
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 11 juni kunt u inleveren 

uiterlijk op woensdag 2 juni 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 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 10 28 mei 2021

Het Samenspel is een twee-wekelijkse uitgave (oplage 7000 stuks) 
van Stichting Samenspel en heeft tot doel de inwoners van Blokker, 
Oosterblokker, Bangert-Oosterpolder, Zwaag en Zwaagdijk-West op 
de hoogte te houden van de activiteiten van de verenigingen, stich-
tingen en organisaties in deze dorpen.

Redactieleden Samenspel: redactie@stichtingsamenspel.nl

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

SAMENSPEL
St icht ing



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

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

Steun onze vereniging
Van 28 mei t/m 5 juni doet muziekvereniging De Her-
leving Zwaag mee aan de jaarlijkse actie van het Prins 
Bernhard Cultuurfonds. De collecte is dit jaar voor de 
tweede keer mobiel, via appjes, mailtjes en social media. 
De opbrengst van de actie is bestemd voor de organisaties 
die actievoeren. Muziekvereniging De Herleving  voert 
actie om geld in te zamelen voor nieuwe instrumenten, waaronder een fagot en een 
dwarsfluit. Bovendien wil onze vereniging zich blijven inzetten om zoveel mogelijk 
kinderen de gelegenheid te bieden kennis te maken met muziek. Doordat vorig jaar 
het collecteren aan huis niet kon plaatsvinden door het coronavirus is men begon-
nen met het opzetten van het digitaal collecteren (geen bussen en collectanten meer 
langs de deur). Het is veiliger voor de collectant en iedereen kan meedoen.

Muziek verbindt. Muziekvereniging De herleving probeert zich zoveel mogelijk te 
laten horen, zoals onlangs bij de dodenherdenking op 4 mei. Maar ook bij feestelijke 
gebeurtenissen en tijdens onze concerten.
Om onze harmonie nog mooier te laten klinken sparen we nu voor nieuwe instru-
menten. De nieuwe instrumenten zijn dure investeringen, die mede door een subsidie 
van het Prins Bernard Cultuurfonds mogelijk worden. Daarom vraagt muziekvereni-
ging De Herleving u een bijdrage te doen aan de Anjeractie van het Prins Bernard 
Cultuurfonds. Dit kan via onderstaande QR code.

Het Prins Bernhard Cultuurfonds organiseert al sinds 1946 de 
Anjeractie. Het is de oudste collecte van Nederland. Ieder jaar 
collecteren honderden organisaties voor hun vereniging én 
voor het Cultuurfonds. Er is nog steeds grote noodzaak om 
lokale cultuurorganisaties te steunen. Vandaar dat het Cultuur-
fonds de hele netto opbrengst weer teruggeeft aan de organi-
saties die collecteren.

Wij bedanken het LOP
Stichting Historisch Zwaag wil hierbij graag het LOP 
bedanken voor haar (extra) bijdrage aan de uitgave van ons nieuwe boek ‘Zwaag 
door de eeuwen heen’. Dit boek wordt, indien mogelijk, in het najaar gepresenteerd 
in de Dorpskerk van Zwaag. Nogmaals dank aan het LOP!



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   7 juNi
MAANDAG 21 juNi

Geachte Zwagers, Blokkerders en Horinezen,
We beginnen bijna weer hoor, ons indoor bowls-spel. En wel op 6 september, 
aanvang 13.00 uur in Sporthal Zwaag. U kunt zich vanaf heden vrijblijvend opgeven 
via onze website www.indoorbowlsbzh.nl Bellen kan ook via 06-51437119 (Loek Bakker). 
Onze slogan luidt: minder zitten is wel zo gezond. Meer bewegen, altijd beter.
Blijf gezond en kom dus naar de club van Indoor Bowls. 
Meer informatie: info@indoorbowlsbzh.nl  

Vriendelijke groeten van onze bowls-leden

Start van 
indoor Bowls 
seizoen

Videospel Among us bij jongerencentrum De Kreek 

Woensdag 9 juni brengen wij het videospel Among Us naar de 
Bangert en Oosterpolder! Wij dagen je uit om de imposter te 
ontmaskeren en als crewmates samen te werken om het 
jongerencentrum weer veilig te maken. Doe jij ook mee?

