
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 13 maart kunt u inleveren 

uiterlijk op woensdag 4 maart 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 4 28 februari 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

5 mei Vrijheidsmaaltijd

75 jaar geleden werd Nederland - en dus ook Blokker - bevrijd uit de oorlog en daar-
om organiseert het 4 mei comité een ontbijt voor de inwoners van Ooster- en Wester-
blokker. Jong en oud is welkom om deze bijzondere dag gezamenlijk te starten.

Datum : 5 mei 
De bijeenkomst start om : 09.30 uur
Locatie  : Nederlands Hervormde dorpskerk 
Adres : Westerblokker 105 (hoek Kolenbergstraat)

Vanwege de beperkte ruimte kunnen we dit met maximaal 120 mensen vieren. Meldt u 
zich daarom snel aan op e-mailadres comite4meiblokker@ziggo.nl of bel naar 06-31556068. 
Uw aanwezigheid wordt op prijs gesteld en het ontbijt wordt u kosteloos aangeboden.

Hoorn City Tours zoekt chauffeurs 
Stichting Hoorn City Tours is op zoek naar 
chauffeurs die op vrijwillige basis aan de 
slag willen om bezoekers aan Hoorn rond 
te rijden. Over een paar weken begint het 
zogenaamde ‘tulpenseizoen’, waarbij veel 
riviercruisepassagiers vervoerd willen wor-
den van het schip op het Oostereiland naar 
de busterminal op de Nieuwe Wal.  Ook 
voor de hop-on-hop-off dienstregeling kan 
de stichting vrijwilligers gebruiken die zich 
willen inzetten met hart voor de stad. 
Een enthousiast team van vrijwilligers heeft 
er de afgelopen jaren voor gezorgd dat Stichting Hoorn City Tours haar diensten kon 
aanbieden. Sommige chauffeurs werken een aantal dagdelen per week, anderen 
werken hele dagen of meerdere dagen of dagdelen. De vrijwilligers zijn allemaal 
opgeleid door Hoorn City Tours in zowel rijtechniek als sociale vaardigheden om de 
gasten zo goed mogelijk te kunnen helpen. De bussen van Hoorn City Tours zijn vol-
ledig elektrische voertuigen (maximaal 12 passagiers) en rijden door het centrum van 
Hoorn. Totaal wordt dagelijks gereden met 2 à 3 voertuigen.
Wij zijn inmiddels gestart met een nieuw opleidingstraject van HCT. 
Dat betekent dat we enthousiastelingen oproepen om contact op te nemen met HCT 
via e-mail info@hoorncitytours.nl of telefoon 06-12775698. 
Meer info over de diensten van HCT: www.hoorncitytours.nl.



Jaarvergadering Dorpsraad Zwaagdijk-West

De jaarvergadering van de Dorpsraad Zwaagdijk-West 
vindt dinsdag 3 maart in De Wildebras plaats. De 
Dorpsraad brengt verslag uit van de activiteiten van 
het afgelopen jaar. Verder willen wij alle dorpsbe-
woners op de hoogte brengen van alle inspanningen 
om het Meester Derrikspark op te waarderen. Tenslotte willen wij met de bewoners 
praten over de invulling van de woningbouw in Zwaagdijk-West. Kom allen, het is 
belangrijk om uw stem te laten horen.

Agenda:
20.00-20.10: verslag activiteiten en resultaten afgelopen jaar en financieel verslag 2019
20.10-20.15:  samenstelling nieuw bestuur van de Dorpsraad: 
 aftreden en niet herkiesbaar Peter van Langen en Cees Diekman. 
 Nieuwe leden Gerard Sneek en René Tigchelaar. 
20.15-20.45:  verslag voortgang Meester Derrikspark door Simone Keijzer en 
 Cees Diekman.
20.45-21.00: pauze
21.00-21.45: woningbouw in Zwaagdijk-West:
21.00-21.10: mogelijkheden en onmogelijkheden door Frank Nannings van USP
21.10-21.20: voorlopige ideeën op basis van de mogelijkheden
21.20-21.45: discussie en brainstormen met alle aanwezigen

Jaarvergadering en pubquiz IJsvereniging 
Oosterblokker-Westwoud
Onze jaarvergadering is vrijdag 27 maart om 19.00 uur in De Schalm 
in Westwoud. Hierbij nodigen wij onze leden uit om deze avond bij te wonen.

Onze agenda ziet er als volgt uit:
1. Opening
2. Ingekomen/uitgaande stukken
3. Notulen jaarvergadering 2019
4. Samenstelling Bestuur
5. Jaarverslag 2018/2019
6. Financieel jaarverslag 2018/2019
7. Vaststelling contributie 2020/2021
8. Rondvraag
9. Afsluiting

Wij hopen u op deze avond te mogen be-
groeten en u verder te informeren over onze 
activiteiten. 
Deze avond sluiten wij af met een pubquiz 
over onze ijsvereniging, maar ook over win-
tersporten in het algemeen. De quiz begint 
om 20.00 uur. Wie als lid mee wil doen aan de 
pubquiz, kan zich vóór 15 maart opgeven via 
ijsoosterblokkerwestwoud@gmail.com.
Bezoek ook eens onze website 
www.ijsverenigingoosterblokkerwestwoud.nl 
of volg ons op Facebook.



