
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 24 april kunt u inleveren 

uiterlijk op woensdag 15 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 7 10 april 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
   

SAMENSPEL
St icht ing



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

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

Activiteitenagenda en Sportagenda

In verband met de coronamaatregelen vinden er voorlopig geen activiteiten en 
sportwedstrijden plaats.

Facebookgroep om elkaar door corona-tijd heen te helpen
Om mensen met een hulpvraag in contact te brengen met mensen die hulp kunnen 
bieden, is de Facebookgroep ‘Corona hulpgroep Hoorn e.o.’ opgericht. In deze groep 
kunnen mensen die hun huis niet meer uit kunnen vanwege de maatregelen rond het 
coronavirus in contact komen met mensen uit de buurt die bijvoorbeeld even bood-
schappen voor ze willen halen of de hond willen uitlaten.

Aanmeldingen stromen binnen
De groep is op 15 maart opgericht door Carolien Vos en Ellen Smits omdat zij zagen 
dat veel mensen hulp zochten en niet wisten waar ze hun vraag konden stellen. 
De aanmeldingen stroomden al snel binnen en in een paar dagen groeide de groep 
enorm. Carolien en Ellen werken allebei in de zorg en het zit in hun genen om men-
sen te willen helpen.

Verschillende vragen en aanbiedingen
Naast hulp bij boodschappen en honden uitla-
ten, wordt ook hulp aangeboden om kaartjes te 
maken of te versturen aan mensen in verzorgings-
huizen die geen bezoek meer mogen ontvangen. 
Er worden gezelschapsspellen aangeboden en 
natuurlijk worden ook oproepen gedeeld voor be-
schermingsmiddelen zoals mondkapjes en brillen 
voor onze zorgverleners.

WhatsAppgroep
Naast de Facebookgroep is er ook een WhatsApp groep. Aanmelden hiervoor kan 
door een berichtje te sturen naar 06-57654039 met het verzoek om toegevoegd te 
worden of via de link op Facebookpagina Corona hulpgroep Hoorn e.o. 
Ook in de WhatsAppgroep hebben al veel mensen hulp gevraagd en aangeboden.

Vragen?
Meer weten over de pagina? Neem contact op via hoornhelpt@gmail.com.



Algemene Ledenvergadering KVG Zwaag gaat niet door

In verband met de langdurige sluiting van bijeenkom-
sten door de coronamaatregelen, kunnen wij helaas ook 
de komende weken geen extra avond inlassen voor de 
algemene ledenvergadering. Erg jammer dat wij ons 
verenigingsjaar door de vreselijke uitbraak op deze manier moeten beëindigen, de 
laatste avond was immers elk jaar een gezellige afsluiting. Maar voor het nieuwe 
seizoen, waarin we onder meer ons 70-jarig bestaan gaan vieren, hebben wij een 
prachtig programma met veel variatie in elkaar gezet. Dit programma krijgen al onze 
leden medio juli in de brievenbus.
Ten tijde van dit schrijven bereikte ons de droevige mededeling dat een jarenlang 
zeer trouw lid, een lieve vriendelijke vrouw, is getroffen door het coronavirus en 
helaas is overleden. Wij wensen haar familie en een ieder die haar gekend heeft, heel 
veel sterkte toe.
Het bestuur van KVG Zwaag hoopt oprecht dat onze leden gezond zullen blijven, 
zodat wij over een paar maanden weer met elkaar onze gezellige avonden kunnen 
beleven. Wilt u meer informatie, bel dan gerust met iemand van het bestuur.

Kinderpuzzel
Vul de goede woorden in. In de grijze vakjes komt een woord:

Hoera ik ga op  _________________________________________________________________

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Klein mannetje met puntmuts
2. Rijdt op rails
3. Ander woord voor lente
4. Dit bouwen vogels
5. Blauwe vogel uit Sesamstraat

6. Babyschaap
7. Als je rood en geel mengt, krijg je………
8. Niet links maar ………
9. Dit dier verstopt eieren
10. Ander woord voor voetbalteam



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 15 APRIL 
 WOENSDAG 29 APRIL 
SVP PAPIER GEBuNDELD OF IN DOOS/BAK AAN DE WEG ZETTEN.

Fysiotherapie Blokker
In deze onzekere tijden kan het team van Fysiothe-
rapie Blokker en Kinderfysio West-Friesland u nog 
steeds van dienst zijn en ondersteunen. Bij nek-, rug- of andere 
pijnklachten aan het bewegingsapparaat kunnen wij een persoonlijk advies geven.
Wij kunnen u telefonisch en online begeleiden bij het herstel en een op uw klachten 
afgestemd programma samenstellen. Bij vragen kunt u tijdens werkdagen contact met 
ons opnemen per telefoon 0229-240695 en via e-mail info@blokker-fysiotherapie.nl.

