
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 8 mei kunt u inleveren 

uiterlijk op woensdag 29 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 8 24 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
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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.

Afstandsonderwijs op de Roald Dahlschool

Al een aantal weken missen wij ‘onze’ kinderen op school. 
De fijne sfeer in de groepen, de gezelligheid van het sa-
menzijn, het is allemaal niet aan de orde op dit moment. 
Iedereen in ons land heeft hier mee te maken. Hoe het 
over een tijdje gaat, dat weten we nog niet. Wat we wel 
weten is dat onze leerlingen thuis heel hard aan het werk 
zijn. Middels dagelijkse video’s wordt aan de kinderen 
van de groepen 3 t/m 8 instructie gegeven voor het werk. Naast het leerwerk zijn er 
andere  digitale activiteiten zoals voorlezen door juf of meester of activiteiten voor in 
de tuin of (op straat) door de vakleerkracht bewegingsonderwijs. Maar ook muziek-
lessen van onze muziekdocent meester Ronald staan op het programma. 
De kinderen sturen zelf filmpjes of foto’s op van de activiteiten die ze thuis hebben 
uitgevoerd. 
Ondanks dat de kinderen niet op school zijn, hebben we aandacht besteed aan het 
paasverhaal. In sommige groepen werd een videobijeenkomst georganiseerd, in 
anderen groepen werd het paasverhaal voorgelezen. Voor iedere leerling was er ook 
een paasei. De leerkrachten van de groepen 1/2 en 3 hebben deze zelfs thuisgebracht 
bij alle leerlingen. Zo zijn we met z’n allen bezig om er het beste van te maken in 
deze tijd. 

Helaas kunnen wij ouders die nu kennis willen maken met onze 
school niet rondleiden. Wij hebben daarom op onze website www.
roalddahlschool.nl een filmpje geplaatst waardoor nieuwe ouders 
toch een indruk kunnen krijgen van onze school. 
Wij zijn trots op iedereen die zo hard werkt om het afstandson-
derwijs goed te laten verlopen: de leerlingen én hun ouders, maar 

ook ons prachtige team dat dit in zo korte tijd voor elkaar heeft gekregen. 
Dank daarvoor.

Wij hopen dat wij over niet al te lange tijd weer fijn samen kunnen zijn, samen kun-
nen spelen, samen kunnen werken. Want dat is de kracht van ons Dalton onderwijs.



Pasen anders dan anders

De school is dicht vanwege de coronacrisis. De leerkrachten van 
De Wingerd werken door om op afstand de kinderen werk aan 
te bieden. Maar hoe vier je nou eigenlijk Pasen op afstand? Hoe 
vertel je aan kinderen over Jezus, die na zijn kruisiging is opge-
staan uit de dood? De lente is gekomen, dieren leggen eieren 
en krijgen jongen. We vieren dat er nieuw leven is en zoeken dan naar eieren. Maar 
dit jaar was het allemaal anders door de coronacrisis. 
Geen paasontbijt op school, geen knutselactiviteiten rondom Pasen en ook geen eie-
ren zoeken op het schoolplein met je vriendjes en vriendinnetjes. 
Dit jaar keken de kinderen thuis naar een film over het paasverhaal en luisterden 
naar de liederen. De juf las elke dag een stuk voor uit de kinderbijbel en zette het 
filmpje in de online classroom net als creatieve suggesties rondom dit thema. Alle-
maal vrijblijvend, want er wordt immers al heel hard gewerkt door alle kinderen en 
hun ouders.  Deze Pasen geen diner of brunch in een restaurant met de hele familie, 
maar toch hebben wij het druk gehad. Thuis maar groots uitgepakt en met het gezin 
eieren zoeken  en een gezellige brunch genuttigd met producten uit de supermarkt. 
Ondanks dat je dus niet echt een kant op kon, het toch thuis gezellig gemaakt. An-
ders dan anders, dat was het wel. 
 
Met vriendelijke groet, Judith Koeman, leerkracht groep 3a

Nieuws van
Beste Samenspel-lezer, 
Ik zal mij even voorstellen. 
Mijn naam is Gerard Huijzer, 
voorzitter van ons indoor-
bowlsteam BZH. Zoals u ziet 
op de foto: allemaal blije 
gezichten vanwege het 25e 
Kees Ooijvaar-toernooi. Het 
was weer een groot succes.
Een paar dagen later kregen 
wij te horen dat de sporthal 
voor onbepaalde tijd dicht moest in verband met het coronavirus. Niet leuk, maar wel 
een goede beslissing. De verwachting is dat de sporthal na de zomervakantie weer 
open gaat. Wilt u ook eens een bowlsballetje gooien? Als de sporthal weer open is, 
bent u van harte welkom op de maandagmorgen om 9.30 uur en in de middag vanaf 
13.00 uur. Ik hoop u dan persoonlijk welkom te heten en samen met u het eerste 
bowlsballetje te gooien.Tot ziens!

Gerard Huijzer, voorzitter Indoorbowlsvereniging B.Z.H.



K O N I N G S D A G             W O O R D Z O E K E R

 O R A N J E V E R E N I G I N G M N
 P K N J A A K K R A A M P J E S E E
 T L E A N E G E R S E J T N I L D N
 R E I R K I T S E J T E L L E P S A
 E E A I O J J A A T W I M P E L U I
 D D A G R N I T Z H E L S F J E M R
 E J W O B E D L R C I S G E N G L A
 N E Z R U K O E K A G A D T S E E F
 N R N A R N E V R N D A I I N Z H V
 A I E N G E C E I S I I M X G E L R
 M D P J E P U N A G C N T A E L I I
 S D P E M O O E M N S H O I L L W J
 T E A B E K P M I I M D E K E I A M
 E R H I E R M E X N U A G I F G A A
 R O K T S E O N A O Z E E S D T J R
 D R E T T V T T M K I N E R E I V K
 A D O E E E N E S S E S N I R P N T
 M E K R R S T R O O K E J N A R O G

Streep de woorden weg en vind de zin!

