
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 3 juli kunt u inleveren 

uiterlijk op woensdag 24 juni 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 12 19 juni 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.

Samenspel in de zomer 
Vóór de zomervakantie komt het Samenspel nog één keer uit: op vrijdag 3 juli. Kopij 
voor deze editie mag tot woensdag 24 juni 19.00 uur worden gemaild naar redactie@
stichtingsamenspel.nl.
Het eerste Samenspel na de zomervakantie verschijnt op vrijdag 28 augustus. Kopij 
voor deze editie kan tot woensdag 19 augustus 19.00 uur worden gemaild naar re-
dactie@stichtingsamenspel.nl. Wij wensen al onze lezers een mooie zomer.

Redactie Samenspel

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 24 juNi 
 WOENSDAG   8 juli 
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.



Historisch Zwaag

Voor de beschrijving van onderstaande verhalen zijn 
wij dank verschuldigd aan Vera Broers-Bakker. De teler van de druif waarover in het 
eerste stuk wordt geschreven, was Piet Buis, haar grootvader. Jozef Buis, waarover het 
tweede verhaal gaat, was haar oudoom en de jongste broer van haar grootvader.

Een bijzondere druivensoort in Zwaag 
Op 26 juli 1938 verscheen in een dagblad het bericht dat het de heer P. Buis Jnz. van 
kwekerij Nieuw Westland te Zwaag, gelukt was een nieuwe druif te telen. Bij onge-
veer 150 zaailingen uit het jaar 1930 was er één die zeker de druif van de toekomst 
zou kunnen worden. De naam West-Frisia werd eraan gegeven. De geleerden en 
druivenkenners waren vol lof over deze nieuwe aanwinst. De vruchtbare en krachtig 
groeiende planten gaven grote trossen, die niet kunstmatig bestoven behoefden te 
worden. De druif viel op door de langwerpige vorm en het forse formaat. Ze deed 
denken aan een kleine, eivormige pruim. Ze was donkerblauw tot zwart van kleur, 
vlezig en voorzien van slechts een paar kleine pitten. De schil was zacht en heel dun. 
Buis had circa 8 jaar nodig om tot dit resultaat te komen. Hij noemde het een gelukje 
na jaren van enorm geduld deze nieuwe druif gewonnen te hebben. Zelf zei hij daar-
over in alle bescheidenheid: “Ik wilde 
wel eens wat anders”. De kenners noem-
den het een ‘wonder in de druivenwe-
reld’. De heer Buis heeft persoonlijk aan 
Koningin Wilhelmina een kistje druiven 
mogen aanbieden. In 1939 werd de West-

Frisia, die de sensatie van de druiven-
markt werd genoemd, uitsluitend nog 
op de veiling Bangert en Omstreken in 
Zwaag aangevoerd. 
Dat het een bijzonderheid was, werd 
nog eens benadrukt door de vele publiciteit. Niet alleen regionale en landelijke 
kranten hadden belangstelling, ook werden er op het bedrijf aan de Dorpsstraat nabij 
het Keern, opnamen gemaakt door het Polygoon-journaal. Er bestond toen nog geen 

Lees verder op de volgende pagina >>



televisie en in de 
bioscopen werden 
de beelden in het 
hele land vertoond.
Ook in het West-
land groeide inmid-
dels de belangstel-
ling. Niet in de 
laatste plaats door-
dat Buis met enige 
tientallen trossen 
op de grote jubile-
umtentoonstelling 
van de Bond West-
land te Naaldwijk 
zou exposeren. De roem van West-Friesland en in het bijzon-
der van de West-Frisia zou dan gehandhaafd moeten worden 
tegenover een internationaal gezelschap van deskundigen. Of 
het zover gekomen is, is ons helaas niet bekend. In 1940 brak, 
zoals we weten, de oorlog uit.
Overigens is de West-Frisia nog steeds te koop.

Het verhaal van jozef Buis, gemeenteambtenaar in Obdam
De oorlog was voor de Zwaagse familie Buis, net als voor 
zovele anderen, een moeilijke periode. Het echtpaar Jan 
Buis en Geertje de Boer woonde in de Geertje-hoeve. Ze 
hadden een dochter en elf zonen, waarvan drie het pries-
terschap aanvaardden. De jongste zoon Jozef, geboren in 
1909, was oorspronkelijk ook voorbestemd om priester te 
worden. Hij besloot echter tijdens zijn opleiding daarmee te 
stoppen. Hij trouwde en kreeg een baan als gemeenteamb-
tenaar in Obdam. Tijdens de bezetting hielp Jozef jonge-
mannen aan nepdocumenten. Dat ging goed tot 4 oktober 
1944. Toen ontdekte de Duitse politie bij een controle 
dat twee Obdamse jongeren vervalste persoonsbewijzen, 
getekend door Jozef Buis, lieten zien. Jozef werd van zijn 
bed gelicht en via Alkmaar overgebracht naar de Wete-
ringschans in Amsterdam. In die gevangenis werd hij verhoord. Hij zat daar een paar 
weken. In die tijd smokkelde hij via een medegevangene die vrijkwam, een briefje 
voor zijn vrouw naar buiten. “Het gaat goed. Ik kom waarschijnlijk gauw vrij”, stond 
er geschreven.
Het bleek anders te gaan. Als verzetsmensen in de Apollolaan in Amsterdam een do-
delijke aanslag plegen op een hoge Duitse officier willen de bezetters ‘afrekenen’. 

Lees verder op de volgende pagina >>



Ze steken op 24 oktober 1944 een aantal huizen in brand en halen 29 willekeurige 
mannen uit de gevangenis. Ze worden overgebracht naar de plek waar de Duitse of-
ficier is omgebracht en worden daar doodgeschoten. Een van de mannen is Jozef Buis. 
Hij is dan 35 jaar. 

Van dit gebeuren is een filmpje gemaakt, dat we graag bij u onder de aandacht 
willen brengen. Het is te vinden op de website van de Stichting Historisch Zwaag: 
www.historisch-zwaag.nl.

