
Woont u buiten het verspreidingsgebied?
Geïnteresseerden die buiten het verspreidingsgebied wonen, maar wel het Samenspel willen 
ontvangen, kunnen contact opnemen met Henny Schoonderwoerd, telefoon 06-20564767.
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 18 december kunt u inleveren 

uiterlijk op woensdag 9 december 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 Henny Schoonderwoerd, telefoon 06-20564767.

Jaargang 50, nummer 21 4 december 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 - Annemieke Ooms - Jan Koen
- Henny Schoonderwoerd - Corina van Willegen 
- Mandy van der Laan - Chris Baesjou
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St icht ing



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

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

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

OPHAALDATA: WOENSDAG   9 DECEmBER
                           WOENSDAG 23 DECEmBER 
SVP PAPiER GEBuNDELD OF iN DOOS/BAK AAN DE WEG ZETTEN.

Binnen en buiten leren op 
het Ooievaarsnest
Leren beperkt zich niet tot een klaslokaal. 
Vooral niet als je bezig bent dat lastige omrekenen van het metriek stelsel onder de 
knie te krijgen. Van vierkante meters naar ares, het valt bepaald niet mee. En dus 
ging groep 8 met krijt en meetlinten naar buiten om de oppervlaktematen op ware 
grootte te tekenen. Kijk, zo groot is een vierkante decameter! 
Even verderop zijn kinderen van groep 3-4 aan het werk in de tuin. De voorjaarsbol-
len moeten de grond in, zodat we over een paar maanden kunnen genieten van de 
vrolijke bloemen. Onkruid wieden hoeft niet meer, dat komt in de lente wel weer. 
De tuin is nu bedekt met een dikke laag bladeren. En als het nog wat kouder wordt, 
zorgen we voor de vogels door lekkere hapjes in onze appelbomen te hangen. 
Maar hoe leuk het buiten ook is, in deze tijd van het jaar is het ook fijn om even later 
weer naar binnen te kunnen, waar de kachel aan is. Er staat immers meer op het pro-
gramma. Voordat het kerstvakantie is wordt er nog een heleboel geleerd!



Twee jubilarissen bij De Herleving Zwaag

Dinsdag 24 november was het dan eindelijk zover voor onze 
basklarinetspeler Guus Janssen om gehuldigd te kunnen worden 
voor zijn 25-jarig lidmaatschap bij muziekvereniging De Herleving 
Zwaag. Bovendien kon onze dirigent Rolf Hoogenberg in het 
zonnetje gezet worden voor zijn 12,5-jarig dienstverband bij onze vereniging.

Het was de 
bedoeling  om 
tijdens ons 
lenteconcert 
op 14 april hier 
aandacht aan te 
besteden, maar 
dat ging van-
wege de corona 
niet door. Het 
werd vooruitge-
schoven naar ons 
winterconcert 

op 14 november, maar toen in de loop van het jaar duidelijk werd dat ook dat niet 
haalbaar was, vonden we het een goed idee om tijdens de repetitie van 10 november 
de twee mannen in het zonnetje te zetten. Helaas ging op die datum de repetitie 
niet door omdat De Plataan twee weken gesloten werd. 24 november konden we wel 
weer repeteren en dus moest het er nu eindelijk van komen!
Guus Janssen is een stille, hardwerkende kracht voor onze vereniging, die begonnen 
is met het spelen op de klarinet en later is overgestapt op de basklarinet. Hij is twee 
keer voorzitter geweest van onze vereniging en is nu actief in de concertcommissie en 
helpt ons met de website. Kortom: onmisbaar!
Tot zijn eigen verbazing behoorde dirigent Rolf Hoogenberg ook tot de jubilarissen. 
‘Ben ik echt alweer zolang bij jullie in dienst?’, was zijn reactie. Rolf is in 2008 bij onze 
vereniging begonnen en weet het voor elkaar te krijgen die oude vereniging (in 2022 
bestaan we 110 jaar!) springlevend te houden. Hij weet de leden goed te motiveren, 
is zeer muzikaal en zorgt ervoor dat alle leden elke dinsdag weer blij komen repe-

teren. Zelfs in deze moeilijke coronatijd 
die van iedereen aanpassingen vraagt. 
Wij hopen dat de samenwerking nog lang 
doorgaat.
Muziekvereniging De Herleving hoopt dat 
zij snel weer iets van zich kan laten horen. 
We zijn blij dat we in ieder geval weer 
samen kunnen spelen en hopen u snel weer 
te kunnen verrassen met een mooi stukje 
muziek. Blijf gezond allemaal!



Lees verder op de volgende pagina >>

Vrienden en vriendinnen van Het masker

Dit wordt een speciaal jaar: het 54,5ste carnaval. Alles gaat an-
ders dan jullie en wij gewend zijn en zo ook de Prinsbekendma-
king van afgelopen 14 november. Geen rijk versierde zaal, geen 
uitbundig zingend en juichend publiek en geen livebandje op het podium, maar alles 
gewoon thuis kijken vanaf de bank of vanuit de luie stoel: De Thuisblijf Editie van de 
Prinsbekendmaking.
De presentatoren en gastheren van deze avond waren Vorst Bernd en Adjudant Je-
roen die er een vermakelijke show van maakten. Wat er ook ging gebeuren op deze 
avond, het gaat corona niet stoppen maar het is wel leuk. En dat is wat we nu ook 
nodig hebben, wat lol en ontspanning. 
Corona-gerelateerde items waren wel een beetje de rode draad van de avond. Want 
dacht iedereen in het begin nog heel even dat de zaal toch vol stond met publiek, 
bleek dat allemaal nep en verliep alles geheel coronaproof.

