
Woont u buiten het verspreidingsgebied?
Geïnteresseerden die buiten het verspreidingsgebied wonen, maar wel het Samenspel willen 
ontvangen, kunnen contact opnemen met Henny Schoonderwoerd, telefoon 06-20564767.
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 16 april kunt u inleveren 

uiterlijk op woensdag 7 april voor 19.00 uur ‘s avonds 

via  redactie@stichtingsamenspel.nl of op Benonilaan15, 1695HD Blokker

Tekst kunt u het beste aanleveren in Word of direct in uw e-mailbericht. 
Foto’s in een zo hoog mogelijke resolutie, minimaal 1 Mb en illustraties zoals logo’s het liefst 
als illustrator EPS en anders ook in een zo hoog mogelijke resolutie. Als u hierover vragen 
heeft, kunt u ze uiteraard altijd stellen via redactie@stichtingsamenspel.nl .

De redactie behoudt zich het recht voor de kopij in te korten en te beoordelen op toepasbaar-
heid en correcte inhoud voor plaatsing. Voor vragen of opmerkingen kunt u zich wenden tot 
de redactie via redactie@stichtingsamenspel.nl . Drukfouten voorbehouden.

Wilt u adverteren in Samenspel?
Als u een advertentie wilt plaatsen in Samenspel, kunt u contact opnemen met Zeeman recla-
megroep, Witte Paal 212 – 1742 LA Schagen, tel. 0224 - 296007 of e-mail: advertentie@zrgbv.nl

Heeft u een vraag voor de redactie?
Als u vragen heeft aan de redactie van Samenspel, dan kunt u bellen naar: 0229-241249
(tussen 19.00 en 20.00 uur).

Heeft u Samenspel niet ontvangen of heeft u een vraag over de verspreiding?
Als u opmerkingen of vragen heeft over bijvoorbeeld de verspreiding, kunt u contact opnemen 
met Henny Schoonderwoerd, telefoon 06-20564767.

Jaargang 51, nummer 6 2 april 2021

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 - Annemieke Ooms - Corina Schagen-van Willegen
- Henny Schoonderwoerd - Jan Koen 
- Mandy van der Laan - Chris Baesjou
   

SAMENSPEL
St icht ing



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

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

Ophaaldata oud papier Blokker
Het oud papier wordt elke woensdag in de oneven 
weken opgehaald in Blokker. De opbrengst komt 
ten goede aan De Blokkers.

OPHAALDATA: WOENSDAG 14 ApRil
 WOENSDAG 28 ApRil
SVP PAPiER GEBuNDELD OF iN DOOS/BAK AAN DE WEG ZETTEN.

Jaarlijkse plantenactie geraniums 
Het afgelopen jaar is een zeer turbulent jaar geweest waarin wij als 
handbalvereniging weinig hebben kunnen doen. Maar onze planten-
actie gaat dit jaar gewoon door. Fleur uw tuin ook nu weer op voor 
het komende jaar! 
De plantenactie staat al jaren bekend als een leuke actie waarbij de leden met de 
geraniums langs de deuren gaan. Vorig jaar hebben we de planten in verband met co-
rona alleen via voorverkoop verkocht en bezorgd. Wij bieden ook dit jaar de mogelijk-
heid om vooraf te bestellen en door ons te laten bezorgen op vrijdag 16 april. u kunt 
er ook voor kiezen om de geraniums te komen halen op ons complex aan de Noorder-
dracht op donderdag 15 of vrijdag 16 april. u kunt dit op het formulier aangeven. 

Hoe kunnen de geraniums besteld worden?
De geraniums kunnen telefonisch én digitaal besteld worden. 
Het telefoonnummer voor het reserveren van de geraniums is 0229-213147 (graag na 
13.00 uur bellen), of per whatsapp op 06-40451414. 
Op onze website www.hvblokker.nl vindt u het digitale bestelformulier. Ook kunt u 
via onze Facebookpagina @HandbalHVBlokker een bestelling plaatsen.
Bestellen is mogelijk t/m 8 april en u betaalt per PiN of contant bij aflevering of bij 
ophalen.
Bestel uw geraniums bij HV Blokker: 4 stuks voor 5 euro en 8 stuks voor 10 euro. 

We kunnen niet genoeg benadrukken hoe blij wij zijn met alle bestellingen die bin-
nenkomen bij onze vereniging. Met deze steun en uw goede geraniums gaan wij 
weer een hele mooie toekomst tegemoet, waarin wij hopen dat we snel weer mogen 
handballen. We kijken er naar uit om de geraniums bij u thuis te bezorgen of af te 
kunnen geven op ons mooie verenigingscomplex. 
Wij zien uw reserveringen graag tegemoet. Heeft u vragen, bel 0229-213147 of mail: 
hvblokker@handbal.nl



Lees verder op de volgende pagina >>

Herinnert u zich deze nog?

Vanuit de beeldbank van Historische Stichting De Cromme Leeck 
hier wederom een locatie op Zwaagdijk-West.