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   4 MAART 
 WOENSDAG 18 MAART 
SVP PAPIER GEBUNDELD OF IN DOOS/BAK AAN DE WEG ZETTEN.

Werkzaamheden Berkhouterweg hervat

De werkzaamheden aan de Berkhouterweg in Hoorn zijn 
hervat. Verkeer kan gebruikmaken van een nieuwe, tijdelijke 
rijbaan. Beide rijrichtingen blijven beschikbaar en alle bedrij-
ven blijven bereikbaar. De herinrichting van de Berkhouter-
weg heeft vertraging opgelopen en lag de afgelopen weken 
stil. Dit had onder meer te maken met onderzoeken naar 
de ligging van een oud riool en mogelijke grondvervuiling. 
Komende weken vinden saneringswerkzaamheden plaats. 
Deze werkzaamheden vinden voor de werknemers van de aannemer en omgeving op 
een veilige wijze plaats.  Auto’s en fietsers schuiven de komende weken een rijbaan 
op, zodat een nieuw riool kan worden aangelegd. Hiervoor is de rijweg tijdelijk 
voor auto’s met een rijbaan verbreed. Fietsers gaan naar de vrijgekomen rijstrook en 
krijgen daar een bredere fietsstrook. Het gemotoriseerde verkeer en het fietsverkeer 
worden van elkaar gescheiden met barrières.
De herinrichting van de Berkhouterweg is naar verwachting in juni afgerond.

Lokale steun door Blokkersfonds
‘Bevorderen van saamhorigheid’ en ‘kweken gemeenschapszin in de Blokkerse ge-
meenschap’ zijn de doelstellingen van Stichting Blokkersfonds. Sinds de oprichting 
in 1991 beheert de stichting een vermogen waarvan de jaarlijkse opbrengst besteed 
mag worden aan projecten die ten goede komen aan de Blokkerse gemeenschap.
Twee keer per jaar beoordeelt het bestuur van het Blokkersfonds de subsidieaanvra-
gen. In maart  komt het bestuur weer bijeen. Verenigingen en clubs hebben tot 25 
maart de tijd om schriftelijk hun aanvraag, inclusief cijfermatige onderbouwing, bij 
het bestuur in te dienen. Aanvragen kunnen verstuurd worden via het contactformu-
lier op www.blokkersfonds.nl. Als uitgangspunten voor de beoordeling geldt onder 
meer dat geen structurele ondersteuning wordt verleend en individuele personen niet 
worden gesubsidieerd. Ook moet het gaan om concrete projecten die niet op een an-
dere wijze financieel rondgemaakt kunnen worden. Verder behoort het project poli-
tiek neutraal te zijn en hebben projecten voor de jeugd voorrang. Verdere informatie 
op www.blokkersfonds.nl.



NHD open biljarttoernooi 

Na het succes van vorig jaar organiseert biljartvereniging 
NHD weer een open toernooi. Dit jaar worden de spelsoor-
ten driebanden klein, libre en bandstoten gespeeld. Er zijn 
weer diverse geldprijzen te winnen: voor de vierde t/m de 
achtste plaats ligt 10 euro klaar, voor de derde plaats 25 euro, de tweede plaats 50 
euro en de eerste plaats 75 euro. Inschrijven voor elke spelsoort kost 7,50 euro. Ieder-
een mag meedoen en biljartkleding is niet verplicht.
Het toernooi vindt plaats in de maand april:
- Driebanden: eerste ronde 2 en 3 april, tweede ronde 8 april, finale 10 en 15 april
- Bandstoten: eerste ronde 6 en 7 april, tweede ronde 10 april, finale 17 en 21 april
- Libre: eerste ronde 14 en 16 april, tweede ronde 20 en 22 april, derde ronde 23 april, 
finale 27 en 28 april
Er wordt gespeeld in poules met drie of vier personen. Na 
elke ronde valt een aantal spelers af tot er acht deelnemers 
overblijven. Zij spelen de finale. De wedstrijdleiding houdt 
zich het recht voor om deelnemers die te laag hebben in-
geschreven te verhogen. Uiteraard wel in overleg met de 
betrokken speler, in alle andere gevallen beslist de wedstrijd-
leiding. Inschrijven kan via e-mail: wam.knol@quicknet.nl. 
Per post: W.A.M Knol, Binnenplaats 37, 1695 JJ Blokker. Een inschrijfformulier is ook te 
downloaden via www.biljartvereniging-nhd.nl. De wedstrijden vinden plaats bij NHD 
aan de Dorpsstraat 173a in Zwaag (achter De Witte Valk). Telefoon: 0229-235505.

