
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 18 februari kunt u inleveren 

uiterlijk op woensdag 9 februari voor 19.00 uur ‘s avonds 

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

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

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

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

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

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

Jaargang 52, nummer 2 4 februari 2022

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

Samenspel en het coronavirus
Toen het Samenspel naar de drukker ging, was nog niet bekend of alle activitei-
ten in deze editie wel door zouden gaan of gecancelde activiteiten toch door-
gang zouden vinden. Dit natuurlijk in verband met het coronavirus. Houd de 
desbetreffende websites in de gaten voor meer informatie. 

Geen Ziekentriduüm 

Geachte mensen, 
Zoals u zult verwachten, willen we u informeren over de situatie 
rondom het Ziekentriduüm in 2022. 
Helaas moeten we u melden dat we na goed overleg hebben besloten om dit weder-
om niet te gaan organiseren voor dit jaar. Het is heel naar om dit voor de derde keer 
te moeten doen en het raakt alle betrokkenen; zowel de gasten, alsook de enthousi-
aste vrijwilligers die onze gasten zo graag drie mooie dagen willen bezorgen en allen 
die op een andere manier hun bijdrage verlenen. 
De ontwikkelingen van de laatste tijd geven daartoe nog geen mogelijkheden en wij 
vinden het onverantwoord om dit in de situatie, zoals die de komende maanden nog 
te verwachten is, te doen. 
Hoewel we hopen dat de omstandigheden beter worden, zullen er in mei naar alle 
waarschijnlijkheid nog maatregelen nodig zijn (onder andere mondkapjesplicht en 
anderhalve meter afstand). Dit staat een ziekentriduüm zoals die zou moeten zijn in 
de weg. We hebben te maken met uiterst kwetsbare gasten, die de nabijheid van an-
dere gasten en de zorgmedewerkers zonder beperking juist nodig hebben. Aangezien 
de besmettingsaantallen nu nog hoog zijn en we niet weten wanneer dit verandert, 
heeft het bestuur dit besluit moeten nemen aangezien we ook niet kunnen wachten 
met de voorbereidingen voor deze driedaagse. 
Natuurlijk spijt het ons zeer dat we voor de derde maal dit besluit hebben moeten ne-
men, maar we vertrouwen er echt op dat we op 9, 10 en 11 mei 2023 het Ziekentridu-
um wel weer kunnen organiseren op de wijze zoals we dat gewend zijn. Wij zouden 
het heel fijn vinden, als we er dan weer voor u  kunnen zijn.

Wees allen voorzichtig, denk om u zelf en om elkaar en laten we hopen dat dit virus 
toch snel onder controle is, zodat we elkaar daarna weer op een gezonde manier kun-
nen ontmoeten.  

Namens het bestuur Ziekentriduüm Zwaag, Ruud Bennis (secretaris)



Lees verder op de volgende pagina >>

Coverstory: Asser Marun Dacopis

Op het omslag van Samenspel staan foto’s met 
namen van huizen uit ons verspreidingsgebied. De 
redactie heeft een oproep gedaan om ons deelge-
noot te maken van het verhaal achter deze namen. 
Onderstaand een van de enthousiaste reacties van 
onze lezers.

Op Westerblokker 86a in Blokker wonen Annie en Jan Jong. Zij zijn hier als derde bewo-
ners in 1982 met hun jonge gezin komen wonen. Jan vertelt over het ontstaan van de 
naam voor hun huis. 

“Oorspronkelijk behoorde het huidige perceel tot een langgerekte strook grasland. 
Op 25 september 1968 is er goedkeuring verleend om te gaan bouwen na een proce-
dure van vijf jaar. Kennelijk was bij de overheid al vroeg de notie om lintbebouwing 
zoveel mogelijk in stand te houden. De heer J. Smit heeft het huis laten bouwen 
waarna het op 26 mei 1975 is gekocht door Cor en Neeltje Slagter-Veerman.
Op 23 juli 1982 tekenden Annie en ik het voorlopig koopcontract en mochten wij het 
lege huis alvast bewonen omdat de familie Slagter erg beducht was voor de in die 
tijd zeer actieve krakers. Annie, zwanger van ons tweede kind, studderde wat in het 
nieuwe huis en zo verhuisden wij geleidelijk aan van de Grote Waal terug naar het 



Oproep: ook een huis met een naam?
Lezers opgelet: heb je ook een huis met een bijzondere naam? Laat het ons snel we-
ten en deel jouw verhaal met ons via de mail: redactie@stichtingsamenspel.nl . Doe er 
ook een duidelijke foto bij van het naambord én een foto van de bewoners voor het 
huis!