Naam: Among Us - Live!
Plaats: Jongerencentrum De Kreek, Meetketting 1-3
Tijd: 15.00 tot 16.30 uur
Leeftijd: Groep 6 en ouder

Opgeven kan via www.hoornbeweegt.nl
Vragen? Stel ze via m.olijve@netwerkhoorn.nl



Stofbonkie
Op vrijdagochtend train ik een uur onder de bezielende 
leiding van Daphne. Nu niet zoals normaal in De Plataan, 
maar buiten met uitzicht op de kerktoren. Met de tablet 
stuurt ze de muziek aan en op het ritme doen we de squats, 
jumping-jacks, tip-tops en nog meer vermoeiende oefe-
ningen. Tijdens een oefening duurt een muziekblokje heeeeel lang en moet ik weer 
denken aan mijn platenspeler van vroeger.
Ik kon eindeloos bezig zijn met plaatjes draaien. Plaatje uit de hoes, even afvegen, de 
arm naar achter trekken om de schijf te laten draaien en de naald op het juiste plekje 
op de plaat zetten. Luisteren naar de muziek met hier en daar gekraak. Na vijf minu-
ten was het plaatje alweer afgelopen en kon je hem omdraaien of een ander plaatje 
opzetten. We hadden singles van onder andere The Cats, Tee-set, Joan Baez en het 
vrolijke Cocktail Trio. Na een paar plaatjes vergat ik meestal om ze eerst af te stoffen. 
Dan kraakte het wat meer en uiteindelijk bleef de naald hangen in een groef, omdat 
er een stofbonkie aan de naald vast zat. Dan hoorde ik steeds het zelfde stukje uit het 
liedje en moest ik eerst de naald schoon pulken om weer verder te gaan.
Daphne heeft de gang erin en de muziek gaat maar door. En als ze roept ‘Doorgaan, 
nog even volhouden!’, hoor ik de muziek waarbij het lijkt dat de plaat is blijven han-
gen. Steeds hetzelfde deuntje repeterend door de ruimte terwijl onze spieren ver-
zuren van die ene beweging. Het is een verademing als het verlossende aftellen van 
Daphne begint. ‘Nog vier, drie, twee, een en stoppen maar!’, zegt ze met een grote 
grijns op haar gezicht. We gaan dribbelen op de plaats en ontspannen even. ‘Lek-
ker muziekie!’, roept Daphne er even tussendoor en het duurt niet lang voor ze een 
volgende oefening voordoet waarbij de volgende spiergroepen getergd worden. ‘Doe 
maar mee!’, roept ze dan en ja hoor, de muziek blijft uiteindelijk weer hangen. ‘Pulk 
nu dat stofbonkie van de naald!’, denk ik dan weer. Maar niets ervan, we moeten 
doorgaan! Met het gevolg dat ik het weekend bij veel bewegingen even aan Daphne 
moet denken.

  Column Anja

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   9 juNi
 WOENSDAG 23 juNi
SVP PAPIER GEBUNDELD OF IN DOOS/BAK AAN DE WEG ZETTEN.



Gezamenlijke inkoopactie woningisolatie

Tot en met 15 augustus is er voor inwoners uit de gemeente 
Hoorn een gezamenlijke inkoopactie voor woningisolatie en verduurzaming. Met 
deze actie worden inwoners op weg geholpen bij het verduurzamen van woningen. 
Naast de inkoopactie zijn er ook subsidieregelingen die het isoleren van een woning 
extra interessant maken. De actie is een samenwerking met het Duurzaam Bouwloket.

