
Woont u buiten het verspreidingsgebied?
Geïnteresseerden die buiten het verspreidingsgebied wonen, maar wel het Samenspel willen 
ontvangen, kunnen contact opnemen met Ben Gitzels, telefoon: 0229-262185. 
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 19 juni kunt u inleveren 

uiterlijk op woensdag 10 juni 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 Ben Gitzels: 0229-262185.

Jaargang 50, nummer 11 5 juni 2020

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 - Mandy van der Laan 
- Henny Schoonderwoerd - Corina van Willegen 
- Annemieke Ooms - Chris Baesjou
   

SAMENSPEL
St icht ing



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

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

Sportagenda

In verband met de coronamaatregelen vinden er voorlopig geen sportwedstrijden 
plaats.

Nieuws van de bibliotheek Zwaagdijk-West
De bibliotheek gaat weer open na 1 september. Het bestuur van De Wildebras is on-
langs tot dit weloverwogen besluit gekomen. De voorbereidingen voor de anderhal-
ve-meter maatschappij vergen nog wat tijd. Ondertussen zijn er weer nieuwe boeken 
voor de bibliotheek gebracht door gulle dorpsbewoners, zodat wij na 1 september 
weer een nieuw aanbod hebben. Zo zijn er bijvoorbeeld historische jaarboeken van 
Zwaagdijk-West gebracht. Interessant vooral voor de dorpsbewoners en voor de men-
sen die wat meer willen weten over de geschiedenis van het dorp. Natuurlijk zijn er 
ook weer spannende boeken en romans te leen.

Graag tot ziens na 1 september.

R.K. kerkvieringen in Brinkpark?
Het coronagebeuren schept zeker een band
Zelfs mooie gedichten in de krant 
Maar toch, leuk is het niet
Het brengt ook veel verdriet
Zo is het in Brinkpark nog erg stil
Ja… het is voor ieders bestwil
Eenvoudig is het ook al niet
Nu je zo weinig mensen ziet
Samen de H. Mis vieren vraagt nog even geduld
Maar eens wordt deze wens zeker weer vervuld
Tot zover, let op elkaar en houd moed
Van ons een hartelijke groet

Cathrien, Anneke en Joke



SAMENSTELLING Glasbak

De Glasbak, de gevangenis in Zwaag, wordt 
gesloopt. Het merendeel van de Hoornse 
gemeenteraad vindt dat het plaats moet 
maken voor woningbouw.

Wij zijn benieuwd naar jouw mening. Ben je het eens met de gemeenteraad of vind 
je juist dat dit beeldbepalende en iconische gebouw behouden moet blijven en een 
herbestemming moet krijgen? 
Deel jouw mening met de lezers van het Samenspel en stuur een korte bondige reac-
tie vóór woensdag 10 juni 19.00 uur naar redactie@stichtingsamenspel.nl. 

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

OPHAALDATA: WOENSDAG 10 juNi 
 WOENSDAG 24 juNi 
SVP PAPIER GEBuNDELD OF IN DOOS/BAk AAN DE WEG ZETTEN.

Een mooi plantje voor de deur

Wat een verrassing! Er staat een plantje voor de deur omdat we even afwezig waren. 
Snel de plant naar binnen gehaald en kijken wie de gulle gever is. 
Seniorenvereniging Pancratius met een lief briefje erbij. Toch leuk dat het bestuur 
van de senioren aan ons denkt in deze tijd. We weten dat ieder zich aan strikte regels 
moet houden. Dat valt niet altijd mee. Geen handen schudden, in je elleboog niezen, 
handen wassen en de anderhalve meter-strategie. Boodschappen doen gaat niet 
meer of heel vroeg. Gelukkig hebben wij  kinderen die zich zorgen om ons maken. 
Maar kaarten in Pancratius en daar eten, uitjes die gepland zijn, niets van dat alles. 
‘Lekker’ thuis blijven en hoe lang nog? Dan is het toch een hart onder de riem als 
mensen om je denken, de ouderen blijven toch de kwetsbare groep. Dan was dit zon-
netje een welkome verrassing. 

