
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 17 september kunt u inleveren 

uiterlijk op woensdag 8 september 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 51, nummer 14 3 september 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 
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Volg ons ook op Facebook: www.facebook.com/Samenspel

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

Ophaaldata plastic HVC Zwaag
OPHAALDATA:  DONDERDAG 16 SEPTEMBER
     DONDERDAG 16 SEPTEMBER

Nieuwe leden welkom bij Bridgeclub Oosterblokker 
Vanwege corona hebben wij in clubverband anderhalf jaar niet 
kunnen bridgen. In zo’n periode staat ook de groei van het aantal 
leden stil. Door natuurlijk verloop kunnen nieuwe leden zich nu weer 
aanmelden. Heeft u altijd al in clubverband willen bridgen, maar wilt 
u ’s avonds het huis niet meer uit? Dan is er nu de gelegenheid om lid te 
worden van onze bridgeclub BOB (Bridgeclub Oosterblokker). Vanaf eind augustus tot 
en met begin mei bridgen wij op dinsdagmiddag van 13.00 tot 16.30 uur in Cultureel 
Centrum Pancratius in Oosterblokker. Uiteraard houden wij ons aan de geldende co-
ronamaatregelen. Hoewel bridgen uiteraard het hoofddoel is van iedere bijeenkomst, 
willen wij ook de gezelligheid niet uit het oog verliezen. Zo is er voldoende gelegen-
heid om een kopje koffie, thee of iets anders te drinken. Bij bijzondere gelegenheden 
zoals Sinterklaas, Kerstmis en de laatste speelmiddag, pakt de club nog eens extra uit. 
De contributie bedraagt 35 euro per jaar. Op dit moment zijn 
wij bezig om een bridgecursus voor beginners te organiseren. 
Bent u nieuwsgierig geworden? Ook al kunt u nog 
niet bridgen, neem contact op met voorzitter 
Co van Langen, 0229-275347 of 06-52594707.

Collecte KWF Zwaagdijk-West 
Tegen kanker, voor het leven

In de week van 5 t/m 11 september gaan de vrijwilligers weer op pad. Samen maken 
we het verschil voor iedereen die geraakt wordt door kanker. In Zwaagdijk-West kunt 
u doneren door geld in de collectebus te werpen of door het scannen van de QR-code 
op de bus of het collectebord. Het nieuwe logo van het KWF staat voor kracht en 
omarming: de kracht van de mens en de omarming van het leven. Wij hopen op een 
goede opbrengst!

KWF afdeling Zwaagdijk-West



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 15 SEPTEMBER
  WOENSDAG 29 SEPTEMBER
SVP PAPIER GEBUNDELD OF IN DOOS/BAK AAN DE WEG ZETTEN.

Coverstory: Kalbstraat

In deze rubriek bespreken we steeds een foto van het 
omslag van Samenspel.
Deze week: Kalbstraat in Zwaag

De naam van deze straat is ontleend aan oud-burge-
meester B.J. Kalb die van 1956 tot 1 januari 1979 bur-
gemeester was van de dorpen Nibbixwoud en Zwaag. 
In Zwaag had hij een prachtig gemeentehuis aan de 
Dorpsstraat tot zijn beschikking.
Na de gemeentelijke herindeling is de heer Kalb 
burgemeester geworden van de nieuwe gemeente 
Bangert, een samenvoeging van Blokker, Hoogkarspel 
en Westwoud.  
De naam Kalbstraat is een eerbetoon aan de heer Kalb die in 2003 overleed. Tot die 
tijd heette de straat de Schoolstraat, dit omdat de openbare basisschool Het Ooie-
vaarsnest hier is gevestigd.
De Kalbstraat is een verbinding tussen de Wieringstraat en de Kerkelaan en is onge-
veer honderd meter lang. Er staan slecht drie woningen in deze straat.



Nieuw schooljaar op de Roald Dahlschool 

We zijn het nieuwe schooljaar weer fijn begonnen. 
Nieuwe kleuters, maar ook kinderen die zijn verhuisd 
naar de Bangert en Oosterpolder zijn in de groepen 
ingestroomd. Als vreedzame school besteden wij in 
de eerste weken van het schooljaar veel aandacht 
aan het groepsproces. Het samen werken aan een 
positief werkklimaat staat hierbij centraal. In een 
positieve groep is het nodig dat elk kind het gevoel 
heeft dat hij/zij erbij hoort. Ouders kunnen hierover in gesprek met hun kind aan de 
hand van de kletskaarten die op onze website staan. Bij een vreedzame school hoort 
ook een grondwet. Deze hebben we het afgelopen jaar samen met de leerlingen 

opgesteld. In iedere groep 
is de grondwet duidelijk 
zichtbaar aanwezig. 

Zoals de kinderen bij elkaar 
horen in de groep, horen de 
jongste kinderen van 0 tot 4 
jaar natuurlijk bij ons in de 
Roald Dahlschool. Naast het 
kinderdagverblijf van SKH is 
in ons gebouw ook een spe-
cifiek aanbod voor peuters 
van 2 en 3 jaar. Naast de 
intensieve samenwerking 
met de SKH werken wij ook 

samen met ‘t Herdertje op de Noorderdracht waar kinderopvang en buitenschoolse 
opvang worden verzorgd. 

Maandag 6 september is 
onze eerste kennismakings-
ochtend. Deze ochtenden 
zijn bedoeld voor nieuwe 
ouders van een kleuter die 
in schooljaar 2022-2023 
voor het eerst naar school 
gaat. Op onze website 
www.roalddahlschool.nl 
vindt u de data en kunt u 
zich aanmelden. 
U kunt ons ook volgen op 
Facebook of Instagram. 
Graag tot ziens.



