
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 2 apil kunt u inleveren 

uiterlijk op woensdag 24 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 Henny Schoonderwoerd, telefoon 06-20564767.
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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
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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 oneven 
weken opgehaald in Blokker. De opbrengst komt 
ten goede aan De Blokkers.

OPHAALDATA: WOENSDAG 31 mAARt
 WOENSDAG 14 ApRil
SVP PAPiER GEBuNDELD OF iN DOOS/BAK AAN DE WEG ZETTEN.

Coverstory: Bangert en Oosterpolder

De komende periode bespreken we in deze rubriek 
steeds een foto op de omslag van Samenspel. Deze week: 
Bangert en Oosterpolder.

Natuurlijk heeft de wijk Bangert en Oosterpolder niet 
de geschiedenis van de vijf eerder besproken dorpen. 
Maar omdat het een belangrijke wijk is geworden in ons 
verspreidingsgebied, geven we bij deze toch een kort his-
torisch overzicht. De wijknaam komt van twee gebieden 
binnen de gemeente Hoorn. 
De naam Oosterpolder was een gebied dat ten noorden 
van de Dorpsstraat was gesitueerd. De naam De Bangert 
stamt uit 1600 en is bekend als fruitteeltgebied en ook 
de naam van een buurtschap.
Veel van de voormalige fruittuinen zijn verdwenen en 
hebben plaats gemaakt voor nieuwbouw, zoals ook al eerder is gebeurd met het 
grondgebied dat nu de Risdam heet.
Eind 2005 zijn de eerste huizen opgeleverd in de Bangert en Oosterpolder. in de 
oorspronkelijke plannen werd gesproken over het inrichten van een tweetal verschil-
lende zogenoemde ‘sfeergebieden’. Een gebied Waterland waar water een belang-
rijke rol speelt en dat je op veel plekken in de wijk ook terug ziet. Het tweede gebied 
is de Hoge Hemen, dat staat voor een klein gebied met kleine buurtjes rond centrale 
plekken. Ook dit zie je op een aantal plekken in de wijk terug.
Volgens de oorspronkelijke plannen zou de wijk in 2015 ‘af’ moeten zijn. Dat is door 
verschillende oorzaken niet gelukt. Momenteel worden in hoog tempo nog nieuwe 
delen opgeleverd. Een centraal punt binnen de Bangert en Oosterpolder wordt ge-
vormd door Wijkcentrum De Kreek dat in 2012 is opgeleverd en het winkelcentrum 
dat sinds 2018 bestaat.



De Blokkers en keeperstrainer Edwin Keizer verlengen 
samenwerking

Voetbalvereniging De Blokkers en keeperstrainer Edwin Keizer hebben gezamenlijk 
besloten om de samenwerking te verlengen. Hierdoor blijft Edwin Keizer, samen met 
zijn collega’s, ook komende drie seizoenen alle jeugdkeepers en keepertrainers van 
De Blokkers ondersteunen.

Edwin Keizer: “Vijf jaar geleden ben ik bij De Blokkers begonnen om elke keeper een 
leuke en goede keeperstraining te geven. Met succes hebben we hierdoor vele kinde-
ren het plezier in dit specialisme laten zien. Met een gedegen opbouw trainen we alle 
keepers op gebieden als techniek, tactiek en fysieke aspecten. De super leuke groep 
keepers, leergierige trainers en de mooie faciliteiten bij De Blokkers hebben gezorgd 
voor deze mooie verlenging.” Joeri Hommersen, voorzitter van De Blokkers geeft aan 
dat de samenwerking met Edwin voor de hele jeugdafdeling van de club een enorme 
impuls is geweest. in de afgelopen seizoenen hebben alle jeugdkeepers door de ge-
structureerde trainingen van Edwin een enorme groei doorgemaakt. Ook heeft Edwin 
een groep jonge trainers onder zijn hoede genomen om het vak van keepers trainen 
te leren. Hierdoor snijdt het mes misschien wel aan meer dan twee kanten.

Naast het trainen van de keepers biedt De Blokkers de keepersschool van Edwin Kei-
zer ook de ruimte om op zondagen eigen trainingen te geven. Zondag 14 maart start 
een nieuwe keeperscursus van twaalf weken. 

Deze cursussen zijn bedoeld voor alle keepers of keepsters van 9 t/m 18 jaar oud. Je 
hoeft hiervoor geen lid van De Blokkers te zijn. 
Kijk voor meer informatie op www.keepersschooledwinkeizer.nl

Keeperstrainer Edwin Keizer (l) en Joeri Hommersen, voorzitter van De Blokkers.



Een waardig afscheid

Zaterdag 6 maart hebben we helaas afscheid moeten nemen 
van ons erelid Gerbrand Balk die op 2 maart overleden is.

