
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 4 maart kunt u inleveren 

uiterlijk op woensdag 23 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 3 18 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. 

INGEZONDEN

Zo zie je maar, afval opruimen kan ook leuk zijn 

Gezien in Zwaagdijk-West door Roos Bruin



Coverstory: Jan Appeletak

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 Wilhelminastraat 4 in Zwaag wonen Jan en Lia Besseling. Tien jaar geleden zijn zij 
vanuit Zwaagdijk-Oost in Zwaag komen wonen. Hun kinderen Bianca, Miranda en Jan 
waren toen al het huis uit. Het naambord hangt aan de garage en Jan vertelt over het 
ontstaan van de naam voor hun pleintje. 

“Ik speelde biljart bij bil-
jartvereniging De Ark in 
Zwaagdijk-Oost, samen met 
Jan Deurlo. Twee Jan-nen 
was niet handig dus omdat 
ik een fruittuin had, werd ik 
Jan Appeletak genoemd. Een 
bijnaam die het hele dorp 
gebruikte. Na de verkoop 
van het bedrijf zijn wij naar 
Zwaag verhuisd waar we een 
huis met een pleintje hadden 
gekocht. De kinderen hebben 
afgelopen 21 augustus voor 
mijn 75e verjaardag een bord 
met de naam Jan Appeletak-
plein laten maken.

Oproep: ook een huis met een 
naam?
Lezers opgelet: heb je ook 
een huis met een bijzon-
dere naam? Laat het ons snel 
weten 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!



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  28 FEBRuARi
MAANDAG  14 MAART

uitvaartverenigingen, hoe werkt dat nou precies?

Elke maand vertellen wij u hier over ons werk als uitvaartverzorgsters, wat wij in uw 
woonomgeving onder andere uitvoeren namens de uitvaartverenigingen.
Die uitvaartverenigingen zijn allemaal voortgevloeid uit de vroegere ‘burenhulp’;  
men stond elkaar als dorpsgenoten bij als er iemand overleden was. Inmiddels is dit 
wel een beetje veranderd. 
De uitvaartverenigingen bieden hun leden en ook niet-leden een uitstekend ver-
zorgde uitvaart met alles wat u wenst erop en eraan. De bespreking, verzorging en 
uitvoering hiervan is bij ons in goede en professionele handen.
Als u lid bent van een van de verenigingen, ziet u op de eindnota een reductie op het 
totale eindbedrag. Hoe dit wordt verrekend, verschilt per vereniging. Dit heeft te ma-
ken met de ontstaansgeschiedenis van de verschillende verenigingen en de afspraken 
die zijn gemaakt.
Sommige verenigingen werken met een ‘dienstenpakket’ wat inhoudt dat u voor be-
paalde genoten diensten niets hoeft te betalen, deze vallen binnen de vergoeding.
Andere verenigingen keren een geldbedrag uit wat in mindering op de totaalnota 
wordt gebracht. 

Als u geen lid bent van een uitvaartvereniging, kunt u toch de uitvaart door ons laten 
verzorgen. U mag rekenen op onze professionele inzet tegen een billijk tarief voor 
de uitvaartverzorging. Wilt u meer weten, kijk dan eens op de website www.barbara-
zwaag.nl of op www.centrum-uitvaartverenigingen.nl 
Dichtbij vertrouwd, telefoon 06-11444417 (24 uur per dag bereikbaar).

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



Letterfeest op De Bussel

Vandaag vierde groep 3 van basis-
school De Bussel het Letterfeest. 
Het was feest omdat de kinderen 
alle letters kennen. Er hingen let-
terslingers in de klas en sommige 
kinderen hadden speciale ‘letter-
kleding’ aangetrokken. Het feest 
begon met  een bijzonder filmpje 
voor de kinderen. Daarna deden 
ze letterbingo en een letterspeur-
tocht. Ook maakten ze een letter-
pet. 
Aan het einde van het feest wer-
den alle kinderen één voor één 
naar voren geroepen en kregen ze 

het letterdiploma uitgereikt. Natuurlijk werd er geapplaudisseerd. Het feest werd af-
gesloten met een feestelijke cupcake en letterlimonade. Het was een geslaagd feest!

Even voorstellen…
Mijn naam is Sandra Boorsma en ik ben 27 jaar 
geleden in Zwaag komen wonen. Ik woon op de 
Dorpsstraat met Peter Takken en samen hebben 
we drie prachtige dochters. Ik was werkzaam in 
de kraamzorg en wilde op mijn 50e iets anders. 
Nog één keer vlammen!
Na een jaar gewerkt te hebben in de uitvaart-
branche ben ik vorig jaar de opleiding voor 
uitvaartbegeleiding gaan volgen en zal dit 
binnenkort afronden. Tijdens mij stageperiode 
bij Monique Bankras heb ik heel veel geleerd en 
ervaring opgedaan.
Op 22-02-2022 komt mijn droom uit en start ik mijn 
eigen bedrijf: Sandra Boorsma Uitvaartbegeleiding. 
Ik hoop bij elke uitvaart een liefdevolle verbinding 
te kunnen zijn tijdens het afscheid en rouwproces 
van de familie.