Open Monumentendag Hoorn

Vorig jaar kon Open Monumentendag Hoorn geen door-
gang vinden in verband met het coronavirus. Dit jaar, 
zaterdag 11 september, verwacht de organisatie dat de 
dag wél kan doorgaan. Vandaar dat er dit jaar toch ruim dertig monumenten open zijn. 
Bijzonder is dat niet alleen de (nog in bouwfase verkerende) Grote Kerk open is, maar 
ook het Missiehuis aan de Blauwe Berg (ook daar is het werk nog in uitvoering). Verder 
is de gerenoveerde begraafplaats aan het Keern een nieuw onderwerp.

In Blokker kunt u de volgende locaties bezoeken:
Historische fruitkwekerij met tuindersschoorsteen
Aan de Koewijzend 4 vindt 
u een van de laatste fruit-
kwekerijen waar u een 
compleet beeld krijgt van 
een historische fruitkwe-
kerij. De schoorsteen stond 
aan de Kolenbergstraat en 
is in 2014 naar dit perceel 
verplaatst. De schoorsteen 
dateert van 1929 -1930 en 
is circa 18,5 meter hoog. 
Het ketelhuis is van 1943. 
Op het erf staan bijzon-
dere kniekassen uit de 
jaren twintig van de vorige eeuw. In één daarvan wordt nog steeds de Aliante-druif 
geteeld. De bewaarschuur voor appelen is gebouwd in 1938 en de tuinderswoning 
kwam tot stand in 1930. In de voortuin ziet u een beschermde hoogstamboom, een 
blonde goudreinet ‘Boskoop’.

Hervormde kerk Blokker, Westerblokker 105
De Hervormde Kerk van Blokker is van oorsprong een middeleeuwse kerk. Tijdens de 
herbouw in 1830 is de laatgotische toren gehandhaafd en zijn de middeleeuwse kap-
spanten hergebruikt. Tegen de gepleisterde noordgevel ziet u gemetselde verdikkin-
gen die stevigheid geven aan de muur, dit noemen we de steunberen. Bij de overige 
gevels ziet u pilasters, dit zijn de smallere en kleinere verticale banden. 

Het bestuur Open Monumentendag Hoorn (OMH) is blij met de medewerking van de 
dertig locaties. Dit toont aan dat Open Monumentendag in Hoorn leeft en volop in de 
belangstelling staat. Tevens is de nieuwe website van Open Monumentendag Hoorn 
gelanceerd. Ga naar www.omhoorn.nl voor alle opengestelde locaties. 
U dient zich te houden aan de geldende coronaregels. Stichting OMH wenst u een 
mooie dag toe op zaterdag 11 september van 11.00 tot 17.00 uur. 



  Column Anja

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 13 SEPTEMBER
MAANDAG 27 SEPTEMBER

Ouderwets genot
De tijd vliegt, de zomer is al bijna voorbij. Zo jammer hè, 
maar wie weet kunnen we nog even nagenieten  van een 
nazomer. Als de zon schijnt, is alles anders in de Bangert en 
Oosterpolder. Bij het sproeien van de tuin en het snoeien 
van de heg wordt er lekker met elkaar gekletst. De stoelen 
staan op het pad en we zitten er met een wijntje, of we maken een wandelingetje 
door de wijk. Wat ook zo leuk is aan de zomer zijn de schapen die grazen achter een 
oranje nethek. De schapen hebben een enorme aantrekkingskracht op vele wijk-
bewoners. Het is heerlijk om er even bij stil te staan en te kijken naar hun koppen. 
Ze bewegen continu hun kaken om te kauwen op het gras. Wanneer het hek weer 
verzet wordt, is het gras ‘gemaaid.’

Als de zon schijnt in de zomer is er in de wijk ook iets wat daar helemaal bij hoort en 
dat is een oubollig liedje. Het is een oorwurm, want het blijft heel lang in je hoofd 
zitten. Soms begin ik het onbewust al te zingen als ik de warmte van de zon op mijn 
huid voel, want het is het deuntje dat komt en gaat met de zon. Het is het deuntje 
dat ik al van verre hoor als het de wijk in komt. Soms stopt het en denk ik dat onze 
straat overgeslagen wordt. Maar dan begint het melodietje weer van voren af aan. Ik 
weet dan dat ik de portemonnee klaar moet hebben liggen. Als de wagen uiteindelijk 
ook langzaam door onze straat rijdt, lokt hij mij naar buiten met het deuntje om te 
genieten van een lekker bolletje Italiaans ijs in een oubliehoorn.

Mr. Sandman, bring me a dream (bung, bung, bung, bung)
Make him the cutest that I’ve ever seen (bung, bung, bung, bung) etc
Mister Saaaaandmaaaaaan, bring me a dream

Ik heb even gegoogeld op ‘ijscoman’ en ‘Sandman’.  De ijscoman kwam met de Ita-
lianen net na de oorlog in ons land. Het liedje ‘Mr.Sandman’ is geschreven in 1954. 
Sandman en ijscoman, het klinkt zoals het is, ze zijn beiden heel oud.



30-8-2021 een dag met een gouden randje.
Onze lieve ouders

Jan en Lia Besseling

waren deze dag 50 jaar getrouwd.
Dit hebben we met elkaar gevierd in Café de Ark. 

Wij kijken terug op een mooie dag!

Namens de kinderen en kleinkinderen xxx
Wilhelminastraat 4, 1689 EJ Zwaag

Wij willen u hartelijk bedanken voor de vele blijken van medeleven 
na het overlijden vanonze lieve zorgzame (schoon)moeder en (over)oma

Emmy van Baar-Komen

Uw belangstelling heeft ons goed gedaan.