ALEXIA
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L5 50 jaar!

Niet alleen het Samenspel viert dit jaar haar vijftigjarig 
jubileum. Ook Ans Zonneveld uit Blokker heeft iets met 

het getal 50. 

Mijn 50-ding 
dit jaar is: de 

Vierdaagse van 
Nijmegen. Ik ga vier 

keer 50 kilometer per 
dag lopen. Dus 50 is ook 
voor mij echt wel een 
mooi getal!
Op de foto is mijn regi-
stratie te zien. 

Groeten Ans Zonneveld

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!

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 29 APRIL 
 WOENSDAG 13 mEI 
SVP PAPIER GEBUNDELD OF IN DOOS/BAK AAN DE WEG ZETTEN.

mededeling van medisch Centrum Oost
De huisartsenpraktijk is wegens nascholing, vakantie of nachtdienst 
gesloten op maandag 4 mei en vrijdag 29 mei.



Aangepaste maatregelen tegen verspreiding corona  

Om patiënten, bezoekers en medewerkers zo goed 
mogelijk te beschermen tegen het coronavirus heeft het 
Dijklander Ziekenhuis een aantal maatregelen aangepast. 

Ontvangst ziekenhuis en polikliniek
Met ingang van donderdag 16 april staan bij de ingangen van locatie Hoorn mede-
werkers die patiënten en bezoekers ontvangen. Zij heten elke patiënt en bezoeker 
welkom en stellen een aantal vragen. Aan de hand daarvan beoordelen zij of iemand 
mogelijk besmet is met het coronavirus zodat er, indien nodig, extra maatregelen 
genomen kunnen worden om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. 
Bijvoorbeeld door een mondkapje aan te reiken. In locatie Purmerend staan mede-
werkers vanaf vrijdag bij de ingangen.
Ook de ontvangstruimtes van de poliklinieken zijn aangepast. Daar is een beperkt 
aantal stoelen beschikbaar zodat 1,5 meter afstand aangehouden kan worden. Als 
daar onverhoopt geen plaatsen meer beschikbaar zijn, is een plek in de grote hal 
ingericht waar patiënten veilig kunnen wachten tot het tijdstip waarop zij zich weer 
kunnen melden op de poli. 

Beperkt geopend 
Spoedzorg gaat sowieso te allen tijde door. Op dit moment wordt ook bekeken of de 
poliklinische zorg in de komende weken verder kan worden uitgebreid. Dat patiën-
ten daarbij onderling voldoende afstand tot elkaar kunnen houden, is een belangrijk 
uitgangspunt. Het Dijklander Ziekenhuis wil het liefste natuurlijk zo snel mogelijk 
weer al patiënten voorzien van de zorg die ze nodig hebben, maar dat kan pas als het 
op een veilige en verantwoorde manier kan worden georganiseerd. Daarom wordt 
wekelijks beoordeeld hoe, en welke zorg doorgang kan vinden. Met elke patiënt die 
binnenkort een afspraak heeft staan, wordt persoonlijk contact opgenomen.

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

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



Een boodschap van OBS De Bussel

Ook geen Koningsdag in Zwaag
Niet onverwacht, maar zeker heel jammer, zijn wij genoodzaakt om alle voorbe-
reidingen en activiteiten voor Koningsdag 2020 te stoppen. Dit betekent helaas 
dat deze dag dit jaar komt te vervallen. Uiteraard heel veel dank aan alle vrijwil-
ligers voor de geleverde inspanningen. We hopen jullie volgend jaar 27 april in 
goede gezondheid terug te zien op ‘t Krijt. Denk om elkaar!



Vind de weg door het doolhof!

Zal Willem-Alexander zijn máxima vinden? 
Begin linksboven. De uitgang is rechtsonder.



Familieberichten & Zoekertjes

Tuinman voor al uw tuinklussen. Telefoon: 06-12568309.

AANGEBODEN

Voor plaatsing in het Samenspel van 6 mei graag uiterlijk op  
WOENSDAG 29 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.

Jeugdmusicalgroep Zwaag
Helaas, helaas, helaas… de uitvoeringen van Jeugdmusicalgroep Zwaag gaan dit jaar 
niet door. De reden is bekend. Wij vinden het voor iedereen die uitkeek naar de uit-
voeringen, maar bovenal voor onze spelers, ontzettend jammer dat het virus dit heeft 
veroorzaakt. Wij willen hierbij alsnog iedereen bedanken voor de inzet en bereidheid 
om mee te helpen tijdens de repetities en in de aanloop naar de uitvoeringen.
Maar onze dank gaat vooral uit naar de 26 toppers die ruim een half jaar hun teksten, 
liedjes en dansjes hebben geleerd. Heel erg bedankt: Fleur Slippens, Tess van Vugt, Tijn 
Hagenaars, Dani Weeling, Willemijn Burm, Amy Bennis, Fenna Jesterhoudt, Demi Bär, 
Mila Benedetti, Esmee Bakker, Nienke Bijl, Dewi Bekker, Lieke Bekker, Fabian Klinkers, 
Jade Beemsterboer, Martijn Swerissen, Ryan Dul, Jessie van Dijk, Yara Bär, Tess Romein, 
Maartje Bot, Sara de Wit, Floortje Broers, Collin Bekker, Thomas Bijl, Jens Pieterse.

Groet van Marjolein, Edna, Sharon en Johan



Hoe nu verder met musicalvereniging Zwaag?

