
Woont u buiten het verspreidingsgebied?
Geïnteresseerden die buiten het verspreidingsgebied wonen, maar wel het Samenspel willen 
ontvangen, kunnen contact opnemen met Ben Gitzels, telefoon: 0229-262185. 
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 10 april kunt u inleveren 

uiterlijk op woensdag 1 april 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 Ben Gitzels: 0229-262185.

Jaargang 50, nummer 6 27 maart 2020

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 - Mandy van der Laan 
- Henny Schoonderwoerd - Corina van Willegen 
- Annemieke Ooms - Chris Baesjou
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Volg ons ook op Facebook: www.facebook.com/Samenspel

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

Samenspel en het coronavirus
Toen het Samenspel naar de drukker ging, was nog niet bekend of alle activiteiten 
in deze editie wel door zouden gaan. Dit natuurlijk in verband met het coronavirus. 
Houd de desbetreffende websites in de gaten voor meer informatie. 

Meer informatie van de rijksoverheid over het coronavirus is te vinden op:
rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19

Meer informatie van RIVM: rivm.nl/coronavirus.

MEE & de Wering breidt dienstverlening uit vanwege corona 
MEE & de Wering regio West-Friesland zet alle hens 
aan dek om sociaal isolement, veroorzaakt door de 
stillegging van het openbare leven, te voorkomen. Met een aantal gemeentes zijn 
afspraken gemaakt om de kwetsbaarste inwoners bij te staan. In Hoorn, Drechterland 
en Medemblik worden onder andere preventieve belrondes opgezet en worden vrij-
willigers ingezet om boodschappen te doen voor anderen. 

Nu het openbare leven vanwege het corona-virus grotendeels stil ligt, dreigen som-
mige mensen in een isolement te raken. Sommige inwoners kunnen minder flexibel 
reageren op wat er nu om hen heen gebeurt. Bijvoorbeeld ouderen of mensen met 
een stoornis in het autisme-spectrum. Ook mantelzorgers ervaren de gevolgen van de 
crisis, omdat de dagbesteding van hun naasten is weggevallen. Deze mensen dreigen 
nu extra de dupe te worden. Ze raken overbelast, kunnen geen bezoek krijgen of 
de deur uit voor de noodzakelijke sociale contacten. Sommige mensen kunnen door 
zo’n situatie vereenzamen of verward raken. En dat kan vervelende gevolgen heb-
ben, voor nu, maar ook voor de langere termijn. Anderen hebben nu gewoon extra 
praktische hulp nodig. 

Halen van een boodschap
De stichting zocht contact met de West-Friese gemeentes. Gezamenlijk wordt geïn-
ventariseerd waar er welke hulp nodig is. Eigen professionals én talloze extra vrijwil-
ligers staan klaar om ervoor te zorgen dat iedereen zo normaal mogelijk verder kan. 
Vrijwilligers kunnen helpen met het halen van een boodschap, het bieden van een 
luisterend oor of het opzetten van belcirkels. Professionele maatschappelijk wer-
kers en ouderenadviseurs kunnen de kwetsbare inwoners verder ondersteunen. Een 
telefoonteam zit klaar om met inwoners in gesprek te gaan, over de zorgen die men 

Lees verder op de volgende pagina >>



De stillegging van het openbare leven veroorzaakt sociale problemen (foto iStock/krwut)

heeft en om samen op zoek te gaan naar oplossingen. 

Sociale verveling
Alle kwetsbare mensen die wel wat hulp kunnen gebruiken, kunnen bij ons terecht. 
Niet alleen voor de praktische zaken, ook tegen de sociale verveling ondersteunt MEE 
& de Wering mensen die thuis zitten, de stichting geeft elke dag tips op Facebook en 
Twitter om de dag zinvol en gezond door te komen.

Solidariteit
De laatste dagen hebben zich veel mensen bij de stichting gemeld als vrijwilliger aan-
gemeld. Het is fantastisch om te merken dat er zoveel mensen zijn die wat voor een 
ander willen doen. Zo’n vreemde situatie als deze roept ook heel veel solidariteit op. 
Wij kunnen de partijen samenbrengen, omdat wij de netwerken al hebben.

Bericht van Huisartsenpraktijk Julianalaan 
en Huisartsenpraktijk Blokker

In verband met het coronavirus verzoeken wij u om niét naar de praktijk te komen, 
maar altijd eerst telefonisch contact op te nemen. Alleen als u een afspraak heeft 
of urine wilt inleveren, kunt u naar de praktijk komen. 

Heeft u algemene vragen over het coronavirus?  
Neem dan contact op met het publieksnummer van het RIVM,  0800-1351.
Maakt u zich zorgen over uw eigen gezondheid of die van uw huisgenoten?  
Kijk eerst op Thuisarts.nl, daar staat wat u moet doen. 
 
Voor actuele informatie: www.julianalaan.praktijkinfo.nl en www.hapblokker.nl.



Ophaaldata oud papier Blokker
Het oud papier wordt elke woensdag in de even weken 
opgehaald in Blokker. De opbrengst komt ten goede  
aan De Blokkers.

OPHAALDATA: WOENSDAG   1 APRIL 
 WOENSDAG 15 APRIL 
SVP PAPIER GEBuNDELD OF IN DOOS/BAk AAN DE WEG ZETTEN.

Scholen dicht, noodopvang open

Per 16 maart zijn alle scholen gesloten. De basis-
scholen in Blokker, Zwaag en Hoorn hebben samen met kinderopvangorganisaties 
heel snel afspraken gemaakt over het opvangen van kinderen. Op een aantal locaties 
is een zogenaamde noodopvang opgestart. Ouders zijn hierover via de eigen school 
en de kinderopvang geïnformeerd, evenals over de wijze waarop kinderen hiervoor 
moeten worden aangemeld. Heel belangrijk is dat het hier alleen gaat over de op-
vang van kinderen van wie de ouders een zogenaamd cruciaal beroep hebben. Alle 
informatie hierover is ook te vinden op onze website www.obshetooievaarsnest.nl. 
Voor alle andere ouders geldt dat zij zelf of binnen hun eigen netwerk opvang zullen 
moeten regelen. Gelukkig zien we dat heel veel ouders daar ook in slagen en oplos-
singen hebben gevonden. 

Onderwijs thuis
De tweede stap was dat scholen meteen ook met het organiseren van onderwijs voor 
thuis aan de slag zijn gegaan. Soms doordat kinderen hun boeken en schriften op 
school konden ophalen, maar ook digitaal. Op het Ooievaarsnest konden ouders een 
chromebook komen lenen als ze zelf geen computer thuis tot hun beschikking had-
den. De leerkrachten hadden binnen no time diverse opdrachten digitaal verzameld 
en klaargezet, zodat de kinderen thuis met het schoolwerk aan de slag konden. Via 
zogenaamde ‘hangouts’ hebben kinderen en leerkrachten contact met elkaar en kun-
nen er vragen gesteld worden of kan gewoon even gezellig bijgekletst worden. Onze 
gymleerkracht stuurt regelmatig leuke beweegopdrachten naar de kinderen en zij 
sturen ons weer filmpjes terug waarin ze laten zien hoe dat gaat thuis. Van veel ou-
ders hebben we complimentjes gekregen over de snelheid waarmee we het onderwijs 
voor thuis konden aanbieden en dat zijn mooie opstekers voor alle collega´s. Het is 
voor iedereen toch wel een heel gekke tijd zo. 