Zwaagdijk 368
Op de foto uit 1971 ziet u de motorzaak van Gert Vriend. 
Tot 1951 was dit de smederij van Dirk Koning. in 1930 kocht Dirk, die toen nog op 
de Lageweg onder Blokker woonde, hier een bouwterreintje van Jacob Floris. Hij 
liet er in hetzelfde jaar door zijn toekomstige buurman Rem Pronk een huis annex 
smederij bouwen. Dirk Koning was smid in de ruimste zin van het woord. Hij han-
delde in fietsen en repareerde ze ook nog. Tevens deed hij elektra- , las- en ijzerwerk. 
Tijdens de oorlog handelde hij in antiplofbanden. Dirk Koning had elf kinderen. Een 
van die kinderen was Gerard Koning, de vroegere pastor van Wognum, Nibbixwoud 
en Zwaagdijk-West.

 
in 1951 verhuisde Dirk Koning naar Den Helder. Het huis werd te koop gezet in een 
rijwielblaadje. Gert Vriend, die in de Noordermeer woonde en net getrouwd was met 
Alie Buis uit de Zuidermeer, werd door een relatie (Cees Conijn) hierover getipt. Nadat 
hij het bedrijf bekeken had, kocht hij het. Gert was rond 1945 al in de Noordermeer 
begonnen met de motorhandel. in Zwaagdijk zette hij deze handel voort. Daarnaast 
repareerde hij, net als zijn voorganger Dirk Koning, alles wat draaide en los of vast 
zat. Ook verkocht hij fietsen van de merken union, Gazelle en Phoenix. in de jaren 
vijftig werd hij rayondealer van NSu-motoren. Daarnaast verkocht hij ook andere 
merken.



Aan het eind van de jaren vijftig, begin jaren zestig importeerde Gert tweedehands 
BMW-motoren uit Duitsland. Dat bleek een gat in de markt. Vanuit heel Nederland 
kwamen de klanten naar Zwaagdijk. Soms voor onderdelen die ze nergens anders 
meer konden krijgen (Gert Vriend bewaarde altijd alles), maar vaak ook om over hun 
passie te kunnen praten. Dit werd beloond vanuit Duitsland. Vanaf de jaren zestig 
werd hij officieel BMW-dealer voor West-Friesland. Vanwege toenemende concurren-
tie, verplichtingen vanuit de fabriek en zijn leeftijd besloot Gert Vriend op 4 februari 
1984 een punt achter zijn loopbaan te zetten. Hij deed het pand over aan zijn zoon 
Gerard die het als woonhuis is gaan gebruiken.

Bent u benieuwd naar nog meer oude plaatjes van Zwaagdijk (en Wognum of Nibbix-
woud), kijk dan eens op de beeldbank van onze stichting: www.decrommeleeck.nl
Het kan natuurlijk ook dat u zelf nog in het bezit bent van oude foto’s van Zwaagdijk 
en dat u die ter beschikking wilt stellen. Neem dan contact op per e-mail: beeldbank@
decrommeleeck.nl Wij zijn daar altijd in geïnteresseerd. Wij scannen dan de foto’s 
waarna u ze weer gewoon terug krijgt.

Omring organiseert een online 
bijeenkomst
De kracht van verbinding!

Vrijdagmiddag 9 april organiseert Omring de gratis online 
bijeenkomst ‘De kracht van verbinding!’ Deze online bij-
eenkomst is exclusief voor Omringpashouders.
Het aantal mensen dat zich eenzaam voelt neemt momenteel toe, zo blijkt uit recent 
gehouden onderzoek. Gevoelens van eenzaamheid heeft iedereen wel eens en het 
hoort bij het leven, maar wat als deze gevoelens na verloop van tijd niet weggaan? 
Daarvoor is soms meer nodig. Omring staat voor verbinding en nodigt u graag uit 
voor de bijeenkomst.

Marie-Jeanne van der Ploeg, specialist eenzaamheid, zal mede uit eigen ervaringen 
haar kennis met u delen en u daarbij een aantal waardevolle handreikingen meege-
ven op het moment dat gevoelens van (beginnende) eenzaamheid langer aanwezig 
blijven dan gewenst is. Het doel is om beter te kunnen begrijpen wat er bij deze 
langer durende eenzaamheid gebeurt en wat u daar met nieuwe informatie zelf aan 
kunt doen. 

Meld u nu aan 
u kunt zich aanmelden via www.omring.nl/omringpas of bel 088-2067999. Na aanmel-
ding ontvangt u een bevestigingsmail met een link voor deelname. 
De bijeenkomst duurt van 15.00 tot 16.30 uur.



