
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 15 oktober kunt u inleveren 

uiterlijk op woensdag 6 oktober 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 16 1 oktober 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
   

SAMENSPEL
St icht ing



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

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

Coverstory: Meester Derrikspark
In deze rubriek bespreken we steeds een foto van 
het omslag van Samenspel. 
Deze week: Meester Derrikspark in Zwaagdijk-West

Nu een keer geen straat met huizen, maar een bij-
zonder park in Zwaagdijk-West. Het Meester Derrik-
spark ligt tussen de Balkweiterhoek, de Klokkeweit 
en de Westfrisiaweg. Dit pad is vernoemd naar het 
voormalig hoofd van de basisschool in Zwaagdijk-
West en is ruim 14 jaar geleden aangelegd na het 
realiseren van de Klokkeweit.  
Afgelopen jaar is het park door een enthousiaste 
groep vrijwilligers rigoureus aangepakt en het 
resultaat kunt u zelf gaan bewonderen. Het is een 
park geworden met een grote schakering aan na-
tuurelementen, de moeite waard om een keer een 
doorheen te wandelen.
Het is natuurlijk prachtig dat in een park dat is vernoemd naar de voormalige hoofd-
onderwijzer, nu ook door leerlingen van basisschool Lidwina gretig gebruik gemaakt 
wordt van de diverse tuinen. Op die manier leren de kinderen omgaan met de natuur. 
Niet uit een boek, maar in de praktijk!
Zoals gezegd is het park bereikbaar vanuit de Balkweiterhoek en Klokkeweit, maar 
ook vanuit Zwaag via het fietspad langs de Oostergouw, onder de Westfrisiaweg door 
en dan rechtsaf. Veel plezier in dit mooie park.



Opstaan voor wat je lief is! 

Op zondag 10 oktober organiseert de werkgroep Kleurrijk Verbonden een viertal acti-
viteiten tijdens de Regenboogweek in Hoorn en West-Friesland. Alle activiteiten zijn in 
het Foreestenhuis aan Grote Oost 43 in het centrum van Hoorn. 
Om 11.45 uur hijsen wij de nieuwe regenboogvlag van het Foreestenhuis tijdens een 
kleine ceremonie. ‘Share your story’ begint om 12.00 uur onder leiding van Hans Bruin. 
Een aantal mensen vertelt hun levensverhaal, gezeten op een roze stoel. Je kunt ook je 
eigen persoonlijke verhaal delen. Kortom: ga zitten en luister, sta op en vertel.
Om 13.00 uur staat een lunchbuffet voor je klaar. Kosten bedragen 5 euro per per-
soon. Bij mooi weer is de Bijbelse tuin van het Foreestenhuis geopend.
Vanaf 14.00 uur ben je van harte uitgenodigd voor de regenboogviering met ds. Jan 
Berkvens uit Amsterdam en Marjo Kuipers uit Zwaag als voorgangers. Laat je inspi-
reren en raken door de verhalen, de muziek, de stilte en de poëzie rond het thema 
‘Opstaan voor wat je lief is’. Sopraan Cobi de Bruijn zingt drie toepasselijke liederen 
begeleid door Mieke van der Sluis op piano. Ruud Bennis uit Zwaag draagt een zelf-
geschreven gedicht voor getiteld ‘Church of love and colour’.
Je kunt je opgeven voor één of meerdere onderdelen door een mail te sturen naar 
ruud.bennis@hotmail.nl . Je ontvangt dan een bevestigingsmail voor deelname. 
Tot ziens op zondag 10 oktober.

Namens de Werkgroep Kleurrijk Verbonden
Ruud Bennis, Marjo en Theo Kuipers

Vindt u ook dat Dorpenoverleg Blokker-Zwaag door moet gaan?
Beste bewoners van Blokker en Zwaag,
Wellicht is het u al ter ore gekomen omdat we onze belangstellenden via de mail op 
de hoogte hebben gesteld: het Dorpenoverleg Blokker-Zwaag is genoodzaakt te stop-
pen. Geen nieuwe vrijwilligers betekent het einde voor de agendacommissie. Na een 
bijna 20-jarig bestaan valt dan het doek voor het wijkoverleg waarin u als dorpsbewo-
ner geïnformeerd wordt over belangrijke zaken voor en over de dorpen en waar uw 
vragen op eenvoudige wijze gesteld kunnen worden.   
Vindt u dit net zo jammer als de (oud-) leden van de agendacommissie, ben je jong of 
oud, al best druk of te rustig, neem juist dan contact op om te kijken of er met u/ jou 
toch nog mogelijkheden zijn voor een doorstart. U kunt een e-mail sturen naar: dor-
penoverlegblokkerzwaag@gmail.com   Het vergt enkele uren in circa 6 weken, dat is 
toch een mooie en dankbare vrijwilligerstaak? 

Mocht dit het definitieve einde zijn van het Dorpenoverleg; wij hebben u met pas-
sie en plezier op de hoogte gehouden van alle informatie en bedanken u voor uw 
trouwe komst en belangstelling.