vertrouwde Blokker, waar we in 1977 in de Koppesstraat waren begonnen. Op mijn 
verjaardag, 20 augustus 1982, vond de echte overdracht plaats van het 7,60 are grote 
perceel. Ingebed in een van de laatste fruittuinen aan de Westerblokker waanden wij 
ons in het paradijs.
Dat daar ook gewerkt moest worden, werd er door pastoor nooit bij verteld. In die 
prachtige zomer werd ik, naast zelfstandig verhuizer, ook onbezoldigd bessenplukker 
bij buurman Quirinus Botman. Zo begon een wel heel bijzondere verstandhouding. 
Onder toeziend oog van aannemer Quirinus begon ik, docent natuurkunde, in 1985 
aan de verbouwing van het huis tot wat het nu is. Helaas overleed Quirinus in 1985, 
wat er toe leidde dat het werk tussen tuin en huis wat anders verdeeld werd, want 
gezin, school en verenigingsleven kwamen op de eerste plaats. In 1993 hebben we de 
fruittuin van buurvrouw Gré mogen overnemen en kwam de verbouwing op een wel 
heel laag pitje te staan. 
In 2002 toen we 25 jaar getrouwd waren, was het huis nog steeds niet helemaal af, 
wat nogal wat vragen opriep bij menig dorpsgenoot. Twee weken voor de feestdag 
maakte ik in een creatieve bui het naambord en nog diezelfde dag bevestigde ik het 
aan het dakkapel. Hetgeen aanleiding was voor het NHD om een verhaal te plaatsen 
in de rubriek Krek wa’k wou.
Onze kinderen Willem Jan, Rosa en Annemieke wonen nu al heel lang zelfstandig in 
respectievelijk Epe, Oosterblokker en Wijdenes. De deuren van hun slaapkamer in het 
ouderlijk huis afkomstig uit een oud klooster, staan nog steeds in de verschillende 
oude kloosterkleuren. De voorgoot lekt nog steeds een ietsje en de verf is al 38 jaar 
oud. Het werk in de oude fruittuin heeft nog steeds een hogere prioriteit dan het 
afverven van het huis. 
Buurman Quirinus bezigde vaak mooie uitspraken. Eén was Quirinus en Gré op het 
lijf geschreven: ‘In de eenvoudigste huisjes woont vaak het grootste geluk’. Niet in 
‘potjeslatijn’ of Grieks, maar in het West-Fries: Asser Marun Dacopis.”

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  14 FEBRuARi
MAANDAG  28 FEBRuARi



Kom hockeyen bij WFHC in Hoorn

Kinderen uit groep 3 opgelet! Wil je graag een keer hockeyen en zelf 
ervaren wat een gave sport dit is? Kom dan proeftrainingen volgen. 
Meld je aan via onze website www.wfhc.nl en je mag drie keer gratis 
meetrainen. Je zult dan merken dat hockey leuk en uitdagend is en 
dat WFHC een gezellige club is. Je kan nu starten met de trainin-
gen op zaterdagochtend van 9.30 uur tot 10.30 uur. De benjamins is een groep met 
jongens en meisjes in de leeftijd van 6 jaar die op spelende wijze leert hockeyen. Zij 
spelen nog geen wedstrijden. Meer informatie kun je vinden op onze website of kom 
een keer kijken op ons mooie complex op de Roskam in Hoorn.

Kan KVG Zwaag dan eindelijk weer beginnen?
Op het moment van dit schrijven zijn we nog niet helemaal zeker, maar 
het lijkt erop dat wij eindelijk onze dames, de leden van KVG Zwaag, 
weer mogen ontvangen en dat doen we graag! Vrijdag 18 februari 
vanaf 14.00 uur wordt een gezellige middag met koffie en thee in De 
Plataan georganiseerd. Een enthousiaste meneer laat ons met behulp van videobeel-
den en een boeiende vertelling zien wat er allemaal ‘loos’ is in West-Friesland. Hij 
heeft veel fotomateriaal verzameld van diverse, soms monumentale gebouwen en 
huizen en waarvan we sommigen misschien wel herkennen. Interessant en bovendien 
leuk om weer eens samen een gezellige middag  te hebben. En stel (!) dat het afloopt 
met de pandemie, dan wacht ons een prachtige muzikale avond op vrijdag 11 maart. 
Duo Simonèz noemt hun concert ‘Und Schmerz et Amour’. We hopen dat dit ook door 
mag gaan! Met z’n allen hunkeren we immers naar wat meer gezelligheid.

KBO Blokker zoekt secretaris
Seniorenvereniging KBO Blokker, met ruim 200 leden, zoekt voor het 
bestuur een secretaris (man/vrouw), die zich als betrokken vrijwilliger 
voor een termijn van minimaal vier jaar voor de club wil inzetten. Wat wij voor 
ogen hebben is een ‘collega’ die meedenkt en meedoet met de verenigingsactivitei-
ten, die bereid is zes bestuursvergaderingen per jaar (altijd op een woensdagmiddag) 
bij te wonen en deze te notuleren, die het jaarverslag schrijft, die als ontvanger, door-
geefluik en verzender van de verenigingscorrespondentie (meest per e-mail) fungeert 
en bij gelegenheid een ledenvergadering elders van KBO Noord-Holland bijwoont. 
Wij werken in een collegiaal bestuur waarin we elkaar steunen met onze individuele 
vaardigheden en tekortkomingen, zodat niemand in het duister hoeft te tasten of 
zaken onafgemaakt blijven.
Kandidaten hoeven nog geen lid van KBO Blokker te zijn. Een telefoontje naar voor-
zitter Gerard Plukkel (0229-246038) voldoet. 

