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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, stichtingen en organisaties in deze dorpen.

Stichting

SAMENSPEL

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 14 mei kunt u inleveren

uiterlijk op woensdag 5 mei voor 19.00 uur ‘s avonds
via redactie@stichtingsamenspel.nl of op Benonilaan 15, 1695 HD 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 toepasbaarheid 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 reclamegroep, 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.

Redactieleden Samenspel: redactie@stichtingsamenspel.nl
- Eef Smal
- Annemieke Ooms
- Henny Schoonderwoerd
- Jan Koen
- Mandy van der Laan
- Chris Baesjou
		

- Corina Schagen-van Willegen

Volg ons ook op Facebook: www.facebook.com/Samenspel
Voor alle verschijningsdata en digitale edities: www.dorpspleinzwaag.nl

Bert Dalenberg 90 jaar
Vrijdag 9 april hebben
wij een serenade gebracht aan de 90-jarige
Bert Dalenberg.
Bert is lid van verdienste van onze vereniging, hij is in 2015 ook beloond met de
applausprijs van onze vereniging en dat
heeft hij zeker verdiend. Hij betekent veel
voor onze vereniging. Niet alleen is hij een
trouwe supporter. Jarenlang zijn wij als vereniging bij mensen langs de deur geweest
om geraniums te verkopen (dit is al wel heel
wat jaren geleden, rond jaren 90 geloof ik).
Bert was een van de oprichters van deze
actie. Verder is Bert zeer betrokken bij de
organisatie van onze concerten in sporthal
Zwaag. Hij haalt veel sponsorgeld op voor
deze concerten. En ja, als zo’n persoon dan
90 jaar wordt, mag dat niet ongemerkt voorbij gaan!
Vandaar dat wij dus op vrijdagavond 9 april even een serenade kwamen brengen. Lettend op de coronaregels, dus op gepaste afstand van elkaar. Maar wat is het dan toch
leuk om weer even te kunnen spelen!
Bert , we hebben je gelukkig kunnen verrassen met deze serenade. We wensen je nog
jaren veel geluk en gezondheid toe en hopen elkaar weer snel te mogen ontmoeten
op een van onze concerten.
Annie Balk

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 12 mei
WOENSDAG 26 mei
Svp papier gebundeld of in doos/bak aan de weg zetten.

Consultatiebureau in Bangert en Oosterpolder
In november 2018 nam de gemeenteraad een motie
aan waarin het college werd gevraagd om een consultatiebureau in de Bangert en Oosterpolder te realiseren.
Dinsdag 20 april besloot de gemeenteraad dat het consultatiebureau in de Vierhoek komt. Dat komt overeen met het advies dat het college
aan de raad uitsprak: een verbouwing van de Vierhoek.
Volgens wethouder Marjon van der Ven is de nieuwbouwwijk Bangert en Oosterpolder
de meest kinderrijke wijk van Hoorn. Zowel de gemeenteraad als het college ziet de
noodzaak om een consultatiebureau in de Bangert en Oosterpolder te realiseren. Omdat
de gemeente vindt dat de komst van een consultatiebureau in de wijk niet langer kan
wachten, adviseert zij om te kiezen voor een verbouwing van de Vierhoek. Het is een
centraal gelegen, veilig bereikbare locatie. Hoewel de gemeente snel van start wil, moet
ook de financiële kant goed geregeld worden. De kosten worden daarom in de kadernota 2021 meegenomen. Bij een positief besluit bij de kadernota wordt verwacht dat er
in het voorjaar van 2022 een consultatiebureau in de Bangert en Oosterpolder zal zijn.
Haalbaarheidsstudie
Om tot het voorstel en advies te komen, was een haalbaarheidsstudie uitgevoerd
naar de mogelijkheden ‘verbouwen van een bestaand gebouw’ en ‘nieuwbouw’. Het
uitgangspunt daarbij was een voorziening met twee volwaardige spreek-/artsenkamers en een aantal ondersteunende ruimten (totaal 180 m²). Daaruit kwamen drie
locaties naar voren: de Vierhoek (bestaand gebouw), locatie Dorpsstraat (nieuwbouw)
en locatie Strip (nieuwbouw). Bij de locatie Dorpsstraat zijn twee opties mogelijk,
waardoor de gemeenteraad in het voorstel vier opties beschreven kreeg.
Piekopvang
In de Vierhoek staan nu ruimtes leeg. De Vierhoek is ook bedoeld als piekopvang voor
het basisonderwijs in de Bangert en Oosterpolder. De verbouwing van de Vierhoek
heeft dan ook als gevolg dat er op een andere plek een aantal extra lokalen moet
komen. Dat kan via een extra bouwlaag op het schoolgebouw van Socrates. De gemeente is daarover in gesprek met het onderwijs. Ook zijn de andere gebruikers van
de Vierhoek, zoals kinderopvangorganisatie SKH, en de GGD al eerder geïnformeerd
over de eventuele komst van een consultatiebureau.

Dodenherdenking Zwaag
‘Als de vrijheid op de proef wordt gesteld,
moeten we haar steviger omarmen.
Dat is niet altijd even makkelijk.’
Al 75 jaar is dit een belangrijk aandachtspunt. Vooral deze tijd moeten we hierbij
stilstaan, want kijk wat er nu gebeurt in onze wereld. Covid-19 blijft ons in bedwang
houden en beperkt ons enorm in onze vrijheid. We hopen telkens op versoepeling
van de regels. Het vaccineren is gestart en het lijkt erop dat het einde in zicht is, laten
we hierop blijven hopen.
Door alle maatregelen zal de herdenkingsdienst op
4 mei helaas geen doorgang vinden. De stilte die
we gezamenlijk om 20.00 uur houden, zal dit jaar
wederom vanuit huis moeten plaatsvinden. Op deze
manier zullen wij op afstand, toch samen zijn. Als
iedereen op 4 mei om 20.00 uur deze twee minuten
stilte in acht zal nemen, ontstaat er een verbinding.
Niet lijfelijk, maar in gedachte des te meer.
Vergeet daarnaast vooral niet om de nationale
driekleur halfstok te hangen. Vanaf 18.00 uur tot
zonsondergang mag u dit doen. Daarna moet u de
vlag binnenhalen. Er mag geen oranje wimpel aan
de vlag bevestigd worden. Doe hieraan mee en geef
op deze manier blijk van uw betrokkenheid bij deze
herdenking.
Als u op 4 mei voornemens bent om bloemen te
plaatsen bij het oorlogsmonument aan het oude
gemeentehuis van Zwaag, dan kan dit tot 19.00 uur ‘s avonds.
Mocht u hart hebben voor onze stichting en deze levend willen houden, kunt u een
vrijwillige bijdrage doneren via bankrekeningnummer NL11 INGB 0005 2524 69 t.n.v.
Stichting Dodenherdenking 4 mei in Zwaag. Bij voorbaat dank.
Voor nu, blijf sterk, houd moed en blijf vooral gezond!
Stichting Dodenherdenking 4 mei Zwaag