Nadat we kort na carnaval onze open avond beleefden, 
gevolgd door onze jaarvergadering, bruisten we van 
energie om aan het nieuwe seizoen te beginnen. 
Hoewel nog niet bekend was welke musical we wilden 
gaan uitvoeren, was de planning om in april met de 
repetities te gaan beginnen. De commissie en het artistieke team (a-team) hadden 
een short-list samengesteld met titels waaruit zij er één hadden gekozen en de aan-
vraag voor de licentie was inmiddels gedaan. Tja en toen corona. De maatregelen wa-
ren nog niet zo scherp ingesteld en ons laatste samenzijn in onze thuisbasis De Witte 
Valk was die van het bekijken van de video-opname van The Addams Family omdat 
we sowieso onder het aantal van 30 personen bleven.
En dan, nadat heel Nederland kennis neemt van de ‘intelligente lockdown’, valt het 
doek. Niet alleen voor onze vereniging maar voor onze thuisbasis en alle andere hore-
cagelegenheden, kwekers, zzp’ers zoals onze geluids- en lichtman, onze regisseur en 
onze muzikaal leider, de hele cultuursector, onze Zwaagse Jeugdmusical, sport- en 
andere verenigingen, jammerlijk te veel om op te noemen.

Ons bestuur start met de 
eerste videoconference, 
aanvankelijk met wat 
kleine installatiepro-
bleempjes, maar al snel 
vinden zij de weg en de 
grote vraag rijst: wat te 
doen? Slaan we een jaar 
over en zo niet, hoe gaan 
we repeteren? Vragen, 
vragen, vragen. Een 
bliksemenquête wordt 
gehouden onder de 
leden en ideeën worden 
gevraagd en geopperd en 

we beslissen dat we gaan voor de reguliere voorstellingen in januari 2021.
Repeteren betekent heel veel thuisstudie, repeteren via Zoom, Skype, Whatsapp of 
wat dan ook. Met de hele groep, in kleine stemgroepjes van tenoren, bassen alten, 
mezzo’s of sopranen. Het zal veel vragen van het aanpassingsvermogen maar hebben 
wij Nederlanders inmiddels niet aangetoond vindingrijk en flexibel te zijn?
Het bestuur heeft er dus alle vertrouwen in dat we het gaan flikken. En welke musical 
het wordt? Dat laten we in de volgende editie weten als de aanvraag voor de licentie 
wordt gehonoreerd en de bevestiging binnen is.
Ondertussen: pas op u zelf en blijf gezond.

Met vriendelijke groet, Cor van der Koelen, sponsorzaken@musicalzwaag.nl



Bouwproces in Bangert en Oosterpolder blijft op gang 

De coronacrisis houdt Nederland in haar greep. Deson-
danks werkt de gemeente samen met ontwikkelaars door 
aan de werkzaamheden en voorbereidingen voor de 
verdere ontwikkeling van de Bangert en Oosterpolder. 

Start fase 5
De laatste woningen in het 
gebied tussen de Dorpsstraat 
en de Bangert, ook wel be-
kend als fase 4, zijn inmiddels 
verkocht en opgeleverd. De 
werkzaamheden verplaatsen 
zich nu dan ook naar het ge-
bied ten zuiden van de Ban-
gert, ook wel bekend als fase 5 van de Bangert en Oosterpolder. Hier wordt gestart 
met de bouw van de eerste woningen aan de oostzijde van De Strip. Dit deelgebied 
staat bekend als fase 5B Noord. De verkoop van de woningen is enige tijd geleden al 
gestart en de meeste woningen zijn inmiddels verkocht. Binnenkort gaan de laatste 
woningen in de verkoop. 

Tweede helft 2020
In de tweede helft van 2020 start gefaseerd de verkoop van circa 200 woningen, 
waaronder ook gemeentelijke kavels, aan de westzijde van De Strip, direct ten zuiden 
van de Bangert. Dit deelgebied staat bekend als fase 5A Noord. Om deze woning-
bouw mogelijk te maken wordt in 
het voorjaar aangetroffen ver-
vuiling in de bodem verwijderd. 
Direct daarna worden de gronden 
bouwrijp gemaakt. 
De verkaveling voor het gebied 
ten westen van De Strip wordt dit 
voorjaar vastgesteld.

Actuele informatie op website
Op de website van de Bangert en 
Oosterpolder staan de huidige 
verkoopprojecten. Nieuwe locaties 
worden bij start van de verkoop 
toegevoegd. Ook de verkaveling 
voor het gebied ten westen van 
De Strip wordt gepubliceerd op 
bangertenoosterpolder.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 11 mEI

Vogeltjes

Vroeg in de ochtend rij ik met de fiets naar mijn werk. 
Ik verwonder me over de bijzondere stilte tijdens deze 
coronacrisis en geniet van de boomtoppen. Op de Dorps-
straat staan enorme bomen in de buurt van garage Stroet. Die zijn heel hoog en gaan 
bijna in elkaar over. Bij de supermarkt staat ook een mooie boom. Ik heb geen idee 
wat voor bomen het zijn, maar ik vind ze mooi en indrukwekkend. Ze bepalen de sfeer 
in de straat. Op de fiets kijk ik graag naar boomtoppen, want er huist daar van alles. 

Ik verwonder me over hoe het toch mogelijk is dat een merel op het bovenste takje 
zit te zingen en dat de tak niet doorbuigt van zijn gewicht. Hij zingt prachtig. Ganzen 
komen vlak daarboven overgevlogen met hun eigen geluid. De duiven roeken terwijl 
ze een verwoede poging doen om een nest te bouwen. Deze geluiden komen inten-
ser door dan anders.

Bij het zwembad hoor en zie ik een ekster krijsen in een boom. Ik heb het niet zo op 
die vogels. Ze verjagen namelijk de koolmezen uit onze tuin. Terwijl ik me zit te erge-
ren aan zijn vervelende geluid zie ik opeens waarom hij zo krijst. Zijn wederhelft ligt 
op de weg, platgereden door een auto. Nu heb ik zelfs medelijden met een ekster! 

