
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 25 juni kunt u inleveren 

uiterlijk op woensdag 16 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 11 11 juni 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
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Volg ons ook op Facebook: www.facebook.com/Samenspel

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

Schapen in ‘wildpark’ Blokker
Vorige week is het gebied tussen het Plukkerspad, Koewijzend en Kolenbergstraat in 
Blokker begraasd door de ‘gemeente’-schapen.
Dit gebied is sinds de tuindersvereniging weg is en niet meer gebruikt wordt voor de 
teelt, flink verwilderd. Hierdoor was het mogelijk een aantal mooie foto’s te maken. 
Waarschijnlijk is het dit jaar voor het laatst dat de schapen op deze plek te zien zijn, 
omdat binnen niet al te lange termijn gebouwd gaat worden in dit gebied.
De begrazing door schapen is goed voor het groen en de biodiversiteit. Voor de leef-
omgeving van insecten en andere kleine dieren heeft dit een gunstig effect. Verder is 
het een mooi gezicht de schapen te zien grazen op diverse plekken in de gemeente 
Hoorn.

Bibliotheek Zwaagdijk-West weer open
Gelukkig komt er weer wat leven in de brouwerij. Dorpshuis De Wildebras, waarin de 
bibliotheek is gevestigd, is weer open. Dat betekent dat iedereen weer welkom is om 
een kopje thee of koffie te drinken, boeken te lenen of gewoon voor de gezelligheid 
even een praatje te maken. Wat hebben we daar met z’n allen lang op moeten wach-
ten. Natuurlijk houden wij ons wel aan de coronaregels. 
Er zijn weer ‘nieuwe boeken’ in onze bibliotheek. Kom gerust even een kijkje nemen, 
het lenen van de boeken is gratis. Ook kinderen zijn van harte welkom. Houd er wel 
rekening mee dat de bibliotheek vanaf 7 juli weer gesloten is in verband met de zo-
mervakantie. Dus tijd om wat boeken in te slaan! 
Openingstijden: dinsdag en woensdag van 15.30 tot 16.30 uur.
Heel graag tot ziens in de Wildebras, Balkweiterhoek 56 in Zwaagdijk-West.



Buurttuin-inloopmorgen

30 mei was het zover: de inloopmor-
gen bij onze buurttuin. We hadden 
alle Gaardjesbewoners uitgenodigd 
en hadden zelf voor de koffie, thee, 
limo en wat lekkers gezorgd. Maar we 
kregen ook door een ander buurtje 
spontaan huisgemaakte sinaasappel-
cake, die trouwens gretig aftrek vond, 
aangeboden. Een ander had een grote 
schaal met allerlei lekkers mee voor 
de kinderen. Van buurtgenoten die op 
vakantie gingen die dag kregen we 
een financiële bijdrage en van diverse 
andere buurtgenoten (ook buiten de 
Gaarden) verschillende plantjes zoals 
tomatenplantjes. De ton mocht weer 
gevuld worden met water. De kweek-
plantjes die uit logeren zijn geweest in 
de buurt staan nu in de tuin te stralen. 
Een andere buur bedacht dat als hij toch gaat maaien, hij de stukjes van de buurttuin 
maait die de gemeente niet meeneemt. Dan ook nog zo’n mooie bijeenkomst met 
veel enthousiastelingen… hartstikke leuk!
Dus lieve buurtgenoten: we worden vaak blij verrast. Dank jullie wel voor jullie aan-
wezigheid, bijdrages, hulp, giften, meedenken en enthousiasme. Ook jullie maken 
onze buurt een stukje mooier!
Aan de kinderen is trouwens deze morgen ook gedacht. Voor hen hebben we een 
wedstrijdje ‘wie krijgt de hoogste zonnebloem?’ gehouden. Ze hebben bij de speel-
tuin, naast het plekje waar ze een zaadje hebben geplant, hun naam op een stokje in 
de grond gestoken. En nu maar afwachten of de zonnebloemen goed gaan groeien 
en welke dan de hoogste wordt. Halverwege de ochtend kwamen er wat mensen van 
een plaatselijke politieke partij, hoewel volgens de spreker het meer om buurtdorps-
genoten zou gaan. Van hen kregen we een nieuwe schop en een handhark. CDA, 
Marian en Rob, dank jullie wel. We gaan er volop gebruik van maken!
Mooi om te beseffen toen Ans haar woordje deed, dat twee jaar geleden het idee is 
genoemd voor een buurttuin, daarna alles is gaan lopen. Hoe we vorig jaar ‘in het 
echie’ zijn begonnen en dat het nu in allerlei opzichten alweer uitgroeit. Dus al met 
al een geslaagde bijeenkomst. Voor herhaling vatbaar, zodat ook meer buurtgenoten 
eens een kijkje kunnen nemen en een kopje koffie kunnen scoren.
Dus houd Samenspel in de gaten. Wie weet komt er nog eens een vervolg op deze 
mooie ochtend.

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



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 23 juNi
 WOENSDAG   7 juli
SVP PAPiER GEBuNDELD OF iN DOOS/BAK AAN DE WEG ZETTEN.

iPhone les

Al een paar jaar heb ik een iPhone. Ik gebruik nog niet eens 

de helft van de functies. Een tijd lang kreeg ik elke week ‘les’ van mijn zoon. Reuze 

handig, wat die jongelui allemaal met dat ding kunnen! Een kleine tip kan grote irri-

taties wegnemen. Zoals bijvoorbeeld: één letter vervangen als je een typefout maakt. 