Hartelijke groet,
Agendacommissie Dorpenoverleg Blokker-Zwaag



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 13 OKtOBER
  WOENSDAG 27 OKtOBER
SVP PAPiER GEBUNDELD OF iN DOOS/BAK AAN DE WEG ZETTEN.

thanatopraxie; opbaring zonder koeling

Thanatopraxie, wellicht heeft u er wel eens van gehoord, maar wat houdt het nu 
precies in? 
Het wordt ook wel een lichte balseming genoemd. Het is een tijdelijk conserveren van 
een lichaam zodat een opbaring zonder koeling mogelijk is. Een overledene ziet er na 
de behandeling natuurlijker uit en voelt niet zo koud. Opbaring kan na een behande-
ling naar wens op bed of in een kist plaatsvinden.
Hoe gaat het in zijn werk? Als uitvaartverzorger overleggen wij met de nabestaanden 
de mogelijkheden en wensen omtrent de opbaring. in sommige gevallen zullen wij een 
thanatopraxie behandeling aanbevelen, soms komt het verzoek al van de nabestaan-
den zelf. Voor de uitvoering van de behandeling schakelen wij een professional in.
Bij thanatopraxie worden de lichaamsvloeistoffen (zoals bloed) vervangen door een 
conserveringsvloeistof. Dit gebeurt door kleine openingen in aders en slagaders te 
maken. Door een gesloten systeem wordt zo langzaam bloed vervangen door vloei-
stof. Ook holle organen en holtes kunnen worden behandeld.
Deze vorm van opbaring kan in principe bij elke overledene toegepast worden. Als er 
nog geen plaat(bed)koeling heeft plaatsgevonden, kan het ook na een of enkele da-
gen nog gedaan worden. Het kan een waardevolle toevoeging zijn om goed afscheid 
te kunnen nemen. 
De zorg wordt uitgevoerd door professionele zorgverleners die hiervoor een vakoplei-
ding hebben gevolgd. Zij begeleiden de zorg tot de uitvaart en zorgen indien nodig voor 
een aanvulling van de behandeling. De kosten liggen op dit moment rond de 600 euro. 
Daarvoor wordt de best mogelijke zorg gegeven door zéér bevlogen en betrokken pro-
fessionals. Op de site  van Afuitex vindt u meer informatie over deze behandeling. 

Wilt u meer weten? 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



Reünie 6e klas Heilige Hartschool Zwaag

Zondag 19 september was na 36 jaar de reünie van onze 6e  klas op de Heilige Hart-
school, de latere Wingerd. We troffen het met het weer en konden lekker buiten zit-
ten bij De Witte Valk. Het was mooi om te horen dat het met iedereen goed gaat. Na 
de koffie gingen we naar binnen voor een quiz. Jeroen Taanman mocht na 35 vragen 
de 1e prijs in ontvangst nemen. Het personeel van De Witte Valk zorgde goed voor 
een natje en een droogje. Rond 18.00 uur was er ook nog een heerlijk buffet. 
Na afloop hebben we nog met de hele club een borreltje gedaan in het voorcafé. 
We hebben echt een topdag gehad!

Marco van Westen

Update Musicalvereniging Zwaag

Daags na de persconferentie van Mark en Hugo en met de kennis van de vooraf ge-
lekte informatie, durven we te stellen dat we in januari onze geplande uitvoeringen 
van ‘Little Shop of Horrors’ kunnen uitvoeren.
De maandagavond ervoor hebben we nog met uitbaatster Daphne van De Witte Valk 
doorgenomen wat het betekent voor de zaalbezetting en de toegang. We mogen en 
kunnen de zaal volledig bezetten, zij het dat de toeschouwers wel een QR-code dan 
wel een geldige negatieve coronatest niet ouder dan 24 uur moeten tonen. Althans 
zo is het nu, we gaan echter van het positieve uit dat het er in januari alleen maar 
beter op is geworden. Dit betekent dat we in de loop van oktober een nieuwe look 
aan onze website www.musicalzwaag.nl geven en dat de kaartverkoop via deze site 
van start gaat. Hè hè, het lijkt erop dat alles weer een beetje normaler gaat worden.
Dan onze ‘chocoloten’, u weet wel, die overheerlijke bonbons die u wint als u een lot 
van 7 euro bestelt via https://bit.ly/Chocolot . U maakt bovendien kans op een leuke 
extra prijs. Heeft u nog niet besteld? Doe dat dan snel. Het is zo makkelijk: u bestelt, 
we sturen een betaalverzoek en we bezorgen uw bonbons aan huis. Veilig, geen 
transactie aan de deur en u trakteert uzelf.