Kinderen, klein- en achterkleinkinderen

Hierbij willen wij iedereen bedanken voor het medeleven, de warme woorden, 
de zeer vele kaarten en de prachtige bloemen na het overlijden 

van mijn lieve vrouw, onze moeder en oma

Maria Johanna Leek-Beers

Piet Leek, kinderen en kleinkinderen

Aan alle bewoners van het Brinkpark: 
ik wil u hartelijk bedanken voor de bloemen en kaarten 

die ik heb mogen ontvangen. 
Allemaal bedankt.

Met vriendelijke groeten, Gré Bol-Roemer

Familieberichten & Zoekertjes
DANKBETUIGING



Voor plaatsing in het Samenspel van 17 september graag uiterlijk op  
WOENSDAG 8 september 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.

ONTSNAPT

GEVRAAGD

Een mannetjespauw, 2 jaar (bijna 3) met staart. 
Als u hem heeft gezien, graag even een telefoontje naar: G. Hoogeboom, 

Zwaagdijk 317, Zwaagdijk-West. Tel. 06-10121663 of 0229-574170. 

Wij zoeken enthousiaste mensen die ons willen helpen 
met het oogsten van onze peren.

Ben je een toffe peer, bel dan met Chris Beerepoot, Zwaagdijk-West 368. 
Start rond 20 september. Telefoon: 06-20888543

Enthousiaste perenplukkers/sters (vutters en AOW’ers). 
Start rond half september, geen tilwerk. 

Karsten-Schouten Fruit, Oudijk 71, Westwoud. Telefoon: 0229-262615

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.

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



Als u activiteiten wilt vermelden in Samenspel op het gebied van SPORT, 
kunt u uw kopij mailen aan: redactie@stichtingsamenspel.nl t.a.v. Eef Smal.

VOETBAL (BEKER)

4 sep Heren (ZA) De Blokkers-Sloterdijk 15.00 uur Blokker

12 sep Heren De Blokkers-Valken 14.00 uur Blokker

12 sep Heren Westfriezen-Berkhout 14.00 uur Zwaag 

ZAALVOETBAL (BEKER)

6 sep Dames Zwaag Hoogland/Kozijnen-Wognum Nicols 3 21.05 uur Zwaag

10 sep Heren Zwaag Hoogland/Kozijnen-Vrone 2 21.05 uur Zwaag

HANDBAL

12 sep Dames  HV Blokker-De Valken 2 13.15 uur Oosterblokker

12 sep Heren HV Blokker-Kleine Sluis 14.35 uur Oosterblokker

Sportagenda september 

De Blokkers zoekt echte kampioenen 
Ben jij een echte kampioen? Doe dan mee in de eerste 
schoolweken aan de Champions League instuif voor kinderen van 5 t/m 7 jaar.
Woensdag 8 en 15 september kun je kennismaken met voetballen bij VV De Blokkers. 
Kinderen van 5 t/m 7 jaar kunnen op deze dagen gratis komen trainen en de ouders 
kunnen blijven kijken! Onder deskundige begeleiding van onze trainers maken ze 

hun eerste meters op 
het veld en ontdek-
ken ze hoe leuk het is 
om samen te voetbal-
len.
Deelname is geheel 
vrijblijvend. Op de 
woensdagen trai-
nen we van 15.30 
tot 16.30 uur op 
ons complex aan de 
Gildenweg 23a in 
Blokker. 
Meer informatie of 
aanmelden kan via 
cl@blokkers.nl .



5 t/m 11 sept KWF collecte
 Tegen kanker voor het leven

11 sept Open Monumentendag Hoorn  11.00 -17.00 uur
 Info: www.omhoorn.nl

11 sept Heimatfest Zwaag  Vanaf 16.00 uur
 De Witte Valk, Zwaag

12 sept Maks’ doe-middag Libellen en excursie  14.00-15.30 uur
  Mak Blokweer, Blokker

18+19 sept 30e Boekenmarkt Cultureel Centrum Pancratius  10.00-16.00 uur
 Oosterblokker 98, Oosterblokker

26 sept Over Dijk- en Duinentocht Westfriese Tourclub  Start: 09.00 uur
 Start: Handbalvereniging, Noorderdracht 42a, Oosterblokker

Activiteitenagenda  september

Als u activiteiten (als hierboven) wilt vermelden in Samenspel, kunt u uw kopij mailen 
aan: redactie@stichtingsamenspel.nl.

De Witte Valk organiseert Heimatfest
Gutentag! 
Zaterdag 11 september organiseren wij het 
Heimatfest Zwaag! Voor 29,50 euro per persoon
krijgt u onbeperkte grill/bbq en topmuziek, 
drankjes zijn exclusief. De Biergarten en 
Weinstubbe in de tent op het 
parkeerterrein van De Witte Valk 
openen om 16.00 uur. Onder het genot 
van een pul bier of ander drankje geniet u van 
Duitse muziek en de beste Tirolerband van Nederland. 
Dus kom in uw lederhosen of dirndl en vier dit fest in onze heimat. Entree gaat vol-
gens de RIVM-regels door het aantonen van een coronabewijs in de vorm van een QR-
code. Reserveer uw plaatsen via WhatsApp op 06-20678838 bij Daphne. Het voldoen 
van het gestuurde tikkie is uw bevestiging. 

Bis Samstag 11 September und Voll ist Voll!