Jeugdmusicalgroep Zwaag
Als u dit stukje leest is het carnaval net achter de rug. Ik ga ervan uit dat iedereen in 
Zwaag weer met een tevreden gevoel terug kan kijken op een paar prachtige dagen. 
Wij van de Jeugdmusicalgroep Zwaag kijken vooruit naar onze twee voorstellingen 
op vrijdag 3 april om 19.00 uur en zaterdag 4 april om 14.00 uur. Beide voorstellingen 
vinden uiteraard weer plaats in de schouwburg van Zwaag: De Witte Valk.
De 26 kinderen zijn er (bijna) klaar voor, maar het decor moet nog geplaatst worden, 
het licht moet ingehangen worden en… de laatste puntjes moeten nog op de i wor-
den gezet. Maar wij zijn er zeker van dat u gaat genieten van de musical ‘De Geheime 
Gympies’, geschreven en gecomponeerd door Herald Adolfs en Carlo Boszhard. Net 
als voorgaande jaren hebben wij weer een voorverkoop van kaarten. Kom op tijd 
want ook bij ons geldt: op is op! Maandag 16 en 23 maart van 20.15 tot 20.45 uur 
zijn de kaarten verkrijgbaar in het voorcafé van De Witte Valk. De prijzen zijn net als 
voorgaande jaren: 4 euro voor volwassenen (inclusief koffie/thee voorafgaand aan de 
voorstelling) en 2,50 euro voor kinderen t/m 12 jaar (inclusief limonade). En als er dan 
nog kaarten over zijn, kunt u ze kopen aan de deur tijdens de voorstellingen.
De kinderen (en wij natuurlijk ook) vinden het geweldig als u komt kijken!
Marjolein, Sharon, Edna en Johan 



  Column Anja
Het Grauwe Paard

Het Grauwe Paard, een naam waarbij bij mij associaties 

met Harry Potter naar boven komen. Een zwarte kroeg 

waar heksen en tovenaars aan een tafeltje bij elkaar zitten en hun toverdrankjes en 

spreuken met elkaar uitwisselen. Waar honden met drie koppen onder de tafel lig-

gen en slangen sissend met hun gespleten tong door de waterleidingen zwemmen. 

Het Grauwe Paard, het klinkt gruwelijk grauw en rauw, een betoverde kroeg aan de 

Wegisweg. Je kan er behoorlijk je fantasie op botvieren. 

Maar in Zwaag weet iedereen dat het Grauwe Paard een van de gezelligste kroegen 

was aan de Dorpsstraat, gerund door Jan Spil. Menig beroemde zanger heeft er opge-

treden. Met de kermis was het er een groot feest met Straatarm. “Mijn Poldermeisje, 

luister naar dat lied van mij, de banjo speelt voor jou, jij meisje van de bouw… mijn 

poldermeisje, mijn poldervrouw” werd door iedereen meegezongen met heel veel 

lalala erachteraan waar je lekker op kon hossen en die mannen in vrouwenkleren 

waren dan weer heel populair. 

Een paar jaar na de eeuwwisseling stopte Jan met tappen en het Grauwe Paard werd 

grauwer en grauwer. Het verviel tot een krot dat het aanzicht van het mooie dorp 

verpestte. Zo heeft het jaren gestaan als oud en vervallen pand waar af en toe nog 

mensen in durfden te wonen en uiteindelijk nog wel eens gebruikt werd als oefenter-

rein voor de brandweer. 

Maar nu is het gesloopt en is er een appartementencomplex neergezet. Wel even 

wat meer naar achteren om kosten voor archeologisch onderzoek te besparen. Ik ben 

benieuwd hoe het complex gaat heten. Paerdestaete? Nee dat doet teveel aan een 

kapsel denken. De Swaegsche Pastorie? Het is wel tegenover de kerk. Nee ik denk ge-

woon het Grauwe Paard, want dan weet iedereen in Zwaag je wel de weg te wijzen 

naar dat moderne pand op de grond van het Grauwe Paard waar lang geleden heel 

veel muziek geklonken heeft. (laalaalalalala)

Ik ben eigenlijk wel benieuwd wat we nu niet opgegraven hebben.



Activiteiten MAK Blokweer

Graffiti, vet cool!
Bij graffiti denk je misschien aan 
vandalisme, maar niets is minder 
waar. Graffiti is kunst! Lijkt het je 
leuk om aan de slag te gaan met 
deze bijzondere kunstvorm, waarbij 
je lekker gebruik mag maken van 
felle, vet coole kleuren? Op de doe-
middag op zondag 8 maart bij MAK 
Blokweer mag je je eigen naam of 
lijfspreuk omtoveren tot een graffi-
tikunstwerk. Laat je hierbij inspire-
ren door het natuurpark. Aan het 
einde van de activiteit neem je jouw 
eigen kunstwerk mee naar huis. 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 minstens 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 7,50 euro per kind (inclusief materialen).
Stichting MAK Blokweer, Kloosterhout 1-2, Blokker, www.mak-blokweer.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   2 MAART
MAANDAG 16 MAART

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

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



Expo XXL 2020

In het weekend van 14 en 15 maart tonen diverse kunstenaars hun 
werken tijdens de expoXXL 2020 kunstexpositie in Oosterblokker. 
Een ideaal moment om van kunst te genieten of om een mooi 
kunstwerk te kopen. Kortom, het is de moeite waard, ga even 
kijken, de toegang is gratis.