Aankondiging bijeenkomst digitaal 
Alzheimer Café West-Friesland
 Vanwege het coronavirus zijn de bijeenkomsten van de West-Friese Alzheimer Ca-
fés geannuleerd. Ook andere activiteiten en contacten zijn weggevallen. Daarom is 
vanuit Café Hoorn het initiatief genomen om een online Alzheimer Café te organi-
seren in de vorm van een video-opname. 
 Deze bijeenkomst staat in het teken van de boekbespreking ‘Rudy hoort er ook 
nog bij’. Tijdens deze lezing zal cabaretière en muzikaal begeleider Manon Kroe-
zen het vooral hebben over wat zich afspeelt in de belevingswereld van iemand 
die lijdt aan dementie en hoe we daar met elkaar mee omgaan. Zij doet dit mid-
dels het vertellen van eigen ervaringen vanuit haar werk op een 
muzikale, humoristische, liefdevolle en ook confronterende manier.
De gespreksleider van deze bijeenkomst is Irene van de Kamer.
u kunt de lezing vinden via www.alzheimer-nederland.nl/regios/west-friesland
Alzheimer Café West-Friesland is een onderdeel van Alzheimer Nederland en wordt 
georganiseerd in samenwerking met organisaties als Wilgaerden, Omring, Jonkers-
zorg, Geriant West-Friesland en Martha Flora Hoorn.

KVG Zwaag werkt aan nieuw jaarprogramma
Vanwege de coronaregels hebben wij helaas diverse 
leuke onderdelen moeten schrappen. Maar wij zijn, 
met inachtneming van de gezondheidsregels, druk 
in de weer om een voor al onze leden  gezellig en 
interessant programma te maken.
De start hebben wij opgeschoven naar begin september om, zoals het er na de laatste 
persconferentie van de minister-president voorstaat, meer mogelijkheden te hebben.
Want ook wij als KVG Zwaag besteden 100 procent prioriteit aan veiligheid voor de 
gezondheid van u allen.
De complete nieuwe jaarkaart met aanmeldingsformulier, begeleidende informatie en 
contributiestrook krijgt u in de loop van juli in de brievenbus. Houd dit dus in de gaten!

Voor meer informatie: telefoon 0229-238155 of 0229-237817 of 0229-237609.
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L5 50 jaar!

Niet alleen het Samenspel viert dit jaar haar vijftigjarig 
jubileum. Ook de West-Friese naturisten vieren het vijftig-

jarig bestaan van hun naturistenvereniging De Vrije Vogels. 

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!

Veel West-Friezen, waaronder menig inwoner van Blokker, Zwaag 
en Zwaagdijk, vieren dit jaar het vijftigjarig bestaan van hun natu-

ristenvereniging De Vrije Vogels in Midwoud. Aan dit jubileum op 25 
april kon door de leden helaas, dankzij de uitbraak van het coronavirus, 

niet de aandacht worden geschonken die het op dat moment verdiende. De 
viering van het vijftigjarig jubileum is daarom uitgesteld tot ergens in juli. Net 
als alle Nederlanders moeten De Vrije Vogels zoveel mogelijk binnen blijven. Er 
geldt voor hen dus eigenlijk een ophokplicht.

Het terrein van de vereniging is gro-
tendeels in gebruik als camping en is 
1 juni weer opengegaan. Dit terrein 
is uitermate geschikt voor kinderen. 
De vereniging kent dan ook geluk-
kig veel jonge gezinnen met kinde-
ren. Zowel voor kleine kinderen als 
voor tieners is er genoeg te doen. Er 
zijn voldoende speelgelegenheden, 
er is een prachtig zwem- en kinder-
bad , een nieuw jeugdhonk voor 

tieners waar ze lekker kunnen chillen en er wordt vooral in de weekenden en 
vakantieperiodes ook nog van alles voor ze georganiseerd.
Misschien heeft u geen idee wat een naturistenvereniging inhoudt, bent u 
nieuwsgierig geworden en zou u de sfeer wel eens willen proeven. Dat kan op 
zondag 7 juli vanaf 11.00 uur, want dan houdt naturistenvereniging De Vrije 
Vogels haar jaarlijkse open dag. Als u er dan voor kiest om lid te worden, kunt 
u die maand meteen het vijftigjarig jubileum meevieren. Het adres is Gouwtje 
9a in Midwoud. De toegang is op een open dag altijd geheel gratis. Wilt u iets 
meer weten? Kijk voor meer informatie op www.devrijevogelsnfn.nl.



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

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

OPHAALDATA: 
MAANDAG 22 juNi
MAANDAG   6 juli

Huiszwaluw zoekt (onder)dak

In april en mei komen de huiszwaluwen terug uit hun overwinte-
ringsgebieden in Afrika. Zij zoeken hun vertrouwde nestplekjes 
onder onze dakranden weer op. Maar helaas is het aantal huis-
zwaluwen in Nederland met maar liefst 80% afgenomen sinds 
1970. De achteruitgang hangt vermoedelijk samen met de sterke 
afname van voedsel, vliegende insecten in de afgelopen decennia. Hetzelfde geldt 
voor de beschikbaarheid van nestmateriaal en nestlocaties. Huiszwaluwen maken een 
nest van honderden klompjes modder. De nestplaats bevindt zich tegen buitenmuren 
direct onder een overstekende dakrand. Ze hebben een vrije aanvliegroute nodig en 
insecten. u kunt een modderpoel aanleggen, bij voorkeur zo dicht mogelijk bij de 
(beoogde) nestplaats. Maak de modderpoel niet te nat en laat hem 
regelmatig bijna opdrogen. Niet iedereen is blij met huiszwalu-
wen aan het huis. 

Sommige mensen ervaren hinder van de uitwerpselen 
op vensterbank, tegen ramen, deur of gevel. Dit is 
te verhelpen door minimaal 50 centimeter onder de 
nesten een plankje te bevestigen. Als u tussen het 
plankje en de muur een ruimte van 3 centimeter vrij-
houdt, voorkomt u dat de zwaluwen onder het plankje 
gaan nestelen. u kunt eventueel kunstnesten plaatsen 
waar ze het minste overlast veroorzaken. Nesten weg-
halen tijdens broedtijd is overigens strafbaar, met flinke 
boetes.