Sandra Boorsma Uitvaartbegeleiding
06-33836464



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   2 MAART
  WOENSDAG 16 MAART
SVP PAPIER GEBUNDELD OF IN DOOS/BAK AAN DE WEG ZETTEN.

inkomstenbelasting en ouderenbonden

Bij veel mensen ligt de brief van de Belastingdienst, waarin staat dat u aangifte moet 
doen, al in de bus. Maar ook al heeft u geen brief ontvangen, kan het lonen om 
aangifte te doen. Bijvoorbeeld als u veel giften heeft gedaan of zorgkosten heeft 
gemaakt. Zoals elk jaar willen leden van de ouderenbonden u helpen met het invul-
len van uw belastingaangifte.
Jaarlijks helpen de gezamenlijke ouderenbonden zo’n 125.000 leden met het doen 
van de aangifte inkomstenbelasting. In meer dan 12.000 gevallen regelen wij huur-
toeslag en meer dan 15.000 leden profiteren jaarlijks van zorgtoeslag. Dankzij de 
inzet van bijna 2.600 vrijwillige belastinginvullers die hier in de eerste maanden van 
het jaar erg druk mee zijn. 
De belastinginvullers zijn goed op de hoogte van de belastingregels, inclusief de laat-
ste wijzigingen. Bent u gepensioneerd en heeft u een verzamelinkomen tot 35.000 
euro als u alleenstaand 
bent of tot 50.000 euro als 
u gehuwd of samenwonend 
bent? Dan kunt u als lid van 
een ouderenbond gebruik 
maken van de Belastingser-
vice ouderenbonden.
Heeft u al eerder gebruik 
gemaakt van de diensten 
van een van onze belas-
tinginvullers, dan krijgt u 
eind februari automatisch 
de machtigingscode toe-
gestuurd. Vraagt u voor het eerst hulp, dan kunt u een code aanvragen bij de Belas-
tingTelefoon: 088-1236555. Binnen vijf werkdagen ontvangt u deze code in een witte 
envelop in de brievenbus.
De belastinginvuller werkt op basis van vrijwilligheid. Wel kan de invuller gemaakte 
onkosten, zoals reis- , kopieer- en printkosten, in rekening brengen als hij dit van 
tevoren aan u meedeelt. De vergoeding bedraagt 10 euro per huishouden. 
Meer informatie: Cisca Groeneveld, telefoonnummer: 0229-201519 of 
e-mail: seniorenNKL@ziggo.nl



  Column Brechje

Ophaaldata plastic HVC Zwaag
OPHAALDATA:  DONDERDAG 3 MAART

Handyman

Mijn besluit staat vast. Ik ga op zoek naar een handyman. Zo’n iemand die even een 

klein klusje voor je kan doen. Even de kraan repareren, even een schilderij ophangen, 

even een randje kan kitten, even…

Geen enkele klus is even, daar ben ik nu wel achter gekomen. Het vergt een hoop 

voorbereiding en tijd om het benodigde materiaal in huis te halen. Dat laatste vind ik 

geen probleem. Het lastigste vind ik, dat ik niet weet waar ik moet beginnen. Blijk-

baar zoek ik dus een handyman+, iemand die ook nog eens met me meedenkt hoe 

het probleem opgelost moet worden.

Oké, mijn doel is duidelijk. Een handyman+. Op zoek naar een bedrijf dat in handy-

mannen doet. De persoon in kwestie moet ook nog in de buurt wonen, want voor 

een klein klusje wil ik iemand ook niet ver laten reizen. Dat wordt een speld in een 

hooiberg. Op internet vind ik niet wat ik zoek.

Dus wie o wie vindt het leuk om af en toe een klusje voor een ander te doen. Een 

vakman is niet nodig. Iemand met twee rechterhanden is wel een must. Tegenover de 

gedane arbeid stel ik een vergoeding. 

In het afgelopen jaar heb ik geleerd dat ik meer kan dan ik denk, maar iemand die 

met je mee denkt, die je assisteert zou een mooie aanvulling zijn bij de klusjes die nog 

gedaan moeten worden. Natuurlijk staan mijn vrienden voor mij klaar, maar die heb ik 

al vaker om hulp gevraagd. Zij moeten vooral ook vrienden blijven om mee te kletsen 

en te lachen. Het is niet leuk om altijd als we afspreken te zeggen: ‘Nu je er toch bent, 

kan je even helpen met…’

Nee, dit heeft een andere aanpak nodig.



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 4 maart graag uiterlijk op  
WOENSDAG 23 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.

Gaat het dan toch gebeuren? 
Ten tijde van het schrijven van dit bericht lekken de 
eerste berichten over verdere versoepelingen, een 
week voor de persconferentie, alweer uit. Als u dit 
leest is er meer duidelijkheid, maar we durven erop 
te gokken dat onze voorstellingen in mei kunnen 
plaatsvinden.