Namens Het Ooievaarsnest willen we alle kinderen en ouders en verzorgers veel suc-
ces wensen deze weken. We hopen dat we inderdaad in april weer open kunnen, 
maar tot die tijd houden we digitaal contact.

Caroline Sunnotel, directeur Obs Het Ooievaarsnest
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L5 50 jaar!

Niet alleen het Samenspel viert dit jaar haar vijfi gjarig 
jubileum. Ook Ida en Ton Steen uit Blokker hebben iets met 

het getal 50. 

Ida en Ton Steen vieren dit 
jaar hun vijftigjarig huwelijk! 

Ida Theresia Maria kluft werd 
geboren op 10 december 1948 aan de 

Noorderdracht 10 in Blokker. Antonius 
Ludovicus Maria Steen kwam op 14 no-
vember 1946 aan de Oosterblokker 12 in 
Huize de Landbouw ter wereld. Ida en Ton 
trouwden op 21 november 1969 voor de 
wet in Blokker en op 15 oktober 1970 vond 
het kerkelijk huwelijk in Blokker plaats.

Ton: “Onze verkeringstijd liep van 1964 tot 1970. Door mijn vriendschap met 
Ida’s broer Peter en met Wim Stroet is deze verkering ontstaan. Na ons huwelijk 
hebben we gewoond op de Pennekamplaan 12 in Oosterblokker. Hier werden 
onze dochters geboren: Jolanda op 7 januari 1975 en Anita op 7 juli 1977. In 
1987 verhuisden we naar de Wagenaarstraat 34 in Westerblokker, het ouderlijk 
huis van Ida’s ouders. Hier wonen we nog steeds met heel veel plezier. Inmid-
dels hebben we drie kleinkinderen: Sydney (03-05-2006), Mitchel (15-02-2012) 
en Jasper (04-05-2016). En we zijn nog steeds gelukkig getrouwd!”

Blij verrast waren wij dat tijdens het carnaval in Zwaag ons vijftigjarig jubileum 
onder de aandacht kwam. Twee ‘oudjes’ waren in goud gekleed en van top tot 
teen in Samenspel gehuld onder het motto: OUD, ben je bedonderd, 50 is de 
helft van 100.

“Zo dachten wij een mooi actueel thema te hebben voor het Zottenbal op 
maandagavond bij carnavalsvereniging Het Masker in Zwaag. Dus zo gezegd, 
zo gedaan. Al weken van tevoren spaarden wij alle Samenspellen die over wa-
ren van onze kids die het blaadje rondbrengen. We hadden grootste plannen 
om het Samenspel te promoten en te feliciteren op deze avond. Als Abraham 

Lees verder op de volgende pagina >>



Oproep: ook iets met het getal 50?
Lezers opgelet: heb je ook iets met het getal 50? Woon je op nummer 50? 
Heb je schoenmaat 50 of heb je misschien wel 50 huisdieren? Of vier je dit 
jaar ook een 50-jarig jubileum? Je kunt het zo gek niet bedenken, als het 
maar met 50 te maken heeft. Laat het ons snel weten via de mail:  
redactie@stichtingsamenspel.nl. Doe er ook een leuke foto bij!

en Sara stalen we de show in 
onze gouden outfit, die we 
via Marktplaats, Noppes, de 
fietsenwinkel en het internet 
bij elkaar gevonden hadden. 
Na een mooi avondje plakken 
en knippen waren Abraham 
en Sara klaar. Met een mooie 
vijfde plek waren we zeer 
tevree. Daarna nog een mooi 
avondje feesten.
Wij feliciteren het Samenspel 
met hun 50-jarig bestaan en 
hopen dat het Samenspel nog 
50 jaar doorgaat. Het is een 
mooi dorpsblad, voor en door 
de dorpsgenoten!”

Groetjes Abraham en Sara

Tentoonstelling Oorlog in Blokker
Nico Kolenberg was actief lid binnen de binnenlandse strijdkrachten. Op 6 mei, een 
dag na de bevrijding, kreeg Nico opdracht een boerderij te observeren waarvan het 
vermoeden bestond dat Mussert (leider NSB) zich daar schuilhield. Nico en zijn maat 
hadden zich die dag verstopt in de walkant van het toenmalige Unjerpad. Vrij onver-
wacht fietsten twee Duitse soldaten langs en er ontstond een vuurgevecht waarbij 
Nico Kolenberg dodelijk werd getroffen.

Op 2 en 3 mei wordt de oorlog in Nederland en West-Friesland met foto’s en tekst 
verteld. Daarnaast worden de verhalen van de Blokkerse verzetshelden kolenberg, 
koppes en Wagenaar in beeld uitgelicht. 
Dit vindt plaats in de Nederlands Hervormde Dorpskerk aan de Westerblokker 105 
(hoek kolenbergstraat) in Blokker van 11.00 tot 16.00 uur.

Bent u nieuwsgierig geworden? Dan bent u deze dagen van harte welkom.



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 
even weken opgehaald in Zwaag.

OPHAALDATA: 
MAANDAG 30 MAART
MAANDAG 13 APRIL

De 40MM - Verandering door Wandeling  

De 47e editie van de 40MM staat voor de deur: zaterdag 23 mei. De 
inschrijving is reeds van start gegaan! Wederom hebben we een aan-
tal prachtige routes uitgezet door het West-Friese landschap en over de IJsselmeer-
dijk. u kunt inschrijven via www.40mm.nl of bij een van de vele locaties in West-Fries-
land waar inschrijfformulieren verkrijgbaar zijn voor maar 3 euro. Zie de website voor 
verkoopadressen. Het doel van de 40MM is om zoveel mogelijk sponsorgeld bijeen 
te brengen. Met dit sponsorgeld helpen we vele projecten in minder ontwikkelde 
landen over de hele wereld. Dit kunt u doen door gezellig mee te wandelen maar ook 
door wandelaars te sponsoren.

Korte en lange routes
De 40MM sponsorwandeltocht vindt plaats in Venhuizen en omgeving. Er zijn vijf 
afstanden: de korte 4 kilometer kinderroute en de afstanden 8, 9, 24 en de 40 kilo-
meter. Met een variatie aan afstanden en starttijden is het voor iedereen mogelijk te 
genieten van de gezelligste wandeling in West-Friesland.

Verandering door wandeling
Met elkaar maken we er ook in 2020 weer een succes van. Het is ieder jaar prachtig 
om te zien hoe iedereen een stapje meer doet. Door gezellig mee te wandelen, draag 

je bij aan een positieve verandering 
bij de verschillende projecten in de 
minder ontwikkelde landen. Voor alle 
projecten die wij ondersteunen en voor 
verder informatie, zie onze website 
www.40mm.nl. 

Wij rekenen weer op ieders steun en 
maken er samen tijdens deze 47e editie 
een mooie dag van! 

