
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 22 januari kunt u inleveren 

uiterlijk op woensdag 13 januari 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 22 18 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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Volg ons ook op Facebook: www.facebook.com/Samenspel

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

Een kerstgroet van Samenspel

Beste lezers van ons mooie blad Samenspel,

De kerst staat voor de deur en het jaar is bijna om. Zo’n jaar gaat toch weer 
snel; dit is alweer nummer 22 van Samenspel. Geniet van Kerstmis samen met de 
mensen om je heen. Het zullen er waarschijnlijk minder zijn dan andere jaren 
in verband met de corona, maar het is niet anders. Probeer je te focussen op de 
dingen die wél kunnen in plaats van de dingen die niet kunnen. Daar houd je 
een beter gevoel aan over.
Hopelijk is 2020 voor u toch nog een mooi jaar geweest en zo niet, dan hopen 
wij dat 2021 beter wordt met gezondheid en geluk. Wij hebben in ieder geval 
ons best gedaan om u weer te voorzien van al het nieuws uit onze eigen dor-
pen. Dit is gedaan door onze redactie van zes personen en een bestuur van twee 
personen. Hierbij is een groot compliment voor de redactie zeker op zijn plaats. 
Ze moesten door de coronamaatregelen langere tijd met een beperkt aantal 
mensen het redactiewerk doen. Toch is het elke keer weer gelukt, ondanks het 
weinige nieuws vanuit de verenigingen. Zoals u heeft kunnen lezen, zijn we dit 
jaar ook blij verrast met de Eenhoornzegel van de gemeente Hoorn vanwege 
ons vijftigjarig bestaan.
Samenspel moet natuurlijk ook rondgebracht worden en daar hebben we een 
enthousiaste club bezorgers voor. Die willen wij dan ook hartelijk danken voor 
hun inzet. Dat geldt ook voor Chris Baesjou die er steeds weer voor zorgt dat 
het Samenspel er tiptop uitziet.
Ook dank aan onze columnisten Anja en Brechje die ervoor zorgen dat in iedere 
uitgave van Samenspel een leuke column te lezen is.
Ten slotte de financiële kant van de zaak. Heel veel mensen en verenigingen 
maken een vrijwillige bijdrage over en die is ook hard nodig om Samenspel 
draaiende te houden, dank daarvoor. Ook veel dank voor onze ‘hoofdsponsors’ 
gemeente Hoorn, LOP en Rabobank.

Namens de redactie, het bestuur 
en de columnisten van Samenspel: 

prettige kerstdagen 
en een gelukkig 2021!



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 23 DECEmBER - WOENSDAG 6 jANuARi
 WOENSDAG 20 jANuARi 
SVP PAPiER GEBuNDELD OF iN DOOS/BAK AAN DE WEG ZETTEN.

Het Ooievaarsnest maakt 
kerstkaarten voor Hoornse ouderen
in november kregen wij een oproep van twee dames, Margriet en Wendy, of wij 
hen wilden helpen bij hun kerstkaartenactie voor de 734 bewoners van de Hoornse 
verpleeghuizen. Via een leuk, lief of creatief kerstkaartje kunnen we deze ouderen 
aan het einde van dit bijzondere jaar in het zonnetje zetten. Juist zij hebben het extra 
zwaar gehad. En nog steeds! Het risico op eenzaamheid ligt namelijk bij steeds meer 
ouderen op de loer door de coronamaatregelen. Een kaartje met kerst kan dan extra 
betekenisvol zijn en daar zetten onze kinderen zich graag voor in. 
Kleuren, knippen, plakken; iedere groep 
maakte een eigen ontwerp. En zo ontstond 
een flinke stapel kaarten om voor de kerstda-
gen te bezorgen. De kinderen hebben er echt 
hun best op gedaan en alle kaarten persoon-
lijk ondertekend. We hopen van harte dat 
onze kaarten mogen zorgen voor een glim-
lach op vele gezichten. 
Na een gezellig kerstdiner op school gaan wij 
nu genieten van twee weken kerstvakantie. 
Het Ooievaarsnest wens alle lezers van het 
Samenspel fijne feestdagen en een gezond en 
gelukkig nieuw jaar. 
 
Caroline Sunnotel, 
directeur Obs Het Ooievaarsnest 
www.obshetooievaarsnest.nl

Geen kinderkerstviering in St. martinuskerk Zwaag
Helaas kan ook de kinderkerstviering op 24 december in de St. Martinuskerk in 
Zwaag dit jaar niet doorgaan. Om u toch het kerstgevoel te geven, wordt via Fa-
cebook een kerstboodschap verspreid, inclusief enkele sfeerfoto’s van voorgaande 
jaren. We hopen u volgend jaar op kerstavond weer te ontmoeten. Dan kunnen 
we hopelijk weer fijn samenkomen en uit volle borst de kerstliedjes meezingen.



Nieuws van...

Het laatste nieuws is dat er eigenlijk geen nieuws is. 
Het is een moeilijk jaar geweest voor ons als zang-
liefhebbers. Alle leden hadden toch een beetje gehoopt dat we weer druk zouden 
kunnen oefenen voor ons eigen korenfestival in De Witte Valk. Het aantal coronabe-
smettingen blijft te hoog. De druk op de zorg neemt nog maar weinig af, dus blijft de 
gedeeltelijke lockdown van kracht, ook tijdens de feestdagen en er is voorlopig geen 
vooruitzicht dat we weer snel kunnen oefenen. We missen het contact, de gezellig-
heid en vooral het samen zijn. Als alles goed gaat met de coronavaccinatie kunnen we 
hopelijk begin volgend jaar weer zingen. We moeten nog even geduld hebben.
Desondanks wensen wij toch iedereen hele fijne dagen en tot snel in 2021.

