
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 5 juni kunt u inleveren 

uiterlijk op woensdag 27 mei 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 10 22 mei 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.

Voorbereidingsbesluit voor toekomstvisie 
bedrijventerrein Gildenweg
Om te voorkomen dat bedrijven op terrein Gildenweg 
verder uitbreiden, heeft de gemeente Hoorn vanaf 29 april 
een voorbereidingsbesluit genomen. Met dit besluit, dat 
de gemeenteraad op 21 april unaniem nam, zijn twee bestemmingsplannen voor een 
jaar bevroren. Aanvragen voor omgevingsvergunningen kunnen zo worden aangehou-
den. Dit geeft ruimte om een toekomstvisie voor het bedrijventerrein te ontwikkelen.

Bedrijventerrein Gildenweg ligt aan de oostrand van de gemeente Hoorn en is bereik-
baar via de Zuiderdracht in de gemeente Drechterland. De ligging en ontsluiting van 
dit bedrijventerrein zijn niet optimaal. Er staan veel woningen. Volgens omwonenden 
is de overlast van onder meer vrachtverkeer (geluid en trillingen) of laden en lossen 
de laatste jaren toegenomen. Daarom onderzoekt de gemeente of andere functies 
mogelijk zijn.

 
Het onderzoek, dat binnenkort start, levert drie scenario’s voor de toekomst op. Zo-
lang dit onderzoek en de besluitvorming plaatsvinden, is het ongewenst dat bedrijven 
gaan investeren of uitbreiden op het terrein. Ook wil de gemeente zo de bedrijven in 
het gebied duidelijkheid bieden.
Het onderzoek sluit ook aan op het besluit van de gemeenteraad van 29 januari 2019. 
Hierin vraagt de raad om onderzoek te doen naar het realiseren van woningen op 
bedrijventerrein Gildenweg.

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 27 mEi 
 WOENSDAG 10 juNi 
SVP PAPIER GEBuNDELD OF IN DOOS/BAk AAN DE WEG ZETTEN.



uiTGAANS-/CORONATiP

Virtueel ronddwalen door Stoommachinemuseum

Het Nederlands Stoommachinemuseum, gevestigd in het oude 
stoomgemaal Vier Noorder koggen aan de Oosterdijk bij Me-
demblik, is net als vele andere musea vanwege de coronacrisis 

tijdelijk gesloten. 
Wil je toch even 
de zinnen verzetten en ronddwalen tus-
sen de stoommachines? Bekijk dan de 
virtual reality tour en de 360° film die op 
de website staan. 
Ga mee op ontdekkingsreis en leid jezelf 
vanuit de luie stoel virtueel rond langs 
de machines afkomstig uit verschillende 
Nederlandse machinefabrieken, maar 

ook uit Engeland, Duitsland, België en Zweden. Dwaal rond in de vr-tour en stap ach-
ter de hekjes waar je anders nooit mag komen. Je kunt de stoommachines nu op een 
heel andere manier bekijken. Bij de 360° film hoor je tal van wetenswaardigheden 
over de stoommachines, het stoomgemaal en het waterbeheer.
Maar kom vooral langs zodra het museum weer open is om onze prachtige collectie in 
het echt te zien. We gaan ons best doen vóór 1 juni te voldoen aan het protocol her-
opening musea. Maar tot het zover is, heten we je van harte welkom in het virtuele 
Nederlands Stoommachinemuseum. We wensen je veel kijkplezier.
De link voor de virtual reality tour en de film vind je bij de agenda op de website: 
www.stoommachinemuseum.nl 

Nederlands Stoommachinemuseum, Oosterdijk 4, Medemblik, telefoon: 0227-544732

Bericht van Zonnebloem afdeling Westerblokker
De vrijwilligsters van de Zonnebloem Afdeling Westerblok-
ker gaan dit jaar uit veiligheidsoverwegingen niet langs de 
deuren om loten te verkopen. Zodra het weer mag, komen 
wij gezellig bij u langs. Wel is de lotenverkoop online ge-
start. Via de website www.zonnebloem.nl/loten vult u bij lotenverkoper de naam in 
van karin Jong of Monique Pitstra. Verdere uitleg vindt u terug op de website.
De loten kosten twee euro per stuk. u betaalt via iDEAL en krijgt de loten direct in de 
mailbox. Dus zonder papieren loten, zonder contant geld. Op 14 oktober ontvangen 
de prijswinnaars bericht. De opbrengst gaat gewoon naar onze eigen Zonnebloemaf-
deling en met de opbrengst organiseren we dagjes uit en andere activiteiten. Alvast 
bedankt voor uw steun.

Het bestuur van de Zonnebloem afdeling Westerblokker, Susan, Karin, Margreet en Nel



Lees verder op de volgende pagina >>

Eindelijk weer naar school…

Hoera, de school is weer gestart! Na acht weken quaran-
taine staan de deuren van De Wingerd weer open. De 
vlag in top, blije gezichten, vrolijke kinderstemmen, het 
klinkt weer als vanouds. Wel veel rustiger want kinderen gaan voorlo-
pig nog halve weken naar school.
Het thuiswerken is dus nog niet van de baan. Zolang het coronavirus 
nog ronddwaalt, zijn halve klassen op deze manier veiliger en de 1,5 
meter afstand beter te waarborgen. Vooral voor de leerkrachten is dit 
belangrijk. kinderen blijken geen grote rol te spelen bij de versprei-

ding van het virus. De 1,5 meter afstand hoeven wij dus bij kinderen onderling niet te 
handhaven. kinderen mogen gewoon met elkaar spelen en werken. En dat wordt dus 
ook weer volop gedaan.
De Wingerd heeft gekozen voor twee hele dagen met een continurooster tot 14.30 
uur. De andere dagen krijgen de kinderen thuiswerk zoals ze ook de afgelopen acht 
weken gewend waren. kinderen van ouders met vitale beroepen of kinderen voor 
wie het beter is dat zij alle dagen naar school gaan, worden opgevangen in de op-
vangklas. Elke dag is daar een leerkracht die de kinderen helpt met hun schoolwerk. 
Geen ouders in de school en dat is best vreemd. Zelfs de jongste kinderen worden nu 
met hun tas afgezet bij het hek. En het blijkt te kunnen. Er wordt pauze gehouden op 
verschillende tijdstippen en op meerdere pleinen en de lunch wordt in de eigen klas 
genuttigd, gewoon met toezicht van de eigen leerkracht. Gym noemen we nu bewe-
gingsles en krijgen de kinderen buiten op het schoolplein van onze gymleerkracht. De 
handen worden extra gewassen en twee maal per dag wordt er schoongemaakt. Wat 
is er veel veranderd in korte tijd. Wie had dat een aantal maanden geleden kunnen 
bedenken?
Woensdag is de school gesloten voor de kinderen, alleen de opvangklas blijft deze 
dag geopend. In het lokaal van de kinderopvang ’t Herdertje gaat een klein aantal 
kinderen dus ook woensdag naar school. De mooie samenwerking tussen De Wingerd 
en ’t Herdertje maakt dit mogelijk. De leerkrachten die al weken online-lessen verzor-
gen, kunnen zich op de woensdag voorbereiden op de volgende dagen.