Wat houdt de actie in?
Een collectief van isolatiebedrijven uit de regio biedt de mogelijkheid om een gratis 
en vrijblijvende offerte aan te vragen voor woningisolatie. Woningisolatie wordt 
tegen een zeer gunstige prijs aangeboden. Denk dan aan spouwmuur-, dak-, vloer- 
en bodemisolatie en HR++-glas. De inkoopactie is geldig t/m 15 augustus. Aanvragen 
gaat via de website: www.duurzaambouwloket.nl/aanbod-wijkaanpak-hoorn

Subsidieregelingen 
Door de gemeentelijke duurzaamheidslening en landelijke subsidie is het extra inte-
ressant om een woning stapsgewijs te verduurzamen. 
Benieuwd welke subsidies er beschikbaar zijn? Vul dan de online subsidiecheck in via 
www.duurzaambouwloket.nl/subsidiecheck

Comfortabel wonen
Een goed geïsoleerd 
huis verbruikt minder 
energie, is goed voor 
het milieu en heeft 
lagere energiekosten. 
De warmte blijft binnen 
in de winter en in de 
zomer is het juist koeler 
en minder vochtig. 
Begin met plekken waar 
nog geen isolatie zit en 
die makkelijk te isoleren 
zijn. Zoals de muren, het 
dak of de vloer.

Gratis en onafhankelijk advies
Duurzaam Bouwloket wordt door de gemeente Hoorn ingezet om bewoners gratis 
en onafhankelijk advies te geven over het energiezuinig, comfortabel en aardgas-
vrij maken van hun woning. Ga naar www.duurzaambouwloket.nl/hoorn voor meer 
informatie. Voor vragen kan er direct contact gezocht worden met een bouwkundig 
adviseur door te bellen naar telefoonnummer 072-7433956 of stuur een e-mail naar 
info@duurzaambouwloket.nl



Coverstory: Unjerpad

De komende periode bespreken we in deze rubriek 
steeds een foto van het omslag van Samenspel. Deze 
week: het Unjerpad in Zwaag.

Dit pad bestond vroeger aan weerszijden uit fruitboom-
gaarden, voornamelijk pruimenbomen. In vroeger jaren 
waren dat overwegend weilanden, maar de opkomst van 
het plantje Unjer - wat voor koeien slecht verteerbaar 
is - heeft er voor gezorgd dat de weilanden in de zeven-
tiende eeuw zijn vervangen voor fruitboomgaarden. Hier 
ontleent het Unjerpad zijn naam aan.
Het Unjerpad loopt van de Dorpsstraat van Zwaag (ter 
hoogte van nummer 270) naar de Bangert (ter hoogte 
van nummer 44) en doorkruist de Bangert en Oosterpol-
der. Het Unjerpad kent 27 adressen. Een achttal wonin-

gen gelegen aan het Unjerpad heeft 
een adres aan de Rietkoog.
Zowel aan de kant van de Bangert als 
aan de Zwaagse kant zijn nog de oor-
spronkelijke huizen bewaard gebleven. 
Het oudste stamt uit 1930. De meest 
recent gebouwde woning is uit 2017 en 
valt in de wijk Bangert en Oosterpolder.
Voordat deze nieuwe wijk werd ont-
wikkeld (vanaf 2005) lag aan de oost-
kant van het Unjerpad een volkstuinen-
complex. Hier kon men kleine percelen 
huren van de 
Nederlands 
Hervormde 
Kerk om je ei-
gen gewassen 
te telen. 
Overigens 
heette de 
huidige 
Kolenberg-
straat (zie 
Samenspel 
van 30 april) 
vroeger ook 
Unjerpad. Unjer



De twee monumentale beuken bij de kapel in Zwaag

Het verhaal van de twee beuken begint al jaren terug.
Eens was er nog geen Pastoor Nuijenstraat. Waar nu de straat begint, stond aan de 
Dorpsstraat een kerk en waar nu nog supermarkt Deen is, stond de pastorie. Achter 
de pastorie was het kerkhof, daar is nu de kapeltuin. En zoals bij bijna alle kerkho-
ven stond bij de ingang aan weerskanten een boom, vaak beuken, zo ook in Zwaag. 
Een beuk kan ruim veertig meter hoog worden en is makkelijk herkenbaar aan zijn 
gladde, ietwat grijzige stam. Een beuk wordt aangeplant als haag of boom, en als 
boom zijn er verschillende vormen: hoogstam, zuilvorm, treurvorm.

