
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 30 april kunt u inleveren 

uiterlijk op woensdag 21 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 7 16 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 
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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 28 ApRil
 WOENSDAG 12 mEi
SVP PAPiER GEBuNDELD OF iN DOOS/BAK AAN DE WEG ZETTEN.

Nieuws van de Westfriese Toerclub (WFTC)
u heeft een tijd niets over onze club gelezen. De reden is algemeen 
bekend natuurlijk: de coronacrisis. WFTC is echter een wielerclub die 
haar activiteiten gelukkig buiten kan en mag doen en dat hebben 
veel leden dan ook in de afgelopen herfst- en wintermaanden gedaan. Veelal solo of 
met zijn tweeën en op de mountainbike, gravelfiets of de racefiets. u heeft ze vast al 
wel zien rijden in de nieuwe blauwe outfit. Mooi hè! 
En waar WFTC ook blij mee is, is de aanwas van nieuwe leden. We zien ook veel 
solorijders op een racefiets in Zwaag en omgeving die niet aangesloten zijn bij een 
wielerclub. Een mooie kans en uitdaging om lid te worden van WFTC. WFTC is een 
actieve club met leden die fietsen op allerlei niveau, van recreatief tot snel en heel 
snel en met een clubhuis op de Noorderdracht. Hier is tevens altijd de start van de 
clubritten.
Er staan dit jaar weer mooie clubritten op het programma, die op allerlei niveaus in 
groepsverband en met een ‘wegkapitein’ gereden kunnen worden. Helaas mogen we 
nog steeds geen clubritten openstellen, maar we zetten deze clubritten wel in GPX-
bestanden op onze website. Eenieder kan dan deze rit op een zelfgekozen moment 
alleen of met een tweede rijder fietsen. Er is onderweg altijd wel ergens een koffie-
to-go-plek om even bij te komen.
Daarnaast zijn er verschillende groepjes van WFTC-leden die op vaste en soms zelfs 
meerdere dagen in de week tochten maken. En vooral nu in het voorjaar is het prach-
tig om te fietsen door die 
ontluikende natuur. 
Net als iedereen hoopt ook 
WFTC op een snelle openstel-
ling en verruiming van haar 
activiteiten. Meer WFTC-
nieuws: kijk op onze website 
www.wftc.eu en op Facebook.



Film Bakkerij Kool online

Alweer bijna een jaar geleden werd het eerste exemplaar van het 
jaarboek 2020 van De Cromme Leeck uitgereikt aan Marry en Peter 
Kool. Zij kregen dit boek omdat ze eind 2019 de deuren sloten van 
‘hun’ Bakkerij Kool aan de Dorpsstraat 81 in Nibbixwoud.
in november van dat jaar maakte Dick Ham een korte film van de 
bakkerij en de winkel waarin vooral aandacht wordt geschonken aan de speciale pro-
ducten van Peter. De opnames zouden op een donateursavond getoond worden. Dit is er 
echter niet van gekomen en ook nu is er nog weinig zicht op dergelijke bijeenkomsten.
Daarom is besloten het filmpje, dat ruim zestien minuten duurt, op YouTube te plaat-
sen. Op onze website www.decrommeleeck.nl staat een link naar de opnames. De 

winkel van Marry 
en Peter is inmid-
dels omgebouwd 
tot woonruimte, 
maar als je de 
filmbeelden ziet, 
ben je zo weer te-
rug bij toen. Veel 
kijkplezier!

Oude foto’s Dorpsstraat 81
Marry en Peter hebben nauwelijks oude foto’s van hun pand. Hierbij een oproep aan 
mensen die wellicht afbeeldingen hebben van Dorpsstraat 81 in Nibbixwoud. in het 
boek Tot uw dienst, dat de Cromme Leeck in 2014 uitgaf, staat de volgende beschrij-
ving van de bewonersgeschiedenis:
Jan en Anne Ligthart, circa 1915 tot 1944, café, kruidenier, transporteur, veehouder.
Piet Smal, 1949 tot 1977, elektrotechniek, witgoed, lampen, armaturen, PEN-installateur.
Firma Smal en Braas, 1977 tot circa 1983, elektro-installatiebedrijf.
Jeannette Vloeijberghs, circa 1985 tot 1988, stoffenwinkel, geen bewoning.
Peter Kool, 1988 tot 2019, brood- en banketbakker.
Er wordt met name gevraagd om foto’s uit de tijd van Jan en Anne Ligthart toen er 
een café gevestigd was in dit pand. Nóg oudere foto’s zijn natuurlijk ook van harte 
welkom. u kunt contact opnemen via pm.kool@quicknet.nl

Bij voorbaat dank!

Bakkerij Kool aan 
de Dorpsstraat, van 
1988 t/m 2019.



Gastouder Gemma stopt - volg jij haar op?

Na acht jaar gewerkt te 
hebben als gastouder 
bij Berend Botje neemt 
Gemma uit Zwaag 
afscheid. Ze kijkt terug 
op een prachtige tijd. 
Als je de gelegenheid 
en wens hebt om gast-
ouder te worden, dan 
zegt Gemma volmon-
dig: doe het! Het is een 
prachtige combinatie 
van werken met kinde-
ren en thuis bij je eigen 
gezin zijn. Je kunt het 
regelen zoals jij het 
wilt.

ideale combinatie
Toen Gemma zwanger was van haar jongste kind, wilde zij graag meer thuis zijn. 
Maar ze wilde ook blijven werken, niets doen was geen optie. Werken met kinderen 
sprak haar altijd al aan. En omdat ze ook graag meer thuis wilde zijn bij haar kinde-
ren, was werken als gastouder de ideale combinatie. 
Daarnaast is gastouderopvang bieden enorm bijzonder. Kinderen die je al van jongs 
af aan opvangt, groeien mee met jouw gezin en jij met hen. Je ziet de gastkinderen 
opgroeien en ontwikkelen, dat is enorm waardevol. Niet alleen Gemma, ook haar 
eigen kinderen genoten van de aanwezigheid van de gastkinderen: er was altijd 
iemand om mee te spelen. En of dat een ouder of jonger kind was, maakte niet uit. 
Gemma ving kinderen op van verschillende leeftijden. Voor de groepsdynamiek is dat 
ontzettend leuk!