Fysiotherapie Blokker, Kinderfysiotherapie West-Friesland
Jitske Nieman, Steven Ng-A-Tham, Alexander Hubble, Melissa Mes, Dimara van Driel 
en Inge de Beurs

Nieuws van KBO Blokker
Nu de overheidsmaatregelen in het kader van de coronacrisis tot 
zeker 28 april van kracht blijven, moet een aantal activiteiten van KBO 
Blokker ofwel geheel worden afgelast of worden uitgesteld naar een 
later tijdstip of volgend jaar. Op de eerste plaats is de eerder uitgestelde jaarvergade-
ring, die al op 18 maart had moeten plaatsvinden, in zijn geheel afgelast. Het bestuur 
heeft besloten die nu schriftelijk af te handelen. Meer informatie daarover zal eind 
deze maand bekend worden gemaakt.
Verder zijn alle klaverjasmiddagen en de klaverjasmarathon van 30 april afgelast. 
De Pub&Quiz-middag van 22 april wordt verplaatst naar 20 januari 2021 en ook de 
spelletjesmiddag van 20 mei in De Nadorst gaat niet door en wordt verplaatst naar 
volgend jaar. Of de fietstocht van 27 mei doorgang kan vinden, is op dit moment 
nog de vraag. Daarover volgen later nog mededelingen. Wij hopen eind april in ons 
eigen INFO-kwartaalblad daarover en over andere zaken meer duidelijkheid te kun-
nen scheppen. Ondertussen vragen wij onze leden voorzichtig te zijn en vooral aan 
hun eigen gezondheid te denken. Als er vragen zijn, kunt u onze bestuursleden altijd 
telefonisch bereiken.

Bestuur KBO Blokker
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L5 50 jaar!

Niet alleen het Sa-
menspel viert dit jaar 

haar vijfi gjarig jubi-
leum. Ook Irene Keller-De 
Boer uit Blokker heeft iets 
met het getal 50. 

18 januari heb ik ook de mijlpaal van 
50 jaar mogen bereiken! Vijftig jaar 

geleden geboren in Hoorn en nu woon 
ik al 46 jaar dik tevreden in het prachtige 
dorp Blokker. Jullie ook gefeliciteerd met 
jullie jubileum! 

Een feestelijke groet van 
Irene Keller-De Boer

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!

Muziekvereniging De Herleving

Het  lenteconcert van muziekvereniging De herleving  dat 
gepland staat voor zondag 19 april gaat niet door. u had het 
waarschijnlijk al verwacht. Ook wij hebben te maken met de 
gevolgen van het coronavirus. Dinsdag 3 maart hebben wij de 
laatste repetitie gehad, daarna op 10 maart nog onze jaarvergadering en daarna geen 
repetities meer. We proberen nu thuis onze conditie op peil te houden, zodat wij zodra 
het weer kan, de draad zo snel mogelijk op kunnen pakken.
Koningsdag komt ook te vervallen. Ook dan zult u ons niet horen. Wij zullen u via 
Samenspel op de hoogte houden van onze verdere activiteiten. Wij hebben plannen 
genoeg, maar het is afwachten wat er gerealiseerd kan worden. 
Wij wensen iedereen veel sterkte in deze bijzondere tijd en hopen dat wij weer snel 
van ons kunnen laten horen. Blijf gezond en hopelijk tot snel.
Annie Balk



Stil
Zoals op veel plekken in de omgeving is het ook in Ontmoeten bij Brinkpark stil, 
akelig stil! Ik kan u oprecht zeggen dat jullie worden gemist. We moeten nog even 
geduld hebben, ons goed aan de RIVM-richtlijnen houden en dan kunnen we elkaar 
weer gezellig Ontmoeten bij Brinkpark. Zelf zal ik, Simone Onneweer, u niet meer 
als contactpersoon van het ontmoetingscentrum op deze locatie ontmoeten. Ik ga 
namelijk per 1 mei een nieuwe uitdaging aan. 
Desondanks hoop ik u toch nog een keer te ont-
moeten op een andere plek. Ik heb het contact 
met u allen altijd als heel prettig ervaren.

Tulpen
Er worden vele mooie initiatieven opgezet. Een 
hele mooie voor de bewoners van Brinkpark 
is het ontvangen van een bosje tulpen. Deze 
tulpen werden hen aangeboden door de leer-
krachten van de buren, de Sint Jozefschool. Wat 
onwijs lief en de bewoners genieten er erg van. 
Dank hiervoor.

Optredens
Om de bewoners van Blokker wat afleiding 
en gezelligheid te geven, zijn de buurt en de 
bewoners van Brinkpark twee keer verrast met 
een optreden. Op vrijdag 27 maart trad Karin 
Wildoer op en dinsdag 31 maart zong Nick Stricker een gezellig repertoire. Beide 
optredens vonden onder prachtige weersomstandigheden plaats en iedereen genoot 
dan ook zichtbaar in het zonnetje van de muziek. Een mooi moment en een mooi 
initiatief van Wilgaerden om deze artiesten naar Brinkpark te laten komen. Bedankt!

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. Wij hopen als de rust is teruggekeerd u weer te 
Ontmoeten in Brinkpark.

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



Leven in vrijheid

Wat betekent in vrijheid leven? Vooral dit jaar staan wij nadrukke-
lijk stil bij deze belangrijke vraag. Pas als je vrijheid moet inleveren, 
besef je wat echt vrij zijn betekent.  

Wij leven in een periode waarin onze vrijheid steeds meer beperkin-
gen kent. Dit wordt ons niet ontnomen door een oorlog, maar door 
één vijand: het gevaarlijke virus corona. Dit merken wij in alledaag-
se dingen. Zo kunnen wij niet meer naar ons werk of naar school. 
Een kopje koffie drinken met een bekende kan ook niet meer. De 
angst en eenzaamheid liggen voor veel mensen op de loer. Het ergste is dat wij onze 
naasten die ziek of alleen zijn niet kunnen troosten. 