In de achttiende eeuw is de beuk  al erg populair omdat het een statussymbool was. 
Je hoorde er als landgoedeigenaar of villabewoner pas echt bij als er een rode beuk in 
je tuin stond. In die tijd werden ook de parkbegraafplaatsen aangelegd. En dan vaak 
op die plekken waar de wat duurdere klassengraven lagen. 

Beuken kunnen tweehonderd tot driehonderd jaar oud worden. Beuken zijn erg ge-
voelig voor plotselinge droogte door bijvoorbeeld graafwerkzaamheden (ruimingen!) 
in de wortelzone. Plotselinge blootstelling aan de zon geeft schorsbrand.
 
Loopt u bij onweer op een begraafplaats, let dan op waar u gaat schuilen. Een tip 
van de Duitsers bij onweer: ‘beuchen soll mann seuchen, eichen soll mann weichen’, 
oftewel: onder een beuk kan je schuilen bij onweer, een eik moet je vermijden - die 
zou de bliksem juist aantrekken.

Lees verder op de volgende pagina >>



Stand-by Hoorn
Wil je meer grip op je financiële of sociale leven? Samen aan de slag!
Vrijwillige Planmaatjes van Stand-by helpen jou graag op weg zodat 
je je financiële leven weer op de rit krijgt. Elk persoon is anders dus 
een maatje bekijkt samen met jou wat jij op dat moment nodig hebt. 
Een planmaatje gaat onder andere helpen om overzicht te krijgen 
in geldzaken, geeft tips om schulden te verminderen of te voorko-
men, helpt je om je post bij te houden en biedt hulp bij het invullen van formulieren. 
Het doel is dat je dit alles na wekelijkse ondersteuning van gemiddeld zes tot twaalf 
maanden weer zelf kunt regelen.

Stichting Netwerk is de organisatie voor welzijnswerk in Hoorn. Wij verbinden men-
sen, versterken eigen kracht en voorkomen dat kleine problemen groot worden. Kijk 
voor meer informatie over Stand-by Hoorn op www.netwerkhoorn.nl . 
Aanmelden kan via stand-by@netwerkhoorn.nl of bel naar Linda Gerth (0229-219966) 
of Antoinette Roovers (0229-280940).

De beuken bij de 
kapel in Zwaag 
zijn een gemeen-
temonument. Na 
de restauratie 
van de kapel en 
de aanleg van de 
kapeltuin is een 
bomenspecialist in 
de arm genomen. 
De bomen zijn 
oud en het gevaar 
van dode takken 
is dan aanwezig. 
Zo’n vijftien jaar 
geleden zijn ze 
flink gesnoeid en 
nu worden ze elke 
vijf jaar grondig 
nagekeken.
Zo kan het geheel 
- kapel, tuin en de 
bomen - nog lang 
voor iedereen een 
mooi plaatje zijn.



13 mei, de dag waarop wij 50 jaar getrouwd waren, is ons een onvergetelijke dag 
bezorgd. Wij zijn verrast door heel veel wenskaarten, bloemen en persoonlijke 

felicitaties. Hiervoor heel, heel grote dank. Wij kijken terug op een prachtige dag.

Vronie en Jan de Lange

Tuinman voor alles tuinklussen zoals onkruid wieden, snoeien,  grasmaaien, 
tuinplanten zetten, enzovoort. Geen bestratingswerkzaamheden.

Telefoonnummer 06-12568309.

