
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 14 februari kunt u inleveren 

uiterlijk op woensdag 5 februari 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 1 Mb 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 50, nummer 2 31 januari 2020

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 - Mandy van der Laan 
- Henny Schoonderwoerd - Corina van Willegen 
- Annemieke Ooms - Chris Baesjou
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Volg ons ook op Facebook: www.facebook.com/Samenspel

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

Brexit Borrel in De Witte Valk
Zaterdag 1 februari is het een feit; dan hebben de Britten de Europese Unie verlaten 
en zijn ze weer baas in eigen huis. Niet alleen de voorstanders van een Brexit kijken 
uit naar deze dag, ook degenen die hebben meegedaan met ‘dry january’. Beiden 
kijken met een frisse blik naar de toekomst en zijn blij met een nieuwe start.  
Daarom organiseren wij zaterdag 1 februari in het voorcafé van De Witte Valk op-
nieuw ‘Brexit Top 57 muziekvideo’s’. Om klokslag 21.00 uur starten we met de lijst en 
gaan dan door tot de nummer 1 die we rond de klok van 01.00 uur denken te zullen 
draaien. 
Maar de nieuwe lijst is nog niet compleet. Dus mocht je nog suggesties hebben, laat 
het ons weten via top57@ziggo.nl. De artiest dient wel van Engelse komaf te zijn en 
de titel moet een (figuurlijke) link hebben met de Brexit. Bijvoorbeeld ‘The Moody 
Blues - Go Now’  of  ‘UB40 - Sing Our Own Song’. Laten we er samen een mooie lijst 
van maken en dan zien we elkaar op 1 februari in het voorcafé van De Witte Valk.

Bas & Peter

Van zingen word je Happy Together! 
Met februari al in zicht is de feestelijke decembermaand 
echt verleden tijd. We zijn weer helemaal terug in het 
‘gewone’ leven. 
Als we met ons koor Happy Together nog even terugkijken, kunnen we stellen dat 
onze concerten in december hele mooie avonden zijn geweest. Dinsdag 10 december 
hebben de bewoners van Het Avondlicht zichtbaar genoten van ons kerstconcert al-
daar.  Voor een volle zaal in De Witte Valk brachten we dinsdag 17 december een heel 
gevarieerd concert. Onder muzikale leiding van onze onvolprezen dirigente en dito 
pianist zongen we nieuwe, vrolijke kerstnummers. Maar ook waren er de vertrouwde 
melodieën zoals het altijd mooie Stille Nacht. Er was een indrukwekkend, persoonlijk 
kerstverhaal, verteld door Milena uit Servië. Met de mooie begeleiding van gitaar en 
slagwerk was het een hele muzikale en gezellige avond. De prachtige stem van Ingrid, 
waarmee ze enkele heerlijke Carpenter-nummers zong, was een mooie afwisseling. 
We zijn al met veel zin gestart om samen nieuwe liederen in te studeren. We repete-
ren in de grote zaal van De Witte Valk op dinsdag van 20.00 tot 22.00 uur. Om 21.00 
uur pauzeren we voor een praatje bij koffie of thee. Kom gerust op een dinsdag-
avond bij ons luisteren en/of meezingen. Dus dames, heeft u uw 55e verjaardag nog 
niet gevierd, dan bent u altijd welkom om ook te ervaren dat zingen zoveel goed 
doet. En vooral bij ons, bij Happy Together!



Funkey bij WFHC 

Hockey is voor iedereen, dus ook 
voor de allerkleinsten. Om 4- en 
5-jarigen alvast op een leuke en 
natuurlijke manier kennis te laten 
maken met sportief bewegen, 
komt de West-Friese Hockey Club 
(WFHC) met Funkey.
Funkey heeft als doel om kinde-
ren spelenderwijs goed te leren 
bewegen. Het programma omvat 
grondvormen van bewegen, loopscholing, balvaardigheid en een vorm van hockey. 
De trainingen vinden plaats op woensdagmiddag van 16.00 tot 16.45 uur. De start 
is woensdag 26 februari met een zesweekse cursus. De trainingen worden gegeven 
door geschoolde trainers en vinden plaats op onze mooie locatie aan de Roskam 6 in 
Zwaag. Kinderen kunnen aange-
meld worden via e-mail: leden-
administratie@wfhc.nl. De kosten 
zijn 25 euro  voor zes lessen. De 
kinderen moeten sportieve sport-
kleding aan waarin ze makkelijk 
kunnen bewegen. Ze hebben nog 
geen speciale hockeyschoenen 
nodig, maar goede gymschoenen 
zijn wel aan te raden. Ze hebben 
geen stick, scheenbeschermers of 
bitje nodig.
Voor meer informatie kun je te-
recht bij onze Jonge Jeugd Coör-
dinator of stuur een mailtje naar 
ledenadminstratie@wfhc.nl.

Zomaar een reactie
Wij gaan verhuizen naar Obdam en willen u graag bedanken voor het vele 
nieuws dat u in een speciale editie tweewekelijks rondbezorgd heeft. Wij hebben 
bijna dertien jaar in de Bangert en Oosterpolder gewoond. Regelmatig maakten 
wij gebruik van uw blaadje om een activiteit te bezoeken of na te lezen wat er 
zoal gebeurt in Zwaag. Dank hiervoor!