Na deze introductie volgde het mooiste lied van Zwaag: het Zwaagse volkslied. Uit-
gevoerd voor en door Zwagers en Zwagerinnen die gehoor hebben gegeven aan de 
oproep om hun versie hiervan in te sturen. 
Daarna was het tijd voor de gebruikelijke plichtplegingen. Wie bij Het Masker gaat of 
gaan er stoppen? Altijd een momentje wat we niet graag zien gebeuren, maar geluk-
kig stopt er dit jaar niemand.
Alleen komt er wel een moment van afscheid nemen van ons decorum. Normaal ge-
beurt dat van-
af de bühne, 
maar nu was 
Gerard van 
Vliet namens 
de Ex-Prin-
sen-Club op 
locatie om de 
rode bolhoed 
uit te reiken 
aan Roberto. 
Gelukkig 
nam Roberto 
hem dan ook 
dankbaar in 
ontvangst.

Gevolg hiervan is dat we eventjes stuurloos zonder decorum zaten. Maar niet voor 
lang, want de zoektocht ging beginnen. Er werd in verschillende landen gezocht naar 
een echte leider, naar iemand die van nature al Prins is. Maar of dat zo’n goed idee is 



met al die reiskosten? We konden het toch maar beter dichter bij huis zoeken. Mis-
schien wel iemand die Home Alone is, want zoveel mogelijk thuis blijven is het advies 
in deze coronatijd. Maar wat moeten we met iemand die zijn huis niet uit durft? Onze 
nieuwe Prins moet wel onder de mensen durven te komen als het weer mag.
Een ander advies is het dragen van mondkapjes en laat Vorst Bernd daar nou net een 
leuk liedje over hebben gehoord. 

Nou, er was met dit alles wel lang genoeg om de hete brij heen gedraaid en de hele 
avond tot dusver werd teruggespoeld tot het moment van de rode bolhoed. Die kon 
nog wel even in de ijskast want Het Masker had het huidige decorum een verlen-
gingsaanbod gedaan omdat hun jaar afgelopen maart abrupt werd afgebroken door 
corona. En dat aanbod werd geaccepteerd dus ook dit bijzondere 54,5ste jaar gaan 
Prins Roberto en Hofdames Amber & Liza ons voor! 
Het was zeker een bijzonder leuke show met geinige filmpjes en een verrassende ont-
knoping zoals u van Het Masker gewend bent. Hebben we iedereen toch maar weer 
mooi om de tuin geleid en bij de grote fopneus genomen.

Nieuwe besluiten over het Zwaagse carnaval
Wij hadden beloofd om vóór 1 december meer duidelijkheid te geven over de optoch-
ten en dat hebben we dan ook aansluitend aan de Prinsbekendmaking gedaan. 
De afgelopen tijd heeft iedereen wat strenger moeten leven om het virus in te dam-
men. Het lijkt voorzichtig te werken, maar een eind is nog niet in zicht. Achter de 
schermen heeft Het Masker niet stil gezeten. Er is veel overlegd en we hebben ver-
schillende scenario’s bedacht. Uiteindelijk hebben wij moeten besluiten om de optoch-
ten definitief niet door te laten gaan. Gezien de huidige ontwikkelingen en de zeer 
onzekere maanden is dat de enige en juiste beslissing. Het gaat ons erg aan het hart 
en het was ook een zware beslissing, maar het is niet anders.

We hebben een aantal varianten de revue laten passeren, maar moeten besluiten dat 
het dan niet Maskerwaardig wordt. We hebben nu in ieder geval ook duidelijkheid 
voor de optochtdeelnemers van zowel de Grote als de Kinderoptocht. Alle ideeën 
kunnen dus een jaartje in de ijskast.
Maar dat houdt natuurlijk niet in dat we helemaal niets gaan doen. Voor wat be-
treft alle dagen van het carnavalsweekend zijn de verschillende commissies aan het 
brainstormen over mogelijkheden voor een alternatieve invulling. Uiteraard zijn we 
afhankelijk van wat er in februari kan en mag. Vooralsnog is er weinig mogelijk, maar 
we kunnen altijd opschalen als het wel weer mag. Kortom, we zitten zeker niet stil en 
blijven de ontwikkelingen volgen. 
Blijf ons volgen en mochten wij wat te melden hebben, dan weten wij jullie te vinden.

MultiMediale MaskerQuiz: zaterdag 19 december vanaf 20.30 uur digitaal en online 
op www.carnavalzwaag.nl.

Tot leut op www.carnavalzwaag.nl en tot een volgend Samenspel.



  Column Brechje

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   7 DECEmBER
mAANDAG 21 DECEmBER

muziek

In deze donkere tijden vrolijkt muziek ons op. Door de maat-

regelen zullen we niet vaak en veel met elkaar zingen. Terwijl 

samen zingen en muziek maken verbindt. Luisteren kan natuurlijk altijd! Naar welke 

muziek u luistert is van ondergeschikt belang. Het gaat erom dat het uw hart raakt. 

Dat is hetzelfde met toekomstmuziek. Hoe willen wij onszelf zien over tien jaar of 

als u al wat ouder bent, over vijf of over twee jaar. Willen we weer leven in liefde 

en empathie? Zijn we het al zat om in angst te leven? De angst om jezelf te zijn! De 

mensheid heeft al veel doorstaan. We hadden een band door samen te lachen, huilen, 

beminnen, verbinden, gezien worden, je geaccepteerd en gedragen voelen. Is dit niet 

wat we willen voelen, beleven? Als we dit weer willen, moeten we niet onze mede-

mens één muziekgenre willen opleggen waar keuzes zijn, maar ons verbinden. Eén 

enkele noot maakt geen orkest, maar stelt u zich eens voor wat voor muziek meer no-

ten bij elkaar ten gehore kunnen brengen. Elke noot is er één, elke noot telt. Vele no-

ten samen zorgen voor een heuse symfonie. Een orkest dat niet krimpt maar groeit! 