  Column Anja
Lieve tante Gre,

Ik sta na de uitvaartceremonie in de erehaag die wij met 
zijn allen vormen om u uitgeleide te doen vanuit het uit-
vaartcentrum. U wordt de auto ingedragen door uw naaste 
familieleden. Zij zijn ook erg verdrietig en wat zullen ook 
zij u missen. Langzaam rijdt de auto langs me heen de weg op en ik zie de auto lang-
zaam wegrijden. Het voelt zo definitief.  Ik kan mijn tranen niet meer bedwingen, 
heb ze al de hele tijd vergeefs proberen tegen te houden tijdens de ceremonie, maar 
nu gaan ze zonder rem over mijn wangen. Jolanda heeft het in de gaten en geeft mij 
een papieren zakdoekje om ze weg te vegen. Binnen een mum van tijd zit het doekje 
vol tranen van verdriet om het verlies van u, tante Gre. 

En dan rijdt u weg naar het crematorium en ik weet dat ik u nooit meer zal zien. 
Nooit meer een bakkie koffie met een koekie, brei-les krijgen op de bank of verhalen 
over vroeger horen. Nooit meer in uw pretoogjes kijken als ik bij u aanbel om naar de 
wc te rennen tijdens mijn hardlooprondje door Blokker. Ik ben vaak bij u geweest in 
het Jozefpark en zat op de stoel bij het raam terwijl u altijd met een breiwerk en vaak 
de kat naast u op de bank zat te praten, maar ook luisterde naar mijn verhaal. 
Ik vond bij u in moeilijke dagen een luisterend oor. U had wel uw mening klaar, maar 
ik volgde mijn eigen weg en dat vond u ook goed. Sommige mensen hebben een spe-
ciaal plekje in mijn hart en u bent daar eentje van. Ik bewonder uw mentale kracht en 
uw positieve instelling. Ik zal mijn best doen om die levenswijsheid over te nemen en 
uit te dragen. Want wat het leven u ook bracht, hoeveel verdriet u ook moest verwer-
ken - en dat was veel - u wist altijd wel uiteindelijk het mooie in het leven te zien. 

Ik ben blij dat ik u gekend heb en dat ik uw stem heb gehoord, u in uw ogen heb ge-
keken en uw handen heb gevoeld. Dat plekje in mijn hart blijft voor u zolang ik leef. 
Dag lieve tante Gre, ’t is mooi weest. 

Anja

Ophaaldata plastic HVC 
Zwaag + Blokker
OPHAALDATA:  DONDERDAG 14 OKtOBER



Wat was het een fantastisch Heimatfest. Geweldige ambiance, lekker eten en 
gezellige sfeervolle muziek. Al met al top. Wij willen het hele team van de  Witte 

Valk hartelijk bedanken voor dit prachtige evenement.

Alie en Hans Schouten

in verband met ziekte van onze vaste huishoudelijke hulp zoeken we tijdelijk een 
hulp in de huishouding bij een ouder echtpaar in Zwaag voor ongeveer drie uur 

per week. Dag en tijdstip in overleg. Telefoon: 0229-237255

Familieberichten & Zoekertjes
BEDANKT

GEVRAAGD

Voor plaatsing in het Samenspel van 15 oktober graag uiterlijk op  
WOENSDAG 6 oktober 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.

OPROEP: 

Spreuken of namen op huizen
De redactie van Samenspel is voor het nieuwe omslag op zoek naar 
mensen in ons verspreidingsgebied die een naam of spreuk op hun huis 
hebben staan. Waar komt de naam of spreuk vandaan? 
Wat is de betekenis erachter? Wij zijn heel benieuwd! Stuur een mailtje 
naar redactie@stichtingsamenspel.nl waarin je vermeldt wat je adres is en welke spreuk 
of naam er op je huis staat. Laat ook even je telefoonnummer achter en stuur een foto 
mee waarop de spreuk of naam duidelijk te zien is. Wij kijken uit naar de reacties.

SAMENSPEL
St icht ing



Historisch Zwaag geeft nieuw boek uit

Zondag 10 oktober 
wil Stichting Historisch 
Zwaag het nieuwe boek 
‘Zwaag door de eeu-
wen heen’ aanbieden 
aan alle Vrienden van 
de Stichting (indien de 
bijdrage voor 2020 en/of 
2021 is voldaan). De an-
deren kunnen dit boek 
kopen voor 15 euro. 
iedereen is welkom in 
de Dorpskerk van Zwaag 
op zondag 10 oktober 
van 14.00 tot 17.00 uur. 
De schrijver komt het 

boek dan persoonlijk overhandigen. Na ontvangst van het boek bieden wij u in de 
kerk nog een kop koffie of thee aan en kunt u elkaar toch nog even spreken. We 
hopen dat veel mensen hun boek komen ophalen. in het boek (met veel foto’s) staat 
een uitgebreide en goed onderbouwde geschiedenis van Zwaag. We hopen u dan 
ook terug te zien op zondag 10 oktober.
Mensen die ook ‘Vriend’ van onze stichting willen worden, kunnen zich opgeven via 
de mail: historischzwaag@gmail.com . De bijdrage is 15 euro per jaar. Verdere infor-
matie over onze stichting kunt u vinden op onze website: www.historisch-zwaag.nl. 