Vaak kom je dan wel in de buurt van het woord, maar is het een heel gepriegel om bij 

de juiste letter te komen. Dit geleerde trucje pas ik regelmatig toe. De toetsen zijn zó 

klein…

Het wordt een ander verhaal als je het wachtwoord van je Apple ID wil aanpassen 

omdat je bijvoorbeeld je wachtwoord vergeten bent. Je kan alles vanuit je telefoon 

regelen, maar dat dus niet! Menig uur heb ik allerlei knopjes op mijn telli geprobeerd. 

Zonder succes. Gelukkig kreeg ik de tip om op mijn laptop, de support van Apple 

te raadplegen. Hoe het precies werkt weet ik niet meer. Ik sprong van scherm naar 

scherm. Ik voerde gegevens in via mijn laptop, moest het bevestigen met mijn mobiel 

en eindelijk lukte het om mijn wachtwoord te resetten. Nu, ben ik van middelbare 

leeftijd, maar wat als je nog een stukje ouder bent? Het is maar te hopen dat hun kin-

deren kunnen helpen. Tja, als die ver weg wonen, wil de buurvrouw misschien even 

kijken of ze het begrijpt. Als dat niet lukt, ben je aangewezen op een vrijwilligersor-

ganisatie. Deze jongere jongens en meiden helpen u graag. Zij hebben een Verklaring 

Omtrent Goedgedrag aan de organisatie moeten overleggen. Dat geeft u zekerheid. 

Voor een kleine vergoeding kunnen ze diverse problemen rondom tablets en mobiele 

telefoons oplossen.

Ik merk dat ik bij wil blijven in de nieuwe technologie. Als mijn zoon tijd over heeft, 

houd ik me aanbevolen!

  Column Brechje



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 21 juNi
MAANDAG   5 juli

Zomerhockey

Wat is er leuker om de 
zomer actief en sportief 
door te brengen met je 
favoriete sport? 
De West-Friese Hockey Club (WFHC) 
biedt daarom aan alle jeugdleden zo-
merhockey aan. Ook niet-jeugdleden 
worden van harte uitgenodigd om 
mee te doen met zomerhockey. De 
kosten voor deelname bedragen 25 
euro voor acht trainingen, voor de 6- 
en 7-jarigen 15 euro. Meer informatie 
en opgeven: www.wfhc.nl .
Het zomerhockey vindt van 14 juni 
tot 10 juli plaats, dus gedurende vier 
weken. Het wordt begeleid door de 
vaste trainerscrew. Per week worden 
per leeftijdscategorie in principe twee 
trainingen aangeboden. Meisjes en 
jongens uit dezelfde leeftijdscategorie 
van verschillende teams trainen met 

elkaar in dezelfde trainingsgroep. Bij zomerhockey staat het samen plezier maken 
namelijk centraal. Ook als je geen lid van WFHC bent, kun je komen meetrainen. De 
trainingen en de partijtjes worden zodanig aangepast dat alle deelnemers aan bod 
komen. Dat geldt natuurlijk ook voor degenen die tijdens zomerhockey voor het eerst 
kennismaken met hockey.
Deelnemers aan het zomerhockey die (nog) geen WFHC-lid zijn, betalen overigens 
geen inschrijfgeld als ze na de zomer besluiten lid te worden. Niet-leden kunnen zich 
via de WFHC-website aanmelden voor zomerhockey. Ook de trainingstijden voor het 
zomerhockey staan op de site vermeld.



Coverstory: 
Pennekamplaan en Dirk Hulstweg
In deze rubriek bespreken we steeds een foto van het 
omslag van Samenspel. Deze week: Pennekamplaan en 
Dirk Hulstweg in Oosterblokker.

De Pennekam-
plaan dankt 
zijn naam aan 
schoenmaker Jan 
Pennekamp. Hij 
was van 1949 tot 
1967 lid van de 
gemeenteraad, 
waarvan sinds 
1953 als wethou-
der. Hij heeft in de gemeente tal van bestuurs-
functies bekleed en in 1974 werd hij benoemd 
tot ereburger van de gemeente Blokker.
Dwars op de Pennekamplaan ligt de Dirk 
Hulstweg, de eerste nieuwbouwstraat van 
Oosterblokker. Tot de aanleg van de Penne-

kamplaan was dit een doodlopende weg. De Dirk Hulstweg is vernoemd naar de heer 
C. Hulst die van 1825 tot 1847 secretaris was van de toenmalige burgemeester Koster. 
De Pennekamplaan omvat 61 huizen, de oudste stamt uit 1960, de meest recente is 
in 2010 gebouwd. De Dirk Hulstweg bestaat uit 17 woningen, waarvan de oudste uit 
1958 stamt. Helemaal aan het eind van de Pennekamplaan staat multifunctioneel 
kindercentrum ‘De Kieft’ met allerlei vormen van kleuter- en basisonderwijs, alsmede 
buitenschoolse opvang.