In deze bijzondere periode is veel ervaring opgedaan met het 
vormgeven van onderwijs op afstand. Het was een hele uitda-
ging maar zeker ook een heel leerzame periode voor zowel 
school als voor ouders. Deze periode zal ook zeker nog geëva-
lueerd worden en geeft nieuwe impulsen aan het onderwijs 
op De Wingerd.

De ondersteuning en inzet van ouders is van groot belang ge-
weest bij de voortgang van het onderwijs aan de kinderen van 
De Wingerd. Hoewel wij ons ook realiseren dat leerlingen uit 



verschillende gezinnen komen en dat de mogelijkheden niet voor elk gezin gelijk zijn 
geweest. Wij willen hierbij alle ouders van harte bedanken voor hun inzet.

Aanmelding nieuwe leerlingen
Op dit moment is het lastig om nieuwe ouders met jonge kinderen die interesse heb-
ben in De Wingerd rond te leiden. Gelukkig is de school ook virtueel te bezoeken via 
de website info.wingerd@stichting penta.nl. Druk op de tekst: Welkom op IkC de Win-
gerd en het filmpje geeft u een indruk van de school. Ook het inschrijfformulier kunt 
u op de website vinden. Voor vragen kunt u altijd telefonisch terecht. Er is nog ruimte 
voor nieuwe gezinnen en voor broertjes en zusjes. Van harte welkom!

musicalvereniging Zwaag uit de startblokken
In de vorige editie van Samenspel meldden wij dat wij de titel 
van de op te voeren productie in 2021 in deze editie bekend 
zouden maken. Wellicht weet u het al via onze Facebook-
pagina maar voor hen die het nog niet weten: het wordt de 
musical ‘Little Shop Of Horrors’. Een verfilmde Broadwaymu-
sical die zich, naar de mening van onze regisseur en muzikaal leider, goed leent om 
grotendeels thuis in te studeren. 
Enkele dagen voordien was aan de leden de rolverdeling bekend gemaakt. Het A-team 
dat op basis van reputatie van de leden en een ingezonden filmpje van de nieuwe 
leden de verdeling samenstelde, kostte dat de nodige hoofdbrekens. Normaliter wordt 
de verdeling van de rollen bepaald aan de hand van de prestaties tijdens een avond in 
De Witte Valk, alwaar de auditanten  voor alle leden een nummer performen. Zo’n au-
ditie voor een rol zorgt voor de nodige spanning maar bovenal gaat de bekendmaking 
ook gepaard met de nodige emoties. Wat bij de één vreugde betekent, levert bij de an-
der teleurstelling op. Dat weet een ieder en daar wordt ook heel goed mee omgegaan. 
Ik geef het je maar te doen als A-team!
Op 4 mei na de herdenkingsplechtigheden zijn wij van start gegaan om via Zoom door 
het verhaal te wandelen en enkele muziekstukken aan te horen maar zelfs al met 
een nummer mee te zingen. Dertig leden, waaronder een achttal kersverse nieuwe 
leden waarover wij ons kunnen verheugen, gaven acte de présence. Ik kan niet anders 
zeggen dan dat het gruwelijk mooi gaat worden. Leuke gevarieerde muziek en een 
bloedmooi verhaal.
uiteraard hopen wij dat versoepeling van de anderhalve-meter-leefregels ons weer fy-
siek bijeen brengt en dat we kunnen gaan repeteren op de gezellige bekende manier 
in onze thuishaven. Tot dan zullen wij ons digitaal moeten behelpen, maar niet met 
minder enthousiasme.

O ja, en mocht u nog interesse hebben in een rol als penningmeester binnen onze ver-
eniging of iemand weten, dan houden we ons aanbevolen.

Een groet namens Musicalvereniging Zwaag en blijf gezond!
Cor van der Koelen
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Niet alleen het Samenspel viert dit jaar haar vijftigjarig 
jubileum. Ook marleen Dekker uit Blokker heeft iets met 

het getal 50.

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!

Ja, ik voelde me aangesproken, want ik word in 2020 50 jaar! En 
wel op 14 augustus. Ik ben de jongste uit een gezin van zes. Nu 

eigenlijk vijf, want met één broer gaan we niet meer om. Ik ben heel 
blij dat we elkaar hebben, nu ook met aanhang, neven en nichten die ook 

alweer kids hebben. Mijn oudste broer is 60 jaar, maar dat geef je hem absoluut 
niet!  Altijd het verwende meisje geweest, met lieve ouders, vooral de band met 
mijn moeder was heel goed. Ze is nu ruim drie jaar geleden overleden op de 
gezegende leeftijd van 87 jaar, maar ik mis haar nog elke dag. 
Gelukkig heb ik ook een lieve zus waar ik veel aan heb. Ze vult de leegte een 
beetje op. En ik heb zelf een heerlijk gezin met een lieve vent en een zoon van 
18 jaar en een dochter van 22 jaar. Wat wil je nog meer! Ik ben zielsgelukkig. 
Ik heb al twee keer een longembolie gehad, dus ben blij dat ik er nog ben. Ik 
geniet van de kleine dingen, elke dag. En ik hoop dit nog lang te mogen, maar 
daar gaan we van uit.

Groetjes van Marleen Dekker



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 25 mEi
mAANDAG 8 juNi

Eerste jaarboek Cromme Leeck voor marry en Peter Kool
Rustige zomer
Het wordt een rustige zomer bij het Huis van Oud aan de Grote Zomerdijk in Wog-
num. Dit jaar blijft het museum, dat eigendom is van de Historische Stichting De 
Cromme Leeck, gesloten in verband met de coronamaatregelen. Er wordt dus geen 
tentoonstelling ingericht en er kunnen geen jaarboeken worden afgehaald. De ten-
toonstelling 75 jaar vrijheid in Westfriesland zal in 2021 worden gehouden.
De nieuwe jaarboeken van De Cromme Leeck worden binnenkort bij de donateurs 
thuisbezorgd of naar hen opgestuurd. 

Eerste jaarboek
Het eerste exemplaar van het jaarboek 2020 zou tijdens de donateursavond op 
vrijdag 24 april worden overhandigd aan Peter en Marry kool uit Nibbixwoud. Eind 
december sloten zij na 32 jaar de deuren van hun bakkerszaak aan de Dorpsstraat. In 
het jaarboek staat een fotocollage over Peter en Marry en bovendien liet De Cromme 
Leeck een film maken van hun werkzaamheden. 
De donateursavond werd afgelast, maar toch is het eerste jaarboek uitgereikt. Dat 
gebeurde op een zonnige middag op gepaste afstand bij Peter en Marry in de tuin.  
Al snel waren Peter en Marry verdiept in het boek. De film over de bakkerij zal op een 
later tijdstip worden vertoond.