Nieuws van Seniorenvereniging Zwaag
Hierbij willen wij het bestuur van het LOP 
bedanken voor de bijdrage die wij ook voor 
2021 weer hebben ontvangen voor de activi-
teiten die wij organiseren voor de senioren 
van Zwaag. Hoewel onze activiteiten lang op 
een laag pitje hebben gestaan, zijn we in september weer van start gegaan met een 
uitgestelde ledenvergadering, lunch, spellenmiddag en bingo. Dit was zeer geslaagd. 
Ook onze kaartmiddagen en het biljarten zijn weer van start gegaan. Daarnaast zijn 
het bestuur en de activiteitencommissie bezig met het bedenken van weer nieuwe 
activiteiten. 
Verder bedanken wij de lezers die door het inzamelen en aan de weg zetten van het 
oud papier voor de inkomsten van het LOP zorgen. Gaat u daarmee vooral door!

Jan Knijn, secretaris



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

3 okt Heren Westfriezen-De Blokkers 14.00 uur Zwaag

9 okt Heren De Blokkers ZAtERDAG-Schagen United 15.00 uur Blokker 

ZAALVOEtBAL

8 okt Heren Zwaag Hoogland/Kozijnen-Wognum Nicols 20.55 uur Zwaag

15 okt Dames Zwaag Hoogland/Kozijnen-RtC’72  5 20.10 uur Zwaag

15 okt Dames RtC’72-Zwaluwen Utrecht 20.00 uur De Kreek

HANDBAL

3 okt Dames Westfriezen-KDO 13.15 uur Zwaag

10 okt Dame HV Blokker-Spartanen 2 13.15 uur Oosterblokker

10 okt Heren HV Blokker-Lacon’91 14.35 uur Oosterblokker

VOLLEYBAL

9 okt Dames WhamWham-Simokos 14.00 uur Opgang

9 okt Heren WhamWham-De Nijs/Dinto 14.00 uur Opgang

15 okt Dames NIVO 2-NIVO 19.00 uur De Kers

15 okt Heren NIVO-tevoko 21.00 uur De Kers

HOCKEY

3 okt Dames WFHC-VVV 12.45 uur De Roskam Zwaag

3 okt Heren WFHC-MHV Maarsen 14.45 uur De Roskam Zwaag

Sportagenda oktober 

Opbrengst KWF-collecte Zwaagdijk-West
in de week van 6 september is er gecollecteerd voor het KWF.
De trouwe vrijwilligers zijn weer langs de deuren gegaan met de collectebus voor een 
bijdrage of om de QR-code te laten scannen en zo gemakkelijk een bijdrage via de 
bank te doen.
in totaal is 446,37 euro opgehaald waarvan 40 euro via de QR-code!
Wij willen iedereen bedanken voor deze mooie opbrengst voor het KWF.
Ook bedanken we de vrijwilligers weer voor hun tijd en inzet dit jaar.

KWF-collecte Zwaagdijk-West



6 okt Ledenvergadering KBO Blokker  Aanvang: 14.00 uur
 Het Gouden Hoofd, Blokker

10 okt  SOS-morsecode  14.00-15.30 uur  
 Mak Blokweer, Blokker

10 okt Verkoop boek ‘Zwaag door de eeuwen heen’  14.00-17.00 uur
 Stichting Historisch Zwaag, Dorpskerk, Zwaag.  

10 okt Officiële opening Meester Derrikspark  13.30-16.30 uur
 Zwaagdijk-West 

30 okt Dorpsveiling Zwaag  Zaal open: 19.30 uur
 De Witte Valk, Zwaag.                                                   Start veiling: 20.00 uur

Activiteitenagenda  oktober

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

Mededelingen 

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@medischcen-
trumoost.com en ontvang aanvullende informatie.

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



Lees verder op de volgende pagina >>

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

Start nieuwe activiteiten

Goed nieuws! De komende periode starten nog meer leuke activiteiten bij Ontmoe-
ten bij Brinkpark. Bijna alle activiteiten van het Ontmoetingscentrum zijn na bijna 
twee jaar weer opgestart of gaan weer starten in oktober. 

Spelletjesmiddag
Donderdag 7 oktober start de spelletjesmiddag weer. iedere week kunt u van 13.30 
tot 14.30 uur spelletjes spelen in het Ontmoetingscentrum. Heeft u zin in een spelletje 
rummikub of om een potje te sjoelen? Voel u vrij om langs te komen. Ook is er iedere 
maandagavond spelletjesavond van 19.00 tot 20.30 uur. Uiteraard bent u ook daar 
van harte welkom. 

Bridgen en klaverjassen
Het bridgen en klaverjassen starten vanaf 15 oktober weer. Heeft u interesse om 
mee te spelen? Neem dan contact op met de heer Leijen via 0229-861739 of per mail: 
hendrik.q.leijen@gmail.com . Deze activiteit vindt één keer in de twee weken plaats 
op vrijdag van 14.00 tot 16.00 uur.

