
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 28 mei kunt u inleveren 

uiterlijk op woensdag 19 mei voor 19.00 uur ‘s avonds 

via redactie@stichtingsamenspel.nl of op Benonilaan 15, 1695 HD 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 51, nummer 9 14 mei 2021

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 - Corina Schagen-van Willegen
- Henny Schoonderwoerd - Jan Koen 
- 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

Kermiscomité Zwaag presenteert: 
Kinderkermis Bingoshow
Zondag 23 mei, Eerste Pinksterdag, organiseren wij een 
fantastische interactieve show voor de kinderen in kermissferen! Voor iedereen in 
Zwaag en daarbuiten, lekker thuis in de huiskamer meespelen voor diverse mooie prij-
zen en meedoen met onze fantastische kermisshow. De show zal omstreeks 18.00 uur 
starten en duren tot circa 20.00 uur.

Helaas gaat het Zwaagse 
kermisfeest dit jaar tijdens het 
pinksterweekend niet door 
zoals wij dat graag hadden 
gezien. Daarom organiseren wij 
(De Witte Valk, Party Top Enter-
tainment en Sportcafé Zwaag) 
voor de jongsten onder ons een 
fantastische kermisshow, in de 
huiskamer bij jou thuis.

De Kermiskinderbox bevat on-
der meer een bingokaart. Tijdens de interactieve show spelen wij twee rondes bingo 
van tien prijzen per ronde, dus in totaal zijn er twintig fantastische prijzen te win-
nen. Uiteraard is het de bedoeling dat de ouders tijdens de show een handje helpen. 
Heb je bingo? Dan kom jij misschien live in de uitzending bij onze presentator. Dit is 
niemand minder dan Marcel Swerissen. De prijzen van iedere ronde worden direct bij 
jou thuis gebracht en onder alle deelnemers wordt een iPad verloot. Deze prijs wordt 
live in de uitzending via een livestream bij jou thuis gebracht. Kortom, een show die 
de jongsten onder ons niet mogen missen!

De Kermiskinderbox is te bestellen bij Daphne Bakker (06-20678838) of Elle Mol (06-
10130193) per WhatsApp. De box kost 17,50 euro, dat is inclusief bingokaart, leuke 
attentie en wat lekkers. De Kermiskinderbox is in combinatie met de Kermisbox voor 
volwassenen te verkrijgen tegen een speciaal tarief van 40 euro. 
Afhalen van de Kermiskinderbox kan bij De Witte Valk op vrijdag 21 en zaterdag 
22 mei tussen 12.00 en 18.00 uur.

Hopelijk tot dan!



  Column Brechje
Toonzaal

Nu mijn man en ik allebei een huis hebben gekocht, komt het onvermijdelijke. Ons 

huis gaat in de verkoop. Het is een heerlijk groot huis met veel ruimte om onze mooie 

spulletjes te bewaren. Elke hoek hebben we dan ook goed benut om emotioneel 

waardevolle bezittingen te bewaren. Het zal u niet verbazen dat hier ook enige prul-

laria en misschien wel kitsch tussen zit. Je raakt zo gewend aan de bedoening, dat je 

zelf niet merkt hoe (over)vol je huis raakt. Tot nu dan. Dit kan dus echt niet! Belang-

stellenden kunnen zó niet beoordelen hoeveel ruimte deze woning te bieden heeft. 

We kunnen er niet meer omheen. Er moet afscheid genomen worden van spullen. 

We kijken elkaar aan en zeggen niets. Allebei in gedachten verzonken. Wat nou als… 

We beginnen te brainstormen, maar al snel zien we in, dat we van veel waar afscheid 

moeten nemen. Uiteindelijk komen we aan bij optie C: Opslagbox. Het verbaast me, 

hoe snel we het met elkaar eens zijn. Het geeft lucht, tweeledig. Nog steeds staan 

er te veel kastjes, schattige bijzettafels en erfstukken die één van ons in zijn nieuwe 

woning wil plaatsen. We beroepen ons op vrienden, de ruimte onder de bedden en 

achter de kasten benutten we goed om de laatste spullen weg te werken. Pfff… wat 

een werk. Het resultaat is verbluffend. Het voelt veel ruimtelijker, maar ook kaal. 

Alle gezellige tutteltjes die ons huis, thuis maken zijn weg. Uit het zicht. Tijdelijk bij 

mezelf op visite. Of op de thee bij de koningin. Natuurlijk weet ik, dat velen mij voor 

gingen. Maar, o, wat verlang ik naar het moment dat ik alle kleine spullen weer uit de 

dozen mag halen. Dat ik mij weer één voel met mijn eigen huis.

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 24 MEI WORDT GEEN PAPIER OPGEHAALD
MAANDAG 7 juNI



Kermiscomité Zwaag presenteert:
Dé Grote Zwaagse Kermisshow
Een fantastische interactieve kermisavond bij jou 
in de huiskamer! Helaas kan het Zwaagse ker-
misspektakel niet doorgaan zoals wij dat graag 
hadden gezien en gehoopt. Echter, wij organi-
seren een knaller van een digitale kermisavond 
voor jullie. Op zondagavond 23 mei vanaf 20.30 
uur organiseren wij (De Witte Valk, Party Top 
Entertainment en Sportcafé Zwaag) een fantas-
tisch kermisfeest bij jou thuis in de huiskamer. 