Z W A A G



  Wekelijkse activiteiten:

Maandag  Donderdag
Koffie drinken 10.00 - 11.00 uur Koffie drinken 10.00 - 11.00 uur
Gezamenlijk eten 12.00 - 13.00 uur Gezamenlijk eten 12.00 - 13.00 uur
Spelletjesavond 19.00 - 20.30 uur Biljarten  Vanaf 14.00 uur
  Gezamenlijk eten*  17.30 - 19.30 uur
  opgeven bij mevr. Van Wegen, 0229-24583
Dinsdag 
Koffie drinken 10.00 - 11.00 uur Vrijdag
Gezamenlijk eten 12.00 - 13.00 uur Koffie drinken  10.00 - 11.00 uur
Biljarten  Vanaf 14.00 uur Gezamenlijk eten 12.00 - 13.00 uur
 
Woensdag  Zondag
Koffie drinken 10.00 - 11.00 uur Koffie drinken  10.30 - 11.30 uur
Gezamenlijk eten 12.00 - 13.00 uur 
 
Maandelijkse activiteiten:

Verrassend tekenen 14.00 - 15.30 uur (elke eerste en derde woensdag van de maand)
Oecumenische  16.00 - 17.00 uur (elke tweede woensdag van de maand)
gesprekskring  
Eucharistieviering 16.00 uur (elke vierde woensdag van de maand

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

Weer kerktijd in Brinkpark Blokker 
Na een lange tijd van voorzichtig zijn, ook een tijd die vaak veel eenzaamheid bracht, 
gaat langzamerhand het oude ritme weer van start. Zo ook de maandelijkse eucharis-
tieviering in Brinkpark. Zoals vanouds blijft dat de vierde woensdag van de maand.
Met Pastoor Samuel is afgesproken dat woensdag 22 september om 16.00 uur een 
goed moment is om weer te starten. Samen bidden en zingen geeft een saamhorig-
heid. Dus welkom aan allen die vóór de corona naar de dienst kwamen.
Maar ook een welkom aan allen die in de omgeving van Brinkpark wonen en be-
langstelling hebben. We zien u graag woensdag 22 september zo tegen vieren. Na 
de dienst is er gelegenheid om onderling van gedachten  te wisselen en staat er een 
glaasje fris klaar.
Graag tot dan, als er tenminste geen gekke dingen gebeuren.

Cathrien en Joke



Wij pakken de draad weer op

De schoolvakanties zijn voorbij, de coronamaatregelen 
vooralsnog versoepeld, dat betekent dat we weer vol 
aan de bak kunnen. Yes, we mogen weer repeteren, 
zingen en bij elkaar komen. Wat een opluchting en wat 
hebben we er weer zin in en naar uitgekeken.
Mocht u het zijn vergeten, in januari zijn we van zins de musical ‘Little Shop of Hor-
rors’ voor u op te voeren. Tijdens de vakantieperiode hebben we individueel de zang 
op peil gehouden en nu gaan we in hoog tempo het gehele stuk stapsgewijs repete-
ren en doorspelen en het gaat weer fantastisch worden.

Daarnaast zijn er nog twee punten die we onder uw aandacht willen brengen. Ten 
eerste zullen wij zondag 5 september op de Cultuurmarkt in Hoorn aanwezig zijn om 
onze voorstellingen te promoten. Ten tweede gaan wij ook dit jaar weer aan de bak 
gaan met onze ‘chocoloten’. U weet wellicht nog dat wij voorgaande jaren deur aan 
deur gingen met deze overheerlijke lekkernij. Vorig jaar hebben we in verband met 
de preventieve coronaregels middels een digitale bestellijst de bonbons van Bon-
bon du Ton aan de man gebracht. Dat is zó goed bevallen dat we dit jaar op herha-
ling gaan. Via de link https://bit.ly/Chocolot kunt u uw bestelling opgeven. In het 
bestelformulier staat uitvoerig beschreven hoe het bestel-, betaal- en 
leveringsproces verloopt. Bestellen op deze manier voorkomt onnodig 
contact aan de deur, is wel zo veilig en uw bestelling wordt keurig thuis-
bezorgd. 
U steunt ons er geweldig mee en u trakteert uzelf bovendien op wat 
lekkers. Bovendien maakt u als toetje kans op een mooie prijs.

Oproep onderhoud kerkhof en kerkplein Oosterblokker
De tuinploeg voor het kerkhof/kerkplein van Oosterblokker is dringend op zoek 
naar versterking. Onlangs is een lid gestopt en hebben wij door overlijden 
afscheid moeten nemen van twee trouwe tuinmannen.
Houdt u van buiten zijn en de natuur? Kom dan gezellig samen werken met onze 
enthousiaste onderhoudsgroep. Wanneer meer mensen zich aanmelden, kunnen 
we groepen maken en gespreid aan de slag gaan. 
Zo blijft het onderhoud te overzien. Vele handen maken licht werk!
Bij interesse kunt u contact opnemen met Jacqueline Kroon: 06-22787009.

Parochieteam en tuinploeg
Onze Lieve Vrouw Visitatie Oosterblokker



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

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

Mededelingen 

De huisartsenpraktijk is gesloten op maandag 27 september.

Vanaf 23 augustus werkt Michelle Jilsink in onze praktijk als doktersassistente 
in opleiding. Zij zal een paar maanden blijven.

Ontspanning door meditatie
Begin oktober start Nicole Kruyning, praktijkondersteuner GGZ binnen MCO, 
met een reeks avonden Ontspannen door meditatie. De lessen worden digitaal 
gegeven, dus lekker vanuit je eigen huis. De les duurt ongeveer 45 minuten 
en bestaat uit verschillende soorten meditaties en oefeningen. Ervaring is niet 
nodig, wel is het nodig dat je Teams op je mobiel/laptop of tablet hebt staan.

Data: 4 oktober, 11 oktober, 18 oktober, 25 oktober, 1 november, 8 november, 
15 november, 22 november, 29 november en 6 december.

Je geeft je op voor een serie van tien lessen. Mocht je een keer niet kunnen 
dan kun je je afmelden. 
Doe je mee? Stuur een mail naar nicole@medischcentrumoost.com en ontvang 
aanvullende informatie.

