
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 1 oktober kunt u inleveren 

uiterlijk op woensdag 22 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 15 17 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 
- 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

Start indienen kavels Dorpsveiling Zwaag
Zoals in het vorige Samenspel vermeld; wij gaan er weer voor! 
De veiling vindt plaats op zaterdag 30 oktober in De Witte Valk. 
Wij houden ons uiteraard aan de maatregelen van het RIVM, hier komen wij later op 
terug als er rond 30 oktober meer bekend is. Maar liefst 16 verenigingen en stich-
tingen nemen deel aan de Dorpsveiling van 2021. Maar waar doen we het allemaal 
voor? Hieronder de deelnemende verenigingen en ook de projecten: 

• Zwaagse Gymnastiek & Turnvereniging: muziekinstallatie en 2 dikke kleine matten
• Sint Martinuskerk: duurzame verlichting in de kerk en bij fietsenstalling
• Zangkoor Happy Together: muziekstandaards, lessenaars, microfoon en versterker
• Bewonerscommissie De Perelaer: Bravilor koffiemachine
• Musicalvereniging Zwaag: portofoons aanschaffen
• SV Westfriezen: verduurzamen van het complex
• Volleybal Wham Wham: promotiedag in verband met 50-jarig bestaan
• Carnavalsvereniging Het Masker: jassen OC en geluidsapparatuur
• Stichting Bangert en Oosterpolder: mascottepak
• Muziekvereniging De Herleving: muziekinstrumenten aanschaffen; dwarsfluit en fagot
• Popkoor Eigenwijs: keyboard en nieuwe nummers
• Tennisvereniging Swaegh: nieuwe koelkast
• EHBO Blokker-Zwaag: nieuwe kleding
• Seniorenvereniging Zwaag: informatiemiddag voor ouderen in Zwaag
• Stichting Jeugdgebouw Honky Tonk: nieuwe tafels en stoelen
• Koor Swaegh Zingt: boxen, versterker en muziekstandaards

Stuk voor stuk heel mooie projecten die wij met uw bijdrage kunnen realiseren. De bro-
chure is afgelopen dagen verspreid in Zwaag. Hierin vindt u het koopjes-opgaveformulier, 
waarmee u een koopje kunt indienen. Een zelfgebakken appeltaart, uitje met de vrien-
dengroep, speelgoed, BBQ bij u thuis…. Het kan allemaal. Als het maar geen tweede-
hands is. Dit jaar is het ook mogelijk het koopjesformulier digitaal in te vullen via 
www.dorpsveilingzwaag.nl . Met de ingediende kavels wordt de catalogus samengesteld. 
De komende weken heeft u de gelegenheid inspiratie op te doen om een mooi 
koopje aan te bieden, dit kan tot uiterlijk 8 oktober 17.00 uur. De ingevulde formulie-
ren worden bij u thuis opgehaald. Bent u niet thuis, dan kunt u het tot 8 oktober ook 
inleveren bij Slaapkenner Theo Bot. Alle koopjes worden zaterdag 30 oktober van de 
hand gedaan tijdens de veilingavond in De Witte Valk.Hou ook alvast www.dorpsvei-
lingzwaag.nl en Facebook in de gaten. Hierop worden de komende weken de eerste 
kavels bekendgemaakt en zijn berichten terug te zien van vorige dorpsveilingen. 

Dorpsveiling 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 29 SEPTEMBER
  WOENSDAG 13 OKTOBER
SVP PAPIER GEBuNDELD OF IN DOOS/BAK AAN DE WEG ZETTEN.

Coverstory: Wytemastraat

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

Tussen de Wagenaarstraat en de kruising van het St. 
Josephpark en Florastraat ligt de Wytemastraat.  De 
woningen in deze straat dateren uit 1960. De straat is 
vernoemd naar de zeer geliefde dorpsdokter Sam Wy-
tema uit Westwoud. In de nacht van 1 op 2 juni 1944 
werd hij geliquideerd omdat hij voor het verzet tegen 
de Duitse bezetters actief was.
De heer Sam Wytema was sinds 1934 huisarts in West-
woud, waar ook een straat naar hem is vernoemd. 
Bijzonder aan de heer Wytema was het feit dat hij geen onderscheid maakte bij zijn 
patiënten, hij was huisarts voor zowel de katholieke als de protestantse bevolking.
Na het uitbreken van de oorlog in 1940 werd hij lid van het Verzet, wat hij uiteinde-
lijk met zijn leven heeft moeten bekopen.

Bedankt Deen!
De voor ons vertrouwde winkel van Deen aan de Dorpsstraat 
van Zwaag sluit binnenkort haar deuren. De laatste sponsor-
muntenactie is ook geweest. 
Ons koor Happy Together mocht 
zaterdag 4 september een 
mooie cheque ontvangen van 
750 euro. We zijn er superblij 
mee. Onze dank aan de klanten 
en vooral onze dank aan de 
familie Deen voor de zo gulle 
sponsoring! 
  