Stilte

Zaterdagmiddag. Het is wel koud, maar omdat de sport-

school nog steeds dicht is gaan manlief en ik wandelen in 

Schoorl. We klimmen de trap op die steil naar boven gaat en komen hijgend aan op 

de top van de hoge duin. Daar heb je een uitzicht dat zelfs reikt tot aan Hoorn. Nu 

we in Hoorn hoogbouw hebben, zien we deze twee torens in de verte. Opvallend zijn 

de vele windmolens in de Wieringermeer. We staan er even het uitzicht te bewonde-

ren. We lopen de duinen in met veel gezinnen om ons heen met kwetterende kin-

derstemmen. Met flinke pas lopen we verder en na een tijdje valt ons op dat het stil 

wordt. Heel stil.

Mijn gedachten gaan even naar afgelopen avond. Ik had avonddienst en reed met 

mijn werkgeversverklaring rond middernacht op de fiets naar huis. Door de avond-

klok was er niemand op straat. Ik reed door de onwerkelijke stilte. Toen ik langs een 

reclamebord kwam bij de rotonde van het gemeentehuis kon ik het zachte gezoem 

van de verlichting van het bord horen! De hele weg naar huis kwam ik niemand te-

gen. Wat een bijzondere ervaring. 

We lopen over de paarse route, luisterend naar de enorme stilte. We horen alleen 

onze eigen geluiden. Onze voetstappen waarmee we de schelpjes onder onze voeten 

laten kraken, onze ademhaling en het ruisen van onze jassen doordat onze mouwen 

bewegen langs ons lijf. We blijven even staan om ook die geluiden te dempen. In de 

verte horen we een vogel en even later het geroffel van een specht.  ‘BHOFF.’ Vlak 

naast ons valt een dennenappel uit de boom die het waarschijnlijk te stil vond. We 

schrikken er helemaal van. Pratend over de stilte lopen we weer verder en komen 

langs een bankje en lezen we dat we niet de enigen zijn die deze stilte zo ervaren. Op 

het bankje is een bordje geschroefd. We lezen de oneliner:  De stilte der natuur heeft 

veel geluiden. (Henriëtte Roland Holst).

Op het eind van onze wandeling stampen we van de klimduin af door het zand met om 

ons heen de vele gezinnen die gillend en schreeuwend van plezier de stilte verbreken. 

Een ochtendje Schoorl in coronatijd, ‘t is een pracht uitje.

  Column Anja



Activiteiten in de wijk 

interactieve speurtocht paasweekend
Met Pasen organiseren wij in onze wijk dit jaar geen vossenjacht 
maar wel een interactieve speurtocht voor het hele gezin. 
Het enige dat je nodig hebt om deel te nemen is een smartphone 
of tablet met internetverbinding. De kinderen ontvangen na 
deelname een klein presentje in de brievenbus. Startpunt is de 
grote speeltuin aan de Wierdijk (met de schommelmand). De inschrijving voor de 
interactieve speurtocht is geopend! Ga naar www.stichtingbno.nl/interactievespeur-
tocht voor meer informatie en om je (kinderen) aan te melden.

Bewonersoverleg 7 april
Het is door de coronacrisis al een tijdje stil geweest vanuit het bewonersoverleg. 
Wij organiseren daarom op woensdag 7 april vanaf 20.00 uur een digitaal bewo-
nersoverleg. Wij gebruiken hiervoor het programma Zoom. Je kunt deelnemen aan 
deze zoommeeting door te gaan naar zoom.us en in te loggen met 229.229.1689. Er 
is plaats voor maximaal 100 deelnemers. Bij deze bijeenkomst zijn ook wethouder 
Broersma en onze wijkcoördinator aanwezig. De agenda is nog niet bekend, maar de 
onderwerpen ‘stand van zaken wijkpark’ en de ‘stand van zaken inrichting centrum-
gebied’ zullen in ieder geval aan de orde komen. Mochten jullie vooraf nog vragen 
hebben, geef deze dan aan ons door via e-mail: olbo@stichtingbno.nl. We kunnen 
deze dan ter voorbereiding voorleggen aan de gemeente.

Digitale wijkquiz 9 april
Test je algemene kennis en die over de wijk/gemeente!
We nodigen je uit voor een digitale wijkquiz op vrijdag 9 april vanaf 20.15 uur. Je 
hebt hiervoor een device of een smartphone met internetverbinding nodig.
Wij gebruiken hiervoor het programma Zoom en de quiz loopt via kahoot.it.
Je kunt deelnemen aan deze zoommeeting door te gaan naar zoom.us en in te log-
gen met 229.229.1689.Naast eeuwige roem hebben wij ook nog mooie prijzen voor 
de nummers 1, 2 en 3. Een leuk coronaproof evenement met kans op leuke prijzen.
Let op: deelname is beperkt tot 100 personen, dus wie het eerst komt …..

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 
oneven weken opgehaald in Zwaag.

OPHAALDATA: 
MAANDAG 12 ApRil
MAANDAG 26 ApRil



Thule Twinny Load RideOn 2, zo goed als nieuw. 
Nieuwprijs: 280 euro, vraagprijs: 75 euro.