De 47e editie staat voor de deur: 23 
mei. (Foto aangeleverd door 40MM)



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

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

Filmavond KVG

Dinsdag 10 maart hebben we de film Bohemian Rhapsody geke-
ken. Onder het genot van popcorn en in de pauze een hartig hapje 
hebben we weer een mooie avond gehad. Deze film gaat over het 
leven van de hoofdrolspeler Freddie Mercury, zanger van de band 
Queen. De jonge Farrokh Bulsara wordt geboren in Stone Town en 
verhuist later naar Engeland. Daar ontdekt hij zijn grote passie voor muziek. Hij ont-
moet Brian May en Roger Taylor na een optreden met hun band Smile, die in zak en 
as zitten omdat de leadzanger Tim Staffell net is opgestapt. Bulsara stelt een samen-
werking voor en al snel wordt de band Queen gevormd. Farrokh verandert zijn naam 
naar Freddie Mercury en de leden van de band beginnen met het schrijven van num-
mers. Na de lange opnamesessie van Bohemian Rhapsody wordt de band verteld dat 
dit nummer nooit een succes zal worden en dat het voor de radio veel te lang duurt. 
Het tegendeel blijkt. Queen wordt een van de grootste rockbands van de wereld met 
de ene na de andere hit. In 1985 staat de band op het legendarische concert Live Aid 
en heeft er groot succes. De band heeft echter weinig tijd om daarvan te genieten, 
want bij zanger Mercury is aids geconstateerd. Het was een heel indrukwekkende 
film. Woensdag 15 april, aanvang 19.45 uur, hebben we een lezing over de Tweede 
Wereldoorlog. Deze avond wordt verzorgd door Marian Buisman en vindt plaats in 
Het Gouden Hoofd in Blokker.
Wilt u een keer vrijblijvend komen kijken? Neem dan contact op met onze secretares-
se Marian Stavenuiter, telefoon 06-37310213 of mail naar kvgstanna@hotmail.com.

Bestuur K.V.G. St. Anna

Jaarvergadering en pubquiz gaan niet door
In de afgelopen editie van Samenspel stond een stukje over onze jaarvergadering 
en pubquiz op 27 maart. Gezien de maatregelen met betrekking tot het coronavirus 
gaat deze activiteit niet door op de geplande datum. Zodra het weer kan, wordt een 
nieuwe datum geprikt. 

Michel Koppes, IJsvereniging oosterblokker-Westwoud



Hulp Dichtbij van Vrijwilligerspunt helpt 
samen het coronavirus overwinnen
De afdeling Hulp Dichtbij van Vrijwilligerspunt brengt hulpvra-
gers en vrijwilligers bij elkaar. Gezellig samen een kopje koffie 
drinken. Even naar buiten een wandelingetje maken of samen een boodschapje doen. 
Voor een vrijwilliger vaak een kleine moeite. Voor kwetsbare groepen zoals ouderen 
hét sociale lichtpuntje in de week. En nu zelfs dit lichtpuntje er door het coronavirus 
niet meer in zit, dreigen deze mensen in een sociaal isolement te raken. Iets dat Vrij-
willigerspunt echt niet aan kan zien. Wij roepen dan ook iedereen in West-Friesland 
op te laten weten als je hulp nodig hebt, of juist hulp kunt bieden, hulp is namelijk 
dichterbij dan je denkt. 
De hond uitlaten. Een praatje maken, telefonisch, of via Skype. Er zijn veel manieren 
waarop we mensen uit de kwetsbare groep kunnen helpen, zonder dat we daarmee 
de kans op verspreiding van het coronavirus vergroten. Veel hulpvragen van Hulp 
Dichtbij, waarvoor nog geen vrijwilligers zijn gevonden, hebben betrekking op samen 
erop uitgaan. Dat kan helaas nu niet meer. Maar het zou natuurlijk geweldig zijn 
als we een alternatief zouden kunnen bieden en deze mensen toch zouden kunnen 
blijven betrekken bij de maatschappij. Maar ook voor de nieuwe hulpvragen die juist 
nu door het coronavirus en de verscherpte maatregelen van het RIVM ontstaan. Wij 
hopen vanuit Hulp Dichtbij ook deze mensen te kunnen helpen in deze zware peri-
ode, waarin we juist op elkaar zijn aangewezen. 

Hulp vragen of bieden via coronahelpers.nl
Vrijwilligerspunt is partner van de website www.coronahelpers.nl, een van de initia-
tieven in Nederland die hulpvragers en hulpaanbieders samenbrengt. Op deze web-
site kan hulp gevraagd en hulp geboden worden. Diegenen die het lastig vinden dit 
online te doen, kunnen ook Vrijwilligerspunt bellen op 0229-216499 en vragen naar 
de afdeling Hulp Dichtbij, of een e-mail sturen naar info@vrijwilligerspunt.com.

OPROEP 

Hoe kom jij de dag door tijdens de coronacrisis?
Nu iedereen door het coronavirus aan huis gekluisterd is 
omdat er geen activiteiten buitenshuis meer worden geor-
ganiseerd, zijn wij heel benieuwd hoe jullie de dag doorko-
men. Worden de kasten uitgemest, worden nu eindelijk de 
klussen gedaan die al tijden blijven liggen of zijn de puzzels 
van zolder gehaald? Of ben jij een van de vele toppers die 
juist heel hard aan het werk is om de crisis helpen te bestrij-
den? Stuur vóór 1 april een foto (minimaal 1 Mb) met bege-
leidende tekst naar redactie@stichtingsamenspel.nl zodat 
wij deze in het volgende Samenspel kunnen plaatsen.



Familieberichten & Zoekertjes

Een handdruk, een brief of een kaartje, een woord of een gebaar.

Voor de vele blijken van belangstelling bij het overlijden van mijn lieve man,
 onze zorgzame vader en lieve opa

Gerard Verbeek
betuigen wij onze oprechte dank.

uw medeleven is ons tot grote steun geweest.

Henriëtte Verbeek-Helmink
kinderen en kleinkinderen

Zwaag, maart 2020

Gouden halsketting, memento van tevens verloren liefde. 
Ronde schakels 2mm en ronde sluiting 1cm. Verloren in de buurt van kloosterhout 

wandelpaden of Deen, Aldi en hun parkeerterreinen in Blokker of Zwaag. 
Ik moet lopen wegens slechte benen en kom dus niet ver van huis.

Natuurlijk is er een beloning! Veel dank.
Margareta, telefoon 0229-296864

Gouden ketting met vaste hanger.
Verloren op 12 maart op de route Benonilaan, Plukkerspad, Groenewoud, krom-

mewoud, Butterwoud, Binnenpolder.
Tiny Oud, telefoon 0229-232785

DANkBETuIGING

VERLOREN

Voor plaatsing in het Samenspel van 10 april graag uiterlijk op  
WOENSDAG 1 april 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.



Lees verder op de volgende pagina >>

’t Herdertje biedt gratis noodopvang aan

kinderopvang ‘t Herdertje biedt gratis noodop-
vang voor ouders in een vitale beroepsgroep, 
ongeacht of de ouders klant zijn. Ouders in een 
vitale beroepsgroep moeten kunnen blijven 
werken. Er moet opvang zijn zodat mensen met 
vitale beroepen aan het werk kunnen blijven. Vanzelfsprekend kunnen ouders die bij 
kinderopvang ‘t Herdertje opvang afnemen, een beroep doen op noodopvang. Zij 
kunnen ook kosteloos extra dagen opvang afnemen. Moet een ouder extra werken, 
dan kunnen zij dit per e-mail doorgeven aan de planning: planning@herdertje.nl.

Noodopvang toegankelijk voor ouders die geen gebruik maken van kinderopvang
Aan alle ouders die normaliter geen gebruik maken van kinderopvang en werken in 
een vitale beroepsgroep, biedt kinderopvang ‘t Herdertje gratis noodopvang aan. 
Noodopvang is beschikbaar voor alle ouders die voldoen aan de eisen voor noodop-
vang. Vitale beroepen kunt u terugvinden op
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cruciale-beroepsgroepen.