Ik moet doorfietsen, want anders kom ik te laat op mijn werk en rij verder over de 
Koewijzend. Ik richt mijn blik naar beneden, want er klimmen eenden uit de sloot. Zo 
grappig hoe die met hun zwemvliezen over het gras banjeren. 

Opeens word ik opgeschrikt door een angstaanjagend geknetter. TRRRRTRRRTRRR! 
Ik duik ineen en probeer te achterhalen waar de mitrailleur staat te schieten. Wat 
is dit nu weer? Ik kijk achter me en zoek naar de oorsprong van dit geluid. Met een 
verhoogde hartslag speur ik de horizon af en valt mijn blik op een smeedijzeren dak 
op een schoorsteen. Daar zie ik de ‘schutter’ zitten. Klein maar oh zo aanwezig roffelt 
de specht nog een keer met zijn snavel op het dak, omdat het zo mooi klinkt in deze 
oorverdovende stilte. TRRRRTRRRTRRR!

  Column Anja



Lees verder op de volgende pagina >>

Thuis & tuinactiviteiten

De natuur gaat altijd door, ook als 
MAK Blokweer even gesloten is. En 
natuur is overal, ook bij jou thuis! Dus ook thuis, in je eigen huis of in je eigen tuin, 
zijn er talloze manieren om iets leuks te doen én tegelijkertijd bezig te zijn met de 
natuurlijke wereld om je heen.

meivakantie-knutsel
Zin om lekker te knutselen
in het lentezonnetje? 
Maak een dansende 
oosterse draak!
Veel speelplezier!

Benodigdheden: 
- Stiften of kleurpotloden
- Vooraf-gedrukte kleurplaat van
  een draak, zie hieronder
- Schaar
- Lijm
- Stokjes/takjes



Nieuws van Ziekentriduüm Zwaag
Beste mensen, 
Bij deze laten wij u weten dat wij gezien de huidige ontwik-
kelingen rond het coronavirus helaas ook de beslissing hebben 
moeten nemen het Ziekentriduüm voor 2020 niet door te laten 
gaan.  Vanzelfsprekend zullen er ook geen collectanten bij u aan 
de deur verschijnen.
Het is bijzonder spijtig voor alle gasten, voor alle vrijwilligers in de kerk en alle andere 
betrokkenen. Wij wilden er samen weer een heel mooi triduüm van maken; we waren 
al goed op weg, maar moeten het nu hier bij laten. 
Graag willen wij iedereen bedanken die zich dit jaar tot nu al zo heeft ingezet bij de 
eerste voorbereidingen. Helaas is dat dit jaar zonder daadwerkelijk resultaat van een 
prachtig triduüm, maar we willen graag volgend jaar weer op u rekenen. Wij gaan er-
van uit onze gasten volgend jaar op 1,2 en 3 juni te mogen begroeten en er dan weer 
een hele mooie en zinvolle driedaagse van te maken.
Aan u allen willen wij graag het allerbeste toewensen; dat u gezond mag blijven, 
degenen die ziek zijn snel beter worden en we denken ook aan allen die iemand 
moeten missen, zonder dat er samen met anderen afscheid kan/kon worden geno-
men. Heel veel sterkte voor iedereen.

Namens het bestuur Ziekentriduüm Zwaag, Ruud Bennis

1. Zoek buiten twee takjes of neem twee tuinplantenstokjes.  
2.  Kleur de vriendelijke draak met vrolijke kleuren in, knip hem uit en plak hem op 

karton of stevig papier. Knip ook dit karton uit. 
3.  Knip een gekleurd vel papier ter breedte van het drakenlichaam. 
 Vouw de strook papier zig-zag als een soort accordeon.  
4. Plak nu het zigzag-papier tussen de kop en de staart van de draak. 
5. Plak nu met tape een stokje aan het hoofdeinde  en een stokje aan de staart.  
6. Et voilà je dansende oosterse draak is klaar.  

Stichting mAK Blokweer, Kloosterhout 1-2 in Blokker. www.makblokweer.nl
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Nu even geen Kunst in de Kas

Het bestuur van Stichting Kunst in de Kas heeft besloten de geplande 
exposities uit te stellen. In deze surrealistische tijd van het coronavirus kunnen de 
fysieke exposities in de tuinderskas in Zwaag geen doorgang vinden. Wel krijgen kun-
stenaars online exposure en wordt een speciale nieuwsbrief geïntroduceerd.
Kunst in de Kas vult het gat tussen het atelier en het gevestigde galeriecircuit. De 
Stichting geeft ‘Verborgen kunstenaars met een grote K’ een podium. Traditiege-
trouw opent Kunst in de Kas met een verrassende lente-expositie. Dit voorjaar stond 
het thema ‘botanische kunst’ in de planning. Botanisch-kunstenaar Pascal Stroet uit 
Hoorn (gefascineerd door natuur, kunst en design) zou met botanische objecten expo-
seren. Jawek Kwakman uit Hoorn had voor deze expositie speciale botanische ‘fractal-
art kunstwerken’ gerealiseerd. 
Het geheel zou worden gelar-
deerd met balletvoorstellingen 
gechoreografeerd door Nanska 
van de Laar. Deze expositie 
wordt nu uitgesteld.

Voorlopig virtueel
De fysieke exposities zijn nu 
weliswaar niet mogelijk. Virtu-
eel staat Kunst in de Kas niet 
stil. Op de website en social 
media krijgen de ‘KasKunstenaars’ exposure. Deze maand wordt een speciale nieuws-
brief gelanceerd waarin kunstenaars exposeren met positieve ‘oneliners’ in deze sur-
realistische tijd en vertellen of en hoe de COVID-19-periode hun inspireert.