Sinds 1995 wordt door de KNNV Hoorn/West-Friesland door zo’n 30 vrijwilligers de 
nesten geteld voor wetenschappelijk landelijk onderzoek. In 2019 heb ik in Ooster-
blokker vier nesten van huiszwaluwen geteld. Ik hoop dit jaar weer op wat meer 
nesten. Mochten er achter uw huis nesten aanwezig zijn die wij niet kunnen waarne-
men, dan kunt u die doorgeven aan D. Greydanus, telefoon: 06-14734554 of e-mail: 
d.greydanus@quicknet.nl.



De laatste schoolweken

Voor de kinderen van het Ooievaarsnest zijn de 
laatste weken van het schooljaar aangebroken. Gelukkig sinds 8 juni weer met z’n 
allen tegelijk in de klas, maar wel met allerlei restricties. Geen ouders in de school en 
heel veel handen wassen. We hadden aan het begin van het schooljaar geen idee dat 
het jaar zo zou eindigen…  Maar, we maken er het beste van. Ook in de laatste weken 
voor de zomer wordt er nog heel veel geleerd, we gymmen lekker buiten op het grote 
speelveld naast de school, werken in onze 
schooltuin, eten ons broodje in het zon-
netje en zijn blij dat we op school elkaar 
weer kunnen zien.
Onze school staat in een heerlijk rustig 
en groen stukje Zwaag met volop speel-
ruimte rondom. Die rust heerst ook in de 
school en is ook een van de eerste dingen 
die worden opgemerkt als mensen de 
school binnenstappen. Ruime lokalen, lek-
ker veel licht en geen overvolle gangen. 
Het enige moment waarop die rust mo-
menteel soms even wordt doorbroken, is 
wanneer de kinderen van groep 8 staan te 
zingen op het podium in de hal. Zij sluiten 
het jaar af met een musical en daar moet 
natuurlijk voor gerepeteerd worden. De 
andere kinderen genieten mee, luisteren naar de liedjes en zien hoe de musical steeds 
meer vorm krijgt. Ondertussen wordt er buiten ook gewerkt aan het schoolplein. Er 
wordt een splinternieuw speeltoestel geplaatst, zodat er na de vakantie weer heerlijk 

kan worden ge-
klommen en van de 
glijbaan kan worden 
gezoefd. 
Op vrijdag 4 juli 
begint de grote 
vakantie. Namens 
Het Ooievaarsnest 
wensen we iedereen 
een heel fijne zomer.

Openbare basisschool 
Het Ooievaarsnest, 
Kalbstraat 1, Zwaag, 
www.obshetooie-
vaarsnest.nl



  Column Anja
Bellenblazen

Er moeten mensen zijn die bellen blazen en weten van geen tijd
Die zich kinderlijk verbazen over iets dat barst van mooiigheid

Ik werd geraakt door het gedicht van Toon Hermans waarin deze twee zinnen staan. 
Het werd voorgelezen op de uitvaart van de moeder van een vriendin. Als haar moe-
der het moeilijk had blies ze bellen bij de keukendeur naar buiten. Daar werd ze weer 
blij en rustig van. Ze had altijd een potje bellenblaas klaar staan in het keukenraam. 

Een dag na haar uitvaart die ik met livestream kon bijwonen stond ik achter bij de 
keuken van Avondlicht te zwaaien naar ‘mijn Zonnebloemetje.’ Ik bezoek haar al wat 
jaartjes nadat wij door de Zonnebloem aan elkaar gekoppeld zijn. “Doeg Anja, Dooe-
oeoeoeoeoeg” riep ze vanuit haar kamer. Ze was er blij mee dat ze me zag en dat we 
contact hadden. Ik werd een beetje verdrietig toen ik daar stond en haar zag zwaaien 
door de deur van haar balkonnetje, letterlijk driehoog-achter. Ze kon met moeite 
voorovergebogen in haar rolstoel haar hand uit de deur steken. 

Opeens kwam het idee: Bellenblazen naar elkaar! Met de bellen die blazen en tussen 
ons blijven hangen hebben we contact! Ik mobiliseerde wat vriendinnen en vol en-
thousiasme werd ieders talent gebruikt om deze actie op touw te zetten. We kochten 
alle potjes bellenblaas die in het vak lagen bij de Action. Deze werden van een kaartje 
voorzien met datum, tijd en de twee mooie zinnen van Toon. De verpleging werd op 
de hoogte gebracht en de potjes de dag ervoor uitgedeeld.  

Met fietstassen vol bellenblaaspotjes togen we de zaterdagochtend voor Moederdag 
naar Avondlicht. Daar zwierden we met de bellenblaasstokjes en bliezen in het rond 
met op de achtergrond vanuit een speakertje muziek van eigen bodem. “Kinderen, 
een kwaaaaartjeeeeeh!” Op de balkonnetjes, achter de ramen en deuren en achter 
de keuken kwamen de bewoners met hun bellenblaas tevoorschijn. Er werd behoor-
lijk meegeblazen en wat was het gezellig. Ik zag allemaal lachende gezichten om me 
heen.

Probeer het eens,  bellenblazen als je een dipje hebt, je wordt er echt weer blij van.
En een potje bellenblaas kost maar een kwaaaaartjeeeeeeh!



Familieberichten & Zoekertjes

4 dozen met puzzels. Inhoud per doos: 5 puzzels van 1000 stuks
Prijs per doos: 15 euro. Telefoon: 0229-241588 (Blokker)

VW Sharan 1.9 TDI  VAN uit 2001 met grijs kenteken.
Ideaal voor (beginnende) ondernemer vanwege lage bijtelling. 

Net 103.000 kilometer. Vraagprijs 2.450 euro exclusief btw.
Zie ook Marktplaats advertentie op kenteken 04-VX-DT. 

Informatie via telefoon: 06-53371636

Tourcaravan merk Chateau-Calista 460. 
Met mover, nieuwe banden en veel extra’s.

Telefoon: 06-20413981

TE KOOP

DANKBETuIGING

AANGEBODEN

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.

Feest, 60 jaar getrouwd, ‘n belevenis was het!
Eerst een diner bij Tina en Jan in Zwaag en daags daarna in de landauer 

door Blokker en Zwaag, toegezwaaid of verrast met ‘n bloemetje door of 
van bekenden en onbekenden.