Online kerstquiz door Quizzards
Om de kerst van 2020 een extra warm gevoel te geven, spelen 
wij tweede kerstdag een heerlijke online kerstquiz voor het 
hele gezin. Stap op onze arrenslee en we nemen je mee op een 
winterse tocht langs kerstweetjes, Christmas carols en romanti-
sche kerstfilms. De grootste kersthits komen voorbij, maar ook 
de leukste kerstfragmenten uit vervlogen tijden. Voordat je 
op deze tweede kerstdag aan het kerstdiner gaat beginnen, 
dompelen wij je onder in kerstsferen in deze hartverwar-
mende kerstquiz en misschien ben jij de winnaar van een 
extra kerstpakket! 26 december van 16.00 tot 17.30 uur. info: www.quizzards.nl

BLOKKER
24-12 Restafval
07-01 Plastic
14-01 Groen
21-01 Restafval

OOSTERBLOKKER
31-12 Plastic
07-01    Groen
14-01 Restafval
21-01 Groen

ZWAAGDijK-WEST
29-12 Plastic
05-01 Groen
12-01 Restafval
19-01 Groen

BANGERT EN OOSTERPOLDER
24-12 Restafval
07-01 Plastic
14-01 Groen
21-01 Restafval

ZWAAG 
24-12 Restafval
07-01 Plastic
14-01 Groen
21-01 Restafval
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Lees verder op de volgende pagina >>

Vrienden en vriendinnen van Het masker

Kerst in coronatijd, die herinnering raken we nooit meer kwijt.
Maar met familie, vrienden en bekenden om je heen,
ben je misschien wel op afstand, maar nooit alleen.
Een kerstgroet via Microsoft Teams,
of gezellig chatten via andere streams.
Samen krijgen we corona er wel onder, 
kerst in 2020 is wel heel bijzonder.

Het mag duidelijk zijn: we maken ons op voor de feestdagen. Maar voor het zover 
is, trakteert Het Masker u nog even op een verrassend leuke en gezellige avond op 
19 december. Ja ja, het is weer tijd voor de MaskerQuiz! Elk jaar is de MaskerQuiz al 
bijzonder, maar nu extra uniek. Nog nooit eerder is de MaskerQuiz online gehouden. 
Iedereen kan het thuis meespelen, de Thuisblijf Editie dus. Dit wordt mede mogelijk 
gemaakt door onze vrienden van Quizzards!

Hoe doet u mee (deelname is gratis):
1.   PC/Laptop/Tablet/Smartphone: ga naar www.carnavalzwaag.nl of het videokanaal  

 van Het Masker www.twitch.tv/carnavalzwaag
 Dit kan u vervolgens weer casten of streamen naar uw Smart TV
2.   Smartphone/Tablet: ga naar www.buzzerpad.com en vul de pincode in. Deze ver-

schijnt op het videokanaal bij aanvang om 20.30 uur, start quiz 21.00 uur. Verzin 
een teamnaam en klik op GO.

3.   Druk op een willekeurige toets van uw smartbuzzer bij start van de Quiz. U bent 
hierna geregistreerd en klaar om te spelen (tip: verleng de tijd van uw vergren-
delscherm/time-out scherm of zet deze tijdelijk uit).

Deze interactieve en spetterende avond zit weer bomvol met vermaak en vertier 
en bevat veel vragen die de zintuigen doen prikkelen als een energiedrankje voor 
lichaam en geest. Uniek en herkenbaar beeldmateriaal wordt vertoond en we blikken 
terug en vooruit. Uiteraard, wat u inmiddels van Het Masker gewend bent, ook weer 
nieuwe lollige clippies vol met de nodige kolder. Gezien de voorpret bij de geintrap-
pers van de MediaCommissie wordt het een vermakelijk avondje voor jong en oud.  
Dus weet jij alles van carnaval in de breedste zin van het woord en ver daarbuiten of  
heb je gewoon heel veel geluk? Dan moet je zeker meedoen en maak je een grote 
kans om de MaskerQuiz en de hoofdprijs te winnen. En als je hem niet wint, heb je 
zeker gelachen, het carnavalsgevoel weer een beetje opgebouwd en vooral een leuke 
avond gehad. 
Als u niet aan de quiz mee wilt doen, maar wel wilt genieten van de beelden en al het 
leut wat gepresenteerd wordt, dan kunt u ook alleen meekijken via de site of boven-
genoemd videokanaal.



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 21 DECEmBER
mAANDAG   4 jANuARi - mAANDAG 18 jANuARi

Straks zijn wij waarschijnlijk te zat, morgen liggen wij de hele dag plat.
Met onze maag en darmen door elkaar, wensen wij jullie nu alvast een gelukkig 
nieuwjaar!

MaskerQuiz Thuisblijf Editie powered bij Quizzards: 
zaterdag 19 december, gratis deelname!
Aanvang: vanaf 20.30 uur online op www.carnavalzwaag.nl, start om 21.00 uur

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

Gratis kennismaking tafeltennislessen voor jeugd  

Het is fijn en belangrijk dat jeugd kan sporten. Zo’n 25 kinderen 
beoefenen binnen deze vereniging de tafeltennissport. Een kind 
kan zich hier op allerlei gebieden ontwikkelen. Wij vinden met 
name plezier in sporten belangrijk. 
Durf je deze sportieve uitdaging aan te gaan? Kom dan binnen en 
probeer het maar. Een kind mag drie keer gratis mee trainen. 