Gerbrand is maar liefst bijna 75 jaar lid geweest van onze ver-
eniging. Begonnen op de bugel en later  overgestapt op de bastuba. Wat heeft hij al-
tijd genoten van het muziek maken! Hij heeft altijd veel voor de vereniging betekend.
Gerbrand wist dat zijn einde naderde en had de wens dat De Herleving zou spelen 
met zijn uitvaart. Normaal geen probleem natuurlijk, maar in coronatijden is alles an-
ders. in overleg met de familie, de uitvaartleidster en dirigent is besloten om met een 
minimale bezetting buiten naast de kerk, na afloop van de plechtigheid binnen, twee 
muziekstukken te spelen op het kerkhof. En als laatste ‘The Last Post’ op de trompet. 
Verder waren zoveel mogelijk leden aanwezig tijdens de erehaag die gevormd werd 
voor de rouwstoet op weg naar de kerk.
Het werd een waardig afscheid en wat klonk de muziek mooi! Het maakte veel in-
druk. Het was wel bijzonder dat we op deze manier weer even samen konden spelen 
en elkaar weer even konden ontmoeten na al die weken dat we niet samen kunnen 
repeteren. We missen het allemaal. We zijn wel met een aantal leden samen aan het 
repeteren via de computer, maar helaas kan niet iedereen daar om verschillende rede-
nen aan meedoen op de dinsdagavond.
We hopen maar dat het snel mogelijk wordt om weer lijfelijk aanwezig te zijn in De 
Plataan om weer samen, op gepaste afstand, te repeteren. We hebben er weer zin in. 
Maar houd vol allemaal, het komt goed!



Wat wordt het mooi!

Een aantal weken geleden hadden 
wij, Jaap en Annie Balk, een stukje in 
Samenspel staan over onze plannen 
voor volkstuintjes in de kas. Meteen na 
de uitgave van Samenspel kwamen de 
aanvragen al binnen. We nodigden de 
belangstellenden eerst uit om een kijkje 
te nemen in de kas. Dan konden ze zien 
wat de bedoeling was. Eigenlijk was 
iedereen meteen enthousiast. De eerste 
tuintjes waren meteen verhuurd!
We werden ook benaderd door iemand 
van het NHD of er een stukje in de krant 
mocht komen. Nou graag! Ook daarop 
kwamen veel aanvragen binnen. En wat 
hebben we veel leuke reacties gehad. 
Eens een keer positief nieuws! ik moet 
bekennen dat wij zelf ook energie kre-
gen van al die leuke reacties en leuke 
gesprekken.
inmiddels zijn alle tuintjes verhuurd en 
verandert het aanblik in de kas bijna 
elke dag. Het is ontzettend leuk om 
iedereen zo vol passie in z’n tuintje 
bezig te zien. inmiddels heeft iedereen 
al van alles gezaaid en wordt er van al-
les uitgeruild, omdat men toch wat over 
heeft. Het wordt steeds groener in de 
kas. Dan kunnen we zien wat er gezaaid 
is. Spannend! Zoals ik al zei: wat wordt 
het mooi!

Annie Balk

Oproep 
uitvaartvereniging St. Jozef Westerblokker is op zoek naar twee dragers. u vormt 
samen met zes andere personen een team en werkt op afroep tegen een kleine 
vergoeding per uitvaart. De kleding wordt door de vereniging geregeld.
Onze vereniging hoopt u spoedig te mogen verwelkomen. Voor meer informatie 
kunt u mailen of bellen: nelkenter@kpnmail.nl of 06-50882491.



  Column Brechje
Verhuizing

Die enkele keer dat ik naar de dokter ga, zijn er zelden 

medicijnen nodig. Deze keer schrijft de arts wel medicijnen voor. 

‘Kan ik het recept zo bij de balie ophalen?’

‘Dat is niet nodig. Het wordt automatisch doorgestuurd naar de apotheek.’

Opgelucht verlaat ik de praktijk. Het was niets ernstigs en is goed te behandelen met 

een medicijn. Over een paar dagen verwacht ik een telefoontje dat het geneesmiddel 

klaar ligt bij de apotheek. Omdat de week die volgt druk is, sla ik er geen aandacht 

op dat ik nog niet gebeld ben. Als ik de klachten weer voel, herinner ik mij dat er een 

preparaat is aangevraagd. Toch maar eens naar de apotheek bellen.

‘Deze liggen al enige tijd voor u klaar bij het afgifteloket.’, zegt de vriendelijke 

apothekersassistent.

‘Afgifteloket? Waar is dat gevestigd?’

Ze noemt het adres, wat mij zeer bekend voorkomt. Als ik nú op mijn fiets spring, kan 

ik ze nog net voor sluitingstijd ophalen. Aangekomen bij het adres zie ik het bekende 

logo van dé apotheek. Hé, die was toch verhuisd? Voor de zekerheid fiets ik nog een 

stukje verder. Toch maar weer terug en bij het pand van de apotheek het zijstraatje 

proberen. Geen enkel huis of gebouw lijkt op iets wat een afgiftepunt zou kunnen 

zijn. Juist als ik vermoed dat het afgifteloket ín het oude gebouw van de apotheek 

zit, hoor ik het geluid van neergaande rolluiken. Ik kijk naar het pand en zie tot mijn 

schrik dat de rolluiken nu inderdaad naar beneden zijn. Met het schaamrood op mijn 

kaken en lachrimpels om mijn lippen fiets ik terug naar huis. Maandagochtend maar 

meteen naar het loket om de medicijnen op te halen!

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 
oneven weken opgehaald in Zwaag.

OPHAALDATA: 
mAANDAG 29 mAARt
mAANDAG 12 ApRil



Tuinman heeft nog tijd voor uw  klussen in uw kleine of grotere tuin. 
Diverse werkzaamheden zoals snoeien bomen en struiken, onkruid wieden, 

gras maaien, opruimen tuinafval, tuinspitten en planten van planten en struiken. 
Geen bestratingswerk. Bel 06-12568309.