Zangkoor Happy Together



Ophaaldata plastic HVC 
Zwaag + Blokker
OPHAALDATA:  DONDERDAG 14 OKTOBER

WERK AAN DE WEG 
  
Vijf weekendafsluitingen Provincialeweg 
tussen Keern en de A7
Tot en met zondag 17 oktober is de Provincialeweg tussen Keern en de A7 dicht voor 
verkeer. Volgens planning is de afsluiting vanaf vrijdagavond 20.00 uur tot maandag-
ochtend 05.00 uur.
Het verkeer van en naar de A7 kan hierdoor niet via op- en afrit Hoorn Centrum (afrit 
8) rijden, maar wordt met borden omgeleid via op- en afrit 7 (Avenhorn) en op- en af-
rit 9 (Hoorn-Noord).
Doordeweeks is de Provincialeweg wel open. Tot 11 oktober zijn de Berkhouter-
weg en de Westfriese Parkweg niet bereikbaar vanaf de Provincialeweg. Het totale 
werk is naar verwachting eind november gereed, ruim voor de feestdagen.  
 
Betere bereikbaarheid van Hoorn 
Bouwconcern BAM vervangt de turborotonde op de Provincialeweg door een kruising 
met verkeerslichten. Dit gebeurt in opdracht van de gemeente Hoorn. Ook de rotonde 
direct aan de oostzijde van de A7 wordt vervangen door een kruising en er komen 
meer rijstroken. De herinrichting van de Provincialeweg leidt tot een betere doorstro-
ming. Zo blijft Hoorn goed bereikbaar, ook als de stad groeit.

Beginnerscursus werelddansen gaat weer van start bij Koftos 

Ben je op zoek naar een sportieve en gezellige dansactiviteit? 
Koftos gaat in september van start met een nieuwe beginners-
cursus dansen uit verschillende landen en culturen en dit op de 
muziek die daarbij hoort. Je bent niet afhankelijk van een dans-
partner en je hebt ook geen speciale kleding nodig. Deze begin-
nerscursus start op dinsdagavond 7 september om 19.30 uur in 
cultureel centrum De Huesmolen in Hoorn. De wat meer gevor-
derde dansers zijn van harte welkom op de maandagmiddag om 13.30 uur in cultureel 
centrum Oostwoud  en op dinsdag- en woensdagavond om 20.00 uur in de De Hues-
molen. Wij organiseren ook regelmatig dansworkshops in de Plataan te Zwaag.

Meer info: www.koftos.nl . u kunt ook een e-mail sturen naar koftos35@gmail.com of 
info@koftos.nl of bellen naar 06-45921149.



Dorpsveiling Oosterblokker gaat opnieuw niet door 

Vorig jaar heeft de Dorpsveiling Oosterblokker helaas geen doorgang kunnen vinden door 
de beperkingen vanwege corona. In plaats daarvan heeft in november 2020 een pakket-
tenactie plaatsgevonden waar veel bewoners van hebben kunnen genieten. 
Nu heeft het veilingcomité zich gebogen over de mogelijkheden voor een Dorpsveiling in 
november 2021. Het risico dat een live evenement weer niet door zou kunnen gaan, wordt 
echter als te groot ingeschat. Bovendien zijn er nog vele uitjes, aangeboden door particu-
lieren en verenigingen bij de Dorpsveiling 2019, die door de omstandigheden nog steeds 
niet hebben plaatsgevonden. Van belang is dat deze eerst georganiseerd gaan worden, 
voordat mensen en verenigingen weer nieuwe uitjes gaan organiseren en willen kopen. 
Bij deze dus een oproep aan alle mensen en verenigingen die in 2019 een dergelijk 
uitje hebben aangeboden, maar nog niet hebben verzorgd, om deze de komende 
maanden te gaan verzorgen voor de kopers.
De dorpsveiling op 6 november 2021 gaat dit jaar dus helaas opnieuw niet door. Wel 
wordt door het veilingcomité gebroed op andere mogelijkheden om geld voor het 
onderhoud van de OLV Visitatie Kerk bijeen te krijgen en de verenigingen te onder-
steunen. Daarover in een later bericht meer. Hopelijk kunnen we in november 2022 
weer een originele authentieke Dorpsveiling Oosterblokker organiseren met gevers en 
kopers. Bij vragen kunt u contact opnemen met een van de leden van het veilingcomité.

Met vriendelijke groet, Veilingcomité: Loes Sijm, Koos Oud, Monique Meerevoort, 
Emma Liberg, Marco Jansen, Jacqueline Kroon, Esther Hazewindus en Sandra Duin

Beste Blokkers en Zwaagers,
Langs de Westerblokker ligt het gebied van Mak Blokweer. De Blokweer is een groen 
stadsdeelpark. Het geeft klassieke doorzichten over het land tussen de linten Wester-
blokker en Koewijzend. Samen met de kloostertuin is het een mooi stuk groen.
In dit gebied ligt de manege. De manege kan gezien worden als een mengeling van 
recreatie en agrarische bestemming. In de huidige situatie heeft de manege een 
sociale functie ten behoeve van mensen die graag met paarden omgaan, het heeft 
een recreatieve functie in de zin dat het laten rondlopen van paarden het gebied een 
levendig aanzien geeft. De manege ligt nu min of meer verborgen achter een klas-
sieke rij elzen die daar als windscherm voor en langs staan. 
Nu is ons ter ore gekomen dat de manege is verkocht aan een projectontwikkelaar. 
Die wil daar ongetwijfeld woningen bouwen. Dat kan alleen als er een bestemmings-
planwijziging gaat worden doorgevoerd. De vraag is of dat wenselijk is.
Wellicht is dit het moment om de percelen van de manege (kadestraal nummeres 
3801 en 3802) terug te geven aan het stadsdeelpark Blokweer. Dat leidt tot een prach-
tig aaneengesloten groen gebied. En als er dan toch gebouwd moet gaan worden, is 
het verstandig om het zichtgebied tussen de Westerblokker en de Koewijzend open 
te houden en de bestaande elzensingels te laten bestaan. 
Zijn er mensen die hierover willen meepraten, dan nodigen we u uit om dat te doen.
Contactpersoon is Sandra de Heus: sandradeheus@quicknet.nl .