De duo-fiets

Beste Oosterblokkerders, het mooie weer komt er aan en af 
en toe lijkt het nog niet helemaal duidelijk hoe het werkt met 
onze prachtige elektrische duo fiets. Daarom van ons hierbij nog eens de uitleg:
u kunt bellen naar Marieke van Engen, telefoonnummer 06-11179234. Vervolgens kunt 
u bij haar de sleutel ophalen en daarna de fiets ophalen bij Familie Slot, Oosterblokker 
71. Natuurlijk wensen wij u met uw gast een heerlijk fietsritje toe! Laat de zomer maar 
komen, zouden we zo zeggen. De fiets is van de Ouderenbond en Zonnebloem. Met 
een hartelijke groet namens het Zonnebloem bestuur Oosterblokker-Schellinkhout, 

Annemiek Schouten



Gezocht: enthousiaste lotenverkopers 

De Zonnebloemloterij is een belangrijke inkomstenbron voor 
de afdeling Zwaag/Zwaagdijk-West. Elk jaar gaan de vrijwil-
ligers op pad om zoveel mogelijk loten te verkopen en hiermee geld op te halen voor 
het goede doel. Mensen met een lichamelijke handicap zijn al beperkt in hun bewe-
gingsvrijheid en door corona is het risico op sociaal isolement nog groter. Met de op-
brengst organiseert de Zonnebloem in Zwaag/Zwaagdijk-West gezellige activiteiten 
en zorgt met aandacht en een aardigheidje dat de eenzaamheid vermindert. 
Van 20 april tot 8 oktober staat de verkoop in Zwaag/Zwaagdijk-West gepland. Een 
ieder die drie uurtjes tijd over heeft en die het belangrijk vindt dat mensen met een 
lichamelijke beperking, jong en oud, volop van het leven kunnen genieten, kan zich 
opgeven bij Monique Aker, telefoon 06-41283057. 
Met de lotenopbrengst organiseren we jaarlijks leuke uitjes en zodra Covid-19 het 
weer toe laat gaan wij er maandelijks weer op uit met de mensen.
 
Over de Zonnebloem
Bij de Zonnebloem hebben we al ruim 70 jaar hart voor elkaar. We zetten alles op 
alles om mensen met een lichamelijke beperking een onvergetelijke dag te bezorgen. 
Zodat ook zij volop van het leven kunnen genieten. Daarom denken we altijd in op-
lossingen. Er kan zoveel meer dan je denkt.

Collectanten gezocht

Acht dagen na de geboorte ging het thuis vreselijk mis. Ons zoon-
tje werd plotseling heftig benauwd, verkleurde blauw over zijn 
hele lichaam en een half uur later was hij helemaal slap. Hulp-
diensten hebben hem uiteindelijk naar het ziekenhuis in Leiden 
gebracht omdat hij meerdere aangeboren hartafwijkingen bleek te hebben, wat wij 
niet wisten. Daar zijn zij gespecialiseerd in de zorg rondom kinderen met een aan-
geboren hartafwijking. Hij had een coarctatio aortae (vernauwing van de aorta) en 
een bicuspide aortaklep, en hij is geopereerd. Mede door Stichting Hartekind, en alle 
bijbehorende onderzoeken, heeft ons zoontje een tweede kans gekregen. Dit gunt u 
toch ieder kind en alle ouders!
- Dagelijks worden vier kinderen geboren met een hartafwijking.
- iedere dag ondergaan drie kinderen een openhart-operatie.
- En elke twee dagen overlijdt een kind aan een hartafwijking.
 
in de week van 5 juli is het de collecteweek voor Stichting Hartekind, waar ik mij 
HAR(T)D voor maak. Hiervoor ben ik op zoek naar mensen die mij willen helpen met 
collecteren. Aanmelden mag bij mij: Elize ten Pierick, Zwaag (Bangert en Oosterpolder): 
telefoon 06-55704567 of e-mail elizeottens@hotmail.com .

Steun levensbelangrijk onderzoek en maak het verschil voor 25.000 hartekinderen in 
Nederland!



 OPROEP SAMENSPEl OP REiS

Naar andere landen op reis gaan zal er ook dit jaar waar-
schijnlijk niet echt in zitten. Maar misschien wel een mooie 
vakantie in Nederland, een dagje uit of lekker zwemmen 
bij De Wijzend of in het Markermeer. 
Neem het Samenspel mee en maak een leuke foto met het 
Samenspel. Schrijf een kort verhaaltje over de foto 
(waar is de foto genomen, vertel iets over de plek of 
omgeving, wie/wat staat er op). Mail jouw foto van minimaal 1MB naar 
redactie@ stichtingsamenspel.nl .
Wij gaan ervan uit dat je toestemming hebt van alle personen die op deze foto staan.

Wij pakken de draad weer op 

Wij kunnen gelukkig melden dat het aantal corona-
gevallen drastisch terugloopt en daar kunnen we alleen maar blij mee zijn. Ook wij 
van Stichting Historisch Zwaag hebben een tijdje noodgedwongen stilgelegen. Wat 
we wel moesten bespreken, was het regelmatig uitstellen van diverse activiteiten. Zo 
is de tentoonstelling van 75 jaar bevrijding nog steeds niet geweest. Hopelijk kunnen 
we die rond de dodenherdenking van 2022 laten zien. 
Verder hebben we een boekpresentatie in het vooruitzicht. Er is weer een boek in 
de serie over Zwaag in de maak. We hopen de presentatie in de maand oktober 
met ‘vrienden’ en sponsors te kunnen doen. Zij worden tegen die tijd middels onze 
nieuwsbrief uitgenodigd.
Als u daar ook bij aanwezig wilt zijn, kunt u zich natuurlijk bij ons aanmelden als 
vriend of sponsor. De vriendenbijdrage bedraagt 15 euro per jaar (meer mag natuur-
lijk ook) en voor sponsoring kunnen bedrijven zich aanmelden bij onze penningmees-
ter via historischzwaag@gmail.com. 