Met vriendelijke groet, familie Rutten



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   5 FEBRuARi 
 WOENSDAG 19 FEBRuARi 
SVP PAPIER GEBUNDELD OF IN DOOS/BAK AAN DE WEG ZETTEN.

u i T G A A N S T i P

Kostuumshow en veiling 

De commissie Kap en Dek van het Westfries Genootschap organiseert zaterdagmiddag 
1 februari in café De Ridder in Berkhout een kostuumshow met West-Friese streek-
dracht. Aansluitend is er een veiling van antiek, sieraden en curiosa. 
Tijdens de cursus kostuumnaaien maakten de deelnemers onderkleding en/of een rok 
en jak naar de mode van rond 1900. Deze kleding wordt door de cursisten geshowd. 
Na een korte pauze start de veiling onder leiding van veilingmeester Arjan Bossen. 
Notaris Salman kijkt mee of de veiling volgens de regels verloopt. Circa 150 kavels wis-
selen van eigenaar en worden meteen contant afgerekend. 
Vanaf 12.30 uur is de zaal open. De kostuumshow begint 13.30 uur en de veiling start 
om 14.30 uur.
Locatie: café De Ridder, Kerkebuurt 171 in Berkhout. De toegang is gratis.
Meer informatie: www.westfriesgenootschap.nl, knop Kap en Dek.

Ingebrachte 
kavels voor 
de veiling 
(foto: Kap 
en Dek)



Seniorenvereniging Zwaag   
Bij Seniorenvereniging Zwaag staat woensdag-
middag 12 februari om 14.00 uur een Senioren-
quiz met Bas Manshanden op het programma. Een gezellige quiz waar iedereen aan 
mee kan doen. Wat weet ú allemaal? In tweetallen of viertallen, afhankelijk van het 
totaal aantal deelnemers, krijgt u in een aantal rondes vragen voorgeschoteld over tv, 
sport, muziek, Zwaag, vroeger en nu. Binnen een tijdslimiet overlegt u met uw team-
genoten en geeft u via een antwoordkastje antwoord. De score van elk team wordt di-
gitaal bijgehouden. Leuke prijsjes liggen klaar voor de uiteindelijke winnaar. Het klinkt 
en ís uitdagend en spannend. Neem gezellig een buurman of buurvrouw mee. We 
beginnen met koffie of thee en in de pauze een drankje met een hapje. Entree 6 euro. 
Locatie De Plataan, Pastoor Nuyenstraat 1 in Zwaag, de zaal gaat open om 13.30 uur.

Jan Knijn, secretaris Seniorenvereniging Zwaag

Nieuws van Swaegh Zingt

Zondagmiddag 12 januari was het weer 
reuze gezellig in De Witte Valk.  Het ko-
renfestival van Zwaag dat ieder jaar door 
Swaegh Zingt wordt georganiseerd, was weer een groot succes. De middag werd ge-
opend met een welkomstwoord door Nicole Bohnenn.
Deze middag begon met een optreden van Simpel Hollands uit Heerhugowaard. Daar-
na was Amazing Koor uit Lutjebroek aan de beurt en ook dit koor bestaat dit jaar, net 
als Swaegh Zingt, 15 jaar. Jan Brieffies is de dirigent van dit koor. De muzikale begelei-
ding is in handen van Anton Koomen op keyboard en gitaar, Petra de Wit op saxofoon, 
Martin Ligthart op drums en Karel Faile op basgitaar. 
Het publiek voelde het; het ging weer een prachtige middag worden. De eerste sessie 
werd  afgesloten door Swaegh Zingt. En in de pauze was er dit jaar voor het eerst een 
loterij met veel mooie prijzen. Na de pauze was het weer de beurt voor Simpel Hol-
lands en onder aanmoediging van Piet van Hassel (zie website Swaegh Zingt) werd het 
publiek opgepept voor de tweede sessie. Het publiek was al aardig in de stemming en 
ging er even voor zitten  om te luisteren naar het tweede optreden van Amazing Koor 
en Swaegh Zingt. Na het slotoptreden van ons koor kon Nicole dan ook met trots deze 
middag afsluiten en was er nog een optreden van onze eigen Simone Beerepoot op 
het keyboard in het voorcafé.
Gezien de vele enthousiaste reacties van het publiek en leden van de koren was dit we-
derom een geslaagd festival in de rijke geschiedenis van Swaegh Zingt. Het bestuur wil 
bij deze iedereen bedanken maar zeker de medewerkers van De Witte Valk, de koren 
Simpel Hollands en Amazing Koor, Peter Lely voor opname, Gerard voor het geluid, het 
Zwaag Fonds en uiteraard onze sponsors van deze middag.



  Column Anja

Nieuwe columniste Anja Stroet

Wat een eer dat ik vanaf vandaag voor het Samenspel de column mag schrijven om 
de beurt met Brechje. Ik zal me even voorstellen. Ik ben Anja Stroet, 56 jaar en woon 
al 13 jaar in Bangert en Oosterpolder. Daarvoor woonde ik achter het doel van SV 
Westfriezen in de Dibbitsstraat. Ik ben getrouwd en heb twee zonen die ooit op De 
Wingerd naar school gingen. Ze zijn nu volwassen mannen. Ik werk als Klinisch Che-
misch Analiste op het laboratorium Diagnost-iq in het Dijklander Ziekenhuis. Ik sport 
bij AV Hollandia en schrijf al wat jaren met plezier in het clubblad van deze vereni-
ging. En nu hoop ik dat ik af en toe een glimlach op uw gezicht kan krijgen bij het 
lezen van de columns in dit leuke dorpsblad. Ik wens u veel leesplezier.