We zijn ook al volop aan het repeteren en we hebben er ongelooflijk veel zin in 
om na ruim twee jaar weer op de planken te kunnen staan. De eerste zangrepeti-
tie bracht toch wel aan het licht dat de conditie van de stembanden bij gebrek aan 
training iets achteruit was gegaan, evenals de kennis van teksten. Maar dat is zo weer 
opgepikt. In de vorige editie hadden we al de data van de voorstellingen genoemd en 
we hopen dat u massaal na 6 maart de kaarten gaat bestellen op onze website www.
musicalzwaag.nl .
Om ons vooraf al een indicatie te geven of u van zins bent de voorstelling bij te gaan 
wonen, kunt u op Facebook al aangeven of u van plan bent te gaan. Tegen onze 
sponsors en ‘Vrienden van MvZ’ willen we zeggen dat we de support enorm hard 
nodig hebben. Degenen die ons willen steunen, sporen we aan om via de website de 
informatie tot u te nemen en middels een e-mail kenbaar te maken dat u wilt steu-
nen. Ook de culturele amateurvereniging MvZ heeft onder de pandemie flink geleden 
doordat zij sowieso een jaar niet kon optreden. Maar we zijn o zo blij de draad weer 
op te kunnen pakken.

Zien we u in mei in Partycentrum De Witte Valk? U gaat een fantastische show zien. 



Lees verder op de volgende pagina >>

Carnaval met carnavalsvereniging De Blockeniers 

Beste inwoners van het Rijk der Blockeniers en daarbuiten, 

Dan is het bijna zover: het carnavalsweekend waar velen 
naar uitkijken. Helaas moet op het moment dat dit geschre-
ven wordt nog steeds worden gekeken naar wat wel kan. 
Er is een klein programma samenge-
steld en wie weet wordt dat na 15 
februari nog aangepast. Maar Prins 
Jut, Adjudant Juul en hun Hofdames 
hebben er al zin in om er iets moois 
van te maken. Dat geldt ook voor het 
kersverse jeugddecorum met Jeugd-
prinses Julia, Jeugdadjudante Ivaila 
en Jeugdhofdames Fredrique en 
Julia. Er zijn prachtige foto’s gemaakt 
door Ilona Koeten die weer worden 
afgedrukt in het kleurrijke Blocke-
niers-magazine. Helaas is er dit jaar 
geen rondgang maar de magazines 
worden dit jaar huis-aan-huis rond 
18 februari verspreid. In dit maga-
zine staat een mooie prijsvraag waar 
leuke prijzen mee te winnen zijn. 
Dus doe gezellig mee.
Het carnavalsweekend begint vrijdag 
25 februari met het uitreiken van een 
verrassing door het decorum. Dit aan 
mensen die een steuntje in de rug verdienen en de oudere inwoners uit het Rijk der 
Blockeniers. Zaterdag 26 februari is een kleine sleuteloverhandiging die plaatsvindt in 
de gemeente Drechterland.

Knalfeest
Zaterdagavond 26 februari geeft de Raad van Elf van De Blockeniers een knalfeest 
in leutbunker Het Gouden Hoofd. Bij de huidige regels is dit vanaf 18.00 uur. Zijn er 
versoepelingen, dan is de aanvang 20.00 uur. Dit wordt een superleuke avond met 
een dj en gastoptredens van Nick Stricker, Kevin Koeman en Jesse Oudhoff. De entree 
is gratis en iedereen is van harte welkom. En verkleed komen zou erg leuk zijn.

Zondag 27 februari is vanaf 13.00 uur de Blockeniers Vossenjacht voor de jeugd. Na 
afloop is er een borrel in Het Gouden Hoofd waar iedereen weer van harte welkom is. 
Maandag en dinsdag bezoekt het decorum diverse scholen.



Met de versoepelingen is er wellicht meer mogelijk. Houd daarom onze Facebookpa-
gina in de gaten of ga naar www.deblockeniers.nl .

Steun de Blockeniers
Voor ons als carnavalsvereniging is het in deze periode niet makkelijk het hoofd 
boven water te houden. Omdat we geen compleet programma aan kunnen bieden, is 
er ook geen rondgang om een financiële bijdrage te vragen. Maar als u ons toch wilt 
steunen, wat zeer op prijs wordt gesteld, kunt u een bedrag overmaken naar: 
IBAN NL32 RABO 0307754677. 

Graag tot ziens bij een van de activiteiten.

Het Klimaatcircus 
komt eraan!

Welkom bij Het Klimaatcircus: een vrolijke, 
opbeurende, verontrustende, speelse voor-
stelling over klimaatverandering. Zo begint 
de nieuwste productie van stichting Op Roet uit Hoorn. In samenwerking met zes 
West-Friese gemeenten werd een aanstekelijke voorstelling ontwikkeld waarbij 
het publiek wordt meegenomen door de wereld van het klimaat en alles wat 
daarbij komt kijken. Binnenkort te zien in de wijkcentra en dorpshuizen bij u in 
de buurt.

West-Friesland in de toekomst: ligt dat grotendeels onder water en gaan we met 
de boot naar het werk? Voelt elke dag van het jaar aan als hoogzomer en mogen 
we nog maar één keer in de week douchen? Wie het weet mag het zeggen. 
Feit is dat ons klimaat verandert. 
 
Het Klimaatcircus leidt u door de wereld van 
klimaatverandering, zoals u van een circus mag 
verwachten. Met een prikkelende, afwisselende 
en interactieve voorstelling, vol energie en ver-
wondering. Met drie grote projectieschermen is 
Het Klimaatcircus een totaalbeleving.

Kortom: hooggeëerd publiek, ga er maar eens 
goed voor zitten!
Het Klimaatcircus gaat deze week van start en 
trekt door de regio en doet locaties aan bij u 
in de buurt. De voorstelling wordt gratis aange-
boden en duurt ongeveer 55 minuten. 
Kijk voor de speellijst, trailer en alle 
andere info op www.klimaatcircus.nl .