Bestuur KBO Blokker



Op de Roald Dahlschool werken wij thematisch

Thematisch werken vormt een belangrijk onderdeel van 
het onderwijs op de Roald Dahlschool. 
Elk thema biedt leerlingen de ruimte voor eigen inbreng, 
onderzoeksvragen en creativiteit. 
Deze aspecten vergroten de betrokkenheid van leerlingen 
en stimuleren hun onderzoekende houding. Bij de kleuters 
staan ook de taal- en rekenactiviteiten in het teken van het thema. 

In de groepen 1-2 wordt de komende weken aandacht besteed aan 
het thema ‘Ridders en kastelen’. Het thema is in passende kledij 
geopend met een toneelstuk door de leerkrachten.  
In groep 3 is het thema muziek ‘Roald Dahl Rocks’ gestart. 
In dit thema maken de kinderen kennis met allerlei
 instrumenten maar ook met allerlei muziekstijlen. 
Op ons Instagramaccount (#Roald-
dahlschool) vindt u een korte impressie 
van de opening van het muziekthema in 
groep 3. 
In groep 4 gaat het over techniek, 
hoe werkt het? De leerlingen vinden 
onder andere uit hoe je een papieren 
constructie sterk kunt maken. 
De groepen 5-6 houden zich bezig 
met vervoer en verkeer. 
Hoe is bijvoorbeeld de opbouw van een 
fiets of een ander vervoermiddel? Tevens leren de kinderen een aantal verkeersborden. 
In groep 7-8 is het thema ‘De Gouden Eeuw’. Uitvinders, ontdekkingsreizigers, ze 
komen allemaal langs. 
Bent u benieuwd naar onze school? Wij nodigen u graag uit voor een van onze ken-
nismakingsochtenden. Op deze ochtend vertellen wij u meer over onze school en 
krijgt u een rondleiding. U kunt zich aanmelden voor een kennismakingsochtend op 
onze website www.roalddahlschool.nl

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

OPHAALDATA:  WOENSDAG 16 FEBRuARi
  WOENSDAG   2 MAARt
SVP PAPIER GEBUNDELD OF IN DOOS/BAK AAN DE WEG ZETTEN.



  Column Anja
MiO

Corien komt op bezoek uit Groningen. Al gauw begint ze 

enthousiast te vertellen over haar nieuwe hobby: ze is een 

MIO, Molenaar In Opleiding. Het is een zelfstudie voor de 

theorie en de praktijk leren van een ervaren molenaar. Ze 

loopt stage in een molen met een bijzondere Groninger molenaar als leraar. Het was 

voor beiden wennen om met elkaar om te gaan, maar ze leert veel van deze man. 

We besluiten om naar de Ethersheimer Braakmolen te gaan. Daar is toevallig een 

klusjesman bezig met het afsluiten van de waterleiding. We krijgen van hem een 

rondleiding in de molen en al gauw hoor ik termen die ik nog nooit gehoord heb. 

Het zijn termen waarmee alle onderdelen, latjes en balken benoemd worden. We 

klimmen acrobatisch naar het bovenste gedeelte van de molen, waarbij ik goed moet 

uitkijken dat ik mijn hoofd niet stoot. Enorm mooi om te zien hoe de techniek van 

een molen in elkaar zit en dat bijna alles van hout gemaakt is, zelfs de vijzel, een 

bijzonder stukje vakwerk. 

Geheel onder de indruk van de molen rijden we naar korenmolen Ceres in Bovenkar-

spel. Corien had gelezen dat deze eind 2019 verbrand was en ze was daar erg ver-

drietig over. Bij de Ceres ontmoeten we nog net de restauratie vrijwilligers die op het 

punt stonden om te vertrekken. Gelukkig wil molenaar Johan Ooijevaar ons wel even 

rondleiden. 

In de molen bewonderen we wat ze allemaal al gedaan hebben. We luisteren vol 

aandacht naar het verhaal van Johan, die ook weer termen gebruikt zoals vink, vang, 

stelling en paard. Er staat een paard in de Ceres, het is een houten stelling die een 

grote balk ondersteunt die is aangetast door de brand. We zien restanten van de 

schade die door de brand is aangericht. Er is alweer veel gerestaureerd en opgeknapt 

met vele giften en het harde werk van vrijwilligers. De molen kan weer draaien en 

op 18 maart is de officiële opening. Johan: “Mocht iemand een nieuwe interessante 

hobby zoeken, je bent welkom om in de molen te kijken en te solliciteren voor MIO.“

Dan leer je wat een kraaienpoot of klapmuts is en hoe je moet kruien!

Ophaaldata plastic HVC 
Zwaag + Blokker
OPHAALDATA:  DONDERDAG 3 MAARt



Tuinman heeft nog tijd over voor het onderhoud van uw tuin. Voor onder andere 
planten van planten, spitten, onkruid wieden, snoeien et cetera. 