De jeugd van TTsport/A-
Merk sport op:
Jeugd van 12 tot 18 jaar: maandagavond van 
19.30 tot 20.30 uur in het Koetshuis, Ooster-
blokker 53, Blokker
Starters: zaterdagochtend van 9.30 tot 10.30 
uur in het Koetshuis, Oosterblokker 53, Blokker
Kinderen uit basisonderwijs: dinsdagmiddag 
van 15.30 tot 16.30 uur in De Kreek,  Meet-
ketting 1-3, Zwaag       

                                                                                                            
Graag vooraf contact opnemen met Paul of José Molenaar, e-mail: molenaarjose@
gmail.com of telefoon: 0229-261799 of 06-46552484.



West-Friese burgemeesters trekken één lijn bij verbod 
carbidschieten
De zeven regioburgemeesters in West-Friesland willen een duidelijke lijn in het ver-
bod op carbid schieten. Zij trekken daarin gezamenlijk op. Voornaamste reden voor 
het verbod is, net zoals het landelijke vuurwerkverbod, een bijdrage leveren aan het 
verminderen van de druk op de zorg. Alle regiogemeenten zullen dit de komende 
weken voorstellen aan hun gemeenteraad.

APV
Een aantal regiogemeenten heeft al een voorstel klaarliggen om carbid schieten te 
verbieden via de Algemene Plaatselijke Verordening. Dit voorstel zal nu door alle bur-
gemeesters aan de gemeenteraden gedaan worden. Zo is er geen onduidelijkheid over 
waar het wel of niet mag. De burgemeesters doen een beroep op het gezond verstand 
van de inwoners om juist dit jaar het carbid schieten even links te laten liggen. 

melden
inwoners kunnen vuurwerkoverlast melden bij de gemeente. Zij pakken deze op basis 
van de prioriteit en ernst van de melding op. Bij noodsituaties of signalen van illegale 
opslag van of handel in illegaal vuurwerk kunnen inwoners bellen met de politie.

Samen van betekenis voor St. martinuskerk Zwaag
Als kerk zijn we van betekenis in de samenleving. Als gemeenschap zien we naar 
elkaar om en delen ons geloof in God met elkaar. Gedurende het afgelopen jaar 
bouwden we gestaag verder aan een gemeenschap die omziet naar elkaar en klaar 
staat voor de zwakkeren in de samenleving.
Om alle verbindende activiteiten in onze kerk ook in 2021 voort te kunnen zetten, 
doen we een dringend beroep op u voor een financiële bijdrage. Zaken als het dage-
lijks onderhoud aan het kerkgebouw en de kapel kosten geld. Het afgelopen jaar zijn 
de torengevel en voorgevel gerenoveerd, de toegang naar de sacristie her-bestraat, 
de fietsenstalling uitgebreid, de buitenverlichting bij de kerk en pastorie vervangen 
door ledverlichting en de Lourdeskapel geschilderd. 
Onze kerk vervult anno 2021 een waardevolle plek in de lokale samenleving en uw 
gift draagt hieraan bij. Met uw financiële hulp kunnen we dit belangrijke werk ook 
dit jaar voorzetten. Juist in een samenleving waarin mensen steeds vaker op zichzelf 
zijn aangewezen, vormen we met elkaar een gemeenschap waar mensen altijd wel-
kom zijn. uw steun is daarbij van onschatbare waarde.
‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’ is dit jaar het thema van de Actie Kerkbalans 
die van 16 t/m 30 januari wordt gehouden. Velen van u ontvangen de Kerkbalans-
envelop weer in de brievenbus. Heeft u geen enveloppe ontvangen, dan kunt u een 
donatie overmaken op rekeningnummer NL 84 RABO 0307 7006 82 t.n.v. RK parochie 
H. Matteüs. Heeft u vragen over deze actie stel ze aan de werkgroep, telefoonnum-
mer: 0229-237488.
Wij danken u namens de parochie heel hartelijk voor uw bijdrage.



Dinsdag 1 december ben ik mijn bril verloren op de grote parkeerplaats tegenover 
Deen in Blokker. Wie heeft mijn bril gevonden?  Telefoon: 0229-260603

Momenteel zijn veel mensen hun bomen aan het snoeien. ik maak van takken 
(met ongeveer een lengte van 140 cm en een diameter van 3 cm) kunstobjecten. 

Van mij dus de oproep: wie kan mij hiermee helpen?
Zelf woon ik in Zwaag en ik kan het bij mensen thuis ophalen.

Mijn naam is Didi Oberman en ik ben bereikbaar op telefoonnummer 06-27565487.

Familieberichten & Zoekertjes
VERLOREN

GEZOCHT

Voor plaatsing in het Samenspel van 22 januari graag uiterlijk op  
WOENSDAG 13 januari 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.

mededeling van 
medisch Centrum Oost

Alle medewerkers van Huisartsenpraktijk Medisch Centrum Oost wensen u fijne 
feestdagen en een voorspoedig 2021 toe.

Wij danken u hartelijk, mede namens alle stagiaires, voor uw bijdragen aan hun 
opleidingen tot doktersassistentes, praktijkondersteuners en huisartsen.
Tevens willen wij u hartelijk bedanken voor uw begrip en voor het naleven van 
de extra maatregelen in deze bijzondere tijden.

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



ER-OP-uiT TiPS:

Kom langs bij boeren en tuinders in je eigen 
omgeving en geniet van het platteland in kerstsfeer

in aanloop naar de kerstdagen zoeken we allemaal naar verbinding. We hebben be-
hoefte aan contact met onze naasten, ook nu dat even niet (fysiek) kan. Om toch met 
een warm gevoel de kerstdagen in te gaan ‘pakken boeren en tuinders uit met kerst’. 
Een initiatief van LTO Noord, Boert Bewust en ZLTO.