Voortdurend zijn wij op zoek naar nieuwe activiteiten. Regelmatig is het probleem 
dat activiteiten stranden op het feit dat we te weinig man- of vrouwkracht hebben. 
We hebben natuurlijk wel wat mensen in onze achterban, maar het zou leuk zijn als 
we meer mensen enthousiast kunnen maken voor onze werkzaamheden. Het zou 
ook leuk zijn als er mensen zijn die iets over een specifiek onderwerp kunnen schrij-
ven. Een verhaal over bijvoorbeeld een bedrijf, festiviteit of specifiek pand, over de 
Balkweit of het unjerpad, een vereniging, de scouting, het mag van alles zijn, als het 
maar over Zwaag gaat. Het ligt in de bedoeling om die verhalen te bundelen en in 
boekvorm uit te geven,  denk daarbij aan het jaarboek zoals ook andere historische 
verenigingen en stichtingen uitgeven. We zijn benieuwd naar de reacties. Deze kun-
nen gemaild worden naar historischzwaag@gmail.com .

Voor nu wensen wij iedereen een mooie zomer toe met een hoop vakantieplezier!



Op 8 mei is Mem 

mevrouw Riet Boersma-Rood 

overleden.

Wij willen een ieder hartelijk danken voor de vele, warme, 
hartelijke en persoonlijke reacties, die wij hebben mogen ontvangen.

De vele reacties heeft de familie goed gedaan.

Familie Boersma, Blokker

Wij bedanken een ieder voor de vele felicitaties, kaarten,
bloemen en attenties voor onze 50-jarige trouwdag.

Heel mooi om dit te mogen meemaken. Wij hebben ervan genoten.

Vera en Jan Smit
Kinderen en kleinkinderen

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

Telefoonnummer: 06-12568309.

Te koop in Blokker wegens overcompleet: Bruine suède 2-zitsbank. 
Breedte 180 cm, stevige diepe zit, in goede staat. Vraagprijs 75 euro.

Telefoonnummer: 06-24592850 of 06-83312267.

Familieberichten & Zoekertjes
DANKBETuiGiNG

AANGEBODEN

TE KOOP

Deze rubriek is uitsluitend bestemd voor zoekertjes en familieberichten van particulieren 

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

Commerciële uitingen van handelaren en bedrijven worden niet geplaatst.  

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

gecorrespondeerd.



Voor plaatsing van uw zoekertje in het Samenspel van 25 juni graag 
uiterlijk op WOENSDAG 16 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.

Zijn er nog jongelui (scholieren, schoolverlaters) vanaf 15-jarige leeftijd die 
mee willen helpen met de oogst van rode bessen en kersen? 

Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via e-mail: jkieften@xs4all.nl
Kieftenburg Zachtfruit

GEZOCHT

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

Bijeenkomst Alzheimer Café Hoorn 
 
Woensdag 16 juni wordt een bijeenkomst gehouden van Alzheimer Café Hoorn. 
Het onderwerp van deze avond is: ‘Mag ik het zelf zeggen, als ik niet meer verder 
wil? ik heb een euthanasiewens. Wat kan ik nog regelen als ik een vorm van de-
mentie heb? Wie heeft het voor het zeggen?’
De deskundige van deze avond is Annemiek Berghoef, specialist ouderengenees-
kunde en voormalig SCEN-arts. Het programma begint om 19.30 uur. De gespreks-
leider van deze bijeenkomst is Elly Buter. 
 
Deze bijeenkomst vindt digitaal en live plaats. Geef je via onderstaand 
e-mailadres op en instructies voor deze bijeenkomst volgen. 
E-mail: e.ruijer@alzheimervrijwilligers.nl (Ellen Bos-Ruijer).

Alzheimer Café Hoorn is een onderdeel van Alzheimer Nederland en wordt 
georganiseerd in samenwerking met Wilgaerden, Omring, Geriant West-Friesland 
en Martha Flora Hoorn.



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

Geef je mening over de verkeersveiligheid in Hoorn 

in heel Nederland wordt gewerkt aan het Strategisch Plan 
Verkeersveiligheid. Het doel is om het aantal verkeersslachtof-
fers te verminderen. Ook de gemeente Hoorn wil de straten 
en fiets- en wandelpaden graag veiliger inrichten. Daarom 
brengen we in kaart welke locaties aandacht verdienen. Ook willen we graag weten 
op welke plekken het goed gaat met de verkeersveiligheid. 
We vinden het als gemeente belangrijk en waardevol dat inwoners hierover meeden-
ken. Dit kunnen ze doen door middel van een kaart waarop inwoners locaties kunnen 
aanwijzen. De link naar de kaart staat op www.hoorn.nl/verkeersveiligheid. Het invul-
len duurt zo’n 10 minuten en de verwerking van gegevens gebeurt anoniem. Reage-
ren kan t/m 14 juni. Lukt het invullen van de online kaart niet? Dan kunnen inwoners 
hun aandachtspunten vóór 15 juni doorgeven via verkeer@hoorn.nl .