Telefoonnummer: 06-12568309.

Familieberichten & Zoekertjes
AANGEBODEN

Voor plaatsing in het Samenspel van 18 februari graag uiterlijk op  
WOENSDAG 9 februari 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.

Carnaval bij De Blockeniers 
Beste inwoners van het Rijk der Blockeniers en daarbuiten,
Wat is het lastig plannen dit jaar. Iedere keer weer op een 
andere manier laveren. Gelukkig hebben De Blockeniers de 
Prins, Adjudante en Hofdames al bekend gemaakt, dus er 
kan geschakeld worden. Prins Jut, Adjudant Juul en Hofda-
mes Lindsey en Manon kunnen niet wachten om los te gaan in het feestgedruis. Maar 
hoe? Dat is op het moment dat dit geschreven werd allemaal nog onduidelijk. Wat 
wel duidelijk is, en waar De Blockeniers super trots op zijn, is dat er wel een jeugd-
decorum is gepresenteerd. Helaas kon de geplande jeugdprinsbekendmaking niet 
doorgaan. Maar evengoed is er - weliswaar met weinig publiek - een act neergezet 
waar de Jeugdprinses en haar gevolg werden gepresenteerd. Niemand minder dan 
Julia Dekker is de nieuwe Jeugdprinses, met Ivaila Bakker als Jeugdadjudante. Jeugd-
hofdames dit jaar zijn Frederique Hoekstra en Julia Nijholt. Wat een prachtig stel, dat 
er alle zin in heeft om er een mooi carnaval van te gaan maken. Helaas is er dit jaar 
geen Jeugdraad van Elf. Gezien alle onzekerheden was dat niet te realiseren.
Er wordt hard gewerkt aan een full color Blockeniers-magazine dat een week voor 
carnaval uitkomt. Gelukkig blijven veel adverteerders ons steunen. In dit magazine 
komt dan ook een logospel waar mooie prijzen mee te verdienen zijn. Dit om onze 
adverteerders nog meer in de spotlights te zetten. We kijken natuurlijk wat de ko-
mende weken wél kan, en dat wordt dan ook in het magazine vermeld. Maar ook is 
er info te verkrijgen op onze website www.deblockeniers.nl of via Facebook.
Wat al wel zeker is, is dat zondag 27 februari een vossenjacht wordt georganiseerd. 
Info hierover vind je hieronder. We hopen natuurlijk op grote belangstelling voor dit 
leuke alternatieve evenement.  Alaaf, alaaf, alaaf!



Dorpenoverleg Blokker-Zwaag onmisbaar 
Weet u het nog? Afgelopen september kwam de aankondiging dat het Dorpenoverleg 
moest stoppen door een te kleine agendacommissie.
Met trots laten wij weten dat het Dorpenoverleg Blokker-Zwaag door veel bewoners 
gemist wordt en een aantal bewoners heeft zich nu gemeld om zich hiervoor in te 
spannen. Om als bewoners met elkaar in gesprek te kunnen over de ontwikkelingen in 
onze dorpen, zich te laten informeren over belangrijke thema’s en de zorgen en ideeën 
te delen met de gemeente. Deze laagdrempelige voorziening mag niet verloren gaan!
Door alle maatregelen in de horeca moesten we nog even wachten met de planning. 
In de volgende editie van het Samenspel leest u wanneer de eerste bijeenkomst is in 
De Witte Valk en welke items op de agenda staan. 

Wilt u een idee aanleveren of een bijdrage leveren aan het Dorpenoverleg? Mail 
naar: dorpenoverlegblokkerzwaag@gmail.com 

De Blockeniers vossenjacht
Carnaval bij De Blockeniers kan waarschijnlijk niet zo ge-
vierd worden zoals we graag willen. Maar natuurlijk wordt 
er evengoed een klein feestje gevierd! Er is namelijk een 
heel leuk alternatief: Vossenjacht op zondag 27 februari. 
We verzamelen op het veldje op de hoek Bramleylaan/
Jonathanlaan, herkenbaar aan de diverse vlaggen en 
spandoeken van De Blockeniers. Na de uitleg wordt om 
13.00 uur gestart.

Wil je meedoen?
Je kunt je opgeven met een groepje of individueel. Kinde-
ren onder acht jaar alleen onder begeleiding. Ouders zijn uiteraard welkom om mee 
te doen. Het zou leuk zijn als je verkleed komt, je kan er zelfs een prijs mee winnen. 
Het grote en kleine decorum lopen rond om te jureren wie het leukst verkleed is. On-
derweg is er muziek en allerlei activiteiten, misschien kom je ook een ballonentove-
naar tegen. Het wordt een leuke alternatieve carnavalsmiddag. Prins Jut, Adjudant 
Juul en Hofdames Lindsey en Manon, maar ook Jeugdprinses Julia, Jeugdadjudante 
Ivaila en Jeugdhofdames Julia en Frederique hebben er zin in.