Misschien is dit nodig om duidelijk te maken dat wij steeds wijzer worden en beseffen 

dat de voorgeschotelde muziek niet altijd die van ons leven is. C’est le ton qui fait 

la musique. Bent u angstig of vergeten hoe u muziek moet maken en op welke ma-

nier? Als u in uw omgeving navraagt is er vast iemand die u hierbij wil helpen.



Virtuele expositie #2021?!

“We hebben allemaal wel foto’s van ‘toen’ die bewijzen dat er altijd 
licht aan de horizon is. Volhouden, straks wandel je weer langs de branding en lunch 
je in je favoriete paviljoen”, aldus Anita Eijken, kunstenaar bij Kunst in de Kas in 
Zwaag. Ruim twintig KasKunstenaars exposeren op de virtuele expositie #2021?! 
De kunstwerken zijn te zien en te beleven op www.kunstindekas.nl.
in coronajaar 2020 geen fysieke exposities in Zwaag. Na de succesvolle virtuele expo-
sitie ‘Kunst Coroneske’ zijn de kunstenaars nu aan de gang gegaan met het thema 
‘2021’. Ze laten zien en vertellen of en hoe 2021 hen inspireert. Het gros van de 
kunstenaars gaat voor een 
positief nieuw jaar.
izabela Teleszynska maakte 
de analoge foto ‘Verleden 
leeft langer’. Volgens haar 
moet het heden nog kleur 
krijgen. Paul Berkholst wil 
terug naar de normale wer-
kelijkheid. Zijn kunstwerk is 
getiteld ‘Reality only happens 
once’. Klaas Jan Gorter schilderde het avondlicht in Oostwoud. De kracht van de na-
tuur en de speling van het licht geeft hem nieuwe inspiratie. Edelsmid Yvonne Hulste-
de maakte een zeer bijzondere zilveren ring. De ring is geïnspireerd door een stuk 
koraal dat zij heeft gevonden op het strand van Bonaire. Volgens Jet Willems maakt 
de liefde het onmogelijke mogelijk. Nanska van de Laar laat met haar ‘kiss’ zien dat 
we in 2021 de liefde weer kussen. Beeldhouwer Gerda Koopman maakte het beeld 
‘Open’, alle mogelijkheden liggen weer open. Het schilderij ‘Back on the right track’ 
van Lia Koomen laat zien dat 2021 nieuwe wegen opent. Noortje Peerdeman gaat 
met haar ‘Blue’ het nieuwe jaar met veel vertrouwen in. Anouscka Dijkstra maakte 
‘Hidden’. De ‘Wereld’ van Paapi laat zien dat ook op elke beerput een dekseltje past. 

Portretschilder Ankie van Lier vertolkt met 
een portret van David Attenborough het 
leven op onze planeet. Rino Tetteroo ziet 
2021 vol vreugde tegemoet. Ook schilderes 
Maaike van Veen ziet in 2021 een jaar vol 
mogelijkheden en kansen. Roy Valentijn 
maakte zijn sub-fatalistische ‘Binnenkant-
minator’. Beemsterlinge Tina Baas gaat 
voor het nieuwe normaal. Akram Hamza 
staat stil bij een terugkerend belangrijk 

moment: de zonsopgang. Jawek Kwakman wil gewoon gelukkig zijn. Charles Gilbert 
stelt de vriendschap centraal. Hij hoopt op meer eensgezindheid. De Zwaagse Bep 
Roep schilderde ‘Na de hamer straks de dans’.
De expositie #2021?! is te zien en te bewonderen op www.kunstindekas.nl

Yvonne 
Hulstede: 
‘Wonder 

uit de zee’, 
zilveren 

ring

Izabela 
Teleszynska 
maakte de 
analoge foto 
‘Verleden 
leeft langer’



Burgemeester Jan Nieuwenburg op bezoek bij De Bussel

Basisschool De Bussel kreeg bezoek 
van burgemeester Jan Nieuwen-
burg. Een van onze leerlingen 
woont vlakbij de burgemeester en 
hij zou de tekeningen voor Sinter-
klaas van leerjaar 1 t/m 6 persoonlijk 
bij hem afgeven. De burgemeester 
was helaas niet thuis, dus stopte de 
leerling een briefje in de brieven-

bus van de burgemeester. Toen bedacht de burgemeester: dan haal ik de tekeningen 
wel op bij De Bussel. Wat een eer! We hebben leuk gesproken met de burgemeester, 
mochten vragen stellen en hebben natuurlijk de tekeningen overhandigd. De burge-
meester zorgt er persoonlijk voor dat ze bij Sinterklaas terecht komen.

Hoge zorgkosten, laag inkomen? Vraag compensatie aan
Alleen dit jaar kunnen inwoners van de gemeente Hoorn 
met hoge zorgkosten en een kleine portemonnee nog 
compensatie bij de gemeente aanvragen. De compensatie 
is een bedrag van 240 euro. De regeling is dit jaar voor het 
laatst en wordt op 1 januari 2021 afgeschaft. Aanmelden voor de compensatierege-
ling van de gemeente Hoorn kan op  www.hoorn.nl/compensatieregeling.  