Voor meer informatie: www.kunstindekas.nl.

Nieuws van Seniorenvereniging Zwaag
Hierbij willen wij het bestuur van het LOP bedanken 
voor de bijdrage die wij ook voor 2020 weer ontvan-
gen hebben voor de activiteiten die wij organiseren 
voor de senioren van Zwaag. Hierbij noemen we nog maar even de Pubquiz met Bas 
Manshanden en Peter Takken in februari en onze goed bezochte ledenvergadering 
op 6 maart met het zeer gewaardeerde stamppottenbuffet. Hoewel onze activiteiten 
op dit moment vanwege het coronavirus op een laag pitje staan, verwachten we in 
ieder geval na de zomer weer op volle kracht verder te gaan. 
Daarnaast bedanken wij de lezers die door het inzamelen en aan de weg zetten van 
het oud papier voor de inkomsten van het LOP zorgen. Gaat u daarmee vooral door!

Jan Knijn, secretaris



Lees verder op de volgende pagina >>

Kent u Jan Spaander uit Oostwoud?

Het RIVM komt deze tijd veel in het nieuws. Aan het RIVM zoals we dat nu kennen, 
ligt een West-Friese grondslag. Toenmalig directeur Jan Spaander uit Oostwoud 
zorgde dat deze instelling zich in de jaren 1950-1979 ontwikkelde tot een nationaal en 
internationaal erkende autoriteit op het gebied van volksgezondheid en milieuhygiëne.

Jan Spaander werd geboren op 6 december 1914 te Oostwoud als zoon van Pieter Jansz. 
Spaander en Vokeltje Jans Ruiter. Zijn vader, veehouder, koesterde als kind al de wens om 
dokter te worden. Financieel was dat toen niet haalbaar. Ook zoon Jan wilde dokter wor-
den en hij mocht doorleren. Met de stoomtram Medemblik-Hoorn, die ook in Oostwoud 
een halteplaats had, naar de school in Hoorn.
Na vijf jaar Rijks HBS verliet hij de school in 1931 met het diploma B en werd medisch 
student aan de Universiteit van Amsterdam. Als 16-jarige ging hij daar op kamers wonen. 
In de vakanties was het thuis in Oostwoud helpen op de boerderij. Ook in Oostwoud ging 
Jan ieder jaar huis aan huis kinderpostzegels verkopen. Nooit gedacht dat hij ooit voor-
zitter van het Comité Kinderpostzegels zou worden. In 1938 studeerde hij af als arts.

Aan de slag
Begin 1939 werd Jan Spaander aangenomen als arts-assistent interne geneeskunde in 
het Binnengasthuis in Amsterdam. Na het uitbreken van WO II in 1939 werd hij gemo-
biliseerd als geneeskundig reserveofficier van gezondheid. Daar raakte hij betrokken 
bij bloedtransfusies voor gewonde soldaten. In 1942 promoveerde Jan tot doctor in 
de geneeskunde op een proefschrift over het proces van bewaren van bloed en de 
houdbaarheidsduur van geconserveerd bloed.
Na de komst van een Duitse SS’er als medisch directeur werd besloten het laboratorium 
bloedtransfusie te verplaatsen naar een meer onopvallende plaats in het Binnengast-
huis. Jan Spaander werd er door het Nederlands Rode Kruis als directeur aangesteld.
Vanaf 1 januari 1943 werd er over dit door Jan Spaander opgerichte laboratorium 
gesproken als het Centraal Laboratorium van de Bloedtransfusiedienst (CLB). In 1949 
werd het vernieuwde CLB onder grote internationale belangstelling geopend.

Een nieuwe uitdaging
Een jaar later, in 1950, kwam een nieuwe uitdaging voor hem. Jan Spaander werd 
benoemd tot algemeen directeur van het in 1910 opgerichte Rijksinstituut voor de 
Volksgezondheid (RIV). Het RIV huisde in 1950 in Utrecht en had zowel artsen als 
dierenartsen in dienst. Met een bijdrage van de Marshallhulpgelden startte Spaander 
een groot nieuwbouwproject in Bilthoven en breidde in de loop van de tijd het insti-
tuut uit met beoefenaren van meerdere disciplines zoals chemici, biologen, farmaceu-
ten, natuurkundigen, technici en wiskundigen.

In 1966 werd Jan Spaander benoemd tot Directeur Generaal van het Rijksinstituut voor de 
Volksgezondheid en Milieu, het RIVM. Hij zou dat blijven tot zijn pensionering in 1979. In 



1969 werd het RIVM wereldnieuws toen de afdeling Toxicologie binnen 48 uur de oorzaak 
ontdekte van een grootschalige vissterfte in de Rijn. Daarmee werd internationaal aanzien 
verworven en tevens leidde dit tot een intensieve samenwerking met Duitsland.

Aan het eind van zijn loopbaan heeft Jan Spaander onder andere als voorzitter van 
de Voorlopige Commissie voor de milieu-effectrapportage, (MER), bijdragen geleverd 
aan de invoering ervan.

Afscheid
Bij zijn afscheid in 1979 werd hem een driedaags symposium aangeboden waarin ‘het 
herkennen, opsporen, bestrijden en voorkomen van de oorzaken die de gezondheid 
van de mens bedreigen’ centraal stonden. Wetenschappers van naam uit binnen- en 
buitenland hielden daar korte inleidingen.
Spaander heeft altijd gestreefd naar een instituut dat de totale gezondheidszorg 
omvatte. Daarbij hoorde ook het voorkomen van ziekteverwekkers van fysische en 
chemische verontreiniging en van bronnen van geluidshinder. Maar ook schone lucht, 
bodem en water werden eraan toegevoegd. Bij zijn pensionering waren er meer dan 
1000 medewerkers in dienst van het RIVM.