Hartelijk dank.Groet Maartje



Nauwer samenspel buurttuin

Het ziet er inmiddels uit als een echte tuin, steeds completer en dat is niet alleen 
aan onszelf te danken. Zo stond er op een dag een doosje met diverse plantjes klaar, 
kregen wij van veel mensen zaadjes en mogen wij in het najaar zaden en plantjes uit 
iemands tuin uitzoeken in een van de hofjes. Een andere keer had iemand zelf al een 
plantje gepoot. Een bewoonster van de Fruitlaan die langs liep, wilde dolgraag helpen 
bij de tuinwerkzaamheden. Er stonden ook potjes basilicumplantjes om gratis mee te 
nemen. Verder hebben veel kindertjes geholpen met water geven en er is zelfs een 
versgekochte appelboom geschonken door, je raadt het al, Appelgaard-bewoners.

En dan alle enthousiaste reacties en 
hulp van langswonenden zoals de 
watervoorziening waar wij heel blij 
mee zijn en langswandelende men-
sen uit de nauwe maar ook wijdere 
omgeving. Echt super, waarvoor onze 
dank. Onbewust en onbedoeld kwam 
er hulp uit Blokker. De moestuintjes 
langs het Plukkerspad liggen er nu 
verloren bij, maar misschien fijn om 
te weten voor de voormalige moes-
tuinbeheerders: een groot aantal van 
de plantjes hebben een tweede kans 
gekregen in onze buurttuin. En dat is 
ook voor ons fijn, want de kosten die 
wij zelf dragen, worden zo betaalbaar 
gehouden. 

Maar vooral het samenspel en de sa-
menwerking is prachtig om te ervaren. 
Dus kom gerust een kijkje nemen met 
je kind of kleinkind, poot een plantje, knip wat kruiden, maak een praatje, je bent 
van harte welkom, het is ons aller buurttuin. Wie weet dat zelfs de buurtscholen er 
ook iets mee kunnen? Daar willen wij gerust aan meewerken.
En mocht je koffieprut hebben, stro voor onder de aardbeien of keramieken potjes 
om een watersysteem aan te leggen, het is allemaal welkom. Of misschien kan je iets 
met de binnengekomen ideeën: een picknicktafel, voederplankje en vogelhuisje in de 
boom, mogelijkheid voor een plek om ruilboeken te realiseren en het Samenspel te 
lezen. 
Wil je daar wel over meedenken, aan meewerken of op je nemen? Je kan altijd even 
langslopen bij de tuin of mailen naar anssmidts@quicknet.nl.

Groetjes Joke, Sonja, Fia, Ans en Marjo



Algemene jaarvergadering voor leden Begrafenis- & Cre-
matievereniging St. Barbara Zwaag en Zwaagdijk-West

Het bestuur van Begrafenis- & Crematievereniging St. Barbara Zwaag en Zwaagdijk-
West nodigt haar leden uit voor de algemene jaarvergadering op woensdag 17 juni om 
20.00 uur in De Witte Valk te Zwaag.

Agenda:
 1.  Opening.
 2.  Notulen van de jaarvergadering van 27-03-2019. In de zaal aanwezig.
 3.  Ingekomen stukken en mededelingen.
 4.  Jaarverslag van de secretaris.
 5.   Financieel verslag van de penningmeester. Het financieel rapport ligt ter inzage bij 

de penningmeester. kort financieel verslag aanwezig in de zaal.
 6.    Verslag van de kascommissie en verkiezing nieuwe leden kascommissie. 
  Het bestuur stelt hiervoor kandidaat de heren k. Bot en G.J.Brink.
 7.  Verlenen van décharge aan het bestuur.
 8.   Vaststelling contributie 2020/2021. Het bestuur stelt voor de contributie opnieuw 

vast te stellen op 15 euro per lid per jaar.
 9.  Stand van zaken ledenwerving i.s.m. Twenthe uitvaartverzekeringen.
 10.   Bestuursverkiezing. Aftredend en herkiesbaar is Ton Gitzels. Eventuele tegenkan-

didaten kunnen tot de aanvang van de vergadering, ondertekend door tenminste 
tien leden, worden ingediend.