Wie heeft en zin en tijd om ons te helpen met het onderhoud van onze (grote) 
tuin. Wij horen graag van u via telefoonnummer 06-49070773.

Electra lasapparaat  220 volt compleet, prijs 40 euro. 
Twee tafels, lengte twee meter en breedte 50 centimeter. Prijs 20 euro per stuk. 

Vier stevige metalen stoelen, 10 euro per stuk.
Te bevragen via telefoonnummer 06-44278447.

Drie sleutels aan een ring gevonden langs de Zwaagdijk-West vlakbij de rotonde 
aan de westkant. Af te halen bij de boerderij van Nijpels, Zwaagdijk 445.

Familieberichten & Zoekertjes
AANGEBODEN

GEVRAAGD

TE KOOP

GEVONDEN

Voor plaatsing in het Samenspel van 2 april graag uiterlijk op  
WOENSDAG 24 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.

Deze rubriek is uitsluitend bestemd voor zoekertjes en familieberichten van particulieren 

(geen onroerend goed). Gevonden voorwerpen kunt u gratis plaatsen. 

Commerciële uitingen van handelaren en bedrijven worden niet geplaatst.  

De redactie bepaalt of uw inzending in deze rubriek past en hierover kan niet worden 

gecorrespondeerd.



Lees verder op de volgende pagina >>

Zwerfvuil
- Ingezonden door Piet Kroon -

Ik las in het laatst verschenen Samenspel de bijdrage van Anja. 
Deze leuke anekdote was aanleiding voor haar mooie, positieve verhaal. 
Haar ervaring echode even bij mij na en maakte bovendien ook wat inspiratie 
bij mij los. Het was aanleiding voor mijn verhaal.

Windstil zou beter zijn geweest, bedenk ik, terwijl ik mijn lege, opbollende Deen-tas, 
vandaag gepromoveerd tot tweede gebruik, met mijn papierpikker in bedwang pro-
beer te houden. Maar de drang was te groot, toen ik die donderdagmorgen alle groe-
ne gft-bakken stram in het gelid aan de overkant van de straat zag staan. Het moest 
er maar eens van komen. De sneeuwdeken, die onze omgeving een maagdelijk witte 
uitstraling had gegeven, was met spreekwoordelijke snelheid verdwenen. Ontluikend 
groen had weer de overhand. De sneeuw had voor korte tijd de ontsierende zwerf-
rotzooi met haar mantel der liefde tijdelijk weggemoffeld en mijn ergernis eventjes 
doen vergeten, maar de snel opkomende dooi had de lelijke kantjes van onze omge-
ving als hinderlijke pijnpunten weer opnieuw keihard blootgelegd. 

Het is blijkbaar zo 
een vertrouwde 
omlijsting van onze 
omgeving geworden 
dat het kwalijke tintje 
van het ontluikende 
voorjaar niet eens 
meer opvalt. Het lijkt 
warempel wel alsof 
het er gewoon bij 
hoort! Ondanks een 

tegensputterende wind is oppoetsen daarom helemaal niet zo’n slecht idee, dacht ik 
toen ik, onder het tunneltje vandaan gekomen, het mooie Drachterveld voor me zag 
liggen. Geen zwerfvuiltje mag de dans ontspringen, want dat juweeltje moet koste 
wat kost zijn glans blijven behouden!
De oogst aan het begin van mijn rondje was niet erg groot. Je zou er bijna de pik-
ker en zak voor hebben thuisgelaten of mismoedig zijn omgekeerd. Maar dat was de 
bedoeling niet, want mijn stappenteller stond ook aan en Bob Dylan was in mijn iPod 
nog lang niet uitgezongen, dus waarom niet verder gegaan met de eerste oogst in 
mijn potsierlijke boodschappenbuidel.
Daar zou binnenkort een eind aan komen, want bij het hek waar het Wijzenddijkje 
een knik maakt, leek ik op een vruchtbaar stukje te zijn aanbeland. Het eerste mond-
kapje in de plastic zak kreeg weldra gezelschap van een tweede en de oogst groeide 
gestadig met plastic zakjes, sigarettenpeuken, proppen papier, lege blikjes en zilveren 
verpakkingswikkels. Mijn prikker maakte geen onderscheid. Het was eigenlijk meer 