Lieve mensen, heel veel dank, ook voor de felicitatiekaarten en bloemen
die we thuis mochten ontvangen.

Greet en Sjef van Iersel

Tuinman voor  alle tuinwerkzaamheden. Voor kleine en grotere tuinen.
Geen bestratingswerkzaamheden. Telefoon: 06-12568309



Voor plaatsing in het Samenspel van 3 juli graag uiterlijk op  
WOENSDAG 24 juni 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.

GEVRAAGD

Voor de maanden juli en augustus zoeken wij scholieren/schoolverlaters 
voor de oogst van rode bessen en kersen. Minimum leeftijd 15 jaar. 

Graag aanmelden via e-mail: jkieften@xs4all. nl

Kleurrijk voorleesfeest Neon leon

Zondagochtend 28 juni organiseert MAK Blokweer een kleurrijk voorleesfeest voor 
peuters en kleuters. Samen beleven de kinderen het verhaal van de kameleon Leon, 
die niet van kleur kan veranderen zoals de andere kameleons. Daarna volgt een wer-
velende natuurwandeling.

Wist je dat kameleons de kleur van hun omgeving 
kunnen aannemen? Maar Leon is neon-oranje... altijd! 
Arme Leon zoekt een plek waar hij zich thuis voelt. Zal 
hij die vinden? De kinderen beleven het verhaal van 
Leon de kameleon mee aan de hand van het boek van 
Jane Clarke. Na afloop mogen ze gezellig samen wat 
drinken op een mooie groene plek en wandel je een 
rondje door de Rietkreek vol wervelend waterleven.
Deze activiteit is voor kinderen van 2 t/m 6 jaar en 
vindt plaats van 10.00 tot 12.00 uur. Let op: het be-
zoekerscentrum en de kijkboerderij zijn tijdens deze 
activiteit gesloten. Ook worden er maatregelen genomen zodat bezoekers afstand 
van elkaar kunnen bewaren.
Aanmelden voor het voorleesfeest Neon Leon doe je via www.mak-blokweer.nl. De 
kosten zijn 4,95 euro per persoon (deelname alleen onder begeleiding, prijs inclusief 
koffie of thee voor ouders/begeleiders en limonade of ijs voor de kinderen). Heb je 
vragen? Neem dan contact op via 0229-266344 of info@mak-blokweer.nl.

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



Yes, we mogen weer!

Vanaf 8 juni mochten alle kinderen weer naar 
school, yes! 
Wij als team, de kinderen en ouders waren ont-
zettend blij met dit besluit van de overheid. Alle 
kinderen weer in een groep bij elkaar, samen leren 
en spelen, gewoon weer ‘normaal’.  
Alhoewel... zo heel normaal is het natuurlijk nog 
niet. Wij hebben nog steeds te maken met COVID-19 en hierdoor zijn er wel wat aan-
passingen. Zo draaien wij in plaats van ons reguliere rooster een continurooster, zodat 
kinderen maar één keer per dag heen en weer naar school hoeven te gaan. Het bui-
tenspelen gebeurt gescheiden per groep op het plein of veld. Wij wassen vaak onze 
handen om onszelf zo goed mogelijk te beschermen. 
Veel kinderen keken er weer naar uit om samen naar school te gaan en ook wij als 
leerkrachten hebben daar veel zin in. Wij zijn ervan overtuigd dat wij in het nieuwe 
normaal samen met de leerlingen weer helemaal onze weg gaan vinden.
Daarbij blijven wij als leerkrachten ons onderwijs verder ontwikkelen en delen via 
deze weg graag een van onze speerpunten: ‘Van 2 klassen naar 1 groep’. Wij hebben 
al een aantal jaren tussen de klaslokalen een deur. Deze deur stimuleert de samen-
werking tussen groepen van hetzelfde leerjaar. Zo kunnen leerkrachten gebruik 
maken van elkaars talenten en kunnen wij het niveau van onze leerlingen op elkaar 
afstemmen. Deze vorm van onderwijs noemen wij groepsdoorbrekend werken.
Groep 8 heeft dit jaar met twee klassen als één groep gewerkt en gecommuniceerd. 
Eén groep met drie parttime leerkrachten. Deze samenwerking heeft als positief 
effect dat wij nog meer kunnen inspelen op de individuele ontwikkeling van onze 
leerlingen. Vanaf volgend schooljaar zullen wij op dezelfde manier aan het werk gaan 
in de groepen 3 t/m 8. 
Als u hier oor naar heeft, neem dan een kijkje bij ons op school. Op onze website 
vindt u meer informatie en een virtuele rondleiding. u kunt natuurlijk ook een aan-
vraag doen voor een echte rondleiding om zo een nog betere indruk te krijgen van 
onze school. Wij hopen u te zien! 
 
Groeten van team van IKC De Wingerd, www.dewingerdzwaag.nl

Huisartsenpraktijk julianalaan
 hr. Th.E. Versteege, huisarts hr. M.S. Bennis, huisarts
 mw. Q.C.M. Meijer, huisarts mw. R.A.M. Ooteman, huisarts
 hr. S.H.O. Khachadurian, huisarts

De praktijk is dinsdag 30 juni gesloten. 

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



Vrij zwemmen weer mogelijk bij De Waterhoorn

Sinds 13 juni is het voor bezoekers weer mogelijk om te 
komen vrij zwemmen bij De Waterhoorn. Dit houdt in 
dat de volgende stap van de gefaseerde opening in gang 
wordt gezet. uiteraard worden hierbij de richtlijnen van 
het RIVM nageleefd.
Na het verplichte sluiten vanwege COVID-19, is de locatie inmiddels alweer enige tijd 
geopend voor onder andere zwemlessen, verenigingen en diverse aqua-groepslessen. 
Na een periode van hard werken om de locatie volgens de richtlijnen verder te kun-
nen openen, was het 13 juni eindelijk zover: het vrij zwemmen kon weer plaatsvin-
den. Locatiemanager Tobias Bergevoet is ontzettend blij dat de bezoekers stapje voor 
stapje weer ontvangen kunnen worden en hij kijkt uit naar het moment dat ook de 
vrij zwemmers weer welkom geheten kunnen worden.  