Huisartsenpraktijk Julianalaan
De praktijk is vrijdag 14 mei gesloten.
Voor actuele informatie, zie de website:
www.julianalaan.praktijkinfo.nl

Virtuele sponsorwandeltocht 40MM
Wandel lokaal, steun mondiaal!
Naar aanleiding van ons vorige bericht hebben wij veel leuke
reacties op de nieuwe versie van de 40MM sponsorwandeltocht
ontvangen. Wat nu al geresulteerd heeft in ruim 170 aanmeldingen! Dit is een mooi
aantal aanmeldingen, maar…. het aantal aanmeldingen kan hoger! Dus houd je heel
erg van wandelen en wil je graag geld inzamelen voor goede doelen? Meld je dan
aan via de website www.40mm.nl
Dit kan nog maar tot eind april dus wees snel.
De hele maand mei gaan we namelijk gezellig samen maar toch apart 40 kilometer
wandelen met elkaar. Je bepaalt zelf waar, wanneer en hoe lang je per keer wandelt.
Wissel dus eens van loopmaatje en loopplaats en geniet van verschillende omgevingen.
Zet je schoenen klaar! Word jij onze 100.000e wandelaar?
Na 47 edities van de 40MM sponsorwandeltocht staat het totaal aantal wandelaars op
bijna 99.500. Dit jaar zouden we graag onze 100.000e wandelaar willen begroeten!
Ben jij dat? Schrijf je in via bovengenoemde website en wie weet komen we jou dan
in het zonnetje zetten!

Mededeling van
Medisch Centrum Oost
De huisartsenpraktijk is wegens nascholing, vakantie of nachtdienst gesloten
op maandag 3 mei en maandag 14 juni 2021.
Ontspanning door meditatie
Eind mei start Nicole Kruyning, de POH GGZ van MCO, met zes avonden meditatie om te ontspannen. De lessen worden digitaal gegeven, dus lekker vanuit
je eigen huis of ergens in de natuur (als er maar wifi is). De les duurt ongeveer
45 minuten en bestaat uit verschillende soorten meditatie.
Ervaring is niet nodig, wel is het nodig dat je Teams op je mobiel, laptop of
tablet hebt staan.
Data: 31 mei, 7 juni, 14 juni, 21 juni, 28 juni en 5 juli om 19.30 uur.
Je geeft je op voor een serie van zes lessen. Mocht je een keer niet kunnen,
dan meld je je af. Doe je mee? Stuur een mail naar
nicole@medischcentrumoost.com voor aanvullende informatie.
Met vriendelijke groet,
A.E. Meijer en A.J.M. Bos, huisartsen

Coverstory:
De komende periode bespreken we in deze rubriek
steeds een foto op de omslag van Samenspel.
Deze week: Kolenbergstraat in Blokker.
De Kolenbergstraat ligt tussen de dorpsstraat van Westerblokker en de T-splitsing van de Koewijzend en de
Bangert. De straatnaam is nog redelijk recent, pas op
24 augustus 1945 is deze toegekend. Tot dat moment
heette deze straat het Unjerpad. Het huidige Unjerpad
loopt van de Bangert naar de Dorpsstraat van Zwaag
en doorkruist tegenwoordig de nieuwe wijk Bangert en
Oosterpolder. De naam Kolenbergstraat is een eerbetoon
aan Nico Kolenberg, een inwoner van Lutjebroek die op
6 mei 1945 in deze straat is vermoord door een
NSB-er. Hij was in Blokker om een boerderij aan
de Westerblokker te bewaken. Nico Kolenberg
was toen nog maar 26 jaar oud.
De Kolenbergstraat bestaat voornamelijk uit
woningen en enkele bedrijfjes. Helemaal aan
het begin van de Kolenbergstraat is op het
kerkhof van de Nederlands Hervormde Dorpskerk een graftombe gerealiseerd ter nagedachtenis aan een tiental zusters van het voormalige
klooster Bethlehem.
De overblijfselen van deze nonnen zijn tijdens
opgravingen ten oosten van de Kolenbergstraat
gevonden en op 2 november 2010 herbegraven
achter de Nederlands Hervormde Dorpskerk.
Het beeld van de biddende non, van de hand
van Henny Bulsing, markeert deze graftombe.

Liefdewerk Oud Papier Zwaag
Het oud papier wordt elke maandag in de
oneven weken opgehaald in Zwaag.
Ophaaldata:
MAANDAG 10 MEI
MAANDAG 24 MEI WORDT GEEN PAPIER OPGEHAALD
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

Familieberichten & Zoekertjes
DANKBETUIGING
Voor altijd in ons hart
Wij willen u hartelijk danken voor uw belangstelling, prachtige kaarten en
bloemen die wij mochten ontvangen na het overlijden van mijn vrouw, moeder,
oma en overgrootoma

Ciel Kieftenburg-Van Westen
Jan Kieftenburg
Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen

Op 6 april waren wij 60 jaar getrouwd. In verband met corona geen groot feest,
maar het had geen mooiere dag kunnen zijn.
Een kamer vol bloemen en meer dan 200 kaarten! Wij willen iedereen die
aan ons gedacht heeft hartelijk bedanken. Onvergetelijk!
Annie en Ruud Dijksma
FELICITATIE

1971 - 13 mei - 2021
Hoera, hoera, hoera! Onze ouders en opa en oma

Jan en Vronie de Lange-Boon
50 jaar getrouwd! Van harte gefeliciteerd!
Kinderen en kleinkinderen

TE KOOP

Vrijwel nieuwe HD-reiniger met haspel. Nilfisk/Poseidon 6-65 op krachtstroom.
Extra 230V aansluiting voor dompelpomp welke gelijk met HD-reiniger
in/uit schakelt. Zeer geschikt voor afspuiten landbouwvoertuigen of schepen.
Door dealer nagekeken (+ rekening).
Geleverd met hoes en ½ jaar garantie. Nieuwwaarde 2.399 euro, nu 1.300 euro.
Kom kijken op Hooiklamp 25 in Zwaag.

Voor plaatsingVoor plaatsing van uw zoekertje in het Samenspel van 14 mei graag
uiterlijk op woensdag 5 mei voor 19.00 uur uw berichtje inleveren.
De kosten voor het plaatsen van een bericht in deze rubriek zijn € 5,-

Dit bedrag kunt u overmaken naar rekening: NL 17 RABO 0122 1373 96
t.n.v. Stichting Samenspel
De tekst kunt u mailen naar redactie@stichtingsamenspel.nl
en mag beslist niet te lang zijn (max. 50 woorden).
Het bedrag dient uiterlijk op de inleverdatum (zie hierboven) overgemaakt te zijn.
De redactie zorgt er dan voor dat uw zoekertje wordt geplaatst.