Dikke 10
inmiddels zijn de kinderen van Gemma groter en is zij zelf toe aan een andere uitda-
ging. Ze neemt afscheid van haar gastkinderen en van gastouderbureau Berend Botje. 
Berend Botje geeft ze een dikke 10! Ze heeft altijd met veel plezier met ze samenge-
werkt en vindt het een fijne organisatie waar geïnvesteerd wordt in de gastouders en 
de kwaliteit van de gastouderopvang. De lijnen in de organisatie zijn kort en ze staan 
altijd voor je klaar.

Lijkt het jou leuk om gastouder te worden en Gemma op te volgen? 
Neem dan contact op met Gastouderbureau Berend Botje via telefoonnummer 
088-2337140 of kijk op www.berendbotje.nl/gastouder



Coverstory:

In deze rubriek bespreken we steeds een straatnaam 
die op het omslag van Samenspel staat. Deze week: de 
Pastoor Nuijenstraat in Zwaag.

De naam en de locatie zeggen het al: deze straat is 
vernoemd naar de op 24 september 1877 in Amsterdam 
geboren heer C.N.B. Nuijen. De heer Nuijen is pastoor 
geweest van de Rooms Katholieke Kerk in Zwaag van 
1926 tot 1933.

Hoewel de Pastoor Nuijenstraat gemeten van De Witte 
Valk tot de brug met de Koewijzend slechts 500 meter 
lang is, staan er relatief veel interessante gebouwen. 
Om te beginnen is daar het uit 1979 stammende cultureel centrum De Plataan. 
Even verderop staat de bekende Lourdeskapel. in 1882 gebouwd onder beheer van 
Pastoor Masker, voorwaar geen onbekende naam voor het dorp Zwaag. 
Tijdens carnaval wordt de straat omgedoopt tot de ‘Zwaagse Bonkevaart’ omdat deze 
straat het sluitstuk vormt van de Grote Zwaagse Carnavalsoptocht en alle groepen 
hier voor de laatste keer hun act opvoeren ten overstaan van Prins Carnaval en zijn 
gevolg. Tegenover de kapel staat de RK St. Martinuskerk met de ‘nieuwe’ pastorie. 
De pastorie is gebouwd nadat de oude pastorie aan de Dorpsstraat, waar nu Deen is 
gevestigd, in 1982 is afgebrand.
Even verderop passeer je de achterzijde van Wilgaerden-locatie De Perelaar met daar 
weer tegenover het seniorenwooncomplex Nuijenstaete (uit 2004). 

Tot slot is er ook nog het prachtige open-
luchtzwembad De Wijzend uit 1972.
Kortom, een straat in hartje Zwaag waar 
voor iedereen, ongeacht leeftijd, wel iets van 
waarde is te vinden. En oh ja: er staat ook 
nog een aantal woningen!



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 26 ApRil
mAANDAG 10 mEi

Toch een beetje Koningsdag in Zwaag 

Een jaar verder en wederom geen Koningsdag in Zwaag 
zoals we gewend zijn. Om evengoed in de stemming te 
blijven, hebben wij een feestelijke tas samengesteld met 
allerlei benodigdheden en ideeën om thuis Koningsdag 
te kunnen vieren. uiteraard zullen wat lekkernijen niet 
ontbreken! De tas is bedoeld voor basisschoolkinderen en 
kost 5 euro per kind.
Er zit ook een kleurplaat in de tas en wanneer deze, 
prachtig ingekleurd en versierd, op het aangegeven adres (zie kleurplaat) wordt 
ingeleverd, dan verloten wij onder de mooiste drie een prijs (zowel voor onder- als 
bovenbouw).
Ook voor de drie leukste foto’s die op Facebook geplaatst worden met de #konings-
dagzwaag verloten wij een prijs.
u kunt zich opgeven via de website www.koningsdagzwaag.nl onder vermelding van 
uw naam, adres, telefoonnummer en het aantal tassen. inschrijven kan tot 19 april.
Het ophalen en betalen van de tassen kan op vrijdag 23 april tussen 19.00 en 21.00 
uur in de kantine van SV Westfriezen. Vanwege de geldende maatregelen vragen wij 
u alleen te komen en een mondkapje te dragen.
We gaan er vanuit (en hopen) dat dit de enige Koningsdag wordt op deze manier en 
dat we elkaar volgend jaar weer zien op ’t Krijt bij SV Westfriezen, als vanouds!

mededeling van 
medisch Centrum Oost

De huisartsenpraktijk is wegens nascholing, vakantie of nachtdienst gesloten op 
maandag 26 april en maandag 3 mei.

Met vriendelijke groet, A.E. Meijer en A.J.M. Bos, huisartsen



Wij willen iedereen bedanken voor de kaarten, bloemen en belangstelling.
Ook alle mensen langs de kant van de weg en de muzikanten van De Herleving,

tijdens het afscheid van mijn man, onze vader, schoonvader en opa

Gerbrand Balk

Thea Balk-Ettema
kinderen, klein- en achterkleinkinderen

Skeelers merk Nike, maat 7,5. Zo goed als nieuw, zeer weinig gebruikt.
Prijs 100 euro inclusief kniebeschermers en handschoenen. Telefoon: 0229-245441.

Z.g. slavenarmband met inscriptie iLY bij de parkeerplaats van de 
Perengaard in Zwaag. info: 0229-237470

Wie o wie wil mij voor één keer per week 3 á 4 uur helpen met de huishouding?
Graag reactie naar: 06-44090164

ik, Annemiek, woonachtig in de Bangert en Oosterpolder in Zwaag, ben op zoek 
naar een huishoudelijke hulp voor één keer per week. uren in overleg.

Met vriendelijk groet, Annemiek, telefoon: 06-50232324

Familieberichten & Zoekertjes
DANKBETuiGiNG

TE KOOP

GEVONDEN

GEZOCHT

Voor plaatsing in het Samenspel van 30 april graag uiterlijk op  
WOENSDAG 21 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.