 11.  Rondvraag.
 12.  Sluiting.

Aanmelden voor de jaarvergadering is verplicht door het sturen van een e-mail naar 
am.gitzels@quicknet.nl. Als meer dan 30 leden zich aanmelden, zal het bestuur door 
middel van loting bepalen wie aanwezig kan zijn op de jaarvergadering.

Een kopie van de notulen en het jaarverslag kan bij de secretaris worden aangevraagd 
en wordt via de e-mail toegezonden. Secretaris: A.M. Gitzels, koewijzend 28A, Blokker. 
Telefoon: 0229-270360, e-mail: am.gitzels@quicknet.nl. Website: www.barbara-zwaag.nl. 

Het Bestuur
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L5 50 jaar!

Niet alleen het 
Samenspel viert dit 

jaar haar vijftigjarig 
jubileum. Ook Monique 

Roos heeft iets met het 
getal 50.

oPRoeP: ook iets met het getal 50?
Lezers opgelet: heb je ook iets met het getal 50? Woon je op nummer 50? 
Heb je schoenmaat 50 of heb je misschien wel 50 huisdieren? Of vier je dit 
jaar ook een 50-jarig jubileum? Je kunt het zo gek niet bedenken, als het 

maar met 50 te maken heeft. Laat het ons snel weten via de mail: 
redactie@stichtingsamenspel.nl. Doe er ook een leuke foto bij!

Monique Roos (voorheen Monique 
Jong) wordt donderdag 19 december 

50 jaren jong. Monique is de dochter 
van Jan en Truus Jong en is opgegroeid 
aan het einde van de Dorpsstraat in 
Zwaag, daar bij die legendarische 
Nerine-kwekerij.
Ze heeft daar samen met haar broers 
Jos en Hans een fantastische tijd gehad. 
Alles mocht en niks was te gek. En daar 
wil ze haar ouders nog ontzettend voor 
bedanken!

Groetjes Ferdy

Huisartsenpraktijk julianalaan
hr. Th.E. Versteege, huisarts hr. M.S. Bennis, huisarts  
mw. Q.C.M. Meijer, huisarts  mw. R.A.M. Ooteman, huisarts
hr. S.H.O. Khachadurian, huisarts
     
Mededeling
De praktijk is vrijdag 12 juni de gehele dag gesloten. 
Voor actuele informatie zie de website: www.julianalaan.praktijkinfo.nl



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 
even weken opgehaald in Zwaag.

OPHAALDATA: 
MAANDAG   8 juNi
MAANDAG 22 juNi

Kas-Kunstenaars en corona

Hoe inspireert deze ‘corneske tijd’ kunstenaars? Verschillende kunste-
naars van Stichting kunst in de kas lieten zich inspireren door deze surrealistische 
tijd. Het resultaat: een wel zeer eigentijdse virtuele expositie van 22 kunstwerken. De 
kunstwerken zijn te zien en te beleven via www.kunstindekas.nl.
Stichting kunst in de kas heeft moeten besluiten de fysieke exposities in de tuinders-
kas in Zwaag geen doorgang te laten vinden en voorlopig virtueel verder te gaan. 
Tweeëntwintig kunstenaars uit de regio zijn op hun eigen wijze aan het werk gegaan, 
geïnspireerd door de huidige periode.

Anja Bulthuis beleeft het grenzeloze, Roy Valentijn denkt na over zichzelf, Akram 
Hamza ziet een hernieuwde geboorte, Aswin Vestjens schilderde een goochelaar, 

Paapi blijft gelukkig, Jawek kwakman heeft veel ge-
droomd, Mandak Azizi leert veel over de Nederlandse 
cultuur, Jet Willems maakte ‘halo of the soul’, Ilona 
Palásthy ziet creatieve en werkbare oplossingen, Noor-
tje Peerdeman heeft te doen met verliefde mensen, 
Regina Maria de Jager fotografeerde de basis voor 
een legpuzzel, Bianca Popa ziet altijd licht branden, bij 
Anouschka Dijkstra blijft de creativiteit er wel, Charles 
Gilbert ziet het uiterste in de mensen naar boven ko-
men, Bep Roet laat haar penselen over het doek dan-
sen, klaas Jan Gorter laat zijn spiritualiteit verruimen, 
voor Thom van der Gulik is liefde het belangrijkste in 
het leven, Carin korse wil dat we lief voor elkaar zijn, 
Anita Eijken heeft het blije gevoel dat we in een vrij, 
democratisch land leven, Paul Berkholst is in deze tijd 
geïnspireerd door het licht, Lia Blok maakt meer dan 
ooit contact met haar innerlijke bron en Lenie van der 
Laan geeft een klaproos in plaats van een klapzoen.