Beloning voor degene die mijn sleutelbos heeft gevonden. Ik ben deze kwijtge-
raakt op 18 mei in Blokker terwijl ik onderweg was naar de Noorderdracht.

Contact: 06-31241549 

Wij zoeken een vakantie-oppas voor klein, rustig hondje. 
Informatie: 0229-725471

Gratis af te halen: 24-delige Summa encyclopedie. Nog in prima staat.
Informatie: 06-14417451

Familieberichten & Zoekertjes
DANKBETUIGING

GEZOCHT

VERLOREN

AANGEBODEN

Voor plaatsingVoor plaatsing van uw zoekertje in het Samenspel van 28 mei graag 
uiterlijk op WOENSDAG 2 juni voor 19.00 uur uw berichtje inleveren.
De kosten voor het plaatsen van een bericht in deze rubriek zijn € 5,-

dit bedrag kunt u overmaken naar rekening: nL 17 RaBo 0122 1373 96 
t.n.v. stichting samenspel

De tekst kunt u mailen naar redactie@stichtingsamenspel.nl 
en mag beslist niet te lang zijn (max. 50 woorden).

Het bedrag dient uiterlijk op de inleverdatum (zie hierboven) overgemaakt te zijn.
De redactie zorgt er dan voor dat uw zoekertje wordt geplaatst.



Mededelingen 

De huisartsenpraktijk is wegens nascholing, vakantie of nachtdienst gesloten 
op maandag 14 juni.

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

Werk aan de weg
Pastoor Nuijenstraat  Zwaag ter 
hoogte van Dorpsstraat 
17 mei t/m 25 juni

Tot en met vrijdag 25 juni wordt 
het asfalt vervangen. Het afslui-
ten van de weg gaat in twee 
fasen:

Tot en met zaterdag 29 mei 
wordt de stoep aan de westzijde 
afgesloten en een deel van de 
weg.

Van zondag 30 mei t/m vrijdag 
25 juni wordt de gehele weg, 
stoep en de uitrit van de par-
keerplaats van Deen afgesloten. 
Het verkeer wordt omgeleid via 
borden.



Bewegend leren

Om de overgang van groep 2 naar groep 3 vloeiend 
te laten verlopen, is spel ook in groep 3 een onderdeel 
van ons thematisch onderwijs. In het rollenspel moti-
veren wij de leerlingen om taal, rekenen en schrijven 
functioneel in te zetten. Daarnaast werken de kinderen aan hun vaardigheden op het 
gebied van leren lezen, rekenen, schrijven en wereldoriëntatie. Dit gebeurt een groot 
deel van de dag terwijl de kinderen samen met de leerkracht, individueel of in een 
groepje aan het werk zijn. Ze zitten daarbij doorgaans aan een tafel. 

Dinsdag is echter ‘bewe-
gend leren-dag’ in groep 
3. De leerkrachten zetten ’s 
ochtends de opdrachten uit 
op het plein en de kinderen 
voeren de opdrachten uit. 
Daarbij rennen, hinkelen, 
huppelen, springen of lopen 
ze, terwijl ze aan het leren 
zijn. Onderzoek heeft aan-
getoond dat kinderen beter 
leren als ze bewegen. De 
kinderen voeren met groot 
enthousiasme de verschil-
lende opdrachten uit. Een 
voorbeeld van een reken-
spel: de kinderen pakken 
een kaartje waarop ijsjes, 
snoepjes, flessen enzovoort 
staan. Dan gaan ze via een 
parcours naar de grote kaart 
waarop staat wat één zo’n 
voorwerp kost. Daarna ren-
nen ze naar een plek op het 
plein waar ze de optelsom 

opschrijven. Bijvoorbeeld: 2 ijsjes en 2 flessen kosten samen 2 + 2 + 4 + 4 = 12 euro. 