Wij verzorgen een avondvullend programma bomvol entertainment en gezellig-
heid voor iedereen in Zwaag en daarbuiten. De avond bestaat uit een ‘Swingo’, een 
muzikale bingo met fantastische prijzen, Rad van Fortuin, diverse live optredens van 
diverse zangers en uitgebreid entertainment en speciale optredens van Zwaagse ster-
ren. Daarnaast kan een prijs worden gewonnen voor de leukst aangeklede huiskamer 
inzending bij onze WhatsApp ‘hotline’!

Meedoen kan door onze speciale Kermisbox te bestellen. De Kermisbox bestaat uit lu-
dieke feestitems, attributen, shots en veel meer om er een ouderwets gezellig avondje 
van te maken in de huiskamer. Bij aanschaf van de box zit een unieke Swingokaart. 
Is jouw kaart vol? Dan heb je Swingo! Het unieke aspect is dat wij niet jouw prijs 
bepalen, die bepaal je zelf. Via een live-verbinding kom je bij ons in de studio en kun 
je een van de prijzen zelf uitzoeken. Dit zijn weer fantastische en grote prijzen. De 
hoofdprijs van de avond, verloot onder alle deelnemers, wordt live naar jou gebracht 
deze avond. Je komt dan dus live in onze uitzending. Daarnaast heeft jouw Swin-
gokaart een uniek nummer waarmee live in de uitzending ook mooie prijzen zijn te 
winnen tijdens het Rad van Fortuin. Uiteraard zijn er meerdere Swingokaarten aan te 
schaffen (extra Swingokaart 7,50 euro). Kortom, wij gaan zorgen voor een onvergete-
lijke, gezellige én veilige kermisavond bij jou thuis op zondag 23 mei, aanvang 20.30 
uur. Uiteraard met de muzikale omlijsting van Feest DJ Edje.

De Kermisbox is te bestellen bij Daphne Bakker (06-20678838) of Elle Mol (06-
10130193) per WhatsApp. De box (inclusief één swingokaart) kost 27,50 euro. De 
Kermisbox is in combinatie met de Kermiskinderbox te verkrijgen tegen een speciaal 
tarief van 40 euro. Afhalen van de Kermisbox kan bij De Witte Valk op vrijdag 21 en 
zaterdag 22 mei tussen 12.00 en 18.00 uur.

De Zwaagse kermis vlag is voor slechts 10 euro verkrijgbaar bij De Witte Valk tijdens 
openingstijden.

Hopelijk tot dan! Kermiscomité Zwaag



Feesttasjes Koningsdag Zwaag groot succes 

Met 99 verkochte feesttasjes kunnen we wel 
zeggen dat Koningsdag Zwaag dit jaar ondanks 
alles een groot succes is geworden. In de tas 
zaten allerlei lekkernijen en benodigdheden om 
de spelletjes te doen die op de meegeleverde flyer stonden. Aan de vele foto’s die 
voorbij kwamen op Facebook, is te zien dat daar leuk gebruik van is gemaakt.
De prijswinnaars met de leukste foto’s en van de mooiste kleurplaten hebben hun 
prijs inmiddels ontvangen. Bedankt voor jullie deelname en enthousiasme!
Ook een groot compliment aan iedereen die achter de schermen heeft gezorgd voor 
de tasjes en de prijsuitreiking. Westfriezen bedankt voor het beschikbaar stellen van 
de kantine, zodat de tasjes corona-proof konden worden opgehaald.

Tot volgend jaar op ’t Krijt voor weer een ‘ouderwetse’ Koningsdag!

Hallo, hier weer muzieknieuws!
Op 4, 5 en 6 juni vinden exclusieve miniconcerten piano met zang plaats in Zwaag. Dit 
natuurlijk met inachtneming van de coronamaatregelen en in heel kleine groepen. Er 
is veel belangstelling dus wees er snel bij want, vol is vol! 
Ook verzorg ik nog steeds regelmatig met plezier sfeervolle 
livemuziek bijvoorbeeld in de zorg. Muziek maakt rustig 
en blij, geeft altijd sfeer en werkt ook troostend bij 
bijvoorbeeld een begrafenis. 
Meer info over mijn muziek kun je lezen op 
www.mariekeduin.nl en je kunt ook gratis 
abonneren op mijn YouTube-kanaal: 
youtube.com/mariekeduinmusic
Tot ziens!

Groetjes van 
Marieke Duin



Coverstory:

De komende periode bespreken we in deze rubriek 
steeds een foto van het omslag van Samenspel. 
Deze week: Balkweiterhoek in Zwaagdijk-West.

Een wijk in Zwaagdijk-West die eind jaren 60 is ontstaan 
aan het einde van een smal (fiets)pad dat liep van Zwaag 
naar Zwaagdijk-West. Aan beide kanten van dit pad - de 
Balkweit - lagen tuinderijen. 
De Balkweit is verdwenen tijdens de aanleg van het be-
drijventerrein De Factorij en de Westfrisiaweg. Je kunt de 
Balkweiterhoek nu bereiken via het fietspad dat even-
wijdig loopt aan de Oostergouw. In de Balkweiterhoek 
staan 78 woningen. De oudste stamt uit 1930, de meest 
recente uit 1977.

Het centrale punt van de 
Balkweiterhoek is natuurlijk 
ontspanningscentrum De Wil-
debras. In dit centrum is een 
aantal verenigingen gehuisvest 
voor jong en oud en er ligt een 
mooi speelveld. Hier wordt jaar-
lijks de kermis van Zwaagdijk-
West gevierd en het dorpsfeest 
georganiseerd.

Naar aanlei-
ding van een 

oproep van 
Historische 

Stichting 
De Cromme 
Leeck stuur-

de Piet Korse 
deze leuke 
historische 

foto toe van 
de Balkweit 

met de jonge 
Jolanda de 

Jong (nu 
Woesten-

burg).