De virtuele expositie is te zien op www.kunstindekas.nl



Lees verder op de volgende pagina >>

Eén ding weet je zeker, niets is zeker

In het vorige Samenspel schreven wij dat SV Westfriezen in 
mei zou besluiten wat te doen met het karo handbaltoernooi 
en ons 90-jarige jubileum. De knopen zijn doorgehakt. Het 
handbaltoernooi editie 2020 is gecanceld en het grote jubile-
umfeest schuiven wij door naar 10, 11 en 12 september 2021. 
Zo kan de organisatie zich royaal voorbereiden om dit jubileum tot een veilig, groots 
en geslaagd feest te maken.
Bladerend in het jubileumboek van het 75-jarige bestaan kunnen we niet heen om de 
meest memorabele voetbalwedstrijd van ons bestaan: Hollandia tegen Westfriezen.
We schrijven het jaar 1980. Hollandia staat bovenaan in de vierde klasse en de laatste 
wedstrijd van dit seizoen wordt gespeeld tegen Westfriezen. Zouaven staat tweede 
met slechts één punt achterstand op Hollandia. Het lijkt slechts een formaliteit voor 
Hollandia om de volle winst bin-
nen te halen en zo het kampioen-
schap en promotie te gaan vieren. 
Waarom werd deze wedstrijd nu 
eigenlijk zo’n bijzondere? Was 
het omdat het tegen Hollandia 
was? Was het omdat er nog nooit 
zoveel publiek was geweest in 
het Julianapark? Was het omdat 
Hollandia het kampioenschap kon 
pakken? Omdat Michel Lieshout 
nu bij Westfriezen speelde? Was 
het omdat Zwaag was opgeslokt 
door de gemeente Hoorn?
In de zaterdageditie van de krant 
sprak Ruud Heus zijn vertrouwen 
in de goede afloop nogmaals uit 
en door het ontbreken van Frans 
keizer, Jos Peerdeman en Larry Schouten werd het vertrouwen alleen maar groter. 
Zo’n 2.000 bezoekers waren afgekomen op deze derby en de laatste wedstrijd van 
het seizoen. uitgerekend de vervanger van Frans keizer, Peter Besseling, wist na vijf 
minuten uit een corner te scoren en Westfriezen op voorsprong te brengen. Hollandia 
voerde de druk op en vlak voor de rust wist spits Angelo klaassenbos van Hollandia 
de 1-1 in te koppen.
De tweede helft was een kopie van de eerste. Westfriezen gaf zich zeker niet gewon-
nen en Hollandia kon de beslissing niet forceren. Met één punt zouden ze in ieder 
geval een beslissingswedstrijd hebben. De laatste minuten braken aan. Sjaak van 
Baar en Harrie van der Laan werden ingebracht. Harrie moest nog voetbalschoenen 
lenen omdat hij de zijne had uitgeleend aan Michel Lieshout. Op geleende schoenen 



die nauwelijks pasten, betrad hij het veld. Nota bene Harrie van der Laan die zelden 
scoorde, wist twee minuten voor tijd hét doelpunt te maken. Het was een lelijke 
frommelgoal die enorm veel pijn deed bij de Hollandianen. Inmiddels was het bericht 
doorgekomen dat Zouaven bij Zaanlandia had gewonnen en dus op slinkse manier op 
de laatste dag de titel had veroverd. 
Toenmalig voorzitter Pé Buis stelde het bestuur van Hollandia voor om het koude buf-
fet dat klaar stond maar naar Zwaag te laten brengen. Een opmerking die hem nog 
jaren zou volgen als Wetfriezen weer een wedstrijd tegen Hollandia moest spelen. 
Hero Peerdeman strooide nog wat extra zout in de wonden bij de supporters uit 
Hoorn en wilde het buffet al in gaan pakken.
Het feest dat losbrak in de kantine van Westfriezen was ongekend en bijzonder. 
David had Goliath verslagen op een manier die niet te regisseren was. 
In de laatste minuut, door iemand die zelden scoort en voetbalschoenen die hem niet 
pasten. De opstelling van 27 april 1980 van Westfriezen voor deze derby werd met 
goud bijgeschreven in het geschiedenisboek van de club:

   Doel: Piet van Diepen
Peter keizer  Ton Beerepoot  Dick Bennis
Jeffrey Foss  Peter Besseling  Michel Lieshout
Fred Hoogland  Douwe Huitema Hennie Caspers

Een historisch wedstrijdverslag uit het jubileumboek SV Westfriezen 75 jaar.

Met sportieve groet, Patrick Besseling namens het Algemeen Bestuur SV Westfriezen

Sloop gevangenis Zwaag
De voormalige gevangenis in Zwaag wordt gesloopt. 
Dat hebben de gemeente Hoorn en het Rijksvastgoed-
bedrijf afgesproken. De voorbereidingen voor de sloop 
starten vóór september 2020. De komende jaren gaan zij met elkaar in gesprek over 
een mogelijke nieuwe bestemming op deze plek. Voorwaarde is dat dit andere ont-
wikkelingen in de gemeente niet in de weg staat.
In juli 2018 besloot het kabinet de Penitentiaire Inrichting in Zwaag te sluiten. Vanaf 
dat moment zijn de gemeente Hoorn en het Rijksvastgoedbedrijf in gesprek over de 
toekomst van het gebouw. De gemeente heeft vanaf het begin duidelijk gemaakt dat 
het belangrijk is dat het pand geen spooklocatie wordt en verloedert. Daarom zijn 
partijen overeengekomen dat het gebouw gesloopt gaat worden. 
Op langere termijn wil de gemeente graag een nieuwe en duurzame bestemming op 
deze plek, passend bij de ontwikkelingen in de gemeente Hoorn. Wel is belangrijk dat 
dit geen ongunstige invloed heeft op andere belangrijke projecten, zoals de Poort 
van Hoorn, de ontwikkeling van de Balk-locatie en de Holenweg. uiterlijk medio 2022 
gaan de partijen met elkaar in gesprek over de herontwikkeling van de locatie. Voor 
de tussentijd zoeken partijen naar een goede tijdelijke invulling van de locatie na de 
sloop van het gebouw.



Familieberichten & Zoekertjes

Ik ben op zoek naar een schoonmaakadres/huisje. Dagen zijn bespreekbaar. 
Als u op zoek bent naar iemand die u kan helpen met huishoudelijk hulp, 

dan doe ik dat graag voor u. 
Ik woon zelf in de Bangert en Oosterpolder in Zwaag en heb jaren ervaring.

Bel voor informatie: 06-24730156

Zonder Joop is alles anders,
de leegte blijft nog moeilijk te aanvaarden.

Het is voor ons toch een grote troost te weten,
hoe geliefd Joop was en hoe hij werd gewaardeerd.

Lieve mensen om je heen,
dat is alles wat je nodig hebt om te weten: ik ben niet alleen.

Een mooie bos bloemen, indrukwekkende erehaag, lange brief of bijzondere kaart,
maakt dat je afscheid nemen iets minder moeilijk aanvaart.

De blijken van medeleven na het overlijden van 

jOOP 

waren ontroerend. Daarvoor onze grote dank.

Nellie van Gulik, kinderen en kleinkinderen

AANGEBODEN

DANkBETuIGING

Juist in deze tijd is het ontzettend leuk om iemand in het 
Samenspel te feliciteren met bijvoorbeeld een huwelijk, 

verjaardag, geboorte of jubileum. 
Plaats een zoekertje! Speciaal voor dit soort  

zoekertjes mag gRaTIs een foto meegestuurd worden. 
Deze plaatsen wij dan bij het berichtje.