Telefoon: 06-26938305

Kobo Aura One E-reader (HZO). ideaal voor het lezen van boeken en tijdschriften.
Weinig gebruikt en in zeer nette staat. Met oplaadadapter, snoer en 

beschermhoes(sleepcover). interne geheugencapaciteit 8 GB. 
Geheugencapaciteit gebruiker 6,7GB. Vraagprijs: 100 euro. 

Kolenbergstraat 28 in Blokker. E-mail: compasblokker@ziggo.nl

Hometrainer fiets. 
Telefoon: 06-12779740

Familieberichten & Zoekertjes
TE KOOP

GEVRAAGD

Voor plaatsing in het Samenspel van 16 april graag uiterlijk op  
WOENSDAG 7 april voor 19.00 uur uw berichtje inleveren.

De kosten voor het plaatsen van een bericht in deze rubriek zijn € 5,-
dit bedrag kunt u overmaken naar rekening: nL 17 RaBo 0122 1373 96 

t.n.v. stichting samenspel
De tekst kunt u mailen naar redactie@stichtingsamenspel.nl 

en mag beslist niet te lang zijn (max. 50 woorden).
Het bedrag dient uiterlijk op de inleverdatum (zie hierboven) overgemaakt te zijn.

De redactie zorgt er dan voor dat uw zoekertje wordt geplaatst.

Deze rubriek is uitsluitend bestemd voor zoekertjes en familieberichten van particulieren 

(geen onroerend goed). Gevonden voorwerpen kunt u gratis plaatsen. 

Commerciële uitingen van handelaren en bedrijven worden niet geplaatst.  

De redactie bepaalt of uw inzending in deze rubriek past en hierover kan niet worden 

gecorrespondeerd.

Heeft u iets te koop of zoekt u iets, wilt u iets 
bekend maken, aanbieden of vragen?



Lees verder op de volgende pagina >>

MAK Blokweer thuisactiviteit
Tuinieren met of zonder tuin: de DIY moestuin

Kies een bak, pot of emmer
Neem enkele potten, bakken of lege 
houten kisten en vul deze met bio-
logische potgrond. Een lege emmer 
die niet meer gebruikt wordt, voldoet 
ook. Zorg wel dat er een gat onderin 
de pot of bak zit, zodat overtollig 
regenwater kan weglopen. indien 
mogelijk of noodzakelijk, kun je het 
water opvangen door een schaal 
onder de bakken en potten zetten. 
De houten kisten kunnen het beste aan de binnenkant met gronddoek op basis van 
plantaardige vezels bekleed worden.

Maak een eigen kweekbakje
Om zelf een kweekbakje te maken, kun je gebruik maken van een wc rol. Knip één 
kant van het rolletje vier keer 3,5 centimeter in met een schaar, zodat je vier flappen 
krijgt. Let erop dat je alle flappen even diep knipt, anders komt je bakje scheef te 
staan. Vouw de vier flappen naar binnen, dit is de bodem van het bakje. Omdat de 
flapjes weer open gaan, kom je in de verleiding om ze dicht te plakken met plakband. 
Doe dat niet, want plakband vergaat niet in de grond. Zodra je het rolletje vult met 
aarde en nat maakt, blijft het wel staan.
Maak een klein gaatje in de potgrond met een saté prikker en stop er je zaden in. Zet 
ze bij wat kouder weer binnen op je vensterbank. Houd de zaadjes in het begin nat 
met een plantenspuit zodat het bakje niet overstroomt en je zaadjes komen boven 
drijven. Wanneer het plantje wat groter wordt, kun je het in de bak of pot planten.

label je plant
Mocht je zelf willen zaaien, bedenk dan wel dat zaailingen allemaal op elkaar lijken. 
Daarom zijn labels heel handig. Je kunt ze in de winkel kopen of zelf maken door 
hard plastic van bijvoorbeeld verpakkingen te gebruiken. De vrijwilligers van onze 
Kloostertuin vinden oude lamellen het beste werken voor buitengebruik. Je knipt ze 
eenvoudig met een schaar op de gewenste maat. Schrijf de namen van de planten 
erop met een waterbestendige stift.



Wanneer en wat zaaien?
Mocht je twijfels hebben over wanneer, wat en waar te zaaien, kijk dan op 
www.zaaikalender.com voor een handige zaaikalender.
Wil je snel resultaat? Kies dan voor planten die snel groeien of snel kiemen, zoals 
erwten, bonen, sla, aardappelen, waterkers, veldsla, aardbeien, bessen en kruiden.

Je kunt ervoor kiezen om één grote bak te gebruiken, waarin je verschillende dingen 
kweekt. Kweek in deze bak snelgroeiende gewassen en langzaam groeiende gewas-
sen. Zo kun je de snelgroeiende gewassen snel oogsten en hebben de langzaam 
groeiende gewassen meer ruimte om verder te groeien. Wanneer je in een grote bak 
zaait, houdt dan vakken van ongeveer 5 centimeter aan. Je kunt daarvoor een lat-
tenwerk in je bak maken of eenvoudig draden spannen die je met een schroefoogje 
of nietjes in het hout bevestigt. 