Buurtbieb met bloemenzaad in Zwaag
Sinds een aantal maandjes staat in de
Bessegaard bij nummer 12 een buurtbieb.
Hij is gemaakt van gerecycled materiaal,
allemaal uit ons buurtje. De ene buur had
een oude kast, de ander nog wat potten
verf en de volgende een raampje. Na wat
klussen staan er nu regelmatig mensen bij
te snuffelen, maar soms ook te twijfelen.
Daarom wat extra uitleg: pak of ruil gerust
een boek (of een paar), en als er plek
genoeg is, kun je ook boeken brengen. Er
zitten zelfs wat kinderboeken bij en de kinderen uit de buurt komen ook regelmatig
even kijken bij de kabouter. Hartstikke leuk
natuurlijk om gebruik van deze buurtbieb
te kunnen maken in deze tijd.
Een buurtgenoot heeft aangeboden om
een paar prachtige boeken over Rembrandt
uit te lenen, zoiets schaf je niet zomaar
aan. Ze wegen 7,5 kilo, maar schrik niet. Mocht je belangstelling voor deze boeken
hebben, dan komt hij ze zo nodig nog bij je thuis bezorgen ook! Je kunt contact met
hem opnemen per e-mail via janoot@kpnmail.nl of telefoon 06-57334364.
Hou je niet van boeken, maar wel van bloemen of wil je iets betekenen voor de bijen?
In het huisje liggen zakjes biologisch bloemenzaad. Ook die mag je zelf pakken om de
bijen, vlinders, jezelf of een ander blij te maken. Op is op. Graag wel het deurtje goed
dicht doen in verband met de wind.
Veel plezier met deze ‘buurtbieb extra’, ook voor mensen uit andere buurtjes natuurlijk. Geniet ervan!
Groetjes van Dick en Marjo Zeelenberg

Column

Anja

Uien-uitje
De uien in mijn uienmandje zijn allemaal weer verrot. En de
aardappelen zijn ook nog op, terwijl ik net boodschappen
heb gedaan. Aardappelen en uien, dat zijn de producten
die veel worden verbouwd in de Wieringermeer. Ik besluit weer eens een keer naar
de boerderij te rijden waar we vorig jaar ook zijn geweest. En zo rij ik over de A7,
afslag Middenmeer, rotonde over, water over en dan aan de rechterkant het boerderijstalletje.
In het stalletje liggen zakken aardappelen en uien op mij te wachten en ook bossen
tulpen. Ik heb contant geld mee in papiergeld. Eén zak uien kost vier euro, drie zakken tien euro. Ik ben gevoelig voor quantumkorting en dus stop ik twee briefjes van
tien euro in de brievenbus voor de drie zakken uien, een zak aardappelen en een bos
tulpen. Maar als ik de eerste zak uien optil kom ik erachter dat het toch wel erg veel
is. Iedere zak weegt tien kilo. Ik sleep ze de auto in. Oei, oei, wat moeten wij met wel
dertig kilo uien met zijn drietjes? Onderweg naar huis maak ik me steeds meer zorgen
om de uien. Thuis wordt er bedenkelijk gekeken naar de zakken die naar binnen
worden gesjouwd. Ik wil niet dat ze in de groenbak belanden, dus moet ik wat verzinnen. Thuis begin ik berichtjes te sturen naar vriendinnen om te vragen of ze uien
willen adopteren. Pling, pling, pling, de adopteerders reageren gelukkig allemaal erg
enthousiast.
Nog dezelfde avond brengen we hier een kilootje, daar twee kilo en zelfs bij een
over-enthousiasteling tien kilo. De uien worden met open armen ontvangen. Het
wordt een onwijs gezellige avond, ons uien-uitje. Even weer kletsen voor de deur bij
de één en lachen achter het hek op de dam bij de ander. We moeten ons nog haasten
om op tijd voor de avondklok binnen te zijn. Uiteindelijk houden we nog maar negen
kilo uien over. ‘s Avonds belt mijn zus en geeft me na mijn uien-uitje-verhaal het
recept van Siepelsoep. Echte Friese uiensoep met nagelkaas en hardgekookte eieren.
Het is of je uit eten bent, zo lekker.
Ik denk dat ik binnenkort weer een ritje naar het noorden ga maken.

Recept voor Siepelsoep
Ingrediënten:
- 4 eieren
- 1 kg uien (siepels)
- 50 gram boter
- 1 liter groentebouillon (liefst zelfgemaakte!)
- 50 gram bloem
- snuf zeezout en versgemalen zwarte peper
- snuf nootmuskaat
- 150 gram Friese Nagelkaas, geraspt
- 12 sneetjes stokbrood (lekker stevig brood)
Aan de slag:
Kook de eieren hard. Pel de uien en snijd ze grof in ringen. Verhit de boter in een
zware braadpan en fruit de uien heel lang (een aantal uren), tot ze zacht en bruin
zijn en gaan karamelliseren. Voeg nu al roerend de bloem toe en giet scheut voor
scheut de bouillon erbij. Breng de soep al roerend aan de kook en laat hem een paar
minuten zachtjes doorkoken. Breng de soep verder op smaak met peper, zout en de
nootmuskaat. Laat hem op zacht vuur 20 minuten sudderen.
Zet de grill aan op 250 graden.
Pel de eitjes en prak ze fijn. Verdeel het geprakte ei over 4 soepkommen. Giet de hete
soep erop en leg op iedere kom soep 3 stukjes stokbrood. Strooi geraspte nagelkaas
erop en zet de kommen nog even onder de grill zodat de kaas mooi gratineert, dien
daarna meteen op.

Jubilarissen bij toneelvereniging Michaël
Helaas kan er niet opgetreden worden, maar toch heeft
toneelvereniging Michaël wat te vieren. Naast het feit dat de vereniging dit jaar 108
jaar bestaat, zijn er ook verschillende leden die een jubileum vieren. Dat varieert van
5 tot 40 jaar.
In 2020 waren Gerard van Paassen, Karin Bransen en Greet Hoenderdos allen 25 jaar
lid van de vereniging. Ook Armando Barbui (10 jaar) en Carla Kolken (5 jaar) vierden
een jubileum. Dat was al een mooie mijlpaal maar in 2021 waren er maar liefst 8 leden die een jubileum vierden. In totaal 160 jaar aan toneeljaren. Uitschieters zijn Loes
Beemster (40 jaar), Denise Koorn (30 jaar), Grada Lakeman (25 jaar), Jolanda Hoek (20
jaar) en Elly Zwaal (15 jaar). Annemiek van Baren, Marieke Nijholt, Raymond Karstens
zijn allemaal 10 jaar lid.
Trots is de toneelvereniging op haar leden en het aantal jaren dat zij lid zijn. Daarnaast komt er nog steeds nieuw jong talent bij zoals Kees Schunselaar die inmiddels
ook alweer 8 jaar lid is. Hopelijk kan er weer snel gerepeteerd worden en kunnen we
de eerste voorstelling snel aankondigen.