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



Uitvaartverzekering en uitvaartvereniging

In eerste instantie lijken deze woorden veel op elkaar en impliceren ze misschien het-
zelfde, maar dat is toch niet het geval.
Uitvaartverenigingen zijn vroeger in de dorpen ontstaan uit ‘noaberschap’ zoals men 
dat noemde. Mensen hielpen elkaar als er iemand overleden was. Later groeide deze 
burenhulp uit tot verenigingen waar mensen lid van kunnen worden. Op het moment 
dat er iemand overlijdt, kan het meldnummer van de vereniging gebeld worden en 
komt een van ons naar u toe om u te helpen een mooi, warm en liefdevol afscheid 
te maken voor uw dierbare. Oók als u geen lid van de vereniging bent, kunt u bij ons 
terecht. Leden genieten echter voordelen: verschillende afgenomen diensten zien zij 
niet op de uitvaartnota terug. Deze diensten worden vergoed door de vereniging, 
omdat zij daar lid van zijn. Niet-leden genieten van onze professioneel verzorgde 
diensten, wij kennen de lokale geschiedenis en gebruiken en zijn daardoor letterlijk 
en figuurlijk ‘dichtbij’.

Daarnaast kan het zijn dat u een uitvaartverzekering heeft afgesloten bij een verzeke-
raar. Wij vragen altijd naar een eventuele polis en zullen u aanbieden om deze voor u 
uit te laten keren, daarmee ontzorgen wij u ook op dat gebied. Zo’n verzekering kan 
verschillend van aard en hoogte zijn, dat is afhankelijk van wat u afgesloten heeft.

Kortom, met een lidmaatschap van de uitvaartvereniging heeft u recht op een leden-
korting op de totaalnota van de uitvaart. Het is echter geen totaalverzekering, zoals 
weleens gedacht wordt. Het restant van het uitvaartbedrag moet uit eigen middelen 
óf uit een andere verzekeringspolis worden bijgelegd.

Wilt u meer weten? Wij kijken graag eens mee in uw polismap en kunnen u er alles 
over vertellen. Bel gerust, wij staan graag voor u klaar! Dichtbij vertrouwd, telefoon 
06-11444417 (24 uur per dag 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



Gezinsactiviteit ‘Libellen 
en excursie’ 
Oef! 
Daar scheerde een libelle over het water. 
Dat heb je vast weleens gezien. Maar wist 
je ook dat libellen voor hun voortplanting 
afhankelijk zijn van water? Weet je wat 
ze eten of hoe snel ze kunnen vliegen? En 
hoe zit het met de transformatie van larve 
tot libelle? Dat en meer ontdek je allemaal 
tijdens een presentatie van Rob Webeling 
op Maks’ doe-middag gevolgd door een 
avontuurlijke excursie door het territorium 
van de libelle. Ook leuk voor grote mensen 
die denken dat ze alles al weten! Deze Maks’ doe-middag is voor alle geïnteresseer-
den vanaf zes jaar en vindt plaats op zondag 12 september van 14.00 tot 15.30 uur. 
Deelname kost 5,50 euro per persoon (inclusief materialen).
De doe-middagen worden minstens twee keer per maand georganiseerd en staan 
altijd in het teken van een van onze thema’s natuur, boerderij en groen.
Aanmelden voor deze activiteit doe je met het formulier op www.mak-blokweer.nl
Heb je vragen? Neem dan contact op via 0229-266344 of info@mak-blokweer.nl

Wij zijn dringend op zoek naar tenoren 

De Martinus Cantorij is drin-
gend op zoek naar tenoren. We 
zingen mooie, meerstemmige 
koormuziek zoals die uitgevoerd 
wordt in Engelse kathedralen. 
We keken er vorig jaar erg naar 
uit om als gastkoor te zingen 
in de kathedraal van Lincoln in 
Engeland. Helaas ging dat niet 
door vanwege de coronacrisis. 
Onze hoop is nu gericht op 2022. 
Het koor repeteert vanaf 20 
augustus elke vrijdagavond in 

de Dorpskerk, Kerkelaan 8 in Zwaag. De ruimte is groot genoeg om op anderhalve 
meter afstand te zingen. Twintig zangers en zangeressen passen er ruim in. En zeker 
ook een paar nieuwe tenoren. De repetitie begint om 20.00 uur. We repeteren onder 
meer christmas carols en hopen die dit jaar in december uit te kunnen voeren. Voor 
meer info: 06-83646281 of www.martinuscantorij.nl



Lekker bewegen voor kinderen uit groep 1 en 2 bij WFHC 

Funkey bij WFHC: 1 september open les 
Hockey is er voor iedereen, dus ook voor de allerkleinsten! Om vier- en vijfjarigen op een 
leuke en natuurlijke manier kennis te laten maken met sportief bewegen is er Funkey.

Funkey heeft als doel om kinde-
ren spelenderwijs goed te leren 
bewegen. Het doel van Funkey is 
terug te vinden in de naam: FUN 
in goed leren bewegen is KEY. Het 
gaat dus om méér dan hockey; het 
programma omvat grondvormen 
van bewegen, loopscholing, bal-
vaardigheid en een vorm van hoc-
key. Hiermee willen we bijdragen 
aan de motorische ontwikkeling 
van onze jongste generatie.

Open les
Woensdag 1 september van 16.00 tot 16.45 uur is er een open les voor alle kinderen 
van vier en vijf jaar. Hierbij kun je kijken of Funkey iets is voor jouw sportieveling. 
Aanmelden voor de open les kan via www.hoornbeweegt.nl (FunKey Fiësta openings-
les blok 1 - seizoen 2021-2022).

Funkey Trainingen
Woensdag 8 september start FunKey blok 1. De trainingen in dit blok zijn op woens-
dagmiddag van 16.00 tot 16.45 uur en vinden plaats op 8, 15, 22, 29 september, 6 en 
13 oktober. Aanmelden kan via de link op www.hoornbeweegt.nl (FunKey blok 1 - 
seizoen 2021-2022). De kosten zijn 30 euro voor 6 lessen.
De trainingen worden gegeven door geschoolde trainers. Deze trainers zijn opgeleid 
binnen de vereniging dan wel via ROC of ALO. De trainingen vinden plaats op onze 
mooie locatie aan de Roskam 6 in Zwaag.