Samenspel(letje)
“Ze vragen een columniste voor het Samenspel, Anja. Dat 
is wel wat voor jou!”, riep Miriam op een zaterdagavond 
tijdens ons dobbelspelavondje. Ik had een verhaaltje op 
Facebook gezet over een zwart katje dat voor mijn ogen 
de Dorpsstraat over huppelde, de berm in dook en pardoes in de sloot belandde. 
Miriam las mijn verhaaltje, maar ook de oproep in het Samenspel en zo kwam deze 
uitroep spontaan in haar op. 
Tijdens het dobbelspel met kadootjes had ik geen tijd om hierover na te denken. Ik 
moest 1 of 6 gooien met de dobbelsteen om ‘het hondje’ in bezit te krijgen. Edwin, 
die naast mij zat, had namelijk iets te duidelijk laten merken dat hij dat hondje zo 
leuk vond. Het was een hondje met hangoren en als je in zijn pootje kneep, gingen 
de hangoren op en neer op de maat van een kerstliedje. Tja, met dobbelen komt het 
slechte in de mens naar boven en zo werd door de hele groep voorkomen dat Edwin 
het hondje op zijn stapel kadootjes kon zetten. Heel even mocht hij hem vasthou-
den, maar al gauw moest hij hem weer afstaan. Dat ging met de grootste tegenzin 
wat wij natuurlijk weer enorm vermakelijk vonden. Het gezellige avondje bij Edwin 
en Miriam eindigde na een bloedfanatiek gevecht om het hondje met een droevig 
gezicht van Edwin toen het hondje door de voordeur verdween uit zijn huis. Wat een 
leedvermaak. 
De opmerking van Miriam bleef in mijn hoofd hangen. Columniste voor Samenspel, 
dat zou toch wel een leuke manier zijn om mijn verhaaltjes voor een groter publiek 
dan mijn ‘Facebookvrienden’ te laten lezen. Misschien wel leuk, maar ook wel span-
nend. Die zondag kreeg ik het Samenspel in de brievenbus en inderdaad stond er 
een oproep in. Na wat gedraal en getreuzel stuurde ik een mailtje naar de redac-
tie en ja hoor, nu mag ik wat schrijven voor het Samenspel. Zo komt nu door het 
samen(dobbel)spel een verhaal over dit samen(zweer)spel in het Samenspel.



Optreden tegen gebruik van lachgas
Sinds het nieuwe jaar kunnen de politie en 
handhaving optreden tegen het gebruik van 
lachgas op de openbare weg. Dit is nog niet 
bij veel mensen bekend. De meeste lezers 
zullen geen lachgasgebruiker zijn. Maar het 
is wel handig dat u als bewoner weet dat het 
strafbaar is en dat u het meldt als u het ge-
bruik ziet, zodat er opgetreden kan worden.
Verbodsartikel voor lachgas dat onlangs is 
opgenomen in de APV van Hoorn. Artikel 
2:49a Verbod gebruik lachgas: “Het is verbo-
den op een openbare plaats of op openbaar 
water lachgas te inhaleren uit een ballon of 
enig ander hulpmiddel”.

Erwin Kuiper, wijkagent Zwaag/Blokker, 
telefoon 06-20657992

   Van de wijkagent
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Casino-avond Zwaagdijk-West
Zaterdag 8 februari wordt in De Wildebras in samenwerking met Casino on Tour 
een casinoavond gehouden waarbij professionele speeltafels worden gebruikt. 
Deze avond is alleen toegankelijk voor 18 jaar en ouder. Entree bedraagt 10 euro 
inclusief twee consumpties, dresscode is Casino Chic. Aanvang 20.30 uur.
De Wildebras, Balkweiterhoek 56, Zwaagdijk-West, www.dewildebras.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   3 FEBRuARi
MAANDAG 17 FEBRuARi



Lees verder op de volgende pagina >>

Vrienden en vriendinnen van Het Masker

Voilà, Het Masker laat weer van zich horen in het carnavals wal-
halla. Met veel bombarie hebben zij afgelopen zaterdag 18 janu-
ari het nieuwe fantastisch mooie kleurrijke Ikea-dikke Fullcolour 
Glossy Maskermagazine huis aan huis langs gebracht tijdens de 
Rondgang. Het gehele bomvolle carnavalsprogramma staat erin, verhalen van wagen-
bouwers, Vorst Bernd, de burrie en nog veel meer schrijvers. Ook de meest praktische 
informatie is uiteraard hierin terug te vinden. Lees het dus goed door en het eerste 
feest beleeft u vanaf de bank, al bladerend in dat prachtige Maskermagazine. Alaaf 
voor onze Hofdrukkerij.

Wat waren de reacties en alle gulle giften weer geweldig tijdens de Rondgang. Mede 
dankzij uw giften is het mogelijk om de kindermiddag helemaal gratis te laten verlo-
pen. Mocht u, om welke reden dan ook, geen Maskermagazine hebben ontvangen, 
dan kunt u deze nog ophalen bij Cor en Anja Deun, Dorpsstraat 154 in Zwaag waar 
een collectebus staat voor uw donatie. Heeft u wel een magazine op de deurmat 
gekregen en geen donatie aan de deur kunnen doen? Dan heeft u wellicht de blauwe 
kaart met QR-code ontvangen om alsnog een donatie te doen via www.carnaval-
zwaag.nl/masker/donatie.

Ook verkrijgbaar bij Cor en Anja Deun zijn de Zwaagse Carnavalsvlag, de autostickers, 
optochtposters en aftelkalenders ter promotie van ons carnaval. Nieuw dit jaar is de 
kans om je eigen Masky-knuffel te bemachtigen. Hoe leuk is dat. Zo kun je je eigen 
Masky-vriendje overal mee naar toe nemen en op elk moment van de dag heerlijk knuf-
felen. Pre-order nu op www.carnavalzwaag.nl/Media/masky-knuffel en ontvang als één 
van de eerste de enige echte Masky-knuffel. Nu voor de introductieprijs van niet 
11 euro maar slechts 10 euro. De losse verkoop zal vanaf begin februari plaatsvinden. 
Hou de site goed in de gaten vanaf wanneer en waar je de Masky-knuffel kunt kopen.