Groot onderhoud
Met de door inwoners aangegeven locaties maakt de gemeente Hoorn een analyse 
van de verkeersveiligheid in de gemeente. Ook de gegevens over ongevallen en snel-
heidsdata worden hierbij betrokken. Bij nieuwe plannen, zoals groot onderhoud aan 
wegen, nemen we de aangewezen knelpunten zo veel mogelijk mee.



Er mag weer wat meer…

“Hoeveel mensen mogen er nu bij ons in de kerk aanwezig zijn bij een uitvaart?”
Het was een vraag die afgelopen week bij ons binnenkwam en vaker krijgen wij de 
laatste tijd vragen in die strekking.
Hoewel het aantal mensen dat nu bij een uitvaart aanwezig mag zijn op maximaal 
100 is gesteld, is dat op bijna geen enkele locatie ‘corona-proof’ mogelijk en dus per 
locatie verschillend.

Wat snakken we allemaal naar de tijd dat we over dit soort dingen niet meer na 
hoeven te denken! Dat we gewoon, op een feestje of op een uitvaart, de mensen 
uit kunnen nodigen die we erbij willen hebben, zonder dat we met beperkingen te 
maken hebben.

Wel geven wij vaak, als we een dergelijke vraag krijgen, aan dat het goed is om écht 
eens te kijken wie er bij je ‘inner circle’ horen, wie wil je er nou echt heel graag bij 
hebben? Dat zijn meestal geen honderden mensen en de meeste families komen zelfs 
lang niet aan de honderd, als ze er echt goed over na gaan denken. Al die mensen 
die er niet live bij kunnen zijn, kan de mogelijkheid worden geboden om via een 
livestream de plechtigheid tóch mee te beleven. Er is gelukkig heel veel mogelijk.
in ieder geval is het niet zo dat er ‘niets kan’. Die tijd hebben we achter ons gelaten.
We kijken hoopvol vooruit en voor nu; ook mogelijkheden genoeg om een afscheid 
mooi en liefdevol vorm te geven. 

Wilt u meer informatie of eens vrijblijvend kennismaken en een inspirerend gesprek?
Bel ons gerust!   

Lian Kroon en Monique Bankras

Namens de gezamenlijke uitvaartverenigingen:
St. Barbara Zwaag
St  Barbara Oosterblokker
St. Jozef Blokker
De Laatste Eer Blokker/Zwaag
Uitvaartvereniging Schellinkhout
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lentekriebels in het Drachterveld 
door Piet Kroon

Anno 2014 staat er tegen de noordkant van het spoortunneltje, dat toegang geeft tot 
het waterbergingsgebied in Oosterblokker, het alom geprezen troetelkind van voge-
laars, hondenliefhebbers, wandelaars en hardlopers. Voor fietsers betekent de duik 
onder de spoorlijn eerder een uitdaging dan een verleiding, maar met het gemak van 
een fietslift en enige voortvarende stuurmanskunst gaat de dappere doorzetter de 
uitdaging niet uit de weg.
Als de hindernis in stijgende lijn is volbracht, gaat er een wereld van natuurlijk wel-
dadige weelde voor ons open. Vele voetstappen en wielsporen zijn al in dit mooie 
gebied gezet en het is niet te verwonderen dat ongetwijfeld inmiddels al vele ogen 
zijn gericht op het niet te tellen aantal vogels dat zich hier heeft genesteld. De plaat-
selijke vogelstand lijkt in hoeveelheid en verscheidenheid alleen maar te zijn toegeno-
men. Het is Oosterblokkers ‘Prachterveld’ geworden, terecht bezwangerd met ludieke 
luchtacrobaten en wervelend, woelend watergeweld, een juweeltje om te koesteren 
en om zuinig op te zijn.

ik beschouw mezelf niet als een vogelaar, ben eerder een nieuwsgierige liefheb-
ber die zich slechts verwondert over al het fladderend en plonzend gekrioel, dat 
schijnbaar geweldloos elkaar de ruimte gunt. Natuurlijk, ik zie af en toe wel een 
waarschuwende uithaal naar een uitdagende vluchtbeweging van een nieuwsgierige 
luchtacrobaat. Ook is er af en toe de natuurlijke dreiging van een zeldzame kieken-
dief, een brutale torenvalk en een biddende buizerd, maar de gakkende ganzen, 
krassende kraaien, fluitende futen, muitende meerkoeten, waggelende wilde eenden 
of eigenwijze eksters verstaan elkaars alarmsignalen drommels goed in hun inmid-
dels vertrouwde territorium. Vandaag oogt het Drachterveld wonderwel vredig en die 
rust straalt uit naar de belangstellende toekijker! Juist als ik dit denk, doorbreekt een 
grutto met zijn dwingende eigennaam de vredige stilte, tot een paar scharrelende 
tureluurs aan toe, maar alles is beter dan een gettoblaster van honderd decibel!