Het vrij zwemmen zal op verschillende momenten 
plaatsvinden. Op maandag, woensdag, vrijdag, 
zaterdag en zondag is iedereen van harte welkom 
om van 10.00 tot 12.00 uur te komen zwemmen. Om 
de gezondheid van de bezoekers en het personeel te 
kunnen waarborgen, is het alleen mogelijk om het 

zwembad op deze momenten te bezoeken na telefonische reservering en hanteert De 
Waterhoorn maximaal 40 bezoekers per blok van twee uur. 
In de middag zijn alleen kinderen t/m 12 jaar, die in het bezit zijn van minimaal een A-
diploma, welkom op woensdag en vrijdag van 15.00 tot 19.00 uur en op zaterdag en 
zondag van 12.00 tot 16.00 uur. Per vier kinderen mag er één ouder of verzorger mee 
naar binnen. De ouders en verzorgers blijven op de kant, in de horeca of op het terras. 
Het is voor de volwassenen niet toegestaan mee te zwemmen en zij betalen dan ook 
geen entree. Het is voor deze momenten niet nodig om een reservering te plaatsen. 
Het vrij zwemmen vindt plaats in het recreatiebad, bij mooi weer is het buiten-peuter-
bad met de iets wat verborgen liggende zonneweide ook geopend. 
Vrijdag 26 juni wordt ook weer een zwemdisco georganiseerd voor kinderen t/m 12 
jaar die in het bezit zijn van mini-
maal een A-diploma. 
Vanwege de disco zal De Water-
hoorn extra lang open zijn, name-
lijk tot 21.00 uur. De dj begint het 
feest om 18.00 uur. 
Houd de website in de gaten voor 
meer informatie en het protocol 
met de regels en richtlijnen. Tevens 
worden hier de openingstijden en 
tarieven gecommuniceerd: 
www.optisport.nl/waterhoorn



28 juni Kleurrijk voorleesfeest Neon leon  10.00-12.00 uur
 MAK Blokweer, Blokker

21 juli Keezen      Aanvang: 19.15 uur
 De Witte Valk, Zwaag

Activiteitenagenda  juni / juli

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

‘uitzending gemist’
Brampie Ooyevaar liep as kloin joônje altoid al te trappen teugen alles wat maar rolde: 
blikkies, stientjes en noem maar op.’t Had ‘m al oftig ‘n skrobbering kost al wazze z’n 
skoene weer nei de barrebiesies. Ok dat getrap met ‘n bal teugen de skutting gaf meist 
skeve gezichte. Maar nou… man, wat was ie pront. Hai mocht op ‘t echte voebal! Alle 
dage wou ie temet z’n voebalklere al van bed of an. Maar zuks vond z’n moeder te gek.
Bram had koik op ‘t spultje en dat liep in de koiker. Hai was ‘n echte koôltjesdief, met 
recht ‘n matjedor. En datte d’r op ‘n keer zommaar wat vreemde manne in lange regen-
jasse bai hulle kluppie kwamme te koik, hadde die Bram anwezen. Ze vroege of hai niet 
bai hulle club te trainen komme wou.
Nôh, dat was troffen Troin, traine bai ‘n grôte club, die ok welders op de tillevisie kwam.
Maar thuis lag dat niet zô reid, z’n ouwelui zagge allegaar ape en bere.
‘Wat doene julle nou iepekonterig, benne julle niet groôsk den?’ had Bram vroegen. 
‘Dut is toch de kans van m’n leven.’ ‘Ja net,’ zee vader, ‘maar ik waarskouw je, ‘t is al-
legaar klatergoud, mejoôn. Ok al is de slavernai al lang leden ofskaft, ‘t rooit deer toch 
nag pitteg op, al zien je de proize weer die manne voor verhandeld worre.’
Bram vond z’n ouwelui drouge beskuite en hai gaf zelf ‘t bericht deur dat ie op ‘t voor-
stel van de manne ingaan zou.
Nei ‘n jaar of wat training mocht Bram nou altemetteres mee met ‘t eerste. Al was ie 
den wel meist bankzitter, je hoorde d’r toch zô halvers bai.
Deuze zundeg zat Bram ok weer pikt en dreven op de reservebank, dat de trainer zee:
‘Bram, je moste je maar effies warm loupe gaan. Ik wul je ‘t leste endje inwissele.’
Grietgrauweurte, docht Bram, gauw effies nei huis belle datte ze Studio Sport opneme 
en hai spurtte nei de ruimte onder de tribune.
Dat ie weer op ‘t veld kwam, wier d’r net floten deur de skoids.
De wedstroid was ofloupen.

Bregtje Buishand, Enkhuizen
Bron: www.westfriesgenootschap.nl/creatiefwestfries



Houd 1,5 meter afstand, ook onderweg 

Start publiekscampagne fietsers en voetgangers
Door de versoepelingen van de coronamaatregelen 
neemt de drukte op straat toe. 1,5 meter afstand 
houden vraagt dan van iedereen de aandacht. Vooral 
fietsers en voetgangers moeten op sommige paden en 
kruispunten de ruimte met elkaar delen. Dit geldt ook voor de scholieren die deze 
week weer (volledig) naar school gaan. Bij het stoplicht kun je al snel met een groepje 
bij elkaar staan wachten. Daarom sluit de gemeente Hoorn zich aan bij de campagne 
‘Verantwoord onderweg’ met posters, social mediaberichten en stoepteksten op ruim 
150 plekken waar diverse verkeersstromen samenkomen. 

Geef elkaar de ruimte
In de maand juni en voordat de zo-
mervakantie begint worden door de 
versoepelingen de meeste verkeers-
bewegingen verwacht. Dit komt door 
het weer (volledig) opengaan van de 
basis- en middelbare scholen in Hoorn 
waar veel scholieren, ook van buiten 
de gemeente fietsend naartoe gaan. 
Daarnaast reizen andere inwoners en 
bezoekers voornamelijk op de fiets of 
lopend door Hoorn. Dat is heel goed, 
maar wethouder verkeer Samir Basha-
ra, wil nogmaals benadrukken dat  
de basisregels tegen het coronavirus 
ook buiten gelden.

