stichting 
MAK Blokweer op zoek naar jou. Voor het bestuur zoeken wij een enthousiaste vrij-
williger voor de portefeuille Personeel & Organisatie.

De stichting heeft de ontwikkeling en het behoud van het West-Friese landschap en 
het bevorderen van milieubewustzijn in haar doelstelling staan. Dat doet ze door 
middel van natuur-  en milieueducatie en passende activiteiten aan te bieden op het 
vlak van recreatie. MAK Blokweer beschikt daartoe onder meer over het activiteiten-
centrum met de kijkboerderij aan de Kloosterhout, een natuurspeelplek en biologi-
sche tuinen gelegen in natuurpark Blokweer dat door de stichting ecologisch wordt 
beheerd. Beroepskrachten, vrijwilligers, stagiairs, praktijk-leerlingen en zorgcliënten 
dragen zorg voor de uitvoering van de werkzaamheden. De manager is verantwoor-
delijk voor de bedrijfsvoering en zorgt voor de beleidsvoorbereiding. Het bestuur 
geeft daarvoor de kaders aan en een versterking is nodig op het gebied van Personeel 
& Organisatie.
Van het nieuwe bestuurslid wordt ervaring met personele- en vrijwilligerszaken 
gevraagd, deelname aan bestuursvergaderingen en incidenteel activiteiten en vrijwil-
ligersbijeenkomsten. De bestuurstaak vraagt naar verwachting anderhalf tot twee 
uur per week. Als bestuurslid P&O geniet je van een enthousiast team collega’s en 
een centraal gelegen, prachtige werkplek in het groen. Ben je geïnteresseerd in deze 
vacature? Kijk voor meer informatie op onze website.

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

KVG Zwaag volop in  beweging
Alweer zo’n gezellige avond voor de dames van KVG Zwaag. Deze keer 
dankzij de zinvolle bijdrage van gastspreekster mevrouw T. van Diepen. 
Zij wist ons te boeien met haar grote kennis over het gebruik van vele 
soorten kruiden, allemaal uit haar eigen tuin geplukt. Voor vele kwaal-
tjes had zij wel een of ander kruid in gedachten die bij ons de nadelen konden ver-
zachten. Grappig om te horen was dat door eenvoudige ‘kastanjes’ bij je te dragen, 
lastige probleempjes gaan verminderen.
Inmiddels staat het volgende programma-onderdeel alweer in de startblokken. Don-
derdag 28 november gaan we op de fiets naar Intratuin voor een lekkere high tea. 
We vertrekken om 13.00 uur vanaf De Plataan. Als u zich nog niet heeft aangemeld, 
doe dit dan nog dit weekend bij Tonny Rood. Zie de kaart voor de voorwaarden. Ook 
nieuwe leden kunnen zich nog aanmelden, u kunt hiervoor bellen naar 0229-238155. 
Voor nu wensen wij al onze leden en hun familie een gezellige Sinterklaasviering. 
Daarna gaan wij ons helemaal focussen op de naderende Kerstviering op vrijdag 13 
december in de sfeervolle ambiance van de Spiegelzaal in De Plataan. Let goed op de 
aanmeldingsdatum voor deze avond, deze datum staat op de kaart aangegeven.



Kerst High Tea
Speciaal voor de feestdagen organiseert Ontmoeten bij Brinkpark donderdag 19 
december van 15.00 tot 17.00 uur een Kerst High Tea. Wilt u genieten van deze leuke 
middag vol lekkernijen? Geef u dan op bij Simone Onneweer op maandagochtend 
tussen 09.30 en 10.30 uur, dinsdagochtend of donderdagmiddag. De kosten zijn zeven 
euro per persoon. Betaling bij opgave is verplicht. Wees er snel bij want vol is vol.

Kerststukjes maken
Wilt u een mooi kerststuk op tafel? Vrijdag 13 december van 14.00 tot 16.00 uur kunt 
u met Ontmoeten bij Brinkpark een workshop kerststukjes volgen. Het belooft een 
gezellige middag te worden en na afloop gaat u naar huis met een fraaie decoratie. 
Bent u geïnteresseerd? Geef u dan op bij Simone Onneweer op maandagochtend tus-
sen 09.30 van 10.30 uur, dinsdagochtend of donderdagmiddag. De kosten bedragen 
zes euro. Betaling bij opgave is verplicht. Let op:  vol is vol. 

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.

Maandelijkse activiteiten
Klaverjassen Vrijdag 29 november en 13 december van 14.00 tot 16.00 uur
Verrassend Tekenen Woensdag 27 november en 11 december van 13.30 tot 15.30 uur
Bingo Vrijdag 22 november van 14.30 tot 16.30 uur 
Eucharistieviering Woensdag 27 november van 16.00 tot 17.00 uur
Gezamenlijk eten Donderdag  21 november en 12 december vanaf 17.30 uur
 (opgeven via mevrouw Van Wegen, telefoon 0229-245683)

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. Lees verder op de volgende pagina >>



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

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

Heeft u vragen over zorg en/of welzijn? 

