
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 28 augustus kunt u inleveren 

uiterlijk op woensdag 19 augustus 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 13 3 juli 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

Sportagenda

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

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 8 JULI, WOENSDAG 22 JULI
                           WOENSDAG 5 AUGUSTUS, WOENSDAG 19 AUGUSTUS
                           WOENSDAG 2 SEPTEMBER 
SVP PAPIER GEBuNDELD OF IN DOOS/BAk AAN DE WEG ZETTEN.

 SAMENSPEL OP REIS

Op reis gaan zal er dit jaar waarschijnlijk niet echt 
in zitten. Maar misschien wel een (korte) vakantie in 
Nederland, een dagje uit of lekker zwemmen bij De 
Wijzend. 
Neem het Samenspel mee en maak een leuke foto 
met het Samenspel. Schrijf een kort verhaaltje over 
de foto (waar is de foto genomen, vertel iets over de 
plek, wie staan erop).
Mail jouw foto van minimaal 1MB naar redactie@
stichtingsamenspel.nl. Wij gaan ervan uit dat je toe-
stemming hebt van alle personen die op deze foto staan.

Rectificatie 
In het vorige Samenspel stond vermeld dat de Vrije Vogels in Midwoud zondag 7 juli 
een open dag houden. Vanwege de coronapandemie is er dit jaar echter GEEN open 
dag. De bouw van het nieuwe jeugdhonk heeft door de pandemie vertraging opgelo-
pen en ook de viering van het 50-jarig bestaan is uitgesteld tot volgend jaar. Wel is de 
camping voor de leden open, maar gelden er allerlei restricties. 
De Vrije Vogels wensen iedereen veel gezondheid toe en hopen belangstellenden 
volgend jaar op de open dag te mogen begroeten.



Zomerse zoektocht naar zonnebloemen

kom deze zomer gezellig speuren naar 
zonnebloemen! De vrolijke gele bloemen 
zijn her en der verstopt op het terrein van 
MAk Blokweer. Op elke bloem staat een 
letter. Weet je alle letters te vinden en de 
puzzel op te lossen, dan heb je een lekker 
ijsje verdiend. Deze activiteit is voor kin-
deren van 6 t/m 12 jaar. Jongere kinderen 
kunnen meedoen onder begeleiding van 

een familielid of ouder kind. De zonnebloemen-speurtocht loopt de hele zomerva-
kantie (3 juli t/m 16 augustus) op woensdag, vrijdag, zaterdag en zondag. Deelname 
kost 2,95 euro per deelnemer, incl. ijsje na afloop. Aanmelden voor deze activiteit is 
verplicht en doe je via 0229-266344 of info@mak-blokweer.nl.
Stichting MAK Blokweer, Kloosterhout 1-2, Blokker, www.mak-blokweer.nl

Gaat de Dorpsveiling Oosterblokker op 7 november door?
Het Dorpsveilingcomité staat weer in de startblokken! 
Wij hebben onze kick-off vergadering gehouden bij 
de voorzitter in de buitenlucht. Na veel brainstorming: 
moeten we de veiling een jaar uitstellen? Een digitale veiling houden? Hoe ziet de 
situatie er in november uit?
Na uitgebreid overleg hebben wij besloten om de Dorpsveiling in 2020 niet in de 
originele vorm te laten doorgaan maar een mooie actie op touw te zetten. Wij zullen 
samen met de lokale ondernemers pakketten met streekproducten samenstellen die 
alle inwoners van Oosterblokker via de website kunnen bestellen. Zaterdag 7 novem-
ber kunt u deze pakketten ophalen bij De Harmonie.
De opbrengst van deze actie van de Dorps-
veiling is bedoeld om de parochie (onder-
houd van het kerkgebouw), verenigingen, 
stichtingen, clubs en andere activiteiten in 
Oosterblokker financieel te ondersteunen. 
Via het Samenspel, Facebook, www.
dorpsveiling.nl en flyers zullen wij u verder 
informeren over de details. Wij rekenen op 
uw steun.

Hartelijke groet, 
Het Dorpsveilingcomité



Lees verder op de volgende pagina >>

Extra ruime openingstijden afvalbrengstation Hoorn
Opening eerste onbemande afvalbrengstation van Nederland
Afvalbrengstation (ABS) Hoorn is nu ook van maandag t/m 
vrijdag tussen 17.00 en 21.00 uur geopend. Inwoners kun-
nen dan hun snoeiafval, puin en grond kwijt zonder dat 
het personeel van HVC aanwezig is. Het goed scheiden van 
grof afval leeft in Hoorn. Al jaren ziet HVC de bezoekers-
aantallen toenemen. keerzijde van dit succes is dat de wachtrijen langer worden, wat 
door het toelatingsbeleid vanwege het coronavirus is versterkt. Doel is om het voor 
inwoners nog makkelijker te maken hun afval te blijven scheiden. Er is daarom geko-
zen om een aantal stromen die een relatief lange tijd vragen op het afvalbrengstation 
ook onbemand mogelijk te maken. Het is het eerste onbemande afvalbrengstation in 
Nederland. Het betreft een proef van drie maanden.