Verkeersstromen
De gemeente heeft locaties in kaart 
gebracht waar verkeersstromen samen-
komen. Denk aan kruispunten, bij 
stoplichten, in de buurt van scholen en 
winkels. Op die punten is het belangrijk dat verkeersdeelnemers elkaar ruimte geven. 
Soms is het nodig om niet naast elkaar, maar achter elkaar te wachten bij een fietsers-
stoplicht. Of is het nodig om even in te houden bij het passeren op de stoep. Zo kan 
iedereen daar veilig door lopen. Dit is een kleine moeite en draagt snel bij aan het 
volgen van de basisregels. 

De provincie steunt deze campagne in Noord-Holland en stelt campagnemateriaal be-
schikbaar. Afhankelijk van de versoepelingen en de groei van het aantal bezoekers aan 
de stad, wordt tijdens de zomer aandacht besteed aan de dan geldende basisregels.



Zorg- en taxivervoer in aangepaste vorm opgestart 

Maandag 8 juni is het zorg- en 
taxivervoer in West-Friesland 
in aangepaste vorm van start 
gegaan. De vervoersorganisaties 
zijn blij onze inwoners weer van 
dienst te kunnen zijn. Wel zijn er 
extra maatregelen genomen om 
dit veilig en goed te laten ver-
lopen. De maatregelen gelden 
voor alle vervoersvormen: van 
Regiotaxi, Wmo-vervoer, zieken-
vervoer tot dagbesteding voor 
volwassenen en jongeren. Cli-
enten van deze vervoersvormen 
zijn persoonlijk geïnformeerd 
over de richtlijnen. 

Maatregelen
Om inwoners veilig te vervoeren, wordt vooraf een gezondheidscheck gedaan en is 
het dragen van een mondkapje verplicht. Er wordt zoveel mogelijk met vaste groe-
pen gereden en er geldt een maximale bezetting van twee reizigers in de auto en 
vier in een busje. Chauffeurs zullen de tijd nemen om zorgvuldig om te kunnen gaan 
met de richtlijnen. Hierdoor kan het langer duren om reizigers te helpen bij het in- 
en uitstappen. Voor bagage geldt dat dit is toegestaan, maar scootmobiels kunnen 
helaas niet mee vervoerd. De betrokken organisaties maken daarnaast afspraken met 
de zorg- en onderwijsinstellingen om het halen en brengen zo soepel als mogelijk te 
laten verlopen. 

Begeleider
Van begeleiders wordt gevraagd om 1,5 meter afstand te houden van het taxiperso-
neel en het voertuig. Is het noodzakelijk dat de begeleider meereist? Dan het liefst zo 
veel mogelijk dezelfde persoon mee laten reizen. Daarnaast is het belangrijk dat hij 
of zij geen klachten heeft en een mond-
kapje draagt tijdens de rit. Zo blijft het 
risico op verspreiding van het coronavirus 
laag.
                     
Meer informatie
Voor meer informatie kunnen inwoners 
contact opnemen met Team Doelgroepen-
vervoer West-Friesland via 0229-252200 of 
via doelgroepenvervoerwf@hoorn.nl 
of met de BIOS-groep via 010-2808180.

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



Westfries Archief zet duizenden foto’s weer online

Op 19 mei 2020 deed het Haagse Gerechtshof in hoger beroep uitspraak in de rechts-
zaak die kortweg bekend staat als ‘de zaak Roovers’. Eerder, op 5 april 2018, viel 
een uitspraak van de Rechtbank Den Haag uit in het nadeel van onze collega’s van 
Erfgoed Leiden en Omstreken. Als gevolg daarvan ging een groot aantal beeldbanken 
van de Nederlandse archiefdiensten op zwart.
Het arrest in hoger beroep stelt dat op prentbriefkaarten tot en met 1949, waarvan 
de maker onbekend is, geen auteursrechten meer rusten. Dit is een belangrijke nuan-
cering van de uitspraak uit 2018. Het betekent dat we deze prentbriefkaarten weer 
op onze website mogen publiceren. Downloaden mag ook meteen weer.

Beeldbanken bevatten ook veel anonieme foto’s die nog niet eerder gepubliceerd 
zijn. Daarvan zijn de auteursrechten niet vervallen. Toch heeft het Westfries Archief 
besloten om ook deze categorie weer online te brengen, echter zonder de download-
mogelijkheid. In totaal zijn vanaf vandaag dan meer dan 7.000 foto’s extra weer via 
internet zichtbaar. Afbeeldingen waar nog wel auteursrechten op rusten, zijn uitslui-
tend op de studiezaal van het Westfries Archief te bekijken.

Voor meer informatie over de uitspraak zie: www.erfgoedleiden.nl/nieuws/1170-onli-
ne-plaatsen-oude-foto-s-gerechtshof-den-haag-vernietigt-uitspraak

Prins Hendrik verlaat het Westfries Museum aan de Roode Steen in Hoorn. Hij ver-
richtte op 21 december 1901 de officiële opening van het Rijkslandbouwproefstation 
aan het Keern.



Onafhankelijkheids-
feesten in Bovenkar-
spel, 24 september 
1913. Inwoners pose-
ren voor de fotograaf 
in versierde Hoofd-
straat. Rechtsonder 
de bakkerswagen 
van G. Immink.

De dameskrans van 
Oudendijk op excur-
sie naar de Sunlight-
zeepfabrieken in 
Vlaardingen, 
24 augustus 1938.

Berkhout omstreeks 
1900. Links staat Piet 
Kool voor zijn garage, 
naast hem Frouwtje 
Kool-Bruggen en Bets 
Eilander. De man op 
de motorfiets is Wil-
lem Smit. In groepje 
kinderen onder ande-
re Nelie Kommer, An-
nie Schmidt en Aaf de 
Haas. Naast de garage 
de dokterswoning en 
daarnaast het huis van 
Jan Maars Nierop.