Huiselijke opvang
Onze pedagogisch medewerkers staan klaar om de kinderen een leuke dag te bezor-
gen in onze huiselijke omgeving. Wij zorgen voor een voorspelbaar dagritme en uit-
dagende activiteiten, maar ook voor de benodigde rust en aandacht voor ieder kind. 
Indien de kinderen thuiswerkopdrachten vanuit school moeten maken, zullen wij hen 
hier natuurlijk ook bij begeleiden.

Inschrijven
klant of geen klant, noodzakelijk is dat u zich als ouder inschrijft bij ‘t Herdertje 
via onze website www.herdertje.nl zodat wij uw contactgegevens hebben en uw 
kind(eren) in ons planningssysteem kunnen registreren. Hierna kunt u t/m 6 april kos-
teloos opvang afnemen.
Inschrijven is nodig om verantwoorde kinderopvang te kunnen garanderen. Alleen als 
aan deze voorwaarden is voldaan, kunnen we noodopvang bieden. Wanneer noodop-
vang niet meer van toepassing is, worden uw gegevens verwijderd. Als u vragen heeft 
over de opvang of hulp nodig hebt bij de inschrijving kunt u contact opnemen met de 
planning via e-mail planning@herdertje.nl of telefoon 0229-248745.

Spoedopvang
Alle ouders die ingeschreven staan bij kinderopvang ’t Herdertje en met spoed extra 
moeten werken, kunnen wanneer nodig zonder vooraf overleg hun kind(eren) op 
reguliere opvangtijden brengen naar een van onze noodlocaties. Wanneer het qua 
werkzaamheden mogelijk is, kunnen ouders op een later moment contact opnemen 



met de planning om dit ook in de planning goed vast te leggen. Dit is noodzakelijk 
om te kunnen blijven voldoen aan de normen voor verantwoorde opvang. Aan deze 
extra opvang zijn geen kosten verbonden.

24-uurs opvang
Wanneer er maatschappelijke behoefte bij ouders in cruciale beroepsgroepen ont-
staat voor 24-uurs opvang zal kinderopvang ‘t Herdertje deze bieden. De 24-uurs 
opvang wordt alleen gestart als hier vraag naar is. Als 24-uurs opvang voor u noodza-
kelijk is, kunt u contact opnemen met de planning via e-mail planning@herdertje.nl 
of telefoon 0229-248745.

Noodlocaties
kinderopvang ‘t Herdertje biedt op de volgende locaties noodopvang aan:

Kinderopvang (kinderen van 0-4 jaar)
Locatie Dorpsstraat, Dorpsstraat 123 te Zwaag
Locatie Noorderdracht, Noorderdracht 65 te Oosterblokker
Locatie Honky Tonk, Wijkpark Bangaerde 2 te Zwaag

Buitenschoolse opvang (kinderen van 4 t/m 12 jaar)
Locatie Basisschool De Wingerd, Sint Martinusstraat 1 te Zwaag
Locatie Noorderdracht, Noorderdracht 65 te Oosterblokker

Op woensdag 11 maart hebben we een gezellige biljart-
instuif gehad. Hiervoor waren het bestuur van het koe-
man-Leegwaterfonds en het bestuur van Stichting Bejaar-
denzorg Blokker uitgenodigd. Beide besturen hebben namelijk een prachtig biljart 
gedoneerd. Onder het genot van een hapje en een drankje is het biljart geopend en 
voorzien van een prachtig aandenken waarop de namen van beide besturen vermeld 
staat. Heel veel dank voor deze mooie donatie, de biljarters zijn er erg blij mee.

Activiteiten 
De activiteiten in Ontmoeten bij Brinkpark zijn gestopt tot nader bericht van RIVM. 
De wijkverbinders en vrijwilligers ervaren dit als heel vervelend want hierdoor zijn 
veel mensen aan huis gebonden. We hopen u als de rust weer terug gekeerd is weer 
te Ontmoeten in Brinkpark.

Wilt u meer weten over de activiteiten, dan kunt u uw vraag stellen via de website 
www.ontmoetenbijbrinkpark.nl/contact. Bellen of mailen kan natuurlijk ook op  
088-9210011 of info@ontmoetenbijbrinkpark.nl.



13 april Vossenjacht Bangert en Oosterpolder 10.30-13.00 uur

 Start- en eindpunt tussen Hoge Weere 125 en 126

15 april KVG St. Anna - Lezing Tweede Wereldoorlog  Aanvang 19.45 uur

 Het Gouden Hoofd, Blokker

22 april Pub & Quiz-middag KBO Blokker Aanvang 14.00 uur

 Het Gouden Hoofd, Blokker

23 april Algemene Ledenvergadering KVG Zwaag Aanvang 20.00 uur

 De Plataan, Zwaag

26 april Tentoonstelling 75 jaar Vrijheid 14.00-17.00 uur

 Dorpskerk Zwaag, kerkelaan 8 in Zwaag

2-3 mei Tentoonstelling Oorlog in Blokker 11.00-16.00 uur

 N-H Dorpskerk, Westerblokker 105, Blokker

Activiteitenagenda  april / mei

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

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.

In verband met de corona-uitbraak vinden er voorlopig geen sportwedstrijden plaats

Sportagenda april



Vossenjacht Bangert en Oosterpolder

Op tweede paasdag maandag 13 april organiseert Stichting B&O de jaarlijkse vossen-
jacht in de Bangert en Oosterpolder.

Voor wie is de vossenjacht?
De vossenjacht is voor alle kinderen, jong en oud. Deelname vanuit heel Zwaag is mo-
gelijk. Zoek de vossen, maar pas op voor de jagers! Ook aan de ouders wordt gedacht 
met koffie, thee en wat lekkers.

Waar is de vossenjacht dit jaar?
Het jachtgebied is dit jaar in fase 4 met als start- en eindpunt de speeltuin tussen 
Hoge Weere 125 en 126. Bij de finish wacht je een leuke verrassing.

Hoe laat is de vossenjacht?
Vanaf 10.30 uur kan je je stempelkaart ophalen en van start gaan. Zorg dat je uiterlijk 
11.00 uur van start gaat. Om 12.30 uur stoppen namelijk de vossen. Tot 13.00 uur kun 
je met je volle stempelkaart je verrassing ophalen bij het startpunt.

Wil je zeker zijn van de verrassing aan het einde van de jacht?
Wacht dan niet tot de dag zelf en schrijf je nu alvast in, zodat we van tevoren voor 
iedereen een verrassing in huis kunnen halen. De kosten zijn 2 euro per deelnemer en 
betaling loopt via iDeal.
Het belooft weer een leuke paasochtend te worden!
Dus geef je op via www.stichtingbno.nl/vossenjacht. Tot tweede paasdag om 10.30 
uur in de speeltuin bij Hoge Weere 125 en 126!

Toneelvereniging Tobronsa
Helaas zijn wij genoodzaakt de voorstellingen van Bedkwartet op 
22, 27 en 28 maart wegens het coronavirus uit te stellen. Zodra de 
nieuwe speeldata bekend zijn, laten we het direct weten. Heb je al kaarten gekocht? 
Deze blijven gewoon geldig. Zodra de nieuwe data bekend zijn, kun je jouw voor-
keursdatum opgeven. We hopen op jullie begrip en hopelijk tot snel.