Trage stromen
In eerste instantie kunnen inwoners alleen drie zogenaamde ‘trage’ afvalstromen 
snoeiafval (planten/bomen en struiken), puin en grond wegbrengen in de avonduren. 
Het kost inwoners relatief veel tijd om deze drie stromen uit een auto of aanhang-
wagen te scheppen. Met de wetenschap dat er nog wel een tijd minimaal 1,5 meter 
afstand moeten worden gehouden van elkaar, is HVC op zoek gegaan naar lange 

termijn oplossingen voor 
drukte op het afval-
brengstation en om het 
inwoners makkelijker te 
maken. Dit onbemande 
station is hier een voor-
beeld van. Er wordt geke-
ken met deze proef of de 
drukte overdag afneemt. 

Onbemand station
Bij het ABS in Hoorn was de nood hoog, het is er relatief klein en er komen veel 
bezoekers. Naast inwoners van de gemeente Hoorn, kunnen ook inwoners van de 
andere zes West-Friese gemeenten hier gebruik van maken. HVC is erg blij met zoveel 
bezoekers. De gebrachte spullen worden direct goed gescheiden en vinden hun weg 
naar nieuwe producten. Van kunststof tuinstoelen worden bij Pipelife bijvoorbeeld 
weer nieuwe rioolbuizen gemaakt. Om de proef veilig mogelijk te maken is van 
maandag t/m vrijdag tussen 17.00-21.00 uur alleen de zogenaamde buitenring open 
van het ABS. Voor de stromen snoeiafval (planten/bomen en struiken), puin (geen 
gips) en grond zijn een stortbak en twee containers in de buitenring geplaatst waar 
inwoners zelf hun afval in weg kunnen gooien. In de avonduren is er camerabewa-
king en kentekenregistratie. Dit voor de veiligheid van bezoekers en, om in geval van 



misbruik bijvoorbeeld bij storten van bedrijfsafval, daders op te kunnen sporen en aan 
te kunnen geven.

Positieve reacties
De proef met het onbemande ABS is al op maandag 8 juni gestart. Als eerste zijn alleen 
inwoners van de gemeente Hoorn die in de HVC-app pushmeldingen aan hebben staan 
op de hoogte gesteld van de proef om de eerste dagen rustig te kunnen ervaren hoe 
het gaat met dit onbemande station. De eerste week ging heel goed, mensen gooiden 
hun afval keurig in de juiste bak en er is gelukkig weinig afval weggegooid wat niet in 
een van de drie bakken thuishoort. Zo kunnen deze stromen goed worden gerecycled. 
Ook hielden bezoekers genoeg afstand tot elkaar. De komende weken wordt gekeken 
of het ook met wat meer bezoekers goed blijft gaan. Na de evaluatie wordt beoor-
deeld of het onbemande station ook in het weekend geopend kan worden en of dit 
initiatief ook op de andere zeventien afvalbrengstations van HVC mogelijk gemaakt 
kan worden. De eerste reacties van inwoners zijn in ieder geval positief en de wacht-
rijen zijn verminderd. Daar is HVC uiteraard blij en tevreden mee.

     Stichting Bangert en Oosterpolder in coronatijd
De coronacrisis houdt de gehele wereld in zijn greep en heeft invloed 
op iedereen. Ook Stichting B&O heeft hiermee te maken. Alle ge-
plande activiteiten zijn geannuleerd. Toch hebben wij de afgelopen 
periode een tweetal kleinere activiteiten kunnen organiseren die binnen de coronamaat-
regelen pasten. Rond het paasweekend hebben wij een puzzeltocht georganiseerd. 
Op zoek naar letters lag er bij het eindpunt wat lekkers voor de deelnemers klaar. Op 
koningsdag hebben wij prijzen uitgeloofd voor de drie mooist versierde huizen in de 
wijk. De bewoners hebben vervolgens hun best gedaan om hun huizen te versieren. De 
prijswinnaars hebben daarna hun prijzen in ontvangst mogen nemen.
Helaas bleek een tweetal andere activiteiten, een rondrijdend muziekpodium en een 
kleedjesmarkt, niet op goedkeuring van de gemeente en veiligheidsregio te kunnen 
rekenen. Deze zijn daarom ook niet georganiseerd.
Momenteel zijn wij bezig met de voorbereidingen van de traditionele lichtjesavond. 
Deze zal op Burendag in september op een aangepaste wijze plaatsvinden. Houd onze 
communicatiekanalen daarover in de gaten. Mochten jullie nog tips of suggesties heb-
ben voor een leuke activiteit die past binnen de coronaregels, geef dit dan aan ons 
door via bestuur@stichtingbno.nl. Wij houden ons van harte aanbevolen.
Na de zomervakantie zullen ook de wijkoverleggen weer van start gaan. Hebben jullie 
vragen of opmerkingen over onderwerpen die de wijk betreffen, geef dit dan door via 
olbo@stichtingbno.nl. 
Tot slot wensen wij jullie allemaal een hele fijne zomervakantie toe!
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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!