  Column Brechje

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 27 SEPTEMBER
MAANDAG 11 OKTOBER

Verslagen

Ik heb mijn eerste afspraak gemaakt. Alhoewel ik geen telefoonvrees heb, was het 

toch spannend om te bellen voor een afspraak. Gelukkig verliep de kennismaking 

soepel.

Met mijn jas aan en de flyers in mijn tas sta ik bij mijn voordeur. Ik adem nog één keer 

diep in en uit. Het avontuur gaat beginnen!

Sinds kort ben ik vrijwilliger bij Keuze Vrij Bij Mij. Het digitale platform waarop win-

kels, artsen, bedrijven, scholen en andere dienstverleners of organisaties staan waar 

men altijd welkom is, met of zonder vaccinatie. Het doel om met elkaar verbonden te 

blijven en niet naar achtergronden te kijken spreekt mij aan. Met een gezonde portie 

zenuwen stap ik op mijn fiets om mijn eerste interview af te nemen. Als ik alles nou 

maar goed versla? Ik kan goed luisteren naar mensen en verslagen maken heb ik al 

vaker bij vergaderingen gedaan, maan ik mezelf tot rust. Natuurlijk krijgt de geïnter-

viewde het verslag ook te lezen en is er nog supervisie vanuit de organisatie. Ik hoef 

het niet helemaal alleen te doen. De eerste keer is altijd het spannends. Met een licht 

trillende vinger duw ik op de bel. De eigenaar doet open. Alle zenuwen verdwijnen 

als sneeuw voor de zon. We settelen ons met een kop thee. Ik klik op de dictafoon-

app van mijn mobiel. Mijn blok met vragen leg ik neer en mijn pen in de aanslag om 

eventueel een aantekening te maken over een nog te komen antwoord of uitspraak 

waar ik nog een vraag over wil stellen die ik niet voorbereid heb. De tijd vliegt om. 

Voordat ik het weet zit ik weer op mijn fiets. Een glimlach op mijn gezicht. Ik heb het 

gedaan! Als ik doortrap kan ik het verslag vandaag nog uitwerken.



Beste vrienden en bekenden, via deze weg willen wij jullie bedanken voor
de vele kaarten en bloemen die we kregen vanwege ons 60-jarig huwelijk.

Hanny en Henk Borst

30-08-2021 50 jaar getrouwd

Een feest met een gouden randje. De erepoort van de buren,
de vele kaarten en bloemen. Het was toppie.

Jan en Lia Besseling

Woorden schieten tekort om een ieder persoonlijk te bedanken voor de 
vele reacties en kaartenna het overlijden van

Maurice Legein

De vele kaarten, herinneringen en condoleances waren hartverwarmend  voor ons.
Bedankt.

Trees Legein-Kluft
Kinderen en kleinkinderen

Gutenacht Freunden
es wir Zeit für mir zu gehen.
Was ich noch zu sagen hätte

dauert eine Zigarette
und ein letztes Glas im stehen

Het was heel fijn om in Zwaag te wonen. Langs deze weg bedank ik Pé Bot, 
de buurtjes, dokter Bennis en Marian Overman, Ada, Ellis, Yvonne, Roelie en Ineke 

voor de vriendschap en steun die ik heb gekregen.

Detty Wierenga
overleden 30-08-2021 in Hospice Alkmaar

Familieberichten & Zoekertjes
DANKBETuIGING



Voor plaatsing in het Samenspel van 1 oktober graag uiterlijk op  
WOENSDAG 22 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.

GEZOCHT

GEVRAAGD

TE KOOP

Voor het vervoer van bewoners en cliënten van Kleinschalige Woonvoorziening 
de Westerhout in Blokker en Zorgboerderij De Oostertuin in Oosterblokker zoeken 

wij chauffeurs die dit als vrijwilliger  willen doen. 
Het gaat om één dag per week een paar uur per dag (van 08.00 tot 09.30 uur en 

van 15.15 tot 16.45 uur). De werkdag kunnen we in overleg bepalen.
Lijkt het u leuk om dit werk te doen of wilt u meer informatie, dan kunt u contact 

opnemen met Ted Alferink, telefoon: 06-20409687. 
Op de sites www.deoostertuin.nl en www.dewesterhout.nl vindt u meer informatie 

over de woonvoorziening en de zorgboerderij.

Nederlands sprekende huishoudelijke hulp voor drie uur per week, dag in overleg, 
in de wijk Kreeklanden in Wognum. Informatie: 06-13100344.