Benodigdheden
De kinderen moeten sportieve sportkleding aan waarin ze makkelijk kunnen bewe-
gen. Ze hebben nog geen speciale hockeyschoenen nodig, maar goede gymschoenen 
zijn wel aan te raden. De kinderen hebben geen stick, scheenbeschermers of bitje 
nodig.

Meer informatie
Voor meer informatie kun je terecht bij onze Jongste Jeugd-coördinator. Je kunt ook 
een mailtje sturen aan funkey@wfhc.nl . Ook op WFHC zijn er coronamaatregelen 
getroffen. Bij aanmelding krijg je deze toegestuurd.



Hoe gaat het in het Allegaardje?

Het is alweer een aantal maanden geleden dat u 
van ons gehoord heeft.
Zoals jullie allemaal hebben gemerkt, was het 
een wat wisselende zomer qua weer. Dit maakte 
het voor de tuin deels wel makkelijker, voor de 
watertoevoer werd immers regelmatig gezorgd. 
Afgeknakte zonnebloemen door de wind is wel 
weer jammer, maar over het algemeen hebben 
we niks te klagen. Nu zou het volgend jaar zomer 
misschien weer veel droger kunnen zijn dus we zijn 
nog op zoek naar terracotta potten zodat we de 
watertoevoer zelf wat beter kunnen regelen. We 
zoeken gewoon die ouderwetse, stenen potten met een gat erin. Tegenwoordig zijn 
ze bijna altijd van plastic maar het gaat erom dat het materiaal waterdoorlatend is. 
Heeft u er nog wat staan of weet u ze te vinden? Graag! U kunt mailen naar zeelen-
baal@gmail.com of even langskomen op zaterdagmorgen, dan zijn we meestal wel 
bezig in de buurttuin.
Daar komen we af en toe andere verrassingen tegen, zoals deze leuke versierde 
lieveheersbeestjes-steentjes (zie foto), verstopt tussen de tomaten en struiken. Mis-
schien was het om te checken of we wel goed onkruid wieden, dan zijn we bij deze 
vast geslaagd? Leuk, bedankt voor de vrolijke verrassing!
De zonnebloemenwedstrijd die we tijdens de buurtinloop hebben gehouden, is 
helaas wat mislukt. Of dit met het weer of de locatie te maken heeft, weten we niet. 
Jammer, volgend jaar doen de kinderen gewoon maar weer een nieuwe poging!
Bij deze willen we ook alle mensen bedanken die hun hond niet rond de buurttuin 
of speeltuin laten poepen of het door middel van een plastic zakje verwijderen. 
Superfijn, bedankt daarvoor. Er hingen bij de buurttuin ook wat zakjes voor dit doel, 
lief geregeld door een buurvrouw. Mocht daar nog behoefte aan zijn, horen we het 

graag en zorgen we dat er weer 
wat zakjes beschikbaar zijn.
Tevens bedanken we bij deze 
eigenlijk iedereen die de Pere-, 
Besse-, Pruimen- en Appelgaard 
weer een stukje mooier heeft 
helpen maken. Geniet allemaal 
nog van de rest van de zomer 
en het moois wat de natuur en 
onze tuinen te bieden hebben.

Groetjes Fia, Joke, Theo, Marjo, 
Ans, Sonja en Marjo



Nieuws van de Westfriese Toerclub (WFTC)

Na de zomerstop van het Samenspel hier weer een bericht van de 
Westfriese Toerclub.
Hoewel we nog steeds te maken hebben met coronamaatregelen 
rijden de leden van WFTC gelukkig nog steeds hun kilometers in de 
West-Friese buitenlucht. Inmiddels zijn er ook alweer enkele tourritten van de club 
verreden, waarvan de laatste, ‘de Hel van de Wieringermeer’, op zondag 29 augustus. 
De start vond plaats vanaf ons clubhuis aan de Noorderdracht en met inachtneming 
van coronaregels. Dus geen groepen groter dan 14 personen, vertrekken in tijdslots 
en veelal onder aanvoering van een wegkapitein en met een gekozen koffiestop. 
Natuurlijk hoopt ook WFTC net als velen, dat we nog dit najaar weer volledig zonder 
coronaregels onze hobby kunnen uitoefenen.
Daarnaast hoopt WFTC dat de vele sporters die een racefiets hebben aangeschaft hun 
nieuwe hobby willen uitoefenen als lid van onze mooie club. Een club die mooie toch-
ten organiseert, meerdere (snelheid)groepen kent en die met elkaar door de week 
of op zondagen, waarop er geen clubrit is, fietsen en deelnemen aan tochten buiten 
Noord-Holland of zelfs in het buitenland.  Zie voor meer info onze website.
Onze eerstvolgende clubrit op zondag 26 september. Die dag rijden we is de ‘Over 
Dijk- en Duinentocht’, een rit over twee afstanden: 65 en 97 kilomter. Het vertrek is 
voor beide afstanden vanaf ons clubhuis op de Noorderdracht 42a in Oosterblokker. 
Vertrektijd is 09.00 uur. Zie ook www.wftc.eu .
Let op: Inschrijving gaat via WFTC clubsite op www.fietssport.nl en we maken gebruik 
van Scan&Go  Neem je inschrijfbevestiging mee naar de startlocatie om deze voor 
aanvang van de rit te laten scannen.
Kosten voor reguliere ritten: 3,50 euro en 2,50 euro voor NTFU-leden. WFTC-leden 
doen gratis mee. Inschrijfgeld betaal je bij inschrijving via www.fietssport.nl . 
Als er geen clubritten zijn op zondag, zijn er verschillende fietsgroepen die dan een 
vrije tocht rijden. Zij vertrekken dan bij De Beurs in Westerblokker (verzamelen op het 
plein voor Primera, tegenover Het Gouden Hoofd). Vertrektijden zijn dan 09.00 uur 
en 09.30 uur.
Voor meer WFTC-nieuws verwijs ik graag naar onze website www.wftc.eu en Facebook.