Deelnemende kunstenaars zijn:
Loes Botman (pastels) • Peter IJs-
seldijk (pastels/grafi et/olieverf/
brons) • Rob Staa (beelden) ) 
• Wim de Boer (fotografi e) • Jose 
Brugman (keramiek) • Maria van 
den Burg-Overman (schilderijen) • 
Ada Heidbuurt (sieraden/objecten) • 
Vera Schipper (intuïtieve schilde-
rijen) • Simone Prins-Olij (drijfhout) 
•  Kalligrafenkring West-Friesland • 
Marianne van Beek (schilderijen) • 
Riet Jimmink (portretten/beelden) • 
Wendy Veerbeek (schilderijen)

De kunstenaars zijn aanwezig en geven informatie over hun kunstwerken, verkoop 
en/of workshops. De expositie is beide dagen geopend van 11.00 tot 17.00 uur. De 
entree is gratis. De kerk is rolstoelvriendelijk en met een trap of stoellift kunt u naar 
de bovenverdieping. Catering is aanwezig.

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

De zin van je leven

‘De zin van je leven’ is het thema van de bezinningsbijeenkomst die donderdag 
12 maart om 20.00 uur gehouden wordt in de kapel van de Hieronymuskerk aan 
de Kerkweg 1 in Wognum. Bewust organiseert de oecumenische werkgroep Wog-
num deze bijeenkomst halverwege de veertigdagentijd. Een periode immers om 
stil te staan bij leven en sterven.
Peter Besseling uit Zwaag opent de avond met het vertellen van een ‘zinnig’ ver-
haal. Vervolgens licht een drietal inwoners van Wognum toe wat de zin is van hun 
leven en/of van het leven. Pastor Alvaro Rodriguez Luque omlijst de woorden met 
pianomuziek. Na de pauze wordt in groepjes verder gepraat over het thema. 
De entree is gratis.



Uitnodiging thema avond - Algemene ledenvergadering

Het bestuur van Historische Vereniging Blokker nodigt u uit om aanwe-
zig te zijn bij de thema avond - Algemene Leden Vergadering (ALV) in 
de afmijnzaal op maandag 2 maart. Aanvang 19.30 uur. 

Agenda
1. Welkom 5. ALV
2. Van Klaas naar Jan & Piet naar De Smidse 6. Film bakvoetbal Blokker 2019
3. Op speciaal verzoek: film Blokker 1900 herleeft 7. Korte pauze
4. Pauze 8. Kent u Blokker

Natuurlijk zorgen wij voor een bakkie koffie.
Graag tot ziens op de ALV. We gaan er weer een mooie avond van maken.

Met vriendelijke groeten, het bestuur van HVB

KVG Zwaag maakt interessante excursie naar Moso
Het maximale aantal toegestane dames stapte woensdag 19 
februari om 08.45 uur op de fiets, op weg naar industrieterrein 
Zevenhuis. Na een vriendelijk welkom door de heer Van Amstel 
en een kopje koffie/thee, namen de dames plaats voor een mooie 
bedrijfspresentatie. Indrukwekkend om te horen dat er zo’n 1100 
soorten bamboe zijn. De naam van het bedrijf is vernoemd naar 
het bamboesoort waar zij mee werkt, namelijk moso. Bamboe is milieuvriendelijk en 
het neemt veel CO2 op. Er kunnen heel veel producten van gemaakt worden, tijdens 
de rondleiding zag men ook diverse meubels gemaakt van bamboe. Toch bijzonder 
dat dit bedrijf met heel veel zakelijke contacten in onder andere China, Spanje, Italië, 
Indonesië, gewoon bij ons in Zwaag staat. Met een leuke blijvende herinnering mee-
gekregen, gingen de dames weer terug naar huis. Onze volgende bijeenkomst is de 
jaarlijkse kaart- en spellenavond op donderdag 5 maart om 19.30 uur in De Plataan. 
We spelen samen met het KVG 
Zwaagdijk-West. En als extra 
gezelligheid deze avond wordt 
ook uw echtgenoot/partner 
voor deze kaartavond uitgeno-
digd. Tussendoor wordt u ver-
zorgd met eenn lekker glaasje 
en hapje. KVG Zwaag betreurt 
de brand bij Moso die vrijdag-
avond 21 februari plaatsvond 
en wenst alle medewerkers en 
betrokkenen heel veel sterkte.



Familieberichten & Zoekertjes

Tuinman voor  al uw tuinklussen. Ook dakgoten legen. Telefoon 06-12568309.

Fietsendrager voor twee fietsen. Merk Thule, stekker 7 polen. Prijs 75 euro.
Boomgaarden 35, telefoon 0229-245393.

Piano merk Petrof, in zeer goede staat. Prijs nader overeen te komen. 
Telefoon 0229-245441. 

Mooie rollator met voorop een tas. Prijs 75 euro. Telefoon 0229-262645.

Deze damesfiets van het merk Gazelle Impala 
staat al enkele maanden op een vreemde plek 

in Blokker. 

Herkent u de fiets? 
Stuur dan een mailtje naar 

redactie@stichtingsamenspel.nl.

AANGEBODEN

TE KOOP

GEVONDEN

Voor plaatsing in het Samenspel van 13 maart graag uiterlijk op  
WOENSDAG 4 maart 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.