‘Niet meer in ons midden maar voor altijd in ons hart’

Wij willen u hartelijk bedanken voor de mooie bloemen en kaarten,
vaak met persoonlijke herinneringen,

die wij mochten ontvangen na het overlijden van onze lieve vader, opa en oud-opa

jan Buis

Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen Buis

Tuinman voor alle tuinklussen zoals onkruid wieden, snoeien, grasmaaien, 
tuinplanten zetten, enzovoort. Geen bestratingswerkzaamheden. 

Telefoonnummer 06-12568309.

Tuinman (m/v) voor periodiek tuinonderhoud in de regio Blokker/Zwaag.
Telefoonnummer 06-46076661, graag na 18.00 uur bellen.

Familieberichten & Zoekertjes
DANKBETUIGING

GEZOCHT

AANGEBODEN

Voor plaatsingVoor plaatsing van uw zoekertje in het Samenspel van 28 mei graag 
uiterlijk op WOENSDAG 19 mei 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.

Heeft u iets te koop of zoekt u iets, wilt u iets 
bekend maken, aanbieden of vragen?



Nabestaandenzorg

In de dagen tussen overlijden en uitvaart zijn wij families nabij in alles wat geregeld 
moet worden. In de weken daarna bezoeken wij de familie altijd nog een keer om 
wat na te praten over het afscheid en zo de intense periode die we met ze ‘mee 
mocht lopen’ af te sluiten. Voor de familie begint dan een nieuwe fase. Leren leven 
met het verlies, het verdriet er laten zijn en toch ook weer elke dag opstaan en de 
dingen oppakken die het leven van ze vraagt. Ook moeten er vaak veel praktische 
zaken afgehandeld worden, dat vraagt veel tijd en energie. Veel instanties vragen om 
gegevens om zaken op te zeggen of om te zetten. 
Er bestaan verschillende mogelijkheden om hier ondersteuning in te krijgen. U kunt 
hiervoor ook bij ons terecht, wij beschikken over een uitgebreid netwerk en kunnen u 
doorverwijzen naar specialisten op het gebied van nazorg, zowel in praktische zin als 
op emotioneel gebied.

Net zoals een uitvaart maatwerk is, is ook nazorg maatwerk. Informeer gerust bij ons 
voor de mogelijkheden. Ook na de uitvaart blijven wij bereikbaar.

Lian Kroon en Monique Bankras

Namens de gezamenlijke uitvaartverenigingen:
St. Barbara Zwaag
St  Barbara Oosterblokker
St. Jozef Blokker
De Laatste Eer Blokker/Zwaag
Uitvaartvereniging Schellinkhout

Mededeling van 
Medisch Centrum Oost

De huisartsenpraktijk is wegens nascholing, vakantie of nachtdienst gesloten 
op maandag 14 juni.

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



Lees verder op de volgende pagina >>

Ere wie ere toekomt

S.V. Westfriezen kan leunen en steunen op heel veel vrij-
willigers. Al deze vrijwilligers verdienen aandacht en grote 
dank voor alles wat zij bij en voor de club doen. Soms zijn 
er van die momenten dat vrijwilligers extra in de spotlights 
staan en Koningsdag 2021 werd zo’n dag.

Maandagochtend 26 april is een aantal bestuursleden bij elkaar geroepen omdat er 
een Zoom-vergadering door gemeente Hoorn was belegd. Het had iets te maken met 
de veiligheid rondom de nieuwe parkeerplaats. Toen de vergadering werd geopend, 
verscheen burgemeester Nieuwenburg in beeld en na een aantal omzwervingen 
kwam de boodschap: Het heeft de Koning behaagd Marcel Jong en Piet Roos te on-
derscheiden met een lintje. Op dinsdag 27 april werden zij beiden benoemd tot Lid in 
de Orde van Oranje Nassau.

Marcel Jong is ruim 30 
jaar actief in diverse 
besturen van SV West-
friezen. Gestart in het 
jeugdbestuur, daarna 
in het seniorenbestuur 
als secretaris van de 
gehele club en inmid-
dels vooral bekend als 
penningmeester. Een 
functie waarin Marcel 
alle financiën van onze 

omni-vereniging beheert. Van contributies, sponsorgelden, kantine-inkomsten tot 
alle uitgaven voor inkoop van materialen, kleding, huur complex, gas, water, licht, 
alle euro’s gaan via het loket van Marcel. Ook in projecten als de nieuwbouw van de 
kantine, kleedkamers, kunstgras en veldverlichting is Marcel van de partij en heeft 
voor alles een kritisch oog.
We waren al trots op onze penningmeester, maar het afgelopen seizoen is nogmaals 
gebleken dat Marcel een zeer belangrijke schakel is binnen de club. In een zeer turbu-
lent jaar loodst Marcel onze vereniging op veilige wijze langs alle financiële obstakels. 
Naast de Westfriezen houdt Marcel zich ook bezig met de boekhouding van het Ko-
ningsdag Comité en heeft hij ook nog tijd voor een drukke baan bij Team Van der Laan. 
Naast een sterke bestuurder staat natuurlijk een sterke vrouw, Zerline. Met hun doch-
ters Dana en Britt maken zij het trotste gezin compleet.