ik loop mijn dagelijkse rondje over het schelpenpad en twijfel of ik even op het 
bankje in de bocht een pauze inlas. Toch maar even gaan zitten om te kijken hoe 
lang die onder water duikende fuut zijn adem inhoudt. Het is even speuren waar hij 
zijn eigenwijze kuif weer boven het rimpelende water uit zal steken! Juist als hij zijn 
snavel weer laat zien, vervolgt een gevleugelde V-formatie grauwe ganzen het traject 
richting Medemblik. Ze hebben geen vluchtplan nodig, laat staan contact onderhou-
den met de vluchtleiding. Het is even oppassen voor de vijf draaiende mega windvan-
gers die in dreigende slagorde staan opgesteld. Maar ze hebben geen boodschap aan 
deze mastodonten, die hooguit als wegwijzers van pas komen om hen in noordooste-
lijke richting bij te sturen.   
ik vervolg mijn weg weer en raak bijna van het rechte pad af als mijn aandacht wordt 
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getrokken door een zwerm omhoogschietende en omlaag duikende oeverzwaluwen. 
Hier in het Drachterveld maken veel zwaluwen de lente, want het is gelukkig niet bij 
die ene gebleven! Ze lijken onvermoeibaar in hun scheervluchten. Een vliegbrevet 
hebben deze vrije vogels niet nodig, zwaluw-crashes heb ik nog nooit gezien! Van-
daag zijn blijkbaar veel insecten de klos. Hun thuishonk is de met gaten doorzeefde 
muur, waar ze met een mond vol muggen feilloos hun zwaluwjongen weten te 
vinden. Het is me nog steeds een raadsel hoe die acrobaten lucht hadden gekregen 
van dit kunstmatige nieuwbouw-kraakpand. Bestaat er dan toch zoiets als natuurlijke 
navigatie, een dierlijke tamtam, die aan ons laag bij de grond verkerende schepselen 
voorbij gaat?

De afgetuigde Krijgsman, even verderop, staat er wat onthand bij, beroofd van zijn 
vier wieken. Hij oogt als een ongewapende Winnetou, zonder zijn wind-verentooi is 
hij een luchtridder te voet. Maar er gloort hoop voor onze plaatselijke meel-leveran-
cier, want zijn nieuwe windvangers zijn in aantocht!  
Even verder staat daar een ‘koppel’ koeien tegen het hek aan te dromen. Of moet ik 
dit jongvee omdopen tot vaars, pink of kalf? Jan Koopman, boer en beheerder van 
dit prachtige domein, kent zijn pappenheimers. ik, op mijn beurt, ken hem als Jantje 
van de tijd dat hij als leerling van mij in de vijfde klas zat, nu in de voetsporen van zijn 
vader Arie.
Een wonderlijk aha-erlebnis schiet mij te binnen. Opeens klinkt ‘Donna, Donna’ van 
Joan Baez mij in de oren! Het werd een van de liedjes van het repertoire dat ik tijdens 
de zangles in mijn klas met de kinderen zong. in dit lied staart een kalf vol bewon-
dering naar een zwalkende zwaluw boven hem te turen en begint te mediteren over 
hun verschil tussen vrijheid en gebondenheid. 

‘Die zwaluw is maar mooi te benijden, genietend van elke vleugelslag in het wilde 
weg! ik kom met mijn kop niet hoger dan dit anderhalve-meter-hek! Bestaat er nog 
een groter genot dan de vrijheid die deze vrijbuiter daarboven geniet? ik moet het 
doen met de alom gehoorde verzonnen smoes van ‘Beter leven’. Die flauwe kul ein-
digt voor mij ellendig genoeg in het slachthuis. Die zwaluw heeft daar geen bood-
schap aan, vrijbuiter dat ie is. Hij schijt alleen maar op die vermaledijde plek!’

Het lied was in de 60-er jaren bij velen bekend als een protestsong en werd gezon-
gen bij demonstraties voor mensenrechten en aanklachten tegen rassendiscriminatie. 
Toen ik het idee kreeg om het lied aan de kinderen te leren, stond ik eerst in dubio 
of ik de kinderen wel met deze zware kost kon opzadelen. Enerzijds leek het mij een 
mooi lied om het met hen te zingen, vooral ook vanwege de mooie melodie. Maar 
anderzijds was er wel een probleem. Was de tekst niet te zwaar en hoe moest ik deze 
heftige wereldproblemen in een kinderlied omzetten? Die boodschap van de zwaluw 
en het kalf was al schokkend genoeg voor de tere kinderziel! Zo kwam het dat ik als 
oplossing een ontsnappingsroute koos via een aangepaste vertaling. Mede, omdat 



rijm en ritme moesten kloppen, verpakte ik de Engelse tekst in een veilig omhulsel 
om de scherpe kanten van de boodschap enigszins te ontzenuwen, zonder afbreuk te 
doen aan de boodschap. Met hun voortschrijdend inzicht zouden zij de strekking op 
een later tijdstip vast en zeker wel beter gaan begrijpen!

Donna Donna door Sholom
(Secunda & Aaron Zeitlin)

On a wagon, bound for market, there’s a calf with a mournful eye.
High above him, there’s a swallow, winging swiftly through the sky.
How the winds are laughing, they laugh with all their might.
Laugh and laugh the whole night through, and half the summer’s night!
Donna, donna, donna, donna, etc.

“Stop complaining”, said the farmer, “who told you a calf to be?
Why don’t you have wings to fly with, like the swallow so proud and free?”
How the winds are laughing, etc.