Wegens het met pensioen gaan van onze hulp zijn wij op zoek naar een be-
trouwbare, zelfstandige, proactieve hulp in de huishouding in Zwaag. Wij zoeken 
iemand die onze jaren 30 woning wekelijks bijhoudt, 3 uur per week. Vragen of 

interesse? Telefoon: 06-46702321

Wegens overcompleet te koop Siemens koelkast 1,5 jaar jong en Sharp 
combi magnetron.Tegen elk aanneembaar bod. Informatie: 0229-232781 (Blokker).



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) en COMPETITIE

18 sep Heren (ZA) De Blokkers-DEVO’58 (BEKER) 15.00 uur Blokker

25 sep Heren (ZA) De Blokkers-Meervogels’31 15.00 uur Blokker

26 sep Heren De Blokkers-FC Medemblik 14.00 uur Blokker

3 okt Heren Westfriezen-De Blokkers 14.00 uur Zwaag 

ZAALVOETBAL

17 sep Heren ZwaagHoogland/Kozijnen-Hovocubo 2 20.55 uur Zwaag

24 sep Dames RTC’72-Onze Gezellen 20.55 uur De Kreek

VOLLEYBAL

18 sep Heren WhamWham-Madjoe 2 14.00 uur Opgang

25 sep Heren WhamWham-VVW 14.00 uur Opgang

25 sep Dames WhamWham-VCH 16.00 uur Opgang

25 sep Dames WhamWham 3-NIVO 16.00 uur Opgang

1 okt Heren NIVO-VCJ’94 21.00 uur De Kers

12 sep Heren HV Blokker-Kleine Sluis 14.35 uur Oosterblokker

HOCKEY

19 sep Dames WFHC-Alkmaarsche MHC 12.45 uur De Roskam Zwaag

19 sep Heren WFHC-MHC Amsterdam 14.45 uur De Roskam Zwaag

Sportagenda september/oktober 

Openbare repetitie De Herleving 
De vakantie is voor de meeste leden weer voorbij en sinds eind 
augustus zijn de muzikanten van De Herleving weer begonnen 
met repeteren. Nog steeds op gepaste afstand van elkaar en 
zonder pauze, zodat we zo weinig mogelijk bewegingen heb-
ben, maar wel met veel enthousiasme.
We hopen dat we dit jaar weer een concert kunnen geven en zijn al lekker bezig met 
repeteren. We starten het seizoen meteen goed met een repetitiedag op zondag 26 
september. We hopen dat het weer goed is, want dan willen we van 16.00 tot 17.00 
uur een openbare repetitie houden, zodat u kunt horen met welke muziek we bezig 
zijn en wij u weer eens kunnen ontmoeten. Na afloop is er gelegenheid om nog even 
een drankje met elkaar te nuttigen. Deze openbare repetitie houden we alleen bij 
droog weer bij De Plataan voor de RK-kerk.
We zetten stoelen voor u klaar. Graag tot ziens!



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

19 sept Maks’ Voorleesfeest Kleine Gans  10.00-12.00 uur 
 Mak Blokweer, Blokker

20 sept Dorpsraadvergadering Zwaagdijk-West  Aanvang: 20.00 uur
 De Wildebras, Zwaagdijk-West

26 sept Over Dijk- en Duinentocht Westfriese Tourclub  Start: 09.00 uur
 Start: Handbalvereniging, Noorderdracht 42a, 0osterblokker 

26 sept Openbare repetitie De Herleving  16.00-17.00 uur
 De Plataan, Zwaag

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

Activiteitenagenda  september/
oktober

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

En de winnaars zijn… 

Onder alle mensen die vóór de zomervakantie een vrijwillige bijdra-
ge naar Stichting Samenspel overmaakten, werd een overheerlijke 
slagroomtaart verloot. Afgelopen week was het zover en zijn de ge-
lukkige winnaars uit de bus gekomen: Jos en Irene Vriend uit Zwaag. 
Zij ontvingen uit handen van de redactie de taart en daar hoorde natuurlijk een foto 
bij. En niet alleen Jos en Irene, maar iedereen die het Sa-
menspel heeft gesteund met een vrijwillige bijdrage: heel 
hartelijk bedankt! Heeft u nog geen vrijwillige bijdrage 
overgemaakt en wilt u dat alsnog doen? Elke bijdrage is 
uiteraard welkom! Steun uw dorpsblad door een vrijwil-
lige bijdrage over te maken op NL17 RABO 0122 1373 96 
ten name van Stichting Samenspel te Zwaag. u kunt uw 
bijdrage eventueel ook in een gesloten envelop bezorgen 
bij onze penningmeester op Dorpsstraat 126 in Zwaag.

Bestuur en redactie Stichting Samenspel

SAMENSPEL
St icht ing



Seizoen volleybalverenging Wham Wham is weer begonnen

Zoals jullie in de sportkalender in dit Samenspel kunnen zien, zijn ook 
de volleyballers van Wham Wham weer volop bezig met hun zaalsei-
zoen. Dankzij de hulp van velen hebben we de afgelopen periode niet 
stilgezeten en is er op gras (bij HSV Sport) en op het zand van onze 
beachvelden in Blokker volop doorgetraind en gespeeld.
Nu mogen we gelukkig ook de zaal weer in om aan de competities voor 
seizoen 2021-2022 deel te nemen. Als je interesse hebt in onze sport en in Wham Wham 
zelf, kijk dan eens op onze mooie site www.wham-wham.nl of op Facebook of Instagram.