Maatregelen gemeente Hoorn tegen coronavirus

Nadat het Rijk extra maatregelen heeft genomen 
om de verspreiding van het coronavirus te voorko-
men, heeft de gemeente een aantal maatregelen 
getroffen. De aangescherpte richtlijnen zijn voor-
alsnog geen beperking voor de dienstverlening aan inwoners en ondernemers. Wel 
wordt aan inwoners gevraagd om zoveel mogelijk zaken digitaal te regelen. Daar-
naast worden bepaalde activiteiten geschrapt of aangepast. uitgangspunt is ook dat 
de besluitvorming van de gemeenteraad doorgaat. Burgemeester Nieuwenburg doet 
een beroep op alle inwoners en ondernemers om hun maatschappelijke verantwoor-
delijkheid te nemen en de landelijke maatregelen op te volgen.

Maatregelen 
De gemeente heeft een aantal maatregelen genomen in het verlengde van de lande-
lijke maatregelen. De maatregelen zijn dat: 
●  grotere bijeenkomsten en activiteiten die niet-noodzakelijk zijn of waar risico’s 

zijn voor de kwetsbare inwoners worden afgelast. Dit geldt voor: 
	 ➤ niet-noodzakelijke (wijk/werk) bijeenkomsten
	 ➤ sociale- en sportactiviteiten van team Sport
● inwoners vanaf volgende week kunnen chatten via de gemeentewebsite 
●  inwoners wordt gevraagd zoveel mogelijk digitaal hun gemeentezaken te 
 regelen en te kijken of een afspraak in het stadhuis noodzakelijk is
●  inwoners (met inachtneming van de hygiëneregels) voor noodzakelijke diensten 

zoals paspoorten, rijbewijzen en dergelijke in het stadhuis terecht kunnen
● de weekmarkten doorgaan
● het Westfries Museum gesloten is
● de wijkteams van 1.Hoorn in de wijk aanwezig blijven

Crisisteam gemeente en Veiligheidsregio NHN
Vanuit de gemeentelijke organisatie is een crisisteam samengesteld om noodzake-
lijke besluiten en maatregelen voor te bereiden en uit te voeren. Naast het lokale 
crisisteam is ook de Veiligheidsregio Noord-Holland-Noord met een crisisteam actief. 
Veiligheidsregio’s landelijk zijn opgeschaald naar GRIP 4 en is een Regionaal Operati-
oneel Team (ROT) en Regionaal Beleidsteam (RBT) actief. Hiermee zoekt de gemeente 
waar nodig ook afstemming.

Werk van de gemeenteraad
Ook voor het werk van de gemeenteraad is gekeken welke maatregelen bijdragen 
aan de landelijke richtlijnen. uitgangspunt is dat het voor de stad belangrijk is om 
de besluitvorming door te laten gaan. De raads- en commissievergaderingen gaan 
door, maar zonder publiek. De vergaderingen zijn via de live-uitzendingen te volgen 
via de website van de gemeenteraad. Ook de fracties en de ambtelijke organisatie is 
gevraagd om de aanwezigheid van mensen zoveel als mogelijk te beperken. Niet-
noodzakelijke bijeenkomsten zoals wijkbezoeken en werkbezoeken worden afgelast.  



Lieve zuster

Ik heb weekenddienst en zondag loop ik naar een patiënt 

die met spoed geprikt moet worden. Ik kan eigenlijk niet 

weg van het lab, want er is een grote chaos door een storing in het computersysteem. 

Ik kom dan ook een beetje gehaast haar kamer binnen waar twee verpleegsters rond 

haar bed bezig zijn. Ik probeer te prikken in de arm, maar het lukt niet. Tegelijkertijd 

doet een van de verpleegsters de controles. De andere arm wordt gebruikt voor de 

bloeddrukmeting die niet kan wachten. 

Ik besluit om de afname uit de vinger te doen en dat betekent dat ik een tijdje bij het 

bed van deze oudere dame vast sta. Tot mijn grote irritatie zijn haar handen ook nog 

koud, dus moet ik haar hand warmen met een handschoen met warm water. Ik moet 

me erbij neerleggen dat het even gaat duren, niet leuk voor mijn collega’s.

Ik sta naast haar bed en het bloed gaat drupje voor drupje het buisje in. Ondertussen 

zijn de controles klaar en de ene verpleegster verdwijnt met een versnelde pas uit de 

kamer. De andere verpleegster staat bij het hoofdeinde. Ze heeft de telefoon van de 

patiënt in haar handen en vertelt haar wat er op de whatsapp staat aan berichtjes. 

Het blijkt dat de vrouw heel hard achteruit gaat en dat ze niet zo handig is met haar 

mobiel. Door het coronavirus mag bijna niemand bij haar langs komen, maar ze wil 

zo graag nog wat zeggen tegen haar dierbaren. De verpleegster heeft het eigenlijk 

ook druk, maar leest geduldig een berichtje voor van een bezorgde zus. “Och, de 

lieverd”, zegt de vrouw geëmotioneerd. “Zeg haar maar dat ik van haar hou.” De 

verpleegster tikt: Ik hou van jou. 

Volgende berichtje. “Anton vraagt of hij u mag bellen.” En zo werkt de verpleegster 

het hele rijtje af van berichtjes die naar haar patiënt gestuurd zijn. Steeds moet ze 

weer een lief zinnetje intikken. Als ik het pleistertje op de vinger doe legt de ver-

pleegster de mobiel weer neer, wrijft haar handen met alcohol in en wil weg gaan.

“Dank je wel hoor, ik vind het geweldig lief dat je even de tijd voor me hebt geno-

men.” “Maar ik deed het graag hoor, want het betekent zoveel voor .” En ze loopt, 

rent bijna, weg naar de volgende patiënt. “Wat is ze lief hè”, zegt de vrouw nog even 

tegen mij en ik geef haar een knik met een brok in mijn keel.

  Column Anja



Kom hockeyen bij WFHC in Hoorn

Wil je graag een keer hockeyen 
en zelf ervaren wat voor een 
gave sport dit is? kom dan 
vrijblijvend proeftrainingen 
volgen. Meld je aan via onze 
website en je mag drie keer 
gratis meetrainen.  Je zult dan 
merken dat hockey leuk en 
uitdagend is en dat WFHC een 
gezellige club is.
Als je nu start met de trainin-
gen, kan je volgend seizoen al 

in een team wedstrijden hockeyen. We hebben ruimte voor jongste jeugdleden; dat 
zijn kinderen van 7 t/m 10 jaar. Ook jeugdleden, dat zijn kinderen van 11 t/m 17 jaar, 
zijn welkom. En natuurlijk is er bij de senioren ook ruimte binnen de teams. De benja-
mins bestaan uit kinderen die op spelenderwijze leren hockeyen. Het zijn jongens en 
meisjes in de leeftijd van 6 jaar. Zij spelen nog geen wedstrijden. 
Meer informatie kun je vinden op de website www.wfhc.nl of kom een keer kijken op 
ons mooie complex op de Roskam in Zwaag.

Een complimentje!
Bij deze wil ik graag 
Arnold Hagedoorn van de 
Hoge Weere in Zwaag in het zonnetje zetten. Er 
staan namelijk nu twee prullenbakken in de wijk 
tegenover Deen. Regelmatig werd geklaagd over 
hondenpoep in de wijk waarop Arnold initiatief 
heeft genomen en met de gemeente in gesprek 
is gegaan. Die hondenpoep moet natuurlijk 
ergens heen en een half uur wandelen met zo’n 
drol in een zakje is niks. Er staan dus twee hon-
denpoepcontainers in de wijk te herkennen aan 
de blauwe kleur. Op deze manier kan iedereen 
genieten van de honden in de wijk.