Ontdek de geheimen
van het Boezelbos
Maak een zintuigen prikkelend
ommetje Boezelbos! Nu de bloemen gaan bloeien, de bomen in
blad komen en de vogels af en aan
vliegen om hun jongen te voeden,
is Natuurpark Blokweer de fijnste
plek vlakbij huis.
Gewapend met een boekje met
routebeschrijving, doe-opdrachten,
zoekkaarten, een schatkistje en veel
interessante weetjes ga je op zoek
naar de mooiste natuurschatten.
Het ommetje ‘Ontdek de geheimen
van het Boezelbos’ is geschikt voor
gezinnen met kinderen in de basisschoolleeftijd.
Reserveren
Je kunt de speurtocht reserveren
via het formulier op onze website
www.mak-blokweer.nl Het pakket
kost 4,95 euro. Wandel je met meer
kinderen en wil je voor elk kind een
schatkistje? Extra schatkistjes kosten 1,50 euro per stuk. Met dit pakket ondersteun je MAK Blokweer.
Heb je vragen?
Neem dan contact op via 0229266344 of info@mak-blokweer.nl

Wij staan stil bij 4 mei
Basisschool De Wingerd heeft dit jaar een oorlogsmonument
geadopteerd. Het gaat om het plaquette aan het voormalig
gemeentehuis in Zwaag. Via deze adoptie willen wij extra
aandacht geven aan de herdenking van alle gevallen slachtoffers
tijdens de Tweede Wereldoorlog en alle andere oorlogen.
Wij zullen namens de school een bloemstuk plaatsen bij dit oorlogsmonument.
Daarbij heeft een aantal kinderen uit groep 8 een gedicht geschreven die wij graag
met u willen delen. Op deze manier staan we samen stil bij 4 mei.
Vrijheid
Vrijheid,
Je mag zijn
wie je bent.
Vrijheid,
Er is geen mens
die over je beslist.
Je bent niet beperkt
in de dingen die je doet
Zeg wat je wilt.
Wees vrij!
Geschreven door Amelia
Vrijheid
Vrijheid is belangrijk
zonder vrijheid is er geen leven
Vrijheid is zo groot
het doet iets met je
We mogen blij zijn
dat we zo leven
In vrijheid
Geschreven door Roan

Vrijheid
Meningen en gevoelens zijn oh zo fijn,
over wie je leuk vindt en wat je wil zijn.
Man of vrouw.
Wat betekent dat nou eigenlijk voor jou?
Wat je wil dragen en hoe je leeft,
maar wat als je vrijheid niet beleeft?
Wat als je jezelf moet veranderen
En je moet gedragen als de anderen?
Vrijheid is prachtig.
Vrijheid is goed.
Sta op voor je mening.
Geef jezelf en anderen moed!
Geschreven door Amy
Vrijheid
Vrijheid is moed,
maar heeft ook tegenslag.
Voor vrijheid wil je vechten,
maar schenken is ook nog wat.
Met vrijheid heb je liefde,
je bent er voor elkaar.
Voor vrijheid ga je ten strijde,
voor hem en ook voor haar.
Eén ding mag je echt nooit vergeten,
ik sta altijd voor je klaar.
Geschreven door Niena

Wat gebeurt er bij Molen De Krijgsman?
Beste mensen,
graag willen wij van
molen De Krijgsman
laten weten wat er
allemaal gaande
is bij onze molen.
U had misschien al
gezien dat de wieken van onze molen
er af zijn. Dit is
niet door de storm
gebeurd, maar er
wordt momenteel
groot onderhoud
gepleegd. Er komen
nieuwe wieken op
de molen, de vorige
waren van het bouwjaar 1976 en zijn dan aan het eind van hun levensduur. Er komen
nu klepjes op de molenwieken die automatisch open gaan bij harde wind en weer
dicht gaan als de wind afneemt. Hierdoor krijgt de molen een gelijkmatigere gang
van draaien en kunnen we een nog beter product leveren. Ook de molenas is uit de
molen. Deze is doorboord om de kleppen draaiende voort te kunnen bedienen.
Het meest zichtbare is wel dat de molen al bijna acht weken in de steigers staat,
gebouwd door de firma Koedooder uit Oosterblokker die de molen een warm hart
toedraagt. Als de steigers straks zijn verwijderd, staat daar een molen met een geheel
nieuwe rieten kap. Het riet dat ook al sinds 1976 weer en wind trotseert, was op sommige plekken zeer dun waardoor we binnen wel eens lekkage hadden.
Met dit stukje vakwerk zijn rietdekkers uit Schoonebeek in Drenthe vijf weken bezig
geweest. Het is Hollands riet van zeer fijne kwaliteit. Deze rietdekkers zijn ware vakmensen want op de molenkap is alles rond en als je het eindresultaat ziet dan vind ik
dit super, zo mooi strak en glad.
Maar ja, zo’n grote restauratie gebeurt nu eenmaal eens in de zoveel jaar. Omdat
onze molen een werkend monument is, willen wij als stichting de molen ook in zo
goed mogelijke staat houden.
Het is echter soms heel moeilijk om aan de benodigde financiën te komen. U kunt
onze molen steunen door op onze website www.stichtingmolendekrijgsman.nl te klikken op kopje Donateur. Voor een klein bedrag per jaar kunt u van een mooie molen
aan de Noorderdracht genieten die eigenlijk altijd wel draait in ons mooie West-Friese landschap. Wij houden u op de hoogte over het wel en wee van onze molen.
Erik Dudink, molenaar De Krijgsman
www.stichtingmolendekrijgsman.nl

Nieuws van de Appelperebessegaardtuin
Het is voorjaar dus er is steeds meer actie in de buurttuin. Er zijn wat fruitbomen bijgekomen en er is bloemenzaad gestrooid.
Inmiddels is ook de zaaibak niet alleen in elkaar gezet, maar ook al in gebruik. De
eerste zaadjes zitten erin en we hopen binnenkort de groene kopjes boven de aarde
uit te zien steken. De plantjes die bij diverse mensen in de buurt zijn ondergebracht,
worden al groot en kunnen over een paar weken ook hun plekje in de tuin veroveren.
Alle logeeradresjes,
alvast bedankt!
Nou zijn er soms
mensen die heel
voorzichtig aangeven dat de middelste heuvel een
beetje op een grafheuvel lijkt. En verhip, lopende vanaf
de Appelgaard lijk(t)
dat inderdaad, maar
gelukkig kunnen we
je verzekeren dat dit
natuurlijk niet het
geval is. Inmiddels
groeit er alweer het
een en ander op dus dan ziet het er vast alweer anders uit. Ondertussen is de heuvel
in onze buurttuin-volksmond gekscherend al wel benoemd tot ‘het Graf’.
In het Samenspel van maart stond een beetje uitgelegd hoe we het financieel rondbreien. Van het CDA Hoorn mogen we nu ook nog twee stukken gereedschap uitzoeken, wat altijd welkom is en waarvoor onze dank.
Wat op z’n West-Fries gezegd ook heel pittig is,
zijn de spontane giften van twee verschillende
dames uit de buurt die ons zomaar, onafhankelijk
van elkaar, tien euro in de hand wurmden.
Steeds vaker zijn er ook andere buurtgenoten actief in en om de tuin en we horen ook regelmatig
dat het zo leuk is zo’n buurttuin en dat we in een
fijne buurt wonen! En zo is het maar net. We boffen met het wonen in zo’n prachtig dorp, of het nu
Zwaag, Zwaagdijk, Oosterblokker of Blokker is.
Groetjes Theo, Joke, Ans, Fia, Sonja
en twee keer Marjo