Start to Volleybal
In oktober starten we ook weer met een cursus ‘Start to Volleybal’. Hier word je in 
een aantal weken wegwijs gemaakt in de technieken van het volleybal. De cursus 
loopt van oktober t/m december en vindt plaats op de dinsdagavonden in onze zaal 
aan De Opgang in Zwaag.  Als toetje kun je eind december deelnemen aan ons Olie-
bollentoernooi.
Voor meer informatie kun je een e-mail sturen naar: info@whamwham.nl . 
Vermeld daarbij dat je wat nadere informatie wil over ‘Start to Volleybal’. 

PR Wham Wham

Nieuws van Dorpsraad Zwaagdijk-West 

Na een lange tijd staat er weer een openbare dorps-
raadvergadering op de planning van Dorpsraad 
Zwaagdijk-West: maandag 20 september om 20.00 
uur in de kleine zaal van De Wildebras, waarvan de 
ingang aan de zijkant van De Wildebras ligt. 
We willen u hiervoor van harte uitnodigen zodat u kunt meepraten en op de hoogte 
kunt blijven van de ontwikkelingen in het dorp. De diverse werkgroepen zijn aanwe-
zig. Heeft u zelf nog een onderwerp dat u op de agenda wilt of heeft u vragen/sug-
gesties, stuur dan een mail naar info@dorpsraadzwaagdijk-west.nl . 
We hopen u de 20e te zien!

Op 12 oktober is er een bijeenkomst over de woningbouw in Zwaagdijk-West. Deze 
bijeenkomst wordt gehouden in de grote zaal. Graag informeren wij vooral de jonge 
mensen die al belangstelling hebben aangegeven, maar ook elke dorpsbewoner van 
Zwaagdijk-West is welkom. Wij inventariseren wat de behoeften in het dorp zijn. Wij 
verwachten een mooie opkomst en nemen de regels van het RIVM die dan gelden in 
acht. 

Dorpsraad Zwaagdijk-West



Doe mee met de activiteiten van 
Senioren Vereniging Oosterblokker
Binnenkort starten  wij weer met diverse activiteiten in 
de sfeervolle Pancratiuskerk in Oosterblokker.

Maandagochtend: Gym van 09.00 tot 09.45 uur of van 
10.00 tot 10.45 uur. Na afloop is er de mogelijkheid om 
na te zitten met koffie of thee.
Maandagmiddag: Jeu de Boules/koersbal 
Woensdagmiddag: Soos van 13.45 tot 17.00 uur. We starten weer op 22 september. 
De klaverjasser kan zijn hart ophalen.
Maandag en woensdag: Biljarten
Wandelprogramma: Eenmaal in de drie weken een wandelprogramma, samen te stel-
len door de deelnemers.

Op woensdag tussen 17.00 en 18.00 uur  was altijd de mogelijkheid om samen te 
genieten van een driegangen maaltijd. Wij streven ernaar daar weer mee te starten. 
Info hierover volgt nog. Extra feestelijk zijn onze openings- en sluitingsmiddagen, 
Kerst en Sinterklaas, opgeluisterd door artiesten uit de streek. Wij organiseren jaar-
lijks verschillende uitstapjes, info-ochtenden of middagen met onderwerpen waar 
interesse voor bestaat. Bent u geïnteresseerd, dan kunt u contact opnemen met ons 
secretariaat via telefoonnummer 06-11179234. u bent van harte welkom.

Marieke van Engen, namens het bestuur Pancratius ouderenvereniging Oosterblokker

KVG Zwaag bezoekt museum Sow to Grow in Enkhuizen

Op een zonovergoten prachtige dinsdag fietste 
een flinke groep dames, leden van KVG Zwaag, 
naar Enkhuizen voor een bezoek aan het mu-
seum Sow to Grow.
Na de ontvangst met koffie/thee werden we in 
dit prachtige gebouw dat vroeger gebruikt werd als weeshuis, en waardoor er nog 
veel geschiedenis over die tijd zichtbaar was, rondgeleid door een zeer enthousiaste 
vrijwilliger. Bijzondere en ook interessante details over hoe de grote zaadbedrijven 
– die vooral in vroegere jaren voor heel veel arbeidsplaatsen zorgden - geteeld en 
ontwikkeld werden. Voordat onze groenten, maar vooral bloemen voor de mensen 
te koop waren, was er al jarenlang geëxperimenteerd en laboratoriumonderzoek 
gedaan. Zo kregen we nog meer waardering voor ons eigen Nederlandse voedsel en 
de bloemenpracht.

Woensdag 22 september staat een gezellige avond jeu de boules spelen op het 
programma. Bij goed weer buiten, bij minder weer binnen. Als u zich nog niet heeft 
aangemeld, doe dat dan snel bij Tonny Rood, Willem Alexanderstraat 3 in Zwaag.