LTO Noord nodigt iedereen graag uit om in de dagen voor kerst, in eigen omgeving 
en vanuit je eigen auto, met je gezin te genieten van een avond uit op het sfeervol 
verlichte platteland. uiteraard geheel coronaproef en volgens de RiVM-richtlijnen. 
Op www.boerenentuinderspakkenuitmetkerst.nl zie je in één oogopslag wat er in 
jouw buurt wordt georganiseerd en kun je je eenvoudig aanmelden.

Platteland in kerstsfeer
Op verschillende locaties in Nederland worden op 18 en 19 december door boeren en 
tuinders activiteiten georganiseerd voor het hele gezin. Denk aan puzzeltochten, ver-
lichte boerderijenroutes en gezellig aangeklede afhaalpunten (drive-throughs) om bij-
voorbeeld streekproducten op te halen en alvast lokaal je kerstboodschappen te doen.

in de afdeling LTO West-Friesland zijn twee routes uitgezet: één rondom Twisk en één 
in Drechterland. Er wordt in beide routes ontzettend veel georganiseerd. De bewo-
ners langs de route geven alle medewerking en willen uitpakken voor alle mensen die 
langs de route wonen. iedere deelnemer krijgt een lijst van de vele kraampjes langs 
de route. Bij sommige kraampjes kun je de producten van tevoren bestellen. Op deze 
manier kan de doorstroming worden gewaarborgd. Maar ook zijn er verschillende 
kersttentoonstellingen en bij diverse boeren en tuinders rijd je over het erf of door 
de stallen. Kortom, het wordt een avonturenrit die ons nog lang zal heugen. Juist in 
deze tijd van thuis zitten is dit een uitje die helemaal voldoet aan de coronaregels.
Kijk op www.boerenentuinderspakkenuitmetkerst.nl en meld je aan.



Van 19 december t/m 3 januari is het Stoommachine-
museum in Medemblik geopend en onder stoom (be-
halve eerste kerstdag en oud- en nieuwjaarsdag). De 
ketel wordt gestookt, de stoommachines draaien, de 
kerstboom is opgetuigd, de kerstvakantie kan begin-
nen! Het museum is in de maand december sprookjes-
achtig verlicht en een baken van licht in de duisternis.
Het museum is gevestigd in het voormalig stoomgemaal Vier Noorder Koggen, een 
van de oudste nog intacte stoomgemalen van Nederland. Je vindt er de grootste 
verzameling nog werkende stoommachines in ons land. Machinisten en rondleiders 
leggen je graag uit hoe de machines werken en wat stoom betekend heeft. Je staat 
versteld van wat mensen in vroeger eeuwen al presteerden. 

Bij de expositie ‘Nederland op Stoom!’ zie je in een spectaculaire show met tiental-
len bewegende stoommodellen hoe de stoommachine vanaf halverwege de 19e 
eeuw Nederland veroverde. Met miniatuurstoommachines kun je zelf stoom maken 
en ontdekken wat stoomkracht doet. Een leuke speurtocht ligt klaar waarmee je het 
museum kunt verkennen. Wil je ook het ‘hulpstokersdiploma’ verdienen? Help dan de 
stoker het vuur in de ketel brandend te houden.

midwinterhoorns
Het midwinterhoornblazen is een oeroude traditie die stamt uit de 9e eeuw en was 
oorspronkelijk bedoeld om het licht terug te halen in de donkere wintermaanden. 
Deze traditie wordt vooral in de Achterhoek en Twente beoefend, maar sinds een 
aantal jaar ook in Noord-Holland door de Midwinterhoorngroep ‘Van Hakken Komt 
Blazen’. Wil je het mysterieuze geluid van de hoorns horen schallen over het iJssel-
meer? Kom dan zondag 27 december naar het museum aan de Oosterdijk en laat je 
betoveren door de magie van de midwinterhoorns en de fascinerende wereld van 
stoom! Vanaf 12.00 uur zijn er diverse demonstraties hoornblazen door leden van 
de blazersgroep. Na de kerstvakantie sluit het museum voor korte tijd de deuren om 
dan op zaterdag 13 februari te openen met de voorjaarsvakantie en de start van het 
nieuwe stoomseizoen.

Openingstijden kerstvakantie: 10.00 tot 16.00 uur
Adres: Oosterdijk 4, 1671 HJ Medemblik
Toegangsprijzen:
Kinderen (5-12 jaar): 5 euro
Jongeren vanaf 13 jaar en volwassenen: 8,50 euro
Museumkaarthouders: gratis

Koop een ticket en reserveer een tijdblok via 
www.stoommachinemuseum.nl of telefonisch op 0227-544732.

De magie van stoom en midwinterhoorns



0 ik ben Tine en 
ik woon al bijna 

50 jaar in Blokker. 
50 jaar Samenspel: 

proficiat! Al vele jaren 
begeleiden engelen mij  in 

het alledaagse leven. Het zijn 
er in de loop der tijd ruim 50 
geworden. Ze zijn neerge-
streken in mijn vitrinekast en 
in huis. Ze spreken tot mijn 
verbeelding, geven me steun. 
De engelen met een muziekin-
strument maken me blij.
Workshops en boeken zoals 
’50 engelen’ van Anselm Grun 
hebben het tot een leuke hob-
by gemaakt. Ja engelen, ze zijn 
ongrijpbaar, maar ze geven me 
houvast en dat al 50 jaar.