Op de Roald Dahlschool krijgen de kinderen, naast dezelfde vakken en leerstof als op 
iedere andere school, net een beetje meer! Onze school is een fijne plek voor veel kin-
deren. 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 kennismakingsochtenden. 
Op onze website www.roalddahlschool.nl vindt u de data en kunt u zich aanmelden. 
Wij zien u graag op onze school! 



Lees verder op de volgende pagina >>

Woensdag wandelen 
met ’Hoorn Beweegt’

Beste wandelaars, goed nieuws! 
We hebben er even op moeten wachten, maar we kunnen starten met het wandelpro-
gramma ‘Hoorn Beweegt 2021’. Woensdag 2 juni is de eerste wandeling in Blokker, 
we starten om 10.00 uur bij Brinkpark, Sint Josephpark 1 in Blokker. Wij hopen na-
tuurlijk dat jullie hierbij aanwezig zijn. Vanwege de maatregelen rondom het corona-
virus hebben we het wandelprogramma enigszins moeten aanpassen. Onderstaand de 
uitgebreide informatie over deze light versie van het wandelprogramma. 

Voor elk wandelniveau
Het wandelprogramma is bedoeld voor inwoners met een chronische ziekte, met 
overgewicht, of die het lastig vinden sociale contacten op te doen. De wandelingen 
zijn onder begeleiding van wandeldocenten en zorgprofessionals. Uw conditie of 
wandeltempo maakt niet uit. Er is bijvoorbeeld ook een groep voor mensen die met 
een stok of rollator lopen. Uw mantelzorger of sportmaatje is van harte welkom mee 
te lopen.

Algemene informatie
Wij lopen in de periode van 31 mei t/m 16 september wekelijks vanaf zes verschil-
lende locaties. Van 19 september t/m 23 september is de Hoornse 3-daagse en op 25 



september is de Hoornse finale dag. Wij kunnen helaas voorlopig geen koffie of thee 
aanbieden na afloop en er zijn geen leefstijl activiteiten, historische en natuurwande-
lingen. Wellicht, als de corona maatregelen het toelaten, dat we deze in de loop van 
het programma nog kunnen gaan toevoegen, maar dit blijft voorlopig onzeker. 

De kosten van het programma zijn 10 euro. U kunt dit bedrag betalen bij 
aanvang van uw eerste wandeltraining (kom 15 minuten eerder). In de 
eerste week van het wandelprogramma kunt u nog pinnen, daarna kunt 
u alléén nog maar contant betalen. U kunt bij de betaling ook gebruik ma-

ken van de sport- en cultuurstrippenkaart van de gemeente Hoorn. Voor deze 10 euro 
kunt u het volgende verwachten:

Alle wandeltrainingen vinden plaats op basis van de op dat moment geldende 
Covid-19 regelgeving. Denk hierbij aan kleinere groepen, afstand houden, handen 
wassen enzovoort. Deelnemers kunnen wekelijks wandelen onder begeleiding van 
wandeldocenten en specialisten in de zorg.
Het wandelniveau wordt bepaald bij aanvang van de eerste training (er is geen testdag).
Deelnemers krijgen een gekleurd wandel t-shirt en een stempelkaart waarop de we-
kelijkse trainingen worden geregistreerd. Bij 16 voltooide wandeltrainingen ontvangt 
u een medaille bij de lokale finale op 25 september.

U kunt zich inschrijven voor het wandelprogramma Hoorn Beweegt op de website 
www.hoornbeweegt.nl Kies de link die bij uw gewenste locatie hoort, u kunt dan de 
activiteit toevoegen aan uw winkelwagen. Vervolgens kunt u zich registreren door 
een gratis account op de website aan te maken en de inschrijving te voltooien. Lukt 
het niet om in te schrijven via de website? Stuur dan een e-mail met uw contactge-
gevens naar teamsport@hoorn.nl of neem telefonisch contact op met Team Sport via 
telefoonnummer 0229-252200.

Meer informatie:   
www.hoornbeweegt.nl/activiteit/175347/brinkpark-woensdag-wandelprogramma-
hoorn-beweegt

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

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



Lees verder op de volgende pagina >>

Het Ooievaarsnest groeit!