een grijper. De vernuftige uiteinden bewogen met een precisie die mijn duim en wijs-
vinger niet konden verbeteren, zodat geen zwerfvuiltje de dans kon ontspringen. ik 
vroeg mij af wat hierbij nu eigenlijk hoofdvangst of bijvangst was, en kreeg spontaan 
het antwoord op een presenteerblaadje aangereikt toen ik het zoveelste mondkapje 
aan mijn grijper zag bungelen! Hier was goedbeschouwd geen sprake van apartheid 
of discriminatie. uiteindelijk was het allemáál zwerfvuil dat de klok sloeg en dit werd 
een toverslag toen ik over mijn schouder mijn kielzog gadesloeg. Mijn oogst begon 
overdadige vormen aan te nemen en kijkend in mijn plastic zak bedacht ik dat er 
een vreemde overeenkomst was tussen de rijke visgrond van de Doggersbank in de 
Noordzee en het (g)rondje Krijgsman bij ons om de hoek. Overvloed slaat universeel 
de klok, maar de nagalm verschilt hemelsbreed! 
Bij ‘Sunny Home’ is mijn gelegenheids-Deen-assortiment tot aan de rand gevuld. Daar 
rijdt uitgerekend de gft-vuilniswagen over de rotonde mijn kant op! Hij mindert vaart 
voorbij de bocht van het Boekert. Wat zeg ik, de berijder stopt ineens en klimt uit zijn 
wagen! Wat krijgen we nou! We groeten elkaar, voor een moment zijn we collega’s, 
brothers in arms! We kijken elkaar aan, hij vragend en ik verbaasd. Het waarom is 
gauw duidelijk, lachend houdt hij een blauw plastic bakje omhoog, met een blik 
van ‘kan ‘ie er nog bij?’ ‘Natuurlijk, proppen kan altijd nog voor die allerlaatste!’ We 
lachen en met een gevoel van ‘wat stampen we lekker samen op die brug!’ vervolgt 
ieder zijn eigen weg.
Een paar dagen later loop ik bij het krieken van de morgen weer mijn rondje met het 
vizier op de Krijgsman. Terwijl ik evenwijdig aan de spoorlijn in de richting van de 
schaapskooi van Jan Schouten loop, valt mijn oog warempel op het eerste mondkapje 
van de nieuwe dag! ik vraag me af hoe het er moet zijn beland. Misschien had ik het 
wel de vorige keer ‘over het hoofd’ gezien. Was het kapje aan de aandacht ontsnapt 
als een argeloos verloren attribuut? Misschien had de besluiteloze bezitter zijn mond-
bescherming wel weggegooid met een gevoel van ‘wat moet ik er nog mee?’ Of was 
het afkomstig van een moedeloze virusontkenner die met een doelbewust, demon-
stratief wegwerpgebaar op zoek was naar die langgezochte Waarheid?
ik werp mijn ‘blik’ maar naar de andere kant en word vrolijk van de waterberging 
met zijn spartelend en dwarrelend eenden-, koeten- en ganzengefladder, verre van 
vleugellam, met de naderende lente in het hoofd. Zou er misschien zelfs ook een 
bergeend bij zijn? ik vervolg 
mijn weg en weet dat ik er 
goed aan heb gedaan om 
mijn afvalgrijper duidelijk 
op ooghoogte op te hangen 
voor de volgende doelbe-
wuste actie! ik kan er niet 
omheen, binnenkort is het 
opnieuw tijd om te oogsten!



Het is weer bijna zomertijd

Binnenkort kunnen we ’s avonds weer 
genieten van een uurtje langer daglicht, 
want de zomertijd gaat bijna weer in. Hij 
begint op de laatste zondag van maart en 
eindigt op de laatste zondag van okto-
ber. in de nacht van zaterdag op zondag 
worden de klokken om 02.00 uur een uur 
vooruit gezet, dus van 02.00 naar 03.00 
uur. Ezelsbruggetje: in het voorjaar gaat de klok een uur vooruit. in totaal duurt de 
zomertijd 31 weken, oftewel 217 dagen. Dit jaar begint de zomertijd op 28 maart en 
eindigt op zondag 31 oktober.

in september 2018 besloot de Europese Commissie dat lidstaten van de Eu zelf mo-
gen bepalen of ze in de zomer- of de wintertijd willen leven. in eerste instantie zou 
de omschakeling tussen winter- en zomertijd vanaf 2019 worden afgeschaft, maar 
de transportministers van de Eu hebben besloten de definitieve beslissing over het 
halfjaarlijks veranderen van de klok uit te stellen. Tot nu toe is het onderwerp niet 
opnieuw op de agenda gezet door de Europese Commissie. Voorlopig blijft dus alles 
bij het oude.
in Nederland is de zomertijd in 1977, vanwege de oliecrisis, opnieuw ingevoerd. Ook 
van 1916 tot 1945 was de zomertijd van kracht. Op de zaterdag ervoor, dus 27 maart, 
vindt ‘s avonds tussen 20.30 en 21.30 uur ‘Earth Hour’ plaats: en internationaal evene-
ment dat huishoudens en bedrijven oproept om de verlichting en andere elektrische 
apparatuur in hun huis voor één uur te doven, om energiebesparing te promoten en 
de koolstofdioxide-uitstoot te verminderen.

in de overzeese gebieden van het Koninkrijk der Nederlanden (Aruba, Curaçao, Sint 
Maarten en de BES-eilanden) geldt geen zomertijd. Hierdoor bedraagt het tijdverschil 
met deze gebieden in de zomer zes uur en in de winter vijf uur.

Huisartsenpraktijk „Julianalaan”
hr. S.H.O. Khachadurian, huisarts
mw. R.A.M. Ooteman, huisarts
mw. P. Oud, huisarts
mw. M. Zwaan, huisarts

Dokter Ooteman is met zwangerschapsverlof tot eind juli. 
Haar werkzaamheden worden overgenomen door mevrouw m. Zwaan. 