Piet Roos is nu 14 jaar betrokken bij de Westfriezen, maar is al sinds 1964 actief in 
velerlei bestuursfuncties. Van Internos Twisk, Radio Hoorn, WMO-raad gemeente 
Drechterland, Dienstencentrum Hoorn, Scheidsrechtersvereniging West-Friesland en 



uiteraard de KNVB, streek Piet in 2007 neer bij onze Westfriezen.
Als algemeen secretaris volgde Piet Marcel op. Een bevlogen bestuurder en inmid-
dels uitgegroeid tot aanspreekpunt en regelateur van alles wat met de club te maken 
heeft. Kledingcommissie, materiaalbeheer, aanspreekpunt Koningsdag Comité, 
contactpersoon voor BSO en alle zaken die met de gemeente te maken hebben. Een 
aantal taken heeft zijn boodschappenmandje verlaten, maar gelukkig blijft Piet als 
complexbeheerder in de boeken staan.
Zijn vrouw Aaf geeft hem al die jaren de ruimte om al deze vrijwilligersfuncties te 
kunnen uitvoeren. Dus ook een groot woord van dank aan Aaf.
S.V. Westfiezen is heel erg trots en dankbaar dat Marcel en Piet zijn onderscheiden 
door de burgemeester en benoemd zijn tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Algemeen Bestuur S.V. Westfriezen

Parkeerproblemen S.V. Westfriezen opgelost 

Het heeft letterlijk heel wat voeten in de aarde gehad, maar S.V. Westfriezen beschikt 
sinds kort over een groter parkeerterrein. Daarmee komt een eind aan de overlast in 
de omgeving Julianalaan. Het parkeerterrein biedt plaats aan 140 voertuigen.
De parkeerplaats voor auto’s en motoren is bereikbaar vanaf de Oostergouw, naast de 
GGD testlocatie. Een speciale kiss & ride rotonde is ingericht voor ouders en bezoekers 
die kinderen willen brengen en ophalen. Fietsers en scooterrijders kunnen terecht bij 
de uitgebreide stalling aan ’t Krijt/Wilhelminastraat.
De aanleg van de parkeerplaats was in augustus bijna afgerond, toen Omgevings-
dienst Noord-Holland-Noord het werk stil liet leggen omdat de ontheffing ontbrak. 
Wethouder Kholoud al Mobayed is uiteindelijk opgelucht en verheugd met het 
afronden van de werkzaamheden. Iedereen is tevreden dat het project kon worden 
afgerond vóór alle corona-restricties worden opgeheven.
Voor alle leden, 
supporters en 
bezoekers die met 
auto of motor 
naar S.V. West-
friezen gaan, 
het adres van de 
parking is Ooster-
gouw 7 in Zwaag.

Met sportieve 
groet, 
Algemeen bestuur 
S.V. Westfriezen



Eerste jaarboek Cromme Leeck voor Rina en Fons Loos 

Het eerste exemplaar van het nieuwe jaarboek van de Historische 
Stichting Cromme Leeck is uitgereikt aan Rina en Fons Loos, tot 
eind vorig jaar de eigenaren van café De Vriendschap in Wadway. 
Omdat de stichting niet zoals gebruikelijk een donateursavond 
kan organiseren, is ook dit jaar het eerste jaarboek in kleine kring 
overhandigd. In het boek staat een uitgebreid en goed gedocu-
menteerd artikel over de geschiedenis van Wadway onder de titel 
‘Wadway, duizend jaar wel en wee’, geschreven door Ko Groot. Op de voorkant prijkt 
bovendien een foto van het kerkje van dat dorp. 

Eind 2020 sloten Rina en Fons Loos de deuren van ‘hun’ café in Wadway. Een ader-
lating voor het hele dorp en wijde omgeving. Als eerbetoon aan Rina en Fons en 
als dank voor hun jarenlange inzet en betrokkenheid werd het eerste boek aan hen 
uitgereikt. 

jaarboeken worden bezorgd
De jaarboeken 2021 worden rond half mei bij de donateurs thuis bezorgd of opge-
stuurd.  Wie een jaarboek wil kopen of donateur wil worden, kan contact opnemen 
met secretaris Trudy Schouwe, Ringbalk 50, Wognum, telefoon 0229-573151, e-mail 
secretaris@decrommeleeck.nl

Losse boeken kosten 12,50 euro per stuk en zijn ook te koop bij:
Joke Admiraal, Wijzend 64A, Nibbixwoud, telefoon 06-14150218
Sjaak Jong, Zwaagdijk-West 396, telefoon 0229-573255

Ina Broekhuizen overhandigt het eerste jaarboek aan Fons en Rina Loos. (foto Han Staal)



Thematische ouderavond over mindset 

Op donderdagavond 27 mei wordt op de St. Jozefschool een 
online thematische ouderavond over mindset georganiseerd. Deze 
avond zal onder leiding staan van Ceciel Groot, orthopedagoog 
en werkzaam bij De Opvoedpoli. De avond heeft een open inschrijving en is dus voor alle 
geïnteresseerden toegankelijk. 
Mindset is het Engelse woord voor ‘overtuiging’ en staat voor de manier waarop kinde-
ren (en volwassenen!) denken over zichzelf en in het bijzonder over hun eigen intelligen-
tie, talenten en kwaliteiten. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen een vaste mindset 
en een groei mindset. Op de St. Jozefschool vinden we het belangrijk dat we werken van-
uit een groei mindset. Talenten zijn slechts een startpunt; je kunt steeds blijven groeien 
en ontwikkelen door hard te werken en ervaring op te doen. 
De afgelopen jaren is de mindset theorie van Carol Dweck steeds bekender geworden in 
Nederland. De groei mindset helpt iemand het beste uit zichzelf te halen. Het zorgt er-
voor dat je uitdagingen aangaat, dat je niet opgeeft bij tegenslagen, dat je het oké vindt 
om hard te werken, dat je openstaat voor kritiek en dat je inspiratie vindt in het succes 
van anderen. Hoe herken je een vaste of een groei mindset, en hoe kun je een groei 
mindset bevorderen? Ceciel Groot vertelt er graag meer over tijdens deze ouderavond.