SAMENSTELLING Glasbak

De Glasbak wordt gesloopt, zo was te lezen 
in het vorige Samenspel. Het merendeel van 
de gemeenteraad vindt dat het gebouw 
plaats moet maken voor woningbouw. 
Het Samenspel was benieuwd naar de 
mening van onze lezers hierover en plaatste 
daarom een oproep: deel je mening met de 
lezers van Samenspel.  
De redactie ontving de volgende reacties:

Maak er een aan alle eisen voldoende en comfortabele huisvesting voor arbeidsmi-
granten van. Met comfortabel bedoel ik ook: zonder winstbejag!

Pier v.d. Werf

Natuurlijk ken ik niet alle ins en outs over de sloop van de Glasbak. Maar op mij komt 
het over als pure kapitaalvernietiging. Een andere bestemming of ombouwen tot 
woningen zou in mijn ogen beter zijn.

H. Langeveld, Zwaag

Niet slopen. Andere deuren plaatsen en onderdak bieden aan daklozen.

P. de Boer (voorheen Zwervertje stichting)

Het merendeel van de Hoornse gemeenteraad kiest voor woningbouw op de 
locatie de Glasbak, de gevangenis, in Zwaag! Woningbouw op een bedrijventerrein?
Laten we de Glasbak niet slopen, maar juist weer als gevangenis in gebruik gaan 
nemen. Dat betekent:

 - Meer werkgelegenheid in onze regio
 - Terugdringen van de achterstand in de vonnis-uitvoeringen 

Mocht er wel tot sloop worden besloten, dan zie ik deze locatie zeer geschikt  voor 
het bouwen van het nieuwe stadhuis. Slechts één gebouw zou dan al volstaan, daar in 
deze tijd ruimschoots wordt aangetoond dat velen hun werkzaamheden thuis kunnen 
(blijven) verrichten.

N. Molenaar



Vrienden en vriendinnen van Het Masker
Met Pinksteren staat Zwaag altijd in het teken van kermis. Het 
kermiscomité, carnavalsgroepen en vriendengroepen organise-
ren dan de leukste en gezelligste evenementen.
Dit jaar ging alles helaas even anders dan anders en wij weten 
allemaal wel waarom. Daarom had Het Masker zondagmiddag 1e Pinksterdag een 
ludieke pinksterverrassing voor iedereen in petto! 
Aangezien er geen kermis was, bracht Het Masker op deze prachtige dag het roerige 
van de kermis maar bij de inwoners thuis langs. Iedereen kon namelijk op gepaste 
afstand gratis een goudgele rakker halen bij de rondrijdende kar.
Daarvoor werd in de ochtend een aanhanger voorzien van een aantal optochtattri-
buten, geluidsinstallatie en een tap aan boord. Om 14.00 uur precies startte de ronde 
door het dorp. Achter de tap stond natuurlijk Prins Roberto en de Hofdames Amber & 
Liza deelden met de verlengde bierbladen de vers getapte biertjes uit. Aan alles was 

dus gedacht.
Vele voordeuren gingen open toen de 
muziek, die voorzien was van kermisge-
luiden, voorbijkwam waarna Adjudant 
Jeroen iedereen soepeltjes naar de wa-
gen lokte. Alle ontvangers waren razend 
enthousiast en deelden zelfs spontaan 
kaas en worst uit als dank. 
Drieënhalf uur later en vijf vaten minder 
kwam er een einde aan deze geweldig 
geslaagde leuke en ludieke actie.

Tot leut op www.carnavalzwaag.nl

SAMENSTELLING

Wij zijn benieuwd naar jouw mening. Kan jij niet wachten om vanaf 1 juli weer een 
duik te nemen in het water van De Wijzend? Of kijk je liever nog even de kat uit de 
boom en zoek je De Wijzend voorlopig nog niet op? Deel jouw mening met de lezers 
van het Samenspel en stuur een korte bondige reactie vóór woensdag 24 juni 19.00 
uur naar redactie@stichtingsamenspel.nl.

De Wijzend vanaf 1 juli weer open

Optisport De Wijzend plaatste 10 juni het volgende 
bericht op Facebook: ‘Het is zover… De kraan staat open 
en we zijn aan het vullen. Vanaf 1 juli zijn jullie weer van 
harte welkom bij zwembad De Wijzend! Houd onze social 
media-pagina’s en website in de gaten voor meer informa-
tie over de openstelling’.



Door corona meer aandacht voor duiken in Nederland

Tien weken lang hebben wij geen 
duiklessen gegeven en konden duikers 
ook hun skills niet bijhouden in het 
zwembad omdat deze gesloten was. Aan de waterkant was het erg stil. Ondanks het 
feit dat duiken in Nederland niet verboden was, heeft duiken minnend Nederland 
zich aan het advies gehouden om zoveel mogelijk thuis te blijven. Duikinstructies 
mochten niet gegeven worden, maar inmiddels mag dit weer op basis van opgestelde 
protocollen. Met een ademautomaat in je mond, een duikbril op het hoofd en door 
water omgeven, is corona buitenspel gezet.

Nu wij weer langzaam uit de lock down komen en het mooi weer is, zien wij dat de 
duikers er weer flink van genieten. Vinkeveen is een favoriete duikstek voor duikers 
uit deze regio. De hele duiksector zet deze zomer vol in op het vestigen van aandacht 
voor duiken in Nederland nu een buitenlandse vakantie er niet in lijkt te zitten. Nor-
maliter gaan veel mensen voor een duikvakantie naar Bonaire, Egypte, De Filippijnen 
of Thailand. Fervente duikers weten dat Nederland heel veel mooie duikstekken heeft. 
Natuurlijk hebben wij geen koraal zoals in Egypte of Australië, maar wist je dat Neder-
land meer dan 200 duikspots heeft? Veel hiervan in Zeeland waar ook onze oosterbu-
ren uit Duitsland graag naar toe komen, maar ook in Noord-Holland, Gelderland en 
Noord-Brabant zijn veel mooie duikstekken te vinden. Naast Vinkeveen zijn in Noord-
Holland ook ’t Twiske bij Oostzaan en het Haarlemmerbos gewilde duikstekken.