In de bouwschuren staat lol hoog in het vaandel. Zagen, papier-machéen, verven en 
elkaar heerlijk voor de gek houden. Ja, er gaat heel wat aan vooraf om Zwaag weer 
een bijzonder carnaval voor te schotelen. Veel bouwplezier en verras de Zwaagse 
gemeenschap en ver daarbuiten. Het Masker heeft weer speciaal voor de optocht-
deelnemers voordelige regelingen kunnen treffen met een aantal leveranciers van 
bouwmaterialen en carnavalskleding. Pur, hout, schroeven, verf, papier, belettering 
en zelfs ruitenwissermotortjes. Dit allemaal te verkrijgen tegen kleine prijsjes om een 
knaller van een creatie te maken. Deze aanbiedingen gelden ook voor deelnemers 
aan de Kinderoptocht. Op www.carnavalzwaag.nl/optocht/bouwmaterialen staan alle 
mogelijkheden van de deelnemende bedrijven nog even overzichtelijk op een rijtje. 
Maak hier gebruik van, dat scheelt weer in de portemonnee.

Het inschrijven voor de Grote Zwaagse Kinderoptocht (zie pagina 46+47 van het Mas-



kermagazine) is bestemd voor kinderen (groep 3 t/m 8) die meedoen voor de jurering 
van de kinderoptocht. Het inschrijven hiervoor is nog mogelijk tot uiterlijk 15 februari 
en alleen via het inschrijfformulier op www.carnavalzwaag.nl/optocht/inschrijving-kin-
deroptocht-2020. Voor de Grote Zwaagse Carnavalsoptocht van zondag (zie pagina 
56+57 van het Maskermagazine) kan dit via dezelfde site maar met een ander formu-
lier, namelijk www.carnavalzwaag.nl/optocht/inschrijving-grote-optocht-2020. Inschrij-
ven hiervoor kan tot uiterlijk tot 7 februari.

Binnenkort start ook de early-birds super voordelige kaartvoorverkoop. De kaartver-
koopmomenten zijn op zaterdag 8 en 15 februari van 19.30 tot 20.30 uur. De laatste 
mogelijkheid is op woensdag 19 februari tussen 19.30 en 20.30 uur tijdens het opha-
len van de optochtnummers. Voor alle genoemde dagen is de ‘place to be’ hiervoor 
partycentrum De Witte Valk.  De kaarten voor het tienercarnaval kosten 5 euro per 
kaart in de voorverkoop. Daarvoor krijg je entree, twee consumpties (fris dus!) en gar-
derobe. Aan de deur kost een kaart 7 euro. Big Carnaval: voorverkoop 10 euro en aan 
de deur 12 euro (16 jaar en ouder, legitimatie verplicht). Prijsuitreiking Grote Zwaagse 
Carnavalsoptocht: voorverkoop 10 euro en aan de deur 12 euro. Uiteraard zijn er 
ook weer supervoordelige passe-partouts 
verkrijgbaar. Deze kosten 30 euro en geven 
toegang tot Big Carnaval (tot 0.00 uur), 
prijsuitreiking Grote Zwaagse Carnavalsop-
tocht, Swaeghs Zottenbal en Dikke Dolle 
Dinsdag vanaf 22.00 uur.

Het Masker wenst u een fantastisch 
carnaval toe!
Tot leut op www.carnavalzwaag.nl en 
tot volgend Samenspel, Het Masker

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

De huisartsenpraktijk is wegens nascholing, vakantie of nachtdienst gesloten op 
maandag 17 februari.

Nieuws van de praktijk:
Wij mogen twee nieuwe medewerkers aan u voorstellen: Nicole Kruijning in de 
functie van POH-GGZ, zij vervangt Mascha Mooij, en Joyce Kalliski-Stenekes in de 
functie van administratief medewerkster. Welkom in onze praktijk.
Joan Kaptein heeft het afgelopen jaar haar diploma gehaald voor praktijkonder-
steuner. In deze functie kunt u haar twee dagen in de week aantreffen.

Losse stoeptegel?
Meld het op 
www.hoorn.nl/melding



Familieberichten & Zoekertjes

Het is goed
Het was goed

En nu is het ook goed!

Hero Peerdeman

Via de deze weg willen wij iedereen bedanken voor de overweldigende belangstel-
ling tijdens de ziekte en het overlijden van mijn lieve man, vader, Hero en opa.

Uw warmte en de vele kaarten hebben veel voor ons betekend.

Huishoudelijke hulp in Blokker. Telefoon 06-36016252

DANKBETUIGING

GEZOCHT

Voor plaatsing in het Samenspel van 14 februari graag uiterlijk op  
WOENSDAG 5 februari 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.

Redactie Samenspel zoekt versterking
Wij zijn op zoek naar een nieuw redactielid! De redactie van Samenspel bestaat uit 
een club enthousiaste en gezellige mensen die om de week op de woensdagavond 
bij elkaar komen bij de redactieleden thuis. We bespreken de binnengekomen kopij, 
komen met nieuwe ideeën en maken er tegelijkertijd natuurlijk een gezellig avondje 
van. Het nakijken van teksten hoort ook bij de redactietaken, dus het zou handig zijn 
als je een goede beheersing van de Nederlandse taal hebt. Ben je daarnaast geïnte-
resseerd in alles wat er speelt in Zwaag, Blokker, Oosterblokker en Zwaagdijk-West? 
Woon je in het verspreidingsgebied van Samenspel en lijkt het je leuk om de redactie 
te versterken? Stuur dan snel een mailtje naar redactie@stichtingsamenspel.nl.