Al 50 jaar lang verschijnt elke veertien dagen het 
Samenspel op uw deurmat. Een blad vol dorpsnieuws 

en verhalen waar alle inwoners van Zwaag, Blokker,  
Oosterblokker, Bangert-Oosterpolder en Zwaagdijk-West 

van mogen genieten. Achter het Samenspel zit een team 
van tien enthousiaste vrijwilligers die ervoor zorgen dat u elke 

twee weken een verzorgd en gevuld Samenspel krijgt! 
Wanneer u het belangrijk vindt dat u het Samenspel ook de  

komende jaren kunt blijven ontvangen, hebben wij uW hulp nodig.

Steun uw dorpsblad door een vrijwillige bijdrage  
over te maken op rekeningnummer

NL 17 RABO 0122 1373 96  
ten name van Stichting Samenspel te Zwaag.

u kunt uw bijdrage eventueel ook in een gesloten envelop bezorgen bij onze 
penningmeester op het adres Dorpsstraat 126 te Zwaag. uiteraard is elke bi-
jdrage welkom.  Wilt u toch een indicatie van het over te maken bedrag: 
een bijdrage van ongeveer 17,50 euro per adres is nodig om de kosten te 
dekken. Maak uw vrijwillige bijdrage vandaag nog aan ons over. Zo blijft de 
toekomst van Samenspel verzekerd. 

Hartelijk dank, bestuur Stichting Samenspel

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

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



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 6 JULI, MAANDAG 20 JULI,
MAANDAG 3 AUGUSTUS, MAANDAG 17 AUGUSTUS,
MAANDAG 31 AUGUSTUS

Wij zijn weer begonnen!

Na de jaarvergadering van 10 maart konden wij opeens niet 
meer repeteren. Dit betekende gelukkig niet dat wij geen 
muziek meer konden maken. Sommige leden speelden thuis, 
sommigen samen op gepaste afstand van elkaar. Twee keer 
hebben wij een online voorspeelavond gehouden. Leden speelden een muziekstuk 
voor de computer en via een inlogcode konden de andere leden dit volgen.
Het was zeer geslaagd en leuk om zo toch met elkaar in contact te blijven. 
Maar sinds 19 juni zijn wij weer begonnen met samen repeteren in De Plataan. Even 
op een voor ons vreemde avond namelijk op de vrijdag omdat er dinsdagavond al 
meerder personen in De Plataan aanwezig zijn en er maar maximaal 30 personen 
in mogen. Alles volgens het protocol: stoelen minimaal twee meter uit elkaar, geen 
pauze, allemaal zo veel mogelijk blijven zitten, ventileren, schoonmaken enzovoort. 
Het was voor iedereen even wennen , maar zo fijn om weer samen te kunnen spelen! 
En nog even voor de vakantie te ervaren hoe dit alles het beste kan. Dinsdag 30 juni 
sluiten wij het seizoen af en hopen na de vakantie weer verder te kunnen gaan met 
ons programma voor het concert in november. Wij houden u op de hoogte of dit al-
lemaal door kan gaan. 
Voor nu wensen wij u allen een heerlijke zomer toe, blijf gezond  en wij hopen u weer 
snel te kunnen ontmoeten.

Namens  muziekvereniging De Herleving, Annie Balk

Keezen in De Witte Valk 
Elke derde dinsdag van de maand staat in De Witte Valk keezen 
op het programma. kom gerust een kijkje nemen. Geen pro-
bleem als u het spel nog niet kent, wij geven u uitleg. 
kom zo rond 19.15 uur, inleg is 2,50 euro. 
Wij beginnen om 19.30 uur, zodat u weer op tijd thuis bent. 
Vivian en Karin



Lees verder op de volgende pagina >>

Een ding weet je zeker, niets is zeker

In de afgelopen twee edities van het Samenspel schreef SV 
Westfriezen een update in de coronaperiode en een verhaal 
uit de oude doos. Om het laatste Samenspel en de lezers 
voor de zomerperiode te voorzien van het laatste nieuws, 
schrijven wij deze keer over vandaag en hoe verder.