Ina Broekhuizen, voorzitter van De Cromme Leeck, overhandigt het eerste exemplaar 
van het jaarboek 2020 aan Peter en Marry Kool. (foto Han Staal)



Lees verder op de volgende pagina >>

mAK Blokweer is weer open!

Met ingang van 20 mei is natuur- en 
milieu-educatiecentrum MAk Blokweer weer open voor publiek. Op reservering kun-
nen bezoekers een vaste route van ongeveer een uur over het terrein wandelen. On-
derweg kunnen zij waterbeestjes vangen, de lammetjes en andere dieren in de wei en 
op het erf van dichtbij bekijken, en genieten van het frisse groen in het natuurpark.
Er zal worden gewerkt met tijdvakken van een uur en een maximaal aantal bezoekers 
per tijdvak. Bij aankomst kunnen bezoekers hun handen ontsmetten en ontvangen 
zij enkele attributen om hun bezoek nog leuker te maken. Deze attributen dienen 
tegelijk om het aantal bezoekers in de gaten te houden en worden na elk gebruik 
direct schoongemaakt. Het bezoekerscentrum en de kijkboerderij blijven vooralsnog 
gesloten, ook de toiletten zijn tijdelijk niet toegankelijk voor publiek.
Entree is gratis, reserveren is verplicht. 

Vier de lente met SPRiNG!
Hoera, de lente hangt in de lucht! De schapen worden geschoren, de natuur bloeit op 
en iedereen zit vol lentekriebels. Dat vier je tijdens SPRING!, een spetterend lente-
evenement voor het hele gezin, op Tweede Pinksterdag maandag 1 juni van 10.00 
tot 17.00 uur. Tijdens SPRING! zijn er bij MAk Blokweer de hele dag door activiteiten 
en demonstraties die in het teken van de lente staan. Dit jaar kun je het evenement 
zowel op locatie als online meebeleven.

Een van de hoogtepunten van SPRING! 
is elk jaar het scheren van de schapen. 
Van dichtbij zie je hoe de dierverzorger 
de mooie wollen schapenvacht net-
jes afscheert. Natuurlijk ga je ook op 
kraamvisite bij de lammetjes in de scha-
pen- en geitenweide. Na afloop geniet 
je van een hapje en een drankje op een 
mooie groene plek.

Met het oog op ieders gezondheid is er beperkt plaats voor bezoekers op locatie. Je 
kunt per gezin (max. 6 personen) reserveren voor een tijdslot van een uur. Je wandelt 
in dit uur met jouw gezin een route door de Rietkreek en de weides, onderweg kun je 
lammetjes aaien en de schaapscheerder aan het werk zien. Er is plaats voor maximaal 
vier gezinnen per uur. Reserveren is verplicht en deelname kost 4,95 euro per persoon.

Omdat het niet mogelijk is iedereen bij MAk Blokweer te ontvangen, is het dit jaar 
ook mogelijk om SPRING! gewoon vanuit huis mee te beleven. Via livestreams, een 
voorlees-vlog, en downloads voor knutsel- en bakactiviteiten in het teken van de 
lente. Alle online activiteiten zijn vrij toegankelijk.



Voor meer informatie en reserveren kun je maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 17.00 
uur bellen naar: 0229-266344. Hou bij je bezoek rekening met de richtlijnen van het 
RIVM: hou 1,5 meter afstand van anderen en vermijd drukke tijdstippen en plekken. 
Heb je verkoudheids- of griepklachten? Blijf dan thuis. Honden niet toegestaan.

Stichting mAK Blokweer, Kloosterhout 1-2, Blokker, www.mak-blokweer.nl

Funkey bij WFHC
Hockey is er voor iedereen, dus ook voor de allerkleinsten! Om 4- en 
5-jarigen alvast op een leuke en natuurlijke manier kennis te laten 
maken met sportief bewegen is er Funkey. Funkey heeft als doel om 
kinderen spelenderwijs goed te leren bewegen. Het doel van Funkey 
is terug te vinden in de naam: FuN in goed leren bewegen is kEY. Het 
gaat dus om méér dan hockey; het programma omvat grondvormen van bewegen, 
loopscholing, balvaardigheid en een vorm van hockey. Hiermee willen we bijdragen 
aan de motorische ontwikkeling van deze jongste generatie.

Trainingen
De trainingen van onze Funkey’s vinden plaats op woensdagmiddag van 16.00 tot 
16.45 uur, en starten woensdag 27 mei. De trainingen worden gegeven door geschool-
de trainers. Deze trainers zijn opgeleid binnen de vereniging dan wel via ROC of ALO. 
De trainingen vinden plaats op onze mooie locatie aan de Roskam 6 in Zwaag.
Aanmelden
kinderen kunnen aangemeld worden door middel van een e-mail aan:  
ledenadministratie@wfhc.nl. De kosten zijn 25 euro voor 6 lessen.
Benodigdheden
De kinderen moeten sportieve sportkleding aan waarin ze makkelijk kunnen bewegen. 
Ze hebben nog geen speciale hockeyschoenen nodig, maar goede gymschoenen zijn 
wel aan te raden. De kinderen hebben geen stick, scheenbeschermers of bitje nodig.
meer informatie
Voor meer informatie kun je terecht bij onze Jonge Jeugd coördinator of een mailtje 
sturen aan ledenadminstratie@wfhc.nl.
Ook op WFHC zijn er corona maatregelen, deze krijgen jullie bij aanmelden toe gemaild.

         mededelingen medisch Centrum Oost

Huisartsenpraktijk  A.E. Meijer en A. Bos - www.medischcentrumoost.com

De huisartsenpraktijk is wegens nascholing, vakantie of nachtdienst 
gesloten op vrijdag 29 mei.



Familieberichten & Zoekertjes

Gratis af te halen in Zwaag: voormalig zeilbootje zonder mast, tuigage en kiel.
1,40 mtr breed en 3.80 mtr lang. Met een beetje werk nog een leuk motorbootje 

van te maken. Voor informatie en afspraak: 06-45100423

Vintage koelbox kunststof, jaren ’70, bruin/oranje, incl. koelelementen 20 euro.
Samsonite koffer ca. 65x50x20 cm. 35 euro.

Boomgaarden 35 Blokker, telefoon: 0229-245393

Op 11 april jl. overleed onze lieve en bijzondere dochter 

jenny

Wij willen als familie u allen heel hartelijk dank zeggen voor de overweldigende 
blijken van belangstelling die wij hebben mogen ontvangen.

Velen van u hebben haar gekend en lieten dat in lieve berichten ook aan ons 
weten,sommigen met een anekdote, anderen stuurden een herinnering.

De afscheidsviering was heel intiem, was heel mooi!
Dit alles heeft ons heel goed gedaan. Nogmaals heel hartelijk dank.

Namens de gehele familie: Corry Schouten-De Boer

AANGEBODEN

DANkBETuIGING

Voor plaatsing in het Samenspel van 5 junii graag uiterlijk op 
WOENSDAG 27 mei 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.