Tine

50 jaar!
Niet alleen Samenspel viert dit jaar haar vijftigjarig 

jubileum, maar ook Tine de Wolff-Beerepoot uit Blokker 
heeft iets met het getal 50.
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Kerst-mijmeringen van de uitvaartverzorgsters

Een jaar voorbij en wát voor een jaar.
Met heel gemengde gevoelens kijken wij terug op 2020, we hebben ons best 
gedaan om er voor de mensen die ons nodig hadden, zo goed mogelijk te zijn. We 
hebben net als altijd al het mogelijke gedaan om het afscheid van een dierbare 
voor de families die wij mochten ondersteunen zo mooi en zo passend mogelijk te 
maken.
Veel dingen waren niet mogelijk zoals ze anders misschien wel gegaan zouden zijn. 
in plaats daarvan zochten we naar nieuwe mogelijkheden en die vonden we in de 
meeste gevallen ook wel. Maar de knuffel en de arm om de schouders, die werd 
node gemist. We hopen dat we in 2021 daar snel verandering in zien komen, al zal 
het nog wel een poosje duren.

Wij denken in deze kerstperiode en bij de jaarwisseling in het bijzonder aan al die 
mensen die het afgelopen jaar afscheid van iemand moesten nemen en daarna in 
een hele ‘lege en kale’ rouwperiode terecht kwamen. Een periode met weinig of 
geen spontane steunbezoekjes en misschien wel een extra ‘alleen en eenzaam’ ge-
voel. We wensen u in deze decembermaand en in de donkere maanden die daarna 
nog komen kleine geluksmomentjes , lichtpuntjes, een bezoekje, mooie kaartjes 
met een extra steunbetuiging,  wellicht een etentje of koffiemomentje. Dat u zich 
gesteund mag voelen, wetende dat u niet alleen bent. 

We danken alle families waar we het afgelopen jaar waren voor het in ons gestelde 
vertrouwen en ook alle mensen in de dorpen waarmee we mochten samenwerken. 
We wensen iedereen warme, liefdevolle decemberdagen toe en heel veel goeds 
voor het nieuwe jaar.

Namens de gezamenlijke uitvaartverenigingen tussen 
Zwaagdijk-West en Schellinkhout staan wij  voor u klaar.
Bel ons voor een vrijblijvend informatiegesprek, 
een kostenbegroting of melding van 
overlijden op telefoonnummer 06-11444417 
(24 uur per dag bereikbaar).

Monique Bankras en Lian Kroon

St. Barbara Zwaag
St. Barbara Oosterblokker
St. Jozef Blokker
De Laatste Eer Blokker/Zwaag
uitvaartvereniging Schellinkhout



Brinkpark en kerst

De afgelopen maanden was het een stille 
bedoening in Brinkpark. Dit was des te opval-
lender omdat na de opening, alweer enkele 
jaren geleden, eindelijk alles weer op gang was gekomen. Veel activiteiten met keus 
voor iedereen die iets wilde ondernemen in de vrije tijd. Een voorbeeld daarvan is de 
maandelijkse kerkdienst die is gestart. Voor deze samenkomsten was genoeg belang-
stelling. Een moment van bezinning, samen zingen en elkaar ontmoeten.
En toen kwam corona om de hoek kijken en nam de macht over. Niets was meer mo-
gelijk. Toch proberen de wijkverbinders er iets van te maken. Halverwege november 
was de ontmoetingsruimte en de aanleunkant in de sint- en pietsfeer gebracht. En 
op dit moment is alles uit de kast gehaald wat de kerstversiering betreft. Tijdens een 
wandeling langs Brinkpark kunt u er zeker een glimp van opvangen.
Ook de kerstgroep van de voormalige Micha-
elparochie heeft een goede plek gekregen in 
de hal van de aanleunwoningen. Hier wonen 
nog verschillende mensen die voorheen naar 
de Michaëlkerk kwamen en voor hen is de 
vertrouwde kerstgroep een stukje herkenning. 
Maar ook mensen buiten Brinkpark mogen 
gerust een kijkje komen nemen in de hal. 
Er is altijd wel iemand om u binnen te laten. 
Denk deze tijd wel aan het verplichte mondkapje. Ook mag u altijd contact opnemen 
met ondergetekende op telefoonnummer 0229-263065, dan kunnen we samen een 
bezoekje brengen aan Maria, Jozef, het kindje Jezus en alles wat daar bij hoort. 
Fijne Kerstdagen toegewenst. 

Joke Lakeman

Pub&Quiz-middag afgelast
Helaas moeten wij ook de voor woensdag 20 januari geplande 
middag met de door Bas Manshanden verzorgde Pub&Quiz afge-
lasten. Alle onzekerheid over horeca wel/niet open, het maximaal 
toegestane aantal personen en de nog heersende algemene angst 
voor besmetting, maken het ondoenlijk om zo’n middag te organiseren. Ook spe-
culeren op wat wel weer mogelijk zal zijn in de (nabije) toekomst is op dit moment 
verspilde energie. uiteraard hopen we dat we in 2021 weer vol aan de bak kunnen, 
daar kan men verzekerd van zijn.
inmiddels wensen wij onze leden en alle andere lezers goede en gezellige feestdagen 
toe en natuurlijk ook een voorspoedig en een gezond 2021. 

Bestuur KBO Blokker



Herinnert u zich deze nog? 

Vanuit de beeldbank van Historische Stichting De Cromme Leeck 
wordt een locatie in/op Zwaagdijk-West belicht.