Alles wat vanzelfsprekend was in ons leven is totaal veranderd, nu staat de tijd echt 
even stil. Het blijft voor Stichting Dodenherdenking Zwaag ook stil dit jaar, want onze 
herdenkingsdienst zal door de coronacrisis komen te vervallen. Wel kunt u vanuit huis 
stilstaan bij uw eigen vrijheid. Sla in gedachten de handen ineen, wees op 4 mei om 
20.00 uur stil en overdenk in deze twee minuten wat vrijheid voor u en uw naasten 
betekent.  
 
Samen staan we sterk en gaan de strijd tegen corona aan.  
Blijf gezond.

Comité Dodenherdenking 4 mei

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

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

Dorpenoverleg Blokker-Zwaag
Beste bezoekers van het dorpenoverleg,
Sinds de laatste bijeenkomst van het Dorpenoverleg op 4 maart is er veel veranderd in 
onze gemeente, in ons land en in de hele wereld. Vanuit de agendacommissie hopen 
wij dat het goed met u gaat en dat u zich aan de richtlijnen van het RIVM kunt hou-
den. Dat zal vast niet altijd meevallen.
Het overleg van 11 mei gaat niet door, een nieuwe datum volgt.



Familieberichten & Zoekertjes

Karsten opblaastent, afmeting grondvlak 300 x 300 cm. Inclusief toebehoren 
als pomp, extra grondzeil, luifel en klein materiaal. Regelmatig gebruikt, 

maar in uitstekende staat. Prijs 375 euro.
Boomgaarden 35 in Blokker, telefoon 0229 245393.

Ik ben op zoek naar een garagebox in Zwaag of Blokker 
voor de stalling van mijn motor (koop of huur). 

Inge, telefoon 06-28748972

TE KOOP

GEZOCHT

Voor plaatsing in het Samenspel van 24 april graag uiterlijk op  
WOENSDAG 15 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.

o P R o e P 

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 
georganiseerd, zijn wij heel benieuwd hoe jullie de dag 
doorkomen. 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 bestrijden? 
Stuur een foto (minimaal 1 Mb) met begeleidende tekst 
naar redactie@stichtingsamenspel.nl zodat wij deze in 
het volgende Samenspel kunnen plaatsen.



Onderwijs op afstand 

Het bericht van het sluiten van de scholen per 16 maart kwam als 
een schok binnen voor ons allemaal. En niet alleen het sluiten van 
scholen, maar ook alle andere maatregelen die zijn getroffen, 
hebben ons allen geraakt. Een bijzondere periode is aangebroken, 
die wij als leerkrachten optimaal proberen te benutten.  

Maandag 16 maart kwamen wij met het gehele team bijeen om te overleggen welke 
punten belangrijk waren en hoe wij ons onderwijs vorm moesten gaan geven in de 
aankomende tijd. Er is bepaald dat elke groep in ieder geval werk zou aanbieden voor 
de vakken rekenen, taal, spelling en begrijpend lezen. Daarbij hebben wij besloten 
dat elke groep dit op eigen wijze mocht gaan invullen. Wel maken zoveel mogelijk 
groepen gebruik van Classroom om het voor de ouders overzichtelijk te houden.  
Na dit spoedoverleg met het team zijn alle collega’s keihard aan de slag gegaan om 
het onderwijs op afstand zo goed mogelijk aan te kunnen bieden. De eerste week 
kostte ons dit zeer veel energie, maar door dit harde werken zijn er heel veel mooie 
dingen ontstaan. Elke groep communiceert op zijn manier met de kinderen en de 
ouders van de groep. Van Spelenderwijs naar de onderbouw, middenbouw en bo-
venbouw en vergeet daarbij ook niet onze BSO. Alle pedagogisch medewerkers en 
leerkrachten proberen het lijntje met ouders en kinderen zo kort mogelijk te houden 
door onder andere filmpjes te delen, berichtjes te posten op het ouderportaal en 
mails te versturen. 
Het was een reorganisatie van ons onderwijs in één week tijd, maar het staat! En 
dat is het belangrijkste. Wij zijn trots op alle leerlingen die het thuis allemaal goed 
oppikken, wij willen de ouders bedanken voor hun inzet tijdens deze periode, zon-
der u hadden de kinderen en wij het niet gered. Daarbij zijn wij trots op ons eigen 
team. Wat een werk heeft iedereen neergezet, petje af.
 
Samen staan wij sterker en houden wij ons onderwijs draaiend, dank daarvoor!  
 