Grote verdiensten voor de gezondheidszorg
Jan Spaander gaat de geschiedenis in als een groot vernieuwer van de organisatie van 
het onderzoek naar de Nederlandse gezondheidszorg. Zijn grote verdiensten voor de 
gezondheidszorg zijn algemeen erkend en gewaardeerd. Hij werd meerdere malen 
onderscheiden. Zo was hij Officier in de Orde van Oranje-Nassau met de zwaarden, 
Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw, Commandeur in de Orde van Oranje-
Nassau. Drager van het Kruis van Verdiensten van het Nederlandse Rode Kruis en 
enkele buitenlandse onderscheidingen.

Bij zijn afscheid werd Jan Spaander bevorderd tot Commandeur in de Orde van 
Oranje-Nassau. Minister Leen Ginjaar van Volksgezondheid en Milieuhygiëne hangt 
hem de bijbehorende versierselen om.

Heel bijzonder was het dat aan Jan Spaander in 1980 het eredoctoraat in de genees-
kunde van de Universiteit van Amsterdam werd verleend. Dezelfde instelling waar hij 
eerder als doctor promoveerde. Een ander eerbetoon dat hem ten deel viel, was dat 

Lees verder op de volgende pagina >>

Deze bronzen gietpenning met een dia-
meter van 63mm memoreert Jan Spaan-
der als directeur van het RIV 1950-1979.



in de hal van het RIVM-instituut een bronzen plastiek van hem is geplaatst, geschon-
ken door het personeel. Daarmee hun warme gevoelens voor hem tot uiting bren-
gend. Jan Spaander was een zeer geliefd persoon.

Jan Spaander overleed op 20 mei 1988 na een ernstige ziekte op 73-jarige leeftijd in 
Amsterdam. De crematie volgde op 26 mei te Driehuis-Westerveld.

Publicaties
J. Spaander, ‘Over bewaard bloed’. Proefschrift Gemeente Universiteit Amsterdam (1942).
Zie verder Wikipedia: Jan Spaander, bronnen, noten en/of referenties.
Bronnen: Volkert J. Nobel, Jan Spaander uit Oostwoud (1914-1988) Volksgezondheid en 
kinderpostzegels, in West-Friesland Oud & Nieuw, 2000, 67e bundel Westfries Genootschap.
R. Gispen, In memoriam dr. J. Spaander, in: Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde 1988.
Wikipedia, Jan Spaander Nederlands ambtenaar.
Gegevens verzameld en samengesteld door: Jaap Raat te Heiloo (2019).

Bron: Westfries Biografisch Woordenboek, terug te vinden op www.westfriesgenootschap.nl.

Nieuws van Swaegh Zingt
Meestal is geen nieuws goed nieuws, maar helaas 
is dat nu niet het geval. Sinds ons optreden in 
Enkhuizen op 8 maart jl. is er veel veranderd in de wereld en dit allemaal door een 
virus dat in China is ontstaan. Nu eerst het droevige bericht dat ons bereikte: ons 
koorlid Corrie de Krijger is aan de gevolgen van het coronavirus overleden. Zij was 
een vriendelijke vrouw met gevoel voor humor en wij zullen haar zeker binnen ons 
koor missen. Wij wensen nogmaals haar familie en eenieder die haar gekend heeft 
heel veel sterkte toe.
En dan ons koor. Geen oefenavonden en optredens meer, de jaarvergadering die 
voorlopig uitgesteld is en niet vergeten de vijftiende editie van het Swaegh Zingt 
feest, dat in De Witte Valk gevierd zou worden. We leven nu in een hele rare, ondoor-
grondelijke en onzekere tijd.
Wie? Wat? Waar? Wanneer? Deze vragen hoor je steeds weer. Het hele land is nu 
ontwricht, de angst zie je op haast ieders gezicht. Wanneer komt het in onze omge-
ving, wat wordt het dan in mijn beleving? Heel de wereld is verrast, corona kwam 
zeer ongepast. Duizenden handen doen nu hun best, om te redden wat er rest. En 
dat doet ons heel veel verdriet, want een goede behandeling is er (nog) niet. Met zijn 
allen moeten wij nu strijden om deze ziekte te vermijden. 
Mogelijk zal het nog maanden duren om weer een gezond Nederland te krijgen. 
Maar ik hou moed, want tijdens dit schrijven krijg ik toch berichten dat het aantal 
nieuwe coronagevallen aan het dalen is. Natuurlijk zitten we wel met een probleem 
met 1,5 meter afstand, want dat zou voor ons koor betekenen dat Co en Simone in 
het voorcafé zitten! Het bestuur wenst iedereen heel veel sterkte, geduld en gezond-
heid toe, zodat wij over een aantal maanden toch weer met alle leden kunnen begin-
nen met de oefenavonden.



75 jaar Vrijheid in Hoorn vieren we thuis

De Tweede Wereldoorlog eindigde 75 jaar geleden. Dat zouden we groots gaan vie-
ren in het hele land - ook in Hoorn, Blokker en Zwaag. Maar alle voorbereidingen ten 
spijt voor theaterroutes, tentoonstellingen en vrijheidsmaaltijden: onze vrijheid vieren 
we dit jaar noodgedwongen thuis. Daar laat het Comité 40-45 Hoorn en de project-
groep 75 jaar Vrijheid in Hoorn 
het echter niet bij zitten. Zo kan 
bijvoorbeeld online herdacht 
worden in Hoorn op 4 mei. En op 
5 mei kunnen we massaal de vlag 
uithangen in Hoorn. Doe je mee? 