Lourdeskapel Zwaag
De Lourdeskapel is nog steeds maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag open voor
een gebed of om een kaarsje op te steken. Op de vrijdagochtend is de openkapelgroep aanwezig van 10.00 tot 12.00 uur. In de meimaand zijn wij er ook op de woensdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur.
In deze groep hebben enkele veranderingen plaatsgevonden. Gerard Korse is, na het
sluiten vanwege corona, niet meer gestart bij de groep. Ook Truus Wever stopte per
april. We begonnen 16 jaar geleden met zeven personen, heel royaal, en nu zijn we
nog met z’n vieren, eigenlijk een beetje weinig.
Na de restauratie van zo’n 20 jaar geleden, was vorig jaar het herstel aan de vloer
nodig en is buitenom geschilderd. Aansluitend is de schilder in de kapel aan het werk
geweest. Ik hoop dat nu ook de muur met het tegelmotief weer mooi is. Helaas is het
glas-in-loodraam, met de afbeelding van de uitverkiezing van Jozef voor Maria, twee
maanden geleden beschadigd door het gooien van steentjes tegen de ruit.
Zo is er af en toe iets te doen en blijven er kosten. Dan is het fijn als er ergens een
potje is genaamd: Stichting tot behoud Lourdeskapel, Zwaag, rekeningnummer
NL14RABO0376844027. Hierop storten mensen af en toe giften zodat dat potje kan
blijven bijdragen aan de kapel.
In de maand mei is altijd de bekendmaking van de obligatietrekking. Dit was de 18e
keer. Nog twee keer en dan kan dit onderdeel van de restauratie van de Lourdeskapel
worden afgesloten. Met nog steeds veel dank aan de deelnemers.			
					
Namens de Openkapelgroep, Rina Gitzels
Uitslag 18e obligatietrekking Lourdeskapel
3
16
66
75
82 109 110 132 139 146 174 215
216 224 257 274 280 354 370 402 403 408 433 454
469 496 502 522 557 580 593 599 602 688 724 742
801 813 862 880 893 946 960 966 976 996 1017 1035
1044 1115 1117 1121 1137 1144 1145 1162 1180 1182 1184 1188
Voor vragen over de trekking kunt u contact opnemen met de heer A. v.d. Meer,
.
telefoon 0229-235956

Losse stoeptegel?

Meld het op
www.hoorn.nl/melding

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

Muziekvereniging
St. Caecilia
Zwaag
Hier weer een
berichtje van St. Caecilia. Door corona
kunnen we helaas
nog niet repeteren,
maar dat doet niet
af aan de saamhorigheid van onze vereniging. Zo wordt er
regelmatig contact
gehouden in de St.
Caecilia-appgroep
en ontving iedereen ook een leuk
paaspakketje in het
paasweekend, waar
iedereen duidelijk
van heeft genoten!
We hopen elkaar
snel weer te kunnen
zien, maar voor nu
blijven we nog even
thuis muziek maken.

Vrijwilligers gezocht voor NLdoet
Op 29 mei doet Vrijwilligerspunt Westfriesland mee
aan de grootste vrijwilligersactie van Nederland: NLdoet. Jong en oud kan op deze
dag de handen uit de mouwen steken voor diverse leuke vrijwilligersklussen in WestFriesland. Van helpen in de moestuin Stadslandbouw in Hoorn en het opknappen
van het Groene Kerkje in Lambertschaag, tot het helpen met het onderhoud van de
bronstijdboerderij in het Zuiderzeemuseum. En er worden nog vrijwilligers gezocht!
Eigenlijk zou dit jaar
NLdoet plaatsvinden
in maart, maar initiatiefnemer Oranje
Fonds verplaatste
het in verband met
corona naar 28 en
29 mei. Diverse
organisaties in
West-Friesland doen
op zaterdag 29 mei
mee met NLdoet en
hebben een divers
aanbod van vrijwilligersklussen. Vrijwilligerspunt helpt bij het vinden van vrijwilligers
die een dagje of dagdeel de handen uit de mouwen willen steken en heeft daarvoor
de website www.vwpnldoet.nl gemaakt, waar vele leuke vrijwilligersklussen op staan.
Klaas-Jan Groot van Vrijwilligerspunt geeft aan dat er veel klusjes zijn blijven liggen
bij organisaties door corona en daarom blij is dat NLdoet toch doorgaat dit jaar. Hij
hoopt dat ze veel mensen kunnen enthousiasmeren eenmalig de handen uit de mouwen te steken en deze organisaties te helpen. Er hebben zich al vrijwilligers aangemeld, maar ze kunnen er nog veel meer gebruiken.
Maak kennis met vrijwilligerswerk
Iedereen kan zich aanmelden voor een vrijwilligersklus en het aanbod is divers, er is
voor iedereen wat wils. De klussen zijn voornamelijk buiten en voldoen aan de coronamaatregelen. Jong en oud kan zich aanmelden. Bijvoorbeeld jongeren die nog een
maatschappelijke stage zoeken. Maar ook vrijwilligers die door corona hun bestaande
vrijwilligerswerk tijdelijk niet kunnen uitvoeren, kunnen op deze dag toch iets betekenen voor een ander. Voor iedereen die nog geen vrijwilligerswerk doet, is NLdoet
de uitgelezen mogelijkheid kennis te maken met vrijwilligerswerk. Het zal niet voor
het eerst zijn dat mensen na NLdoet zijn blijven hangen bij de organisatie.
Aanmelden
Wil jij de handen uit de mouwen steken op 29 mei op NLdoet? Meld je aan via www.
vwpnldoet.nl of stuur een e-mail naar mas@vrijwilligerspunt.com of bel 0229-216499.

Herinnert u zich deze nog?
Vanuit de beeldbank van Historische Stichting De Cromme Leeck’
hier wederom een locatie in Zwaagdijk-West.
De Balkweit
Deze foto is genomen in de richting van de Zwaagdijk. We zien in
de verte twee twee-onder-een-kapwoningen. Deze staan aan de
Zwaagdijk en zijn gebouwd in 1957. De foto is genomen vóór 1962, want in dat jaar is
de oude woning van Jan Homan (links op de foto) gesloopt.
De dame op de foto is Cathrien Bijholt, weduwe van Kees Jong.