Team Kindcentrum De Wingerd



De juf van groep 3 vertelt
Ook op De Wingerd heeft het coronavirus grote impact. Onze leerlingen zijn im-
mers thuis. Het is gek hoor om door een bijna leeg gebouw te lopen. Wij missen onze 
leerlingen! Maar… de kinderen zitten niet stil. In groep 3 krijgen ze nu thuis les met 
behulp van een weekplanning. Op speciale huiswerk-ophaal-momenten hebben ze 
om de beurt hun werkboeken en schriftjes opgehaald, zodat ze thuis aan de slag 
kunnen. Daarbij doen wij een groot beroep op de ouders. Het was voor veel gezinnen 
wennen thuis en zoeken naar een ritme. Ook de juffen van groep 3 moesten echt wel 
even omdenken en schakelen om anders les te kunnen gaan geven. Maar deze manier 
van werken biedt ook nieuwe mogelijkheden. Zo zien wij nu bijvoorbeeld hóeveel er 
digitaal mogelijk is. Bijna alle uitgeverijen hebben hun software vrijgesteld en zelfs 
instructiefilmpjes online gezet. Dit is super! Wij maken ook zelf filmpjes, zodat de 
kinderen hun eigen juffen nog zien. De enige leerlingen die wij nog zien rondlopen 
in het gebouw zijn de kinderen van ouders die werken in de vitale beroepen. De 
pedagogisch medewerkers van ’t Herdertje werken hard om al deze kinderen goed 
op te vangen, zij begeleiden ook met het huiswerk. Wij zijn trots op de ouders die 
het schoolwerk draaiende weten te houden in hun gezin met daarnaast vaak nog hun 
eigen (thuis)werk. En wij zijn supertrots op de kinderen, die thuis keihard werken! 
Al met al dus een gekke tijd, waarvan wij hopen dat het snel weer ‘normaal’ zal zijn. 
Maar bovenal hopen wij dat deze maatregelen écht het verschil maken en dat wij 
iedereen over een tijdje weer in goede gezondheid op school kunnen ontmoeten. 

Met vriendelijke groet, Marjolein Lakeman, leerkracht groep 3b

Indoorbowls voor actieve personen
De Vereniging Indoorbowls BZH speelt de sport indoorbowls in Sporthal Zwaag. Bij 
ons ligt nu, hopelijk tijdelijk, t/m 28 april alles stil. Heel jammer. Niet alleen voor ons 
hoor, dat zult u begrijpen. Wij hopen maar dat wij er met een paar kleerscheuren 
van afkomen. In ieder geval afwachten en binnen blijven als de verplichtingen niet 
noodzakelijk zijn. Indoorbowls is geschikt voor iedereen, vooral voor diegenen die 
van een beetje wedstrijdspanning houden. Het is vooral goed om je sociale contacten 
weer eens aan te halen.  Daarnaast wil ik nog zeggen: blijf in beweging , want dat 
doe je met dit mooie bowlsspel. Wij spelen het op matten van wel zo’n 30 meter lang. 
Nadat je zelf hebt gespeeld, loop je dus die 30 meter naar de overkant en kunnen 
jouw tegenspelers het nog behoorlijk moeilijk maken. Daarna tellen wij de punten 
en gaan wij weer opnieuw in de startblokken voor de volgende 30 meter. Lopen en 
bewegen dus, energie opdoen, spanning en gezelligheid en - na ongeveer een halve 
morgen - samen koffie drinken!  Heeft u inmiddels interesse gekregen voor dit mooie 
balspel? Neem dan contact met ons op via 06-51437119 of schrijf u in op www.indoor-
bowlsbzh.nl. Daarna bellen wij u zo spoedig mogelijk op om een afspraak te maken. 
Tot dan! 

Vriendelijke groet, Loek Bakker



Omring verbindt vrijwilligers met medewerkers

Ook de wereld van vrijwilligers staat op z’n kop. Als gevolg van het coro-
navirus kunnen ze zich niet zoals voorheen inzetten. Zorgorganisatie Om-
ring heeft haar vrijwilligers uitgenodigd om zich op een andere manier in 
te zetten voor de organisatie, haar cliënten en haar medewerkers.  Frido Kraanen, lid 
Raad van Bestuur vertelt dat zij in de komende periode nog meer van de medewerkers 
zullen gaan moeten vragen dan zij normaal toch al doen. Meer uren, het overnemen 
van een deel van de activiteiten die doorgaans door onze vrijwilligers worden gedaan 
en dat in een dynamiek van grotere risico’s voor de eigen gezondheid.

Whapp.nl
Omring heeft haar vrijwilligers daarom uitgenodigd om zich aan te melden voor 
Whapp, de matchingsapp van WeHelpen. Ook zijn de medewerkers hierop geatten-
deerd. Zo ontstaat een digitale community waarbinnen de medewerkers vragen kun-
nen stellen voor kleine klussen. Even een boodschap doen, wellicht een keertje koken 
of de hond uitlaten, om zo na een drukke dag even op adem te kunnen komen. Er 
is een internetpagina gemaakt waar meer informatie te vinden is over dit initiatief, 
namelijk www.omring.nl/whapp.

Ook buurtgenoten doen mee
Naast vrijwilligers en medewerkers betrekt Omring buurtgenoten bij de community. 
Ook zij kunnen zich inzetten voor anderen die wat ondersteuning kunnen gebruiken 
in deze lastige periode. WeHelpen heeft al acht jaar ervaring met het verbinden van 
buurtgenoten. De matchingsapp Whapp is een uitkomst in deze bijzondere tijd. Ach-
ter wehelpen.nl en Whapp zit een professionele organisatie die een oogje in het zeil 
houdt en mensen helpt bij veilig gebruik.

Er voor elkaar zijn, zeker nu
Op deze manier wil Omring ook in deze tijden er zo veel mogelijk zijn voor de cli-
enten, hun professionals en omgeving. Dit vanuit de overtuiging dat je samen meer 
kunt dan alleen.
Meer info over de matchingsapp en de links om de app te downloaden: www.whapp.nl 

Graag goed gebundeld! De opbrengst komt ten goede aan de Zwaagse verenigingen. 
Steun ook uw vereniging met oud papier voor het L.O.P.! Kijk eens op www.lopzwaag.nl

Liefdewerk Oud Papier Zwaag
Het oud papier wordt elke maandag in de 
even weken opgehaald in Zwaag.