Zwaagdijk 305
Dit huis werd gebouwd rond 1880 door Pieter Klein, hij was 
getrouwd met Antje Bot. Hoewel zij het pand in 1892 verkochten, 
bleven ze er met hun kinderen in wonen. in 1913 kochten hun kinderen Cornelis en 
ida Klein het weer terug. in 1926 verkochten Cornelis en ida de woning aan Kees 
Boots, getrouwd met Martha Beemsterboer. Zij kwamen van Zwaagdijk-Oost onder 

Hoogkarspel. Kees Boots 
was tuinder en had ook van 
Cornelis en ida Klein het land 
gekocht waar nu het huis van 
de familie Poland op staat 
(Zwaagdijk 309).
Het huis stond op de dijk. 
Kees en Martha dreven er een 
winkeltje dat voornamelijk 
door Martha werd bestierd. 
Het is niet bekend of er voor 

die tijd ook al een winkeltje in dit pand gevestigd was. Het assortiment bestond uit 
de dagelijkse boodschappen zoals koffie, thee en rookwaren en ook klompen. Snoep 
werd er volgens zoon Jan Boots weinig verkocht. Later minderde het aantal produc-
ten geleidelijk aan. in 1966 werd het huis verkocht aan Anne Kampstra. De familie 
Kampstra zette het winkeltje voort, zij het dat ze niet meer verkochten dan ijs, snoep 
en rookwaren. Buiten aan de muur hing ook enige tijd een sigarettenautomaat.
in 1976 kochten Harry en Kita van Os het huis en hield het winkeltje op te bestaan.
Bent u benieuwd naar nog meer oude plaatjes van Zwaagdijk? 
Bezoek dan onze website www.decrommeleeck.nl.

Kapot speeltoestel?
Meld het op 
www.hoorn.nl/melding

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



molen De Krijgsman

Beste mensen uit Blokker en 
omstreken,

De kerstdagen staan voor de 
deur en dit betekent dat u weer 
allerlei lekkere dingen voor 
op de kersttafel bij onze mo-
len kunt kopen. Zeker dichter 
naar de kerstdagen toe geldt: 
op = op. Wilt u er zeker van 
zijn dat u kunt kopen wat u in 
gedachten heeft, dan kunt u 
op onze website www.molen-
dekrijgsman.nl onder het kopje 
Bestellijsten onze kerstbestellijst 
vinden. u kunt ook een bestel-
lijst ophalen in de winkel. Na 
de kerstdagen krijgt het team 
van De Krijgsman de oliebollenbak-kriebels. Wij verbouwen de bakkerij tot een grote 
oliebollenkraam waar wij voor de 19e keer heerlijke oliebollen en appelbeignets voor 
u bakken. Om wachttijden te voorkomen, kunt u nu bij een digitale bestelling direct 
betalen via ideal.  
Ook dit jaar krijgen we drie stromen op ons molenerf: losse verkoop, digitale bestel-
lingen en de WF Deals. Om dit in goede banen te leiden, vragen wij u om geen auto’s 
op het pad bij de molen te parkeren. Zo houden we het molenerf vrij met voldoende 
ruimte voor eenieder. Wij wensen u een gezond en gelukkig 2021 toe. 

Erik Dudink, molenaar De Krijgsman



jongeren én ouders die NEE zeggen tegen alcohol en drugs

Dat is een van de doelen in het verder terugdringen van alcohol- en drugsgebruik on-
der jongeren in de regio West-Friesland. De wethouders Zorg en burgemeester Wor-
telboer van Stede Broec willen met een gerichte thematische aanpak meer effecten 
realiseren voor een gezondere verantwoorde leefstijl. Zowel onder jongeren als hun 
ouders. De komende drie jaar is hiervoor 150.000 euro beschikbaar. Alle West-Friese 
colleges stemden in met een uitvoeringsplan dat bestaat uit interventies, trainingen 
en campagnes. 

Veranderende wetgeving en de inzet van alcoholverstrekkers zoals supermarkten 
hebben geleid tot meer bewustwording en het onaantrekkelijker maken van alcohol 
voor jongeren. Zo is de startleeftijd van het eerst alcoholische drankje gestegen van 
12,1 naar 15,1 jaar. Maar uit het laatste jongvolwassenenonderzoek blijkt dat nog 
altijd 59% van de ouders met kinderen tussen de 14 en 16 jaar alcoholgebruik goed-
keurt. Dit plan richt zich op die reden ook op de oudertolerantie en beïnvloeding van 
18-minners. Daarnaast is ook budget vrijgemaakt voor de aanpak van drugsgebruik. 
Hierbij wordt de samenwerking gezocht met scholen, jongerenwerkers, wijkagenten, 
GGD, Brijder en de jongeren zelf.

Beïnvloeding minderjarigen
uit recent onderzoek blijkt nogmaals hoe belangrijk de omgeving van minderjari-
gen is voor hun gedrag naarmate zij ouder worden. Zo ook de voorbeeldfunctie van 
ouders op het (drink)gedrag van hun kind. Er is nog weinig kennis bij ouders over 
de gevolgen van alcohol en drugs op het puberbrein. Ook hun positieve rol in het 
voorkomen van te vroeg alcohol drinken wordt vaak onderschat. Daarom wordt meer 
budget uitgetrokken om ouders te informeren en handvatten te geven om NEE te 
kunnen zeggen. Door aan te sluiten bij de landelijke campagnes zoals ‘Zien drinken 
doet drinken’ zijn er afgelopen maand twee gratis webinars georganiseerd voor ou-
ders. Hieraan deden al meer dan 300 ouders mee. Ouders zijn geholpen met tips om 
het gesprek met hun puber te voeren en leren op welke signalen zij kunnen letten als 
hun kind alcohol of drugs gebruikt.

Vijf thema’s
Het regionale uitvoeringsprogramma bestaat uit vijf thema’s:
1. Aanpak drugsgebruik
2. Oudertolerantie en beïnvloeding 18-minners
3. Verantwoordelijke beslissingen leren te nemen bij jongeren stimuleren
4. Weerbaarheid jongeren vergroten
5. Eenduidige handhaving

Dit uitvoeringsplan sluit aan op het nationale preventieakkoord van het kabinet en 
op de lopende samenwerking met het voortgezet onderwijs en partners zoals Brijder, 

Lees verder op de volgende pagina >>



GGD en maatschappelijke- en sportinstellingen. De vijf thema’s geven richting in het 
aanbieden van interventies en trainingen van de samenwerkingspartners in West-
Friesland. De regio is ook actief deelnemer aan landelijke campagnes vanuit NiX18.