Achtergrond filmpje hierbij is een TED-talk van Carol Dweck:
https://www.ted.com/talks/carol_dweck_the_power_of_believing_that_you_can_
improve?language=nl&utm_source=newsletter_431&utm_medium=email&utm_
campaign=nieuwe-e-mailing Deze interactieve online ouderavond begint om 19.30 
uur en zal ongeveer een uur duren. Ceciel geeft ons informatie, laat ons nadenken en 
biedt de ruimte om vragen te stellen. 
Bent u geïnteresseerd in het bijwonen van deze avond? Meld u dan nu aan. 
Stuur een e-mail naar Sonja Slagter, locatieleider van de St. Jozefschool in Blokker: 
sonja.slagter@stichtingpenta.nl

Aankondiging bijeenkomst Alzheimer Café Hoorn 
Op woensdag 19 mei wordt een digitale bijeenkomst gehouden van het Alzhei-
mer Café Hoorn. Het onderwerp van deze avond is de boekbespreking ‘Ik ben 
niet kwijt’ van Sjef van Bommel door de schrijver zelf. Wat gebeurt er als je de 
liefde van je leven langzaam kwijtraakt aan dementie? Het programma begint 
om 19.30 uur. De gespreksleider van deze avond is Annet Koelman. 
 Deze bijeenkomst zal digitaal en live plaatsvinden. Geef je op bij Ellen Bos-Ruijer 
via e-mailadres e.ruijer@alzheimervrijwilligers.nl waarna je instructies voor deze 
bijeenkomst ontvangt.  
Alzheimer Café Hoorn is een onderdeel van Alzheimer Nederland en wordt geor-
ganiseerd in samenwerking met Wilgaerden, Omring, Geriant West-Friesland en 
Martha Flora Hoorn.



Cursus politiek actief worden voor gemeente Hoorn 

In juni start in Hoorn de cursus ‘Politiek actief voor de 
gemeente’. Deze leuke en leerzame interactieve cursus 
is bedoeld voor iedereen die meer wil weten over de 
gemeente. Ook is de cursus heel geschikt voor iedereen 
die misschien interesse heeft om politiek actief te worden, maar nog niet precies weet 
wat de mogelijkheden zijn. Deelname is gratis.
Wat doet de gemeente? Welke plek heeft de gemeente in het bestuur van Neder-
land? Hoe werkt de besluitvorming binnen de gemeente? En wat doet een raadslid? 
Het is een greep uit de vragen waarop de deelnemers tijdens de cursus antwoord 
krijgen. Ook is er een training debatteren en zijn er ontmoetingen met politici en 
bestuurders uit de gemeente. Zo krijgen deelnemers ervaring uit de praktijk mee en 
trainen ze nuttige vaardigheden. Tot slot zijn de deelnemers aanwezig bij een verga-
dering van de gemeenteraad.

Programma
De cursus die ProDemos in opdracht van gemeente Hoorn geeft, is gratis en bestaat 
uit vijf bijeenkomsten op de maandagavonden:
7 juni: introductie en staatsinrichting en bestuur in Nederland
14 juni: hoe werkt de gemeente?
21 juni: de gemeenteraad
28 juni: debattraining
5 juli: gemeentefinanciën en bezoek aan een raadsvergadering

Meld je aan!
Heb je altijd al meer willen weten over de (gemeentelijke) politiek? Meld je dan vóór 
31 mei aan voor de cursus. Stuur een e-mail naar Bianca Kuin (griffie): b.kuin@hoorn.nl

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

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



De ‘Saar’ ontlast de zorg en is geliefd in West-Friesland

Monique van Beek is een jaar geleden gestart met haar vestiging Saar aan Huis West-
Friesland, inmiddels zijn er veel Saars aan het werk. 
Saar aan Huis is een landelijke mantelzorgorganisatie die ondersteuning biedt in de 

thuissituatie maar ook in verpleeghuizen. 
Monique van Beek is vestigingsmanager 
van Saar aan Huis West-Friesland en heeft 
al zo’n 80 betrokken en betrouwbare 
Saars (dienstverleners) in het bestand 
staan.
De Saars ondersteunen mensen onder 
meer bij licht huishoudelijke werkzaam-
heden, de boodschappen of het koken 
van een maaltijd. Wanneer het kan, gaat 
de Saar wandelen met de cliënt maar ook 

een spelletje rummikub bij slecht weer behoort tot de mogelijkheden. De dienstver-
lening is aanvullend op de professionele thuiszorg. De Saars begeleiden veel mensen 
met dementie, de wensen en behoeften van de cliënt staan bij ons altijd centraal.

Wat zijn de wensen?
Daarom is dit een belangrijk onderdeel van het werk van Monique: het bemiddelen 
tussen de vraag van een cliënt en het aanbod van een mantelzorger. Saar aan Huis 
biedt maatwerk. Iedere cliënt heeft een vaste Saar. Zij gaat langs op het moment 
wanneer dit het de cliënt schikt. Er wordt altijd begonnen met een vrijblijvende 
intake. Met dat gesprek willen zij de cliënt leren kennen en horen wat precies de 
hulpvraag is. Vervolgens wordt gekeken welke Saar uit het bestand bij de cliënt het 
beste past. Een persoonlijke klik is heel belangrijk.