Wanneer komt u in aanmerking voor de compensatieregeling?
•	 U	bent	18	jaar	of	ouder	en	woont	in	de	gemeente	Hoorn
•	 u bent in het bezit van de Nederlandse nationaliteit of een geldig verblijfsdocument
•	 	Uw	eigen	bijdrage	aan	zorgkosten	ligt	in	2020	hoger	dan	het	wettelijk	verplicht	

eigen risico van 385 euro
•	 U	maakt	in	2020	geen	gebruik	van	het	Univé	Gemeentepakket	zorgverzekering
•	 u heeft een laag inkomen. Dit kunt u controleren op www.hoorn.nl/compensatieregeling  

Regelingen 
De gemeente Hoorn heeft naast deze regeling ook andere regelingen voor inwoners 
met een laag inkomen. Zoals de gemeentelijke zorgverzekering, bijzondere bijstand 
of een studietoeslag voor inwoners met een beperking. Deze regelingen zijn bedoeld 
voor onder meer mensen met een bijstandsuitkering, ouderen met AOW en geen of 
een klein pensioen. Onze professionals helpen u graag verder en denken mee over 
de mogelijkheden voor uw situatie. u vindt hun contactgegevens op de website. Kijk 
voor alle informatie, ook de landelijke regelingen, op www.hoorn.nl/laaginkomen



mededeling van 
medisch Centrum Oost

Nieuw patiëntportaal
Sinds kort kunt u gebruik maken van onze patiëntomgeving (portaal) om 24 
uur per dag gemakkelijk herhaalmedicatie te bestellen, afspraken te maken via 
de webagenda of e-consulten aan te vragen. Vanaf het najaar kunt u ook uw 
dossier online inzien. Al deze functies zijn daarnaast toegankelijk via de bijbe-
horende app ‘uw zorg online’.

Maak een account aan via www.huisartsenmedischcentrumoost.uwzorgonline.
nl. Nadat wij uw gegevens gecontroleerd hebben, kunt u aan de slag. Voor extra 
informatie zie de handleiding van het patiëntportaal.

Nooit meer bang
Het bijzondere jeugdboek van Femke Westland uit Zwaag 
‘Nooit meer bang’ van Femke Westland vertelt het verhaal van de bange Malluma. ’s 
Nachts hoort hij stemmen en is hij bang voor zijn dromen. Hij durft niet te gaan sla-
pen en doet er alles aan om dat te voorkomen. Hij kan er niet met zijn moeder over 
praten, want zijn moeder is trots op haar stoere ridder en stoere ridders zijn natuur-
lijk niet bang. Hoe moet hij dit oplossen?
Nadat Malluma op school in slaap is gevallen, neemt hij zijn meester in vertrouwen. 
Met behulp van verhalen weet meester hem te overtuigen dat het beter is om te 

praten over je angsten. Zo leert hij de werkelijke 
oorzaak	van	zijn	nare	dromen	kennen	én	krijgt	hij	
hulp om hier mee om te gaan.

Femke Westland-Muller (1977) werkt in het mid-
delbaar	beroepsonderwijs.	Schrijven	is	voor	haar	dé	
manier om uiting te geven aan gedachten, gevoe-
lens en dat wat haar opvalt of verbaast in de wereld 
om haar heen. Nadat zij met verschillende kinderen 
gesproken had over bang zijn, ontstond het verhaal 
‘Nooit meer bang’. Met dit verhaal wil zij kinderen 
laten voelen dat je niet alleen bent als je bang bent 
of gepest wordt. Dat je niet raar bent als je hulp no-
dig hebt om met moeilijke dingen om te leren gaan. 
Dat praten over je gevoel je minder eenzaam maakt. 
Het boek is verkrijgbaar voor 17,99 euro.



Engels sprekende hulp in de huishouding in Oosterblokker. Twee ochtenden of 1 
hele dag per werkweek. Neem contact op met zoekertjeoosterblokker@gmail.com.

Familieberichten & Zoekertjes
GEZOCHT

Voor plaatsing in het Samenspel van 18 december graag uiterlijk op  
WOENSDAG 9 december 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.

Sinterklaas-woordzoeker

baard
banket
chocolade-
letter
dak

december
gedicht
hoofdpiet
intocht
kado

kinderen
marsepein
mijter
paard
pakjesavond

pepernoot
schoen
schoorsteen
sinterklaas
spanje

speculaas
staf
stoomboot
strooien
surprise

wortel
zingen

Streep de 
woorden weg. 
De overge-
bleven letters 
vormen een zin

 i  E  K  F  D  E  R  T  L  R  E  E   D   N   V
 S  P  A  N  J  E  E  E  E  E  L  P   L  A  E
 Z  T  D  i  T   K   T   E   R   G   E  W  E  N  K
 S  S  O  J  N  R  T  D  E  C  E  M  B  E  R
 S  D  i  A  O  K  i  N  D  E  R  E  N  P  N
 P  M  B  W  M  A  R  S  E  P  E  i  N  E  S
 E  P  A  K  J  E  S  A  V  O  N  D  E  P  T
 C  H  O  C  O  L  A  D  E  L  E  T  T  E  R
 u  H  O  O  F  D  P  i  E  T  S  E  Z  R  O
 L  E  P  A  K  S  u  R  P  R  i  S  E  N  O
 A  G  E  D  i  C  H  T  O  J  E  S  A  O  i
 A  Z  i  N  G  E  N  O  B  A  A  R  D  O  E
 S  C  H  O  E  N  H  i  N  T  O  C  H  T  N
 P  A  A  R  D  C  S  T  O  O  M  B  O  O  T
 V  O  N  D  S  i  N  T  E  R  K  L  A  A  S



Huurders helpen elkaar 

BurenHulp brengt mensen 
samen. Een plafondlampje 
vervangen, boodschapje doen 
of samen een wandeling maken. 
Wat de ene buurtbewoner niet 
lukt, kan voor de andere een 
kleine moeite zijn. Alleen: je 
moet het maar net van elkaar 
weten. Daarom is intermaris 
gestart met het online platform 
BurenHulp. Het werkt heel 