Bingo
Na lang wachten wordt vrijdag 29 oktober weer een bingomiddag georganiseerd. De 
bingo is elke laatste vrijdag van de maand van 14.00 tot 16.00 uur. De kosten zijn vijf 
euro per persoon. 

Modeshow
Dinsdag 2 november van 10.00 tot 12.00 uur is er een modeshow van Marions Mode 
in het Ontmoetingscentrum. Aansluitend vindt verkoop van dames- en herenkleding 
plaats. Bent u er ook weer bij? Betaling van de kleding kan uitsluitend per pin. 

Handwerken
Helaas blijkt er op dit moment te weinig animo te zijn voor het handwerken. Daarom 
is deze activiteit voorlopig gestopt. Mocht u wél interesse hebben om te komen 
handwerken, neem dan contact met ons op. Dan kunnen we kijken of we voldoende 
mensen kunnen vinden om de activiteit weer op te starten. 

Onderstaand leest u de activiteiten die plaatsvinden in ‘Ontmoeten  bij Brinkpark’. 
Voortdurend bouwen wij voort aan de activiteiten. Heeft u als inwoner van Blokker 
nog ideeën of wensen voor nieuwe activiteiten bij ‘Ontmoeten bij Brinkpark’ dan 
horen wij graag van u. U kunt dit kenbaar maken via onderstaand mailadres.



  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
  Spelletjesmiddag 13.30 - 15.30 uur
  Gezamenlijk eten*  17.30 - 19.30 uur
  opgeven bij mevr. Van Wegen, 0229-245683
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
Klaverjas en bridge 14.00 - 16.00 uur (elke tweede en vierde vrijdag van de maand)
Bingo 14.00 - 16.00 uur (elke laatste vrijdag van de maand)

We hopen u weer te Ontmoeten in Brinkpark!
Wilt u meer weten over de activiteiten, dan kunt u uw vraag stellen via de website 
www.ontmoetenbijbrinkpark.nl . Bellen of mailen kan natuurlijk ook op 088-6652701 
of info@ontmoetenbijbrinkpark.nl

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 11 OKtOBER
MAANDAG 25 OKtOBER



Welke koopjes dient u in? 

Over vier weken is het zover: zaterdag 30 oktober wordt
de Dorpsveiling Zwaag gehouden. De informatie-
brochures zijn rondgebracht en u heeft nog tot vrijdag 
8 oktober de tijd om een koopje te bedenken. De formulieren worden tussen 4 en 6 
oktober bij u thuis opgehaald. Bent u niet thuis? Dan kunt u uw koopje bij Slaapken-
ner Theo Bot inleveren of het koopjesformulier online invullen op www.dorpsveiling-
zwaag.nl . Dit is mogelijk tot 8 oktober 17.00 uur. 
inmiddels hebben wij al diverse koopjes mogen ontvangen, ook online. Een klein tipje 
van de sluier: wat dacht u van een rondvlucht voor twee personen? De geheel super 
verzorgde kaartmiddag van Jos en Daphne gaat ook door en daar kijken velen al naar 
uit. Alle koopjes staan straks in de catalogus, die u rond 18 oktober in de brievenbus 
ontvangt. 
Super om te zien hoe de dorpsveiling begint te leven. Dit alles met als doel om de 
zestien projecten van Zwaagse verenigingen en stichtingen waar te maken. 
in een volgend Samenspel meer over de binnengekomen koopjes. En voor wie daar 
niet op kan wachten: op Facebook en www.dorpsveilingzwaag.nl wordt al af en toe 
een melding gedaan over de eerste ontvangen koopjes. 
Rectificatie van het stukje in het vorige Samenspel: wij hebben toen vermeld dat het 
project van Tennisvereniging Swaegh een nieuwe koelkast is. Dit is niet correct, de 
bijdrage wordt gebruikt voor nieuwe padel-banen. 

Dorpsveiling Zwaag



Nieuws van de Westfriese toerclub (WFtC)

De dagen worden alweer korter en de profrenners beginnen aan 
hun WK en de najaarsklassiekers. Voor de leden van WFTC geen 
belangrijke wedstrijden of klassiekers, maar lekker blijven genieten 
van de mooie nazomerdagen en beginnende herfst met zijn mooi 
kleurende natuur. 
Met in het vooruitzicht dat we steeds meer en vrijer kunnen en mogen bewegen in 
het huidige coronatijdperk, gaat WFTC met een goed gevoel het najaar en de win-
terperiode in. WFTC heeft er alle vertrouwen in dat we in 2022 weer meer kunnen 
werken aan het clubgevoel en gezamenlijke activiteiten vanuit het clubgebouw kun-
nen organiseren.
Het programma voor de WFTC-toerkalender van 2022 is in concept gereed en wordt 
te zijner tijd gepubliceerd in de NTFU-gids (Fietssport). 
Daarnaast worden al plannen gemaakt voor 2022 (of liggen al klaar) voor meerdaag-
se fietsactiviteiten in binnen- en buitenland door leden van WFTC.
Dit alles zou nog meer een mooie reden kunnen zijn om lid te worden van WFTC.
Kijk voor een overzicht of terugblik van onze activiteiten op onze website.