Hoorns fithockey bloeit en groeit

Het fithockey voor 55-plussers werd twee jaar geleden door hockeyclub WFHC Hoorn 
geïntroduceerd. Startte het fithockey met vijf enthousiaste sportievelingen, nog geen 
twee jaar later is de hechte groep al uitgegroeid tot zo’n twintig deelnemers. WFHC 
Hoorn draagt hiermee bij aan de verwezenlijking van het Nationaal Sportakkoord: 
‘een leven lang bewegen’ en ‘train het brein’. WFHC Hoorn beschikt over een prachti-
ge accommodatie, een schitterende kunstgrasmat en uitstekende trainingsfaciliteiten. 
De club heeft ook de beschikking over de modernste fithockeymaterialen. 
Fithockey is een veilige sport die in de buitenlucht wordt beoefend. Er wordt ge-
speeld in zogenaamde ‘gemengde’ teams. Dat wil zeggen dat mannen en vrouwen 

samen hockeyen. “Dat komt de gezelligheid ten goede. Bovendien kan elke deelne-
mer op zijn of haar eigen niveau aan het spel meedoen. Hockeyervaring is absoluut 
niet nodig”, aldus teamcaptain Peter. 
Elke woensdagochtend komt de fithockeygroep bijeen om een uurtje te trainen. Na 
het afsluitende onderlinge partijtje is er natuurlijk koffie. De training begint altijd om 
10.00 uur. De training wordt gedurende het hockeyseizoen, dat loopt van maart t/m 
november, verzorgd door een professionele trainer. Buiten het hockeyseizoen traint 
de West-Friese fithockeygroep overigens op eigen gelegenheid gewoon door.
Begin april 2020 reizen de Hoornse hockeyers af naar Wateringse Veld bij Den Haag 
om alweer voor de derde maal deel te nemen aan het NK Fithockey. “Bij die kampi-
oenschappen gaat het in de eerste plaats om lekker (over)spelen en samen lol maken. 
Maar een wedstrijdje winnend afsluiten is natuurlijk ook altijd leuk”, zo omschrijft de 
captain de teamspirit.
Wilt u ook een keertje meedoen? U kunt gewoon instappen en een paar keer zonder 
enige verplichting meespelen. Wij staan elke woensdagochtend voor u klaar op Sport-
complex De Roskam. Bevalt het fithockey u, dan kunt u zich als WFHC-lid inschrijven. 
Voor de kosten behoeft u dat overigens niet te laten. Voor slechts 50 euro per jaar 
kunt u namelijk het hele jaar door fithockeyen.
Wilt u meer weten over fithockey? Bel dan geheel vrijblijvend met onze coördinator 
Peter, telefoon 06-15653113 of mail naar fit@wfhc.nl. U kunt voor nadere informatie 
ook terecht op www.wfhc.nl.



Vrienden en vriendinnen van Het Masker

De toreador stond in de arena
Dit was voor hem de laatste keer
Want telkens dacht hij aan Maria
Zijn liefste signorita

Oh, oh, oh, oh, oh
Oh, oh, oh, oh, oh signorita
Dit is ‘t momento

Dit is toch wel de hit van het moment. Het origineel is van Jacques Herb uit 1970 en 
nu voorzien van een carnavalssausje door Opgeblazen & Wilbert.

Op het moment van dit schrijven hebben we nog twee dagen te gaan voordat het 
grootste en leutigste 5-daagse evenement dat Carnaval Zwaag heet, van start zal 
gaan. Prins Roberto heeft de kouwe pies van de zenuwen en Hofdames Amber & Liza 
zitten al aan incontinentie luiers te denken om alle gein en ongein, welke voorzien 
zijn van de nodige confetti, in op te vangen. Carnaval bouwend Zwaag legt de laat-
ste, misschien wel stressvolle, hand aan al die 
fantastische creaties.

Op het moment dat u dit leest, is carnaval al 
drie dagen voorbij, is de kater inmiddels al 
of niet verdwenen en heeft u waarschijnlijk 
enorm genoten van al dat moois wat u voor-
geschoteld heeft gekregen. Het Knapzakken-
feest op de vrijdagavond. De zaterdag met de 
sleuteloverhandiging, Kinderoptocht, Tiener-
avond en Big Carnaval. De zondag natuurlijk 
de Grote Optocht. Maandag het Zottenbal en 
dinsdag de Dikke Dolle Dinsdag. Teveel om op 
te noemen eigenlijk.

Alles wat we in deze tussen gelegen dagen allemaal hebben beleefd, gehoord, gezien 
en meegemaakt, kunt u allemaal terugvinden op onze site www.carnavalzwaag.nl en 
op Facebook, Twitter, Instagram, Youtube en Snapchat. Deze media staan boordevol 
met ludieke berichten, foto’s en video’s van het carnaval. Zeker de moeite waard dus 
om even een kijkje te nemen en voor je het weet, is er weer een uurtje om.

Het Masker bedankt iedereen voor een fantastisch carnaval!