Hartverwarmend waren de vele blijken van medeleven en lieve kaarten na het 
overlijden van onze broer

Nico
Het heeft ons doen beseffen dat hij veel voor anderen heeft betekend.

Familie Obdam



Voor plaatsing in het Samenspel van 19 juni graag uiterlijk op  
WOENSDAG 10 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.

Op ons mooie kerkhof achter de St. Martinuskerk in Zwaag is plaats voor een 
tweezitsbankje.

Als u er een beschikbaar heeft , houden wij ons aanbevolen.
Contact adres: Jan de Lange, telefoon: 06-46470362

Ik ga verhuizen en mijn inboedel kan niet helemaal 
mee. Ik zou het fijn vinden als niet-bedeelden mijn 

inboedel (niet alles) zouden meenemen. 
Vrijblijvend maar meenemen is voor rekening van 

de koper.
Bel voor informatie: 06-46305008

GEZOCHT

AF TE HALEN

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.

Heeft u iets te koop of zoekt u 
iets, wilt u iets bekend maken, 

aanbieden of vragen?



  Column Brechje

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

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

Ik pak mijn net gedesinfecteerde karretje aan. Het spel gaat 

weer beginnen! Hoe kom ik bij de producten op mijn boodschappenlijst en houd ik 

anderhalve meter afstand? Het eerste gangpad gaat goed. Eén baan aan de rech-

ter- en één baan aan de linkerkant als je groente nodig hebt. Alles lijkt duidelijk! 

Vanavond eten we vegetarisch, ik wil meteen naar de linkerbaan. Met veel moeite 

manoeuvreer ik mijn wagentje tussen de rij langs het groenteschap. Ik wacht ge-

duldig tot de mevrouw voor mij de aubergines in haar karretje heeft gelegd. Nu is 

het mijn beurt. Terwijl ik gebukt over de aubergines sta, zie ik vanuit mijn ooghoek 

iemand vlak achter mij langs schieten. Ik trek mijn wenkbrauwen op. Het was beslist 

géén anderhalve meter, laat staan vijftig centimeter. Gelukkig behoor ik niet tot de 

risicogroep. Onbewust draai ik mijn hoofd iets. Nu kan ik zien wie er zo dicht achter 

mij langs ging. Een meneer met grijs, dunner wordend haar en een beige jas, loopt 

kris kras door de rijen en pakt snel wat hij nodig heeft. Hoofdschuddend pak ik de 

aubergines die ik nodig heb. Ondertussen dreunt één van de verordeningen door 

mijn hoofd: houd anderhalve meter afstand en bescherm de ouderen. Dit wordt een 

lastige kwestie als sommige ouderen binnen mijn cirkel komen. In dit geval zou dat 

betekenen dat ik over het groenteschap moet tijgeren. Na het afrekenen loop ik met 

mijn kar over het stoepje naar mijn fiets. Een ouder echtpaar loopt, druk met elkaar 

in gesprek, mij tegemoet met hun boodschappentas aan de arm. Ze zien mij niet aan-

komen, ik hen gelukkig wel. Mijn zwaar beladen kar loods ik zo goed als dat gaat om 

hen heen. Ik ben blij dat ik weer naar huis mag… Nooit verwacht dat enkele ouderen 

zó dom kunnen zijn.

Ouder dom



in de ban van Zwaag, in de Banne van Swaech

Denk u eens in 700 jaar geleden, da’s niet niks. 
En ook toen al een Zwaag, of liever een Swaecher 
Cogge, een soort Zwaags grondgebied, dat veel en veel groter was dan het huidige 
dorp. Het liep van Wervershoof tot het Hoornse Hop, oftewel van een deel van het 
huidige Wervershoof via Hoogkarspel en Binnenwijzend over Westwoud en via Blok-
ker en Zwaagdijk naar het huidige Zwaag.

Het was in 1304 waar we onze geschiedschrijving beginnen (je moet ergens beginnen 
nietwaar?) nota bene 3600 morgen groot. Een morgen is een oude landmaat, een 
stuk land dat je in een ochtend kon bewerken! (om te vergelijken, Hoorn was toen 
bijvoorbeeld 200 morgen groot, er is dus heel wat veranderd in de loop van zeven-
honderd jaar).