Sinds 6 mei wordt er gelukkig weer gesport bij de Westfriezen. De jongste jeugd 
handbalt en voetbalt met veel enthousiasme en zonder beperkingen qua afstand. De 
oudere jeugd moest het een paar weken doen met de 1,5 meter maatregel, maar die 
werd snel ingetrokken en zo konden ook zij onbeperkt trainen. De senioren trainen 
met de 1,5 meter afspraak en ook zij vermaken zich als vanouds. Met aangepaste 
oefenstof is iedereen weer aan het sporten op ’t krijt.
Een compliment naar alle vrijwilligers die erop toezien dat iedereen volgens afspraak 
op het complex kan trainen. Maar ook een dikke pluim voor de ouders die allemaal 
volgens de regels, buiten de poort op hun kinderen wachten. Sporters die geen 
geplande trainingsactiviteiten hadden, bleven thuis en ook dat is een compliment 
waard. Van overlast is dus de gehele periode geen sprake geweest en dat willen wij 
graag ook behouden voor in de toekomst.

Hadden de bestuurders dan bijzonder 
verlof gedurende de maanden april 
tot nu? Dat was niet het geval. Zoals 
velen weten en ondervinden, is er par-
keeroverlast op en rond ’t krijt. Met 
gemeente Hoorn zijn de omwonenden 
en de Westfriezen hier al lang over 
in gesprek. Het raadsbesluit van 2018 
laat lezen dat er akkoord werd gege-
ven voor 140-175 parkeerplaatsen op 
het Landje van Mak/terrein van Balk, 
later omgedoopt tot de Rozenbuurt. 
Er zijn veel gesprekken gevoerd met 
de verantwoordelijken en uitvoeren-
den en die hebben geleid tot een plan 
voor het realiseren van een tijdelijke 
parkeerplaats met voldoende plekken. 

Als de Rozenbuurt definitief wordt gerealiseerd, is in dit plan rekening gehouden met 
140 parkeerplaatsen die kunnen worden gebruikt door de leden en bezoekers van de 
Westfriezen.

De aanleg van de tijdelijke plekken vordert met grote stappen en zal medio juli ge-



reed zijn. De gemeente start daarna met de uitbreiding van de fietsenstalling op 
’t krijt. Deze zal verdubbelen in capaciteit en gaat dus ten koste van de parkeerplaat-
sen op ’t krijt. De overgebleven plekken zullen vooral bestemd zijn voor buurtbewo-
ners. Dit houdt dus in dat alle leden, ouders, trainers en bezoekers die met de auto 
naar de Westfriezen komen, met ingang van het nieuwe seizoen (of zoveel eerder als 
het geheel gereed is) via de Oostergouw moeten rijden. De TomTom kan ingesteld 
worden op Oostergouw 7. Via de nieuwe ingang komt men dan het complex op nabij 
het scorebord op het A-veld. Het zal even wennen zijn, maar als iedereen zich hier-
aan houdt, zal het op ’t krijt een stuk beter gaan. Nog beter: er is bij de start van het 
seizoen dermate veel ruimte voor fietsen, dat de meeste leden per fiets naar de club 
moeten komen. Wij gaan verder met de voorbereiding van 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

   INGEZONDEN BERICHT

Ik heb met plezier het stukje gelezen over een van de spraakmakendste wedstrijden 
van Westfriezen 1. Zelf mocht ik dit binnen de lijnen meemaken. Een mooie tijd en 
een geweldig elftal. En daar in het stukje een fout. Er staan maar 10 namen. 
Volgens mij mist er een, en ik denk Hans Kieftenburg. Toch ook nog niet de minste.
Misschien kunnen en willen jullie dit nog even rechtzetten.
 
Gr Ton Beerepoot

Familieberichten & Zoekertjes

Gevonden op 25 juni, kruising Dorpsstraat/Oostergouw, een jongens/herenbril 
merk Porsche Design, kleur donkerblauw/zwart. Telefoonnummer: 06 40936030.

GEVONDEN

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.



Contact

Mijn nieuwe vrijwilligerswerk bij bibliotheek Hoorn  
bestaat uit het schoonhouden van contactpunten.  
Oftewel, de hengsels van de mandjes die de bezoekers mee de bieb in nemen.  
De mandjes zijn niet nodig om de boeken in te leggen, we houden op deze 
manier bij hoeveel mensen er op dat moment in de bibliotheek zijn. Zoals u zult 
begrijpen is het geen interessant werk, hengsels desinfecteren. Niet fijn!  
Je ademt elke keer de nevel van het desinfectiemiddel in en tijdens het sprayen 
komt het op je eigen hand. Slecht voor de ‘goede’ bacteriën op je huid. Dus werk 
ik met een handschoentje aan. De echte reden dat ik dit vrijwilligerswerk doe is 
het contact met de klanten. De mensen welkom heten, wegwijs maken, vragen 
beantwoorden en kleine gesprekjes zijn de krenten uit de pap. Het is voor de 
bezoekers van de bibliotheek stil. Géén krant lezen, géén leescafé, géén gebruik 
van computers, géén formulierenbrigade, géén CoderDojo, géén training digitale 
vaardigheid. Een gesprekje met de medewerkers of vrijwilliger is het contact dat 
wel mogelijk is. De medewerkers hebben het druk, nu de boeken in quarantaine 
moeten en ze daarna alle boeken handmatig moeten invoeren. Klanten hebben 
regelmatig vragen over het aantal boeken dat nu op hun pas staat. Dat zijn er 
veel meer dan normaal. De teruggebrachte boeken kunnen niet meteen van hun 
kaart geboekt worden. De medewerkers leggen het geduldig uit.  
Wie om een klein praatje over alledaagse dingen verlegen zit, kan naast de 
medewerkers zeker bij de vrijwilliger terecht. Dat is nou net waar het mij om te 
doen is, dát contact. Het gaat niet om mij, het gaat om de bezoekers van de bieb. 
Hen een veilig en blij gevoel geven. Even je hart luchten, een andere omgeving, 
een vriendelijk gezicht. Veilig menselijk contact.