In het jaarboek van De Cromme Leeck van 2021 wordt een verhaal over de Balkweit
opgenomen. Hierbij enkele wetenswaardigheden uit het jaarboek.
De naam van de Balkweit vindt zijn oorsprong in het verre verleden. We moeten
daarvoor teruggaan tot begin 1600. Diverse stukken land in de buurt hadden een
naam. We zagen namen als Klokkeweid, Grooteweid en dus ook Balkweid. Dit laatste
stuk land was alleen maar bereikbaar middels een balk over de sloot. Vandaar de
naam. Balkweid is later Balkweit geworden.
De Balkweit is tot 1916 een landpad geweest (de Balkweide). In dat jaar is het pad
verkocht en kreeg het zes eigenaren. In de jaren daarna zijn er zeven woningen aan
de Balkweit gebouwd. Een deel daarvan hoorde bij Zwaag en het andere deel bij
Zwaagdijk.
In de periode na de Tweede Wereldoorlog wilde de gemeenteraad van Zwaag dat
er woningbouw zou komen langs de Balkweit. De loco-burgemeester, die in die
Lees verder op de volgende pagina >>

tijd waarnam voor burgemeester Wiering, was hier tegen. Hij was eigenaar van dat
betreffende stuk grond en hij had dit toebedacht aan zijn kinderen. Na enkele felle
discussies in de gemeenteraad is uiteindelijk toch gekozen voor nieuwbouw langs de
Krijterslaan. Door de komst van de Westfrisiaweg is uiteindelijk de Balkweit als verbinding tussen Zwaag en Zwaagdijk komen te vervallen. De Oostergouw en het stukje
fietspad naar Zwaagdijk maken nu nog die verbinding.
Bent u benieuwd naar nog meer oude plaatjes van Zwaagdijk (en Wognum of Nibbixwoud), 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.

De Blokkers genomineerd voor Club van het jaar
Voetbalvereniging De Blokkers is genomineerd voor ‘Club van het
jaar’ editie 2021. De vereniging is een actieve voetbalvereniging
en bestaat dit seizoen precies 90 jaar. We hebben meer dan 700
leden die graag hun favoriete spelletje uitvoeren. We zoeken
graag naar de beste mogelijkheden voor onze leden waarin we
staan voor: persoonlijke groei, een veilige omgeving, plezier, de
mogelijkheid om uniek als mens te zijn en de mogelijkheid om
met de eigen talenten aan onze club verbonden te zijn. Tijdens corona heeft de club
onder de noemer ‘lekker voetballen op eigen complex’ veel activiteiten georganiseerd
voor de jeugd om ze bezig te houden.
Stemmen op De Blokkers kan tot 24 mei door je stem uit te brengen op
www.clubvanhetjaar.nl/-sportclub-hoorn
De verkiezing Club van het Jaar is onderdeel van Rabo ClubSupport. Rabo ClubSupport biedt sport- en cultuurverenigingen kennis, een netwerk en financiële ondersteuning. Om ze sterker te maken, voor nu en in de toekomst.
Rabobank is vanaf haar oprichting nauw betrokken bij clubs en verenigingen. Dat
komt omdat zij als coöperatie ook een soort vereniging of club is. Daarom heeft
Rabobank samen met NOC*NSF, AD.nl, LKCA en Kunstbende het initiatief genomen
om het fenomeen verenigen te vieren en te belonen. Dit jaar staat de veerkracht van
de clubs centraal. De organisatoren roepen alle clubs op om hun veerkracht zichtbaar
te maken, anderen daarmee te inspireren en de waardering en erkenning te krijgen
die ze verdienen. De verkiezing bestaat uit meerdere rondes. De uiteindelijke winnaar
krijgt als prijs een masterclass.
Open dag zaterdag 8 mei
Zelf ervaren hoe leuk de voetbalvereniging is? Speciaal voor nieuwe jeugdleden organiseren we op zaterdag 8 mei een leuke open dag. Meer informatie over deze open
dag kun je vinden op www.blokkers.nl

Wij hopen, net als iedereen, dat de deuren van Ontmoeten bij Brinkpark snel weer
geopend kunnen worden. We missen de bezoekers, de activiteiten en de gezelligheid
in het ontmoetingscentrum. Achter de schermen zijn we druk bezig met voorbereidingen zodat we, zodra de maatregelen dit toelaten, iedereen weer kunnen ontmoeten.
Eetkring
Zodra de maatregelen het toelaten willen we weer starten met de eetkring. Omdat
het gezelliger is om samen te eten dan alleen, bieden wij de mogelijkheid om in Ontmoeten bij
Brinkpark gezamenlijk de
warme lunch
te gebruiken.
U bestelt en
betaalt de
maaltijden bij
DingDong en
deze worden
centraal bezorgd bij onze
keuken, waar
de maaltijden
van maandag
t/m vrijdag
door vrijwilligsters worden verwarmd en opgediend. Als u hier gebruik van wilt maken, kunt u per week bekijken of u voor elke dag of voor enkele dagen een maaltijd
wilt bestellen. U bent nergens toe verplicht. De maaltijden worden twee weken van
tevoren besteld en twee dagen van tevoren koelvers bezorgd, dus geen diepvries.
Om u aan te melden of voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marion
Verhulst, telefoonnummer 06-24963257.
Activiteiten
De activiteiten in Ontmoeten bij Brinkpark zijn gestopt tot nader bericht van RIVM.
We hopen u, zodra het kan, weer te Ontmoeten in Brinkpark!
Wilt u meer weten over de activiteiten, dan kunt u uw vraag stellen via de website
www.ontmoetenbijbrinkpark.nl Bellen of mailen kan natuurlijk ook via telefoonnummer 088-6652701 of e-mail info@ontmoetenbijbrinkpark.nl

Alleenstaand met behoefte aan een gezellig contact
In mijn werk als consulent ouderen bij MEE & De
Wering heb ik regelmatig te maken met mensen
die deze behoefte hebben. Vaak is dat doordat de partner is overleden. Met een
beetje geluk is er wel steun en contact van eventuele kinderen, maar dat is toch een
ander contact dan bijvoorbeeld een goede vriend of vriendin. Overigens komt dit
ook voor bij mensen die bijvoorbeeld nooit een partner hebben gehad, maar met het
klimmen der jaren door bijvoorbeeld overlijdens in de vriendenkring hun contacten
zien verminderen. En zeker nu door Covid de mogelijkheden om anderen te ontmoeten tamelijk ‘schraal’ zijn, doet zich het alleen zijn extra voelen.
De meest voor de hand liggende oplossing is natuurlijk om er zelf op uit te gaan, aan
te sluiten bij een vereniging zoals de jeu de boules-vereniging, een koor of de biljartclub. Of om bijvoorbeeld activiteiten op te zoeken in het wijkcentrum of cultureel
centrum. Helaas is dat nu nog even niet goed mogelijk. Een andere optie is om via
Zonnebloem, WonenPlus of een andere organisatie een vrijwilliger aan te vragen die
op huisbezoek komt. ‘Maatjes’ kunnen ook worden gezocht via een oproep op
www.vrijwilligerspunt.com of www.leukeluitjes.nl
Zelf vind ik het ook een mooie oplossing om te kijken of iemand zelf iets kan betekenen voor een ander door zich niet te melden als hulpvrager, maar aan te bieden
als vrijwilliger bij een van de vele instellingen die om mensen zitten te springen. Dan
worden twee vliegen in één klap gevangen: er ontstaan nieuwe contacten én het is
nog eens heel zinvol ook.
Mocht u zichzelf herkennen in deze situatie, schroom dan niet om contact te zoeken
met ons via telefoonnummer 088-0075140. Afhankelijk van de gemeente waarin u
woont, krijgt u ondergetekende of een van mijn collega’s aan de telefoon.
Jan Olijve, cnsulent ouderen