Je ziet in Nederland vuistdikke palingen, grote snoeken, mooie steuren en enorme 
meervallen. Ook in het brakke water van de Oosterschelde barst het van het leven. 
Vrijwel nergens ter wereld vind je per vierkante meter zoveel leven als in de Ooster-
schelde. Hier zijn onder meer sepia’s, sepiola’s, snotwolfen, botervissen en zelfs zee-
paardjes veel geziene gasten. Deze mysterieuze diertjes worden tegenwoordig veel in 
de Oosterschelde gespot. Het doet echt wat met je als je er eentje tegenkomt. 
Het is jammer dat corona er voor nodig is om veel mensen te laten inzien dat Neder-
land een heel mooi duikland is. Er zijn duikers die nog nooit in Nederland hebben 
gedoken, in het buitenland hun brevet gehaald hebben en nu heel verrast zijn dat 
Nederland zo veel moois te bieden heeft. 

Dat duiksport een duur imago heeft, is niet terecht. Na het met succes afronden van 
de duikopleiding  kun je bij ieder duikcentrum spullen huren, mocht je deze niet zelf 
willen aanschaffen. En een duikbrevet halen kan zelfs al in één weekend waarbij je 
drie hele dagen flink bezig bent met studeren en in het water liggen. Duiken is bij 
uitstek ook iets wat je met het hele gezin kunt doen, zeker met kinderen vanaf 12 
jaar.  Wij hopen in ieder geval dat 2020 het jaar gaat worden waarin Nederland een 
mooie groei aan duikers in Nederland krijgt.

Lees verder op de volgende pagina >>



Normaliter geven wij in de zomermaanden duikinstructie in zwembad De Wijzend 
en kunnen de leden van onze vereniging daar ook terecht voor hun trainingen, maar 
helaas gaat De Wijzend nog niet open. Daarom zijn wij heel erg blij dat wij vanaf 
zaterdag 6 juni op zaterdagochtend tussen 10.00 en 11.00 uur terecht kunnen in Het 
Molenbad in Wognum.

Meer informatie is te vinden op onze website www.atlanticduikcentrum.nl en op YouTube:  
https://www.youtube.com/watch?v=cEq5eGQzOVs
https://www.youtube.com/watch?v=6SX7HsI_sRM

ER OP uiT-TiPS

Nu de coronamaatregelen iets zijn versoepeld, kunnen de tuinliefhebbers weer genie-
ten van prachtige tuinen, kwekerijen en kunst. De tuineigenaren houden zich aan de 
RIVM-maatregelen en vragen de bezoekers om de 1,5 meter afstand goed in acht te 
nemen. Zo kunnen wij toch genieten. Het is belangrijk om de websites te raadplegen 
voor de actuele deelname per datum.

Geniet van de zomerrijkdom: Tuinen Struinen in Noord-Holland-Noord
‘De Groene Route´ 
opent voor het zes-
de jaar de mooiste 
privétuinen en 

kwekerijen in 
Noord-Hol-
land-Noord. 
Duurzaam-

heid en 
milieubewust 

werken staat bij 
allen hoog in het 
vaandel. In de 
zomer is er één 
avond-openstelling 
en zijn er twee 
open weekends. 
Op de langste dag, 

zondag 21 juni, openen diverse tuinen en kwekerijen de poort in de avonduren. Kom 
genieten van bijzondere momenten in het late avondlicht!

De open weekends van 27 en 28 juni en 18 en 19 juli worden gekenmerkt door rijke 
bloei, weelderige en kleurrijke borders, rozengeur en romantiek. Veel totaal ver-

Lees verder op de volgende pagina >>



Protestantse Gemeente Hoorn-Zwaag-Blokker
De kerkdiensten in de wijkgemeente Zwaag-Blokker worden afwisselend gehouden in de Dorpskerk 
van Zwaag (Kerkelaan 8) en in de Dorpskerk van Blokker (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.

schillende tuinen 
openen de poor-
ten en zorgen 
voor inspiratie. De 
kwekerijen bieden 
eigen specialitei-
ten en nieuwe 
planten voor uw 
eigen tuin.

Genieten van de 
zomerse pracht 
bij de tuinenroute 
‘Top in de Kop’
Genieten van de 
mooie tuinen en 
kunst van de  ‘Top 

in de Kop tuinenroute’. Op 27 en 28 juni en op 18 en 19 juli stellen tuineigenaren hun 
tuinen voorzichtig open. 
Voor meer informatie en deelnemers per datum, adressen en meer: www.degroene-
route.nl en www.topindekop.nl. In verband met de coronamaatregelen is niet iedere 
tuin geopend. Bij de open tuinen kan het gewenst zijn om een afspraak te maken. 
Wij denken dat met het in acht nemen van de regels, mensen toch goed kunnen ont-
spannen en genieten van de mooie zomerpracht. Het begin is er.



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

Ook in de maand juni worden de vieringen via de livestream uitgezonden vanwege 
het coronavirus. De Lourdeskapel in Zwaag is wel open van 09.00 tot 16.00 uur, waar u per-
soonlijk 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. 

Vanaf dinsdag 16 juni mogen bij de vieringen door de week niet meer dan 30 personen 
aanwezig zijn. Deze ochtendviering vindt plaats in de kerk gedurende de maand juni. Vanaf 
1 juli mogen er meer mensen in de kerk. Dit kunt u allemaal lezen in de extra editie van 
Bronwater.

Di. 16 juni 09.00 uur Zwaag Eucharistieviering 
Wo. 17 juni 08.30 uur Zwaag Stille Aanbidding 
  09.00 uur  Eucharistieviering 
Do. 18 juni 09.00 uur Zwaag Eucharistieviering 
Vr. 19 juni 09.00 uur Zwaag Eucharistieviering 
Zo.  21 juni 11.00 uur Hoorn Eucharistieviering in de Koepelkerk
Di. 23 juni 09.00 uur Zwaag Eucharistieviering 
Wo. 24 juni 08.30 uur Zwaag Stille Aanbidding 
  09.00 uur  Eucharistieviering 
Do. 25 juni 09.00 uur Zwaag Eucharistieviering 
Vr. 26 juni 09.00 uur Zwaag Eucharistieviering 
Zo.  28 juni 11.00 uur Zwaag Eucharistieviering in de St. Martinuskerk



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