eenvoudig. Hulpvragers melden zich aan op www.burenhulp.intermaris.nl en worden 
teruggebeld om hun vraag zo goed mogelijk te omschrijven. Hulpbieders kunnen 
online op een hulpvraag reageren, of in het algemeen voor een bepaalde straat of 
wooncomplex hun hulp aanbieden. Vervolgens brengt iemand van VrijwilligersNH, 
in opdracht van intermaris, de juiste mensen met elkaar in contact. Natuurlijk wordt 
daarbij rekening gehouden met de richtlijnen rondom corona.
inmiddels zijn de eerste matches al gemaakt. Zo werd mevrouw Nabibaks geholpen 
met het ophangen van een gordijnrails, kapstok en schilderij. En Dora Heiman haalt 
wekelijks de boodschappen voor een buurtgenoot die slecht ter been is. 
Omdat in deze tijd mensen minder contact met elkaar hebben vanwege corona be-
steedt BurenHulp extra aandacht aan het maken van matches die te maken hebben 
met eenzaamheid en behoefte aan contact. Door samen een wandeling te maken bij-
voorbeeld of een praatje via de telefoon te houden. De hulpvragen verschijnen ano-
niem op de website en het samenbrengen is mensenwerk. Zo houdt intermaris het 
veilig,	betrouwbaar	én	is	de	kans	op	een	goede	match	het	grootst.	Wellicht	draagt	dit	
platform ook bij aan meer sociale contacten. Dat is goed voor elke buurt. Mensen wil-
len elkaar echt wel helpen, zeker als ze maar een paar deuren verder wonen!

Oproep coverfoto’s Samenspel: ‘ijzige’ plaatjes
Voor het Samenspel-omslag van het volgende kwartaal is de redactie op zoek 
naar leuke foto’s met als thema ‘op het ijs’. Heb je een mooie foto van de kinde-
ren op de schaats? Of zit er in de oude doos nog een foto van jezelf schaatsend 
op natuurijs? Deze ‘ijzige’ plaatjes van zowel natuurijs als de ijsbaan zijn van 
harte welkom. Wie weet staat jouw foto straks een kwartaal lang op het omslag 
van Samenspel! Mail een foto van minimaal 1MB vóór 10 december naar redac-
tie@stichtingsamenspel.nl 
De redactie gaat er van uit dat degenen die op de foto staan afgebeeld toestem-
ming hebben gegeven voor publicatie.



Kindercursussen in wijkcentrum Kersenboogerd

Gezond Koken
Keukenprinsen en prinsessen opgelet! Wij beginnen in januari weer 
met een kookcursus in wijkcentrum de Kersenboogerd en hebben 
nog een paar plekjes vrij. 
De cursus bestaat uit tien lessen waarin je met een groep kinderen 
een super lekkere en gezonde maaltijd kookt. Deze bestaat uit een 
hoofdgerecht en een toetje! Elke week weer wat anders. De laatste les koken we voor 
een van je ouders/verzorgers, opa/oma of vriendje /vriendinnetje.
De kookcursus is voor kinderen van 8 tot 12 jaar en is op dinsdagmiddag van 15.30 tot 
17.30 uur. De kosten zijn 40 euro, dit is inclusief ingrediënten. Bij voldoende deel-
name starten wij op 12 januari.

Cursus Techniek
Wij hebben voor de cursus techniek nog een aantal plekjes vrij. Als kinderen techni-
sche vaardigheden leren, merken ze dat techniek leuk is. Ook leren ze spelenderwijs 
met het materiaal en het gereedschap omgaan. Ze tonen hun werkstuk aan ouders, 
vriendjes en kennissen en leggen uit hoe iets werkt. Dat geeft ze meer zelfvertrouwen.
We doen verschillende dingen. Wat dacht je bijvoorbeeld van allerlei proefjes, of het 
maken van een onderdeel voor een elektrische gitaar, lekker timmeren en zagen of 
bezig zijn met elektra. Elke week ontdek je weer iets nieuws.
De cursus duurt tien weken en vindt plaats op dinsdagmiddag van 16.00 tot 17.30 uur 
en is voor kinderen van 8 t/m 12 jaar. De kosten voor de cursus zijn 37 euro. 
Bij voldoende deelname starten wij in januari.

Voor meer informatie over deze cursussen en/of aanmelding kunt u contact opnemen 
met Wijkcentrum De Kersenboogerd, telefoon 0229-219966 of www.netwerkhoorn.nl.

Avond KVG Zwaag opnieuw afgelast
Na het niet doorgaan van onze jubileumviering in novem-
ber, kan helaas ook het hoogtepunt van ons programma 
- de sfeervolle kerstviering - niet doorgaan vanwege het 
coronavirus. We hadden gehoopt dat er rond deze datum, 11 december, enige ver-
ruiming van de RiVM-regels zou zijn, maar dat zit er niet in. We moesten daarom 
de muziek afzeggen en de voorbereiding stop zetten. Erg jammer, vooral voor onze 
leden die hier elk jaar zo naar uitkijken.   
Al onze leden hebben inmiddels via een mooie kerstkaart deze mededeling thuis 
gekregen. Natuurlijk blijven we hopen op betere tijden om wel weer gezamenlijke 
bijeenkomsten te kunnen organiseren. Er staan op het programma nog erg leuke on-
derdelen om samen met u te doen. Daarom, blijf gezond en geniet wanneer dit kan, 
zoals dit weekend waarin we elkaar gezellig in de maling nemen met leuke gedichten 
en Sinterklaascadeaus, ook al is het met z’n tweetjes.



Lees verder op de volgende pagina >>

ER-OP-UIT TIPS:
Sinterklaas logeert in het  
Westfries museum
Tot en met zondag 6 december 
logeert een hooggeëerde gast in 
het Westfries Museum. Sinter-
klaas maakt namelijk ook dit jaar 
weer gebruik van het museum 
als uitvalsbasis. Het hemelbed 
is voor de goedheiligman extra 
mooi opgemaakt en het grote 
boek ligt voor hem klaar in de 
17e-eeuwse werkkamer. Over-
dag, als Sint op pad is, mogen de 
bezoekers van het museum in de 
logeervertrekken kijken en de 
magie van het sinterklaasfeest 
komen meebeleven. Maar sssstt, 
niet verder vertellen hoor! 