21 maart: Halfvastenavond met live muziek

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



1 maart Excursie Zanddepot met IVN West-Friesland Aanvang: 14.00 uur
 Hek Staatsbosbeheer, bij kruising Esdoornlaan-Grootslagweg in Bovenkarspel

2 maart Algemene Ledenvergadering Historisch Blokker Aanvang: 19.30 uur
 Afmijnzaal in Blokker

3 maart Jaarvergadering Dorpsraad Zwaagdijk-West Aanvang: 20.00 uur
 De Wildebras, Zwaagdijk-West

4 maart Dorpenoverleg Blokker-Zwaag Aanvang: 19.30 uur
 De Witte Valk, Zwaag

6 maart Open repetitie Martinus Cantorij Aanvang: 20.00 uur
 Dorpskerk, Kerkelaan 8, Zwaag

8 maart Mak’s doe-middag: Graffi ti, vet cool! 14.00-15.30 uur
 Mak Blokweer, Blokker

12 maart De zin van je leven, bezinningsbijeenkomst Aanvang: 20.00 uur
 Kapel Hieronymuskerk, Kerkweg 1, Wognum

13 maart Klaverjassen Aanvang: 20.00 uur
 SV Westfriezen, Zwaag

14 en 15 Kunstexpositie expoXXL 11.00-17.00 uur
maart Cultureel Centrum Pancratius, Oosterblokker

20 maart Open repetitie Martinus Cantorij Aanvang: 20.00 uur
 Dorpskerk, Kerkelaan 8, Zwaag

21 maart Klaverjassen Aanvang: 20.00 uur
 De Wildebras, Zwaagdijk-West

21 maart Halfvastenavond carnavalsvereniging Het Masker Aanvang: 21.30 uur
 De Witte Valk, Zwaag

Activiteitenagenda  maart

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

8 mrt Dames De Blokkers-Rigtersbleek 11.30 uur Blokker

8 mrt Heren De Blokkers-Grasshoppers 14.00 uur Blokker

8 mrt Heren Westfriezen-Hollandia T 14.00 uur Zwaag

ZAALVOETBAL

2 mrt Dames RTC’72 -Team Alkmaar 3 21.05 uur  De Kreek

6 mrt Dames Zwaag/HooglandKozijnen-Avenhorn/K&S 20.00 uur Zwaag

6 mrt Heren Zwaag/HooglandKozijnen-Hovocubo 2 20.55 uur Zwaag

9 mrt Heren RTC’72-Nieuwboer Architecten 5 19.15 uur De Kreek

HANDBAL

1 mrt Dames Westfriezen-Spartanen 14.00 uur Zwaag

8 mrt Heren HV Blokker-Lotus 13.15 uur De Kreek

VOLLEYBAL

6 mrt Heren NIVO-De Boemel 21.15 uur De Kers

13 mrt Dames NIVO-VVC’92 19.30 uur De Kers

INDOOR BOWLS

2 mrt Dames en Heren B.Z.H  09.00-13.00 uur Zwaag

9 mrt Ooijevaars Toernooi B.Z.H.  vanaf 09.00 uur Zwaag

Sportagenda maart

Onjuist telefoonnummer
In het vorige Samenspel stond in het artikel van Historisch Zwaag het telefoon-
nummer van Frans Korse niet juist weergegeven. Dit moet zijn: 0229-238427.

Tobronsa-nieuws
Tobronsa is druk bezig met het nieuwe toneelstuk. Een spel. En 
wel een kwartetspel! Waarbij alle relaties eens goed onder de 
loep worden genomen. Blok jij ‘m ook alvast in je agenda? Uitvoerdata: zondag 22 
(matinee), vrijdag 27 en zaterdag 28 maart. Meer informatie of alvast kaarten kopen? 
Ga naar www.tobronsa.nl/tickets of mail naar tobronsa@gmail.com.



  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 6 maart van 14.00 tot 16.00 uur
Bridge 
Verrassend Tekenen  Woensdag 4 maart van 13.30 tot 15.30 uur
Bingo Vrijdag 13 maart van 14.00 tot 16.00 uur
Eucharistieviering 
Gezamenlijk eten Donderdag 12 maart 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.

NL Doet door Oscar Romero
In samenwerking met Vrijwilligerspunt komen vrijdag 13 maart vier leerlingen van 
Oscar Romero helpen bij onze activiteiten. In het kader van NL Doet organiseert Oscar 
Romero een vrijwilligersdag waarop de leerlingen klussen of dienstverlenende taken 
gaan uitvoeren. 
Voor Ontmoeten bij Brinkpark draaien de vier leerlingen op deze dag mee en helpen 
ze met de activiteiten die er op die dag ingepland staan. Dit met als doel om verbin-
ding en ontmoeting met senioren te creëren. We zien naar deze dag uit!
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Oproep: ook iets 
met het getal 50?
Lezers opgelet: heb 
je ook iets met het 
getal 50? Woon 
je op nummer 50? 
Heb je schoen-
maat 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@stich-
tingsamenspel.nl. 
Doe er ook een 
leuke foto bij!

50 jaar!
Niet alleen het Samenspel viert dit jaar haar vijfi gjarig 

jubileum. Ook Gerard Kemper uit Zwaag mag dit jaar 
vijftig kaarsjes uitblazen.

“Gerard is oud-wielrenner en de liefste papa van de wereld. 
Op 28 april wordt hij vijftig jaar, al zou je dat niet zeggen. We zijn super 

trots op hem en kijken ernaar uit om dit samen met hem te vieren.”