Ooker 25 jaar op de planken

In februari bestaat Ooker 25 jaar. Dit enthousiaste koor heeft vanaf het begin jaren-
lang onder leiding gestaan van Feico de Leeuw, artistiek leider en dirigent. Na zijn 
plotselinge overlijden in 2014 heeft Ooker, toen onder leiding van Marieke Duin, hard 
gewerkt om zijn muzikale erfenis te behouden en tegelijkertijd een nieuwe richting 
in te slaan en met succes.
Het repertoire van Ooker bestond in het begin vooral uit negrospirituals. In de loop 
van de jaren kwamen daar onder andere soul en gospel bij. Er staan bijvoorbeeld 
meerdere nummers van Aretha Franklin, Nina Simone, Ray Charles en Stevie Wonder 
op het repertoire. Het dirigentenstokje is sinds september 2016 in handen van Tanja 
Gardner, een bevlogen inspirator. 
Tijdens de twee jubileumconcerten op 15 en 16 februari wordt zowel oud als nieuw 
repertoire ten gehore gebracht. Ooker heeft een drietal oud-leden gevraagd om te 
soleren, waar zij graag gehoor aan geven. In de pauze kunt u de fotoborden bekijken 

met foto’s van 
25 jaar Ooker. 
Kortom, tijd 
om het te 
vieren. 
Zin in het 
feestje? 
U bent van 
harte welkom 
op zaterdag 
15 februari 
om 20.00 uur 
en zondag 16 
februari om 
14.30 uur in de 
Dorpskerk in 
Blokker. 

U kunt reserve-
ren per e-mail: 
reserveren@
ooker.nl. 
 
Meer informa-
tie vindt u op 
www.ooker.nl. 

Graag tot ziens 
in februari.



1 februari Prinsenbal met bekendmaking Prominent van Blokker  Aanvang: 21.00 
uur Het Gouden Hoofd, Blokker

1 februari Brexit Borrel (Top 57 muziekvideo’s) Aanvang: 21.00 uur
             De Witte Valk, Zwaag

2 februari Mak’s doe-middag: Snoepen van de aarde 14.00-15.30 uur
 MAK Blokweer, Blokker

7 februari Klaverjassen Aanvang: 20.00 uur
 SV Westfriezen, Zwaag

7 februari Klaverjassen 14.00-16.00 uur
 Brinkpark, Blokker

8 februari Casino on Tour Vanaf: 20.30 uur
 De Wildebras, Zwaagdijk-West

14 februari Bingo 14.00-16.00 uur
 Brinkpark, Blokker

15 februari Klaverjassen Aanvang: 20.00 uur
 De Wildebras, Zwaagdijk-West

15 februari Optreden koor Ooker 25 jaar Aanvang: 20.00 uur
 Dorpskerk, hoek Kolenbergstraat/Westerblokker

16 februari Optreden band The Mordants Vanaf: 16.00 uur
 Het Gouden Hoofd, Blokker

16 februari Optreden koor Ooker 25 jaar Aanvang: 14.30 uur
 Dorpskerk, hoek Kolenbergstraat/Westerblokker

Activiteitenagenda  februari

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

2 feb Dames De Blokkers -Velsen  11.30 uur Blokker

2 feb Heren De Blokkers-Winkel  14.00 uur Blokker

9 feb Heren Westfriezen-VVW  14.00 uur Zwaag

ZAALVOETBAL

7 feb Dames RTC’72-Texel’94  19.15 uur De Kreek

14 feb Heren Zwaag/HooglandKozijnen-Wognum Nicols  21.05 uur Zwaag

HANDBAL

2 feb Dames HV Blokker-DTS’48  12.00 uur De Kreek

2 feb  Heren HV Blokker-Kras/Volendam 5  13.15 uur De Kreek 

2 feb Dames Westfriezen-Westside  14.00 uur Zwaag

8 feb Dames HV Blokker-Zwaluwen’30  19.15 uur De Kreek

VOLLEYBAL

1 feb Dames WhamWham 2-NiVO 1  13.30 uur De Opgang

1 feb Dames Wham Wham-Amsterdam 2  15.30 uur De opgang

7 feb Dames NiVO-The Setfi ghters  19.30 uur De Kers

7 feb Heren NiVO-MBSOV  21.15 uur De Kers

8 feb Heren  Wham Wham-VCC’92  15.00 uur De opgang

iNDOORBOWLS

3 feb Dames en Heren BZH  09.00-13.00 uur Zwaag

10 feb Dames en Heren BZH  09.00-13.00 uur Zwaag

Sportagenda februari

Bedankt!
Wij willen iedereen bedanken voor zijn aanwezigheid zaterdag 
4 januari bij de opening van De Witte Valk. Wat hebben wij 
een fantastische middag en avond gehad met veel vrienden en 
dorpsbewoners. Totaal is een bedrag van € 3.200,- geschonken. 
Dit is gedoneerd aan Stop Hersentumoren. Echt top! We hopen 
jullie graag weer eens te ontmoeten in De Witte Valk.

Lieve groetjes, Jos en Daphne Bakker



  Wekelijkse activiteiten:

Maandag  Donderdag
Koffie drinken 10.00 – 11.00 uur Koffie drinken 10.00 – 11.00 uur
Gezamenlijk eten 12.00 – 13.00 uur Gezamenlijk eten 12.00 – 13.00 uur
Fitness 13.00 – 15.00 uur Biljarten Vanaf 14.00 uur
Spelletjesavond 19.00 – 20.30 uur Spelletjesmiddag 14.00 – 16.00 uur
  
Dinsdag  Vrijdag
Koffie drinken 10.00 – 11.00 uur Koffie drinken 10.00 – 11.00 uur
Gezamenlijk eten 12.00 – 13.00 uur Gezamenlijk eten 12.00 – 13.00 uur
Handwerken 13.30 – 15.30 uur 
  
Woensdag  Zondag
Koffie drinken 10.00 – 11.00 uur Koffie drinken 10.30 – 11.30 uur
Gezamenlijk eten 12.00 – 13.00 uur  

Maandelijkse activiteiten: 
Klaverjassen Vrijdag 7 februari van 14.00 tot 16.00 uur
Bridge Vrijdag 31 januari van 13.30 tot 15030 uur
Verrassend Tekenen  Woensdag 5 februari van 13.30 tot 15.30 uur
Bingo Vrijdag 14 februari van 14.00 tot 16.00 uur
Eucharistieviering Woensdag 26 februari van 16.00 tot 17.00 uur
Gezamenlijk eten Donderdag 13 februari 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.