Online toespraak van de burgemeester
Er zijn weliswaar Hoornse activiteiten afgelast, maar een aantal wordt doorgescho-
ven naar het najaar. Theater Op de Bon vindt plaats in het Cultureel Weekend op 5 
september en de muziekvoorstelling Stil Verzet van Westend wordt op 21 en 22 no-
vember opgevoerd. Maar waar mogelijk wordt in Hoorn rond 4 en 5 mei toch samen 
herdacht en de vrijheid gevierd. Dat gebeurt gedeeltelijk online, dus gewoon thuis. 
De Stille Tocht lopen we niet met elkaar, maar via een Facebooklivestream kan ieder-
een op 4 mei thuis kijken naar een live-reportage vanuit Hoorn. Ook op de website 
vrijheidinhoorn.nl is deze uitzending te volgen. Beleef de herdenking met de krans-
legging van Eddy Boom, voorzitter van Comité 40-45 Hoorn, en burgemeester Jan 
Nieuwenburg. Na de speech van de burgemeester klinkt het Wilhelmus op het carillon 
vanuit de Grote Kerk. Daarna volgt de documentaire ‘De oorlog van mijn vader’ van 
Joost Schrickx die gratis thuis te volgen is. 

Heel Hoorn Vlagt op 5 mei
Ook andere zaken worden online vertoond zoals op 5 mei een (eerder opgenomen) 
concert van het Hoorns Harmonie Orkest, met een woord vooraf door onze bur-
gemeester. Ook de plaatsing van de plaquette op het NS-stationsgebouw voor de 
weggevoerde joden op 20 april wordt gefilmd en uitgezonden. Daarnaast kunnen 
we in Hoorn toch gezamenlijk de vrijheid vieren door massaal samen te ‘vlaggen’. 
Heel Hoorn Vlagt op 5 mei. Zo kleuren we de stad en vieren we toch gezamenlijk 
de vrijheid. Andere zaken houden we nog tegoed. Niet alleen theatervoorstellingen 
dus, maar ook diverse tentoonstellingen die in het najaar zullen plaatsvinden. Open 
Joodse Huizen zal de editie van dit jaar verplaatsen naar volgend jaar. De juiste data 
daarvoor volgen nog. 

Lees meer op de website vrijheidinhoorn.nl, like ook de Facebookpagina 75jaarvrijhei-
dinhoorn voor het laatste nieuws. Want ook dit jaar gaan we vrijheid vieren in Hoorn. 
Omdat vrijheid nooit vanzelfsprekend is, zeker nu niet.



‘Heel Hoorn helpt’ brengt hulpvraag en -aanbod bij elkaar

Vanaf deze week staat op www.vooreenmooiestad.nl onder ‘Heel Hoorn Helpt’ een 
overzicht van alle mooie initiatieven die in de gemeente Hoorn zijn gestart om elkaar 
te helpen in tijden van het coronavirus. Op de website kan iedereen terecht die hulp 
nodig heeft of hulp wil aanbieden. Ook mensen met een eigen initiatief kunnen dat 
hier bekend maken. Daarnaast kunnen inwoners die hulp nodig hebben bellen naar 
0229-216499. Zij worden dan geholpen om in contact te komen met de juiste hulp-
aanbieder. ‘Heel Hoorn Helpt’ is een initiatief van gemeente Hoorn in samenwerking 
met de Hoornse stadscommunity ‘Voor Een Mooie Stad’ en Vrijwilligerspunt. 

Samen staan we sterk
Op de website vindt u initiatieven waar inwoners elkaar helpen, zoals de Facebook-
groep ‘Coronahulpgroep Hoorn eo’ en het initiatief Corona Helpers. Mensen helpen 
door bijvoorbeeld een boodschap te doen, de hond uit te laten of online huiswerkbe-
geleiding te bieden. Er staan initiatieven om de helden in de zorg te steunen, bijvoor-
beeld door beschermingsmiddelen in te leveren of geld te doneren. U vindt er ver-
schillende initiatieven om lokale ondernemers te helpen. Daarnaast zijn er initiatieven 
die het binnen zitten leuker maken, bijvoorbeeld met activiteiten voor kinderen, 
gezellige videofeestjes of samen online spelletjes spelen. Ook vindt u er initiatieven 
om fit te blijven, bijvoorbeeld van lokale sportclubs die instructievideo’s maken.

Heeft u hulp nodig?
Of kent u iemand die hulp nodig heeft? Kijk op de website voor het hulpaanbod. U 
kunt ook bellen naar 0229-216499 op maandag t/m vrijdag tussen 09.00 en 16.00 uur. 
De medewerkers van Vrijwilligerspunt staan u te woord en helpen u om in contact te 
komen met een vrijwilliger, een juiste organisatie of initiatief.

Wilt u meehelpen?
Bekijk dan het complete overzicht van initiatieven op de webiste. Daar vindt u de in-
formatie om zich aan te melden als hulpbieder. Ook als u een initiatief heeft dat niet 
mag ontbreken in het overzicht, kunt u dit aanmelden bij deze website.

www.vooreenmooiestad.nl

Huisartsenpraktijk Julianalaan
De praktijk is vrijdag 1 mei en dinsdag 5 mei (Bevrijdingsdag) gesloten. 

Voor actuele informatie, zie de website: www.julianalaan.praktijkinfo.nl



Vrijwilligers staan klaar om te helpen

Sinds Vrijwilligerspunt zich eind maart als partner aansloot bij het platform Corona 
Helpers, hebben zich al ruim 120 vrijwilligers via de website coronahelpers.nl aange-
meld. Hoewel tientallen vrijwilligers al mensen hebben kunnen helpen die door het 
coronavirus aan huis gekluisterd zitten, staan nog velen in de startblokken. Vrijwil-
ligerspunt staat eveneens in de startblokken om deze enthousiaste vrijwilligers te 
koppelen aan hulpvragers in West-Friesland. 
Inmiddels heeft Vrijwilligerspunt meer dan 35 koppelingen kunnen maken tus-
sen aangemelde vrijwilligers en hulpvragers maar heeft nog veel meer vrijwilligers 
klaarstaan die echt graag iets willen betekenen voor een ander. Dit houdt in dat veel 
mensen geholpen kunnen worden en dat de vele initiatieven van gemeenten, maat-
schappelijk organisaties en burgers laat zien dat mensen er ook écht voor elkaar zijn. 