Tips en trucs
Om klimplanten steun te geven, kun je gebruik maken van sisaltouw, kippengaas of 
ijzerdraad. Bekijk de website www.makkelijkemoestuin.nl met veel leuke tips voor 
een makkelijke moestuin.

Zo lang mogelijk oogsten
De meeste groenten en kruiden groeien natuurlijk in de lente en zomer, maar er zijn 
ook wel wat planten die in de herfst en winter groeien. Het is leuk om daarin af te 
wisselen, zodat er altijd wat groeit.

Handig om in huis te hebben: snoeischaar of scherp mesje om te oogsten, schepje om 
kant en klaar planten in je moestuin te zetten. gieter en plantenspuit.



lammetjes-namenwedstrijd

Joepie, het is weer zover! Begin april zullen de eerste lammetjes geboren worden. 
Weet jij voor onze lammetjes een leuke naam? De landgeiten behoren tot stamboek-
vee en daarom moet hun naam dit jaar met de letter A beginnen. Voor de schaaplam-
meren is elke beginletter mogelijk.

Hoe doe je mee?
Deelnemen doe je via www.mak-blokweer.nl/agenda/lammetjes-namenwedstrijd/ 
Daar vul je jouw zelf verzonnen naam in op het formulier en je verstuurt deze aan het MAK. 

Winnaars
Als jouw naam gekozen wordt, dan sturen wij je een mail met een foto van het pas-
geboren lammetje. Als wij weer publiek mogen ontvangen, dan ben jij de eerste die 
het lammetje mag komen bewonderen! Je ontvangt daarover bericht.

praktisch
Wij vragen twee euro bijdrage voor het meedoen aan de namenwedstrijd. Hiermee 
ondersteun je onze kijkboerderij. Per ingevuld formulier mag één naam worden inge-
zonden. Wie weet huppelt er straks een lammetje met de door jouw verzonnen naam 
door de wei!
Hou er rekening mee dat we op termijn niet alle dieren kunnen aanhouden, hiermee 
houden we de kuddes gezond en vitaal.
Heb je vragen? Neem dan contact op via 0229-266344 of info@mak-blokweer.nl



Zwemlessen bij De Waterhoorn

Zwembad De Waterhoorn is, na lange tijd dicht te zijn 
geweest, vanaf 16 maart weer geopend voor zwemlessen 
voor kinderen t/m 12 jaar. Er is geen wachtlijst waardoor 
de kinderen gelijk kunnen starten met lessen. 

Op avontuur met Zed & Sop
Zwemmen is leuk, maar leren zwemmen tijdens een groot onderwateravontuur is nóg 
leuker! Samen met Zed de haai en Sop de zeester beleven de kinderen de leukste en 
spannendste avonturen tijdens de zwemlessen. Ze gaan op zoek naar het gezonken 
schip De Gouden Draek en de piratenschat. Alle avonturen staan beschreven in een 
paspoort dat zwemleskinderen krijgen bij de start van het zwemlestraject, samen 
met een prachtige schatkist. Gaandeweg wordt de schatkist gevuld met edelstenen 
en worden er zegels verdiend voor in het paspoort. Na het behalen van een diploma 
kan een medaille worden gekocht die een speciale plek heeft in de schatkist. Als het 
C-diploma is behaald, is het avontuur ten einde en wacht de grootste beloning: De 
Reuze Robijn.

individuele aandacht
Binnen de lesgroep zorgen de instructeurs ervoor dat jouw kind voldoende persoon-
lijke aandacht krijgt en individuele aanwijzingen die zijn afgestemd op zijn/haar 
ontwikkeling. Tevens wordt individueel naar jouw kind gekeken en wanneer hij of zij 
toe is aan een stap wordt er gekeken naar een overstap naar de volgende lesgroep.

Online leerlingvolgsysteem
Via het online leerlingvolgsysteem kun je de vorderingen van je kind inzien. De scores 
worden, indien er vorderingen zijn, na elke les bijgewerkt. Zo kun je zien wat jouw 
kind al geleerd heeft en waar nog aan gewerkt moet worden. Naast deze persoon-
lijke vorderingen vind je in het leerlingvolgsysteem ook meer uitleg over leerdoelen.

Regelmatig zwemmen is belangrijk!
Voor de ontwikkeling is het belangrijk dat je kind regelmatig zwemt. Zo lang je kind 
aan het zwemlestraject deelneemt kan hij/zij gratis meedoen aan het oefenuurtje op 
zondag van 10.00 tot 12.00 uur en zich opgeven voor twee keer per week zwemlessen.

Aanmelden
Meld je direct aan voor zwemles in De Waterhoorn. Dit kan doordeweeks bij de 
receptie van 09.00 tot 12.00 uur. Heb je meer vragen? Neem dan contact op met De 
Waterhoorn via 0229-217770.