OPHAALDATA: 
MAANDAG 20 APRIL
MAANDAG 11 MEI



Geraniumsactie HV Blokker 

Dit jaar is anders dan de voorgaande jaren. Normaal gesproken komen 
de leden van HV Blokker op een vrijdag in april langs om mooie gerani-
ums aan te bieden. Door de afgekondigde maatregelen en het risico be-
treffende het coronavirus, zien wij hier dit jaar vanaf. Toch willen wij u in de gelegen-
heid stellen om onze geraniums aan te schaffen en de vereniging te steunen.  
Onze geraniums staan al jaren bekend om hun goede kwaliteit en het langdurig 
plezier. Een heel jaar lang! Wij bieden de mogelijkheid om vooraf te bestellen. u kunt 
de geraniums vervolgens komen halen op ons complex aan de Noorderdracht, of u 
laat de geraniums door ons bezorgen bij u thuis. Wij bezorgen op donderdag 23 en 
vrijdag 24 april. Doe ons en uzelf een plezier, bestel uw geraniums bij HV Blokker! 

4 stuks voor 5 euro en 8 stuks voor 10 euro

De geraniums kunnen op meerdere manieren besteld worden: telefonisch, per e-mail, 
door het invullen van het papieren formulier of het invullen van het digitale formu-
lier. Zie ook de flyer die bij u bezorgd wordt.  Het telefoonnummer dat gebeld kan 
worden voor het reserveren van de geraniums is 0229-213147 (graag na 13.00 uur bel-
len), per e-mail: hvblokker@handbal.nl. Bestellen kan ook door onderstaand formulier 
in te vullen en vervolgens op te sturen naar Bazillehof 72, 1628 XD Hoorn. 
Verder is het ook mogelijk om het digitale formulier in te vullen op www.hvblokker.
nl of via de Facebookpagina @HandbalHVBlokker. Bestellen kan t/m 18 april 2020. u 
betaalt pas bij aflevering met pin of contant, of bij ophalen.
Wij zien uw reserveringen graag tegemoet. Indien u er niet uit komt, kunt u altijd 
bellen of mailen. Indien de regering nieuwe maatregelingen afkondigt, volgt HV 
Blokker deze direct op.
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P S A M O T O R R I T K R O K u S
A M R A A J R O O V   I N E T I u B
A P P S S T R O O K I O O H E N S
S O A L E D D u K S P A A H C S P
H O S E I Z O E N B A R B E C u E
A H E G E N R L B N E L E D N A W
A S N O Z V E F L W E B N S T P A
S L L V I K S L O L E O L E u V Z
A O E S T A E E E H R L S L A N N
A M J P u A J N M P N L L K E E E
R E T I I M T A E E S E A P N S T
D N E C N N N R N S T N K L M S E
B E M K I O E C O J T V E u O u I
E L M N E O K I E I N E I T E L N
I L A I R H I S E V E L I O I K E
E O L C E C u O R J S D A F A u G
N P R K N S K D J I T R E M O Z B

Lentewoordzoeker

Streep de woorden weg en vind de zin!

AARDBEIEN
BARBECuE
BLOEMEN
BOLLENVELD
BuITEN
BuITENSPELEN
FIETSEN
GENIETEN
HOOIKOORTS
KEuKENHOF
KIKKERVISJE
KLuSSEN
KROKuS
KuIKENTJES
LAMMETJE

MOLSHOOP
MOTORRIT
NARCIS
NEST
PAASHAAS
PASEN
PICKNICK
POLLEN
PuLLETJES
SCHAAPSKuDDE
SCHOONMAAK
SEIZOEN
TuINIEREN
TuLP
VAKANTIE

VOGELS
VOORJAAR
WANDELEN
ZOMERTIJD
ZON



  Column Brechje
Andere kant

Wat een mogelijkheden biedt deze digitale eeuw! In de tijden van het Coronavirus 

laat dit zien wat het allemaal kan. Niet dat ik daar altijd een voorstander van ben. 

Ik houd van menselijk contact, maar aangezien dat nu niet mogelijk is, kijk ik naar 

het positieve. Via bijvoorbeeld Skype, Whatsapp en Facetime kan ik mijn vrienden en 

familie zien. 

In het bedrijfsleven wordt er nu veel gebruik gemaakt van beeldbellen. Door mensen 

die thuis moeten werken en vergaderingen beleggen. De psychologe waar u op deze 

manier uw verhaal aan kwijt kan. De leerkrachten die in no-time met digitale pakket-

ten hebben leren werken. Artsen die meer telefonisch contact met cliënten hebben.

Is het met deze ‘nieuwe’ technieken mogelijk om patiënten in de toekomst digitaal  

te begeleiden? Is er kans dat voor controleafspraken in het ziekenhuis een virtuele 

wachtkamer komt? Het scheelt uitlaatgassen en parkeerkosten. De tijd die u door-

brengt tot de arts tijd voor u heeft, kan dan op een prettigere manier ingevuld wor-

den. Wachtend met een eigen kopje koffi e op uw comfortabele bank.