Samenwerking in Noord-Holland Noord
Sinds 2013 werken de 17 gemeenten uit Noord-Holland Noord, GGD Hollands Noor-
den, Brijder, Veiligheidsregio Noord-Holland Noord en GGZ Noord-Holland Noord 
daarom samen om het onverantwoord alcohol- en drugsgebruik onder jongeren ver-
der terug te dringen en te voorkomen. Zij doen dat onder de vlag van het programma 
in control of alcohol en drugs (iCOAD). Zo wordt er bovenregionaal samengewerkt op 
het gebied van onderzoek, monitoring en de contacten met het onderwijs om inter-
venties aan te bieden.

Collecte van het Gehandicapte Kind
in tijden van corona gaan sommige dingen 
toch door, zoals de collecte van het Gehandi-
capte Kind bijvoorbeeld (tot voor kort Neder-
landse Stichting voor het Gehandicapte Kind).
Voor sommige mensen bijzonder omdat we 
met Sint Maarten niet mochten lopen met 
onze kinderen, maar we wel mochten col-
lecteren van het RiVM. Daarom liepen dit jaar maar een paar collectanten door 
Zwaag. Deze toppers hebben een mooi bedrag opgehaald, waarvoor onze dank. 

ik heb bij mijn andere collectanten de vraag neergelegd of ze een digitale bus 
wilden starten om zo de kinderen met een handicap toch een bijdrage te kunnen 
geven. Hier is door velen gehoor aan gegeven, ook hier onze dank voor. Zo heb-
ben wij in Zwaag toch ruim 800 euro opgehaald. Hier is Het Gehandicapte Kind 
super blij mee. 

Het Gehandicapte Kind wil de gescheiden werelden van een kind zonder handi-
cap en een gehandicapt kind samenbrengen. Er valt nog veel winst te behalen als 
het gaat om het terugdringen van het sociale isolement van kinderen met een 
handicap. Met de collecte vragen we aandacht voor de problematiek van kinde-
ren met een handicap. Dit alles met als ultiem streven dat er over 20 jaar geen 
enkel gehandicapt kind meer zonder vriendjes zit.

Als u de collecte hebt gemist en de gehandicapte kinderen alsnog een steuntje wilt 
geven, kijk dan op de website www.gehandicaptekind.nl voor meer informatie.
De organisator van de collecte in Zwaag, Sandra Jesterhoudt, hoopt volgend jaar 
op betere tijden en dat we dan weer in groten getale en in goede gezondheid 
langs de deuren kunnen gaan.



Roald Dahlschool is een Daltonschool

Kernwaarde verantwoordelijkheid
Kinderen kunnen veel meer dan soms verondersteld wordt en dat kunnen ze heel 
goed zelf aangeven. Wij leren kinderen verantwoordelijkheid te nemen voor hun 
eigen leerproces.  Wij leren kinderen persoonlijke keuzes te maken, hun eigen weg te 
ontdekken en een actieve leerhouding aan te nemen. Vertrouwen geven en ruimte 
bieden zijn voorwaarden hiervoor. Hoe doen we dat dan?
in de groepen 1-2 staat de takentoren centraal. Hierop staat de dagplanning aan-
gegeven. Gedurende de dag zijn er gezamenlijke momenten en momenten waarop 
wordt gespeeld/gewerkt. Op de takentoren geven de kinderen aan waar en waarmee 
ze willen gaan spelen of werken. Naast deze keuzevrijheid is er voor de oudste leer-
lingen wekelijks een takenlijst met daarop een verplichte taak en een keuzetaak. De 
leerling kiest zelf de dag waarop hij/zij dit werkje gaat maken. 
Vanaf groep 3 werkt ieder kind met een takenkaart. Hierop staan de opdrachten en 
de instructielessen van die week. De inhoud van de takenkaart kan per leerling ver-
schillen. De leerling plant op maandag de opdrachten voor die week in. Dagelijks zijn 
er takentijdmomenten waarin de leerling zelfstandig aan deze opdrachten werkt. Dit 
kan in diverse werkruimtes zijn, zoals een plekje in het eigen lokaal, de grote werkta-
fels en nisjes in de gang of een ander lokaal. 

Wilt u een keer komen kennismaken 
met onze fijne school, dan kan dat 
op onze kennismakingsochtenden. 
u krijgt hier informatie over onze 
school en een leerling uit groep 8 
geeft u een rondleiding en laat u een 
portfolio zien. 
Op onze website www.roalddahl-
school.nl kunt u zich aanmelden voor 
een kennismakingsochtend. 
Graag tot ziens!



Afval

We hadden een paar dagen op de Veluwe genoten van de 
prachtige natuur in de herfst. Overal waar we liepen zagen 
we prachtige bomen met herfstkleuren en paddenstoelen 
in allerlei soorten en maten. Thuis gekomen besluiten we in de eigen omgeving weer 
op zoek te gaan naar paddenstoelen. Nog helemaal in de roes van prachtige natuur-
belevingen stappen we in onze wandelschoenen naar buiten. “Je hoeft toch niet te 
reizen om wat moois te zien en te genieten,” zeg ik tegen mijn man. Onze reis naar 
Parijs was dit voorjaar niet doorgegaan, natuurlijk vanwege de coronaperikelen. “Ja 
joh,” zegt hij, “Nederland is toch ook mooi.”