Op zondag 26 september is onze clubrit ‘Over Dijk- en Duinentocht’ verreden, een rit 
over twee afstanden: 65 en 97 kilometer. Naar we hopen met mooi weer en onder 
grote belangstelling.
Dit jaar staan er geen georganiseerde clubritten meer op het programma. Voor de 
leden staat nog de sluitingsrit op zondag 17 oktober op de agenda. Betekent niet dat 
er niet meer gefietst wordt natuurlijk. Zoals al vaker gemeld, fietsen tal van WFTC-
leden door de week en op zondag hun rondjes. Als er geen clubritten zijn op zondag, 
zijn er verschillende fietsgroepen die een vrije tocht rijden. Zij vertrekken dan bij De 
Beurs in Westerblokker (verzamelen op het plein voor Primera, tegenover Het Gou-
den Hoofd). Vertrektijden zijn 09.00 en 09.30 uur.

Voor meer WFTC-nieuws verwijs ik graag naar onze website www.wftc.eu en Facebook. 

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

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



Herinnert u zich deze nog? 
Vanuit de beeldbank van de Historische Stichting De Cromme Leeck 
hier wederom een locatie in/op Zwaagdijk-West.

Zwaagdijk 437
Deze boerde-
rij werd ge-
bouwd in 1843 en van 1845 
tot 1968 was het een bakke-
rij. De bekende Zwaagdijkse 
familie Karels belandde door 
deze bakkerij op Zwaagdijk. 
Hun voorvader Cor Karels 
was de eigenaar van 1914 t/m 
1924. 
in 1936 werd Piet Bijl eige-
naar. Zijn zuster Gré Bijl was 
getrouwd met de smid Dirk 
Koning die wat verder op 
Zwaagdijk woonde.

Piets opvolger Gerrit Koopman was hier slechts drie jaar bakker. Daarna runde Piet 
van der Burg dit bedrijf elf jaar. Vooral in de sinterklaastijd was het voor deze bakkers 
hooitijd, dan deden ze een beroep op losse arbeidskrachten. Bij Van der Burg waren 
dat meestal de Zwaagdijkers Cees Rood (Jansz.) en Cees Houtman. Behalve met ven-
ten hielpen die ook wel in de bakkerij.
in 1962 ging bakker Van der Burg naar Weesp, waar hij een grotere bakkerij kocht.
Lenie van Schagen, die al een paar jaar verkering had met Joop Haring uit Blokker, 
werkte in 1962 bij bakkerij Pater in Avenhorn. Die zei tegen haar: “Zijn jullie niet op zoek 
naar een huis? in Zwaagdijk staat de bakkerij van Van der Burg te koop”.
in 1962 kochten Joop en Lenie de bakkerij, maar het duurde tot 1963 eer ze erin konden. 
Na het vertrek van Piet van der Burg is er niet meer gebakken in dit pand want Joop 
Haring was een zogenoemde koude bakker. Hij ventte met brood dat hij bij een andere 
bakkerij inkocht. Joop had een vrij grote klantenkring omdat hij ook in Hoorn ventte. 
Daarom had ook hij in drukke tijden mensen in dienst. Dat waren Vronie Karels en soms 
ook wel Sjaak Tol, beiden uit Zwaagdijk. Aan de wegkant had de winkel een etalage.
Ondanks de aanwezigheid van andere bakkerijen op Zwaagdijk en het venten door bak-
kers uit omliggende dorpen, heeft deze bakkerij het het langst vol weten te houden.
Bent u benieuwd naar nog meer oude plaatjes van Zwaagdijk (en/of Wognum en Nib-
bixwoud), kijk dan eens op de beeldbank van onze stichting. Het kan natuurlijk ook 
zijn dat u zelf nog in het bezit bent van oude foto’s van Zwaagdijk en dat u die ter 
beschikking wilt stellen. Neem dan contact op met ons: beeldbank@decrommeleeck.nl 
. Wij zijn daar altijd in geïnteresseerd. Wij scannen dan de foto en u krijgt die daarna 
gewoon weer terug.
Wilt u donateur worden, neem dan even contact op via: info@decrommeleeck.nl .