Juist in deze tijd is het ontzettend leuk om iemand in het 
Samenspel te feliciteren met bijvoorbeeld een huwelijk, 

verjaardag, geboorte of jubileum. 
Plaats een zoekertje! Speciaal voor dit soort 

zoekertjes mag gRaTIs een foto meegestuurd worden. 
Deze plaatsen wij dan bij het berichtje.

Familieberichten & Zoekertjes

Juist in deze tijd is het ontzettend leuk om iemand in het 

 een foto meegestuurd worden. 



Zwemmen!!
Daar stond ik me dan uit te sloven voor de computer. Met 
wat gewicht in de handen deed ik de oefeningen die een 
enthousiaste trainer voordeed. Hij wist met zijn opzwe-
pende toon te vertellen: Iedere-beweging-doet-ertoe. Mijn 
leven hing dus af van deze zweetmomenten. Ik had zo’n goed voornemen om met een 
abonnement op De Wijzend banen te trekken in het grote bad. Maar het zwembad was 
dicht door dat gevaarlijke virus, dus ik moest wel naar hem luisteren. 
Mijn gedachten gingen naar de laatste keer vorig jaar dat ik zwom in de Wijzend. Het 
werd al wat frisser. Omkleden deed ik in de grote kleedkamer en vreesde het moment 
dat ik met mijn blote voeten op die koude betonnen vloer moest gaan staan. Met mijn 
handdoek omgeslagen liep ik naar het grote bad en bibberend vanaf het trappetje 
zakte ik tree voor tree langzaam het koude water in. Ik koos een baantje naast de keu-
velende zwemmers, badmuts en brilletje op en starten maar. Het viel nog niet mee om 
door te zwemmen, want er was een vrouw die steeds van baan wisselde. Dus moest ik 
telkens opletten waar ze was. En dan was er ook die ene die met een speciale zwem-
techniek enorm veel water uit het bad wist te spetteren. Baantjes tellen viel dus ook 
niet mee door al die afl eiding. Was het 9 of 11? Na nog een paar baantjes hield ik het 
voor gezien en klom het water uit. Vlug op zoek naar mijn handdoek en bril en dan dat 
eind lopen in de wind naar de kleedkamers. Ik had gelukkig een muntje meegenomen 
waarmee je warm water kon krijgen in de douche en bleef er een tijdje onder staan 
om op te warmen. Terwijl ik in de kleedkamer me uit mijn natte badpak probeerde te 
wurmen moest ik wel meeluisteren naar gesprekken van een paar fanatieke zwemsters 
over hun vele sportactiviteiten.   
Ik realiseerde me in deze coronacrisis dat ik dit allemaal zo graag voor lief wilde nemen 
en zou juichen bij de poort als De Wijzend weer open zou gaan. Vol verbazing las ik dat 
het gaat gebeuren. Ik vraag me af hoe ik mag zwemmen door al die coronaregels heen.

  Column Anja

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

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



Bibliotheek Hoorn gaat weer open

Sinds donderdag 14 mei zijn de vestigingen van Bibliotheek 
Hoorn (Centrale, kersenboogerd en Risdam) weer beperkt geopend voor het publiek. 
De bibliotheek was sinds 16 maart gesloten in verband met de coronamaatregelen. 
Deze eerste stap in het openstellen van de bibliotheek maakt dat het weer mogelijk 
is boeken, tijdschriften en dvd’s te lenen en terug te brengen. Ook kunnen reserve-
ringen opgehaald worden en zijn de inleverbussen weer open. Het Leescafé blijft tot 
nader order dicht en ook is het nog niet mogelijk gebruik te maken van computers, 
werkplekken en leestafels. Er kan niet geprint en gekopieerd worden.

Paul Groot, directeur van de 
Bibliotheek Hoorn, is verheugd 
om de deuren weer te ope-
nen en kan niet wachten om 
de leden weer te ontvangen. 
uiteraard worden maatrege-
len genomen om de veiligheid 
van bezoekers en medewer-
kers te waarborgen. Zo wordt 
bezoekers gevraagd afstand te 
bewaren, alleen te komen en zo 
kort mogelijk in de bibliotheek 
te blijven.

Om open te kunnen gaan had de bibliotheek op zeer korte termijn winkelmandjes no-
dig. Er werd meteen contact opgenomen met Deen Supermarkten en die leverden de 
volgende dag direct 90 winkelmandjes en 12 karren. Mooie samenwerking in deze tijd.

Bibliotheek Hoorn gaat vooralsnog op beperkte dagen en tijden open:
Maandag  10.00 – 17.00 uur Centrale Bibliotheek
Dinsdag 10.00 – 17.00 uur Bibliotheek Risdam
Woensdag   10.00 – 17.00 uur Bibliotheek kersenboogerd
Donderdag  10.00 – 17.00 uur Centrale Bibliotheek
Vrijdag  10.00 – 17.00 uur Bibliotheek Risdam
Zaterdag 10.00 – 15.00 uur Centrale Bibliotheek en Bibliotheek kersenboogerd

Vrijwillige gastvrouwen en gastheren gezocht
Om de primaire dienstverlening zo goed mogelijk te laten verlopen, is Bibliotheek 
Hoorn op zoek naar vrijwillige gastvrouwen en gastheren voor de heropening van de 
vestigingen. Wij willen dat de bezoekers zich welkom en prettig voelen in de biblio-
theek. Als gastvrouw of gastheer werk je samen met het team medewerkers Publieks-
service van de bibliotheek. Ieder heeft een eigen rol.

Lees verder op de volgende pagina >>



Wat ga je doen?
Als gastvrouw of gastheer...
signaleer je bij de bezoeker wanneer er vragen of problemen zijn;
verwijs je bezoekers naar de balie waar een collega vragen beantwoordt;
hou je in de gaten hoe het bibliotheekbezoek loopt;
zorg je ervoor dat de bezoekers van de bibliotheek gezien en gehoord worden.

meld je aan of vraag om meer informatie
Wil je ons helpen om de heropening zo goed mogelijk te laten verlopen? Stuur dan 
een e-mail naar centrale@bibliotheekhoorn.nl met je beschikbare tijden en contactge-
gevens of bel 0229-219441. Bibliotheek Hoorn houdt zich aan de RIVM-maatregelen 
en aan de protocollen van de brancheorganisatie van openbare bibliotheken.

Een leven lang leren doe je bij Bibliotheek Hoorn
Bibliotheek Hoorn staat voor een leven lang leren, voor iedereen die wil leren. Als 
Huis van Ontwikkeling geloven wij in de kracht van verbinding. Daarom besteden wij 
extra aandacht aan (digi)taalvaardigheid en mediawijsheid: dé randvoorwaarden voor 
zelfredzaamheid in onze maatschappij.