Voor actuele informatie, zie de website: www.julianalaan.praktijkinfo.nl



Basisschool pancratius - 
Een kleine school in een prachtige omgeving

Kent u onze school? Verscholen tussen de Oosterblokker en het Drachterveld staat De 
Kieft. in dit mooie gebouw werken onderwijs en opvang samen onder één dak. 
Smallsteps verzorgt de opvang in het kinderdagverblijf én de voor- en naschoolse op-
vang; Kappio biedt met peuterspeelzaal De Blokkerdoos een fijne plek voor de peuters 
en Esdégé Reigersdaal begeleidt op hun groep De Zwaluw kinderen met een beper-
king. Met elkaar zorgen we voor een veilige en prettige plek voor alle kinderen.
Door de kleinschaligheid hebben we korte lijnen met elkaar en kennen we alle kin-
deren bij naam. Wij zijn een school waar kinderen zich in een veilige en vertrouwde 
omgeving kunnen ontwikkelen. Veiligheid en welbevinden van de kinderen staan 
centraal. We bieden structuur en ruimte om samen te ontdekken en te leren.
in een persoonlijke rondleiding 
vertellen wij u graag meer over onze 
mooie school. u kunt hiervoor telefo-
nisch of per mail een afspraak maken.

RKBS Pancratius
Pennekamplaan 58
1696 CD Oosterblokker
Directeur: Marieke Splinter
Telefoonnummer: 0229-261270
directie@rkbspancratius.nl
www.rkbspancratius.nl



Lees verder op de volgende pagina >>

Hoe raar kan een balletje rollen 

in de herfst ging een dikke streep door alle competitie-
wedstrijden voor handbal en voetbal. De poort van de 
club ging in de weekenden wederom op slot. De training 
voor de jeugd kon gelukkig doorgaan. Helaas voor de 
handbal ging vanaf half december ook een streep door 
de trainingen in de zaal.
Zoals heel Nederland het nieuws rondom de Covid-regels volgt, doen de sportclubs 
dat ook. Jeugd tot 17 jaar mag buiten trainen, maar wat doe je met die twee spe-
lers van 18 in jouw team? Senioren met vier personen trainen op anderhalve meter 
afstand, later zelfs met twee personen op afstand. Dat is improviseren geblazen en 
trainingen voorbereiden die normaal nooit gegeven worden.

De besturen puzzelen zich suf 
om de jeugd te laten spor-
ten en de trainers wenden 
alle creativiteit aan voor een 
afwisselende training binnen 
de regelgeving. De avondklok 
heeft tot gevolg dat om 20.45 
uur iedereen het complex 
moet hebben verlaten en dus 
mogen de trainingsschema’s 
op de schop.
Op de zaterdag organiseert 
het jeugdvoetbalbestuur met 
een schare aan enthousiaste 

vrijwilligers onderlinge wedstrijdjes en vanaf eind februari kan ook de handbal buiten 
een balletje gooien, al is het soms nog wel koud om de bal goed vast te houden. 
Ondertussen komt er verruiming voor buiten trainen voor de handbal- en voetballe-
den. We zijn weer een stapje vooruit. Er kan in groepstraining worden getraind tot 27 
jaar. Mensen van 27 jaar en ouder mogen met vier personen op anderhalve meter trai-
nen. De coronakilogrammen zullen zo vet snel verdwijnen. Helaas mogen er nog geen 
ouders en supporters langs de lijn, wellicht dat hier in april licht in de tunnel komt. 

Ook de Algemene Ledenvergadering 
ontsnapt dit seizoen niet aan corona. 
Middels een brief zijn alle leden geïn-
formeerd en zijn de bestuurswisselingen 
bekend gemaakt. Natuurlijk ontzettend 
jammer dat onze super-vrijwilliger Piet 
Roos niet kon worden bedankt in een 
volle kantine. Onder het toeziend oog 



van een kleine groep bestuursleden hebben we op afstand Piet kunnen bedanken 
voor al zijn bestuurlijke diensten. René Takken neemt zijn taken als algemeen secre-
taris over.  SV Westfriezen hoopt dat de weg naar het ‘normaal’ is te overzien en dat 
alle leden weer spoedig onbezorgd kunnen sporten bij de club. in competitieverband 
zal dit niet lukken, hopelijk kunnen we eind van het seizoen met clubs uit de regio 
wedstrijden gaan plannen. Koningsdag 2021 zal niet doorgaan, maar het vieren van 
het jubileum 90 jaar Westfriezen zal een groot Zwaags dorpsfeest worden. Noteer het 
in uw agenda: 10,  11 en 12 september 2021. 

Hopelijk tot snel op ’t Krijt. Met sportieve groet, SV Westfriezen

Nieuws van musicalvereniging Zwaag
Zoals in ons laatste bericht is gemeld, zat Musicalvereniging 
Zwaag vol enthousiaste plannen om in het eerste weekend 
van juli een aantal alternatieve voorstellingen te gaan opvoeren onder de noemer 
Musical Summer Nights. Het artistieke team had alles al voorbereid, de liedjes geselec-
teerd en de leden startten in januari digitaal met de thuisrepetities. in januari zang en 
februari interpretatietechnieken. 
En dan wordt het maart en volgt er op maandag de 8e weer een persconferentie 
waarin de versoepeling miniem is. Consequentie voor ons: voorlopig geen fysieke 
repetities en die zijn echt onontbeerlijk als je begin juli een paar mooie voorstellingen 
wilt geven.
Dus bestuur en A-team hebben op Zoom op de beeldschermen de koppen naast el-
kaar gezet en de kogel door de kerk laten gaan. 
Geen voorstellingen in 2021, hoe zeer ons dat ook spijt, het kan gewoon niet anders. 
Het is namelijk niet te verwachten dat we in april zouden kunnen starten met zang-, 
dans- en acteerrepetities en online was het sowieso voor hen die al thuis moeten wer-
ken en kinderen les moesten geven een behoorlijke belasting.
Dus beste lezers, gaan we er maar van uit dat we na de zomervakantie wel weer echt 
fysiek aan de bak kunnen met een hervatting van de voorbereidingen voor Little 
Shop Of Horrors in januari 2022. Tot dan van onze zijde radiostilte.