Vanaf donderdag 19 november zijn de poorten van het museum weer geopend voor 
het publiek. Naast de verlengde expositie ‘Janssen & Koerten| Geknipt voor de kunst’ 
valt er in het Westfries Museum nog veel meer te bewonderen. De meer dan 25 vertrek-
ken bevatten kunstschatten uit 16e, 17e en 18e eeuw. Er is voor jong en oud van alles 
te beleven in het museum met onder andere schilderkunst uit de Gouden Eeuw in het 
nieuwe schilderijenkabinet, een harnas van een zeeheld, het unieke rariteitenkabinet 
en zoveel meer. Voor de allerkleinsten zijn er speurtochten en familiesporen uitgezet. 
Samen stap je zo de geschiedenis in. 
Deze historische schatkamers zijn natuurlijk de ideale verblijfplaats voor Sinterklaas. 
immers, in de 17e eeuw werd het feest rond de goedgevige heiligman al volop gevierd. 
Schoentje zetten, cadeautjes die via de haard werden gebracht, speculaaspoppen en de 
roe: het zijn elementen die ook in 1600 al onderdeel waren van dit Nederlandse volks-
feest en dat werd toen al massaal gevierd. Maar wat blijkt? Ook in die tijd was er al 
commotie rond het sinterklaasfeest. Het hield de gemoederen flink bezig, zoals te zien 
is in de vlog van museumdirecteur Ad Geerdink via www.wfm.nl/sinterklaas.

Omdat het museum naast gastvrijheid vooral veiligheid voor de bezoekers voorop 
heeft staan, is online reserveren verplicht, er wordt gewerkt met tijdsloten. Het 
Westfries Museum is geopend van dinsdag t/m zondag van 12.30 tot 17.00 uur. Vanaf 
1 december is het dragen van mondkapjes in het museum verplicht. Jeugd tot 18 jaar 
gratis entree.
Meer informatie en reserveren van de tickets: www.wfm.nl



Workshop chocolade maken in De Brink Obdam
Dinsdag 5 januari vindt een workshop chocolade 
maken plaats in sociaal-cultureel centrum De Brink 
aan de Dorpsstraat 155 in Obdam.
Bent u ook zo dol op chocolade? Wacht dan dit jaar 
even met pogingen om na de feestdagen de eindejaar-
kilo’s er weer af te krijgen, maar neem eerst deel aan 
deze leuke workshop. De workshop wordt twee keer 
gehouden, te weten van 15.00 tot 16.30 uur en van 20.00 
tot 21.30 uur. uiteraard is dat wel onder voorwaarde van 
voldoende animo. Aangezien de organisatie gehouden 
is aan een maximaal aantal deelnemers in verband met 
de coronarichtlijnen, wordt mogelijk een tweede datum 
bekend gemaakt waarop deze workshop plaatsvindt. 
Het geheel is in de deskundige handen van patissier Janneke Buis. Zij leert u heerlijke 
chocola te maken. Tijdens de workshop maakt u een chocoladereep, pindarotsjes in 
melk en puur en drie soorten truffels. Deze workshop is natuurlijk leuk om zelf te 
doen, maar het is ook een bijzonder origineel geschenk voor Sinterklaas of Kerst!
De kosten voor deze workshop bedragen 27,50 euro per persoon. 
Aanmelden kan via www.debrinkobdam.nl/programma/categorie/cursussen 
Voor meer informatie kunt u een e-mail sturen naar ina van der Hulst: 
ina.van.der.hulst@debrinkobdam.nl

De onafhankelijk cliëntondersteuner
Heb je een hulpvraag, maar weet je niet zo goed hoe je dit moet aanpakken? 
Denk dan eens aan onafhankelijke cliëntondersteuning. Cliëntondersteuners hel-
pen bij al je hulp- of ondersteuningsvragen op een snelle en professionele manier. 
Deze kortdurende hulp kost je niets en de ondersteuners zijn er echt voor jou.
Hulpvragen waarvoor je de cliëntondersteuner kunt inschakelen zijn bijvoorbeeld 
niet weten wat voor zorg je nodig hebt, niet weten waar je de hulp kunt krijgen 
of niet weten hoe je de hulp moet aanvragen. 
Zo kan de cliëntondersteuner helpen bij het voorbereiden of voeren van een keu-
kentafelgesprek met de gemeente. Maar ook het verbeteren van de zorg die je al 
ontvangt, kan een vraag voor de cliëntondersteuner zijn. 
De onafhankelijk cliëntondersteuner helpt je bij hulpvragen op verschillende 
levensgebieden, dus niet alleen op het gebied van zorg of jeugd, maar ook bij on-
derwijs, inkomen, werk, wonen, vervoer of welzijn. Er wordt informatie en advies 
gegeven en samen een plan van aanpak gemaakt.
De dienstverlening van de onafhankelijke cliëntondersteuning is gratis. in West-
Friesland is een aantal organisaties die onafhankelijke cliëntondersteuning biedt, 
waaronder BuroFlo. Wil jij in contact komen met een van onze cliëntondersteuners? 
Stuur dan een e-mail naar cliëntondersteuner@buroflo.nl of bel 06-18343944.



West-Friese middelbare scholen bieden online voorlichting

in groep 8 zijn spannende tijden aangebroken. De leerlingen krijgen hun schooladvies 
en onderzoeken samen met hun ouders of verzorgers welke school het beste bij hen 
past. in de periode oktober/november organiseren de West-Friese middelbare scholen, 
onder de noemer West-Friesland Leert, normaliter gezamenlijke voorlichtingsavonden 
op de basisscholen. Ouders en verzorgers van leerlingen in groep 8 krijgen dan infor-
matie over de overstap van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs, met 
aandacht voor de opbouw en samenstelling van de brugklas, de opleidingen en wat 
er verandert voor hun kind. Door corona is het dit jaar niet mogelijk deze voorlichtin-
gen live te realiseren. Daarom hebben de scholen de handen ineen geslagen en bie-
den ze sinds 23 november de presentaties online aan. Daarnaast worden namens de 
gezamenlijke scholen op 9 en 10 december online spreekuren georganiseerd, waarin 
meer algemene vragen over het voortgezet onderwijs gesteld kunnen worden.  