De Wijzend voorlopig nog gesloten

Helaas is het vanwege veiligheid en hygiëne nog niet 
mogelijk om De Wijzend open te stellen. Het is lastig om 
buiten de 1,5 meter-regel en RIVM-maatregelen voor onder 
meer hygiëne en ontsmetting te handhaven. Hier kan eerst ervaring mee worden 
opgedaan bij binnenbaden. De gemeente en Optisport kijken later of openstelling 
mogelijk is. Zwembad De Waterhoorn heeft 13 mei de deuren weer geopend voor 
zwemmers. Dit gaat stap voor stap. Ook gaat er een buitenbadje voor kleine kinderen 
met ligweide open. Zwemmen kan alleen na telefonisch aanmelden.
Optisport heeft met de gemeente Hoorn overlegd hoe de zwembaden tijdens de 
coronacrisis zoveel mogelijk open kunnen. Alle opties zijn hierin besproken. Voorop 
staat dat bezoekers veilig, verantwoord en hygiënisch kunnen zwemmen op 1,5 

meter afstand. Hierbij worden landelijke protocollen toege-
past. Bij De Waterhoorn zijn 19 mei de zwemlessen gestart en 
vanaf 25 mei starten de doelgroepen en verenigingen. Vanaf 
1 juli is het waarschijnlijk weer mogelijk om recreatief te 
zwemmen in De Waterhoorn. De horeca zal, in lijn met de 
landelijke regels, weer opengaan op 1 juni.

Ook gaat er bij De Waterhoorn binnenkort een buitenbadje 
voor kinderen open. De grasveldjes van het buitenbad kun-

nen gebruikt worden als ligweide. Samen met de toegang tot 
het recreatieve binnenbad ontstaat dan een gevoel van een 

buitenbad.
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Wordt u beheerder van Cultureel Centrum Pancratius?
Sinds de renovatie is vanaf 1989 in de mooie monumentale 
Pancratiuskerk in Oosterblokker het multifunctionele Cultureel 
Centrum Pancratius gevestigd. In dit centrum vinden diverse 
activiteiten plaats. Denk daarbij onder andere aan markten,
concerten, exposities, vergaderingen, bijeenkomsten en rouw en 
trouw. De activiteiten worden met name georganiseerd buiten de zomermaanden. 
De organisatie draait volledig op vrijwilligers. De vrijwilligers worden aangestuurd 
door twee beheerders, waarbij de taken onderling zijn verdeeld. De ene beheer-
der is verantwoordelijk voor met name de cateringactiviteiten en wat daar verder 
bij komt kijken en de andere beheerder is meer voor het gereed maken van de 
ruimtes voorafgaand aan de activiteiten, het ondersteunen tijdens een activiteit en 
het na afl oop weer opruimen. Ook zorgt hij voor het uitvoeren of organiseren van 
klein onderhoudswerk. Voor deze laatste functie zijn wij op zoek naar een nieuwe 
beheerder. Iemand die handig is en het leuk vindt om met mensen om te gaan. De 
gemiddelde tijdsbesteding die van de beheerder wordt gevraagd is circa acht uur 
per week die, los van de aanwezigheid tijdens een activiteit, naar eigen inzicht 
en in overleg met de vrijwilligers die hij aanstuurt kan worden ingevuld. En als u 
onverhoopt niet kunt, wordt voor een back-up gezorgd. Voor de beheerder is een 
beloning in de vorm van een vrijwilligersvergoeding beschikbaar. 

Wilt u meer weten over ons Cultureel Centrum Pancratius? 
Kijk dan ook eens op onze website ccp.nu. Wilt u nadere informatie? 
Neem dan contact op via ons telefoonnummer 06-27076702. 
Bent u enthousiast geworden? Laat dan uw reactie achter op info@ccp.nu. 
Dan nemen wij daarna zo spoedig mogelijk contact met u op.

Wordt u beheerder van Cultureel Centrum Pancratius?

trouw. De activiteiten worden met name georganiseerd buiten de zomermaanden. 

Reactie van een lezer
Ik reageer even aan de late kant, maar ik wil jullie mededelen dat ik aangenaam werd 
verrast door de tekst ‘Kent u Jan Spaander uit Oostwoud?’ in het Samenspel nummer 8 
van 24 april. Ik kan u vertellen dat mijn vader J. Schuitemaker een achterneef was van Jan 
Spaander en daar heel veel contact mee had ondanks dat hun beroepen ver uiteenliepen, 
mijn vader was bakker in Venhuizen. Wij mochten als jonge kinderen dan ook wel eens 
logeren bij ome Jan en zodoende kan ik mij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid herin-
neren. We mochten daar toen in verschillende gebouwen kijken en ik weet nog als de dag 
van gisteren dat ik nog nooit zoveel dieren in kooien had gezien. Iets dat nu niet meer 
zou kunnen zonder problemen.
Zijn kinderen zijn ook wel eens bij ons thuis geweest en dat was natuurlijk voor hun een 
groot feest. Helaas zijn we de contacten kwijt geraakt maar wij, mijn broer en twee elders 
wonende zussen, waren net als ik zeer verrast toen ik hun het artikel had toegestuurd.
Heel hartelijk bedankt en ik wens jullie nog veel succes met het Samenspel.
Groeten van B. Schuitemaker, Blokker



Westfriezen Dames 1 promotie hoofdklasse

Het was al jaren het ultieme doel voor de handbaltrots uit Zwaag: 
promoveren met WF Dames 1 naar de hoofdklasse handbal. Na het 
millennium werd de trainingsintensiteit verhoogd en de gewenste 
ledengroei werd in 2011 beloond met het 200e handballid, waar-
door er een stabiele basis was om vervolgstappen te maken. Vanuit de onderste klasse 
veld- en zaalhandbal kroop Westfriezen langzaam omhoog. En met het huidige leden-
aantal behoren wij tot de top drie van Noord-Holland. 
De laatste jaren waren wij een aantal maal dichtbij het gewenste succes, maar het 
lukte aldoor nét niet.
Onder leiding van Tim van Amstel, hoofdtrainer bij WF sinds 2018, ooit handballende 

WF Parel en spelend 
bij Jong Oranje, 
vormde zich lang-
zaam een team met 
veel veerkracht. In 
de regiobeker 2019 
werd niet alleen de 
finale behaald, ook 
werd de spannende 
finale gewonnen. 
Hierdoor kon de 
Cup met de Grote 
Oren worden ge-

kust en leeggedronken. Het seizoen 2019-2020 was WF Dames 1 op het veld ongesla-
gen en in de zaal werd hetzelfde pad bewandeld. Het zag ernaar uit dat WF Dames 
1 met een handvol vingers in de neus zaalkampioen zou worden. Doch in de laatste 
paar wedstrijden vergaloppeerde men zich een paar maal. Nog steeds fier koploper 
met nog twee wedstrijden te gaan. Toen brak het coronavirus uit en werden alle com-
petities begrijpelijk stilgelegd.
Wij konden, als club en koploper, een verzoek doen om te promoveren naar een 
klasse hoger. In dit geval de gedroomde hoofdklasse. Een verzoek dat werd gehono-
reerd. Ja, het is natuurlijk jammer dat wij het niet op eigen kracht in de zaal hebben 
bewerkstelligd. Het had zo mooi kunnen zijn: een volle zaal, bejubeld door de suppor-
ters, de armen in de lucht, toeters als zalf in de oren, belletjeswijn en met de platte 
kar swingend door het dorp. Wij moesten het allemaal missen, maar… wij zijn wel 
gepromoveerd! 
Historie is geschreven. Westfriezen en haar trotse hoofdsponsor kaRo feliciteren WF 
Dames 1 met de promotie en wensen hun succes in deze prachtige klasse. Proost! 
Handbal is fun, zeker bij Westfriezen. Foto’s en clips over het Westfriezen handbal 
kunt u bekijken op www.westfriezen.nl 

SV Westfriezen handbal
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De corona-app van de Gouden Eeuw
Vlog en podcast Westfries museum koppelen heden aan verleden.