Proefles Samen Bewegen
Maandag 10 en 24 februari organiseert Ontmoeten bij Brinkpark een proefles Samen 
Bewegen. Deze proeflessen zijn bedoeld om te inventariseren hoeveel animo er is 
voor deze activiteit. De proefles is van 15.00 tot 16.00 uur. 
Bent u geïnteresseerd? Meld u zich dan aan bij Ingrid Lakeman, telefoon 06-
16277424. Ook kunt u zich inschrijven via de aanmeldlijst in Ontmoeten bij Brinkpark. 
U bent van harte welkom.



50 jaar!
Niet alleen het Samenspel viert dit jaar haar vijftigjarig 

jubileum. Ook Wham Wham beleeft in 2020 deze bijzon-
dere mijlpaal.

Wham Wham bijna 50 jaar oud, maar nog springlevend
Op 22 oktober 1970 werd in Zwaag Omnisportvereniging Wham 

Wham opgericht. Gerda Link, Jan Rol en ons aller Gerrit Entius hebben 
toen vanuit de gezamenlijke jeugdverenigingen van toen nog het dorp 

Zwaag het initiatief genomen voor de start van wat nu nog actief is als vol-
leybalvereniging Wham Wham. In het verleden kon men bij Wham Wham 
ook badminton (vanaf 1972) en tafeltennis (vanaf 1976) spelen.

Ooit begonnen in de sportzaal aan de Julianalaan in Zwaag, na omzwervin-
gen langs een aantal sporthallen, waarvan de langste periode in Sporthal 
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Voorjaar 1976: Wham Wham werd met Heren 1 in seizoen 1975/1976 voor 
de eerste keer kampioen in de 4e klasse. Bovenste rij v.l.n.r. Adrie Vlaar, 
Rob Hardewijn, Hans Jan van der Deure, Ton Beerepoot en Floor Godfriedt 
(toenmalige trainer). Zittend v.l.n.r. coach Gerrit Entius, Siem Knol, Gerrie 
Knol en Jan Koen.

Lees verder op de volgende pagina >>



Zwaag, spelen en trainen we nu in sporthal De Opgang in de Risdam-Noord.
Bij Wham Wham staat naast het sportieve element ook zeker de gezelligheid 
hoog in het vaandel. Wat niet onvermeld mag blijven, is dat we sinds een 
aantal jaar naast volleyballen voor jong en oud in de sporthal, ook de moge-
lijkheid hebben om in de zomermaanden beachvolleybal te beoefenen.
Door de jaren heen hebben wij met regelmaat gezellige toernooien en 
feestavonden georganiseerd.  Het mooiste voorbeeld van de combinatie 
van die twee is ons jaarlijks terugkerende Oliebollentoernooi waar naast de 
huidige leden ook oud-leden en introducées welkom zijn.
Natuurlijk gaan we in 2020 ons 50-jarig jubileum groots vieren, daarover 
later meer. Wij nodigen iedereen uit al het nieuws (en een stukje geschiede-
nis) te volgen op onze onlangs vernieuwde website www. wham-wham.nl, 
onze Facebook-pagina of Instagram.

Namens Wham Wham, Jan Koen (PR)

Heerlijk weekend weg naar Texel
Stichting Netwerk organiseert een weekend naar Texel speciaal voor 

eenoudergezinnen. Een weekend 
met gelijkgestemden, ontspannen, 
leuke activiteiten, lekker er even tussen uit en het 
echte vakantiegevoel. Het weekend is van 12 t/m 
14 juni en de kosten bedragen 65,00 euro per gezin 
inclusief eten, activiteiten en accommodatie. 
Het is ook mogelijk om met de cultuurstrippenkaart 
van Gemeente Hoorn te betalen. 
Inschrijven voor nieuwe gezinnen kan vanaf 23 
januari. Gezinnen die al eerder mee zijn geweest, 
kunnen zich aanmelden vanaf 14 februari. 
Aanmelden kan via www.netwerkhoorn.nl. 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 
sociaal werker Stefanie Strijker, telefoon 
0229-280940 of e-mail s.strijker@netwerkhoorn.nl.

Oproep: ook iets met het getal 50?
Lezers opgelet: heb je ook iets met het getal 50? Woon je op nummer 50? 
Heb je schoenmaat 50 of heb je misschien wel 50 huisdieren? Of vier je dit 
jaar ook een 50-jarig jubileum? Je kunt het zo gek niet bedenken, als het 
maar met 50 te maken heeft. Laat het ons snel weten via de mail:  
redactie@stichtingsamenspel.nl. Doe er ook een leuke foto bij!