Namens bestuur en leden: Blijf gezond en houd vol.

mededeling van 
medisch Centrum Oost

De huisartsenpraktijk is wegens nascholing, vakantie of nachtdienst gesloten op 
donderdag 1 april, maandag 26 april en maandag 3 mei.

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



livestream bij uitvaarten, wat houdt dat in?

‘U wordt uitgenodigd om de uitvaartdienst mee te kijken via de livestream met de 
volgende link:  https://..….’

Wellicht heeft u de uitnodiging al eens gekregen via een tekst op de rouwkaart, een 
apart kaartje of een persoonlijk berichtje. Of wel van gehoord maar geen idee wat er 
bedoeld wordt. Graag vertellen wij er meer over.
De livestream is een mogelijkheid om thuis op de computer of laptop mee te kijken bij 
een uitvaartdienst. Het biedt nabestaanden de mogelijkheid om ook degenen die niet 
lijfelijk aanwezig kunnen zijn toch uit te nodigen om het afscheid mee te beleven.
De livestream is niet nieuw, maar door de huidige coronaregels ingevoerd in het 
uitvaartwezen. Ook kerkdiensten kunnen tegenwoordig via de computer gevolgd 
worden.
Nabestaanden staan vaak voor lastige keuzes; de vraag welke familieleden, vrienden 
of buren aanwezig mogen zijn bij een uitvaart is daar bijgekomen. De livestream 
biedt de mogelijkheid om extra mensen uit te nodigen.

Hoe werkt zo’n livestream?
Via de nabestaanden krijgt u persoonlijk de link met de uitnodiging. Soms zit daar 
een wachtwoord bij. De link met wachtwoord kan op de computer worden ingevoerd 
en brengt u bij de startpagina van de livestream. De beelden starten vaak op het mo-
ment dat de dienst begint. 

Niet alle livestreams zijn hetzelfde; via een crematorium is het vaak een afgeschermde 
link voor een beperkt aantal genodigden. Deze wordt aan het einde van de dienst 
gelijk afgesloten. Maar het kan ook gebeuren dat er een videograaf ingehuurd 
wordt en de beelden via YouTube worden aangeboden. Deze kan vaak ook later nog 
worden teruggekeken en heeft ook een groter bereik. Ook deze link is afgeschermd 
van het grote publiek en wordt op een gegeven moment weer verwijderd. Voor de 
nabestaanden zijn er wel extra kosten aan verbonden als zij een livestream willen 
laten verzorgen.

Online rouwen, het is mooi dat we deze mogelijkheid kunnen aanbieden en u zo 
iets van het afscheid mee kunnen laten beleven. Maar vergis u niet, het kan ook héél 
eenzaam zijn, rouwen via een beeldscherm.

Monique Bankras en Lian Kroon

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



mO11 van De Blokkers blijft doorgaan!

De Blokkers MO11 is een topteam van inmiddels twaalf meiden. 
Hieronder praten wij u bij over hoe het met ze gaat.

Oktober 2020. Het lijkt een 
eeuwigheid terug en zo voelt 
het ook. Net voordat de tweede 
lockdown in ging, wisten de 
meiden van Blokkers MO11 een 
welverdiend kampioenschap 
van de eerste competitiefase te 
behalen. We keken er naar uit om de degens te kruisen met de kampioenen van de 
andere poules. Helaas is het daar nog niet van gekomen. Sinds eind oktober zucht 
ook het leukste meidenteam van De Blokkers onder de geldende beperkingen.
Gedurende de lockdown werden wat onderlinge trainingswedstrijden tegen andere 
Blokkers-teams georganiseerd. De tegenstand bleek tijdens die ontmoetingen zwaar-
der te zijn dan de meiden tot dan toe gewend waren. Na alle ruime winstpartijen in 

de competitie was dit even wennen. Zo 
leerden de dames dat je bij het voetbal 
dus ook kan verliezen, flink ook soms. 
Het mocht gelukkig de pret niet druk-
ken.
Al sinds het begin van de lockdown 
blijven de trainingen gewoon door-
gaan. Onder leiding van de trainers 
Mark en Daan zijn de meiden drie keer 
in de week op het veld te vinden. De 
trainingen zijn op deze manier een 
welkome afwisseling op de dagelijkse 
coronasleur en een beetje beweging is 
gezond. De oefeningen zijn zoveel mo-

gelijk met bal, zodat al spelenderwijs de vaardigheden worden verbeterd. Het plezier 
staat voorop en de speelsters worden wel degelijk uitgedaagd. De opkomst is erg 
goed en we zien iedereen over de tijd vooruitgaan qua niveau. We zijn erg trots op 
de meiden dat zij onder deze omstandigheden toch de motivatie en het plezier hou-
den om te blijven trainen. Het uitzicht op het spelen van wedstrijden is nog troebel, 
maar we blijven vrolijk doorgaan. Ze zullen er klaar voor zijn als het zover is!

Allemaal de hartelijke voetbalgroeten van Fenne, Marly, isa, Sophie, Haly, Daisy, Ziva, 
Lieke, Donna, Anna, Silvy en Nikki!! Hopelijk tot gauw op het voetbalveld.
Lijkt het je leuk om een keer mee te trainen met dit team (of een ander team van De 
Blokkers)? Dat kan! Stuur een e-mail naar jeugdbestuur@blokkers.nl en we vinden 
een leuk team om in te voetballen.