Lees verder op de volgende pagina >>

Tentoonstelling West-Friezen, land en water!
MAK Blokweer is klaar met de vernieuwing van de bovenverdieping van het bezoe-
kerscentrum en met een nieuwe tentoonstelling over de cultuurhistorie en de biodi-
versiteit van het landschap in de regio. Tijdens de coronacrisis werd de transformatie 
van de Molshoop, zoals het bezoekerscentrum ook wel genoemd wordt, voltooid.
De nieuwe tentoonstelling ‘West-Friezen, land en water!’ is een belevenis voor ogen, 
oren, handen en verstand. Bezoekers kruipen in de huid van monniken, archeologen 
en pioniers uit lang vervlogen tijden en ontdekken hoe het regionale landschap is 
ontstaan.
Vanwege de strenge lockdown is MAK Blokweer nog steeds gesloten, waardoor 
de opening van de tentoonstelling al drie keer werd gepland en opgeschoven. Om 
publiek toch te kunnen informeren over de nieuwe tentoonstelling is er een filmpje 
gemaakt.

De ooit zo woeste natuur van West-Friesland, in een steeds veranderende verhouding 
met het omringende water, is in de loop der eeuwen getemd. De mens heeft het in 
een cultuurlandschap veranderd. in natuurpark Blokweer wordt iets van de wilde en 
vrije diversiteit van vroeger weer tot leven gewekt. Op de nieuwe tentoonstelling 
ontdek je als bezoeker een doorsnede van de huidige stand van het landschap van 
West-Friesland en de Blokweer in het bijzonder. Welke soorten komen hier voor, en 
hoe blijft al dit leven met elkaar in balans? Minstens zo veel aandacht is er voor het 
ontstaan van het landschap met zijn kenmerkende kreekrug en kadettenland, de 
mensen die er leefden en hoe het landschap er in de toekomst misschien uit zal zien.

interactief en inspirerend
Beleef bij een grote animatie de rol van waterbeheerder - in West-Friesland het 
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, dat zorgt voor voldoende en schoon 
water - waarbij je als bezoeker vanaf het jaar 1000 tot nu zelf de polder droogmaalt. 
Of luister naar de verhalen van de bewoners uit de prehistorie en het middeleeuwse 
West-Friesland, leer over hun ambachten en hoor een hilarisch kloosterverhaal. Maak 
daarna kennis met ideeën over de toekomst, neem plaats aan de circulaire tafel en 
laat je inspireren.
De allerjongste bezoekers kunnen hun hart ophalen in de vernieuwde mollengang 
die is verrijkt met een heuse nachtsafari. Al kruipend beleven zij het dierenleven on-
der de grond en in de nacht.

leerlingen ontwerpen tafel van afval
De tentoonstelling zal officieel worden geopend wanneer MAK Blokweer haar deu-
ren weer mag openen voor publiek. Door de onzekere coronavirus omstandigheden is 



er geen exacte datum te geven. Hoe dan ook zal de opening sober maar niet minder 
feestelijk plaatsvinden. Leerlingen Design en Ontwerp van SG Newton zullen op deze 
dag hun van afval ontworpen vergader- en leestafel komen plaatsen. Met het symbo-
lisch aanschuiven aan deze circulaire tafel zal MAK Blokweer het startsein geven aan 
bezoekers om de tentoonstelling te komen bekijken.

Samenwerking
MAK Blokweer werkte voor het 
maken van de tentoonstelling 
samen met tentoonstellingsmaker 
Wiek Rozemond en uiteenlopende 
organisaties in West-Friesland. 
Onder andere de archeologische 
dienst heeft interessante vondsten 
en informatie beschikbaar gesteld 
en werkte net als het Hoogheem-
raadschap Hollands Noorderkwar-
tier mee aan het openingsfilmpje. 
Technische vrijwilligers van MAK 
Blokweer verbouwden tussen de 
lockdowns door de tentoonstel-

lingsruimte en legden afgelopen tijd de laatste hand aan het ophangen van de soor-
tengalerij, een lange wand met een foto-expositie over de biodiversiteit van Natuur-
park Blokweer. Een complete lijst met samenwerkingsorganisaties is na te lezen op de 
website van MAK Blokweer. 
Meer informatie en het openingsfilmpje is te bekijken via www.mak-blokweer.nl
Of kijk direct via YouTube: www.youtube.com/watch?v=wFJudC2HL7g&t=1s

Virtuele 40mm

in het vorige Samenspel kon u lezen over de virtuele 40MM spon-
sorwandeltocht. Hierbij even een korte herinnering, mocht u zich 
nog niet hebben ingeschreven.
De mogelijkheid wordt geboden om gedurende de meimaand voor goede doelen te 
lopen. u maakt zelf uit hoeveel en wanneer u loopt. Alle informatie staat vermeld op 
de site van de 40MM: www.40mm.nl
inschrijven kan tot 30 april. Het is echt niet ingewikkeld. Mocht dat toch het geval 
zijn, dan is er vast een kind, kleinkind of buurjongen die u wilt helpen. Het zou prach-
tig zijn als we ook dit jaar weer diverse goede doelen, zoals onderwijsbenodigdheden 
en een kraamkliniek, in de derde wereld kunnen steunen. 
Veel succes bij het wandelen en het vinden van sponsors.

Groeten, werkgroep 40MM Zwaag



Ingezonden

En daar stond ik dan, midden in het paasweekend. Weekboodschappen net allemaal 
ingepakt bij de kassa. ik had al ontdekt dat ik mijn portemonnee vergeten was, maar 
ik had mijn mobiel mee, dus zou wel even ‘mobiel betalen’. Maar helaas, dat werkte 
niet. De caissière en ik hadden al besloten om mijn boodschappen apart te zetten 
zodat ik even heen en weer naar huis kon om mijn portemonnee op te halen, toen de 
jongeman achter mij aanbood mijn weekboodschappen voor te schieten. Het terug-
betalen kwamen we wel uit, zei hij. 
ik was eigenlijk eerst gewoon verbaasd. Dat iemand dat aanbiedt! En toen bedacht 
ik me dat ik ook nog een antwoord moest produceren. Deze jongeman heeft voorge-
schoten en we hebben het verder direct afgehandeld. 
ik denk dat verschillende mensen die deze situatie gevolgd hebben dit vriendelijke 
aanbod zullen onthouden en zich zullen blijven herinneren dat hulp uit onverwachte 
hoek kan komen.  Floris C., bedankt! 