Jeugdprinses voor de Blockeniers

De Blockeniers zijn nu 
helemaal compleet. 
Naast het grote deco-
rum Prins Skik, Adjudant 
Bloid, Hofdames Marije 
en Esmee en de Raad 
van Elf is er nu ook een 
jeugdversie. Zaterdag 19 
januari werd de jeugd 
gepresenteerd aan het 

Rijk de Blockeniers. Na een spelletjescircuit stonden elf jongens en meisjes op het po-
dium, dit moest wel de nieuwe Jeugdraad van Elf zijn. Daarna kwamen vier verklede 
personen op het podium die na ontmaskering Jeugdprinses Quinty (Van Paassen), 
Jeugdadjudant Douwe (Van Heck) en Jeugdhofdames Ninthe en Marije bleken te zijn. 
Vol trots kreeg Jeugdprinses Quinty de scepter overhandigd waarmee zij samen met 
Prins Skik kan regeren over het Rijk der Blockeniers. Leuk 
om te vermelden is dat Jeugdprinses Quinty de dochter 
is van prins Skik en de kleindochter van medeoprichter 
Dick Bransen. De Blockeniers bestaan dit jaar 50 jaar dus 
de cirkel is weer rond.

Prinsenbal
Zaterdag 1 februari zal het Prinsenbal van De Blockeniers 
in Het Gouden Hoofd plaatsvinden. Prins Skik, Adjudant 
Bloid en Hofdames Marije en Esmee begroeten u graag. 
Er zijn twee redenen voor dit prinsenbal: De Blockeniers 
bestaan 50 jaar én De Blockeniers leveren dit carnavals-
jaar de Stadsprins van Groot Hoorn. Veel gastverenigin-
gen zullen deze avond aanwezig zijn. Ook zal bekend 
worden gemaakt wie er met de titel Prominent van 
Blokker vandoor zal gaan. De kosten voor deze geheel 
verzorgde avond zijn 30 euro per persoon. Aanvang is 
21.00 uur en iedereen is van harte welkom.

Dinnershow
Reserveren voor de Dinnershow van 25 februari is al 
mogelijk door het overmaken van het bedrag van het 

Lees verder op de volgende pagina >>



gekozen arrangement naar rekeningnummer NLRABO0307754677 t.n.v. De Blocke-
niers. Arrangement 1: 6-gangendiner exclusief drankjes kost 45 euro. Arrangement 2: 
6-gangendiner inclusief drankjes kost 60 euro. 

Rondgang
De rondgang staat dit jaar gepland op zaterdag 8 februari. U ontvangt van ons het 
mooie fullcolour magazine. Wij hopen op uw gulle gift die zal worden besteed aan 
de kindermiddagen en aan mensen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken.

Ziekentriduüm Zwaag

Ziekentriduüm Zwaag zal dit jaar plaatsvinden op 12, 13 en 14 mei 
in de St. Martinuskerk in Zwaag. De voorbereidingen zijn in volle 
gang en vanaf nu is inschrijven mogelijk. U kunt dit doen bij onze 
contactpersonen in Zwaag, Blokker en Westwoud.

Zwaag: Afra Vriend, telefoon 0229-237720 en Rita de Boer, telefoon 0229-237952  
Westerblokker: Gitta Dekker-Ooijevaar, telefoon 0229-241588
Oosterblokker: Jeanette Koopman, telefoon 0228-562680
Westwoud:  mevrouw J.D.A. Wiering, telefoon 0228-562640

Als u twijfelt of dit bij u zal passen bijvoorbeeld omdat u niet ziek bent of niet katho-
liek, aarzelt u dan niet om met hen contact op te nemen. De contactpersonen staan u 
graag te woord om een en ander uit te leggen. Zoals altijd zal een mooi, meditatief 
en ontspannend programma worden aangeboden. Daarmee willen wij onze gasten 
hele bijzondere, fijne en inspirerende dagen laten ervaren, om zo kracht en voldoe-
ning op te doen voor hun dagelijkse leven.

Tevens wil ik u allen wijzen op de huis-aan-huis collecte die zal worden gehouden 
voorafgaande aan het Ziekentriduüm. Wij zoeken nog een coördinator die deze col-
lecte voor ons wil regelen. Daarnaast zijn ook nog steeds meer collectanten nodig. 
Ik hoop van harte dat er enthousiaste inwoners zijn die ons hiermee willen helpen 
zodat wij onze gasten enkele prachtige dagen kunnen bezorgen. Mocht u dat willen 
doen, dan maakt u ons erg blij. U kunt hiervoor contact opnemen met Evelien Nijssen-
Gitzels, telefoon 0229-755160.

Namens het bestuur van Ziekentriduum Zwaag, Ruud Bennis (secretaris)

Tobronsa-nieuws
We wilden een feestje, maar dat mocht niet goed komen. Dus dan 
maar vroeg te bed. Ook dat was ons niet gegund. Dan nog een 
verrassing die niet werd zoals de bedoeling is. Willen jullie weten wat er aan de hand 
is? Kom dan naar de uitvoering van Tobronsa op zondag 22, vrijdag 27 of zaterdag 28 
maart. Houd deze datums vrij, want toneel maakt je blij.



Biljartvereniging NHD Zwaag 

Zondag 3 november hebben wij ons geheel gemoderniseer-
de clubgebouw met een feestelijk tintje officieel geopend. 
Alle leden werden in de gelegenheid gesteld om onder 
het genot van een drankje en hapje de ‘ongemakken’ van de maanden daarvoor te 
verwerken. Mede door een artikeltje in het Samenspel mochten we ook vele andere 
belangstellenden welkom heten, hetgeen uiteindelijk heeft geresulteerd dat we een 
zevental nieuwe biljartvrienden in ons ledenbestand kunnen bijschrijven. Wat zijn 
nu de activiteiten van onze biljartvereniging? Ieder lid kan in principe 24 uur per dag 
en 7 dagen in de week biljarten tegen een jaarcontributie van slechts 130 euro. Op 
de maandag- en dinsdagavond wordt een clubcompetitie libre gespeeld waar royaal 
gebruik van wordt gemaakt. Tevens speelt een groot aantal teams in de districtscom-
petities. Donderdag is de clubavond voor de driebandenspelers. We zouden graag 
zien dat ook deze avond royaal wordt bezocht. Het lijkt echter wel of er een zekere 
drempelvrees bestaat voor dit toch zo mooie onderdeel van de biljartsport. Lijkt het 
u gezellig om daar ook aan mee te doen? Kom dan gerust eens vrijblijvend een kijkje 
nemen. De bar is deze avond ook altijd geopend dus kan er een kopje koffie of een 
drankje genuttigd worden. U ziet dat alle ingrediënten voor een gezellig avondje 
biljarten aanwezig zijn. Wij zien uit naar uw komst. Mocht u meer informatie wensen, 
bezoek dan onze website www.biljartvereniging-nhd.nl of stuur een e-mail naar onze 
secretaris: t.j.f.lageveen@quicknet.nl. Graag tot ziens!