Oproep
In het kader van bovengenoemd stukje deze oproep van een alleenstaande tachtiger uit Blokker. Hij is al enige tijd weduwnaar en zou graag contact krijgen met
een vrouw, leeftijd circa 75 jaar, om bijvoorbeeld één keer per week iets gezelligs
te doen. Hoe, dat is natuurlijk in overleg met elkaar. Het kan zijn gewoon wat
praten (hij heeft een brede interesse en volgt de actualiteit), een spelletje doen,
luisteren naar mooie muziek. Of er even op uit (meneer heeft zelf geen auto),
klein stukje lopen, toertje met de scootmobiel, genieten van de natuur. Hij weet
de weg op de computer, kan ook mailen of beeldbellen. Mogelijk dat het contact
zich kan ontwikkelen tot een mooie vriendschap.
Heeft u dezelfde wens, neemt u dan contact op met Jan Olijve, consulent ouderen
bij MEE & De Wering via 06-53283177 of e-mail j.olijve@meewering.nl

Na 75 jaar vrijheid in Blokker
Vanwege de verscherpte maatregelen omtrent het coronavirus zal de gebruikelijke 4 mei herdenking Blokker in
de Dorpskerk en bij het monument wederom niet plaatsvinden. Nu het stof van dit in
alle opzichten ongewone jubileumjaar is neergedwarreld, maken we pas op de plaats.
Het jaarthema van 2021 is dan ook ‘Na 75 jaar vrijheid’. Dit is een jaar waarin we de
balans opmaken: waar staan we nu? Hoe vrij zijn we in 2021? En wat zou onze eigen
inzet zijn om dit te behouden?
Bij de aankomende 4 mei herdenking willen wij de inwoners van Wester- en Oosterblokker vragen om, net als vorig jaar, onze onderlinge verbondenheid te tonen door
thuis, alleen of samen met uw gezin, twee minuten stil te zijn en alle slachtoffers te
herdenken. Wij volgen hiermee het advies op van Het Nationaal Comité 4 en 5 mei.
Dit jaar herdenken wij thuis. We staan wellicht alleen maar toch samen stil bij beide
bijzondere dagen. Hang de vlag op beide dagen, speel het Taptoesignaal mee, zing
mee en spreek over de vrijheid. Vooral onder de huidige opgelegde maatregelen
beseffen we weer hoe fijn vrijheid is.
Zoals ieder jaar wordt tijdens de Nationale Herdenking om 19.58 uur het signaal Taptoe geblazen, gevolgd door twee minuten stilte om 20.00 uur. Vorig jaar is aan alle
blazers van Nederland gevraagd op het Taptoe signaal mee te spelen vanuit huis. Het
zou mooi zijn om dat dit jaar een vervolg te geven. Na de twee minuten stilte klinkt
het Wilhelmus. Het Nationaal Comité nodigt iedereen uit om thuis mee te zingen.
Met vriendelijke groet, Het Comité 40-45 te Blokker

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.
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 Dorpskerken van Zwaag en Blokker.

Vervolg werkzaamheden Gasunie bij Oosterblokker
Dinsdagmiddag 6 april werd Oosterblokker opgeschrikt door een incident waarbij een
leiding van N.V. Nederlandse Gasunie inwendig beschadigd raakte bij werkzaamheden. Hierdoor moest een leidingdeel drukloos gemaakt worden door het in de leiding
aanwezige gas per direct af te blazen. Dit afblazen ging gepaard met een krachtig
geluid en mogelijk de verspreiding van het typische ‘gasluchtje’.
Bij het incident is een veiligheidsprotocol in werking getreden waarbij - naast het
afblazen - uit voorzorg iedereen binnen een afstand van vijfhonderd meter in veiligheid gebracht moest worden. Dit betrof tweehonderdveertig adressen in Oosterblokker. Inwoners zijn gevraagd tijdelijk hun woning of bedrijf te verlaten. Gelukkig was
de situatie snel onder controle zodat bewoners weer konden terugkeren naar hun
woning. Dat neemt niet weg dat Gasunie de omgeving een ongemakkelijk moment
heeft bezorgd. Dat spijt Gasunie zeer en daarvoor heeft ze op 8 april middels een
kaart haar welgemeende excuses aangeboden aan de bewoners van de geëvacueerde
adressen.
Werkzaamheden t/m juni: vaker afblazen
Gasunie snapt dat het incident grote impact heeft gehad op de omgeving en dat
de huidige werkzaamheden met aandacht worden gevolgd en bekeken. Omdat de
werkzaamheden nog tot en met juni voortduren, wil Gasunie graag in breder verband
melden dat er de komende tijd gepland, maar ook ongepland zal worden afgeblazen. Het afblazen van gas is een standaardprocedure bij dergelijke werkzaamheden
waarover zo’n tweehonderd omwonenden en de hulpverleningsdiensten op 22 maart
per brief zijn geïnformeerd. Gasunie zal het afblazen zo veel mogelijk uitvoeren bij
haar locatie in Zwaag, maar sluit niet uit dat er af en toe kleine hoeveelheden restgas
kortstondig worden afgeblazen bij de werklocatie in Oosterblokker. Het eerstvolgende afblaasmoment staat gepland voor 11 mei. Afhankelijk van de voortgang van de
werkzaamheden, kan het afblazen één tot enkele dagen eerder of later plaatsvinden.
Hoe de beschadiging precies tot stand is gekomen, onderzoekt Gasunie nog. Het onderzoek kan enkele maanden duren. De resultaten van het onderzoek zullen in overleg tussen de gemeente en Gasunie met de omgeving en de raad worden gedeeld.
Meer informatie
Als u als omwonende vragen heeft over de werkzaamheden, de gasleiding of het incident kunt u deze stellen per e-mail via omgevingsloket@gasunie.nl of door te bellen
naar telefoonnummer 050-5211800.
Gerben van Dijk, Adviseur Omgevingscommunicatie
www.gasunie.nl