  Column Brechje

Nieuws van Dorpsveiling Zwaag
Dorpsveiling Zwaag heeft voor 24 oktober de dorpsveiling 
in Zwaag gepland. Het bestuur is zich aan het voorberei-
den en loopt uiteraard ook tegen de coronamaatregelen 
aan. De vraag is dus ook of de veiling op 24 oktober wel door kan gaan. Vooralsnog 
hebben wij de veiling niet afgelast of uitgesteld, maar wachten wij de komende 
weken de ontwikkelingen omtrent corona af. Aan de hand van deze ontwikkelingen 
en voorschriften zullen wij een verstandig besluit nemen. Zodra wij meer informatie 
hebben laten wij dit weten.

Bestuur Dorpsveiling Zwaag



Is het al klaar?

Bijna!

Na al het schilderwerk deze winter en 
dit voorjaar werd het eindelijk tijd om 
de kas in elkaar te zetten. En dat is 
gelukt!
Voor het nieuw gebouwde warenhuis 
op koewijzend 4 (Historische tuin) 
hebben wij twee meter van onze oude 
kiwikas nagebouwd. De kiwikas was 
een houten warenhuis dat in 1942 
tweedehands op de koewijzend was 
herbouwd. Daar teelden wij kiwi’s in, 
dus vandaar deze naam.
Wij hebben zoveel mogelijk hout van 
de andere gesloopte kassen herge-
bruikt. Het was veel werk, maar wij 
zijn heel tevreden met het resultaat. 
Nu alleen de luchtramen er nog op, de ramen afkitten en dan is dat klaar.
Daarna kunnen wij ons buigen over de te herbouwen bloemenkas. De bloemenkas is 
een druivenserre, maar dan een meter breder. Het houtwerk ligt er voor klaar. Maar 
hier zullen wij ook nog wel enige tijd voor nodig hebben.

Jammer dat de gemeentelijke monu-
mentendag van Hoorn dit jaar niet 
door kan gaan. Dat zou een mooi 
moment zijn geweest om u de gelegen-
heid te geven dit alles zelf te komen 
bekijken. Dat moet nog maar even 
wachten dus. De heining om de Histo-
rische tuin is geplant en weten wij wat 
de echte oppervlakte van de Histori-
sche tuin wordt.
Misschien kunt u dit zien tijdens de di-
ners die we in september in de druiven-
kas organiseren. Wij hebben nog geen 
besluit genomen of deze diners dit jaar 
door kunnen gaan, datums zijn ook 
nog niet bekend. Wij komen hier zeker 
na de vakantie op terug. Wij krijgen 
al veel vragen hierover, maar wachten 
het nog even af. Volgende keer meer 
nieuws hierover.



Tóch nog samen repeteren

Na de verplichte coronastop kan St. Caecilia Zwaag nog 
niet in repetitieruimte De Plataan terecht. Maar dat 
weerhoudt ons niet om het repeteren weer op te starten 
nu de maatregelen zijn versoepeld. Maandag 15 juni werd 
voor het eerst na drie maanden weer samen gespeeld. Tijdens de coronastop zijn nog 
wel kleine groepjes muzikanten samen gaan spelen op bijvoorbeeld koningsdag of 
Dodenherdenking, maar met het hele orkest is natuurlijk het leukste. Tot de zomerva-
kantie zijn er drie repetities geweest. En waar werd er dan wel gerepeteerd? Gewoon 
ouderwets in de bloemenschuur bij Theo (en Pieter). Wel met de nieuwe afstandsregels.

Muziekvereniging St. Caecilia Zwaag

Nieuws over Jaarmarkt Blokker
Vanwege het coronavirus kan de Jaarmarkt Blokker 
tot onze grote spijt dit jaar niet doorgaan. Het be-
stuur heeft nog even overwogen om de markt naar 
eind september te verplaatsen, maar ziet daar teveel 
bezwaren tegen. Zo is het erg onzeker of het in september wél zou kunnen en dan 
zijn er wellicht meerdere markten op eenzelfde datum, wat voor de verkopers ook 
niet gunstig is.
Het bestuur van Stichting Jaarmarkt Blokker heeft dan ook het moeilijke besluit 
genomen de jaarmarkt dit jaar niet door te laten gaan. Voor 2021 stellen wij na 1 
september 2020 de inschrijving weer open en komen alle eerdere inschrijvingen voor 
dit jaar te vervallen.
Wij hopen dat u deze moeilijke tijd toch nog redelijk doorkomt en wensen u veel 
sterkte en vooral veel gezondheid toe.