Dank je Arnold voor je initiatief! Geef je trouwe 
viervoeter een aai over de bol van mij. 

Groetjes van Lisanne Vlaar



Activiteiten MAK Blokweer

In verband met de landelijke maatregelen vanuit de rijksoverheid met betrekking 
tot het coronavirus zijn alle geplande activiteiten en evenementen t/m 6 april voor 
publiek afgelast. Ook de deuren van het bezoekerscentrum en de kijkboerderij blijven 
t/m 6 april gesloten voor publiek en groepen. Voor de geplande schoolactiviteiten zul-
len wij contact opnemen met de scholen en waar mogelijk de activiteiten verplaatsen.
Wij volgen hierin de richtlijnen van overheid en gemeente. Wanneer deze richtlijnen 
veranderen zullen wij onze maatregelen bijstellen.
Voor meer informatie of vragen kunt u onze website raadplegen: www.mak-blok-
weer.nl of contact opnemen met de informatiebalie: 0229-266344.

Stichting MAk Blokweer, kloosterhout 1-2, Blokker, www.mak-blokweer.nl

Belangrijk nieuws Koningsdag 2020

 In verband met het coronavirus en de onzekerheid over 
het wel of niet doorgaan van evenementen in de nabije 
toekomst, heeft het bestuur van de Oranjevereniging 
Blokker & Oosterblokker spoedoverleg gehad. Helaas hebben we moeten besluiten 
koningsdag op en rond het Beursplein dit jaar  niet door te laten gaan  Hier valt dus 
ook de vrijmarkt onder. Het is, gelet op de gezondheid van iedereen en de financiële 
risico’s voor de vereniging, volgens ons het enige juiste besluit. We vinden dit uiter-
aard ontzettend jammer. In 2021 gaan we er weer een mooi feest van maken. Voor nu 
richten we ons op onze overige activiteiten: de viering 4/5 mei (onder voorbehoud), 
huttenbouw en het sinterklaasfeest. Wij hopen op uw begrip. 
 
Het bestuur van de Oranjevereniging Blokker & Oosterblokker
www.oranjeverenigingblokker.nl



Jeugdmusicalgroep Zwaag
De voorstellingen van ‘De Geheime Gympies’ op vrijdag 3 en zaterdag 4 april gaan 
helaas niet door. Het ccoronavirus heeft er voor gezorgd dat wij de voorstellingen 
(onder voorbehoud) verplaatsen naar vrijdag 22 en zaterdag 23 mei.
Wij houden u op de hoogte via Samenspel.

Sharon, Edna, Marjolein en Johan

Ook KVG Zwaag heeft te maken met coronamaatregelen

kVG Zwaag en kVG Zwaagdijk-West hielden 5 maart hun jaarlijkse 
spellenavond. Het begon ooit als samen klaverjassen, toen kwam 
het rummikuppen erbij, daarna het West-Frieslandspel en sinds zo’n 
drie jaar het keezen. Bij de spellen waren meestal zes á tien dames. 
Dit jaar hadden voor het eerst bij de spellen en het klaverjassen 16 
spelers zich inschreven bij Henk knol, onze trouwe teller elke keer 
als het in Zwaag is. Zoals elk jaar kwam er een gezellig geroezemoes uit de zaal en de 
hapjes bij de glaasjes werden ook gewaardeerd. 
Helaas voor onze leden moesten wij op het laatste moment de avond met boeken-
schrijfster Mary Schoon annuleren. Heel erg jammer, maar passen op je gezondheid is 
van groter belang. We hopen dat donderdag 23 april meer ruimte zal zijn voor ieder-
een om het verenigingsleven weer zijn gang te laten gaan. Wij hebben inmiddels al 
onze leden voorzien van een uitnodiging om die dag onze Algemene Ledenvergade-
ring bij te wonen. De aanvang is 20.00 uur in De Plataan. Na afloop van de vergade-
ring spelen we een leuk bingospel. We vragen onze leden om die avond een gezellig 
cadeautje van maximaal 5 euro mee te nemen zodat elk lid met een verrassing naar 
huis gaat. Tussendoor trakteren wij op een lekker glaasje en hapje. Wij hopen dat de 
jaarvergadering op 23 april gewoon door kan gaan. Let u zelf op: als de scholen nog 
gesloten zijn, is ook De Plataan dicht.  
Verder hopen wij dat het coronavirus snel beheersbaar wordt en we vrij en blij de 
lente, met ieder die ons lief en dierbaar is, kunnen vieren.



Uitstel activiteiten KBO Blokker

Gedeeltelijk op eigen initiatief en gedeeltelijk daartoe gedwongen door de over-
heidsmaatregelen is een aantal activiteiten van kBO Blokker opgeschort. Daartoe 
behoren de ledenvergadering van 18 maart en de klaverjasmiddag van 26 maart. Of 
het klaverjassen op 9 april weer doorgang kan vinden hangt mede af van het feit of 
tegen die tijd de thans geldende maatregelen weer zijn ingetrokken.
Vooralsnog blijft de Pub&Quiz-middag gepland voor woensdag 22 april (Het Gouden 
Hoofd, aanvang 14.00 uur). We hopen de uitgestelde ledenvergadering medio mei te 
kunnen houden.

Bestuur KBO Blokker

Tentoonstelling Stichting Historisch Zwaag 
Deze tentoonstelling over ‘75 jaar Vrijheid’ wordt 
gehouden op zondag 26 april in de Dorpskerk in 
Zwaag van 14.00 tot 17.00 uur. Om 15.00 uur is er 
een officieel tintje met een aantal interviews met enkele oudere Zwaagers die de 
oorlog hebben meegemaakt.Jullie zijn allen van harte welkom en de entree is gratis. 
Voor diegene die deze dag verhinderd is, bestaat de mogelijkheid om zaterdag een 
kijkje te nemen tussen 14.00 en 17.00 uur. We hebben al enkele attributen uit de 
Tweede Wereldoorlog ontvangen. Mocht u op zolder nog wat tegenkomen, houden 
wij ons aanbevolen voor bovengenoemde tentoonstelling. Spullen kunnen worden af-
gegeven bij de Dorpskerk op dinsdagavond vanaf 19.30 uur of bij Frans korse, Dorps-
straat 149a in Zwaag, telefoon 0229-238427 of 06-38281518. Verdere informatie kunt 
u vinden op Facebook en op onze website: www.historisch-zwaag.nl.

Bij voorbaat hartelijk dank en tot ziens zondag 26 april.

Mededeling namens het parochieteam O.L.V. Visitatie 
te Oosterblokker

 Sinds 1 maart is iedere zondagmorgen om 9.30 uur een Poolse eucharistieviering voor 
de Poolse parochiegemeenschap in de O.L.V. Visitatiekerk in Oosterblokker. Ook ie-
dere eerste donderdag van de maand houden zij een eucharistieviering in deze kerk. 
Incidenteel kunnen er vieringen worden ingelast. Een overzicht met data van vierin-
gen vindt u achter in onze kerk. Wij als parochieteam zijn heel blij dat onze kerk op 
deze manier weer wat vaker gebruikt kan worden. Dit is ook beter voor het gebouw, 
inzake verwarming, vocht, enzovoort. Wij rekenen op een prettige samenwerking en 
hopen dat onze Poolse geloofsgenoten hier een warm onderkomen vinden.
 