De herfstlucht doet ons goed en we lopen richting het nieuwe tunneltje onder de 
snelweg. Wat we daar tegenkomen is niet bepaald mooi. Het is wel adembenemend. 
Bham, dat komt binnen! We zien McFlurry bekers, plastic lepels, rietjes, zakjes, peu-
ken, kapotte aanstekers en nog meer zooi. En dan heb ik het nog niet over de blikjes 
waar typerend genoeg energydrink of bier in had gezeten. 

We besluiten om het rondje nog een keer te doen, maar dan een vuilniszak mee te 
nemen en handschoenen aan. De opbrengst is bedroevend veel. In die ene kilometer 
hebben we ieder een vuilniszak volgepropt. We zetten de zakken bij een vuilnisbak 
bij McDonald’s, want de zakken passen niet in die kleine vuilnisbakjes die ze daar 
hebben neergezet.

Opgelucht dat ik me niet meer hoef te focussen op de grond, schrik ik vervolgens van 
die hoge boog waaraan logo’s van grote voedselketens de aandacht van het publiek 
proberen te trekken. Ik kan dat ding ook vanuit mijn zolderkamer zien. Ik denk dat 
ze geïnspireerd zijn door de oude boog in Parijs, de Arc de Triomph. Dat is een oud 
monument, gebouwd ter ere van de overwinning van Napoleon op de Oostenrijkers. 

De ‘Arc’ op Zevenhuis is volgens mij gebouwd ter ere van het verlies van onze Noord-
Hollandse natuur en het verlies van de gezondheid en het welzijn van de West-Friese 
bevolking. Bovendien verpest het voor ons het prachtige uitzicht op de authentieke 
dorpen die ten noorden van Zwaag liggen. 

 ‘Arc Plastic d’ Obese’ zoals ik het bij deze een naam gegeven heb, past helaas niet in 
mijn vuilniszak.

  Column Anja



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. 19 dec. 19.00 uur Oosterblokker GEEN ViERiNG
   Westwoud Eucharistieviering
Zo. 20 dec. 09.30 uur Zwaag 4e Zondag Advent - Eucharistieviering 
  11.00 uur Hoorn Eucharistieviering
  15.00 uur Hoorn Filipijnse viering
  19.00 uur Zwaag Rozenkransgebed in de kerk
Do. 24 dec. 17.00 uur Zwaag Kerstavond - Eucharistieviering
  21.00 uur Zwaag Eucharistieviering
  19.00 uur Oosterblokker Eucharistieviering
  19.00 uur Westwoud Gebedsviering
  19.00uur Hoorn Eucharistieviering
  22.00 uur Westwoud Gebedsviering
  23.00 uur Hoorn Eucharistieviering   
Vrij. 25 dec. 09.30 uur Zwaag Eerste kerstdag - Eucharistieviering
  11.00 uur Hoorn Eucharistieviering
  12.30 uur Oosterblokker Eucharistieviering
Za. 26 dec. 09.30 uur Zwaag Tweede kerstdag - Eucharistieviering
  11.00 uur Hoorn Eucharistieviering
Zo. 27 dec. 09.30 uur Zwaag Feest van de Heilige Familie - Eucharistieviering
  11.00 uur Hoorn Eucharistieviering
  14.00 uur Zwaag Vietnamese viering
  19.00 uur Zwaag Rozenkransgebed in de kerk
Do. 31 dec. 09.00 uur Zwaag Eucharistieviering
  19.00 uur Zwaag Oudejaarsavond - Vesperviering
Vrij. 01 jan. 11.00 uur Zwaag Nieuwjaarsdag - Eucharistieviering
  11.00 uur Hoorn Eucharistieviering
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Za. 02 jan. 19.00 uur Westwoud Eucharistieviering
   Oosterblokker GEEN ViERiNG
Zo. 03 jan. 09.30 uur Zwaag Drie Koningen - Eucharistieviering
  11.00 uur Hoorn Eucharistieviering
Za. 09 jan. 19.00 uur Oosterblokker Eucharistieviering
   Westwoud GEEN ViERiNG
Zo. 10 jan. 09.30 uur Zwaag Schelpenviering Eucharistieviering
  11.00 uur Hoorn Eucharistieviering
Za. 16 jan. 19.00 uur Westwoud Eucharistieviering
   Oosterblokker GEEN ViERiNG
Zo. 17 jan. 09.30 uur Zwaag Eucharistieviering
  11.00 uur Hoorn Eucharistieviering
Za. 23 jan. 19.00 uur Oosterblokker Eucharistieviering
   Westwoud GEEN ViERiNG
Zo. 24 jan. 09.30 uur Zwaag Eucharistieviering
  11.00 uur Hoorn Eucharistieviering

Ben jij de nieuwe bezorger 
van het Samenspel?

Dorpsblad Samenspel komt 22 keer per jaar uit 
en wordt huis aan huis bezorgd in Zwaag, 
Zwaagdijk-West, Bangert en Oosterpolder, 
Blokker en Oosterblokker. in de Bangert en 
Oosterpolder worden veel huizen bij gebouwd 
en ondertussen zijn er ook bezorgers die, na jaren 
Samenspel te hebben rondgebracht, ermee stoppen. 
Wij zijn op zoek naar nieuwe bezorgers die eens per
twee weken op de donderdag of vrijdag het Samenspel 
willen bezorgen. Hiervoor krijgt de bezorger een goede 
vergoeding. Ben je 13 jaar of ouder, dan kun je je opgeven 
door een mail te sturen naar: redactie@stichtingsamenspel.nl. 
Vermeld in de mail je naam, leeftijd, adresgegevens en 
telefoonnummer. Voor vragen kun je bellen naar 
Henny Schoonderwoerd: 06-20564767.



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