Met vriendelijke groet, het bestuur van Stichting Jaarmarkt Blokker
info@jaarmarktblokker.nl



Beste bezoekers van het Dorpenoverleg, 
inwoners van Blokker en Zwaag,
Nu alles voorzichtig weer mag opstarten, willen wij u de gelegenheid geven om 
elkaar weer op korte termijn te ontmoeten tijdens ons Dorpenoverleg op 13 juli in 
De Witte Valk in Zwaag om 19.30 uur. De agenda is nog niet rond, maar zal u toege-
stuurd worden via Stichting Netwerk zoals u van ons gewend bent. 
Ontvangt u nog geen mail van het Dorpenoverleg, laat het ons dan weten via 
dorpenoverlegblokkerzwaag@gmail.com.
Tijdens ons laatste overleg op 4 maart hebben wij u gevraagd een enquête in te vul-
len, digitaal of uitgeprint. Inleveren kan nog tot 9 juli per mail of op Munnikenwoud 
18 in Zwaag. Een actief en betrokken overleg kan alleen als u ook actief bent. Zonder 
uw reacties en suggesties kunnen wij niet.
Alle maatregelen worden gehanteerd om hier een veilige bijeenkomst van te maken. 
Bent u nog niet bekend met ons, kom langs en geniet van een kop koffie en een con-
sumptie aan de bar achteraf. Tot ziens op maandag 13 juli.

Dorpenoverleg Blokker-Zwaag

Zwembad De Wijzend weer open
Sinds woensdag 1 juli is buitenzwembad De Wijzend weer open. 
Optisport en de gemeente Hoorn hebben zich hard ingespan-
nen om buiten zwemmen weer mogelijk te maken. Ook is het 
zwemseizoen met twee weken verlengd tot 13 september.
De Wijzend was vanwege de coronamaatregelen afgelopen tijd nog gesloten. Samen 
met Optisport heeft gemeente Hoorn er veel energie ingestoken om de opening 
mogelijk te maken. Ook inwoners gaven aan dat ze deze zomer graag buiten wil-
len zwemmen. Dat kan weer. Er zijn maatregelen genomen zodat mensen veilig en 
verantwoord volgens de richtlijnen van het RIVM 
kunnen zwemmen.

Reserveren
Er moet van tevoren een tijdslot worden gereser-
veerd. Op de website van Optisport en sociale media 
volgt meer informatie over het reserveren: 
www.optisport.nl/wijzend
Het zwembad start met een rooster voor doorde-
weekse dagen en het weekend. Zo komen alle leef-
tijdsgroepen aan bod. In de ochtend- en avonduren 
is banen zwemmen mogelijk voor mensen vanaf 13 
jaar. Recreatieve zwemmers van alle leeftijden zijn 
’s middags welkom. Hiervoor moet wel gereserveerd 
worden.



Dorpskerk Blokker

De Protestante Gemeente Hoorn-Zwaag-Blokker 
is eigenaar van de hervormde kerk van Blokker, 
gewijd aan de heilige Michaël. Het is in oorsprong 
een middeleeuwse kerk. De stenen kerk dateert 
van begin 1500. De eerste predikant na de refor-
matie in 1573 was klaas Janz. In de toren hangt de 
luidklok met het volgende opschrift: SALVADOR 
HIET ICk, DE LEEVENDYCHGEN ROEP ICk DEN DOE-
DEN OVERLuY  ICk. GOEBEL SAEL (uit Amsterdam) 
HEEFT MY GEGHOTEN MCCCCCXXXVII (1537)

Door het gebruik van pilasters, kroonlijst en 
rondboogvensters krijgt de kerk een neoclassi-
cistische uitstraling. In het interieur bevindt zich 
onder meer een rijk versierde eiken preekstoel uit 
1657 en een Ypma-orgel uit 1871. Naast de kerk ligt de nog in gebruik zijnde histo-
rische begraafplaats. De toren is eigendom van de kerkelijke gemeente, echter het 
onderhoud berust bij de burgerlijke gemeente Hoorn. Door een besluit van Napoleon 
werden de torens, uit strategische overwegingen, eigendom van de burgerlijke ge-
meentes. Dankzij de ANBI-status is de kerkelijke gemeente vrijgesteld van belasting-
heffingen over giften en legaten.

De kerk wordt een ontmoetingsplaats voor iedereen!
De verschillende (aparte) ruimtes zijn te huren voor:

• Erediensten
• Huwelijk (kerkelijk en/of burgerlijk)
• Rouwdiensten / condoleance
• Concerten (100 – 120 personen)
• Lezingen en voordrachten
• Exposities
• Vergaderingen
• Repetitieruimte (koren)
• Muzieklessen.