Medewerkers van 1.Hoorn zijn vanaf donderdag 7 november wekelijks in het Brink-
park in Blokker aanwezig tijdens de koffieochtend van 10.00 tot 11.00 uur. 
De meeste mensen regelen veel zelf in het dagelijks leven, zoals school, opvoeding, 
het huishouden, werk, zorgen voor anderen, leuke dingen doen. Toch kan iemand 
soms een steuntje in de rug nodig hebben. Dan kan 1.Hoorn u die steun bieden.

Algemene vragen over zorg en welzijn en vragen over preventie kunnen met de 
medewerkers van 1.Hoorn tijdens de koffieochtend besproken worden. Een afspraak 
maken is niet nodig, u kunt gewoon binnenlopen. Wij ontmoeten u graag in het 
Brinkpark. Indien u een persoonlijke vraag heeft, is het mogelijk om met een van de 
medewerkers hier in een apart kantoor naar te kijken. Meer informatie en overige 
spreekuurlocaties vindt u op de website van 1.Hoorn: www.hoorn.nl. 

Met vriendelijke groet, Linda Gerth, sociaal werker



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. 23 nov. 19.00 uur Oosterblokker Eucharistieviering m.m.v. Dames- en Herenkoor

   Westwoud GEEN VIERING

  19.00 uur Zwaag Woord- en Gebedsdienst - Groep Venster

    m.m.v. Grote Waalkoor

Zo.      24 nov. 09.30 uur Zwaag Christus Koning

    Eucharistieviering m.m.v. koor Marcanto

  14.00 uur  Vietnamese viering in de Lourdeskapel

  19.00 uur  Rozenkransgebed in de Lourdeskapel

Di. 26 nov. 09.00 uur Zwaag Eucharistieviering in de Lourdeskapel

Wo. 27 nov. 08.30 uur Zwaag Stille Aanbidding

  09.00 uur  Eucharistieviering in de Lourdeskapel

  16.00 uur Blokker Eucharistieviering in Brinkpark

Do. 28 nov. 09.00 uur Zwaag Eucharistieviering in de Lourdeskapel

Vr. 29 nov. 09.00 uur Zwaag Eucharistieviering in de Lourdeskapel

Za. 30 nov. 19.00 uur Oosterblokker Eucharistieviering m.m.v. Gelegenheidskoor

   Westwoud GEEN VIERING

Zo. 01 dec. 09.30 uur Zwaag Eerste Zondag van de Advent

    Eucharistieviering

  19.00 uur  Rozenkransgebed in de Lourdeskapel

Di. 03 dec. 09.00 uur Zwaag Eucharistieviering in de Lourdeskapel

Wo. 04 dec. 08.30 uur Zwaag Stille Aanbidding in de Lourdeskapel

  09.00 uur  Eucharistieviering in de Lourdeskapel

Do. 05 dec. 09.00 uur Zwaag Eucharistieviering in de Lourdeskapel

Vr. 06 dec. 09.00uur Zwaag Eucharistieviering in de Lourdeskapel

  19.00 uur  Rozenkransgebed van de Goddelijke 

    Barmhartigheid in de Lourdeskapel

Za. 07 dec. 19.00 uur Westwoud Eucharistieviering m.m.v. Dames- en Herenkoor

   Oosterblokker GEEN VIERING

Zo. 08 dec. 09.30 uur Zwaag Tweede Zondag van de Advent

    Eucharistieviering 

  19.00 uur  Rozenkransgebed in de Lourdeskapel



Protestantse Gemeente Hoorn-Zwaag-Blokker
De kerkdiensten in de wijkgemeente Zwaag-Blok-
ker 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 24 november Blokker

ds. J. Meinders, laatste zondag kerkelijk jaar

Huisartsenpraktijk Julianalaan
De praktijk is donderdag 28 november gesloten. 
Er is op deze dag ook geen bloedafname in de praktijk 
mogelijk. 
U kunt deze dag voor bloedafname terecht op poli 7 van het 
Dijklander Ziekenhuis in Hoorn of bij een ander prikpunt. 
     
Veranderingen Huisartsenpraktijk Julianalaan
Per 1 juli 2020 wordt Huisartsenpraktijk Julianalaan overgenomen door dr. Sipan 
en dr. Bennis. Vanwege de grootte van de huidige praktijk is het noodzakelijk dat 
deze wordt opgesplitst. Dr. Bennis gaat een nieuwe praktijk starten in de Bangert 
en Oosterpolder. De bedoeling is dat in ieder geval de patiënten uit deze wijk 
met hem meegaan. 
Dr. Sipan zet samen met dr. Ooteman de praktijk voort in de Julianalaan. 
Uiterlijk april 2020 krijgen alle patiënten bericht met verdere informatie over de 
splitsing van de praktijk.

Vanaf 1 januari 2020 werken dr. Sipan en dr. Bennis elk vier dagen per week. 
Dr. Meijer en dr. Ooteman elk twee dagen. Er zijn geen vaste spreekuren meer 
voor dr. Versteege.

Voor actuele informatie: 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 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