Als schrijfwijze vinden we de naam Swach, dan Suach, dan weer Swagh, voor de 
verandering weer met ch, dus Swaech, dan dubbelop Swaegh en naar de twintigste 
eeuw toe Zwaegh, Zwaech, Zwaagh en tenslotte Zwaag. En wat zeggen de Zwa-
gers…? Swaaach? Het woord Zwaag kom je ook in andere talen tegen, in het Duits 
bijvoorbeeld heet het in Oost-Friesland ook Zwaag, in het Oostenrijks dialect heet het 
Schweig. kent u de ‘Brave Soldat Schwejk’ uit de (verfilmde) komedie van Hasek? En 
een taalvirtuoos wist me te vertellen dat het Zwitserse stadje Schwyz, waar later het 
land naar vernoemd is uit dezelfde taalfamilie komt. De betekenis is eenvoudig: een 
uitgestrekt stuk grond geschikt voor veehouderij, een soort weiland dus.

In het dorp werden op verschillende plaatsen bewijzen van (stok)oude bewoning ge-
vonden, zoals vuurstenen en scherven van oud aardewerk. De grond is vanouds echter 
zoveel malen bewerkt, dat het lastig is woonlagen te herkennen, de Zwaagse arche-
ologen moeten zich daar nog maar eens goed in verdiepen. De hoogste delen liggen 
enkele centimeters boven N.A.P. en de laagste 80 centimeter eronder, dus we moeten 
aannemen dat 2000 jaar geleden het behoorlijk drassig was en dat er in latere tijden 
flink moest worden gemalen om goed te kunnen boeren.
700 jaar geleden bestond de ‘gemeente’, toen banne geheten, als een bestuurlijke 
eenheid, zij het dat er nog niet erg strak bestuurd werd. Er was wel een soort lagere 
rechtspraak, een bescheiden bestuur met schout en schepenen en de inwoners met 
land in bezit hadden stemrecht. Een banne was, als het even kon, gescheiden van 
andere bannen door natuurlijk water. Zo werd Zwaag in het noorden begrensd door 
het Leekermeer en de Cromme Leek, in het zuiden door de Wijzend, en door brede 
sloten en moerassig gebied bij Berkhout in het westen en de oostgrens is een paar 
keer gewijzigd, maar dat werd in later jaren uiteindelijk de Dracht.

Bron: Stichting Historisch Zwaag, www.historischzwaag.nl



17 juni jaarvergadering St. Barbara Zwaag en Zwaagdijk-West Aanvang: 20.00 uur
 De Witte Valk, Zwaag

Activiteitenagenda  juni

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

Oudste familienamen, stand 27 mei 2020:
 0 Pieter Jansz Gons?  1590
 0 Een van de familie Bijman? 1600
 1 Aarjan Cornelisz Timmerman 1630
 2 Herck Pietersz Schipper 1630
 3 Jan Alberts [Jong] 1645
 4 Jacob Lambertsz Comen 1646
 5 Albert Pietersz 1684
 6 Vrouwtje Bennis 1667

 7 Anna Dirks 1698
 8 Jongejan Jansz 1698
 9 Trijntje Cornelis Zaal 1699
 10 Joannes Crelisse Buijs 1709
 11 Joannes Backer 1714
 12 Geertje Pieters Bos 1717
 13 Jan Arisz Bijman 1729
 14 Gerrit koedoder 1732
 15 Pieter Manshanden 1743

Oudste familienamen en SHZ vanaf 2 juni weer open 
Stichting Historisch Zwaag is aan het uitzoeken wat de 
oudste familienamen van Zwaag zijn. Woont u in Zwaag 
en komt de familienaam van een van uw voorouders wel 
heel erg lang geleden voor in Zwaag? Laat het ons weten. De oproepen in Samenspel 
van 10 april en 8 mei en de reacties tot 27 mei heeft de volgende stand opgeleverd: 

Van de eerste twee met een nul voor hun naam wachten wij nog op meer gegevens 
voor ze definitief de top vijftien gaan bereiken.
Verder kunnen wij melden dat wij door de versoepeling van de coronaregels vanaf 2 
juni weer wekelijks op de dinsdagavond in de Dorpskerk aanwezig zijn. Mocht u ons 
willen bezoeken, graag even een belletje naar 06-21415599, zodat wij daar rekening 
mee kunnen houden en met u kunnen afspreken wanneer dit het beste uitkomt. 
De reguliere open avond op de laatste dinsdag van de maand vindt voorlopig geen 
doorgang.