Neem voor mee informatie contact op met de 
koster: www.pknhoornzwaagblokker.nl

Bezoekadres:  
Westerblokker 105 1695AC Blokker
Postadres: 
Westerblokker  64 1695 AJ Blokker



Repeteren in coronatijd

Bij onze laatste update in het onvolprezen Samenspel 
berichtten wij u dat wij online repeteren via Zoom. 
Onze muzikaal leider Marieke van Diepen zingt voor alle 
stemgroepen het te repeteren stuk in en plaatst dat op onze cloud drive, zodat wij 
dat vooraf al kunnen oefenen. Als de gezamenlijke repetitie aanvangt en iedereen 
via Zoom is ingelogd, loodst zij ons nogmaals door het te repeteren stuk en worden 
de stemgroepen apart geschakeld. Zo kunnen zij in kleiner aantal - onder de vooraf 
opgenomen pianobegeleiding - min of meer klassikaal repeteren. Niet ideaal, maar 
toch wel zeer goed werkzaam gebleken.

Maandag 8 en 15 juni was het echter zover dat we met in achtneming van de coro-
namaatregelen bij elkaar konden komen om te repeteren. u moet weten dat zingen 
een extra risico inhoudt. Bij zingen blijkt dat de zogenaamde aerosols die je uitstoot 
wel een tot vijf keer verdere reikwijdte bereiken dan bij spreken op normale sterkte. 
In overleg met gemeente en met ervaring van de kennis hieromtrent, stond niets ons 
in de weg om te gaan zingen. Niet in de zaal maar in de buitenlucht. Het weer was 
aan onze zijde en de groep bestond 8 juni alleen uit alten en de 15e uit de mezzo’s 
en sopranen. Achter De Witte Valk op de parkeerplaats was ruimte genoeg om zelfs 
meters onderling afstand te houden, dus de dames konden er lustig op los zingen. En 
wat voelde het goed! Niet alleen het zingen gaf voldoening, maar ook het fysiek sa-
menzijn. Na afloop natuurlijk de nazit op het terras en met uitbreiding van de leden 
die niet hoefden te repeteren was en bleef het lang gezellig. 
Gelukkig langzaam op weg naar het normale, of eigenlijk, het nieuwe normaal. Nog 
een paar keer te gaan en dan vakantie. Niet zonder huiswerk hoor, want het indi-
vidueel repeteren gaat gewoon door. Wij willen u immers in januari 2021 weer iets 
magnifieks voorschotelen.

Maar voor nu vooralsnog een prettige vakantie gewenst, waar dan ook, in buiten-
land, Nederland of in ‘Hinter Garten’ of ‘Balconia’. Blijf gezond en tot na de vakantie!



Beginnerscursus EHBO 

Weet jij wat je moet doen…
- Als de buurvrouw zich heeft gesneden of verbrand tijdens het koken;
- Als een kind zich hevig verslikt in een snoepje;
- Als je een aanrijding ziet gebeuren met letsel;
- Als iemand onwel wordt?
 
Welke stappen moet je doorlopen om na te gaan wat er aan de hand is of kan zijn? 
Wat kun je zelf doen? Wanneer bel je 112 of ga je toch naar de dokter of huisart-
senpost? Hoe moet je reanimeren? En hoe werkt zo’n AED, die je tegenwoordig op 
steeds meer plaatsen ziet hangen? Met het diploma Eerste Hulp van Het Oranje kruis 
ben je in staat op een juiste wijze eerste hulp te verlenen. Thuis, op je werk, maar ook 
op straat of bij een (sport)evenement. 
In januari start weer een nieuwe cursus bij EHBO-vereniging Blokker-Zwaag. De cursus 
is geschikt voor geïnteresseerden vanaf 16 jaar, of met toestemming van de ouders 
zelfs al vanaf 12 jaar (in overleg met de instructeur). 

Wanneer?
12 lessen op maandagavond van 19.45 tot 21.45 uur en examen (in totaal 13 avonden)
Eerste les is 7 september (geen les in de vakantie). Examen is in december.
Lokatie is Basisschool De Wingerd, Sint Martinusstraat 1 in Zwaag

Hoe?
Niet online, maar onder begeleiding van vaste instructeurs. Met extra voorbeelden 
wordt de theorie een stuk begrijpelijker, kun je er echt iets mee. En met een groep, 
zodat je met elkaar en van elkaar kunt leren. EHBO doe je in de praktijk vaak ook niet 
in je eentje.
De kosten bedragen 185 euro voor lesmateriaal, 12 lesavonden (inclusief 2 lessen met 
lotussen) en 1 examen. Het is ook mogelijk om met de Sport- en Cultuurstrippenkaart 
van Gemeente Hoorn te betalen. Vaak kun je (een deel van) de kosten declareren bij 
de zorgverzekering. Er zijn ook werkgevers die de cursus (deels) vergoeden. 
Na je examen ben je tot het eind van het seizoen automatisch lid van de vereniging 
en kun je tijdens de herhalingslessen de geleerde kennis bijhouden en verdiepen met 
de andere leden van onze qua leeftijd relatief jonge vereniging. 
Ook kun je je aanmelden om mee te helpen op een van de (sport)evenementen waar 
wij de EHBO-post verzorgen. Dan kun je de theorie vaak nog beter in de praktijk 
brengen. Al blijft het soms ook bij een paar pleisters plakken.