Online voorlichtingsfilmpjes
iedereen die wil weten wat het vmbo nu eigenlijk inhoudt, wat een tweejarige brug-
periode is, wat het verschil is tussen groep 8 en de brugklas of hoe leerlingbegelei-
ding in elkaar zit, kan vanaf 25 november terecht op www.westfrieslandleert.nl. Daar 
staan thematische voorlichtingsfilmpjes waarin onder andere deze onderwerpen wor-
den besproken. De presentaties zijn schoolonafhankelijk. Als een ouder of verzorger 
meer informatie over een specifieke school verlangt, kan hij of zij het beste contact 
opnemen met die betreffende school.

Online spreekuren
Omdat sommige ouders of verzorgers gerichte vragen hebben waar zij graag per-
soonlijk antwoord op wensen, organiseren de voorlichters namens de West-Friese 
scholen een tweetal online spreekuren. Op woensdag 9 en donderdag 10 december 
zitten zij van 19.30 tot 20.30 uur klaar om toelichting te geven en prangende vragen 
te beantwoorden. Deze spreekuren zijn eveneens schoolonafhankelijk. Geïnteresseer-
den kunnen zich tot een dag voorafgaand aan de presentatie aanmelden via con-
tact@westfrieslandleert.nl. Zij ontvangen na inschrijving een bevestiging en een link 
waarmee ze online deel kunnen nemen aan de bijeenkomst. 

Open dagen
Afhankelijk van de ontwikkelingen rondom corona wordt in december besloten of de 
fysieke open dagen op de scholen doorgang kunnen vinden. Deze open dagen staan 
gepland in januari en februari 2021. Op de website van West-Friesland Leert wordt de 
actuele regionale informatie hierover weergegeven.

Deelnemende scholen
De scholen die deelnemen aan West-Friesland Leert zijn: RSG Enkhuizen, het Marti-
nuscollege, Tabor Werenfridus, Tabor Oscar Romero, Tabor D’ampte, OSG West-Fries-
land, Copernicus SG, SG De Dijk, SG Newton, Stichting Trigoon (Praktijkscholen Hoorn 
en Stede Broec), het Clusius College in Hoorn en Grootebroek.



Sinterklaasbingo met de Borrelbox

Dat de horeca niet stil zit, 
werd zaterdag 21 november 
wel bewezen. Met de deelne-
mende horecagelegenheden 
Eetcafé	Les	Deux	Ponts	uit	
Oudendijk,	Eetcafé	70	uit	De	
Goorn, De Werf uit Hauwert, 
Sportcafé	Zwaag	en	De	Har-
monie uit Oosterblokker werd 
een heuse Sinterklaas kinder-
bingo georganiseerd. 
in De Harmonie was een com-
plete studio gebouwd waar 
presentator Harold Bolde-
wijn de balletjes trok voor de 
bingo. De kinderen konden dit 
via een livestream volgen. Was 
het bingokaartje vol, dan kon 
je appen met de studio. Als 
het kaartje juist was ingevuld, 
werd het winnende kind direct 
doorverbonden met Harold die op zijn beurt het kind weer doorverbond met Sint-
Nicolaas die in het pietenhuis de bingo volgde. En het gewonnen cadeautje werd 
gelijk door een aantal Pieten thuisbezorgd, zelfs helemaal tot in Anna Paulowna! 
Tot slot kon ook een gouden pakje worden gewonnen die door de Sint zelf met een 
aantal Pieten bij de winnaar thuis werd bezorgd. Het was een hele organisatie, maar 
een superleuk initiatief waardoor de kinderen  dit jaar toch in contact kwamen met 
Sint-Nicolaas. Het was een zeer geslaagde middag.
‘s Avonds werd dit spektakel nog eens herhaald, maar dan voor de volwassenen. Ook 

voor hun werd een bingo met supermooie 
prijzen georganiseerd. uiteraard waren de 
Sint en zijn Pieten hier ook bij aanwezig. De 
pieten brachten de gewonnen prijzen weer 
bij de winnaars thuis en de Gouden Koffer 
met een hoofdprijs van 1000 euro te besteden 
bij een van de deelnemende horecagelegen-
heden, werd door de Sint persoonlijk aan de 
winnaar overhandigd. Dit alles aangeboden 
door de West-Friese Borrel box en de diverse 
sponsors.
Een mooi voorbeeld van hoe ondernemers 
hun gasten kunnen vermaken in coronatijd.



Kerstklanken in Blokker en Zwaag

Bij ons vorige bericht in het Samenspel beloofden wij 
u op de hoogte te houden over de eventuele ontwikkel-
ingen omtrent de kerst. Nadat onze repetities de 
afgelopen weken hebben stilgelegen, mogen wij gelukkig weer aan de slag voor het 
einde van het jaar. Wij mogen u dan ook mededelen dat St. Caecilia een heus kerst-
concert zal verzorgen. Wij zullen twee concerten geven in een ruim ingerichte zaal 
waar bij ieder concert dertig personen aanwezig mogen zijn om zo toch de kerstsfe-
ren te mogen brengen met inachtneming van de coronaregels. 
De concerten zullen plaatsvinden in de Pancratiuskerk in Oosterblokker op zondag 
20 december. De aanvang van het eerste concert is 14.30 uur en het tweede concert 
begint om 16.00 uur. u zult dan ongeveer 45 minuten van onze kerstklanken kunnen 
genieten. Bovendien is dit concert dit jaar extra speciaal, omdat dit ook ons enige 
concert van 2020 zal zijn! 
De kaartjes kosten 7,50 euro per stuk en kunnen besteld worden via onze website 
www.stcaecilia.com/reserveringen. 
Op kerstavond zullen wij ook van ons laten horen in Zwaag. Wij zullen ons namelijk 
verdelen in kleine ensembles over verschillende plekken door het dorp waar wij onze 
kerstklanken zullen laten horen. Dit zal tussen 17.00 uur en 18.00 uur plaatsvinden. 
Wij zullen per groep een aantal kerstkoralen laten horen en dan weer wisselen van 
plek. Misschien komen we ook wel bij u langs?
We hopen u zo toch nog te zien dit jaar!