20 feb Concert trio Soelaas in de dorpskerk Blokker  Aanvang: 15.30 uur

 Dorpskerk Blokker, Westerblokker 105, Blokker

20 feb Doe-het-zelf natuurpakket: Het voorjaar in je bol! 10.00-16.00 uur

 Mak Blokweer, Kloosterhout 1-2, Blokker

26 feb Prinsbekendmaking Het Masker Aanvang nog niet bekend

 De Witte Valk, Zwaag

26 feb Carnavalsfeest De Blockeniers                          Aanvang: 18.00/20.00 uur

 Het Gouden Hoofd, Blokker

27 feb Vossenjacht De Blockeniers  Aanvang: 13.00 uur

 Veldje op de hoek Bramleylaan/Jonathanlaan

27 feb MaskerQuiz Het Masker  Aanvang: 14.00 uur

 De Witte Valk, Zwaag                                     (tijdstip onder voorbehoud)

6 mrt Mak’s doe-middag: uilenballen pluizen  14.00-15.30 uur

 Mak Blokweer, Kloosterhout 1-2, Blokker

5 mrt Modeshow Marions Mode  10.00-12.00 uur

 Ontmoeten bij Brinkpark, Blokker

26 mrt Grote Zwaagse Kinderoptocht Het Masker  Start: 13.00 uur

 ’t Krijt, Zwaag

27 mrt Grote Zwaagse Carnavalsoptocht Het Masker  Start: 13.00 uur

 De Oude Veiling, Zwaag

Activiteitenagenda  februari/ maart

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

19 feb Heren De Blokkers-Kolping Boys 15.00 uur Blokker

20 feb Heren De Blokkers-Grasshoppers 14.00 uur Blokker

20 feb Heren Westfriezen-Always Forward 14.00 uur Zwaag

ZAALVOETBAL

18 feb Heren RTC-Avenhorn/KSS 2 20.55 uur De Kreek

4 mrt Heren De Blokkers-KGB 21.50 uur De Kreek

4 mrt Heren Zwaag/Hoogland Kozijnen-FC Weesp 21.05 uur Zwaag

HANDBAL

6 mrt Dames HV Blokkers-KSV 3 13.20 uur Zwaag

VOLLEYBAL

18 feb Dames NiVO-Madjoe 2 19.00 uur De Kers

19 feb Heren WhamWham-MOVE 14.00 uur Opgang

4 mrt Dames NiVO-NiVO 2 19.00 uur De Kers

Sportagenda februari / maart 

Waarschuwing en verzoek om hulp
Sommige dingen wil je niet aan je kinderen vertellen en het volgende weten zij dan 
ook niet. We willen wel dat iedereen gewaarschuwd is en willen vragen om uw hulp.

Zaterdagochtend 5 februari kwam onze kat thuis met een wond. De dierenarts heeft 
die gehecht, maar het ging steeds slechter met haar. Maandag bleek ze een kogel in 
haar buik te hebben die twee darmen heeft doorboord. Ze is geopereerd en het gaat 
op dit moment redelijk. 

We wonen in een hofje aan de Fruitlaan en ze gaat nooit ver van huis. Meestal zit ze 
in de speeltuin op de Pruimegaard/Appelgaard. We hebben uiteraard aangifte ge-
daan en horen het graag als iemand afgelopen zaterdag iets heeft gezien of gehoord 
wat kan leiden tot het pakken van de dader.
Graag reacties sturen naar redactie@stichtingsamenspel.nl

(naam en adres inzender bekend bij de redactie)

INGEZONDEN



Vrienden en vriendinnen van Het Masker

Heb je het al gehoord? Heel Het Masker is positief… wat erg!
Tegenwoordig heeft het woord positief een hele andere la-
ding dan waar het normaal gesproken voor wordt gebruikt. 
Gelukkig bedoelen wij het nu in de zin van dat Het Masker 
optimistisch is, positief dus.

Alle feestneuzen staan vrolijk dezelfde kant op en niet alleen bij Het Masker!
De nieuwe Prins is altijd al positief ingesteld en zoekt nooit in problemen maar in op-
lossingen. Aangezien het verloop van carnaval een hele tijd Op Losse Groeven stond, 
gaan we met de Prinsbekendmaking juist Op Volle Toeren! Niemand zal zijn Chiel 
Montagne-snor drukken op zaterdag 26 februari, want dan is het moment daar waar 
we al lange tijd naar uitkijken. Na twee keer uitstellen is het dan eindelijk zover: de 
nieuwe Prins en Hofdames worden middels een gezellige en herkenbare act bekend-
gemaakt! Wat zal er een last van hun schouders vallen als het hoge woord er uit is. 
Een historisch dag dus want nog nooit eerder is de Prins pas in het originele carnavals-
weekend bekendgemaakt.

Positief zijn ook alle bands en artiesten die op het verplaatste carnavalsweekend van 
25 t/m 29 maart bij ons komen optreden. Wat hebben zij er enorm veel zin in om 
Zwaag helemaal op zijn kop te zetten. Zeker nu ze al bijna twee jaar lang niet veel 
konden spelen. Wie er allemaal in de uitgebreide line-up staan, wordt tijdens de Mas-
kerQuiz op zondag 27 februari bekendgemaakt.