Nieuws van de Westfriese Toerclub (WFTC)

Wat hebben we een mooie nazomer gehad in de eerste weken van 
september en wat hebben de leden van WFTC hiervan genoten. Het 
begon eind augustus met clubrit De Hel van de Wieringermeer die 
een grote deelname kende. Een strakke noorderwind maakte de 
heenreis naar Hippolytushoef zwaar, maar zorgde wel voor een heerlijke terugreis 
naar Blokker.
In de weken daarna was er geen clubrit, maar hebben veel leden met het eerderge-
noemde mooie weer vele kilometers gemaakt; alleen of samen met andere leden in 
het weekend en op doordeweekse dagen. West-Friesland kent en herkent inmiddels 
steeds beter de leden van WFTC aan hun blauwe fietskleding. Dat het najaar nadert, 
merken we aan de korte avonden en dit betekent ook dat sommige leden straks gaan 
overstappen naar hun mountainbike of gravelfiets. Andere leden zullen overdag en 
in het weekend hun ritten blijven maken op hun racefiets en zoals eerder geschreven, 
kunt u op zondagmorgen best eens bij een groep aansluiten. Zie voor vertrekinfo op 
zondagmorgen onderaan dit bericht. 
Onze eerstvolgende clubrit is op zondag 26 september. Die dag rijden we de ‘Over 
Dijk- en Duinentocht’, een rit over twee afstanden: 65 en 97 kilometer. 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 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 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



Lees verder op de volgende pagina >>

Superskoon      Door Piet Kroon

Hemelvaart en Pinksteren zijn voorjaarsdagen die per traditie vóór dag en dauw de 
luiken van de wereld openzetten. Elk jaar opnieuw beconcurreren ze elkaar wanneer 
het op vroeg opstaan aankomt. Juist dan maken velen gebruik van de talloze keuze-
mogelijkheden om de natuur in te gaan. Beweging staat hierbij als vanouds hoog in 
het vaandel, zoals dauwtrappen, fietsen en zwemmen, om van het dekselse geram op 
potten en pannen op Pinksterzaterdagmorgen nog maar niet te spreken. Het doel om 
het gesnurk in de slaapvertrekken te doen verstommen heiligt blijkbaar alle denkbare 
middelen! 
Sinds kort heeft een nieuwe rage op vele plekken in ons land de handen uit de mou-
wen doen steken en de kuiten doen strekken, want deze activiteit vindt niet alleen in 
West-Friesland plaats. Sterker nog, ze breidt zich als een olievlek uit over ons water-
rijke landje, om maar een beladen uitdrukking te gebruiken.

“Sup is mijn 
naam! De acti-
viteit op mijn 
plank doet 
sterk denken 
aan het surfen 
van mijn snel-
lere broer. 
Beaufort kan 
hem niet 
hoog genoeg 
zijn en hij 
beweegt zich 
bij de gratie 
van behendigheid, kracht en stuurmanskunst om een zo groot mogelijke snelheid te 
ontwikkelen. Maar daarmee houdt de vergelijking eigenlijk wel op, want ik ben weer 
stabieler en steviger en er wordt met mij wat áfgepeddeld! Mijn supper beleeft een 
brok plezier en voert met zijn spaan het hoogste woord!”

Het suppen heeft wel een heel duurzaam tintje gekregen toen wij lazen dat Kirstin 
Buis, een vertrouwd klankbord van de schoonmaakactie Superskoon, haar pijlen heeft 
gericht op het schoonvegen van de West-Friese wateren. De schoonveegactie van de 
Atlantische Oceaan door Boyan Slat is hierbij vergeleken natuurlijk een totaal ander 
verhaal, maar dit spektakel in De Streek is wel een herkenbaar lokaal initiatief dat 
wel degelijk tot de verbeelding spreekt. Stofzuigers, bladblazers, mega vangarmen en 
ander mechanisch aangedreven hulpmiddelen worden door de suppers allemaal bot-
weg genegeerd, want hier wordt aandrijfkracht bepaald door enthousiasme, uithou-
dingsvermogen en behendigheid. Zo kon het gebeuren dat juist op Hemelvaartsdag 



– what’s in a name! - op de ursemmerplas een aantal enthousiastelingen, gewapend 
met peddel en grijper, het drijvende plastic en aanverwante troep te lijf ging. Het 
glinsterende, kabbelende water liet de plonzende peddels zonder tegenstribbelen hun 
gang gaan, want Moeder Natuur had zich al veel te lang kapot geërgerd aan de zwer-
vende zooi. Alles wat aan rommel als ongenode gast in het water dreef, werd door de 
‘supporters’ opgevist en verzameld in emmers die op de sups waren verankerd. 

Het was een bijzondere vertoning die mijn verbeelding een zwiep gaf. De pedde-
laars roerden vriendelijke lachrimpeltjes op de nog ochtendgladde waterplas. Ruimte 
genoeg, geen aanvaringen, slechts wedijver om wie met de twijfelachtige eer van het 
meeste plastic ging strijken.
Maar wacht eens even, gaf vanaf een afstand het rechtop staand peddelen niet 
zomaar de indruk van lopen óp het water, wat bijna een soort oriëntaals, Bijbels 
visioen opriep? Had Petrus niet ooit, weliswaar 2000 jaar geleden, de stoutste schoe-
nen uitgetrokken om zijn op het water wandelende Heiland tegemoet te lopen? Had 
hij toen maar een sup gehad! Nu was hij op een haar na verdronken, want aan zijn 
geloof in het drijfvermogen van de Verlosser mankeerde nog wel wat.