Liefs, Marieke, Boy, Stephanie, Kim, Gemma & Lieke



Noord-Holland fris de lente in met ’30 dagen gezonder’ actie

Na het succes van vorig jaar dagen Noord-Hollandse GGD’s opnieuw alle inwoners 
uit om in maart een gezonde gewoonte aan te leren en mee te doen met de actie 30 
dagen gezonder. Groen Kapitaal van de Provincie Noord-Holland steunt het initiatief. 
Daarom is er dit keer extra aandacht voor de positieve effecten van de natuur op de 
gezondheid. 

Welke uitdaging ga jij aan?
Ga fris en gezond het voorjaar in. Wij zorgen dat je het volhoudt. Iedereen weet zelf 
wat hij of zij kan doen of laten om zich gezonder te voelen. Daarom dagen we alle 
inwoners, jong en oud,  uit om mee te doen met een eigen gezonde uitdaging. Dat 
kan zijn 30 dagen alcoholvrij, maar ook 30 dagen een half uur wandelen, hardlopen, 
water drinken, buiten in de natuur zijn, op tijd naar bed, complimenten geven, geen 
suiker in de koffie of thee, vegetarisch eten (goed voor gezondheid én milieu), dage-
lijks tijd nemen voor ontspanning, minder op sociale media of een andere uitdaging? 
Belangrijk is dat je kiest voor een concrete haalbare uitdaging die je 30 dagen lang 
elke dag uitvoert. Op de website 30dagengezonder.nl vind je allerlei leuke ideeën en 
uitdagingen en kun je jezelf aanmelden.

Iedereen kan zich tot 1 maart 2020 aanmelden via www.30dagengezonder.nl. Deel-
name is gratis. Na aanmelding ontvang je de hele maand maart leuke informatie en 
inspirerende tips van onze coaches, van andere deelnemers en van het 30dagenge-
zonder team. Hiernaast kunnen de eerste 250 deelnemers een startpakket ontvangen 
en maken alle deelnemers die hun ervaringen delen kans op prijzen. Volg ook de 
actie op www.facebook.com/30dagengezonder. Meedoen kan individueel of in een 
groep. Door samen een uitdaging aan te gaan, hou je elkaar scherp. Een schoolklas 
kiest bijvoorbeeld om elke dag water te drinken op school of elke dag een momentje 
voor een complimentje in te lassen. Een gezin spreekt af de hele maand samen te 
ontbijten en collega’s gaan bijvoorbeeld samen sporten of lezen na acht uur ’s avonds 
geen werkmail meer.

Iedereen heeft invloed op zijn eigen gezondheid
Gezonder leven is veel meer dan ‘goed eten’ of ‘vaker bewegen’. Complimenten 
geven, stress vermijden, op tijd naar bed of in de avond je mobieltje uitzetten. Er zijn 
heel veel dingen die je kunt doen of laten om je gezonder te voelen en gezonder te 
worden. Het doel van de actie is in 30 dagen  gewoontegedrag te doorbreken en een 
gezondere gewoonte aan te leren. 
De actie stimuleert mensen op een positieve manier een uitdaging met zichzelf aan te 
gaan. En door het samen te doen, motiveer je elkaar en hou je het vol. Doe ook mee! 
Meld je aan op 30dagengezonder.nl. 

‘30 dagen gezonder’ is een gezamenlijke actie van GGD Gooi en Vechtstreek, GGD 
Zaanstreek-Waterland en GGD Hollands Noorden.



MEE & de Wering West-Friesland opent haar deuren

MEE & de Wering opent iedere werkdag van 9.00 tot 12.00 uur haar deuren voor alle 
inwoners van West-Friesland. Heb je vragen over geldzaken, wonen, vrije tijd, vriend-
schap, kinderen en opvoeding, relaties, juridische zaken, verlies, werk of mantel-
zorg? Loop dan bij ons binnen. Staat jouw vraag er niet bij, ook dan ben je van harte 
welkom op de Koopvaarder 1 in Hoorn. Samen gaan we op zoek naar een oplossing. 
Komt bellen beter uit? Wij zijn iedere werkdag van 9.00 tot 12.00 uur ook telefonisch 
bereikbaar voor het stellen van vragen: 088-0075140.
MEE & de Wering is een organisatie voor maatschappelijke dienstverlening. Naast 
maatschappelijk werk, ondersteunt de organisatie inwoners van de regio met sociaal 
juridische dienstverlening, jongerenwerk, ouderenadvies, vrijwilligerswerk, integrale 
vroeghulp, onderzoek en diagnostiek. Activiteiten richten zich op het versterken van 
de zelfredzaamheid en meedoen in de samenleving. Wil je weten hoe MEE & de We-
ring in jouw gemeente helpt? Neem dan contact op. 