Meer rust voor familie
Ook voor de naaste familie is Saar aan Huis een uitkomst. Saar aan Huis komt ook bij 
echtparen waarvan één van de twee hulp nodig heeft. Voor de partner is het zwaar 
om 24 uur per dag zorg te verlenen. Ze zien soms mensen die niet van de zijde van 
hun partner durven te wijken. Toch is het belangrijk dat de partner leert loslaten, an-
ders gaat hij eraan onderdoor. Met de hulp van Saar kunnen mantelzorgers met een 
gerust hart even de zorg loslaten.

Vergoeding verzekering
Een aantal zorgverzekeraars vergoedt de aanvullende mantelzorg en respijtzorg van 
Saar aan Huis. Vanuit een aanvullende verzekeringen kunt u aanspraak maken op een 
vergoeding. Het uurtarief van Saar aan Huis is vanaf 23 euro per uur (Omringpas 5% 
korting). Met een PGB kunt u ook mantelzorg van Saar aan Huis inkopen. 
Voor meer informatie: Monique van Beek, 0229-317255 of 06-42271203. 
Kijk ook op www.saaraanhuis.nl



Het is nu al meer dan een jaar stil in Ontmoeten bij Brinkpark. Wij weten dat iedereen 
zit te springen om weer eens mee te kunnen doen aan een activiteit en wij zitten te 
springen om weer eens iets te kunnen organiseren. En dat gaan we doen!

Wandeling
Wij nodigen u uit om met ons een wandeling te maken op vrijdag 21 mei. Nu zult u 
dat niet zo’n bijzondere activiteit vinden in deze tijd, omdat wandelen zo’n beetje 
het enige is wat we mogen doen, maar we maken er een speciale wandeling van. We 
wandelen in tweetallen en u krijgt een begeleidende brief mee waar een gespreks-
onderwerp in staat waar u tijdens de wandeling over gaat praten. Schrik niet, geen 
zwaar gesprek, maar wel heel waardevol, zo is onze ervaring.

U kunt zich in tweetallen 
opgeven of alleen, dan 
vormen zich bij de start wel 
duo’s. Als u met uw rolstoel 
mee wilt en zelf geen bege-
leider heeft, geeft u dat dan 
even op bij aanmelding, dan 
zorgen wij voor een duwer.
De wandeling duurt onge-
veer drie kwartier, maar we 
blijven in de buurt, dus u 
kunt op elk gewenst mo-
ment teruggaan.

U ontvangt de routebeschrijving en begeleidende brief bij de jeu de boulesbaan bij 
Ontmoeten bij Brinkpark en u kunt vertrekken tussen 14.30 en 15.00 uur. Bij terug-
komst ontvangen we u ook bij de jeu de boulesbaan met een kopje koffie of thee en 
is er gelegenheid om na te praten. 
Opgeven kan door een mailtje te sturen naar info@ontmoetenbijbrinkpark.nl en ver-
meld hierbij uw telefoonnummer zodat we u kunnen bellen als het vanwege weers-
omstandigheden niet doorgaat.

We hopen u weer te Ontmoeten in Brinkpark!

Wilt u meer weten over de activiteiten, dan kunt u uw vraag stellen via 
www.ontmoetenbijbrinkpark.nl    Bellen of mailen kan natuurlijk ook: 
088-6652701 of info@ontmoetenbijbrinkpark.nl

Wandelen met 
Ontmoeten 
bij Brinkpark



Lees verder op de volgende pagina >>

Met een d of een t?
Door Piet Kroon

Het is al een eeuwenoud taalkundig dilemma. Sommigen breken hun hoofd er regel-
matig over: moet het eind van de persoonsvorm met een d of een t worden geschre-
ven? Een enkele wanhopige twijfelaar weet er helemaal geen end meer aan en breit 
dt achter de stam van het werkwoord!
Hier in Oosterblokker, is er over dit taalprobleem een plaatsgebonden variant met 
een historische achtergrond te bewonderen. Het betreft hier geen werkwoord, maar 
een zelfstandig naamwoord en ik probeer dit fenomeen in het volgende verhaal uit 
de doeken te doen.

Al meer dan tien jaar, met een wekelijkse regelmaat op de maandag- en donderdag-
ochtend, begeef ik mij in sportkleding naar de tafeltennisclub. Deze is gesitueerd in 
het bijgebouw aan de voorkant van de tennishal aan de Oosterblokker met de naam 
Het Koetshuis. 
De voorkant van dit gebouw herbergt een snackbar, waar boven de ingang met de 
naam Het Koetshuis de snackers toegang biedt, terwijl een deur aan de zijkant toe-
gang biedt tot een schoonheidssalon.
Toch ga ik elke maandag en donderdag aan deze lokaliteiten zondermeer voorbij en 
begeef mij spoorslags een verdieping hoger naar een plek waar, te oordelen naar het 
aantal geproduceerde decibellen, de meest luidruchtige activiteit plaatsvindt. 
Het is de speelzolder van tafeltennisvereniging A-Merk, al meer dan 30 jaar het 
sportieve thuishonk van de leden van deze club. Toen de Koedshal met aangrenzend 
Koetshuis nog niet bestond, heeft hier waarschijnlijk een oude boerderijstolp met bij-
gebouwen gestaan. Zelfs een peuterspeelzaal heeft op deze plek onderdak gevonden 
in een vervallen pand dat in mijn herinnering beslist niet voor een schoonheidsprijs in 
aanmerking kwam. 