Op zoek naar werk? Grijp je kans bij Banenmarkt NHN!

Donderdag 15 april organiseert het WerkgeversServicepunt Noord-Holland Noord 
(WSP-NHN) voor de tweede keer een online banenmarkt. Net als bij de eerste banen-
markt worden werkzoekenden en werkgevers op een innovatieve manier bij elkaar 
gebracht op basis van competenties. De online Banenmarkt NHN biedt in coronatijd 
extra mogelijkheden voor zowel werkgevers als werkzoekenden. Elke werkgever kan 
zelf aangeven naar welke competenties hij voor zijn bedrijf op zoek is. Ook werkzoe-
kenden voeren hun competenties in. Het matchsysteem zorgt er vervolgens voor dat 
de werkgever via een online videoverbinding kan speeddaten met werkzoekenden 
die de gezochte competenties in huis hebben. 

Extra services voor werkgevers én werkzoekenden
Werkgevers kunnen via een livestream een bedrijfspresentatie geven en een bedrijfs-
film plaatsen op hun profielpagina op banenmarktnhn.nl. Een mooie manier om je als 
werkgever te presenteren. Daarbij is meedoen aan dit online event geheel kosteloos. 
Voor werkzoekenden biedt de online banenmarkt vacatures vanuit diverse branches. 
Zij kunnen bovendien verschillende webinars volgen over online solliciteren en het 
maken van een cv. Ook kunnen werkzoekenden een cv check laten doen. Op banen-
marktnhn.nl kunnen werkzoekenden daarnaast ook informatie vinden over omscho-
lingstrajecten en werken in het buitenland. 

Werkgevers eerst aanmelden, daarna werkzoekenden
Vanwege de match op competenties melden werkgevers zich eerst aan. Dit kan t/m 19 
maart via www.banenmarktnhn.nl . Vervolgens kunnen werkzoekenden zich vanaf 23 
maart t/m 8 april aanmelden via hetzelfde platform. 
Op donderdag 15 april kunnen werkzoekenden in de ochtend drie rondes met be-
drijfspresentaties en workshops volgen. Vervolgens vinden ‘s middags de speeddates 
plaats. Elke speeddate duurt maximaal 12 minuten. 

Successen tijdens eerste Banenmarkt NHN 
Met 52 werkgevers, 316 werkzoekenden en 441 ‘blind speeddates’ was de eerste 
online banenmarkt, ondanks een aantal vastgestelde verbeterpunten, een succes. De 
eerste editie leverde veel positieve reacties op van zowel werkgevers als werkzoeken-
den. Ook het matchen op basis van competenties werd positief ontvangen. Dit biedt 
mooie kansen in de huidige arbeidsmarkt. Tijdens de eerste banenmarkt is bijvoor-
beeld een kandidaat met een verzekeringsachtergrond gaan werken in de thuiszorg.

WerkgeversServicepunt NHN
in het WSP-NHN werken gemeenten, uWV en de SW-bedrijven samen. Zij bieden 
één aanspreekpunt waar werkgevers terecht kunnen met hun arbeidsmarktvragen. 
Adviseurs van het WSP-NHN bemiddelen tussen werkgevers en werkzoekenden en 
adviseren werkgevers over mogelijke subsidies, regelingen en/of begeleiding op de 
werkvloer.



Start to Beach

De scholen mogen weer starten met les, maar nog niet elke sport-
club is in staat om voor de jeugd trainingen aan te bieden. Beach-
volleybal is een buitensport die, ook als het wat frisser is, prima 
gespeeld kan worden. Ook nu al. Het is fun, bewegen en summer-
feeling tegelijk.
Om alle middelbare scholieren in Hoorn en omgeving in deze tijd een kans te bieden 
om in groepsverband te sporten en iets nieuws te proberen, biedt volleybalverenging 
Wham Wham kosteloos een zes weken durende clinic Start to Beach.

Ons doel
Maak lol, probeer eens wat nieuws, maak nieuwe vrienden, of geef je op samen met 
een aantal vrienden zodat je die weer vaker spreekt. Wie weet word je positief ver-
rast door het beachvolleybal-virus.

Wanneer
We trainen wekelijks twee keer, op woensdag- en vrijdagavond. We eindigen op 
vrijdag 23 april, dit is de laatste vrijdag vóór de meivakantie. De eerste paar clinics zijn 
van 17.00 tot 18.00 uur. Vanaf 28 maart gaat de zomertijd in. in overleg met de groep 
kan het tijdstip in de zomertijd wellicht worden aangepast.

Wat gaan we doen
in zes weken tijd leer je de basics van beachvolleybal, van service tot smash. En als het 
lukt, sluiten we af met een paar onderlinge wedstrijden. Het schema ziet er globaal 
als volgt uit:

Clinic 1 (17-03 en 19-03) Basics: passen
Clinic 2 (24-03 en 26-03) Basics: service en passen
Clinic 3 (31-03 en 02-04) Basics: setten en knokkelen
Clinic 4 (07-04 en 09-04)  Aanval: plaatsen en verdediging
Clinic 5 (14-04 en 16-04) Aanval: smash en verdediging
Clinic 6 (21-04 en 23-04) Wedstrijdjes/toernooi

Wat verwachten we van jou
Om de basics van beachvolleybal in zes weken onder de knie te krijgen, is twee keer 
per week trainen goed. Dit is ook onze intentie. Loop je vast met school of andere af-
spraken? Geen nood, dan sla je een keer over. We gaan er wel vanuit dat je elke week 
tenminste één keer aanwezig bent.