Namens het parochieteam, Marga Machtel-Boots



Jaarvergadering R.K. Begrafenis- en Crematievereniging St. Jozef

Het bestuur van de R.k. Begrafenis- en Crematievereniging St. Jozef te Westerblok-
ker wil haar leden en andere belangstellenden op deze wijze laten weten dat onze 
Algemene Jaarvergadering, die gepland stond op donderdag 2 april, in verband met 
het coronavirus niet plaatsvindt.
Wij houden als bestuur de ontwikkelingen in de gaten en maken zodra het kan een 
nieuwe datum bekend. Wij hopen u dan in goede gezondheid te mogen verwelko-
men.Voor verdere informatie of vragen kunt u contact opnemen met de secretaris via 
e-mail:nelkenter@kpnmail.nl.

Mededelingen Medisch Centrum Oost
Huisartsenpraktijk  A.E. Meijer en A. Bos
www.medischcentrumoost.com

De huisartsenpraktijk is wegens nascho-
ling, vakantie of nachtdienst gesloten op 
maandag 4 mei en vrijdag 29 mei.

Huisartsenpraktijk A.E. Meijer wordt 
huisartsenpraktijk Medisch Centrum Oost
We hebben een mooie datum gekozen 
(het is geen grap), namelijk 1 april. Dit 
is de dag dat de huisartsenpraktijk of-
ficieel verandert naar een praktijk met 
twee huisartsen: dokter Meijer en dokter 
Bos. Dokter Bos werkt vanaf 2016 al in 
de praktijk en wordt nu mede-praktijk-
houdster. Zij zal meer uren werkzaam 
zijn in de praktijk, waardoor onze spreekuren uitbreiden. Dit betekent ook dat de 
praktijk open is voor nieuwe inschrijvingen. kijk hiervoor op onze website.

Toneelvereniging Michaël
De cast was er klaar voor om een mooi blijspel op de plan-
ken te zetten. Helaas besliste het coronavirus anders en 
moesten alle horecagelegenheden dicht. Waaronder ook ons eigen dorpstheather 
Het Gouden Hoofd. Het toneelstuk ‘Alle Ballen op Bertha’ zal verplaats worden naar 
zaterdag 10, vrijdag 16 en zaterdag 17 oktober. De kaartjes die reeds gekocht zijn, 
blijven geldig voor de nieuwe datums. uiteraard hopen wij u dan weer te mogen ver-
welkomen. De cast blijft oefenen om het stuk nog mooier op te voeren.
Vanaf deze plaats willen wij Erik en Marijke van Het Gouden Hoofd danken voor hun 
begrip en medewerking. Zij verdienen een applaus!
Voor vragen kunt u terecht bij onze secretaris, telefoon 06-22805772.



Maatregelen Dijklander Ziekenhuis in strijd tegen coronavirus  

Het Dijklander Ziekenhuis heeft het beleid aangepast 
en maatregelen afgekondigd in de strijd tegen het 
verspreiden van het coronavirus, zodat het ziekenhuis 
medewerkers, middelen en bedden beschikbaar kan maken en houden voor mensen 
die vanwege het coronavirus medische zorg nodig hebben. Om die reden is besloten 
om een aantal reeds ingeplande operaties in de komende weken te verzetten. Dit 
gaat met name om operaties waarbij wordt verwacht dat na de operatie een zieken-
huisopname nodig is. In totaal gaat het om ongeveer de helft van de operaties in het 
Dijklander Ziekenhuis. Spoedoperaties, verloskunde en oncologische ingrepen kunnen 
blijven plaatsvinden.

Poli-afspraken telefonisch
Om de kans op verspreiding nog verder te verkleinen zal het Dijklander Ziekenhuis 
de poliklinische activiteiten beperken. Dit betekent geen sluiting van de poliklinie-
ken. Maar, waar mogelijk, zullen consulten met patiënten zoveel mogelijk telefonisch 
of via videoverbinding plaatsvinden. Alleen als het medisch direct noodzakelijk is, 
kunnen patiënten naar de poli komen. Ook worden er geen second opinions meer 
uitgevoerd. 

Hoest-, koorts of verkoudheidsklachten, kom niet!
We doen een dringend beroep aan bezoekers en patiënten om niet naar het Dijklan-
der Ziekenhuis te komen als zij last hebben van hoest-, griep en/of verkoudheidsklach-
ten. Ook gelden er tijdelijk aangepaste bezoekregels; 1 bezoeker per patiënt per dag. 
uitzondering hierop is bezoek voor kinderen en voor terminale patiënten.

Annuleren bijeenkomsten
Om een bijdrage te leveren aan het voorkomen van verdere verspreiding van het 
coronavirus is besloten om (grote) bijeenkomsten in het ziekenhuis in de komende 
maanden te verplaatsen of af te gelasten. Het gaat om bijeenkomsten die geen deel 
uitmaken van een behandeling. Zoals onder andere: 
● De herdenkingsbijeenkomst voor nabestaanden en de informatieavonden over artrose.
● Workshops en andere bijeenkomsten met patiënten.
Mensen die zich voor een bijeenkomst hebben aangemeld, worden zo spoedig mo-
gelijk persoonlijk geïnformeerd. Het ziekenhuis hoopt de bijeenkomsten later dit jaar 
opnieuw te organiseren. 

Medewerkers niet op reis
Het Dijklander Ziekenhuis heeft ook maatregelen en adviezen opgesteld over het 
bijwonen van bijeenkomsten/congressen en het reizen van medewerkers (zakelijk en 
privé) naar risicogebieden. Dit betekent dat op dit moment onder andere: 

Lees verder op de volgende pagina >>



● Reizen naar risicogebieden, zowel zakelijk als privé, zijn niet toegestaan.
● Het bijwonen van congressen wordt niet toegestaan.
Deze adviezen en maatregelen zijn in lijn met de RIVM richtlijnen en adviezen van 
diverse vakverenigingen. Ze gelden vooralsnog voor de periode t/m mei 2020. 

Beperkte voorraad mondkapjes
Vanwege de wereldwijde schaarste aan neusmondmaskers onderzoekt het RIVM de 
mogelijkheden voor sterilisatie en hergebruik van maskers. In afwachting van een 
richtlijn vanuit het RIVM en naar voorbeeld van andere ziekenhuizen starten diverse 
afdelingen van het Dijklander Ziekenhuis vast met het inzamelen van gebruikte 
maskers. Op de spoedeisende hulp worden volgelaatsmaskers als alternatief gebruikt. 
Deze bedekken het hele gezicht, niet prettig voor zowel patiënten als medewerkers, 
maar wel nodig om het gebruik van maskers te verminderen. Voor patiënten die ge-
isoleerd verpleegd worden, geldt de richtlijn 1 bezoeker per dag. Ook deze maatregel 
draagt bij aan minder gebruik van maskers.

Bezoek aan het ziekenhuis 
Mensen die graag bij een patiënt in het ziekenhuis op bezoek willen, maar last heb-
ben van verkoudheid, hoest- en/of griepklachten vragen wij om hun bezoek uit te 
stellen tot ze weer klachtenvrij zijn. 