Ondanks de primitieve behuizing heeft Maaike hier zelfs nog als peutertje zorgeloos 
rondgedarteld! Pieter kon hier een tiental jaren later niet bij achterblijven en heeft 
zich als junior bij A-Merk tot een verdienstelijke pingponger ontwikkeld.
De firma Koedooder heeft destijds een knap staaltje werk geleverd met de bouw van 
het sportcomplex en daardoor bijgedragen tot het uitbreiden van mogelijkheden van 
sportbeoefening, de geneugten van de inwendige mens en de verzorging van het 
uiterlijk schoon. Geen wonder dat dit gebouw al sinds jaar en dag als ‘Koedshal’ als 
vertrouwd begrip in de Blokkerse volksmond is ingeburgerd.

Toch heb ik mij vaak genoeg afgevraagd waarom het kleine gebouw ervoor de doop-
naam ‘Koetshuis’ de spelling met een t heeft gekregen, terwijl de d in ‘De Koedshal’ is 
achtergebleven. Bij deze schrijfwijze met een t krijg ik op de eerste plaats de associa-
tie met een paardenstoeterij of iets dergelijks, in ieder geval een lokaliteit waar over-
wegend de edele dieren een hoofdrol spelen. In het kader van de opruimwoede aan 



het eind van het jaar trof ik al bladerend en sorterend door oude foto’s en overbodig 
archiefmateriaal een oude ansichtkaart aan die mij de sleutel bood naar een mogelijk 
plausibele verklaring van het d/t-dilemma.
De ansichtkaart toont een schilderachtige foto van de dorpsstraat van Oosterblok-
ker tegenover de toenmalige witte burgemeesterswoning uit het begin van de 
vorige eeuw. Het is de nu te 
koop staande woning van 
onze huisarts. Op deze foto is 
op het smalle dorpsweggetje 
een tramrail te zien. Een oude 
detailkaart van de ANWB-atlas 
uit 1906 bevestigt dat dit kar-
respoor dus eigenlijk de paar-
dentramverbinding tussen Hoorn en Enkhuizen is. Dan is het ook niet zo gek om te 
veronderstellen dat op diverse plekken langs dit traject er locaties moeten hebben ge-
staan waar paarden verzorgd dan wel verwisseld of zelfs moeten zijn ondergebracht, 
alles in dienst van het toenmalig in de kinderschoenen zijnde openbaar vervoer.
Ten slotte ligt het dan voor de hand dat een huidig nieuw pand juist op een route 
waar ooit een paardentram heeft gereden tot ‘Koetshuis’ is gedoopt. Mijn fantasie 
slaat vervolgens helemaal op hol als ik mij afvraag of een toevallige voorbijganger 
in de briesende, hinnikende, aanmoedigende of zelfs opzwepende kreten, die vanaf 
de speelzolder door de buitenmuur op straat te horen zijn, het geluid van op hol 
geslagen paarden meent te herkennen. Maar de drukte van het huidige verkeer op 
de weg, dat allang niet meer in vergelijking staat met de paardentramgeluiden, belet 
hem om hier langer bij stil te staan.

De 65-plussers van A-Merk die hier verantwoordelijk voor zijn, hebben hier evenwel 
geen boodschap aan. De rustige, bijna gezapige gang van de paardentram staat in 
geen verhouding tot hun flitsende heen- en weer gedartel achter de tafel. De fana-
tiekelingen hebben slechts oog voor het hagelwitte, fel heen en weer stuiterende 
pingpongballetje en vertonen een fanatisme dat zijn weerga niet kent. Goed dat 
tijdens de speeltijden de snackbar is gesloten, de liefhebber van een berenhap zou 
zich kunnen verslikken! Dit in tegenstelling tot de cliënte in de meetrillende stoel in 
de schoonheidssalon die door het geweld van de eerste verdieping op een gratis mas-
sage wordt getrakteerd. Er loopt namelijk regelmatig achter de tafeltennistafel zelfs 
een briesende speler rond die het zo bont maakt, dat hij wellicht door een toegesnel-
de bejaardenfluisteraar tot de orde moet worden geroepen. Daarom is de metafoor 
naar het edele dier helemaal zo gek nog niet, zodat hiermee de cirkel helemaal rond 
is.

De oude ansichtkaart ligt nog steeds op mijn bureau. Terwijl ik er naar kijk, roept de 
d/t-spelling bij mij nog steeds vragen op. Ging het historisch besef van de bedenker 
van de naam ‘Het Koetshuis’ zo ver terug in de tijd en heeft hij bewust aan de paar-
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dentramverbinding gedacht of heeft hij in de verste verte niet aan dat romantische 
karrespoor van meer dan een eeuw geleden gedacht? Dan heeft hij er ook niet lang 
bij stil  gestaan en geconcludeerd dat het uithangbord er best mee door kon en er 
in het voetspoor van Jantje van Leyen gewoon met de pet (met een t!) naar heeft 
gegooid! 

Daarom moeten wij het antwoord wellicht niet zo ver in de tijd terug proberen te 
vinden. Het taalwonder heeft misschien domweg een schrijffout gemaakt. Of hij is 
gewoon van de naam Koedooder uitgegaan en heeft de t en de d bewust verwisseld. 
Je moet soms ook kijken naar hoe een woord staat. Het oog wil tenslotte ook wat. 
Kijk maar naar een verwisseling de andere kant op: ‘Koets’ oogt beter dan ‘Koeds’, 
maar ‘goeds’ smoelt weer beter dan ‘goets’. In ieder geval is het goed dat de bouwer 
een mooi sportcomplex heeft gerealiseerd aan de Oosterblokker, waar de paarden-
tram ooit haar spoor heeft achtergelaten.
Zo zie je maar hoe een oude foto, gecombineerd met een woord een aardig spel tus-
sen fantasie en werkelijkheid kan opleveren met gelijke kansen over en weer. Het lijkt 
waarachtig wel op een spannende partij tafeltennis!