Bessegaard-buurttuin Zwaag

Vorige keer schreven we dat het nog rustig is in de 
PereBessegaard-buurttuin, maar inmiddels is er al pittig 
gewerkt. Er is zomaar al een heuse compostbak naast het 
tuintje verrezen! Nou ja...niet zomaar natuurlijk, maar 
met vereende krachten. Ook zijn er plannen om naast 
de compostbak een zaaibed te realiseren. En hoe mooi, 
in de Appelgaard is er al een zaadje geland, maar dan 
bij mede-buurt-enthousiastelingen. We zijn dus in de 
buurttuingroep uitgebreid van PereBessegaard-buurttuin naar AppelPereBessegaard-
buurttuin en daarmee hebben we weer wat meer vereende krachten - op wat voor 
manier dan ook - erbij. Welkom Theo en Marjo!
Nog even terugkomen op de zaadjes: helaas leggen honden nog geen bloemkool- of 
andersoortig zaad. Nu we meer om de buurttuin heen werken: willen de baasjes daar 
vast rekening mee houden? Alvast bedankt buurtgenoten! 
En als laatste: we zouden natuurlijk geen Hollanders zijn als het niet over geld gaat. 
Hoe wij dit allemaal betalen? Soms maken we een potje. Verder koopt de één eens wat, 
een ander krijgt eens wat, iemand geeft eens wat en de volgende regelt eens wat. Dat 
is het mooie van een dorp. Vaak vinden die mensen het ook niet nodig om bedankt te 
worden, maar hierbij willen we toch aangeven dat we er wel heel blij mee zijn!  
Misschien hebben jullie thuis ook weleens een meubeltje, hekjes, stenen of zelfs een 
kasje over. Denk dan aan het buurttuintje,  wie weet kunnen wij er nog wat mee!
Als jullie dit lezen, is wellicht de zaaibak al in elkaar gezet met gekregen paaltjes en 
gekregen planken. Superblij mee, eens kijken wat we er van kunnen maken. Kijken 
kan iedereen doen, je loopt zo langs het tuintje, of er nou iemand is of niet.

Wees welkom 
en hopelijk 
genieten jullie 
allemaal een 
beetje van wat 
extra reuring en 
alles wat groeit 
en bloeit in ons 
mooie buurtje/
dorp!

Groetjes 
Theo, Joke, Ans, 
Sonja, Fia en 
Marjo



Virtuele 40MM sponsorwandeltocht

Bestaande vorm 40MM sponsorwandeltocht
Sinds jaar en dag is het een feit: op de zaterdag na Hemelvaartsdag 
vindt de sponsorwandeltocht van de 40MM plaats. Alle 40MM-
wandelaars lopen geld bijeen om alle 40MM-projecten te kunnen ondersteunen. Dit 
betreft vele kleinschalige projecten in de minder ontwikkelde landen. 
Vanuit Zwaag ondersteunen wij projecten van Piet Korse, Ben Beemster, Josje de 
Jong, Pieter Bijl en Kees Vlaar, zoals het bouwen van een school, een praktijkgebouw 
voor een vroedvrouw en hulp aan ondervoede kinderen.   

Versie 2021: virtuele 40MM sponsorwandeltocht
Helaas kan door corona dit jaar de wandeltocht niet in de bestaande vorm plaatsvin-
den, maar gelukkig wel in een nieuwe vorm: een virtuele sponsorwandeltocht! Dit 
betekent dat de wandelaars niet genieten van het mooie parcours zoals wij uitzetten, 
maar dat de wandelaars zelf kunnen bepalen wanneer, waar, welke en in hoeveel da-
gen zij de route lopen. uiteraard mag er ook voor gekozen worden om niet de gehele 
40 kilometer te lopen. Dit alles wordt geregistreerd in een speciale app. We hebben 
de maand mei dan ook uitgeroepen tot ‘mei wandelmaand’. Een totaal nieuwe opzet, 
maar wel passend voor deze tijd.  

Kinderroute 
Net zoals altijd hebben wij ook nu aan de kleine wandelaars gedacht. Je kunt ervoor 
kiezen om samen met je kind(eren) een route van 4 kilometer te lopen. 

Hoe gaat het in zijn werk?
•   Download de Racemap-app. 
•  Ga naar onze website www.40mm.nl en schrijf je in 
 (dit kan vanaf 1 april tot uiterlijk 24 april) 
• Check je mailbox of je de bevestigingsmail hebt ontvangen
•  Download het sponsorformulier en laat je door zoveel mogelijk mensen sponsoren
•  Eind april ontvang je de instructiemail waar je startnummer in zit en de uitleg over 

het gebruik van de app
•  Het is mei! Trek je wandelschoenen aan en geniet van de omgeving, de rust, het 

kletsen met een bekende, enzovoort. Doe het op je eigen manier, hoe jij het wil! 