Groetjes, Tanja Gardner

muziek op de Roald Dahlschool 
Op de Roald Dahlschool hebben wij een muziekdocent die 
één dag in de week muziekonderwijs verzorgt voor alle 
groepen. De inhoud van de muzieklessen wordt aangepast 
aan de thema’s waar wij in de verschillende bouwen aan 
werken. Zo is afgelopen tijd het thema Middeleeuwen aan bod gekomen in de groe-
pen 5 en 6. De Middeleeuwen vormen een rijke bron waarbij uiteraard de Middel-
eeuwse muziek en de verhalen van de minstrelen niet mogen ontbreken. De kinderen 
hebben kennisgemaakt met ridders zoals heer Halewijn. in het aangeleerde lied komt 
de allereerste opgeschreven oud-Nederlandse zin naar voren: ‘Hebban olla vogala 
nestas hagunnan hinae hic enda thu wat unbiddag we nu?’ 
Samen met muziekdocent meester Ronald en Karien Welling speelden de kinderen 
oude ritmes op trommels en slagwerk die al in de Middeleeuwen werden gebruikt. De 

kinderen hebben ervan genoten.
Onze school is een fijne plek 
voor veel kinderen. Mocht u 
meer willen weten over ons 
onderwijs en een kijkje willen 
nemen op onze school, dan bent 
u van harte welkom op een 
van de kennismakingsochten-
den.  Op www.roalddahlschool.
nl vindt u de data en kunt u zich 
aanmelden. Wij zien u graag op 
onze school.



Collectanten gezocht

Van 28 juni t/m 3 juli vindt de landelijke huis-aan-huiscollecte van 
het Nationaal MS Fonds plaats. We zijn hard op zoek naar collec-
tanten in Zwaag, Blokker en Oosterblokker. 
Help jij ons in de strijd tegen de zenuwslopende ziekte multiple sclerose (MS)?

Word collectant
Collectanten kunnen ervoor kiezen om huis-aan-huis of thuis vanaf de bank te col-
lecteren. De opbrengst van de landelijke collecteweek is van essentieel belang  voor 
de 25.000 mensen met MS in Nederland die iedere dag met een ziekte moeten leven 
die hun zenuwen letterlijk sloopt. Onderzoek naar MS en onze strijd tegen MS moet 
daarom doorgaan. 
Collecteren kost maar twee uurtjes tijd per jaar. En het is nog leuk ook!

Ziekte van het centrale zenuwstelsel
MS is een ziekte van het centrale zenuwstelsel. Doordat er iets mis is in het afweersy-
steem, wordt de laag om de zenuwen aangevallen en beschadigd. Hierdoor komen 
signalen van en naar de hersenen niet (goed) door, waardoor verlammings- en uitvals-
verschijnselen optreden. in Nederland hebben 25.000 mensen MS en elk jaar komen 
hier zo’n 1000 mensen bij. De eerste symptomen treden meestal op tussen het 20e en 
40e levensjaar. Dat maakt MS de meest invaliderende ziekte onder jonge mensen. 

Onderzoek hard nodig
Er is nog geen oplossing voor MS. Onderzoekers weten niet hoe MS ontstaat en hoe de 
ziekte te genezen is. Onderzoek is daarom hard nodig. Het Nationaal MS Fonds besteedt 
de opbrengst uit de MS Collecteweek onder andere aan wetenschappelijk onderzoek 
naar betere behandelingen en een betere kwaliteit van leven voor mensen met MS. 

Meer informatie en aanmelden: www.nationaalmsfonds.nl/collecteren

Aankondiging digitale live bijeenkomst Alzheimer Café Hoorn
Woensdag 21 april wordt een digitale bijeenkomst gehouden van Alzheimer Café 
Hoorn. Het onderwerp van deze avond luidt: ‘Hoe houd je je brein fit’. 
Hoe belangrijk is bewegen? Hoe kom ik in beweging? En welke tips en adviezen 
zijn hierover te geven?  Als deskundige is Myrthe Hazenberg, fysiotherapeut 
werkzaam bij het Dijklander ziekenhuis, uitgenodigd. Het programma begint om 
19.30 uur en de gespreksleider van deze avond is irene van de Kamer. 
Deze bijeenkomst zal digitaal en live plaatsvinden. Je kunt je opgeven bij Ellen 
Bos-Ruijer via e-mailadres: e.ruijer@alzheimervrijwilligers.nl
Na opgave krijg je instructies voor het volgen van deze bijeenkomst toegestuurd. 
Alzheimer Café Hoorn is een onderdeel van Alzheimer Nederland en wordt geor-
ganiseerd in samenwerking met Wilgaerden, Omring, Geriant West-Friesland en 
Martha Flora Hoorn.



lotenverkoop Zonnebloem

De afdelingen van de Zonnebloem organiseren de Nationale Lotenverkoop 2021 voor 
mensen met een lichamelijke beperking. Helpt u mee?
Wist u dat West-Friesland 26 verschillende afdelingen van De Zonnebloem telt? 
Alleen al binnen gemeente Hoorn zijn er vijf:
• Hoorn Groot Centrum: voorzitter Yvonne Temme
• Hoorn Kersenboogerd: voorzitter Arie van den Broek
• Hoorn Risdam: voorzitter Ina Soering
• Westerblokker: voorzitter Daniëlle van der Kwartel
• Zwaag, Bangert en Oosterpolder, Zwaagdijk-West: voorzitter Mark Koning

Wij zetten alles op alles om mensen met een lichamelijke beperking en ouderen een 
onvergetelijke tijd te bezorgen, zodat ook zij volop van het leven kunnen genieten. 
Daarom denken we altijd in oplossingen. En daar staan onze tienduizenden vrijwilli-
gers ook voor. Ook onze donateurs maken het Zonnebloemwerk mogelijk natuurlijk.

Normaal gesproken organiseren wij verschillende uitjes en vakanties met de boot, bus 
of gewoon ergens heerlijk koffie drinken, maar dat was het afgelopen jaar niet mo-
gelijk. Contact houden we natuurlijk wel met onze gasten. Zo hebben we regelmatig 
attenties rondgebracht zoals bloembolletjes en recentelijk puzzelboekjes. Juist deze 
kleine momentjes van contact zijn zo belangrijk is in deze tijd.