Het leek iets uit een science fiction-rampenfilm, 
maar de pandemie is realiteit: we zitten er midden-
in. Besmettelijke ziekten zijn echter van alle tijden. 
Ook in de 17e eeuw werd minstens 1,5 meter af-
stand van je gehouden als je besmet was met lepra. 
En er werd toen ook al een oplossing voor bedacht: 
de leprozenklepper. De voorloper van de corona-app, zou je nu kunnen zeggen. Het 
Westfries Museum in Hoorn spiegelt als altijd het heden aan het verleden en maakte 
hier een vlog en podcast over. 
 
Het Westfries Museum opent haar deuren weer op 2 juni aanstaande. Tot die tijd wor-
den de verhalen uit de Gouden Eeuw dagelijks gedeeld op de website en Facebook-
pagina van het museum. Van tulpenmanie tot pandemie: de historische onderwerpen 
blijken verrassend vaak zeer actueel te zijn. Zo ontdekte Henriëtte Tilgenkamp, col-
lectiebeheerder van het Westfries Museum en van de historische stadscollectie Enk-
huizen, twee leprozenkleppers uit 1694 en 1699 in de Enkhuizer collectie. Wat op het 
oog leek op een muziekinstrument, bleek het ‘gevreesde’ waarschuwingsmiddel uit 
de Gouden Eeuw te zijn. In een vlog vertelt zij over de ‘clapspaen’ die leprozen moes-
ten gebruiken als ze de straat op gingen. Dat klinkt nog door in een oud kinderliedje: 
‘klikspaan, boterspaan, je mag niet door mijn straatje gaan’. 

Pandemieën zijn van alle tijden
Aansluitend op de vlog met Henriëtte 
maakte Ad Geerdink een verdiepende pod-
cast over ziek en zeer in de Gouden Eeuw. 
Hij vertelt daarin niet alleen het intrige-
rende verhaal van de leprozenklepper, maar 
ook over andere besmettelijke ziekten in 
de 17e eeuw. Hoe gingen de mensen toen 
om met pandemieën? De pest bijvoor-
beeld, die de Zwarte Dood werd genoemd. 
In de 17e eeuw brak deze besmettelijke 
ziekte meerdere keren uit in Nederland, 
met tienduizenden doden tot gevolg. Niet 
verwonderlijk, want de doctoren stonden 
machteloos. Hun medische kennis steunde 
op de toen al meer dan duizend jaar oude 
theorieën van de Griekse wijsgeer Galenus. Die wankelde in de Gouden Eeuw door 
grensverleggend onderzoek naar de geheimen van het menselijk lichaam, waarmee 

Leprozenklepper (foto Menno van Wees)



selfmade-wetenschappers als Jan Swammerdam, Frederik Ruysch en Anthonie van 
Leeuwenhoek naam maakten. Ad Geerdink verhaalt er in de podcast over - in kleuren 
en indringende Gouden Eeuw-geuren - en linkt zo het heden aan het verleden. 

De vlog en podcast zijn te vinden op www.wfm.nl en op de Facebookpagina van het 
Westfries Museum. Vlog: https://bit.ly/3beumHy  Podcast: https://spoti.fi/2yEwN94

Per 2 juni kan het publiek ook weer genieten van de Gouden Eeuw-schatten in het 
Westfries Museum zelf, en natuurlijk van de tentoonstelling ‘Janssens & koerten | Ge-
knipt voor de kunst.’ Achter de schermen van het museum wordt hard gewerkt, zodat 
iedereen zich straks weer veilig kan laten inspireren.

Welkom in de Gouden Eeuw
Het Westfries Museum in Hoorn is het museum van de Gouden Eeuw. Het is gevestigd 
in het monumentale Statencollege uit 1632. De collectie en het gebouw vertellen 
samen het verhaal van de Gouden Eeuw met zijn mooie en minder mooie kanten, 
met daarin speciale aandacht voor de VOC. Het museum verbindt heden en verleden 
met elkaar en verrast daarmee haar bezoekers. Naast de vaste collectie presenteert 
het museum een aantal keer per jaar een tijdelijke tentoonstelling. kijk voor meer 
informatie op www.wfm.nl/exposities. 

Dagtocht 24 juni van KBO Blokker geannuleerd
Door de coronacrisis is het onmogelijk geworden om met een grote 
groep personen in een touringcar op reis te gaan. De door ons 
bestelde 60-persoons touringcar mag volgens de huidige regels 
slechts 18 personen vervoeren. In dat verband is de voor woensdag 
24 juni geplande dagtocht naar Sneek, Lemmer en urk definitief afgelast. 
De mensen die zich voor deelname hadden ingeschreven, hebben inmiddels hun 
inschrijfgeld terug ontvangen.
Voorlopig organiseren wij geen activiteiten,
hoewel wij hopen in september 
weer voorzichtig van start te kun-
nen gaan. Dat hangt overigens niet 
alleen af van wat de overheid nog 
voor ons als regelingen in petto 
heeft. Wij moeten ons ook realiseren 
dat wij een zeer kwetsbare groep 
mensen vormen, zodat wij elk risico 
op besmetting dienen te voorkomen. 
Meer informatie staat ook op 
blokker.kbonoordholland.nl.

Bestuur KBO Blokker
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De Blokkers breidt uit met zaalvoetbal  
en eerste zaterdag herenelftal
In het jaar dat voetbalvereniging de Blokkers 90 jaar oud wordt, start de club met 
twee nieuwe initiatieven. Vanaf seizoen 2020-2021 treden voor het eerst in het be-
staan naast het veldvoetbal ook zaalvoetbalteams in het geel en zwart aan. Daar-
naast wordt opnieuw gestart met een eerste herenelftal op zaterdag.

Zaalvoetbal
Het aanbieden van de competitiezaalvoetbal voor een normale voetbalclub is niet 
heel gebruikelijk maar volgens Arie Gooyers, coördinator jeugdopleiding onderbouw, 
een logische keuze. Na een kleine proef is gebleken dat zaalvoetbal een toegevoegde 
waarde heeft voor de jeugdopleiding. De Blokkers heeft dan ook besloten om vanaf 
komend seizoen (20-21) competitiezaalvoetbal aan te gaan bieden voor de jeugd 
vanaf JO11. Onder de leden blijkt er meer animo te zijn, want er gaat waarschijnlijk 
ook gestart worden met een team bij de senioren.