Klaverjasliefhebbers gezocht!
Vanaf 7 september kaarten wij weer iedere dinsdagavond in 
Sportcafé Zwaag.
Wij zijn een gezellige groep mensen die graag een potje kla-
verjassen en hebben nog plaats voor enkele mensen. 
Lijkt het je wat? Kom dan gerust binnenlopen. Wij starten om 
20.00 uur. Voor meer informatie kun je mij bellen: Wil je wat 
meer info dan kun je mij bellen: 06-29335523  Graag tot ziens.

A. Keizer



30e boekenmarkt 
Cultureel Centrum Pancratius 
Na een afwezigheid van meer dan anderhalf jaar organiseren 
wij zaterdag 18 en zondag 19 september de 30e boeken-
markt in Cultureel Centrum Pancratius. 
Er zijn in de afgelopen periode heel veel boeken bij ons 
binnengekomen. Vrijwilligers zijn dan ook druk bezig om 
deze boeken keurig in rubrieken te sorteren. Streekromans, 
literaire werken, thrillers, biografieën, kinderboeken, kook-
boeken, reisboeken: ze liggen allemaal op u te wachten voor 
een vriendelijk prijsje. De boekenmarkt in Cultureel Centrum 
Pancratius is de afgelopen jaren uitgegroeid tot een begrip 
onder de boekenliefhebbers. Hier kun je net dat ene boek kopen waar je al zo lang 
naar op zoek bent. Overigens kunt u niet alleen boeken bij ons vinden, maar ook cd’s, 
lp’s, puzzels en zelfs speelgoed.

De kerk is rolstoelvriendelijk en de bovenzaal is met de trap of stoellift bereikbaar. De 
opbrengst is zoals altijd bestemd voor verdere verbetering van het Pancratius gebouw 
en inrichting. Op beide dagen is de markt geopend van 10.00 tot 16.00 uur. Entree 
bedraagt 1 euro, kinderen jonger dan 12 jaar (onder begeleiding van een volwassene) 
gratis.
De voorschriften van het RIVM zijn van toepassing. We vragen dan ook begrip te 
hebben voor de geldende coronamaatregelen: 1,5 meter afstand houden, handen 
desinfecteren, blijf thuis bij klachten. Wij maken gebruik van een aparte in- en uit-
gang. Ook zijn wij gebonden aan een maximaal aantal bezoekers in de kerk. 
Kijk voor actuele informatie op www.ccp.nu/boekenmarkt-2021

Cultureel 
Centrum 
Pancratius, 
Oosterblokker 98, 
Oosterblokker, 
06-42572255 
www.ccp.nu



KVG Zwaag gaat weer beginnen

Wat heerlijk dat we eindelijk weer onze bijeen-
komsten mogen organiseren. Natuurlijk nemen we 
de coronaregels nog in acht, dat is ook voor onze 
eigen gezondheid erg belangrijk. Uw KVG start dinsdag 7 september al met het eerste 
uitstapje. We gaan op de fiets naar Enkhuizen voor een bezoek aan Sow to Grow. 
Hoe gezellig is dat! Woensdag 22 september organiseren we een leuke jeu de boules-
avond waarvoor u zich nog tot 14 september kunt aanmelden. Doe dit vooral, want 
gezelligheid met elkaar daar waren we allemaal wel aan toe.
Al onze leden hebben inmiddels het nieuwe jaarprogramma en de uitnodigingen met 
daarbij het contributie-strookje ontvangen. Hierop kunt u zien dat wij onze leden 
een jaarkorting van 10 euro  hebben gegeven vanwege alle misgelopen en afgelaste 
programma-onderdelen in het laatste anderhalf jaar. Wij hopen nu weer volop in be-
weging te kunnen gaan en veel gezelligheid te ondervinden. In september ontvangt 
u de speciale uitnodiging voor de viering van ons uitgestelde 70-jarig jubileum, mis dit 
dus niet. Voor dames in Zwaag, Bangert en Oosterpolder en Blokker die nog geen lid 
zijn van KVG Zwaag: meld u aan via telefoonnummer 0229-238155 of 0229-237609. 
U kunt dan nog volop meedoen aan ons hele programma. Dit jaar vragen wij slechts 
12,50 euro contributie voor het hele seizoen.

Gezocht: wandelbegeleider 
Een gezellige mevrouw, halverwege de 80, die in de 
oude kern van Blokker woont , durft niet zo goed alleen te wandelen omdat haar even-
wicht wat minder is. Daarom zoeken wij voor haar iemand die met haar mee wil lopen, 
vooral om zich wat zekerder te voelen. Mevrouw loopt met een rollator. We denken 
aan bijvoorbeeld één keer per week of twee weken een half uurtje of iets meer. 
Als u dat leuk lijkt, dan kunt u bellen of mailen naar ondergetekende. Wij zorgen er 
dan voor dat u via een vrijwilligersovereenkomst ook verzekerd bent. En uiteraard: 
gezellig wandelen gaat alleen als u beiden een klik voelt met elkaar.

Jan Olijve, ouderenadviseur bij MEE & De Wering 
j.olijve@meewering.nl of 06-53283177

Thuisconcerten Marieke Duin
Zondag 5 september zijn er wegens veel 
animo extra muziekconcerten piano/zang 
en méér bij mij thuis in Zwaag, met de juiste 
veilige coronamaatregelen en met kleine 
groepen. Er hebben inmiddels al vele concer-
ten plaatsgevonden, dus wees er snel bij voor 
de laatste plekken op 5 september.