Opgeven kan via e-mailadres: jeugddeblockeniers@gmail.com . Vermeld hierbij je 
naam, of als je in een groepje gaat deelnemen wie er in het groepje zitten. En ook 
graag even de leeftijden. Graag ook het e-mailadres waar wij informatie naar toe 
kunnen sturen als dit van toepassing is. Als er heel veel aanmeldingen zijn, waar we 
natuurlijk van uitgaan, vinden er twee vossenjachten plaats: één om 13.00 uur en één 
om 15.00 uur. Doe je ook mee?



26 feb Prinsbekendmaking Het Masker  Aanvang nog niet bekend
 De Witte Valk, Zwaag

27 feb MaskerQuiz Het Masker  Aanvang: 14.00 uur
 De Witte Valk, Zwaag                                       (tijdstip onder voorbehoud)

27 feb Vossenjacht De Blockeniers  Aanvang: 13.00 uur
 Veldje op de hoek Bramleylaan/Jonathanlaan

Activiteitenagenda  februari

Als u activiteiten (als hierboven) wilt vermelden in Samenspel, kunt u uw kopij mailen 
aan: redactie@stichtingsamenspel.nl.

Als u activiteiten wilt vermelden in Samenspel op het gebied van SPORt, 
kunt u uw kopij mailen aan: redactie@stichtingsamenspel.nl t.a.v. Eef Smal.

VOEtBAL

5 feb Heren De Blokkers-Opperdoes 15.00 uur Blokker

12 feb Heren De Blokkers-Beemster 15.00 uur Blokker

13 feb Heren De Blokkers-SEW 14.00 uur Blokker

13 feb Heren Westfriezen-Grasshoppers 14.00 uur Zwaag

ZAALVOEtBAL

7 feb Heren RtC-De Blokkers 21.05 uur De Kreek

11 feb Dames ZwaagHoogland/Kozijnen-SEW 20.10 uur Zwaag

11 feb Dames RtC 72-DKM By the Reclame 20.55 uur De Kreek

HANDBAL

13 feb Dames Westfriezen-Westriesland SEW 3 13.00 uur Zwaag

VOLLEYBAL

4 feb Dames NiVO-NiVO 2 19.00 uur De Kers

11 feb Heren NiVO-Madjoe 4 21.00 uur De Kers

5 feb Dames WhamWham-Amsterdam 2 16.00 uur Opgang

5 feb Heren WhamWham-De Boemel 14.00 uur Opgang

Sportagenda februari 



Vrienden en vriendinnen van Het Masker 

Knibbel, knabbel, knuisje, 
wie knabbelt er aan mijn huisje? 
Ja, dat is natuurlijk Het Masker
dat op de deur staat te bonzen! 
Dat lijkt ons nogal logisch 
want die zijn achter de schermen 
druk bezig met de voorbereidingen om 
zoveel als mogelijk ‘gewoon’ carnaval te kunnen vieren. 

Maar jeetje me kreetje wat barst Het Masker van het improvisatietalent waarbij de 
Lama’s helemaal in het niet vallen. Inmiddels is plan Z al van de plank gehaald en dat 
zegt heel veel over het aanpassingsvermogen. Ook het kijken in de glazen bol lijkt 
ze redelijk goed af te gaan, want ze hebben het goed ‘skoten’ om het gehele carna-
valsweekend te verschuiven naar vrijdag 25 tot en met dinsdag 29 maart. Want nu 
we weer enig perspectief hebben moet dat zeker haalbaar zijn, hetzij natuurlijk nog 
met enige maatregelen die dan van toepassing zijn. Het zogenaamde jojo-beleid van 
het kabinet heeft ertoe geleid dat Het Masker ook aardig meedoet aan deze rage. 
Inmiddels zijn we er al aardig bedreven in en als er kampioenschappen voor waren, 
eindigen we zeker op het erepodium.

Als kind zagen we Tarzan half naakt, Assepoester kwam pas om middernacht thuis, 
Pinokkio loog altijd en Aladdin was een dief… Het leven blijkt dus helemaal geen 
sprookje te zijn, maar sprookjes  zijn gewoon de keiharde realiteit van nu! Wat kan 
en mag je tegenwoordig wel of niet zeggen zonder dat iemand er het zijne van 
vindt? Uit welk sprookje zou onze Prins op het witte paard komen? Hou het ‘wie is de 
Prins’ goed in de gaten… hint, hint, hint.

Vroeger als er visite kwam, gaven we koffie. Nu onze wifi-code. In dat kader ge-
ven wij hieronder nog even het programmaoverzicht zoals dat op moment van dit 
schrijven van toepassing is. Hou eventuele wijzigingen in datum/tijden, nieuwtjes en 
overige veranderingen in de gaten op onze website www.carnavalzwaag.nl, Facebook 
of Instagram. Resultaten bieden geen garantie voor de toekomst, loop geen onnodig 
risico.

Zaterdag 26 februari: Prinsbekendmaking
Zondag 27 februari: MaskerQuiz
Zaterdag 19 maart: Rondgang
Vrijdag 25 maart t/m dinsdag 29 maart: Carnaval
Zaterdag 14 mei: Jubileumfeest 

Tot leut op www.carnavalzwaag.nl en tot een volgend Samenspel.