Ontdek het Zanddepot met IVN West-Friesland
Het Streekbos en 
de nabijgelegen 
Weelen zijn voor 
iedereen altijd 
toegankelijk, maar wat veel men-
sen niet weten is dat er direct ten 
noorden van deze twee lokale 
natuurterreinen nog een dérde 
natuurgebied ligt, een natuur-
gebied dat omringd wordt door 
een brede sloot en verscholen ligt 
achter een hek. Dit zogeheten 

Zanddepot is normaal gesproken niet toegankelijk voor publiek, maar op zondag 1 
maart gaan de poorten bij uitzondering eenmalig open voor geïnteresseerden. IVN 
West-Friesland organiseert op die middag een speciale winterwandeling door het 
gebied en iedereen is welkom om mee te lopen. 
Wat groeit en bloeit er zoal in het Zanddepot? 
Welke vogels vinden hier rust en welke insecten 
leven er tussen de bomen en planten hier? 
En hoe komt dit terrein eigenlijk aan z’n naam? 
Loop mee met natuurgids Geert Veldhuis en 
ontdek het. De wandeling begint om 14.00 uur en deelname kost 2 euro per persoon. 
Aanmelden is niet nodig. Er wordt verzameld bij het hek van Staatsbosbeheer, vlakbij 
de kruising Esdoornlaan-Grootslagweg in Bovenkarspel, voor de gelegenheid te her-
kennen aan de IVN-vlag. Het gebied bestaat onder andere uit slootjes en plassen en 
kan soms modderig zijn, dus aanbevolen wordt om laarzen mee te nemen.



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. 

Zondag 1 maart Zwaag
ds. T. van Lente - Griffi oen

Zondag 8 maart Zwaag                                                                                                       

ds. Tineke van Lente-Griffi oen en ds. Stefan 

Bernhard (let op: aanvang 11.00 uur in de 

Dorpskerk van Zwaag)

VriendenLoterij vervult hartenwens Jessie uit Blokker
Een grote verrassing voor Jessie Slothouwer uit Blokker. 
De Luisterlijn deed voor haar een aanvraag bij het Vrien-
denFonds van de VriendenLoterij. Daarmee gaat haar 
hartenwens in vervulling: ze gaat op een welverdiende 
wandelvakantie.
Natasja Limmen, trainer/begeleider bij de Luisterlijn Alkmaar: “Jessie is sinds 2008 
actief bij de Luisterlijn en ik heb haar leren kennen als een zeer betrokken en integer 
mens. Ze neemt haar taak als vrijwilliger bij de Luisterlijn zeer serieus en we kunnen 
altijd op haar rekenen. Naast telefoonvrijwilliger is Jessie chatvrijwilliger én mentor. 
Ze begeleidt nieuwkomers, maakt ze wegwijs in onze systemen en probeert het beste 
uit hen te halen. Ze doet zoveel voor ons dat het tijd is om haar in het zonnetje te 
zetten: haar de kans te geven nieuwe energie en inspiratie op te doen. Dat doet zij 
het allerliefste tijdens een wandelvakantie, maar die reizen zijn voor haar een erg 

grote uitgave. Daarom vinden we het geweldig dat het 
via het VriendenFonds wél gelukt is. We gunnen het 
haar natuurlijk van harte!”
Jessie Slothouwer is blij verrast: “Dit is echt een véél te 
groot cadeau hoor! Wat fantastisch. Meerdere dagen 
achter elkaar een fl inke afstand lopen in een ongerept 
natuurgebied, dat is wat ik het liefste doe. En die wens 
komt nu uit! Ik kijk er ontzettend naar uit.” Vrienden-
Fonds van de VriendenLoterij vervult hartenwensen. 
Het hele jaar kunnen goede doelen, clubs, vereni-
gingen en andere maatschappelijke organisaties een 
aanvraag doen om iemand in het zonnetje te zetten 
via  www.vriendenloterij.nl/vriendenfonds.



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: Parochiesecretariaat Heilige Matteüs 
 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. 29 febr. 19.00 uur Westwoud Oecumenische viering m.m.v. koor Eigenwijs

   Oosterblokker GEEN VIERING

Zo. 01 mrt. 09.30 uur Zwaag 1e  zondag van de Vastentijd - Eucharistieviering

  19.00 uur  Rozenkransgebed in de Lourdeskapel 

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

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

  09.00 uur  Eucharistieviering 

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

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

  19.00 uur  Rozenkrans bidden van de Goddelijke Barmhartigheid

Za. 07 mrt. 19.00 uur Oosterblokker Eucharistieviering m.m.v. koor Zingerderwijs

   Westwoud GEEN VIERING

   Zwaag Woord- en Gebedsdienst - Groep Venster 

    m.m.v. Grote Waalkoor

Zo. 08 mrt. 09.30 uur Zwaag 2e zondag van de Vastentijd 

    Eucharistieviering m.m.v. koor Marcanto

  19.00 uur  Rozenkransgebed in de Lourdeskapel

Di. 10 mrt. 09.00 uur Zwaag Eucharistieviering in de Lourdeskapel

Wo. 11 mrt. 08.30 uur Zwaag Stille Aanbidding in de Lourdeskapel

  09.00 uur  Eucharistieviering in de Lourdeskapel

Do. 12 mrt. 09.00 uur Zwaag Eucharistieviering in de Lourdeskapel

Vr. 13 mrt. 09.00 uur Zwaag Eucharistieviering in de Lourdeskapel

Za. 14 mrt. 19.00 uur Westwoud Eucharistieviering 

   Oosterblokker GEEN VIERING

Zo. 15 mrt. 09.30 uur Zwaag 3e zondag van de Vastentijd

    Eucharistieviering m.m.v. Gelegenheidskoor

  14.30 uur  Engelstalige viering van de Filipijnse gemeenschap

  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