KBO Blokker hoopt op nieuwe start

Nu de coronapandemie wat geluwd lijkt, de overheidsmaat-
regelen zijn versoepeld en praktisch alle ouderen gevacci-
neerd zijn, hoopt seniorenvereniging KBO Blokker binnen-
kort van start te gaan met een nieuw activiteitenseizoen. 
Naar verwachting kunnen wij donderdag 23 september star-
ten met de eerste klaverjasmiddag in Het Gouden Hoofd. De kaartmiddagen vinden 
vervolgens elke donderdag om de 14 dagen plaats. Aanvang 13.30 uur.
Woensdag 20 oktober organiseert de vereniging een dolkomische cabaretmiddag in 
Het Gouden Hoofd. Deze middag wordt verzorgd door het Westfries Collectief. En 
woensdag 20 november vindt dan de oergezellige Pub&Quiz onder leiding van Bas 
Manshanden plaats. Later dit jaar staan nog een gezellige kerstviering met feestelijke 
broodmaaltijd, een spelletjesmiddag in De Nadorst, een middagexcursie, een fietstocht 
en een dagtocht per touringcar op het programma. Andere activiteiten volgen nog.

Wilt u kennismaken met KBO Blokker, kom dan gerust eens kijken en meedoen op 
een themamiddag. We beginnen altijd om 14.00 uur en de entree bedraagt 3 euro,  
dit is inclusief consumpties. En vaak sluiten we af met een gratis bingoronde. Ook 
klaverjassers zijn als aanloop naar een lidmaatschap altijd van harte welkom.
Niet alleen kan de vereniging er best nog veel leden bij hebben, eerder is het verba-
zingwekkend dat het er nu nog maar ruim 200 zijn. Zeker gezien het grote aantal 
50-plussers dat woonachtig is aan de IJsvogel, in het Brinkpark en in Westerstaete.
Doordat de vereniging aangesloten is bij de landelijke Unie KBO, biedt het lidmaat-
schap meerdere voordelen. Zo ontvangt men tien keer per jaar het prachtig geïl-
lustreerde KBO-PCOB magazine, kan men hulp vragen bij het verzorgen van de 
jaarlijkse belastingaangifte en informatie inwinnen via een speciale service- en juris-
tentelefoon. Ook een collectieve ziektekostenverzekering en energie tegen inkoop-
prijs behoren tot de mogelijkheden. En vergeet ook niet dat de Unie KBO samen met 
andere ouderenorganisaties een belangrijke stem heeft in Den Haag, waar men de 
belangen van de ouderen behartigt.

Het lidmaatschap van KBO Blokker bedraagt slechts 20 euro per persoon per jaar. 
Echtparen en samenwonenden betalen 37,50 euro per jaar. Kom gewoon eens vrij-
blijvend in Het Gouden Hoofd langs bij een van onze activiteiten. Voor opgave en 
informatie kunt u terecht bij de heren Plukkel (0229-246038), De Heij (0229-232206) 
of Coffeng (0229-572836). Per e-mail: kboblokker@gmail.com of op onze website: 
blokker.kbonoordholland.nl .



Protestantse kerkdiensten
De kerkdiensten in de wijkgemeente Zwaag-Blokker 
worden afwisselend gehouden in de Dorpskerk van Zwaag 
(Kerkelaan 8) en in de Dorpskerk van Blokker (Westerblokker 105). 

1e, 3e en 5e zondag van de maand: ZWAAG;
2e en  4e zondag van de maand: BLOKKER. 
De kerkdiensten beginnen in de regel om 10.00 uur.

Zondag 5 september Zwaag:  ds. Rudolf Kooyman 
Zondag 12 september Blokker:  ds. Tineke van Lente-Griffioen

Info: www.pknhoornzwaagblokker.nl

De verkeerslichten op de 
kruising van de Westerblokker met de 
Strip zijn voor fietsers heel irritant.
Kom je vanaf Hoorn met de fiets, blijft in 
99 van de 100 gevallen het verkeerslicht 
op rood staan. Bij auto’s springt het licht 
wél op groen. Je moet mazzel hebben 
dat er een auto vóór of achter je staat, 
want anders kun je wachten tot je een ons 
weegt. Rijden als een koorddanser over 
de zwarte meldingsstreep geeft soms een 
onverwacht resultaat en dan springt het 
licht zomaar op groen. Dat gebeurt helaas 
bijna nooit.
Het gevolg is dat je dan maar oversteekt 
als het jou tegemoetkomende verkeer 
begint te rijden. Dit is echter niet zonder 
risico, want het afslaande verkeer richting 
Oosterblokker komende vanaf de IJssel-
weg heeft dan groen!
Deze klacht heb ik al meerdere keren bij 
de gemeente gemeld, maar helaas staan 
we als fietser tot nu toe nog steeds als Jan 
met de korte achternaam te wachten tot 
er een auto achter ons gaat staan.

D. Veelbehr

   Dorpsergernissen



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. 3 sept. 19.00 uur Westwoud Eucharistieviering 
Zo. 4 sept 09.30 uur Zwaag Eucharistieviering
  11.00 uur Hoorn Eucharistieviering m.m.v. Voces Cyriaci
Za. 11 sept. 19.00 uur Oosterblokker Eucharistieviering m.m.v. St. Caecillia
Zo. 12 sept. 09.30 uur Zwaag Eucharistieviering
Za. 18 sept. 19.00 uur Westwoud Eucharistieviering
Zo. 19 sept. 09.30 uur Zwaag Startzondag - Eucharistieviering m.m.v. Marcanto
    Uitreiking Matteüsspeld
  11.00 uur Hoorn Startzondag – Eucharistieviering m.m.v. Voces Cyriaci
    Uitreiking Matteüsspeld

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.



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