Waar zijn de clinics
Onze vereniging heeft in Blokker een terrein met drie beachvelden. De ingang vind je 
aan de Westerblokker, bij Karsten Slaapcomfort. Details volgen bij de aanmelding.

Lees verder op de volgende pagina >>



inschrijven
Lijkt het je leuk om te leren beachvolleyballen? Schrijf je dan in! Het inschrijfformulier 
kun je vinden via: forms.gle/7D1GXXCvArNcMGyW6

Na de clinics
De laatste clinic is net vóór de meivakantie. Na deze vakantie start ons reguliere 
beachseizoen, dat aan het eind van de zomervakantie stopt. in dit reguliere beach-
seizoen zijn er mogelijkheden om tegen een kleine vergoeding zowel trainingen te 
volgen als vrij wedstrijden te spelen. Alle deelnemers aan Start to Beach kunnen zich 
hiervoor aanmelden.

Een sneeuwpop maken, ‘s avonds in de tuin. Ingezonden door Marco Dekker

De oproep om foto’s van de sneeuwpret van de afgelopen tijd in te sturen, leverde 
zo’n grote hoeveelheid inzendingen op dat we nog een tweede ronde doen.
Hartelijk dank aan alle enthousiaste fotografen!

Winterfoto’s



Gezellig op het ijs. 
Ingezonden door Ans Engel

Zonnige winterdag langs de Schellinkhouter dijk. Ingezonden door Chris Baesjou

Winter in Hoorn. 
Ingezonden door 
Claudia Kaagman



Kleinzoon Lucas zijn eerste 
ervaring op het natuurijs in het 
Drachterveld. 
Ingezonden door Marga Kuipers

Konijn Sara in de sneeuw. 
Ingezonden door Meike Schagen

Lekker op de slee. 
Ingezonden door Ans Engel

Op de slee. 
Ingezonden 

door 
Claudia 

Kaagman



Sneeuw! 
Ingezonden door 
Corina Schagen



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

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

Uitzicht op De Kieft in Oosterblokker. 
Ingezonden door Roselien Kroon Valenteijn



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 (Wester-
blokker 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.

in Blokker is de Dorpskerk zaterdag- en zondagmiddag open van 14.00 tot 16.00 uur 
voor een moment van bezinning of het opsteken van een kaarsje. Er is iemand aan-
wezig.

in verband met de coronapandemie zijn er voorlopig geen kerkdiensten in de Dorps-
kerken van Zwaag en Blokker. Mogelijk dat er vanaf 7 maart weer vieringen zijn met 
een beperkt aantal bezoekers.
Wel is er elke zondag om 10.00 uur een online viering vanuit het Octaaf, de Dorps-
kerk Zwaag of Dorpskerk Blokker.

IJspret in het Derrikspark in Zwaagdijk-West. Ingezonden door Chris Baesjou.



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

Vieringen: 

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.
Niet meer dan 30 personen en aanmelden via de website.

Za. 20 mrt. 19.00 uur Westwoud Eucharistieviering
   Oosterblokker GEEN ViERiNG
Zo. 21 mrt. 09.30 uur Zwaag 5e Zondag Veertigdagentijd
    Eucharistieviering
  11.00 uur Hoorn Eucharistieviering
Za. 27 mrt. 19.00 uur Oosterblokker Eucharistieviering
Zo. 28 mrt. 09.30 uur Zwaag Palmzondag - Eucharistieviering
  11.00 uur Hoorn Eucharistieviering

Vieringen in de Goede Week op weg naar pasen
Do. 1 april 09.00 uur Zwaag GEEN ViERiNG
  19.00 uur Zwaag Witte Donderdag - Parochiële viering
Vr. 2 april 09.00 uur Zwaag GEEN ViERiNG
  14.30 uur Oosterblokker Goede Vrijdag - Kinderkruisweg
  14.30 uur Hoorn Kruisweg 
  14.30 uur Zwaag Kruisweg
  19.00 uur Zwaag Kruisaanbidding
Za. 3 april 21.00 uur Hoorn Paaswake - Parochiële viering
   Oosterblokker GEEN ViERiNG
   Westwoud GEEN ViERiNG
   Zwaag GEEN ViERiNG
Zo. 4 april 09.30 uur Zwaag Eerste Paasdag - Eucharistieviering
  11.00 uur Hoorn Eucharistieviering
Ma. 5 april 10.00 uur Zwaag Tweede Paasdag - Eucharistieviering
Za. 10 april 19.00 uur Oosterblokker Eucharistieviering
   Westwoud GEEN ViERiNG
Zo. 11 april 09.30 uur Zwaag Eucharistieviering
  11.00 uur Hoorn Eucharistieviering



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, Jacobsstaf 52-b,  1689 XG  Zwaag  0229 - 22 80 41
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 Zwaag/Zwaagdijk-West
Betty Groot, Dovenetel 39   06 - 20 42 3666
Mariejan Spil, Zwaagdijk 367, (oud) Zwaag/Zwaagdijk-West.   06 - 14 95 0037
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 06 - 14 95 0037
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