Hoe gaat MvZ nu verder?

Direct na de persconferentie van 25 januari 
van de heren Rutte en Kuipers heeft het be-
stuur digitaal de koppen bij elkaar gestoken. 
Hoe nu verder? 
Dat is de grote vraag en kunnen we über-
haupt wel verder met Little Shop of Horrors (LSOH)? 

Als bestuur hebben we alle weetjes en mogelijkheden op een rij gezet, de site van 
Rijksoverheid geraadpleegd omtrent repeteren, zingen en bovenal uitvoeren, en ons 
geheugen over wat we tijdens de persconferentie hoorden getoetst en dat met ge-
zond verstand afgewogen met in achtneming van geïnventariseerde barrières en (on)
mogelijkheden.

Nu zult u zich afvragen: zijn jullie eruit? Het antwoord moeten we u schuldig blijven. 
Want wat is het geval: in onze laatste bijdrage in Samenspel nummer 1 vertelden we 
al dat we mogelijke data in de agenda hebben staan, weliswaar met een vraagte-
ken vanwege de beschikbaarheid van hoofdrolspelers, ensemble, orkest, techniek en 
artistieke leiding. In de tussenliggende tijd van uitgave 1 en de persconferentie werd 
duidelijk dat we, op een enkeling na, over een prima bezetting beschikken. Pfff, dat 
is lekker. Dus de data staan vast en kunt u in uw agenda reserveren: vrijdag 6 mei 
première, zaterdag 7 mei matinee en avondvoorstelling en zondag 8 mei matinee. We 
moeten er een hele grote MAAR aan verbinden. We zijn helaas genoodzaakt sowieso 
één voorstelling minder uit te voeren en dat betekent aanzienlijk minder inkomsten. 
We schieten dan dik onder ons ‘break even point’. Nu hebben we als vereniging een 
spaarpotje voor onvoorzien, net als bij menigeen thuis voor als de wasmachine stuk-
gaat, dus dat verlies willen en kunnen we opvangen. 
En nu komt die dikke MAAR aan bod. Als de situatie tegen die tijd nog zo is dat we in 
de zaal de anderhalve-metermaatregel moeten hanteren, dan lijden we een dusdanig 
verlies dat dit onaanvaardbaar wordt om te dragen. In ‘the mean time’ starten we 
toch met de repetities en gaan we op 15 februari de zaak weer eens onder de loep 
nemen. Misschien is het vooruitzicht dan van dien aard dat we doorgaan met repete-
ren. We hebben echter besloten de persconferentie van 8 maart als laatste meetpunt 
te gebruiken om een definitieve beslissing te nemen. Bij een positieve beslissing gaat 
dan ook de kaartverkoop online. Het kan echter ook negatief uitpakken, want als een 
derde zaalbezetting en de anderhalve meter moet worden aangehouden, dan bete-
kent dat het einde van LSOH en moeten we de handdoek in de ring gooien. 
Twee jaar met vallen en opstaan en al struikelend repeteren is dan voor niets ge-
weest, hoewel er altijd veel vreugde wordt beleefd tijdens de repetities en de spaar-
zame keren dat we nog konden nazitten.
Koffiedik of glazen bol kijken kunnen we helaas niet en we hebben te dealen met 
de omstandigheden. Eenieder van ons hoopt vurig dat we in mei een pracht van een 
voorstelling kunnen neerzetten. Duimt u mee?



Wilt u meer weten over de activiteiten, dan kunt u uw vraag stellen via 
www.ontmoetenbijbrinkpark.nl  
Bellen of mailen kan natuurlijk ook op 088-6652701 of info@ontmoetenbijbrinkpark.nl

  Wekelijkse activiteiten:

Maandag  Donderdag
Koffie drinken 10.00 - 11.00 uur Koffie drinken 10.00 - 11.00 uur
Gezamenlijk eten 12.15 - 13.15 uur Gezamenlijk eten 12.15 - 13.15 uur
Fitness 13.00 - 16.00 uur Biljarten  Vanaf 14.00 uur
Spelletjesavond 19.00 - 20.30 uur Spelletjesmiddag 13.30 - 15.30 uur
  Gezamenlijk eten*  17.30 - 19.30 uur
  opgeven bij mevr. Van Wegen, 0229-245683
Dinsdag 
Koffie drinken 10.00 - 11.00 uur Vrijdag
Gezamenlijk eten 12.15 - 13.15 uur Koffie drinken  10.00 - 11.00 uur
Biljarten  Vanaf 14.00 uur Gezamenlijk eten 12.15 - 13.15 uur
 
Woensdag  Zondag
Koffie drinken 10.00 - 11.00 uur Koffie drinken  10.30 - 11.30 uur
Gezamenlijk eten 12.15 - 13.15 uur 
 
Maandelijkse activiteiten:

Verrassend tekenen 14.00 - 15.30 uur (elke eerste en derde woensdag van de maand)
Oecumenische  16.00 - 17.00 uur (elke tweede woensdag van de maand)
gesprekskring  
Eucharistieviering 16.00 uur (elke vierde woensdag van de maand
Klaverjas en bridge 14.00 - 16.00 uur (elke tweede en vierde vrijdag van de maand)
Bingo 14.00 - 16.00 uur (elke laatste vrijdag van de maand)

We hopen u weer te Ontmoeten in Brinkpark!