Triage-tent
Het Dijklander Ziekenhuis in Hoorn heeft 
een triage-tent geplaatst als extra maatre-
gel vanwege het coronavirus. De tent staat 
bij de ambulance-ingang aan de achter-
zijde van de spoedeisende hulp in Hoorn. 
Hier worden alle SEH-patiënten opgevan-
gen voor een eerste beoordeling van hun 
klachten. Van hieruit kunnen patiënten 
op de juiste manier geholpen worden en 
is het ziekenhuis voorbereid op patiënten 
met mogelijk het coronavirus. 
In de triage-tent beoordelen artsen en verpleegkundigen de ernst van de klachten en 
beslissen ze hoe patiënten het snelst geholpen kunnen worden. Ook patiënten vanuit 
de ambulances komen hier eerst binnen. De extra maatregel is bedoeld om te kunnen 
controleren of patiënten met luchtwegklachten mogelijk besmet zijn met het corona-
virus. Vervolgens worden ze op de juiste manier opgevangen om risico’s op verdere 
besmetting te verkleinen.

Thuis uitzieken als het kan
In navolging van het RIVM-beleid, roept het ziekenhuis patiënten op om bij verkouds-

Lees verder op de volgende pagina >>



Protestantse Gemeente Hoorn-Zwaag-Blokker
De kerkdiensten in de wijkgemeente Zwaag-Blokker 
worden afwisselend gehouden in de Dorpskerk van Zwaag 
(kerkelaan 8) en in de Dorpskerk van Blokker (Westerblok-
ker 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 29 maart geen dienst

Zondag 5 april geen dienst

Onder voorbehoud:
Donderdag 9 april 19.30 uur Blokker
Witte Donderdag: Ds. T. van Lente- Griffioen. Viering HA.

Vrijdag 10 april 19.30 uur Zwaag
Goede Vrijdag: Ds. R. kooiman

Zaterdag 11 april 19.30 uur Het Octaaf
Stille Zaterdag: oecumenische viering, Raad van kerken

Zondag 12 april Zwaag
Pasen: Ds. J. Meinders

heidsklachten of verhoging tot 38 graden thuis te blijven, uit te zieken en contact 
met anderen te vermijden. Worden de klachten erger, is de koorts hoger dan 38 
graden en is er sprake van hoest en moeilijk ademen, bel dan eventueel de huisarts 
of huisartsenpost. kom bij ernstige luchtwegklachten niet zelf naar de spoedeisende 
hulp, maar bel eerst met de huisarts. Zo blijft de ruimte in het ziekenhuis beschikbaar 
voor patiënten die het hardste medische zorg nodig hebben. uiteraard blijft de SEH 
gewoon beschikbaar voor patiënten met andere klachten die met spoed behandeld 
moeten worden. 

Poliklinieken in Enkhuizen en Volendam gesloten
Met ingang van 18 maart heeft Dijklander Ziekenhuis de poliklinieken in Enkhuizen 
en Volendam gesloten. De sluiting duurt in ieder geval tot 6 april. Het sluiten van de 
poliklinieken in Enkhuizen en Volendam is een maatregel om zorgverleners zo ef-
ficiënt mogelijk in te zetten. Omdat de meeste zorg nu wordt geconcentreerd op de 
locaties in Hoorn en Purmerend is extra personeel daar hard nodig. Door de deuren in 
Enkhuizen en Volendam te sluiten, kunnen de medewerkers die normaal gesproken 
op deze locaties werken, aan de slag in Hoorn en Purmerend.
Bloedafname (via DiagnostIQ) is in Enkhuizen en Volendam nog wel mogelijk onder 
voorbehoud dat mensen geen luchtwegklachten hebben (hoesten, keelpijn, verkoud-
heid, kortademigheid, niezen) of koorts (temperatuur hoger dan 38 C). Het prikpunt 
van SALT in Volendam is gesloten tot 6 april. 



Rooms-Katholieke kerkdiensten

Kerkgebouwen: Oosterblokker O.L.V. Visitatiekerk, Oosterblokker 68, 1696 BJ  Oosterblokker
 Westwoud St. Martinuskerk, Dr. Nuijensstraat 78, 1617 kD  Westwoud
 Zwaag  St. Martinuskerk, Pastoor Nuijenstraat 3a, 1689 GM  Zwaag
   Lourdeskapel, Pastoor Nuijenstraat 2, 1689 GN  Zwaag

Eerst aanspreekbare pastores Oosterblokker, Westerblokker en Zwaag
 Pastoor Samuel Marcantognini, kapelaan Maciej Gra,dzki, telefoon 0229-703042

Inlichtingen: Parochiesecretariaat Heilige Matteüs 
 Pastoor Nuijenstraat 3a, 1689 GM  Zwaag
 Telefoon: 0229 - 216749
 Geopend: maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 11.30 uur, woensdag gesloten 
 E-mail: secretariaat@rkmatteus.nl

Vieringen

In verband met het coronavirus zijn de kerken op zaterdagavond en zondagmorgen gesloten 
tot wij bericht krijgen dat ze weer open gaan. De kapel is door de week wel open.

Di. 31 mrt. 09.00 uur Zwaag Eucharistieviering in de Lourdeskapel

Wo. 1 april 08.30 uur Zwaag Stille Aanbidding in de Lourdeskapel

  09.00 uur  Eucharistieviering 

Do. 2 april 09.00 uur Zwaag Eucharistievering in de Lourdeskapel

Vr. 3 april 09.00 uur Zwaag Eucharistieviering in de Lourdeskapel

  19.00 uur  Rozenkrans van de Goddelijke Barmhartigheid in de

    Lourdeskapel

Di. 7 april 09.00 uur Zwaag Eucharistieviering in de Lourdeskapel

Wo. 8 april 08.30 uur Zwaag Stille Aanbidding in de Lourdeskapel

  09.00 uur  Eucharistieviering

Deze vieringen onder voorbehoud:

Do. 9 april 19.00 uur Zwaag Witte Donderdag 

    Eucharistievering m.m.v. koor Marcanto

Vr. 10 april 14.30 uur Zwaag Goede Vrijdag - kruisweg

  19.00 uur  Gebedsviering m.m.v. Herenkoor

Za. 11 april 21.00 uur Zwaag Paaszaterdag - Paaswake m.m.v. koor Marcanto

   Westwoud GEEN VIERING

   Oosterblokker GEEN VIERING

Zo. 12 april 09.30 uur Zwaag Pasen - Eerste Paasdag 

     Eucharistieviering m.m.v. koor Zingerderwijs

  19.00 uur  Rozenkransgebed in de Lourdeskapel

Ma. 13 april 10.00 uur Zwaag Tweede Paasdag - Eucharistieviering

  10.00 uur  Woord- en Communieviering in de Perelaar



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
Th.E. Versteege en 
Q.C.M. Meijer Julianalaan 9 1689 EG Zwaag 0229 - 21 22 22
Huisartsenpraktijk Scheer Nieuwe Steen 10 1625 HV Hoorn 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 (oud) Zwaag/Zwaagdijk-West
Coby van der Gulik, Fruitlaan 76, Zwaag 0229 - 23 77 81
Mariejan Spil, Zwaagdijk 367,  (oud) Zwaag/Zwaagdijk-West.   0229 - 5729 74
Zonnebloem Westerblokker
Susan Langenberg, Plantage 19, Blokker (Bezoekwerk)  06-24729060
karin Jong-koen, Bandstraat 8, Blokker (Secretaris)  0229 - 24 76 27
Zonnebloem Oosterblokker /Schellinkhout
Jacqueline Weening, Oosterblokker (Secretaris)   06 - 41 16 5711l    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 0229 - 57 29 74

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 westfriese kerken voor iedereen 0229 - 27 16 84
Dagelijks tel. spreekuur op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 13.15 tot 14.15 uur.

Belangrijke gegevens en telefoonnummers