Volgende maand begint onze lotenverkoop weer, waarbij wij uw steun heel hard no-
dig hebben. Als we langs de deur komen, of u ziet ons ergens staan, hopen we dat u 
enthousiast meedoet. Ook zullen er verschillende digitale acties ondernomen worden 
en daar zullen we u van op de hoogte houden. Loten worden verkocht tot 8 oktober 
en de trekking is 8 november. Ook dit jaar zijn er weer duizenden prijzen te winnen. 
Naast geldprijzen variërend van 15 tot 15.000 euro zijn er ook vakanties bij onder 
andere Landal en Beekse Bergen Safari Resort, dagjes uit, elektrische fietsen, laptops, 
verwenpakketten van Rituals en diverse cadeaubonnen. Een lot kost maar 2 euro! Te 
zijner tijd zullen wij u ook de digitale links mededelen.

Vrijwilligers
We kunnen altijd meer vrijwilligers gebruiken. Wil je ook meedoen om onze samenle-
ving een beetje beter te maken, meld je dan aan bij een van de voorzitters. Het is niet 
veel werk, maar je maakt echt een groot en belangrijk verschil!

Over de Zonnebloem
De Zonnebloem is er al ruim 70 jaar voor mensen met een fysieke beperking voor wie 
dagelijkse zaken niet vanzelfsprekend zijn. Onze vrijwilligers laten zien dat er véél 
meer mogelijk is met aandacht, activiteiten, vakanties en betere mobiliteit en toegan-
kelijkheid. Er kan zoveel meer dan je denkt.

Neem voor meer informatie contact op met Daniëlle van der Kwartel van Nationale 
Vereniging de Zonnebloem, afdeling Westerblokker. Telefoon 06-11094938 of e-mail: 
dvdk1969@gmail.com



Lees verder op de volgende pagina >>

Nieuw wandelgebied in Risdam-Noord

Bij het Leekerpad in Risdam-Noord wordt een nieuw wan-
delgebied aangelegd. Het plan voor dit gebied is ontstaan 
door een bewonersinitiatief. De bedoeling is dat het wandelgebied een hoge biodi-
versiteit moet krijgen door beplanting van diverse bomen en struiken. Het park zal 
naar verwachting medio april opengesteld worden voor publiek.   

Het ontstaan van het initiatief
Het plan voor dit gebied is ontstaan door een bewonersinitiatief van de straat Stijg-
beugel in 2018. Zij hadden het idee dat er meer mogelijk was met het schapenland 
achter hun woningen. in het afgelopen jaar is door de gemeente en de initiatiefne-
mers het plan samen uitgewerkt, na het zorgvuldig afwegen van alle belangen. initi-
atiefnemer en buurtbewoner Mart van den Engh geeft aan dat dit initiatief bedacht 
is omdat veel mensen behoefte hebben aan een plek om rustig te wandelen in de 
buurt. Ook wil men graag dat er meer natuur en biodiversiteit terugkomt.

Het ontwerp van het wandelgebied.
Het perceel van twee hectare groot is opgedeeld in een stuk schapenweide en een 
stuk wandelgebied. De schapenweide blijft in gebruik bij de schapenboer die daar nu 
al gebruik van maakt. Het wandelgebied wordt beplant met bomen, struiken en een 
permanent insectenlint en moet een hoge biodiversiteit (verscheidenheid aan planten 
en dieren) krijgen. De inrichting van het wandelgebied is geïnspireerd op de struinge-
bieden van natuurorganisaties Vereniging Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer. 

Tijdelijk park voor 10 jaar
Omdat er geen plannen zijn om dit perceel in de komende 10 jaar in gebruik te nemen, 



wilde gemeente Hoorn graag meewerken aan dit initiatief zodat de mensen in de 
omgeving de ruimte met plezier kunnen benutten. De initiatiefnemers krijgen een 
tijdelijke bruikleenovereenkomst voor het stuk grond van de gemeente voor tien jaar. 
Als het initiatief binnen tien jaar succesvol blijkt, moet het perceel op dat moment in 
overeenstemming met de huidige bestemming geregeld worden. Daarvoor moet een 
formele bestemmingsplanprocedure gevolgd worden. 

initiatief sluit aan op de groenvisie
Gemeente Hoorn juicht dit soort bewonersinitiatieven toe. Het is een goed voorbeeld 
van hoe de gemeente de Groenvisie wil uitvoeren; samen met de stad. De inwoners 
en medewerkers van de gemeente beheren en onderhouden dit gebied samen. 
De Groenvisie is in 2019 samen door inwoners, groene belangenorganisaties en de 
gemeente opgesteld. Speerpunten van de Groenvisie zijn meer groene verbindingen 
door de stad, een beter gebruik van groen en een grotere biodiversiteit.

Open dag voor de jeugd bij v.v. de Blokkers!
Speciaal voor de jeugd organiseert voetbalvereniging de Blokkers
op zaterdag 8 mei een open dag. We hebben een actief programma voor je klaar-
staan! Onder leiding van diverse trainers van onze club ga je verschillende leuke 
oefeningen doen. 
Op deze dag houden we uiteraard rekening met de huidige coronamaatregelen.
Om drukte te voorkomen hebben we de open dag daarom in twee delen gesplitst:

13.00 -15.00 uur Jeugd onder de 7 jaar (geboortejaar 2015-2016) 
14.00 -16.00 uur Jeugd onder de 13 jaar (geboortejaar 2008-2014) pupillen

inschrijven
in verband met de coronamaatregelen willen we iedere deelnemer vragen om zich 
vooraf aan te melden. Op www.blokkers.nl is meer informatie over de inschrijving 
terug te vinden. De deelname aan deze open dag is volledig kosteloos. En na afloop 
krijgen de kinderen nog een leuk aandenken.