En niet geheel onbelangrijk is dat gemeente Hoorn ook erg positief is en zich bereid-
willig inzet en meedenkt om zowel de Grote Zwaagse Kinderoptocht op zaterdag 26 
maart als de 47e Grote Zwaagse Carnavalsoptocht op zondag 27 maart gestalte te 
kunnen geven.

De optochtdeelnemers zijn inmiddels ook in positieve zin in beweging gekomen en 
hebben zich weer teruggetrokken in hun koude of juist verwarmde schuur, loods of an-
dersoortige bouwtempel. En dat allemaal om op de mooiste dag van het jaar het fan-
tastische eindresultaat te kunnen tonen tussen een erehaag van enthousiast publiek.
Vanaf heden kunnen alle groepen, eenlingen, duo’s, enzovoort zich voor De Grote 
Zwaagse Carnavalsoptocht van 27 maart inschrijven. Dit kan alleen via de leutige Mas-
kersite door het digitale inschrijfformulier in te vullen en te versturen. Doe dit voor de 
grote optocht uiterlijk vrijdag 11 maart.

Hou eventuele wijzigingen in aanvangstijden, nieuwtjes en overige veranderingen in 
de gaten op onze website www.carnavalzwaag.nl, Facebookpagina of Instagram om 
eventuele teleurstellingen te voorkomen.

Zaterdag 26 februari: Prinsbekendmaking in de Leuttempel
Zondag 27 februari: MaskerQuiz in de Leuttempel

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



Lees verder op de volgende pagina >>

  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 

We zijn weer geopend!

De deuren van Ontmoeten bij Brink-
park 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.

Gezamenlijk eten
Het gaat eindelijk weer beginnen! Alle hongerige inwoners uit Blokker kunnen zich 
weer aanmelden bij Vera van Wegen om te komen genieten van een heerlijke maal-
tijd bij Ontmoeten bij Brinkpark op donderdagavond. Maak een afspraak met haar 
via 0229-45683.

Modeshow
Op dinsdag 15 maart van 10.00 uur tot 12.00 uur is er weer een modeshow van 
Marions Mode in het Ontmoetingscentrum. Aansluitend zal er verkoop van dames- 
en herenkleding plaatsvinden. Bent u er ook weer bij? Betaling van de kleding kan 
uitsluitend per pin gedaan worden. 

Bridge & Klaverjassen
Op vrijdag 4 februari is het klaverjassen en bridgen weer van start gegaan. Dit vindt 
om de week (oneven weken) plaats van 14.00 tot 16.00 uur.  Interesse om mee te 
doen? Neem voor het bridgen contact op met de heer Leijen via 0229-861739.



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

We hopen u weer te Ontmoeten in Brinkpark!

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)

Concert in de dorpskerk van Blokker

Zondagmiddag 20 februari geeft trio Soe-
laas een concert in de dorpskerk van Blok-
ker. Dit trio, bestaande uit Sandra Duin, 
Daniëlle Berkhout en Loes Pronk, covert 
op verrassende wijze popliedjes van onder 
andere Carole King, Amy Winehouse, Ala-

nis Morissette en KT Tunstall. Soms swingend, soms uitbundig, soms klein en ontroe-
rend laten Loes, Sandra en Daniëlle u hun favoriete nummers horen.

Het optreden start om 15.30 uur, entree tien euro. 
Opgave via g.schoutsen@quicknet.nl of 06-53418005.

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

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



Op Roald Dahlschool werken kinderen met portfolio

Wij werken op de Roald Dahlschool met een portfolio 
om met kinderen hun ontwikkeling zichtbaar te maken. 
Het portfolio versterkt het leerproces en leerplezier, 
omdat:

•   Kinderen eigenaar zijn van hun eigen leerproces 
samengevat in een map;

•  Het leren zichtbaar en tastbaar maakt voor kind, ouders en school;
•  Het kinderen vertrouwen geeft en het leren betekenisvoller maakt.

Het portfolio is een verzameling werk van de dagelijkse 
activiteiten van de kinderen. De jongste kinderen geven 
hierbij aan of ze dit werk makkelijk of moeilijk vonden 
of dat ze er trots op zijn. Bij de oudere kinderen gaat het 
meer om het leerdoel dat ze hebben behaald of waar ze 
nog aan willen werken. Iedere leerling vult in wat hij of 
zij al kan of nog lastig vindt in de vaardigheden behorend 
bij onze Daltonkernwaarden: samenwerken, zelfstandig-
heid, verantwoordelijkheid en reflectie. De leerkracht 
voegt hieraan toe welke groei de leerling hierin heeft zien 
maken en vult dit aan met een persoonlijk verslag.

In groep 1 en in groep 5 ontvangen de leerlingen een nieuwe portfoliomap. Aan het 
eind van de basisschooltijd heeft uw kind dan twee mooie portfolio’s waarin de ont-
wikkeling door de jaren heen zichtbaar is geworden. Helaas konden de kinderen ook 
dit jaar hun portfolio niet op school aan hun ouders presenteren. Na een digitaal intro 
door de leerkracht aan de ouders en hun kind(eren) hebben de kinderen thuis hun 
portfolio gepresenteerd aan de ouders. Mede dankzij de portfoliovragenkaartjes voor 
ouders hebben onze leerlingen hun portfolio op een mooie wijze kunnen presenteren.