De lucht is veel schoner geworden in de weken dat we verordend worden om meer 

thuis te blijven. Het zwerfafval vlakt af omdat we ons afval nu thuis in de afvalbak 

gooien. Een ander voordeel van deze crisis is dat we elkaar weer in de ogen kijken, 

de weg terug zoeken die we in het hectische digitale tijdperk soms zijn kwijtgeraakt. 

De natuur krijgt rust, wat hard nodig is om ons van goed voedsel en drinkwater te 

voorzien.

Ik ben benieuwd wat er gebeurt als we groen licht krijgen om weer te reizen. Hebben 

we genoeg van de andere kant van het coronavirus gezien? Zijn we, met elkaar, in 

staat om de natuur te beschermen tegen grote luchtvervuiling en onze andere wrede 

daden?



Namenwedstrijd

Weet jij een leuke lammetjesnaam?
Hoera, het is weer zover! Begin april zijn de eerste schapen- en geitenlammetjes 
geboren bij MAK Blokweer. Weet jij een mooie naam voor een lief klein lammetje? 
Doe dan mee met de namenwedstrijd, en wie weet huppelt er straks een schaapje of 

geitje met jouw 
naam door de 
wei! De landgei-
ten behoren tot 
stamboekvee en 
daarom moet hun 
naam dit jaar met 
de letter u, V, W, 
X, Y of Z begin-
nen. Voor de 
schaaplammeren 
is elke beginletter 
mogelijk. Er zijn 7 
geiten en 16 scha-
pen drachtig. De 
meesten krijgen 
één of twee lam-
metjes.

Hoe doe je mee? 
Alle informatie over de wedstrijd is te vinden op www.mak-blokweer.nl/news/namen-
wedstrijd/ Weet jij voor onze lammetjes een leuke, mooie, of grappige naam? Vul dan 
onderaan de internetpagina het deelnameformulier in. Als jouw naam getrokken 
wordt, krijgt een pasgeboren schaapje of geitje die naam. Wij bellen jou gelijk op om 
het goede nieuws te vertellen. We sturen je in ieder geval alvast een mooie foto van 
‘jouw’ lammetje. Wanneer het MAK weer opengaat voor publiek, mag je natuurlijk 
een keer bij het lammetje op bezoek komen. Ook willen we alle winnende creatieve-
lingen vragen om een mooi geboortekaartje te knutselen met de naam van het lam-
metje erop. Dit kaartje delen wij graag via social media, om iedereen te laten weten 
welke prachtige namen er verzonnen zijn.
Deelname kost 2 euro per formulier. De opbrengst komt ten goede aan de kijkboer-
derij. Houd er bij deelname rekening mee dat niet alle lammeren bij MAK Blokweer 
zullen blijven.
Stichting MAK Blokweer, Kloosterhout 1-2, Blokker, www.mak-blokweer.nl



Stichting Historisch Zwaag zoekt 
oudste familienamen van Zwaag
Welke familienaam komt het langste voor in Zwaag? Bakker, Balk of Beemster? Wit-
tenberg, Woestenburg of Van Zelm? Kampstra, Karsten of Keizer?
Stichting Historisch Zwaag is dit aan het uitzoeken. In het najaar van 2020 komt een 
publicatie, waarin de familienamen van Zwaag en de oudste familienamen van Zwaag 
een van de onderwerpen is. Omdat wij nog niet weten welke precies de oudsten zijn, 
hebben wij uw hulp nodig. Woont u in Zwaag en komt de familienaam van een van 

uw voorouders wel heel erg lang 
geleden voor in Zwaag? In de 
achttiende eeuw, zeventiende 
eeuw of nog langer geleden? 
Zeg het maar. Buis, Knol of Laan? 
Een heel andere? 
u kunt uw stamboom of ander 
‘bewijs’ mailen naar historisch-
zwaag@gmail.com. 
Via Samenspel houden wij u elke 
maand op de hoogte. Over een 
paar weken kijken wij naar de 
eerste top tien.

Paaseieren schilderen
Je kunt de eieren verven met eierverf, maar je kunt het ook je origineler aanpakken. 
De eieren voor het schilderen eerst koken.  Om de eieren alvast een basiskleur te  
geven, kun je ze koken in natuurlijke kleurstoffen. 
Een paar voorbeelden van natuurlijke kleurstoffen zijn:
➧ bieten (licht rood)
➧ schillen van limoen of sinaasappel, wortel of selderijzaad (licht oranje)
➧ kurkuma, koenjit of saffraan (geel)
➧ spinazieblaadjes (licht groen)
➧ bosbessen (blauw)
➧ sterke koffie, koffiedrab of uienschillen (beige/bruin)
Je legt de eieren op de bodem van de pan en doet er water bij 
zodat ze onder water komen te liggen. Voeg een theelepel azijn 
toe, waardoor de kleur sterker wordt. Daarna voeg je de natuurlijke 
kleurstof toe. Laat de eieren een kwartier koken. Als de eieren dan nog niet genoeg 
gekleurd zijn kun je de eieren een nacht in de koelkast laten staan, bedekt met het 
kleurmiddel. Na het koken van de eieren kun je ze gaan versieren. Je kunt bijvoor-
beeld versiersels erop plakken, zoals gedroogde bloemetjes, glittertjes, lintjes en 
papier. Naast het versieren met verf, kun je de eieren ook mooi maken met krijtjes of 
stiften. Zoek op internet “paaseieren schilderen” voor meer ideeën.