Huiswerkhulp op afstand
De meeste hulpvragen gaan over het doen van een boodschapje, het schrijven van 
een kaartje voor mensen die een hart onder de riem kunnen gebruiken, of huiswerk-
begeleiding. Voor gezinnen is de coronacrisis ook echt niet gemakkelijk. Als ouder 
ben je ineens juf of meester, terwijl je vaak ook nog zelf thuis aan het werk bent. En, 
niet iedere ouder is even handig met de online leermethoden, of weet hoe je je kind 
het beste kunt begeleiden met het huiswerk maken. Daarom is via Corona Helpers 
ook een oproep gedaan voor huiswerkhulp op afstand. Inmiddels hebben zich al 
diverse vrijwilligers met een pedagogische achtergrond aangemeld en zijn diverse 
gezinnen en vooral de ouders blij gemaakt.

meer dan 100 vrijwilligers paraat
Momenteel heeft Vrijwilligerspunt 100 vrijwilligers beschikbaar staan. Veel vrijwil-
ligers blijven aangemeld als beschikbaar, ook al zijn ze al gekoppeld aan een hulpvra-
ger. Ze willen gewoon blijven helpen. En ze helpen niet altijd alleen maar waarvoor 
ze zich hebben aangemeld. Zo was er een jongeman die bij een oudere dame kwam 
voor een boodschapje en haar ook gelijk heeft geholpen met haar e-mailprogramma.

Hulp nodig? Neem contact op met Vrijwilligerspunt
Iedereen die hulp nodig heeft, of iemand weet die hulp nodig heeft, kan een e-mail 
sturen naar info@vrijwilligerspunt.com of telefonisch contact opnemen via 0229-
216499. Door het grote aantal beschikbare vrijwilligers kan vrijwel direct een vrijwil-
liger worden gekoppeld aan de hulpvrager. Vrijwilligerspunt heeft nauw contact met 
de gemeenten en andere maatschappelijke organisaties in West-Friesland. Indien 
nodig, worden de hulpvragen doorverwezen. Vrijwilligerspunt is van maandag t/m 
vrijdag telefonisch bereikbaar van 09.00 tot 16.00 uur.



mEE & de Wering biedt ondersteuning 
voor familieleden coronapatiënten

De Omring heeft de afgelopen periode een speciale corona-unit met 16 bedden in het 
Dijklander Ziekenhuis in Hoorn ingericht. Daar verblijven patiënten met coronaklach-
ten die niet thuis kunnen zijn. MEE & de Wering biedt ondersteuning aan hun familie-
leden en naasten.
Voor familieleden en andere naasten heeft MEE & de Wering West-Friesland sociaal 
werkers en ouderenadviseurs beschikbaar die individuele ondersteuning bieden. 
Zij helpen bij het omgaan met problemen en het beantwoorden van vragen, maar 
kunnen ook bemiddelen waar nodig. Ook kunnen zij het netwerk betrekken, als dat 
beschikbaar is.
Ook mantelzorgers die nu dubbele lasten en zorgen ervaren, kunnen terecht. De be-
lasting is voor hen extra groot en het delen van doe zorgen kan al een verlichting zijn.

In heel Noord-Holland heeft MEE & de Wering ervaren, gespecialiseerde professionals 
klaarstaan. Zij werken intensief met elkaar en met zorginstellingen samen en weten 
goed waar welke verdere hulp en ondersteuning kan worden geboden.
Iedereen die een (ernstig) zieke naaste in zijn omgeving heeft en die daar ondersteu-
ning bij nodig heeft, kan elke werkdag tussen 09.00 en 17.00 uur bellen met 088-
0075140. De geboden ondersteuning wordt uiteraard verleend in overeenstemming 
met de RIVM-richtlijnen.

MEE & de Wering biedt kwetsbare mensen en hun betrokkenen de juiste ondersteu-
ning bij het vinden van oplossingen in de voor hen ontstane problematiek. De acti-
viteiten van MEE & de Wering richten zich op preventie, individuele cliëntondersteu-
ning en maatschappelijke dienstverlening. www.meewering.nl



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 
in ieder geval tot 2 juni. De Lourdeskapel in Zwaag is wel open van 09.00 tot 16.00 uur, waar 
u persoonlijk een kaarsje kunt aansteken 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 volgen. 

Zo. 26 april  11.00 uur Hoorn Eucharistieviering in de Koepelkerk
Zo. 03 mei  11.00 uur Zwaag   Eucharistieviering in de St. Martinuskerk
Zo. 10 mei  11.00 uur Hoorn Eucharistieviering in de Koepelkerk
Zo. 17 mei 11.00 uur Zwaag Eucharistieviering in de St. Martinuskerk
Do. 21 mei  11.00 uur Hoorn Hemelvaart 
    Eucharistievering in de Koepelkerk
Zo. 24 mei  11.00 uur Hoorn Eucharistieviering in de Koepelkerk
Zo. 31 mei  11.00 uur Zwaag 1e Pinksterdag 
    Eucharistieviering in de St. Martinuskerk 

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. 

Voorlopig zijn er geen kerkdiensten in de dorpskerken 
van Zwaag en Blokker. Zolang de coronacrisis duurt, 
worden aangepaste diensten vanuit Het Octaaf uitge-
zonden via de kerkomroep. 



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