Goed nieuws!
De deuren van Ontmoeten bij Brinkpark zijn weer open. Uiteraard onder de huidige 
maatregelen die op dit moment gelden. Dit betekent dat er bij binnenkomst om een 
QR-code wordt gevraagd, we het op prijs stellen als u een mondkapje draagt en van 
iedereen vragen om anderhalve meter afstand te houden.



De Nieuwe Smidse
Door Piet Kroon

De smederij is een plek die van 
jongs af aan tot mijn verbeelding 
heeft gesproken. ’s Morgens op 
weg naar de ‘lagere school’ pas-
seerden wij dagelijks op de hoek 
van onze straat, die tegen de 
Ringvaartdijk omhoogliep, een 
smederij. Daar boden gesis en 
hamergekletter genoeg verleiding 
om er even bij stil te blijven staan. 
Vaak vergat ik dan helemaal de 
tijd, wanneer ik het trof dat op 
het moment van passeren er een 
paard werd beslagen. Het won-
der voltrok zich dan pal voor mijn 
ogen, van plonkend aambeeld tot 
vonkend vuur, van rokend eelt 
tot sissende waterbak aan toe. Ik 
stond erbij en keek ernaar, een 
fascinerend schouwspel kan ik je 
verzekeren, waaruit ik halverwege hoeven beslaan plotsklaps ontwaakte door die 
irritante schoolbel, die vanuit de verte mijn droom in diggelen smeet. Jammer genoeg 
was dat het onverbiddelijke sein om het spoorslags op een rennen richting Halfweg 
te zetten, om nog maar net op tijd achter in de rij door de schooldeur naar binnen te 
glippen. Daarachter was weliswaar iets anders interessants te beleven, maar in ieder 
geval een stuk minder spannend dan het avontuur daarvoor!

De smid woonde met zijn gezin vlak tegenover ons in de straat. Dat hij in onze ogen 
wel een héél welvarend bedrijf moest hebben, konden wij afmeten aan de gigantische 
Chevrolet die bij ons voor de deur stond te pronken. Het was het enige obstakel waar 
wij op straat omheen moesten voetballen, zonder dat wij ons daar ook maar een mo-
ment aan stoorden. Het wielwonder dwong eerder onze diepe bewondering af! 

Deze jeugdherinnering kwam ineens bij mij bovendrijven toen ik op mijn dagelijkse 
COVID-rondje het gloednieuw gerealiseerde ‘woonerf’ van de Smidse passeerde. Wat 
heeft er in de loop der jaren op dit stukje Noorderdracht veel bedrijvigheid plaats-
gevonden! In mijn vroegste herinnering als kersverse buitenpoorter in Blokker, staat 
mij nog de textielzaak van de firma Doodeman voor de geest, die op de hoek van de 
Westerblokker en de Noorderdracht stond. In de loop van de jaren 80 vestigde instal-
latiebedrijf J&P Schouten zich op deze locatie. 

Lees verder op de volgende pagina >>



Benieuwd naar de geschiedenis van deze onderneming, las ik dat de oorsprong ervan 
is gelegd door pionier Klaas Schouten die ooit in Blokker een smederij is begonnen, 
waarmee hij zijn leven lang ‘aan de weg heeft getimmerd’. In de jaren daarna hebben 
zonen Piet en Jan aambeeld, smidsvuur en waterbak de rug toegekeerd en de weg 
naar een CV-installatiebedrijf ingeslagen. Ten slotte is het door kleinzonen Koos en 
Joris doorontwikkeld tot het bedrijf zoals het nu op het industrieterrein van Zwaag 
prominent aanwezig is.

Het perceel op 
de hoek van de 
Noorderdracht 
en Westerblok-
ker werd na 
de verhuizing 
‘braakliggend’, 
maar heeft nog 
geruime tijd 
een buiten-
kansje geboden 
voor een kudde 
schapen, totdat 
het uiteinde-
lijk recent met 
de ‘Nieuwe 
Smidse’ een 
woonbestem-

ming kreeg. Vele ingezetenen weten misschien niet dat aan de andere kant van het 
perceel er een tot gymnastiekzaal verbouwde VGLO-school heeft gestaan, waar wij 
als leerkrachten met onze schoolkinderen een aantal jaar gebruik van hebben ge-
maakt. Bij mooi weer weken wij dan vaak uit naar het ernaast gelegen grasveld om 
buiten te sporten. Heel wat partijtjes slagbal en kastiebal hebben de kinderen hier 
gespeeld, vaak dat de ‘vonken’ er vanaf vlogen. Bij winst of verlies moet toen de in 
decibel omgezette vreugde of teleurstelling in de wijde omtrek van de Noorderdracht 
te horen zijn geweest! Uiteindelijk kwam in deze situatie aanzienlijk verbetering toen 
sporthal De Brug was gerealiseerd en wij daar vanaf dat moment dankbaar gebruik 
van konden maken. 