Interesse? u kunt zich aanmelden via de website www.ehboblokkerzwaag.nl of een 
mail sturen naar Saskia Lambeek via secretariaat@ehboblokkerzwaag.nl. Inschrijven 
kan tot en met 17 augustus.

Tot ziens bij EHBO Blokker-Zwaag!



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. 

Tot 1 juli  zijn er geen kerkdiensten in 

de dorpskerken van Zwaag en Blokker.

Zolang de coronacrisis duurt worden 

aangepaste diensten vanuit Het Oc-

taaf uitgezonden via de kerkomroep 

en Youtube. 

De Dorpskerk van Blokker is tot 1 

juli elke dag van 11:00 tot 13:00 uur 

geopend voor een moment van stilte, 

bezinning, rust of om een kaarsje aan 

te steken.

Huisartsenpraktijk Julianalaan 
en Bangert & Oosterpolder

 hr. S.H.O. Khachadurian, huisarts hr. M.S. Bennis, huisarts
 mw. R.A.M. Ooteman, huisarts mw. M. Koomen, huisarts

Helaas heeft het DCWF (Diagnostisch Centrum West Friesland) besloten een 
aantal prikpunten te wijzigen. Hierbij is besloten dat onze praktijk niet meer als 
prikpunt zal worden gebruikt. 
Dat betekent dat er vanaf nu geen bloedafname in de praktijk meer mogelijk is.

u kunt voor bloedafname terecht in: Dijklander Ziekenhuis, poli 7
  Maelsonstraat 3 in Hoorn
  Maandag t/m vrijdag van 07.15 tot 17.00 uur 

Apotheek De korenbloem, Sleutelbloem 2 in Zwaag
Maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 09.00 uur

MFA De kreek, Meetketting 1-3 in Zwaag
Maandag t/m vrijdag van 08.20 tot 09.20 uur

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

De Lourdeskapel in Zwaag 
is geopend op de dagen dat 
het secretariaat open is.
u kunt hier terecht van 09.00 
tot 15.00 uur en op zondag 
van 08.30 tot 11.00 uur.
De eucharistievieringen door 
de week op dinsdag t/m 
vrijdag beginnen om 09.00 
uur in de kerk, alleen op 
woensdag om 08.30 uur met 
Stille Aanbidding.

Wel moet u nog rekening 
houden met het coronavirus, 
niet meer dan 100 personen 
per viering op zondag en 
op zaterdagavond 50/60 
personen.

Za.  04 juli 19.00 uur Oosterblokker Eucharistieviering
Zo. 05 juli 09.30 uur Zwaag Eucharistieviering
  11.00 uur Hoorn Eucharistieviering
Za. 11 juli 19.00 uur Westwoud Eucharistieviering
Zo. 12 juli 09.30 uur Zwaag Eucharistieviering
  11.00 uur Hoorn Eucharistieviering
Za. 18 juli 19.00 uur Oosterblokker Eucharistieviering
Zo. 19 juli 09.30 uur Zwaag Eucharistieviering
  11.00 uur Hoorn Eucharistieviering
Za. 25 juli 19.00 uur Westwoud Eucharistieviering
Zo. 26 juli 09.30 uur Zwaag Eucharistieviering
  11.00 uur Hoorn Eucharistieviering
Za. 01 aug. 19.00 uur Oosterblokker Eucharistieviering
Zo. 02 aug. 09.30 uur Zwaag Eucharistieviering
  11.00 uur Hoorn Eucharistievering
Za. 08 aug. 19.00 uur Westwoud Eucharistieviering
Zo. 09 aug. 09.30 uur Zwaag Eucharistieviering
  11.00 uur Hoorn Eucharistieviering
Za. 15 aug. 19.00 uur Oosterblokker Maria Hemelvaart
    Eucharistieviering
Zo. 16 aug. 09.30 uur Zwaag Eucharistieviering
  11.00 uur Hoorn Eucharistieviering
Za. 22 aug. 19.00 uur Westwoud Eucharistieviering
Zo. 23 aug. 09.30 uur Zwaag Eucharistieviering
  11.00 uur Hoorn Eucharistieviering
Za. 29 aug. 19.00 uur Oosterblokker Eucharistieviering
Zo. 30 aug. 09.30 uur Zwaag Eucharistieviering
     11.00 uur Hoorn Eucharistieviering



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