Volkstuinvereniging De Bangert heeft 
enkele volkstuinen beschikbaar 
Nu het tuinseizoen 
ook qua oogst-
en een beetje 
ten einde loopt 
(uiteraard staan 
de wintergroenten 
nog in volle glorie 
op de tuinen) zijn 
er tuinders die het 
moment geko-
men achten om 
de schoffel aan de 
wilgen te hangen.
Dit betekent dat 
op ons complex 
Zuiderhout (bij de 
brandweerkazerne 
aan de iJsselweg) in Blokker per 1 januari 2022 enkele tuinen beschikbaar komen. 
De wachtlijst is inmiddels goeddeels weggewerkt, dus zijn er nu weer mogelijkheden 
voor nieuwe kandidaten voor een volkstuin.
Mocht u interesse hebben, schroom niet en neem contact met ons op voor nadere 
informatie: E-mail: rc.vierveijzer@quicknet.nl

Bestuur vv De Bangert, R. Vierveijzer, secretaris

Officiële opening van het Meester Derrikspark 
Zondag 10 oktober is de officiële opening van het 
Meester Derrikspark in Zwaagdijk-West. Er wordt nu 
hard gewerkt om het midden-eiland tot een prachtig 
bloemen- en plantengedeelte om te toveren in ons 
Meester Derrikspark. Na de bloeiende fruittuin en het 
veelzijdige beweeggedeelte, is dit alweer de derde fase 
van de renovatie van het park. En dat allemaal dankzij 
sponsors en de vele vrijwilligers uit het dorp. En dat 
moet gevierd worden! Pak de agenda en houd zondagmiddag 10 oktober vrij. 
Van 13.30 tot 16.30 uur is er een programma voor jong en oud. Denk aan een sport-
demo bij de sporttoestellen, een tai-chi-workshop, pony rijden voor de kleintjes, een 
speurtocht voor de grotere kinderen, een gezellige borrel en natuurlijk de officiële 
opening. 



Glasvezel voor Hoogkarspel, Oosterblokker, 
Schellinkhout en Westwoud is dichterbij dan ooit

Al enige tijd voeren wij campagne 
in Drechterland. in Hem, Ooster-
leek, Venhuizen en Wijdenes is er 
voldoende animo, dus daar komt 
glasvezel! De glasvezelcampagne 
in Hoogkarspel, Oosterblok-
ker, Schellinkhout en Westwoud 
loopt sinds eind augustus en als 
de behoefte daar net zo groot is, 
leggen wij ook hier glasvezel aan. 
De beslissing om over te stappen 
naar glasvezel is soms lastig. Je 
hebt vragen waar je antwoord 
op wilt. Wij helpen je graag op 
verschillende manieren. 
Aan het Raadhuisplein 7 in 
Hoogkarspel zit het Glasvezel 
informatiepunt waar onze glas-
vezeladviseur Janna alle inwoners 

vriendelijk te woord staat en helpt waar nodig. Ook is het mogelijk om contact te 
zoeken met iTWFO Automatisering, een familiebedrijf dat complete iT-servicepakket-
ten aanbiedt en bestaat uit vader Ad en zoons Jerry en Dennis. 
En dan is er natuurlijk nog onze website www.gavoorglasvezel.nl . Ook hier vind je 
veel informatie. Via al deze kanalen ontvang je antwoord op jouw vragen en krijg je 
hulp bij het afsluiten van een abonnement. Blijft niet met vragen zitten. Stel ze gerust 
en kom langs. Wij helpen graag!
www.gavoorglasvezel.nl

Nieuw seizoen voor St. Caecilia
Het nieuwe seizoen voor St. Caecilia is begonnen. 
Aan het begin van het seizoen zijn wij als ver-
eniging tot het besluit gekomen dat St. Caecilia 
doorgaat als projectorkest. Maandag 20 september 
hadden wij de eerste repetitie. Ons eerste project is een vertelconcert: Het was don-
ker, aardedonker. Dit stuk gaan wij herschrijven naar de actualiteit en voeren wij 19 
december voor u uit in de Pancratiuskerk in Oosterblokker. 
Omdat wij nu een projectorkest zijn, nodigen wij muzikanten uit die het leuk vinden 
om met ons mee te spelen.  
Wij kijken uit naar deze nieuwe uitdaging en kunnen niet wachten om u in december 
weer te verwelkomen op ons concert!



Leer alles over 
de SOS-morsecode 
SOS is het internationale 
noodsignaal in morsecode. Morsecode bestaat uit korte en lange signalen die je kunt 
verzenden met licht (flitsen) of geluid (tikjes of piepjes). Zo kun je bijvoorbeeld een 
noodoproep sturen naar een ander. Handig! Maar hoe stel je een bericht op in mor-
secode en hoe kan de ander het weer ontcijferen? En in welke situaties kun je morse-
code nog meer gebruiken?
Je ontdekt het tijdens de Maks’ doe-middag op zondag 10 oktober van 14.00 tot 
15.30 uur. Deze doe-middag is voor kinderen van zes t/m twaalf jaar. Deelname kost 
5,50 euro per kind (inclusief materialen).
De doe-middagen worden minstens twee keer per maand georganiseerd en staan 
altijd in het teken van één van onze thema’s natuur, boerderij en groen.
Aanmelden voor deze activiteit doe je via de website: www.mak-blokweer.nl . Heb je 
vragen? Neem dan contact op via 0229-266344 of info@mak-blokweer.nl.