Recept voor een stroopwafel-appeltaart

Benodigdheden voor het deeg:
- 350 gr zelfrijzend bakmeel
- 200 gr boter (op kamertemperatuur)
- 150 gr suiker
- 1 ei
- 1 tl kaneel

Benodigdheden voor de appel-stroopwafelvulling:
- 7 appels
- 4 eetlepels suiker
- 1 theelepel koek- en speculaaskruiden
- citroensap
- 4 eetlepels karamelstroop
- 8 stroopwafels (6 voor de vulling en twee voor erop)

Bereidingswijze:
Meng alle ingrediënten voor het deeg in een grote kom goed door elkaar. 
Als je een mooie bol deeg hebt, leg je het deeg zo’n 15-30 minuten in de koelkast.

Schil ondertussen de appels, verwijder het klokhuis en snijd ze in blokjes. Doe de blok-
jes appel met de suiker, koek- en speculaaskruiden, citroensap, karamelstroop en zes 
in stukjes gebroken stroopwafels, in een kom en meng door elkaar. 

Vet de springvorm (24 cm) in met boter.

Rol tweederde van het deeg uit met een deegroller. Verdeel wat bloem over het 
aanrecht en over de bovenkant van het deeg zodat de roller niet aan het deeg blijft 
plakken. Rol het deeg uit tot een lap van circa 1 centimeter dik. Leg de springvorm op 
het deeg en snijd met een mes om de springvorm heen. Pak daarna voorzichtig het 
uitgesneden stuk deeg en leg dit in de springvorm. Maak van het deeg wat nog over 
is lange repen voor de zijkant van de appeltaart.

Als de bodem en de zijkant van de springvorm met deeg zijn bekleed, kan de appel-
stroopwafelvulling erin geschept worden. Breek de twee laatste stroopwafels in 
stukjes en verdeel deze over de appeltaart.

Als het goed is, is er nog ongeveer een derde van het deeg over. Rol dit uit tot een lap 
van 1 centimeter dik. Snijd het deeg in lange, dunne repen. Verdeel de reepjes deeg 
over de appeltaart en maak de zijkantjes goed vast aan de rand.

Smeer tenslotte de appeltaart in met een beetje losgeklopt ei. Zet de appeltaart on-
geveer 60 minuten in de oven (180 graden). Even laten afkoelen en smullen maar!



Noodverordening Veiligheidsregio met lokale keuzes 

De voorzitter van de Veiligheidsregio Noord-Holland-
Noord, burgemeester Piet Bruinooge van Alkmaar, heeft 
een noodverordening vastgesteld met aangescherpte 
maatregelen. Deze noodverordening geldt ook binnen 
de gemeente Hoorn en moet nog sterker bijdragen aan de strijd tegen het corona-
virus. Het handhaven van de maatregelen gaat zo veel als mogelijk in overleg met 
de burgemeester van de betreffende gemeente. In Hoorn houden de handhavers in 
samenwerking met jongerenwerkers toezicht en spreken in eerste instantie mensen 
aan wanneer de maatregelen niet (goed) worden opgevolgd. 

Maatregelen gelden ook in het weekend
In Hoorn en andere gemeenten volgen vele inwoners de landelijke maatregelen 
goed op. Ook steunt 81% van de Nederlanders de maatregelen. Burgemeester Jan 
Nieuwenburg blijft benadrukken dat het advies ‘blijf zoveel mogelijk thuis’ natuurlijk 
ook geldt in het weekend. Een ommetje maken, boodschappen halen, of fietsen kan, 
maar doe dit het liefste alleen en vermijd drukke plekken. Maak elke keer opnieuw 
een goede afweging en keer om als het toch te druk is.

Maatregelen noodverordening
Een aantal maatregelen uit de noodverordening luidt als volgt:
•   Het is verboden zich in een groep van drie of meer personen op te houden en je 

moet een afstand van tenminste 1,5 meter aanhouden. Er is een uitzondering voor 
kinderen t/m 12 jaar die onder toezicht van ouders of verzorgers samen buiten 
mogen spelen.

•  Samenkomsten in alle vormen zijn verboden tot 28 april. 
•  Evenementen zijn verboden tot 1 juni.
•   Markten mogen doorgaan, maar mogen alleen bestaan uit kramen met voedsel-

waren en met 1,5 meter afstand voor en door klanten te waarborgen.
•    Parken, natuurgebieden en stranden kunnen worden aangewezen indien op deze 

locaties niet wordt voldaan aan het houden van 1,5 meter afstand.

Wat betekent dit voor Hoorn?
In Hoorn zijn op basis van de maatregelen diverse evenementen afgelast, waaronder 
de Voorjaarsmarkt, de Stadsfeesten, de Fietsvierdaagse en het VNG Jaarcongres. De 
markten gaan door, mits zij voldoen aan de maatregelen van 1,5 meter afstand goed 
opvolgen. In Hoorn zal de zaterdagmarkt verder beperkt worden door alleen markt-
kramen met voedsel toe te staan. Er staan dus geen non-food kramen. Dit betekent 
dat er in plaats van de gebruikelijke 47 kramen maximaal 16 kramen zullen staan. 
De kramen staan ver uit elkaar en worden verspreid over de Gouw, Gedempte Turf-
haven en het Breed. Daarnaast wordt voor extra brede looppaden tussen de kramen 

Lees verder op de volgende pagina >>



en de winkels gezorgd. Op deze manier zal er nog meer ruimte tussen en rondom 
de kramen zijn. De gemeente Hoorn benadrukt dat ook hier de regels voorop staan: 
ga alleen naar buiten als het nodig is, vermijd drukte en houdt minimaal 1,5 meter 
afstand. En blijf thuis als je gezondheidsklachten hebt.