Online bijeenkomst ‘je puber online. 
Wat moet je weten?’
Informatie voor ouders over de leuke en minder leuke kanten van 
mediagebruik van pubers. En praktische en concrete tips om je puber 
te begeleiden bij sociale media en gamen.
Je puber online, het is een hele uitdaging. GGD Hollands Noorden (GGD HN) organi-
seert 3 juni de online lezing ‘Je puber online. Wat moet je weten?’. Dit is de tweede 
in een reeks van lezingen over het opvoeden van pubers die dit jaar aangeboden wor-
den door de GGD Hollands Noorden. 
Jongeren zijn er maar druk mee: WhatsApp, Instagram, Snapchat, gamen. Sociale 
media hebben een grote aantrekkingskracht; jongeren kunnen uren naar schermen 
kijken. Ook ouders brengen veel tijd door achter een scherm. Dit geeft vaak veel ple-
zier, maar soms zitten er ook minder leuke kanten aan het gebruik van sociale media. 

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 26 MEI
 WOENSDAG   9 juNI
SVP PAPIER GEBUNDELD OF IN DOOS/BAK AAN DE WEG ZETTEN.
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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.

Zondag 16 mei Zwaag Zondag 23 mei Blokker
ds. J. Meinders, viering HA ds. T. van Lente-Griffioen

Zondag 30 mei Zwaag Zondag 6 juni Zwaag
ds. K. Goverts ds. T. van Lente-Griffioen

Voor bovenstaande diensten is reserveren verplicht en mogen maximaal 30 bezoekers 
aanwezig zijn.

In Blokker is de Dorpskerk elke 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 aanwezig.

Denk hierbij aan sexting, cyberpesten en challenges. Hoe houd je online zijn leuk voor 
je puber en voor jezelf? Hoe houd je als ouders toezicht? Wat laat je toe en wat niet? 
Waar liggen de grenzen? 
Tijdens deze online bijeenkomst neemt Bamber Delver, expert op het gebied van 
jongeren en media, je mee in de digitale belevingswereld van jongeren. Je krijgt een 
goede indruk wat jongeren leren op sociale media, maar ook waar ze juist op moeten 
letten. Daarnaast krijg je als ouder tips en handvatten hoe je kunt omgaan met de 
uitdagingen die dit met zich meebrengt. 

Donderdagvond 3 juni van 20.00 tot-21.00 uur. Deelname is gratis. Trainer is Bamber 
Delver, directeur Nationale Academie voor Media en Maatschappij
Ouders kunnen zich aanmelden via: www.ggdhn.nl/cursussen 

Vragen over opvoeden?
Als je naar aanleiding van deze online bijeenkomst vragen hebt, kun je bellen met 
GGD HN, telefoon 088-0100550 voor het maken van een (online) afspraak met een 
opvoedadviseur. Mailen kan ook via positiefopvoeden@ggdhollandsnoorden.nl
Meer informatie over opvoeden is te vinden op de website: www.positiefopvoeden.nl 
regio Noord-Holland-Noord en www.ggdhollandsnoorden.nl

Deze bijeenkomst wordt mogelijk gemaakt door de gemeenten in de regio Alkmaar, 
Kop van Noord-Holland en West-Friesland en de GGD Hollands Noorden.



Rooms-Katholieke kerkdiensten

Kerkgebouwen: 
Hoorn H.H. Cyriacus - en Franciscuskerk, Grote Noord 15, 1621 KD Hoorn
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 GM Zwaag

Eerst aanspreekbare pastores: 
Pastoor Samuel Marcantognini en Kapelaan Javier Acuña, telefoon 0229-703042
Parochiesecretariaat Heilige Matteüs is geopend op maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 14.00 uur, 
woensdag gesloten.

Vieringen: 

De Lourdeskapel in Zwaag is geopend op de dagen dat het secretariaat open is.
De eucharistievieringen 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. 

Za. 15 mei 19.00 uur Westwoud Eucharistieviering

Zo. 16 mei 09.30 uur Zwaag Eucharistieviering

  11.00 uur Hoorn Eucharistieviering

  15.00 uur Hoorn Filipijnse viering

Za. 22 mei 19.00 uur Oosterblokker Eucharistieviering

Zo. 23 mei 09.30 uur Zwaag 1e Pinksterdag - Eucharistieviering

  11.00 uur Hoorn Eucharistieviering

Ma. 24 mei 10.00 uur Hoorn 2e Pinksterdag - Parochiële Eucharistieviering

Za. 29 mei 19.00 uur Oosterblokker Eucharistieviering

Zo. 30 mei 09.30 uur Zwaag Eucharistieviering

  11.00 uur Hoorn Eucharistieviering

  13.30 uur Zwaag Vietnamese viering

Parochiesecretariaat Heilige Matteüs 
Pastoor Nuijenstraat 3a, 
1689 GM  Zwaag
Telefoon: 0229 - 216749
E-mail: secretariaat@rkmatteus.nl
www.rkmatteus.nl en facebook

De parochie Heilige Matteüs omvat de r.k. geloofsgemeenschappen van Hoorn, Oosterblokker, Westerblokker, Westwoud en Zwaag



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