Dan toch maar beter snel teruggeschakeld naar de werkelijkheid van dichter bij huis, 
waaraan ook nog wel het een en ander viel te sleutelen. Deze is juist nu gestoeld op 
een ánder rotsvast geloof, namelijk dat duurzaamheid een toekomst is waar wij met 
geen mogelijkheid omheen kunnen varen. 
Laatst was Kirstin met een groep op afval beluste vrijwilligers in Zwaag te vinden, 
terwijl wij op dezelfde dag, een tikkeltje schuldbewust, aan een bakkie op een terras 
aan de Doelenkade in Hoorn zaten en enkele het water aanvegende suppers de ha-
ven in zagen varen. Er is verandering op til. De mentaliteit is aan het kantelen. 
Het display knippert in de richting van bewustwording naar een schonere wereld. De 
suppers in de Slapershaven passeerden een wakkere dukdalf die kaarsrecht boven het 
water uitstak. Ze volgden het standing-up voorbeeld van die meerpaal. Op een sup 
mocht zelfs een hond met z’n baas mee. Die had de dag van zijn leven.
Amber alert! Binnenkort kiezen enthousiastelingen, onder aanvoering van Kirstin, 
weer opnieuw het kabbelende sop. Dringend advies: houd zwerfvuil binnen de 
perken! Bewoners in de buurt van water moeten op hun hoede zijn, want de sup-
pers kunnen zomaar in de buurt opduiken. Signalement: personen van allerlei slag, 
variabel postuur, gewapend met plank, emmer, peddel en grijper. Ze zijn niet vuurge-
vaarlijk, maar wel gebrand op alles wat aan troep in het water drijft.



Wie verdient de Vrijwilligersprijs Hoorn 2021?

Ken jij een vrijwilliger die wel eens in het zonnetje mag 
worden gezet? Die echt het verschil maakt binnen jouw 
organisatie? Of een maatschappelijke organisatie die zo 
goed werk verricht, dat iedereen het mag weten? Ken jij 
die vrijwilliger of vrijwilligersorganisatie uit de gemeente 
Hoorn? Meld deze dan aan voor de Vrijwilligersprijs 
Hoorn 2021! Wie verdienen dit jaar deze geweldige waarderingsprijs?

Ook dit jaar organiseert Vrijwilligerspunt Westfriesland in samenwerking met ge-
meente Hoorn de Vrijwilligersprijs Hoorn, dé waarderingsprijs voor vrijwilligers en 
vrijwilligersorganisaties. Er zijn twee categorieën: de Vrijwilliger en de Vrijwilligersor-
ganisatie. Bewoners uit de gemeente Hoorn kunnen hun favoriete vrijwilliger en/of 
vrijwilligersorganisatie/-(burger)initiatief aanmelden tot 25 oktober via www.vrijwil-
ligersprijshoorn.nl . De vrijwilligersorganisatie dient gevestigd te zijn in de gemeente 
Hoorn. De vrijwilliger doet vrijwilligerswerk bij één of meerdere organisaties in de 
gemeente Hoorn en/of woont in de gemeente Hoorn en doet in een andere gemeen-
te vrijwilligerswerk.

En de winnaar is…
Na 25 oktober buigt de vakkundige jury zich over de aanmeldingen en kiest vervol-
gens van beide categorieën drie genomineerden. Vanaf 24 november kan er gestemd 
worden op de genomineerden. Op vrijdag 10 december zal de Vrijwilliger en de Vrij-
willigersorganisatie 2021 van Hoorn bekend worden gemaakt.

De winnaars van vorig jaar: Watertaxi Hoorn (vertegenwoordigd door Bram Nijenhuis), 
Jan van der Gracht en Jim Borra.



Voorleesfeest Kleine Gans

Zondag 19 september 
organiseert MAK Blokweer 
een sprankelend voorleesfeest voor peuters en 
kleuters met het thema ‘herfst’. Aan de hand van 
het prentenboek ‘De herfst van Kleine Gans’ kun-
nen ouders en kinderen de natuur in de vroege 
herfst beleven.
Een hele mooie zomer lang ging een Kleine Gans 
haar gang. Ze speelde, zwom en ze genoot. Onge-
merkt werd ze sterk en groot. De bomen begon-
nen te verkleuren. Kleine Gans voelde: er gaat 
iets gebeuren. Kleine Gans trekt door het bos en 
vraagt al haar vriendjes wat zij doen als het herfst 
wordt. Als ze probeert hetzelfde te doen, lukt dat niet of voelt het niet goed. Maar 
dan trekt er een vlucht ganzen over en weet ze wat haar te doen staat.
Het verhaal van Kleine Gans wordt door een medewerker van MAK Blokweer op een 
mooie plek vol herfstkleuren in het natuurpark voorgelezen. Na afloop ontvang je 
een bijzondere schatkist waarmee je zelf een rondje door het herfstige Boezelbos 
kunt wandelen om samen met je kind naar natuurschatten te speuren.

Informatie en reserveren
Deze activiteit is voor kinderen van drie t/m zes jaar en vindt plaats van 10.00 tot 
12.00 uur. Deelname kost 5,50 euro per persoon (inclusief materialen en een kopje 
koffie of thee voor papa of mama). Meer informatie en reserveren: 
www.mak-blokweer.nl .



Helpende handen gezocht! 