Handhaving houdt toezicht en spreekt inwoners aan
Handhavers in de gemeente Hoorn doen hun gebruikelijke toezichtrondes in de wij-
ken en gaan af op meldingen waaruit blijkt dat de maatregelen niet worden nage-
leefd. Ook bezoeken zij de winkelgebieden, voetbalveldjes en de parken. Zij spreken 
inwoners hierop aan en delen zo nodig ook boetes uit. u kunt een melding doen via 
www.hoorn.nl/melding of via coronahoorn@hoorn.nl.

Penvriendschappen voor cliënten 
WilgaerdenLeekerweidegroep

Persoonlijk contact met een bezoekvriend of vriendin is wat VrijwilligersNH graag 
wil voor de cliiënten van WilgaerdenLeekerweidegroep. Omdat in deze tijd persoon-
lijk contact veilig moet zijn, gaan zij penvriendschappen matchen tussen jou en een 
cliënt. Een kaartje, brief of tekening in de bus krijgen is zo ontzettend leuk. Maar ook 
een e-mail of een telefoontje is van grote invloed op het geluk van deze kwetsbare 
bewoners.
Geertje: “Het moment dat ik het kaartje 
openmaakte was ik zo ontzettend blij.”
Kevin: “Ik vind de tekening die ik heb gekre-
gen heel mooi. Hij hangt nu op mijn kamer.” 

De cliënten van WilgaerdenLeekerweide-
groep zijn ouderen en mensen met een 
beperking. Zij zijn geïsoleerd in hun appar-
tement. Hoe fijn is het om dan wat te ont-
vangen van jou. Persoonlijke aandacht in een 
envelop. VrijwilligersNH verzorgt de werving, matching, registratie en het behoud 
van vrijwilligers voor de cliënten van WilgaerdenLeekerweidegroep. Ook gaan zij veel 
samenwerkingen aan met andere partijen binnen het sociaal domein. Ze hebben de 
afgelopen week al vele nieuwe penvriendschappen mogen sluiten en hier wordt door 
de cliënten enthousiast op gereageerd. Ook de familie, die op veel locaties niet meer 
op bezoek kan, is blij met dit initiatief.

Wil jij penvriend(in) worden? Meld je dan aan via info@vrijwilligersnh.nl of telefo-
nisch via 0229-576416. Aanmelden kan ook via de website www.vrijwilligersnh.nl .



Ineens…was álles anders

De gordijnen open… de zon straalt alwéér! 

Wel fris… lijkt net van het weer als er in de winter lichte vorst is!                             

Maar de bomen ontvouwen hun bladeren, 

zelfs de magnolia vertoont zijn prachtige bloemen! 

Er bloeien nog zomerse bloemen van de van de vorige zomer!       

De zon staat zelfs hoger het duizelt me…

ik raak in de war… wát voor jaargetijde is het?

                  

Is déze zomerse zon de genoegdoening voor alle slagregens én, 

de voor ons land, vreemde, woeste stormen… deze grote omslag… 

die je van vreugde zou laten stralen… uitnodigend     

vóór wandelen én uitwaaien in deze prachtige ambiance! 

Plots valt de droom uiteen, weet ik de naam van het jaargetijde: 

Coronavirus!

De stralende zon, ontluikende bomen blijven…  

Maar de VREUGDE heeft weer plaats gemaakt 

voor spanning én onzekerheid. 

Laat de zon én de lente ons tóch wat opbeuren, inspireren, én bemoedigen!

Doe de dingen die nog kunnen én mogen, maak anderen blij op jouw manier! 

Dan komt de vreugde, door die blije gezichten, weer wát terug in je hart…

Dat wens ik iedereen van HARTE toe!

Tini Gitzels



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 geslo-
ten tot nader bericht. De Lourdeskapel in Zwaag is wel open van 09.00 tot 16.00 uur, waar u 
persoonlijk een kaarsje of een stil gebed kunt doen.

Livestream vieringen RK parochie Heilige Matteüs op YouTube:
u kunt op YouTube via het kanaal ‘RK parochie Hoorn Zwaag’ de vieringen live volgen. 

05 april 11.00 uur Hoorn Palmzondag vanuit de Koepelkerk 
09 april 19.00 uur Zwaag Witte Donderdag vanuit de Martinuskerk
10 april 19.00 uur Zwaag Goede Vrijdag vanuit de Martinuskerk 
11 april 21.00 uur Zwaag Paaszaterdag vanuit de Martinuskerk
12 april 11.00 uur Hoorn 1e Paasdag vanuit de Koepelkerk

Er zijn geen publieke zondagse vieringen tot 2 juni. Vanaf Palmzondag 5 april tot 1 juni 
wordt de zondagse mis om 11.00 uur vanuit de Koepelkerk in Hoorn en de Martinuskerk in 
Zwaag (om de beurt) via Youtube en onze website live uitgezonden.

Ook kunt u een palmtakje meenemen, deze liggen na Pasen in een mand in de Lourdeskapel. 

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 (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. 

Onder voorbehoud:

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



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