Wilt u kennismaken met onze school? Dat kan. Wij organiseren kennismakingsochten-
den voor ouders. Op onze website www.roalddahlschool.nl kunt u zich aanmelden. 
Graag tot ziens!

Mededelingen 

De huisartsenpraktijk is wegens nascholing, vakantie of nachtdienst gesloten op 
donderdag 24 februari  en dinsdag 1 maart.

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



Doe-het-zelf 
natuurpakket: 
het voorjaar in je bol!
Wist je dat de meeste bloemen die in het voorjaar bloeien uit een bol groeien? Rond 
half februari komen de eerste bloembollen zoals de narcissen en hyacinten boven de 
grond. De bloeiende bollen kondigen vrolijk het naderende voorjaar aan en de na-
tuur krijgt weer meer kleur. Hou jij ook van narcissen of hyacinten? Dit doe-het-zelf 
natuurpakket staat in het teken van het voorjaar. Versier op een bijzondere manier 

met servet-techniek jouw eigen 
bloempot en stop er mooie bloembol 
in. Voor een fijne plek in je tuin, op 
het balkon of gewoon in huis. Het 
voelt meteen een beetje lente!

Dit doe-het-zelf natuurpakket is voor kinderen van 6 t/m 12 jaar en is af te halen bij 
de balie van het bezoekerscentrum vanaf zondag 20 januari tussen 10.00 en 16.00 
uur. In het pakket vind je alle materialen en een handleiding om de bloempot te 
versieren. Een pakket kost 5,50 euro. Reserveren doe je via de website of bij de balie 
in het bezoekerscentrum. 

Doe-het zelf knutselpakket: BLOEM
Hou je van knutselen en ben je gek op bloemen? Tijdens de 
voorjaarsvakantie van 21 t/m 27 februari kun je jouw eigen 
prachtige narcissen knutselen. Deze vrolijke bloemen horen echt 
bij het voorjaar! Zet je knutselwerk thuis op een mooi plekje voor 
een zonnig lentegevoel. Dit doe-het-zelf natuurpakket is voor 
kinderen van 4 t/m 8 en kost 2,50 euro per pakketje. 
 
Mak’s doe-middag: uilenballen pluizen     
Anders dan de meeste roofvogels heeft de uil heel grote ogen, om in het donker zijn 
prooi goed te  botjes weer uit. Dat heet een uilenbal. Wat is die prooi dan? En wat 
vertellen de botjes en andere resten je nog meer over deze nachtelijke jager? Door 
een uilenbal uit te pluizen, ontrafel je de 
geheimen van de uil. Deze MAK’s doe-mid-
dag wordt gehouden op zondag 6 maart bij 
MAK Blokweer en is voor kinderen van 6 t/m 
12 jaar. Kosten: 5,50 euro.
De doe-middag start om 14.00 uur en ein-
digt om 15.30 uur, tenzij anders vermeld. 

Reserveren en informatie: 0229-266344 / 
info@makblokweer.nl . 
MAK Blokweer, Kloosterhout 1-2 in Blokker



De melk met de muziek mee
Door Piet Kroon

Als kind maak je soms kennis met woorden die je ver boven de pet gaan. Deze on-
nozelheid heeft normaliter een beperkte levensduur, want je wordt ouder en wijzer. 
Melkweg is zo’n woord, waarvan voor mij opeens de betekenis van dicht bij huis een 
gigantische sprong naar het heelal maakte. Misschien lag dit kinderlijke dwaalspoor 
wel aan het feit dat mijn vader melkbezorger was bij de Melkfabriek O.V.V., die was 
gevestigd langs de Lijnbaansgracht in het hartje van Amsterdam, pal achter de Stads-
schouwburg. Zo betekende zijn dagtaak van dagelijks bezorgen van melkproducten 
in mijn kinderogen letterlijk het volgen van de Melkweg!  
 Het was hard werken in die tijd. 
Het betekende voor dag en dauw 
opstaan om met de eerste tram 
van Halfweg naar zijn baan in 
Amsterdam Centrum te boeme-
len. Daar aangekomen moest de 
melkkar worden ingeladen, waar-
na het vervolgens richting melk-
wijk ging. De producten uitventen 
was nog tot daar aan toe, maar 
wat te denken van het voortdu-
wen van die volgestouwde melk-
kar. Het uiterlijk van het transport-
middel had iets romantisch, maar 
de harde werkelijkheid was een 
kolossaal log gevaarte, dat deed 
denken aan een nauwelijks te be-
dwingen monster, vooral in de tijd 
dat dit nog met handkracht moest 
worden voortbewogen. 

Bij toerbeurten mocht ik op zaterdagen mijn vader een handje helpen. Geen aange-
nomen werk kan ik je verzekeren, want we vochten erom! Ik reisde met mijn vader 
per Haarlemmer tram naar de binnenstad. Vanaf tramhalte Marnixstraat ging het 
lopend, hij één stap, tegen twee van mij, door die drukke Marnixstraat. Zijn veilige 
en vertrouwde hand in mijn kinderknuist was een gouden greep tegen het langs ons 
razend en rumoerend verkeer, dat kort daarna werd overstemd door het naderende 
fabrieksgeluid, dat als welkomstmuziek in mijn oren klonk. Daarna gingen we met de 
volgeladen kar door de ontwakende stad de melkwijk in. 