Volop activiteiten bij KVG Zwaag 

Na een geslaagde excursie naar Sow to Grow in Enk-
huizen was er een volgende gezellige activiteit voor de 
dames van het KVG: een avondje jeu de boules spelen op het terrein van de Bouledo-
zers in Zwaag. Een heerlijke ontspannen en gezamenlijke bezigheid.
Ons volgende programma-onderdeel is een avond binnen in De Plataan. Donderdag 
7 oktober gaan wij u om 20.00 uur ontmoeten op de vertrouwde plek in De Plataan. 
We gaan ons wel aan de coronaregels houden die inmiddels ruim versoepeld zijn 
(geen anderhalve meter meer), maar we blijven voorzichtig. Het is voor onze eigen 
gezondheid heel belangrijk. Kom dus niet wanneer je niet bent gevaccineerd. Deze 
avond komt mevrouw Schoon over haar vele boeken vertellen en na de pauze spelen 
we een leuke quiz.
Binnenkort wordt u ook weer geïnformeerd om onze eigen vereniging te gaan steu-
nen met uw stem via internet om mee te doen aan de Raboclub-sponsoractie. Deze 
actie zorgt voor een mooie bijdrage in de kas van de penningmeester en dat kan het 
KVG heel goed gebruiken nu we alsnog ons uitgestelde 70-jarig jubileum gaan vieren. 
Over de actie krijgt u binnenkort uitgebreide informatie waarbij het bestuur u volop 
gaat helpen.
En ja, een dezer dagen ontvangen al onze leden de officiële uitnodiging voor het 
grote feest op dinsdag 16 november waarvoor u zich wel moet aanmelden vóór 1 
november. Let dus op de brievenbus!



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 3 oktober Zwaag: ds. T. van Lente- Griffioen
Zondag 10 oktober Blokker: ds. K. Govers
Zondag 17 oktober Zwaag: ds. J. Meinders

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.

                 DORPSERGENISSEN

Zoals gewoonlijk ben ik eens per week en soms tweemaal in de 
week aan het grasmaaien bij de kapel, de kerk, de pastorie en het 
kerkhof van de RK-kerk in Zwaag. ik zie altijd 
wel mensen lopen met hun hond om deze uit te 
laten, wat nodig is natuurlijk. Maar wat schetst 
mijn verbazing: maandagmiddag 21 september 
om 17.45 uur komt een meneer (dacht ik) met 
zijn hond langslopen. Vlak voor de sacristie van 
de kerk, waar wij met veel vrijwilligers en met 
moeite hele mooie planten verzorgen, stopt hij 
met zijn hond en laat hem pardoes in die mooie 
planten schijten. Nog niks aan de hand, maar 
nadat de hond zijn behoefte had gedaan, loopt hij zo weg. ik spreek hem aan, maar 
wat je krijgt is een grote mond en ‘ik heb niks met je te maken’. Wat een onbeschofte 
houding die hij aannam en wat asociaal ben je dan toch bezig. ik heb niks tegen 
mensen die honden hebben en ze goed verzor-
gen, maar dit is toch niet waar de liefhebbers 
van honden mee bezig zijn. Heb je een hond, 
neem dan zijn stront ook mee. Het is trouwens 
verplicht in de gemeente Hoorn om het mee 
te nemen. Ondertussen is er al weer een hoop 
stront bijgekomen, zie foto.

Naam bij de redactie bekend

Ingezonden



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.
Rooms-Katholieke vieringen

Za. 02 okt. 19.00 uur Westwoud Eucharistieviering m.m.v. Cantor
Zo. 03 okt. 09.30 uur Zwaag Eucharistieviering
  11.00 uur Hoorn  Eucharistieviering m.m.v. Clara Voce
Za. 09 okt. 19.00 uur  Oosterblokker Eucharistieviering
Zo. 10 okt. 09.30 uur Zwaag Eucharistieviering m.m.v. Schola Cantorum
Za. 16 okt. 19.00 uur Westwoud Eucharistieviering m.m.v. Klein koor
Zo. 17 okt. 09.30 uur Zwaag Eucharistieviering m.m.v. Cantor
  11.00 uur Hoorn Eucharistieviering m.m.v. Cantor

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.

Stem op Samenspel voor Rabo ClubSupport
Samenspel doet mee aan de Rabo ClubSupport campagne. Rabobank 
steunt met deze actie verenigingen en stichtingen en stelt hiervoor 
een bedrag beschikbaar. Alle leden van de Rabobank kunnen stemmen 
op hun favoriete club. Jij stemt toch ook op ons? Dankzij jouw stem kunnen wij dit 
mooie blad blijven maken in de kwaliteit en frequentie die je van ons gewend bent.
Hoe gaat het stemmen in zijn werk? 
Je kunt stemmen via de app of als je bent ingelogd op de website van Rabobank (via 
‘Zelf regelen’ en vervolgens ‘Mijn Lidmaatschap’ kan je klikken op Rabo ClubSupport). 
Hiervoor is geen stemcode nodig. Stemmen kan van 4 t/m 25 oktober. Wij hopen dat 
jouw stem voor ons is.

SAMENSPEL
St icht ing



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