Calves are easily bound and slaughtered, never knowing the reason why.
But whoever treasures freedom, like the swallow has learned to fly?
How the winds are laughing, etc.

Donna Donna  (vrij vertaald)

Op een weggetje naar het zuiden liep een kalf droevig heen en weer.
Hoog daar boven hem vloog een zwaluw, hoog en laag, telkens op en neer.
Dat is pas een leven, dansen op de wind.
Dansen, lachen heel de dag, die altijd mooi begint! 

De boer zei tegen hem: “Blijf niet zeuren, kalfjes moeten er ook toch zijn.
Wie geeft jou nou dat soort vleugels? Die zijn toch voor jou te klein!
Dat is toch geen leven, dansen op de wind.
Dansen, lachen heel de dag, dat doet alleen een kind!”
 
“Boeren hebben maar mak’lijk praten!” zei ons kalfje nu heel stil.
“Hoe kan hij nu zo iets zeggen, nooit als zwaluwen vliegen wil.
Dat is pas een leven, dansen op de wind.
Dansen, lachen heel de dag, die altijd mooi begint!”

Zo kon het dit voorjaar gebeuren dat na zo veel jaren juist in het ontluikende 
Drachterveldhet kalf en de zwaluw op een wel heel wonderlijke wijze elkaar weer 
hebben teruggevonden!



  Wekelijkse activiteiten:

Maandag  Donderdag
Koffie drinken 10.00 – 11.00 uur Koffie drinken 10.00 – 11.00 uur
Gezamenlijk eten 12.00 – 13.00 uur Gezamenlijk eten 12.00 – 13.00 uur
Spelletjesavond 19.00 – 20.30 uur Biljarten Vanaf 14.00 uur
  Spelletjesmiddag 14.00 – 16.00 uur
  
Dinsdag  Vrijdag
Koffie drinken 10.00 – 11.00 uur Koffie drinken 10.00 – 11.00 uur
Gezamenlijk eten 12.00 – 13.00 uur Gezamenlijk eten 12.00 – 13.00 uur
Handwerken 13.30 – 15.30 uur 
  
Woensdag  Zondag
Koffie drinken 10.00 – 11.00 uur Koffie drinken 10.30 – 11.30 uur
Gezamenlijk eten 12.00 – 13.00 uur  

De deuren van het Ontmoetingscentrum gaan vanaf 
maandag 7 juni weer open. Wat een goed nieuws! 
Wij kijken er naar uit om iedereen weer te zien. 

uiteraard houden wij (en onze bezoekers) zich aan de geldende RiVM-maatregelen 
De basisprincipes blijven: houd 1.5 meter afstand van elkaar, draag een mondkapje bij 
beweging door het Ontmoetingscentrum en desinfecteer de handen bij binnenkomst. 
We vragen iedereen hier begrip voor te hebben en rekening mee te houden. 
De volgende activiteiten zullen vanaf maandag 7 juni weer plaatsvinden:

De deuren gaan weer open!

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. 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 meerdere 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.
Wilt u zich aanmelden of meer informatie ontvangen? Dat kan door te bellen met 
Marion Verhulst, telefoonnummer: 06-24963257.
We hopen u 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 op 088-6652701 
of info@ontmoetenbijbrinkpark.nl



leerlingen helpen buurtbewoners 

Vorige week zijn de leerlingen 
van openbare basisschool 
De Bussel in Blokker gestart met 
het project ‘Afval’. in het kader 
van dit project hebben de vrij-
willigerscentrale, HVC en De Bus-
sel de handen ineen geslagen.
Een aantal weken geleden 
kwam de vraag van HVC of de 
school wil helpen om de rolcon-
tainers van de buurtbewoners 
die dat zelf niet meer kunnen, 

bij de weg te zetten. Wij vonden dit een heel mooi initiatief en dit paste ook gelijk in 
ons project. Deze week hebben de leerlingen kennis gemaakt met de desbetreffende 
bewoners door kaarten te maken. Een aantal leerlingen is langs de bewoners gegaan 
om zich voor te stellen en de kaarten te geven. 
Vanaf woensdag 3 juni tot de zomervakantie zorgen de leerlingen van groep 5 en 6 
dat de containers netjes bij de weg worden gezet. En de bedoeling is dat we na de 
zomervakantie hier natuurlijk mee door gaan.

Samenspel op reis in Brabant
Vorige week zijn wij met het Samenspel onder de arm een weekje er 
tussenuit geweest in oostelijk Brabant. Wij stonden op een camping in 

Schaijk dichtbij natuur-
gebied De Maashorst, 
gelegen tussen Schaijk en uden.
Met een omvang van 3.500 hectare is 
De Maashorst het grootste aaneenge-
sloten natuurgebied in Noord-Brabant. 
Ze bevat honderden plantensoorten, 
bijna 150 vogelsoorten en meer dan 25 
zoogdieren.

Vroeger was De Maashorst rijk aan vennen en moerassen en dat zie je terug aan de 
vele soorten amfibieën en reptielen die je hier nog steeds aantreft. Ook honderden 
insectensoorten hebben De Maashorst als leefgebied uitgekozen.
Bijzonder zijn de vier wijst reservaten, de zogenoemde Natte Natuurparels, die De 
Maashorst rijk is. in die gebieden komt, dankzij de aardbreuken, grondwater aan de 
oppervlakte – niet in de laagte, maar juist in de hoogte. Het van hoog naar laag stro-
mende, kalkrijke grondwater levert de gebieden een bijzondere vegetatie op.