Halen en brengen
Komt een deelnemer met 
zijn/haar ouders of verzor-
gers? Dan mogen zij het 
kind tot de poort brengen 
en ophalen. Na afloop wor-
den de kinderen per groep 
naar de uitgang gebracht.
Adres: Gildenweg 23a / 
1695 GD / Blokker



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

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

Gratis online bijeenkomst ‘Je puber in coronatijd’

GGD Hollands Noorden organiseert 20 april de online bijeenkomst 
‘Je puber in coronatijd’. Wat kun je doen? Het leven van jongeren 
is anders door de coronatijd. Ze missen school, sport, hun vrienden 
en kunnen niet de dingen doen die in deze levensfase belangrijk voor ze zijn. Dat kan 
vragen of zorgen geven. 
Tijdens deze online bijeenkomst gaat Steven Pont (ontwikkelingspsycholoog en 
opvoedcoach) in op de invloed van de coronatijd op pubers en jongeren. Je krijgt ant-
woord op vragen zoals: wat betekent deze tijd voor jongeren? Wat hebben jongeren 
nodig? Hoe kun je als ouder je kind ondersteunen? Maar ook: welke gevolgen heeft 
deze tijd op de ontwikkeling van jongeren nu en later?

Datum, tijd, locatie, kosten, trainer en aanmelden
Dinsdag 20 april van 20.00 tot 21.15 uur . Meedoen is gratis.

Trainer is Steven Pont, ontwikkelingspsycholoog, opvoedcoach en bekend van het 
tv-programma ‘De Opvoeders’ en columns. Ouders kunnen zich aanmelden via de 
website: www.ggdhollandsnoorden.nl De bijeenkomst is te vinden onder het kopje 
Opvoeden & Opgroeien. De avond vindt online plaats. Er is een maximum aan het 
aantal deelnemers dus geef je snel op. 

Vragen over opvoeden?
Als je naar aanleiding van deze online bijeenkomst vragen hebt, kun je bellen met 
GGD Hollands Noorden, telefoon 088-0100550 voor het maken van een (online) 
afspraak met een opvoedadviseur. Mailen kan ook via positiefopvoeden@ggdhol-
landsnoorden.nl
Meer informatie over opvoeden is te vinden op de website: www.positiefopvoeden.nl 
(regio Noord-Holland-Noord) en www.ggdhollandsnoorden.nl

Deze bijeenkomst wordt mogelijk gemaakt door de gemeenten in de regio Alkmaar, 
Kop van Noord-Holland en West-Friesland en de GGD Hollands Noorden.



De Week van het geld

Van 22 t/m 26 maart was het ‘De week van het geld’, een initi-
atief van Wijzer in Geldzaken met als doel het stimuleren van 
financiële vaardigheden van kinderen en jongeren, zowel op 
school als thuis. Want: goed omgaan met geld is goud waard. Er 
zijn lessen gemaakt voor het basisonderwijs, maar ook voor het voortgezet onderwijs 
en MBO. Op De Wingerd ging het de afgelopen tijd in diverse groepen dan ook over 
geld. Het ging over sparen, plannen en keuzes maken. Want geld kun je maar één 
keer uitgeven. is rijk worden gemakkelijk? En wat zijn de regels over geld verdienen? 
Welk geldtype ben jij eigenlijk zelf? Ben je een ‘big spender’ of een ‘rekenmeester’? 
Dit kun je testen op www.bankvoordeklas.nl/geldtypetest
in een speciale editie van Donald Duck konden de kinderen van alles lezen en ontdek-
ken over geld. Al deze onderwerpen hebben gezorgd voor leuke gesprekken in de 
klas en voor meer inzicht in geldzaken.

Voor groep 8 lag er nog iets anders in het verschiet. Zij waren uitgenodigd voor een 
kinderpersconferentie met minister van Financiën Wopke Hoekstra en de bekende 
YouTuber Dylan Haegens. De Wingerd was een van de vier scholen in Nederland die 
hieraan mee mocht doen, een hele eer! Het was een uitzending die via een livestream 
te volgen was, waarbij er vragen gesteld mochten worden in de studio door kinderen, 
via de livechat en door de vier scholen die live te zien waren in de uitzending. 

Lees verder op de volgende pagina >>

Op de afbeelding zijn wij rechtsboven te zien.



Het moment brak aan dat wij als groep 8 vragen mochten stellen. We waren goed 
voorbereid en stonden er helemaal klaar voor en toen…  bleek de verbinding helaas 
niet optimaal te werken, waardoor de vragen in Hilversum niet goed doorkwamen. 
Later werden vragen alsnog gesteld door presentatrice Kim-Lian van der Meij. Hoe 
herken je nepgeld? En wat doet u met het geld van de schatkist? Het was een leer-
zame en ook spannende ervaring. Dit laatste gaven met name de vragenstellers aan, 
je staat namelijk niet elke dag oog in oog met de minister van Financiën en Dylan 
Haegens. Ondanks dat het online was, voelde het wel zo voor deze twee meiden. 

Misschien klinkt dit verhaal u bekend in de oren. Dit komt omdat iris ten Have een ar-
tikel in het Noordhollands Dagblad heeft geschreven over deze kinderpersconferentie. 
Dus de kinderen uit groep 8 zijn niet alleen beroemd van tv, maar ook van de krant. 

Helaas, helaas, helaas
Beste inwoners van Blokker, helaas moeten wij u berichten 
dat Koningsdag op 27 april niet door kan gaan. De corona-
pandemie gooit voor de tweede maal alles door elkaar. Zolang de vaccinaties uitblij-
ven, is het niet verantwoord om met een ieder op het plein Koningsdag te vieren. Het 
spijt ons zeer.

Met vriendelijke groet, Vz. A. Steen

Gratis digitale workshop hyperventilatie
Hyperventilatie wordt als zeer vervelend ervaren. Een van de eerste adviezen die 
gegeven wordt is: probeer rustig adem te halen. Maar dat is juist zo lastig. Bovendien 
ga je daardoor nóg meer op je ademhaling letten waardoor je in een vicieuze cirkel 
terecht kan komen: je krijgt vaker en meer klachten. 
Maar wat dan wel? Je hebt geen idee hoe deze klachten zomaar zijn ontstaan. in 
de gratis digitale workshop leg ik, psycholoog Anneke Truijens, het mechanisme van 
hyperventilatie uit en welke stappen je kunt zetten om te leren met hyperventilatie 
om te gaan. Een belangrijk onderdeel is het delen van ervaringen en het stellen van 
vragen. Aan deze digitale workshop kunnen maximaal acht personen deelnemen. 
Datum: 28 april van 20.00 tot 21.30 uur. 
Voor vragen en aanmelden kan je contact met me opnemen via: 
anneke.truijens@gmail.com, www.psycholooganneke.nl of 06-30229849.