Heb je twee rechterhanden, werk je graag in de buitenlucht met de natuur of ben je 
goed in het schrijven van teksten? Zet je talenten dan in als vrijwilliger bij een maat-
schappelijke organisatie. Voor verschillende functies is MAK Blokweer op zoek naar 
vrijwilligers. Met name een timmerman, (ecologische) tuinier en een ondersteunend 
medewerker zijn op korte termijn erg welkom.
Het technische onderhoud van de boerderij, het bezoekerscentrum en het park wordt 
verzorgd door een klein, gezellig groepje vrijwilligers: de technische dienst. In deze 
groep is nog plaats voor een goed onderlegde timmerman of andere ‘handige Harry’ 
die één dag(deel) per week beschikbaar is om met uiteenlopende klussen aan de slag 
te gaan. Dit kan bijvoorbeeld iemand zijn die in het verleden een technisch beroep 
heeft beoefend en nog graag zo nu en dan met zijn handen wil werken.

De moestuin en overige tuinen op het terrein van MAK Blokweer worden op ecolo-
gische wijze onderhouden door verschillende vrijwilligers. Verstand van ecologisch 
tuinieren is geen vereiste: al doende brengt de beheerder je alle fijne kneepjes van 
het vak bij. Het werk in de (moes)tuin is een mooie tijdsbesteding voor wie groene 
vingers heeft en graag in de buitenlucht bezig is.

Iemand die plezier heeft in schrijven, communicatief vaardig is en goed met compu-
ters overweg kan, kan aan de slag om MAK Blokweer zowel online als offline goed te 
vertegenwoordigen. Als medewerker PR & Communicatie hou je de website up-to-
date en zorg je dat nieuwtjes en activiteiten het grote publiek weten te bereiken via 
sociale media, kranten en nieuwsbrieven. Deze vrijwilligersbaan is heel geschikt om 
(extra) werkervaring op te doen in een communicatiefunctie.

Voor wie graag onder de mensen is, enkele uurtjes per maand over heeft en voldoe-
ning haalt uit mensen gastvrij en vriendelijk ontvangen, is de functie van ondersteu-
nend medewerker een schot in de roos. Een leuke bijkomstigheid van dit werk is dat 
je kleine horeca en het informeren van bezoekers kunt combineren. Samen met een 
van de andere baliemedewerkers wordt op die manier gezorgd voor een gastvrije 
beleving van de locatie van MAK Blokweer.

MAK Blokweer biedt een centraal gelegen groene werkplek, een gezellig team colle-
ga’s en nuttig en afwisselend vrijwilligerswerk, midden in het groen. Ook ben je WA- 
en ongevallen verzekerd. Interesse in een van bovenstaande vacatures, of benieuwd 
op welk terrein je nog meer de handen uit de mouwen kunt komen steken? Bekijk 
alle openstaande vacatures bij MAK Blokweer: https://bit.ly/37Qj0KO

Stichting MAK Blokweer, Kloosterhout 1-2, Blokker,www.mak-blokweer.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 19 september Octaaf:
ds. T. van Lente- Griffioen en ds. J. Meinders, gezamenlijke dienst.

Zondag  26 september Blokker: 
ds. R. Kooiman, HA.

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.

Griepvaccinaties en pneumokokkenvaccinaties 

De griepvaccinaties en pneumokokkenvaccinaties vinden dit jaar 
plaats op dinsdag 2 november van 12.30 tot 14.00 uur en vrijdag 
5 november van 11.30 tot 13.00 uur. 
Net als vorig jaar zal dit plaatsvinden in de gymzaal tegenover 
de praktijk. Wij verzoeken u vriendelijk de 1,5 meter afstand te 
handhaven en de aangegeven looproute te volgen. Indien u ver-
koudheidsklachten heeft, benauwd bent of koorts heeft, verzoeken wij u telefo-
nisch contact op te nemen en niet naar het vaccinatiespreekuur te komen. 

Dit jaar worden de mensen die dit jaar 69, 70, 71, 72 of 73 jaar oud zijn of wor-
den, opgeroepen voor een pneumokokkenvaccinatie. Deze vaccinatie is eens in de 
vijf jaar. De pneumokokkenvaccinatie geeft extra bescherming tegen longontste-
king. Vooral oudere mensen kunnen sneller en erger ziek worden door pneumo-
kokken. Meer informatie over pneumokokken vindt u op de uitnodigingsbrief die 
u ontvangt als u in deze leeftijdscategorie valt. 
De pneumokokkenvaccinatie vindt gelijktijdig met de griepvaccinaties plaats.
Indien u voor een griepvaccinatie en/of een pneumokokkenvaccinatie in aanmer-
king komt, ontvangt u uiterlijk 9 oktober een uitnodigingsbrief van ons. Alleen 
met een uitnodigingsbrief kunt u de vaccinatie(s) ontvangen. 
Bewoners van de Perelaar zullen thuis geprikt worden, meer informatie hierover 
staat in de uitnodigingsbrief.

Voor actuele informatie: www.julianalaan.praktijkinfo.nl



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. 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

Za. 25 sept. 19.00 uur Oosterblokker Startzondag - Eucharistieviering m.m.v. Zingerderwijs 

        uitreiking Matteüsspeld

Zo. 26 sept. 09.30 uur Zwaag Eucharistieviering m.m.v. Cantor

  11.00 uur Hoorn Eucharistieviering

Za. 02 okt. 19.00 uur Westwoud Eucharistieviering

Zo. 03 okt. 09.30 uur Zwaag Eucharistieviering

  11.00 uur Hoorn  Eucharistieviering m.m.v. Clara Voce

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