Zo kan een balletje raar rollen. Ook een slagbalveldje kan zomaar worden omgeto-
verd tot  nieuwbouwproject. De architect heeft het gesmeed tot een bijzonder Blok-
kers Binnenhof. De slagbalhonken van toen werden de thuishonken van nu. Als klap 
op het aambeeld is het mooi dat  in de naamgeving Smidse er een historische verwij-
zing doorklinkt die een warme herinnering oproept. Wie dat vijftig jaar geleden had 
voorspeld, had wel héél goed in de glazen bol gekeken!



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

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

LOP jubilaris

Oud papier vereniging LOP 
Zwaag heeft dit jaar iets te 
vieren: het vijftigjarig jubi-
leum van Nico van Diepen. 
Onder de dorpelingen gaat hij door Zwaag met 
de naam Priekie. Met zijn karakteristieke blik en 
prachtig snelle soepele loopje haalt hij nog altijd 
iedere zes weken het papier op. In die vijftig jaar 
heeft hij al zeker één miljoen kilo papier in de 
wagens gegooid. Dan is het ook niet vreemd dat 
hij in die jaren iets scheef is gaan lopen. Voor de 
jonge jongens is Priekie het grote voorbeeld. Op 
de vraag of hij nog door wilde gaan zei hij: ‘wil je 
me weghebben ofzo?’ 
Tijdens de jaarvergadering is hij nog even flink in 
het zonnetje gezet door de vereniging. 

We hopen nog vele jaren van je te kunnen genieten, wij denken zelf dat je nog wel 
een paar jaartjes mee kan. Nogmaals bedankt! En nog vele jaren ophaalplezier gewenst! 

Groeten, de mannen van het LOP

Mededelingen 

De huisartsenpraktijk is wegens 
nascholing, vakantie of nachtdienst gesloten op donderdag 24 februari.

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



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 6 februari Zwaag: 
ds. T. van Lente-Griffioen.

Zondag 13 februari Blokker: 
ds. P. van Ankeren

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.

Westfries Archief en genealogie

Woensdag 16 februari van 14.00 tot 16.00 uur wordt in wijkcen-
trum De Huesmolen in Hoorn een lezing georganiseerd over het 
Westfries Archief en genealogie. Tijdens deze lezing vertellen 
Sanne Maasbach en Dick Waalboer over het Westfries Archief en 
genealogisch onderzoek.

Sanne Maasbach werkt als vrijwilligerscoördinator bij 
het Westfries Archief en vertelt over het archief, de 
taken van het archief en welke bronnen u daar kunt 
vinden. Veel bronnen staan op internet, ook dat laat 
Sanne tijdens de lezing zien. Dick Waalboer is voorzit-
ter van de Nederlandse Genealogische Vereniging afde-
ling Oostelijk West-Friesland. Hij is een ervaren genea-
loog die u meer zal vertellen over de vele interessante 
aspecten van genealogisch onderzoek.

De kosten zijn 5 euro inclusief een kopje thee of koffie. Je kunt je aanmelden voor 
deze activiteit door te bellen naar 0229-234390 of een e-mail te sturen naar hues-
molen@netwerkhoorn.nl . Voor meer informatie kun je contact opnemen met Anne 
Spruijt via a.spruijt@netwerkhoorn.nl .



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.
Wanneer deze activiteiten overdag gebeuren, is gebruik van mondkapje bij verplaatsing en houden van 
1,5 meter afstand verplicht.

De kerkdiensten zullen met of zonder koor zijn. Op het moment dat dit overzicht gemaakt is, 
weten wij nog niet hoe het verder gaat met de coronamaatregelen, dus dit alles onder voorbehoud.

Za. 05 febr. 19.00 uur Westwoud Eucharistieviering m.m.v. Klein Martinuskoor

Zo. 06. febr. 09.30 uur Zwaag Eucharistieviering

  11.00 uur Hoorn Eucharistieviering m.m.v. Voces Cyriaci

Za. 12 febr. 19.00 uur Oosterblokker Eucharistieviering m.m.v. Caecillia

Zo. 13 febr. 09.30 uur Zwaag Eucharistieviering - Voorstel  

    Eerste Communicanten

  11.00 uur Hoorn Eucharistieviering m.m.v. Schola Cantorum

Za. 19 febr. 19.00 uur Westwoud Eucharistieviering m.m.v. Klein Koor

Zo. 20 febr. 09.30 uur Zwaag Eucharistieviering m.m.v. Marcanto

  11.00 uur Hoorn Eucharistieviering m.m.v. Cantor

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.



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 (Zwaag/Bangert Oosterpolder) 06 - 20 42 3666
Mariejan Spil, Zwaagdijk 367, 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