Nieuwe start met Zaterdag 1 
Een eerste zaterdagteam is voor de Blokkers niet nieuw. Een aantal jaar geleden 
moest het vorige team stoppen door gebrek aan spelers. Toch neemt de Blokkers 
weer het initiatief om een herenelftal in de A-categorie te laten starten vanaf vol-
gend seizoen. Daarmee heeft de Blokkers zowel op zondag als zaterdag een eerste 
herenelftal. Volgens Cees de Geus, coördinator jeugdopleiding bovenbouw zie je de 
laatste jaren een landelijke trend dat spelen op zaterdag aan populariteit wint. Bij de 
Blokkers was er dit seizoen een groep jonge, talentvolle spelers die de voorkeur had 
voor de zaterdag in plaats van de zondag. Zij hebben daarom de kans gekregen om 
onder leiding van trainer Michel van der Meer in de B-categorie te starten. Hierin de-
den ze om de bovenste plekken mee. Het team wil nu een nieuwe uitdaging en gaat 
onder leiding van dezelfde trainer uitkomen als zaterdag 1 in de A categorie.

De Blokkers kiest bewust voor breedte
De keuze voor zowel zaalvoetbal als zaterdagvoetbal komt niet uit de lucht vallen bij 
de Blokkers. Volgens voorzitter Joeri Hommersen sta je als club met twee benen in de 
maatschappij. Al langer ziet de Blokkers de trend dat spelers en ouders meer maat-
werk willen hebben. Het is daarbij de uitdaging om onze leden op allerlei niveaus te 
binden. Zo zijn er bijvoorbeeld samenwerkingen met een voetbalschool gericht op 
keepers, maar wordt ook ruimte geboden voor voetbalschool Palma om trainingen te 
geven aan kinderen met ASS en/of ADHD. Deze nieuwe uitbreidingen passen hierbij 
prima bij het streven van de Blokkers om voor ieders wat wils te bieden.

iedereen is welkom
Voor zowel het zaterdag team, de zaalvoetbaltak als de reguliere teams heeft de 
Blokkers nog ruimte om nieuwe leden toe te laten. Wij kunnen op basis van de wen-
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sen van een speler altijd een passend team vinden. Op www.blokkers.nl staat meer 
informatie over de mogelijkheden.

Over de Blokkers
v.v de Blokkers is een voetbalvereniging uit Blokker. De club is opgericht op 6 no-
vember 1930 en viert daarmee komend seizoen het 90-jarig jubileum. Met meer dan 
800 leden is het een van de grotere clubs van West-Friesland. De Blokkers biedt voor 
zowel dames, heren, jongen en meisjes op hun eigen niveau voetbal aan.

jeugd én volwassenen kunnen sporten in de buitenlucht

Na jeugd tot en met 18 jaar kunnen ook volwas-
senen weer sporten in de buitenlucht. Om sporten 
voor alle leeftijdsgroepen mogelijk te maken, heeft 
de gemeente Hoorn uitgangspunten vastgesteld. 
Verenigingen en sportaanbieders zijn zoveel moge-
lijk geïnformeerd over deze richtlijnen.
 
Sporten kan alleen buiten. Sport- en fitnessgelegenheden en andere binnenaccom-
modaties blijven vooralsnog gesloten tot 1 september. Voor binnensportverenigingen 
en ondernemers is het mogelijk om hun activiteiten in de buitenlucht aan te bieden, 
zolang ze zich aan de voorwaarden houden. Binnen mogen geen personal trainingen 
plaatsvinden. Buiten is dit wel mogelijk. Het dringend advies is om de groepen maxi-
maal uit 30 personen te laten bestaan. 
 
Voor sport in Hoorn gelden sinds 11 mei de volgende uitgangspunten:
 
✔	 	kinderen tot en met 12 jaar kunnen onder begeleiding samen sporten en bewegen 

op gemeentelijke sportaccommodaties, afgesloten sportparken en privéterreinen
✔	 	kinderen van 13 tot en met 18 jaar kunnen onder begeleiding sporten en bewegen 

op gemeentelijke sportaccommodaties, afgesloten sportparken en privéterreinen, 
als ze 1,5 meter afstand houden.

✔	 	Volwassenen vanaf 19 jaar kunnen sporten op gemeentelijke sportaccommodaties, 
afgesloten sportparken, privéterreinen en in de openbare ruimte, als ze 1,5 meter 
afstand houden.

✔	 	Zwemmen is toegestaan voor alle leeftijden, met inachtneming van de geldende 
regels en protocollen die momenteel gelden voor de zwembaden. Afspraken hier-
over worden gemaakt tussen het zwembad en de vereniging.

 
Verantwoordelijkheid 
De verantwoordelijkheid voor het organiseren, het begeleiden en het houden aan 
maatregelen ligt bij de aanbieder. De gemeente Hoorn is verantwoordelijk voor het 
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toezicht op het naleven van de maatregelen en de noodverordening.
 
De verruimde mogelijkheden zijn opgenomen in de nieuwe noodverordening, het 
Protocol verantwoord sporten van het NOC*NSF en de protocollen van de sportbon-
den. Ook heeft de gemeente Hoorn een protocol met richtlijnen voor het sporten met 
kinderen en jeugd. 
 
Plan aanbieders
Om ook daadwerkelijk te starten met kinderen, jeugd of volwassenen moet er altijd 
een plan gemaakt worden. Hierin laat de aanbieder zien zich aan de richtlijnen te 
houden. 
 
•   Heeft u goedkeuring ontvangen voor activiteiten voor jeugd tot en met 18 jaar? U 

dient dan aan uw protocol voor 13- tot en met 18-jarigen, de senioren (19+) toe te 
voegen, met daarin verwerkt dat u zich houdt aan het protocol van het NOC*NSF 
en uw eigen sportbond. Van u ontvangen wij graag de nieuwe planning van uw 
activiteiten (inclusief verantwoordelijke)

•   Heeft u al goedkeuring ontvangen voor uw activiteiten voor kinderen tot en met 
12 jaar? u dient dan uw protocol uit te breiden met de doelgroep 13 tot en met 
18 jaar en 19+, met daarin verwerkt dat u zich houdt aan het protocol van het 
NOC*NSF, uw eigen sportbond en die van de Gemeente Hoorn. Van u ontvangen 
wij graag de nieuwe planning van uw activiteiten (inclusief verantwoordelijke)

•   Heeft u nog geen goedkeuring ontvangen voor uw activiteiten? U dient dan een 
protocol op te stellen, met daarin verwerkt dat u zich houdt aan het protocol van 
het NOC*NSF en uw eigen sportbond. We vragen u deze te sturen naar m.van.
dijk@hoorn.nl (voor sportverenigingen) of p.koning@hoorn.nl  (voor ondernemers) 
en daarnaast ontvangen we graag de planning van uw activiteiten (inclusief ver-
antwoordelijke en hoe deze herkenbaar is tijdens de activiteit). 