Aan dat koelie-gesjouw zou gelukkig na veel getouwtrek verandering komen. Toen in 
1953 Zeeland de handen nog vol had om zich uit de watersnoodramp naar boven te 
worstelen, kwam er ook in de arbeidsomstandigheid van mijn vader na veel getouw-

Lees verder op de volgende pagina >>

‘Cor Caspers omstreeks 1964. Foto genomen op de 
Noorderdracht bij de familie Doornik’.



trek een lang gekoesterde, onomkeerbare positieve wending. Zijn 
melkkar werd verrijkt met een 50cc hulpmotor, wat een aanzienlijke 
verlichting betekende van het zware gesjouw.
Aan dit voorval moest ik denken toen ik gisteren in de supermarkt 
langs het zuivel-assortiment liep. Wat is er veel veranderd! Dank 
zij de plastic revolutie is er al lang geen enkele zuivelfles meer te 
bespeuren. Toen wij in 1972 in Blokker zijn neergestreken, genoten 
wij nog de luxe van de melkwijk van Cor Caspers. Met zijn bestel-
auto en aanhanger deed hij trouw de dagelijkse bezorging van 

melkpro-
ducten, 
destijds 
nog steeds 
in flessen 
leverbaar. 
Maar 
daar 
zou spoedig daarna ook 
een eind aan komen, fust 
ging op de fles. Sinds de 
jaren negentig is het plastic 
verpakkingsmateriaal, niet 
alleen bij de melk maar op 
alle terreinen, de pan uit 
gerezen.  

Op het land is het amper 
aan te slepen en op zee 
valt het nauwelijks aan te 
harken, om van afbreken 
nog maar te zwijgen. Er zijn 
goedbedoelde initiatieven 
om het probleem aan te 
pakken. Boyan Slat heeft 

de soep en troep de oorlog verklaard en dicht bij huis volgen idealisten aan het front 
van de Westfriese Waterlinie dit goede voorbeeld. Kan de wal het langzaam voortglij-
dende schip alsnog keren? Die flessen waren toen zo gek nog niet.  

De melkfabrieken in Amsterdam zijn verdwenen. Ook de O.V.V.-melk liet een lege 
plek achter, weggestroomd naar Campina en consorten. Achter de Stadsschouwburg 
klinkt nu andere muziek dan de percussie van glasgerinkel en  bussengebonk. Is het 
dan niet toepasselijk dat de muziekfanaat via de ophaalbrug naar dit industrieel 
erfgoed in plaats hiervan zijn hart nu kan ophalen in het muzikale universum van de 
vernieuwde ‘Melkweg’? Is er dan toch nog iets goeds uit voortgekomen! 

‘Cor Caspers, in ieder geval na 1970, op de Essinglaan’. 



Bronzen plaquette voor ‘high performing’ Ooievaarsnest

Een super blij en trots team nam het 
‘brons’ in ontvangst na afloop van 
de audit door twee deskundigen van 
de Academica University of Applied 
Sciences. Ruim twee jaar is de school bezig geweest om zich te ontwikkelen tot ‘high 
performing school’. In die twee jaar is heel veel kennis vergaard over de werking van 
het geheugen en de hersenen, hoe kinderen leren en welke onderwijsaanpak het 
meest effectief is. Wetenschappelijk onderzoek over leren is vertaald naar de praktijk 
van alledag op het Ooievaarsnest en heeft de visie van de school gevormd. Het is als 
het ware in ons DNA gaan zitten. En dat werd tijdens de audit gelukkig ook overdui-
delijk zichtbaar. 

Gekeken werd bij-
voorbeeld naar de 
onderwijsresultaten 
van de afgelopen 
jaren en naar de ma-
nier waarop wij die 
resultaten analyseren 
en gebruiken om 
ons onderwijs nog 
beter te maken. De 
manier waarop wij 
de lessen vormge-
ven, de thema’s in 
de kleutergroepen 
invullen, het doelge-
richte werken en de 

inzet van expertleerkrachten in de bovenbouw werden met name geroemd, evenals 
de aansluiting van onze nieuwe peutergroep op de kleutergroepen. Wij geloven dat 
ieder kind kan leren en nemen met minder geen genoegen. Met die hoge verwach-
tingen van de kinderen en onszelf zorgen we voor een leerklimaat in de school waar 
iedereen van profiteert. Niet alleen de kinderen zijn aan het leren, ook alle medewer-
kers blijven zichzelf ontwikkelen. 
Er valt immers nog zoveel te lezen en te weten. Mooi dus dat we nu de erkenning 
hebben gekregen en het brons hebben behaald, maar ons doel is nu om door te 
groeien naar het volgende niveau: het zilver.  