  Column Brechje
Krentenbol

Door de krapte op de huizenmarkt schieten de prijzen om-
hoog. De woningen gaan als warme broodjes over de toon-
bank alsof ze gratis zijn. Ik waag me volgens de regels in het strijdgewoel. Al snel 
kom ik er achter dat die veranderd zijn. Ik neem een aankoopmakelaar in de arm. 
Een huis van het kaliber waar we nu in wonen, kan ik in mijn eentje niet betalen. De 
makelaar belt. Er komt een huis in mijn prijsklasse vrij! Vol goede moed gaan de ma-
kelaar en ik het huis bezichtigen. Hoe meer ik van het huis zie, hoe taaier het broodje 
smaakt. Alhoewel alles netjes afgewerkt is, zegt het duiveltje op mijn schouder dat dit 
niet mijn woning is. Alle media zet ik in. Wat betekent dat ik de halve dag door mijn 
Facebook scrol om te zien of er huizen worden aangeboden. Ja! Dit is een kansheb-
ber. Snel check ik Funda, het staat er nog niet op. Een telefoontje naar mijn makelaar 
bezorgt mij de eerste kijkplek. Het huis voelt goed. De makelaar brengt een bod 
uit. Ik word overboden. Uit pure wanhoop koop ik een lekkere krentenbol, waar ik 
mijn tanden in zet. Deze kan ik tenminste wel krijgen en betalen! Met nieuwe moed 
begeef ik mij weer in het strijdgewoel. Mijn makelaar belt. Er komt een huis aan. De 
bewoners maken het verkoop klaar. Ondertussen blijf ik op Funda en Facebook kijken 
of er nog iets anders langs komt. Ik grijp steeds mis. Hé, dat is leuk! Een makelaars-
kantoor post een ‘raad het plaatje’. Ik ken die straat, dat is…, dat is… Binnen no-time 
hang ik bij mijn makelaar aan de lijn. Gelukt, eerste kijkplek. Als ik in het huis sta, 
voel ik rust. Ik breng een bod uit. Het huis rolt mijn kant op! Van vreugde haal ik 
krentenbollen bij de echte bakker.

Collectanten gezocht in Oosterblokker
in de week van 17 t/m 22 mei collecteren we 
weer voor Longfonds. Help je ook mee?
Wij zijn nog op zoek naar een aantal collectanten 
die in actie wil komen om jonge longen te beschermen en astma te voorkomen. Dat 
is heel hard nodig want astma is de grootste chronische kinderziekte van Nederland. 
Wist je dat elke dag opnieuw zeven kinderen stikbenauwd in het ziekenhuis belan-
den? Dat moet veranderen!
Daar kunnen we jouw hulp goed bij gebruiken. Collecteren hoeft maar twee uurtjes 
van je tijd te kosten. Een kleine moeite voor een belangrijk doel en een goed gevoel. 
Lopen in eigen wijk, straat, samen sterk. Geef je op!
Voor meer informatie over Oosterblokker kun je contact opnemen met Nel van San-
ten, telefoon: 0229-262882 of op kijk op www.longfonds.nl/collecte



Ingezonden

in ondergaand stuk wil ik mijn zorgen uiten over de wijze waarop de overheid met 
ons drinkwater omgaat. Het gaat tenslotte ons allen aan.

Ons drinkwater 
Onze eerste primaire levensbehoefte is drinkwater. De overheid dient er op toe te 
zien dat de voorziening hiervan veilig gesteld wordt. De Nederlandse waterkwali-
teit behoort echter tot de slechtste van Europa volgens Teun van de Keuken in zijn 
programma ‘De vuilnisman’. uit onderzoek blijkt dat chemische bedrijven nog altijd 
te veel rotzooi in het water dumpen. Elk jaar neemt het aantal chemische verontreini-
gingen fors toe met nieuwe onbekende stoffen.  

Om het water geschikt te maken voor drinkwater worden daarom steeds complexere 
en duurdere technieken ontwikkeld. Des te verbazingwekkender is het dat de data-
centers in de Hollandse Kroon hun servers willen koelen (met toestemming van..) met 
miljoenen liters kostbaar drinkwater. Dit is de wereld op zijn kop!

Worden we eerst bewust gemaakt om zuinig met drink-
water om te gaan middels bijvoorbeeld waterbesparende 
douchekop, eco-kranen, grote en kleine knop op het toilet, 
water uit tijdens tanden poetsen, douchetijd in de gaten 
houden, regenton in de tuin etcetera. En dat gaan we nu 
inleveren voor industrieel gebruik. VVD-minister Cora van 
Nieuwenhuizen gaat als eindverantwoordelijke het proces 
met belangstelling volgen....

is dit het zelfde proces als voor de stroomlevering aan de datacenters? Windenergie 
voor 370.000 huishoudens maar het grootste deel gaat naar de datacenters. Applaus 
voor Vattenfall en de Nederlandse overheid die op deze manier de klimaatdoelstel-
lingen niet gaan halen. Momenteel zijn er al 57 datacenters in Noord-Holland en er 
komen er nog meer!!!

De drinkwaterwet moet deze belangrijke voorziening veiligstellen en drinkwater niet 
leveren voor oneigenlijk gebruik. Zie enkele regels uit deze wet: 
Bestuursorganen dragen zorg voor de duurzame veiligstelling van de openbare drink-
watervoorziening. Bij de uitoefening van bevoegdheden en toepassing van wettelijke 
voorschriften door bestuursorganen geldt de duurzame veiligstelling van de open-
bare drinkwatervoorziening als een dwingende reden van groot openbaar belang.

PWN staat voor levering van veilig drinkwater. Niet voor andere doeleinden. Wat is 
hun rol hier in? Hou je kraan in de gaten en de drinkwaterrekening!