Samen lopen 
Omdat wij nu nog niet weten welke coronamaatregelen gelden in mei, denken wij 
dat het lopen met een groep niet mogelijk zal zijn. Hoe leuk is het dan dat je alle 
bekenden die meelopen live kunt volgen via de app? 
Door de week zien we onder andere Carin, Nera, Lucy, Kees, Peter, Lisa, Tiny, Marian, 
Lizet, Lida, Polly, Carla, Theo, Henk, en nog vele anderen wandelen. Voor hen die nog 
niet wandelen is dit wellicht nu het juiste moment! 

Hartelijke groeten,werkgroep Zwaag 40MM, 
Frans Korse, Jolanda Woestenburg, Elly Klijbroek en Herman Rood



Uniek totaalaanbod voor hulp bij rondkomen

iedereen moet kunnen rondkomen. Dat is het doel van 
het nieuwe beleid voor inwoners die (enigszins) moeite 
hebben met rondkomen of schulden hebben. in de 
nieuwe beleidsvisie zijn bestaande hulpmogelijkheden 
en regelingen samengevoegd met nieuw hulpaanbod 
zoals bijvoorbeeld het vroeg signaleren en voorkomen van problemen. Hierbij werkt 
de gemeente samen met netwerkpartners, maatschappelijke organisaties, bewind-
voerders en overheidsinstellingen om inwoners zo goed mogelijk te helpen. uitgangs-
punt voor de hulp is dat het persoonlijk, laagdrempelig en duidelijk is, met ruimte 
voor maatwerk. Naar schatting kan de gemeente met dit totaalaanbod zo’n 4500 
huishoudens te helpen.

Moeite met rondkomen
in een enquête van de gemeente onder inwoners gaf 15% aan moeite te hebben met 
rondkomen. En nog eens 18% heeft de ene maand wel genoeg geld om de rekenin-
gen te betalen en 
de andere maand 
niet. in Nederland, 
ter vergelijking, 
heeft 38% moeite 
met rondkomen. 
Hoorn doet het 
iets beter dan dit 
gemiddelde, maar 
elk huishouden dat 
problemen ervaart 
is er een teveel. 
Het is onacceptabel 
dat een kind zonder ontbijt naar school gaat. Er zijn ook veel verhalen van mensen 
die zich schamen om hulp te zoeken. Terwijl het vaak niet eens iemands schuld is dat 
er schulden zijn, door bijvoorbeeld een scheiding of verlies van baan. Zeker door de 
coronacrisis kunnen mensen opeens in de problemen komen. Aan hen is het advies 
om bij de eerste signalen van geldzorgen meteen aan de bel te trekken om grotere 
problemen te voorkomen. Gemeente Hoorn staat voor hen klaar.

De hulpvraag centraal; niet het systeem
Met dit nieuwe beleid wil de gemeente de komende jaren bereiken dat inwoners en 
hun omgeving beter in staat zijn om geldzorgen te signaleren en op te kunnen los-
sen, maar ook dat zij hulp durven vragen. Als zij die stap eenmaal hebben genomen, 
moet hulp vragen of een vraag stellen ook eenvoudig zijn. Daarnaast krijgen profes-
sionals de ruimte om hulp in te zetten die zij nodig vinden en maatwerk te leveren. 

Lees verder op de volgende pagina >>



Deskundigen van het nieuwe team Rondkomen binnen 1.Hoorn krijgen de hulpvra-
gen binnen en zijn het aanspreekpunt voor inwoners. Zij kijken niet alleen naar hulp 
bij rondkomen, maar ook naar eventuele nodige zorg en ondersteuning binnen het 
gezin of huishouden. De inwoners kunnen dus meer verwachten van de gemeente. Zo 
kunnen inwoners beter geholpen worden en sneller weer meedoen in de samenleving 
met minder of geen geldzorgen of chaos.

Samenwerking met partners
Samen met partners, zoals WerkSaam, intermaris en Stichting Netwerk, wordt veel 
tijd en energie gestoken in het vroeg signaleren van mogelijke geldproblemen, maar 
ook het geven van voorlichting om problemen voor te zijn. Samen met accountma-
nager Rondkomen Miranda Rood is er een aanspreekpunt voor partners zoals voor 
scholen en organisaties waar inwoners met een laag inkomen aankloppen voor hulp. 
De uitvoering van het totale beleid, van preventie tot maatwerkoplossingen tot be-
windvoering bedraagt ongeveer 5 miljoen per jaar.