 SAMENSPEl OP REiS iN BRABANT
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in Nistelrode is natuurcentrum de Maashorst 
te vinden. Hier krijg je een indruk van Natuur-
gebied De Maashorst, de grote grazers die er 
wonen en het bijzondere wijst verschijnsel. Kin-
deren ontdekken er van alles over bijvoorbeeld 
de das, de geelgors en de grote grazers.
info www.natuurcentrumdemaashorst.nl

Henny en Tineke

Nieuws van de Westfriese Toerclub 

Wordt het nog zomers weer? Wanneer kunnen we weer eens in 
korte broek rijden? Wanneer mogen we weer in clubverband gaan 
fietsen? Kunnen we weer vertrekken vanuit ons clubhuis? 
Veel vragen waarop we door de onvoorspelbaarheid van het weer en 
door de coronapandemie lange tijd niet altijd een antwoord hebben 
kunnen geven. Deze vragen houden veel van onze leden toch bezig. Op het moment 
van schrijven (29 mei) komt er echter ‘licht aan het einde van de tunnel’. Het weer 
gaat verbeteren en de corona-regels worden steeds meer en sneller versoepeld.
in de afgelopen periode hebben veel leden van WFTC toch hun hobby kunnen uitoe-
fenen en is er veel gefietst.  Dit is dan solo gebeurd of in kleine groepjes. Tijdens de 
verschillende ritten zijn creatieve manieren gevonden om toch even ergens te pauze-
ren en koffie te drinken.
Zondag 30 mei  heeft WFTC haar clubrit ‘Hollands mooiste Molentocht’ gereden, een 
rit met drie routes over diverse afstanden. Vanwege corona is er gestart vanaf het 
clubhuis op de Noorderdracht, in tijdvakken en met groepsgroottes van maximaal 
veertien personen. Laten we hopen dat dit de voorbode is van weer volledige en 

open inschrijvingen van onze clubrit-
ten. Want er staan dit jaar nog enige 
mooie clubritten op het programma, die 
op allerlei niveaus in groepsverband en 
met een ’wegkapitein’ kunnen worden 
gereden. 
Als er geen clubritten zijn op zondag, 
zijn er verschillende fietsgroepen die dan 
een vrije tocht rijden. Zij vertrekken bij 
De Beurs in Westerblokker (verzamelen 
op het plein voor Primera, tegenover Het 
Gouden Hoofd) om 09.00 uur en 09.30 
uur. Voor meer WFTC-nieuws verwijs ik 
graag naar onze website www.wftc.eu en 
onze Facebook pagina.



Protestantse kerkdiensten
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.

Zondag 13 juni Blokker:  Zondag 20 juni  Zwaag:
ds. J. Meinders ds. H. van Olst

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.

inschrijving Ouder en kind weekend 

Stichting Netwerk 
organiseert een heerlijk 
weekend naar Texel voor 
alleenstaande ouders 
met kinderen. Lekker 
genieten van een heerlijk weekend op 
het eiland in een groepsaccommodatie. 
Naast ontspanning in de natuur en lekker 
eten, worden er volop spelletjes gespeeld 
en leuke activiteiten ondernomen. in dit 
weekend brengen we ouders met elkaar 
in verbinding en ontstaan er vaak nieuwe 
vriendschappen. Stichting Netwerk orga-

niseert het Ouder en kind weekend alweer voor de 16e keer. Het weekend is bedoeld 
voor vaders en moeders uit de gemeente Hoorn die hun kind(eren) alleen opvoeden. 
Het verblijf is in een prachtige omgeving met bos, strand, duinen en zee. De sociaal 
werkers van de stichting bedenken elk jaar een gevarieerd programma. 
Er wordt natuurlijk ook tijd vrij gemaakt om iets leuks met het eigen gezin te doen.
Dit jaar vindt het weekend plaats op 24, 25 en 26 september. De kosten zijn 65 euro 
per gezin, betalen met de cultuurstrippenkaart is ook mogelijk. Gezinnen kunnen zich 
vanaf 29 mei aanmelden via sociaal werker Stefanie Strijker: s.strijker@netwerkhoorn.
nl . Ook voor vragen kunt u bij haar terecht. Na aanmelding volgt een kennismakings-
gesprek. Er is plaats voor zo’n 30 gezinnen.



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. 12 juni 19.00 uur Oosterblokker Eucharistieviering

Zo. 13 juni 09.30 uur Zwaag Eucharistieviering

  11.00 uur Hoorn Eucharistieviering

Za. 19 juni 19.00 uur Oosterblokker Eucharistieviering

Zo. 20 juni 09.30 uur Zwaag Eucharistieviering

  11.00 uur Hoorn Eucharistieviering

  15.00 uur Hoorn Filipijnse eucharistieviering (in het Engels)

Za. 26 juni 19.00 uur Westwoud Eucharistieviering

Zo. 27 juni 09.30 uur Zwaag Eucharistieviering

  11.00 uur Hoorn Eucharistieviering

  13.30 uur Zwaag Vietnamese 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