Biljartvereniging NHD Zwaag

Snoepen van de aarde
De grond onder je voeten is niet overal 
hetzelfde. Elke dieren- en plantensoort heeft een grondsoort waar hij het liefst 
op leeft. Er zijn zelfs dieren en vogels die grond eten! Welke dieren zijn dit, welke 
grondsoort vinden ze lekker en waarom? Tijdens de doe-middag van zondag 2 febru-
ari ontdek je welke grondsoorten er in natuurpark Blokweer te vinden zijn. En welke 
grondsoort je zelf het lekkerst vindt. Deze Maks’ doe-middag is voor kinderen van 6 

t/m 12 jaar en vindt plaats van 14.00 tot 
15.30 uur. De doe-middagen worden min-
stens twee keer per maand georganiseerd 
en staan altijd in het teken van één van 
onze thema’s natuur, boerderij en groen. 
Aanmelden: 0229-266344 of info@mak-
blokweer.nl. De kosten zijn 4,50 euro per 
kind (incl. materialen).

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



Jaarlijkse boekenmarkt 
8 en 9 februari
In Cultureel Centrum Pancratius wordt zaterdag 8 en zondag 
9 februari voor de 29e keer de bekende boekenmarkt gehou-
den. Afgelopen jaar zijn heel veel boeken bij ons binnenge-
komen. Al deze boeken liggen te wachten op een nieuwe 
lezer. Vrijwilligers zijn  weer druk bezig om deze allemaal op 
verschillende rubrieken te sorteren.
De markt is op de boven- en benedenverdieping. U kunt 
hier lekker struinen in en langs de kramen met boeken. Niet 
alleen boeken, maar ook CD’s, LP’s en puzzels zijn voor een 
prikkie te bemachtigen. Voor de kinderen zijn op de boven-
verdieping kinderboeken en speelgoed te vinden. Op zondag 
kunnen zij cupcakes versieren. De opbrengst is zoals altijd 
bestemd voor verdere verbetering van het gebouw en de 
inrichting.
Voor het aangenaam verpozen, zijn koffi e, thee en broodjes 
verkrijgbaar. Vergeet vooral de heerlijke soep niet. De kerk 
is rolstoelvriendelijk en de bovenzaal is met de trap of stoel-
lift bereikbaar. De boekenmarkt is beide dagen geopend 
van 10.00 tot 16.00 uur. Entree 1 euro per persoon, kinderen 
jonger dan 12 jaar gratis onder begeleiding van een volwas-
sene. Iedere bezoeker krijgt 1 gratis lootje. 

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

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. 

Zondag 2 februari Zwaag
ds. R. Kooiman, viering HA

Zondag 9 februari Blokker
ds. T. van Lente - Griffi oen



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, woensdag gesloten 
 E-mail: secretariaat@rkmatteus.nl

Vieringen

Za. 01 febr. 19.00 uur Westwoud Eucharistieviering 

   Oosterblokker GEEN VIERING

  19.00 Zwaag Woord- en Gebedsdienst - Groep Venster

    m.m.v. Grote Waalkoor

Zo. 02 febr. 09.30 uur Zwaag Maria Lichtmis

    Eucharistieviering - voorstelling Communicanten

  19.00uur  Rozenkransgebed in de Lourdeskapel

Di. 04 febr. 09.00 uur Zwaag Eucharistieviering in de Lourdeskapel

Wo. 05 febr. 08.30 uur Zwaag Stille Aanbidding in de Lourdeskapel

  09.00 uur  Eucharistieviering

Do. 06 febr. 09.00 uur Zwaag Eucharistieviering in de Lourdeskapel

Vr. 07 febr. 09.00 uur Zwaag Eucharistieviering in de Lourdeskapel

  19.00 uur  Rozenkransgebed van de Goddelijke Barmhartigheid

    in de Lourdeskapel

Za. 08 febr. 19.00 uur Oosterblokker Eucharistievering m.m.v. koor Zingerderwijs

   Westwoud  GEEN VIERING

  19.00 uur Zwaag Rozenkransgebed in de Lourdeskapel

Zo. 09. febr. 09.30 uur Zwaag Eucharistieviering m.m.v. Marcanto

Di. 11 febr. 09.00 uur Zwaag Eucharistieviering in de Lourdeskapel

Wo. 12 febr. 08.30 uur Zwaag Stille Aanbidding in de Lourdeskapel

  09.00 uur  Eucharistieviering

Do. 13 febr. 09.00 uur Zwaag Eucharistieviering in de Lourdeskapel

Vr. 14 febr. 09.00 uur Zwaag Eucharistieviering in de Lourdeskapel

Za. 15 febr. 19.00 uur Westwoud Eucharistieviering m.m.v. Grote Waalkoor

   Oosterblokker GEEN VIERING

Zo. 16 febr. 09.30 uur Zwaag Eucharistieviering met Samenzang

  19.00 uur  Rozenkransgebed in de Lourdeskapel



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