 
Medewerkers van Team Sport van de gemeente bezoeken de sportcomplexen om te 
helpen. Zij beantwoorden vragen en kijken hoe de activiteit binnen de richtlijnen 
verloopt. uit contacten met sportaanbieders blijkt dat dit gewaardeerd wordt en er 
grote behoefte aan is. 
 
Sportkantines en bijbehorende terrassen
Vooralsnog blijven sportkantines en bijbehorende terrassen gesloten tot 1 september. 
Op dit moment wordt onderzocht of de opening hiervan mee kan met de horeca-
opening die, onder voorbehoud, gepland staat op 1 juni. 
 
Sporters met een beperking
De protocollen en maatregelen gelden voor alle sporters, dus ook voor mensen met 
een beperking. Als blijkt dat het voor bijvoorbeeld G-teams of mensen in een rolstoel 



niet mogelijk is om de protocollen te handhaven, dan is het sporten voor hen nu he-
laas niet mogelijk. Het is aan de sportaanbieder om de juiste afweging te maken.
 
Ouders op het complex
Het is nog steeds niet toegestaan om ouders toe te laten op het complex, tenzij hun 
aanwezigheid voor het sporten van het kind essentieel is of omdat zij zelf komen 
sporten. Ouders mogen dus niet langs de lijn staan tijdens de training van hun kind. 

Eén ding weet je zeker: niets is zeker
Het sportseizoen bij SV Westfriezen zag er in maart florissant 
uit. De dames van Handbal 1 staan bovenaan en met nog één 
wedstrijd te gaan, lijkt het kampioenschap voor het grijpen en 
de weg naar de hoofdklasse ligt dichterbij dan zij ooit hebben 
kunnen dromen. Het vlaggenschip bij de voetbal staat tweede 
en met een periodetitel op zak ziet iedereen uit naar een prachtige finale van het 
seizoen. Promotie naar de 2e klasse is een kwestie van tijd. Op zaterdag zet de jeugd 
alle velden op zijn kop en is het een drukte van belang. De parkeerplaats staat voor 
eind maart in de planning en de activiteitenkalender barst uit zijn voegen. Diverse 
toernooien, activiteiten in de kantine, supportersdag, koningsdag, het tweedaagse 
Schouten Techniek jeugdtoenooi, alles staat stevig in de steigers en ook is een werk-
groep al druk met het aanstaande jubileumfeest op 11, 12 en 13 september als de 
club 90 jaar bestaat.

Tot zondag 15 maart. Er gaat 
een slot op alles wat zo van-
zelfsprekend is in ons land. 
Werk, school, horeca, kappers 
en ook de sport gaat voor 
langere tijd dicht. Via de app 
legt het Algemeen Bestuur 
snel contact met elkaar. De 
vereniging heeft duidelijk-
heid nodig. Dat een crisissitu-
atie het beste en onmogelijke 
in de mens los maakt, wordt 
snel duidelijk. Er is geen 
draaiboek voor handen voor een periode zoals nu is aangebroken. Gelukkig zijn wij 
een gezonde, vitale club met een gezonde geest.

Geholpen door informatie van de sportbonden en de gemeente Hoorn is een protocol 
gemaakt en weet iedere afdeling van SV Westfriezen wat er moet gebeuren. Trainers 
en leden informeren, kantinevoorraad controleren, kachel uit, douches nalopen op 

Lees verder op de volgende pagina >>



legionella, activiteiten bekijken en zo nodig afzeggen en lopende afspraken herover-
wegen. Vervolgens wordt het weken lang stil op ‘t krijt.
Geen sport, het hek op slot; een bizar tafereel voor een sportvereniging. Gelukkig 
versoepelen de afspraken en mag er eind april weer worden getraind, maar niet voor-
dat een protocol is opgesteld hoe de veiligheid kan worden gewaarborgd en hoe de 
leden van ouder dan 13 jaar op 1,5 meter afstand kunnen sporten. Gezond verstand 
wordt weer op de proef gesteld en na een uurtje bomen en vele uren energie steken 
in het opmaken van protocollen, zijn wij eruit. Wij gaan weer van start. De eerste trai-
ningen gaan geruisloos, complimenten voor de ouders, trainers en natuurlijk de spor-
ters. Ook overdag en in de avond is ongewenst bezoek niet te bespeuren en worden 
de velden uitsluitend bezocht als er een geplande training in de agenda staat. klasse!

In april zijn op het A-veld de lampen verwijderd en 
de LED-verlichting is afgeleverd. Het wachten is op 
twee masten die uit Frankrijk moeten komen. Het 
onderhoud aan het complex gaat dus gewoon door. 
Met de gemeente Hoorn doen wij een videomee-
ting en wordt de parkeerplaats opnieuw besproken. 
Een plan voor uitbreiding van de fietsenstalling 
wordt doorgenomen en het lijkt nog een kwestie 
van tijd dat wij de concretisering van dit project 
gaan meemaken.
Begin mei komt er goed nieuws voor de handbalaf-
deling: het eerste team krijgt de bevestiging dat zij 
gaan promoveren naar de hoofdklasse. Wij kunnen 
het helaas niet vieren in onze kantine, maar wij zijn 
er niet minder trots op. Inmiddels wordt ook bekend gemaakt dat volwassen sporters 
weer aan de gang kunnen vanaf 11 mei. Opnieuw achter de tekentafel, veldindeling, 
protocol opmaken en overleg met de gemeente. Het is opeens weer alle avonden 
volle bak op het complex.

Helaas hebben wij alle activiteiten moeten schrappen, eerst koningsdag en het Baan-
bereik-WF-Open Toernooi en later ook het Schouten Techniek jeugdtoernooi en het 
Sportkamp. Wat wij gaan doen met het karo Jeugdtoernooi en ons jubileumweekend 
van 11 tot 13 september, is nu nog onbekend. Met de huidige informatie weten wij 
nog te kort om de knoop door te hakken. Eind mei staat dit punt op de agenda.
Dat dit sportseizoen in maart leek op een jaar om nooit te gaan vergeten, dát weten wij 
nu zeker. Dit is een memorabel jaar en staat bij iedereen voor eeuwig op de harde schijf.
Wij gaan verder met de voorbereiding voor het nieuwe seizoen zodat alles klaar staat 
op 1 september. Volg SV Westfriezen via Facebook en www.westfriezen.nl voor het 
laatste nieuws. 

Blijf gezond, houd afstand en gebruik gezond verstand. Tot ziens op ’t krijt.
Met sportieve groet, Patrick Besseling namens het Algemeen Bestuur SV Westfriezen



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 tot16.00 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. 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 uitgezonden via de kerk-
omroep. 

De Dorpskerk van Blokker is elke dag 
van 11.00 tot 13.00 uur geopend voor 
een moment van stilte, bezinning, rust 
of om een kaarsje aan te steken.



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