Met verontrustende groet, Chris Baesjou



Rennen voor juf marja 
en Stichting Semmy
Op 14 april neemt juf Marja afscheid van Het Ooievaarsnest. Na een lange, mooie car-
rière gaat Marja van haar pensioen genieten. in de vele jaren als juf heeft zij natuur-
lijk het een en ander meegemaakt. Het verhaal van Semmy is haar altijd bijgebleven. 
Semmy zat als kleuter bij Marja in de klas. Helaas bleek Semmy ernstig ziek. Hersen-
stamkanker maakte een einde aan zijn jonge leven. Dit heeft natuurlijk bijzonder veel 
indruk op Marja gemaakt. En dit is dan ook de reden dat zij de stichting die door de 
ouders van Semmy is opgericht om onderzoek naar deze vorm van kanker mogelijk te 
maken, nu ter gelegenheid van haar afscheid wil ondersteunen.  

in dat kader organiseerden 
wij op 31 maart een sponsor-
loop voor Marja en Stichting 
Semmy. Vooraf hadden de 
kinderen sponsors gezocht 
om voor ieder gelopen rondje 
geld op te halen. Het was een 
stralende dag: volop zon en 
dus perfect weer om lekker 
buiten te sporten. 

Het parcours rond de school 
werd afgezet en de sponsor-
loop werd afgetrapt door 

groep 7 en 8. De laatste ronde was voor de kleuters, 
die aangemoedigd door de andere kinderen, ook 
flink wat rondjes hebben gemaakt. Alle kinderen 
hebben echt hun best gedaan zoveel mogelijk stem-
pels te verzamelen voor juf Marja, die bij iedereen 
geliefd is, en daarmee voor Semmy. 

Op 14 april maken we de balans op: dan weten we 
wat de sponsorloop en alle andere donaties van on-
der andere oud-leerlingen en ouders, kinderopvang 
‘t Herdertje en alle collega’s hebben opgeleverd. We 
hopen dan een cheque met een mooi bedrag aan 
Marja te kunnen overhandigen.  
Meer weten of doneren? 
Kijk op www.stichtingsemmy.nl of 
www.obshetooievaarsnest.nl

Openbare basisschool Het Ooievaarsnest, 
Kalbstraat 1, Zwaag



Voorjaar

leefstijlcoach

Kampt u met klachten door overgewicht? Lukt het u niet om hier zelf mee aan de 
slag te gaan? Wellicht is het CooL-programma iets voor u.
Dit programma biedt Fysiotherapie Blokker aan. 
Het CooL-programma staat voor Coachen op Leefstijl. Het is een gecombineerde 
leefstijl-interventie bedoeld voor mensen met (ernstig) overgewicht. in de meeste 
gevallen wordt het programma geheel vergoed door de basisverzekering. 
Het doel van het programma is om af te vallen zodat de kwaliteit van leven verbetert. 
Dat doen we door u stapsgewijs te begeleiden naar een gezondere leefstijl. Hierbij 
komen verschillende thema’s aan bod zoals gezonde voeding, beweging, slaap, stress 
en timemanagement. 
Het CooL-programma is een tweejarig programma, bestaande uit groepsbijeenkom-
sten en individuele gesprekken. in het eerste deel ligt de nadruk op gedragsverande-
ring en het tweede deel op gedragsbehoud. 
Mocht u geïnteresseerd zijn, dan kunt u contact opnemen met: 
Fysiotherapie Blokker, Boekerij 53 in Blokker, via telefoonnummer: 0229-240659 of 
e-mail: info@blokker-fysiotherapie.nl 
Meer informatie vindt u op www.blokker-fysiotherapie.nl



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.

Buurtbus lijn 415 medemblik/Hoorn rijdt weer!

Na een jaar te hebben stilgestaan, zijn diverse Nederlandse buurtbussen weer de weg 
opgegaan. in Noord-Holland-Noord zijn vanaf 22 maart de meeste buurtbussen weer 
gaan rijden, zo ook buurtbus 415 (Medemblik/Hoorn).
Aanvankelijk dachten we in november te herstarten. Vanwege de extra maatregelen 
die het kabinet sindsdien nam om het coronavirus tegen te gaan, werd de datum om 
weer te gaan rijden uitgesteld.

Om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, zijn alle buurtbussen voorzien 
van kuchschermen, forse dakventilatoren en actieve HEPA luchtfiltering. Landelijk on-
derzoek van TNO heeft aangetoond dat met deze aanpassingen de buurtbussen weer 
verantwoord de weg op kunnen. Connexxion heeft daarom alle buurtbussen laten 
ombouwen. Wel blijft het dragen van een mondkapje in de buurtbus verplicht.

Wij zijn voortdurend op zoek naar nieuwe vrijwilligers als chauffeur op de buurtbus. 
Lijkt je dit wat, meld je dan bij onze secretaris Klaas Timmer: telefoonnummer 06-
2384 6967 of 0229-245588 of e-mail: buurtbus415@gmail.com

De dienstregeling is ongewijzigd, kijk hiervoor op: 
www.connexxion.nl/nl/onze-routes/dienstregeling-en-halte-informatie#dienstregeling

Namens het bestuur,
Bram Ott



Rooms-Katholieke kerkdiensten

Kerkgebouwen: 
Hoorn H.H. Cyriacus - en Franciscuskerk, Grote Noord 15, 1621 KD Hoorn
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 GM Zwaag

Eerst aanspreekbare pastores: 
Pastoor Samuel Marcantognini en Kapelaan Javier Acuña, telefoon 0229-703042
Parochiesecretariaat Heilige Matteüs is geopend op maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 15.00 uur, 
woensdag gesloten.

Vieringen: 

De Lourdeskapel in Zwaag is geopend op de dagen dat het secretariaat open is.
De eucharistievieringen 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.

Za. 17 april 19.00 uur Westwoud Eucharistieviering

Zo. 18 april 09.30 uur Zwaag Eucharistieviering

  11.00 uur Hoorn Eucharistieviering

Za. 24 april 19.00 uur Oosterblokker Eucharistieviering

Zo. 25 april 09.30 uur Zwaag Eucharistieviering

  11.00 uur Hoorn Eucharistieviering

Za. 01 mei 19.00 uur Westwoud Eucharistieviering

Zo. 02 mei 09.30 uur Zwaag Eucharistieviering

  11.00 uur Hoorn Eucharistieviering

Parochiesecretariaat Heilige Matteüs 
Pastoor Nuijenstraat 3a, 
1689 GM  Zwaag
Telefoon: 0229 - 216749
E-mail: secretariaat@rkmatteus.nl
www.rkmatteus.nl en facebook

De parochie Heilige Matteüs omvat de r.k. geloofsgemeenschappen van Hoorn, Oosterblokker, Westerblokker, Westwoud en Zwaag



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