Het Ooievaarsnest is een kindcentrum voor opvang en onderwijs in Zwaag. Wij heb-
ben een peutergroep voor kinderen vanaf twee jaar op maandag- en donderdagoch-
tend en een eigen buitenschoolse opvang. Wij organiseren het onderwijs zodanig dat 
wij lesgeven in relatief kleine groepen. Meer weten? Kijk op www.ikcooievaarsnest.nl 



Recept
Bananenbrood met Werther’s orginal caramelts
Aantal personen: 10 
Bereidingstijd: 30 minuten + 1 uur oventijd
Gelegenheid: bakken
Vegetarisch: ja
 
ingrediënten
-  125 gram gesmolten boter 
-  200 gram suiker
-  2 eieren 
-  60 ml melk
-  1 tl vanille-extract
-  3 bananen
-  250 gram bloem
-  1 tl baking soda 
-  Snufje zout
-  2 x 10 stuks Werther’s original caramelts 

Bereidingswijze
-  Verwarm de oven voor op 160 graden 
-  Bekleed de cakevorm met het bakpapier 
-  Meng de suiker en boter in de keukenmachine
-  Voeg één voor één de eieren toe in de keukenmachine  
-  Voeg de melk en vanille-extract toe in de keukenmachine  
-  Voeg de bloem, baking soda en zout toe in de keukenmachine 
-  Snijd 2 bananen in kleine blokjes  
-  Voeg de bananen blokjes toe in de keukenmachine 
-  Smelt 10 Werther’s orginal caramelts in een koekenpan 
-   Voeg de gesmolten Werther’s orginal caramelts toe aan het cakemengsel en meng 

het met een spatel door elkaar 
-   Verdeel het mengsel in de cakevorm
-   Snijd 1 banaan in rondjes en verdeel die over het mengsel in de cake vorm 
-   Bak het mengsel ongeveer 50-65 minuten in de oven gaar  
-   Laat het 10 minuten afkoelen in de cakevorm voordat je het bananenbrood eruit haalt 
-  Smelt 10 Werther’s orginal caramelts in een koekenpan
-  Verdeel de gesmolten Werther’s orginal caramelts over bovenkant van het mengsel  

Tip
Als de saté-prikker schoon uit het bananenbrood komt is het brood gaar

Eet smakelijk!  www.tassiesfoodfavorites.nl   

Benodigdheden
- Keukenmachine
- Spatel
- Langwerpige cake vorm
- Bakpapier



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 20 februari Zwaag: 
ds. J. Meinders

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.

Lekker bewegen voor kinderen uit groep 1 en 2 bij WFHC 

Hockey is er voor iedereen, dus ook voor de allerkleinsten! Om 4- en 
5-jarigen alvast op een leuke en natuurlijke manier kennis te laten 
maken met sportief bewegen is er Funkey. Funkey heeft als doel om 
kinderen spelenderwijs goed te leren bewegen en dit is terug te vin-
den in de naam: FUN in goed leren bewegen is KEY. Het gaat dus om 
méér dan hockey; het programma omvat grondvormen van bewegen, 
loopscholing, balvaardigheid en een vorm van hockey. Hiermee willen we bijdragen 
aan de motorische ontwikkeling van onze jongste generatie.

Open les
Op woensdag 2 maart van 16.00 uur tot 16.45 uur wordt bij WFHC in Zwaag een open 
les gegeven voor alle kinderen van 4 en 5 jaar. Hierbij kun je kijken of Funkey iets is 
voor jouw sportieveling. Aanmelden voor de open les kan via de website www.hoorn-
beweegt.nl en vervolgens Funkey openingsles (blok 2).

Funkey Trainingen
Op 9 maart wordt gestart met de trainingen. De trainingen in dit blok zijn op woens-
dagmiddag van 16.00 tot 16.45 uur en vinden plaats op 9, 16, 23, 30 maart, 6 en 13 
april. Aanmelden kan via de website www.hoornbeweegt.nl en vervolgens Funkey 
(blok 2). De kosten zijn 30 euro voor zes lessen. De trainingen worden gegeven door 
geschoolde trainers. Deze trainers zijn opgeleid binnen de vereniging dan wel via ROC 
of ALO. De trainingen vinden plaats op onze mooie locatie aan de Roskam 6 in Zwaag.

Benodigdheden
De kinderen moeten sportieve sportkleding aan waarin ze makkelijk kunnen bewegen. 
Ze hebben nog geen speciale hockeyschoenen nodig, maar goede gymschoenen zijn 
wel aan te raden. De kinderen hebben geen stick, scheenbeschermers of bitje nodig.

Voor meer informatie kun je terecht bij onze Jongste Jeugd-coördinator. Je kunt ook 
een mailtje sturen aan funkey@wfhc.nl .

Zondag 27 februari Blokker: 
ds. Tineke van Lente-Griffioen



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

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

  11.00 uur Hoorn Eucharistieviering m.m.v. Cantor

Za. 26 febr. 19.00 uur Oosterblokker Eucharistieviering m.m.v. koor Zingerderwijs

Zo. 27 febr. 09.30 uur Zwaag Eucharistieviering 

Wo. 02 mrt. 09.00 uur Zwaag Aswoensdag - Begin van de vastentijd

     Stille Mis

  19.00 uur Hoorn Stille Mis m.m.v. koor Schola Cantorum

Za. 05 mrt. 19.00 uur Westerblokker Eucharistieviering m.m.v. Klein Martinuskoor

Zo. 06 mrt. 09.30 uur Zwaag 1e Zondag van de vastentijd

     MOV-viering 

   11.00 uur Hoorn MOV-viering m.m.v. Voces Cyriaci

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