Vraag om hulp
Maakt u zich zorgen over geld? Heeft u schulden? Of kunt u niet op tijd uw rekenin-
gen betalen? Bent u ondernemer of zzp’er en heeft u financiële zorgen? De gemeen-
te kan u hierbij helpen. Vraag om hulp! Problemen met geld worden snel groter als u 
niets doet. Hoe sneller u hulp zoekt, hoe sneller u uit de problemen bent of hoe beter 
eventuele grotere problemen voorkomen kunnen worden. Blijf er niet mee zitten, 
maar praat erover of zoek hulp bij team Rondkomen van 1.Hoorn. Hoe eerder, hoe 
beter. Meer informatie vindt u op www.hoorn.nl/rondkomen 
inwoners die door corona een inkomensverlies van 30% of meer hebben, kunnen de 
TONK-regeling aanvragen op www.hoorn.nl/tonk

Losse stoeptegel?
Meld het op 
www.hoorn.nl/melding

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



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 (Wester-
blokker 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.

in Blokker is de Dorpskerk zaterdag- en zondagmiddag open van 14.00 tot 16.00 uur voor 
een moment van bezinning of het opsteken van een kaarsje. Er is iemand aanwezig.

in verband met de coronapandemie zijn er voorlopig geen kerkdiensten in de Dorps-
kerken van Zwaag en Blokker. Wel is er elke zondag om 10.00 uur een online viering 
vanuit het Octaaf, de Dorpskerk Zwaag of Dorpskerk Blokker.

Hoe een stukje Bangert uit Blokker 
is verhuisd naar Amsterdam
Op Centrumeiland in Amsterdam komt buurtfruit-
tuin De Bouwgaard. Een plek waar bomen alvast 
kunnen groeien, waar kinderen kunnen spelen en 
buren elkaar ontmoeten en tuinieren. De tuin is een 
initiatief van bewoners in samenwerking met de 
gemeente Amsterdam.
Na de startsessie met bewoners zijn de ideeën voor 
De Bouwgaard uitgewerkt in een plattegrond, 
plantlijst, begroting en beheerplan. De gemeente 
heeft een terrein aan de Quashibastraat hekken, 
picknickbanken en een startbudget beschikbaar 
gesteld.

in januari zijn de fruitbomen uit Blokker geplant. 
Er staan nu vier appelbomen, vier perenbomen, 
twee pruimenbomen en twee kersenbomen. in het 
voorjaar wordt de Bouwgaard verder opgebouwd 
met moestuintjes, regenwateropvang, misschien een 
kippenhok en een vuurplaats.
De kuubskisten, waar de bomen in staan, komen bij 
tuinder Balk uit De Bangert in Blokker vandaan. 

Corrie Balk



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 voor Hoorn, Oosterblokker, Blokker, Westwoud 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 15.00 uur, woensdag gesloten
 E-mail: secretariaat@rkmatteus.nl

Vieringen: 

De Lourdeskapel in Zwaag is geopend op de dagen dat het secretariaat open is.
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, dus houd afstand.
Niet meer dan 30 personen en aanmelden via de website.

Vr. 02 april 09.00 uur Zwaag GEEN ViERiNG

  14.30 uur Oosterblokker Goede Vrijdag - Kinderkruisweg

  14.30 uur Hoorn Kruisweg 

  14.30 uur Zwaag Kruisweg

  19.00 uur Zwaag Kruisaanbidding

Za. 03 april 19.00 uur Hoorn Paaswake - Parochiële viering

   Oosterblokker GEEN ViERiNG

   Westwoud GEEN ViERiNG

   Zwaag GEEN ViERiNG

Zo. 04 april 09.30 uur Zwaag 1e Paasdag - Eucharistieviering

  11.00 uur Hoorn Eucharistieviering

Ma. 05 april 10.00 uur Zwaag 2e Paasdag - Eucharistieviering

Za. 10 april 19.00 uur Oosterblokker Eucharistieviering

   Westwoud GEEN ViERiNG

Zo. 11 april 09.30 uur Zwaag Eucharistieviering

  11.00 uur Hoorn Eucharistieviering

Za. 17 april 19.00 uur Westwoud Eucharistieviering

   Oosterblokker GEEN ViERiNG

Zo. 18 april 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
Huisartsenpraktijk Julianalaan Julianalaan 9a 1689 EG Zwaag 0229 - 21 22 22
Huisartsenpraktijk Bangert en Oosterpolder, Jacobsstaf 52-b,  1689 XG  Zwaag  0229 - 22 80 41
Huisartsenpraktijk Scheer Boekerij 54 1695 JC  Blokker 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 Zwaag/Zwaagdijk-West
Betty Groot, Dovenetel 39   06 - 20 42 3666
Mariejan Spil, Zwaagdijk 367, (oud) Zwaag/Zwaagdijk-West.   06 - 14 95 0037
Zonnebloem Westerblokker
Susan Langenberg, Plantage 19, Blokker (Bezoekwerk)  06 - 24 72 9060
Karin Jong-Koen, Bandstraat 8, Blokker (Secretaris)  0229 - 24 76 27
Zonnebloem Oosterblokker /Schellinkhout
Jacqueline Weening, Oosterblokker (Secretaris)   06 - 41 16 5711    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 06 - 14 95 0037
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 West-Friese kerken voor iedereen 0229 - 27 16 84
Telefonisch spreekuur op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 13.15 tot 14.15 uur.

Belangrijke gegevens en telefoonnummers