Muziekvereniging St. Caecilia Zwaag

Aankondiging bijeenkomst digitaal Alzheimer 
Café West-Friesland 
 Vanwege het coronavirus zijn de bijeenkomsten van de West-Friese Alzheimer 
Cafés	opnieuw	geannuleerd.	Ook	andere	activiteiten	en	contacten	zijn	wegge-
vallen.	Daarom	is	vanuit	Café	Hoorn	het	initiatief	genomen	om	weer	een	online	
Alzheimer	Café	te	organiseren	in	de	vorm	van	een	video-opname.	Het	onderwerp	
van deze opname luidt: ‘ik laat je nooit in de steek’. Mantelzorger zijn, hoe is 
dat? Help! ik heb ineens een andere rol binnen het gezin. En mag ik dan ook nog 
voor mezelf kiezen. Deze thema’s worden besproken met ervaringsdeskundigen, 
namelijk een zoon en schoondochter van een cliënt met dementie. De gespreks-
leider van deze avond is irene van de Kamer. u kunt de opname momenteel 
vinden via de link www.alzheimer-nederland.nl/regios/west-friesland. 

Alzheimer Café West-Friesland is een onderdeel van Alzheimer Nederland en 
wordt georganiseerd in samenwerking met organisaties als Wilgaerden, Omring, 
Jonkerszorg, Geriant West-Friesland en Martha Flora Hoorn.



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

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

Rondom de boom

in de Dorpskerk van Blokker hebben we sinds enige jaren de 
traditie om de derde zondag in december iets te organise-
ren voor kinderen/ouders/grootouders rondom de grote 
kerstboom in de kerk. Dit jaar wordt zondag 13 december 
een poppenspel opgevoerd met de titel: We gaan op 
reis! Een poppenspel over reisverhalen van toen en nu, 
voor jong en oud.
Toegang is gratis en voor de kinderen een leuke ver-
rassing (een vrijwillige bijdrage voor de vluchtelin-
genkinderen in Griekenland wordt op prijs gesteld).
Aanvang: 15.00 uur. 
Reserveren is verplicht via Corrie Balk: 
0229-262209 of corriebalk@ziggo.nl
Bij veel belangstelling wordt een tweede 
voorstelling om 16.30 uur opgevoerd.
Op tweede kerstdag is er bovendien om 15.00 
uur een kerstwandeling vanaf de Dorpskerk Blokker. Hiervoor hoeft u niet te re-
serveren, maar wel misschien even wachten met vertrekken bij drukte. Een verras-
sende wandeling in je eigen dorp.
De toegang is gratis, maar een vrijwillige bijdrage voor de vluchtelingenkinderen 
in Griekenland wordt op prijs gesteld.

Werkgroep Dorpskerk Blokker



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 voor Hoorn, Oosterblokker, Blokker, Westwoud 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 15.00 uur 
 woensdag gesloten
 E-mail: secretariaat@rkmatteus.nl

De Lourdeskapel in Zwaag is geopend op de dagen dat het secretariaat open is.
De eucharistievieringen door de week op dinsdag t/m vrijdag beginnen om 09.00 uur in de kerk, alleen 
op woensdag om 08.30 uur met Stille Aanbidding.
Wel moet u nog rekening houden met het coronavirus, dus houd afstand!

Vieringen

Za. 05 dec. 19.00 uur Oosterblokker GEEN ViERiNG
   Westwoud Eucharistieviering
Zo. 06 dec. 09.30 uur Zwaag 2e Zondag Advent - Eucharistieviering
  19.00 uur  Rozenkrans gebed in de kerk
  11.00 uur Hoorn Eucharistieviering  
Za. 12 dec. 19.00 uur Oosterblokker M.O.V. Eucharistieviering m.m.v. familie Hoebe
   Westwoud GEEN ViERiNG
Zo. 13 dec 09.30 uur Zwaag 3e Zondag Advent - M.O.V. Eucharistievering
  19.00 uur  Rozenkrans gebed in de kerk
  11. 00 uur Hoorn M.O.V. Eucharistievering
Za. 19 dec. 19.00 uur Oosterblokker GEEN ViERiNG
   Westwoud Eucharistievering
Zo. 20 dec. 09.30 uur Zwaag 4e Zondag Advent - Eucharistievering 
  19.00 uur  Rozenkrans gebed in de kerk
  11.00 uur Hoorn Eucharistievering 

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 6 december: Zwaag  ds. T. van Lente – Griffioen

Zondag 13 december: Blokker  ds. R. Kooiman



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
Huisartsenpraktijk Julianalaan Julianalaan 9a 1689 EG Zwaag 0229 - 21 22 22
Huisartsenpraktijk Bangert en Oosterpolder, Julianalaan 9a,  1689 EG  Zwaag  0229 - 21 22 22
Huisartsenpraktijk Scheer Boekerij 54 1695 JC  Blokker 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 - 24 72 9060
Karin Jong-Koen, Bandstraat 8, Blokker (Secretaris)  0229 - 24 76 27
Zonnebloem Oosterblokker /Schellinkhout
Jacqueline Weening, Oosterblokker (Secretaris)   06 - 41 16 5711    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 West-Friese kerken voor iedereen 0229 - 27 16 84
Telefonisch spreekuur op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 13.15 tot 14.15 uur.

Belangrijke gegevens en telefoonnummers