We gaan richting het einde van het school-
jaar. De weken van mei tot juli vliegen altijd 
voorbij. Een raar schooljaar, waar we later met gemengde gevoelens op terug zullen 
kijken. Hopelijk kunnen we het jaar straks wel mooi afsluiten als er weer wat meer 
kan en mag. We willen immers nog zo graag op schoolreis en op kamp. Maar on-
danks alle coronagedoe, zien we ook mooie ontwikkelingen op het Ooievaarsnest: 
we groeien namelijk! Steeds meer ouders weten ons gezellige schooltje te vinden 
als alternatief voor de andere, veel grotere scholen in Zwaag. Bij ons geen overvolle 
gangen en drukte, maar rust en ruimte.  

En daarom gaan we voor het eerst 
sinds een aantal jaren weer twee 
kleutergroepen maken in het 
nieuwe schooljaar. Want we willen 
wel groeien, maar onze kleinscha-
ligheid willen we ook koesteren. 
We weten immers dat in de eerste 
twee jaar, de kleuterperiode, die o 
zo belangrijke basis wordt gevormd 
voor succes in de jaren die volgen. 
Alle 4-jarigen die bij ons binnen-
komen, hebben een verschillende 
startpositie, de een al heel ver en 
slim, de ander nog niet zo ver. Dat 
maakt voor ons niet uit. Wij zorgen 
ervoor dat álle kinderen leren en 
gelijke kansen krijgen om zich te 
ontwikkelen. Het liefst hebben 
we de kinderen overigens al vanaf 
2 jaar onder onze hoede, in de 
peutergroep. Dan kunnen we nog 
beter bouwen aan een stevig fun-
dament waar kinderen hun leven 
lang plezier van hebben. 

Tussen nu en de zomervakantie groeit onze kleutergroep nog even door. Dymantha, 
Jurre en Sayuri zijn van harte welkom. En ook de kinderen die kort na de zomerva-
kantie vier worden, komen lekker alvast een paar keer wennen. Het is een gezellige 
boel en iedere dag weer een feestje met al die kanjers. En met de grote speeltuin 
naast de school en hopelijk binnenkort het lekkere zomerse weer, komen wij die laat-
ste weken tot de grote vakantie wel door! 



Protestantse kerkdiensten
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.

Zondag 30 mei Zwaag:  Zondag 6 juni  Zwaag:
ds. K. Goverts ds. T. van Lente-Griffioen

Voor bovenstaande diensten is reserveren verplicht en mogen maximaal 30 bezoekers 
aanwezig zijn.

In Blokker is de Dorpskerk elke 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.

Wist u dat…
...er in de speeltuin naast het Ooievaarsnest een bankje staat waar je heerlijk in het 
zonnetje kunt zitten?
...wij het hartstikke leuk vinden als u daar met uw peuter komt, zodat hij of zij met 
onze kinderen kan spelen?
...wij graag een praatje met u maken om te vertellen over onze school?
....u van harte welkom bent 
om de school ook van binnen 
te bekijken?

Graag tot ziens bij het Ooie-
vaarsnest of de speeltuin in 
de Kalbstraat/Wieringstraat 
in Zwaag! 

Caroline Sunnotel, Directeur 
Kindcentrum Ooievaarsnest 
www.obshetooievaarsnest.nl



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 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. 29 mei 19.00 uur Oosterblokker Eucharistieviering

Zo. 30 mei 09.30 uur Zwaag Eucharistieviering

  11.00 uur Hoorn Eucharistieviering

  13.30 uur Zwaag Vietnamese viering

Za. 5 juni 19.00 uur Westwoud Eucharistieviering

Zo. 6 juni 09.30 uur Zwaag Eucharistieviering

  11.00 uur Hoorn Eucharistieviering

Za. 12 juni 19.00 uur Oosterblokker Eucharistieviering

Zo. 13 juni 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