Nieuws van volleybalvereniging Wham Wham
Ook van ons even een berichtje om te laten weten hoe we ons door
deze tijden heen ‘slaan’.
Eerst even terug naar oktober 2020: ons 50-jarig bestaan en de
bijbehorende festiviteiten die helaas niet door konden gaan. We
hebben een nieuwe datum voor het vieren van dit jubileum en wel
zaterdag 9 oktober. Laten we met z’n allen hopen dat de situatie
dan onder controle is en we op gepaste en veilige wijze feest kunnen vieren. Sporten in de zaal is er, met uitzondering van de jeugd, helaas het afgelopen seizoen niet van gekomen. Zowel het spelen van de competitie als de trainingen
waren niet mogelijk. Nu de temperaturen wat aangenamer zijn geworden hebben we
onze activiteiten naar buiten verplaatst. Er wordt inmiddels al enkele weken fanatiek
getraind op gras en zand. Met dank aan voetbalvereniging HSV Sport wordt door een
deel van onze leden gebruik gemaakt van de velden in Risdam-Noord.
Daarnaast hebben we gelukkig al enkele jaren de beschikking over onze beach volleybalvelden in Westerblokker. Ook daar wordt momenteel volop getraind door zowel
jeugd als onze senioren. Dit natuurlijk met inachtneming van de nodige veiligheidsvoorschriften. Zo proberen we toch weer onze conditie en spelvaardigheid op peil te krijgen.
Verder zijn de voorbereidingen voor het seizoen 2021-2022 inmiddels in volle gang.
Mocht je interesse hebben in onze club, kijk dan even op onze website www.whamwham.nl of onze Facebook en Instagram pagina’s.
Groeten van PR Wham Wham

In het groen geweest? Doe de tekencheck!
Ondanks de coronamaatregelen kunnen we deze lente genieten van
de natuur. Maar de start van de lente betekent ook de start van het tekenseizoen.
Onlangs is ‘De Week van de Teek’ geweest. Tijdens deze week werd landelijk aandacht gevraagd voor teken en de gevolgen van tekenbeten. Aandacht die helaas hard
nodig is; ongeveer 1 miljoen mensen per jaar krijgen een tekenbeet. Teken kunnen
ziektes overbrengen, zoals de ziekte van Lyme. Het is daarom belangrijk dat je weet
hoe je tekenbeten kunt voorkomen en wat je kunt doen als je toch gebeten bent.
Check jezelf!
Door je huid te bedekken met kleding of door je in te smeren met DEET kun je
beschermd worden tegen tekenbeten. Het is belangrijk om jezelf en je kinderen te
controleren op teken als je in de natuur geweest bent. Teken hebben een voorkeur
voor liezen, knieholtes, oksels, bilspleet, randen van het ondergoed, achter de oren
en rond de haargrens in de nek. Controleer deze plekken dus extra goed. Als je toch
gebeten bent, moet de teek zo snel mogelijk worden verwijderd.
Meer informatie? Op de websites van GGD Hollands Noorden en bij het RIVM vindt u
meer informatie over teken en tekenbeten.

Minibieb Yellowlaan in Blokker
Sinds 19 maart is onze minibieb geopend aan de Yellowlaan 23 in Blokker. Hiermee willen we graag geheel
gratis en zonder verplichting
boeken, strips en tijdschriften die gelezen zijn verder
laten zwerven. Ons kastje is
ook aangemeld als KinderzwerfboekStation, waarmee
het voor kinderen extra leuk
wordt om (weer) boeken te
gaan lezen. Twee keer per jaar
komt Stichting Kinderzwerfboek met een mooie donatie
van nieuwe kinderboeken. Deze boeken worden geregistreerd met een uniek nummer en met die code kun je de zwerftocht van het boek volgen. Steeds als deze code
ingevuld wordt op deze website, krijg je een mailtje en weet je waar het boek is.
Inmiddels is het kastje al goed bezocht door omwonenden maar we zouden het leuk
vinden om extra bereik te krijgen omdat we afhankelijk zijn van inbreng van boeken
voor een gevarieerd aanbod. We plaatsen boeken voor alle leeftijden en iedereen
is welkom om hier gebruik van te
maken.
U kunt elke dag gratis boeken en
strips lenen, ruilen, meenemen en
brengen. Er zijn boeken voor alle
leeftijden en er staat ook een bak
voor tijdschriften. Geen verplichting
om een boek uit de bieb terug te
brengen, maar laat ze vooral verder
zwerven.
Heeft u ook boeken die klaar zijn om te gaan reizen? Doneer ze aan de Minibieb!
Als het niet in de bieb erbij past, staat er om de hoek bij de voordeur een metalen
tafeltje. Wij kunnen dan zorgen voor een regelmatige aanvulling. Volg de kast op
Facebook voor updates van de kastinhoud, zoek naar: Minibieb Yellowlaan
Meer weten over Minibieb? Kijk op www.minibieb.nl
Hoe werkt een KinderzwerfboekStation? Kijk op www.kinderzwerfboek.nl
Waar staan nog meer Minibiebs in de buurt? Download de app of kijk op
www.minibibliotheek.nl
Met vriendelijke groet, Bas en Astrid Eissen

Rooms-Katholieke kerkdiensten
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
Kerkgebouwen:
Hoorn
Oosterblokker
Westwoud
Zwaag

H.H. Cyriacus - en Franciscuskerk, Grote Noord 15, 1621 KD Hoorn
O.L.V. Visitatiekerk, Oosterblokker 68, 1696 BJ Oosterblokker
St. Martinuskerk, Dr. Nuijensstraat 78, 1617 KD Westwoud
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 14.00 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.
Za. 01 mei

19.00 uur

Westwoud

Eucharistieviering

Zo. 02 mei

09.30 uur

Zwaag

Eucharistieviering

		

11.00 uur

Hoorn

Eucharistieviering

Za. 08 mei

19.00 uur

Oosterblokker

Eucharistieviering

Zo. 09 mei

09.30 uur

Zwaag

Eucharistieviering

		

11.00 uur

Hoorn

Eucharistieviering

Do. 13 mei

09.30 uur

Zwaag

Hemelvaart

				

Eucharistieviering

		

11.00 uur

Hoorn

Eucharistieviering

Za. 15 mei

19.00 uur

Westwoud

Eucharistieviering

Zo. 16 mei

09.30 uur

Zwaag

Eucharistieviering

		

11.00 uur

Hoorn

Eucharistieviering

Belangrijke gegevens en telefoonnummers
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
A.E. Meijer
Pennekamplaan 57-59
Huisartsenpraktijk Bangaerde
Krommewoud 46
Huisartsenpraktijk Julianalaan
Julianalaan 9a
Huisartsenpraktijk Bangert en Oosterpolder, Jacobsstaf 52-b,
Huisartsenpraktijk Scheer
Boekerij 54

1695 BA
1696 CB
1689 JP
1689 EG
1689 XG
1695 JC

Blokker
Oosterblokker
Zwaag
Zwaag
Zwaag
Blokker

0229 - 23 21 30
0229 - 26 16 66
0229 - 26 15 22
0229 - 21 22 22
0229 - 22 80 41
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
Zwaag, Zwaagdijk-West
R.K. Begrafenis- en Crematievereniging St. Barbara
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.