Voor meer nieuws verwijzen wij u naar onze Facebookpagina en naar onze website: 
www.historisch-zwaag.nl. Hierop is meer informatie te vinden over onder andere 
onze nieuwe aanwinsten: de glas-in-loodramen van De Witte Valk en de prijzenme-
dailles van fruitkweker en tevens oud B&O-voorzitter R. de Hart. Ook vindt u daar 
informatie over 75 jaar vrijheid en Zwager Jozef Buis, die in 1944 werd gefusilleerd.



Lees verder op de volgende pagina >>

Historische Stolpboerderij De Barmhartige Samaritaan 

De cultuurhistorische route Blokker is een wandelroute door Wester- en Oosterblok-
ker. Langs de route staan informatieborden over cultuurhistorische elementen in 
Blokker en worden verdwenen objecten weer zichtbaar gemaakt.

In het Samenspel van 8 mei is het klooster Bethlehem uitgelicht. In deze editie kunt u 
lezen over de historie van een van de oudste stolpboerderijen van West-Friesland, De 
Barmhartige Samaritaan aan de Westerblokker 39.
De bouw van De Barmhartige Samaritaan in 1659 moet zijn gefinancierd door een 
investeerder uit de stad, waarschijnlijk Amsterdam. Door stedelingen gefinancierde 
boerderijen hebben een afgescheiden kamer, de pronkkamer of herenkamer ge-
noemd, waar de geldschieter in de zomer kon verblijven.
Het uiterlijk, met de afwisselende stenen in de bogen en het trapgeveltje, heeft een 
zekere stedelijke allure. De bekendste voorbeelden van dergelijke boerderijen zijn 
wel de stolpboerderijen De Eenhoorn en De Lepelaar in de droogmakerij de Beemster.
De boerderij is een aantrekkelijk voorbeeld van de zuivere West-Friese stolphoeve, 

waarvan het vierzijdig rieten tentdak, 
met korte nok, op de vier staanders 
met opleggers van het hooivak rust. 
In het voorste gedeelte is het voorhuis 
gebouwd, dat hier met een topgevel 
verhoogd is en daardoor wellicht nog 
herinnert aan de oudere vorm met het 
apart, verder uitstekend woongedeelte. 

De stolpboerderij wordt gekenmerkt 
door een vierkante constructie van 



palen met horizontale dekbalken. Op deze gebinten rust het dak. Tussen deze palen 
is de hooiopslag, het vierkant. Daaromheen liggen de gebruiksruimten: de woonver-
trekken, de koestal en de dars. Bij de dars bevinden zich de darsdeuren waardoor het 
graan of hooi werd binnengebracht. Deze grote deuren zitten bij De Barmhartige 
Samaritaan aan de voorzijde.
De voorgevel en slechts een klein gedeelte van de zijgevel bestaan uit baksteen. Het 
woongedeelte heeft een sierlijke trapgevel met natuurstenen dekplaten en water-
slagen en een toppilaster op het kopje. Het kalf boven de getoogde deur is versierd 
met een gesneden voorstelling van De Barmhartige Samaritaan en het jaartal 1659. 
Het boogveld heeft, evenals dat boven het topvenster, siermetselwerk van rode en 
gele baksteen; de zijgevel bij de inrit is met gele vlechtingen afgeschuind. Ook de 
schoorsteen met een rond-, zeskantig- en vierkantgedeelte heeft wiermetselwerk in 
spiralen.
De ingang van het woonhuis komt uit in een kamer met plavuizen vloer. Drie wanden 
zijn van eikenhout (wagenschot). De buitenwand is van wit gestukadoord pleister-
werk. De rode kamer aan de straatkant heeft een oudhollandse hangschouw. In het 
midden van de schouw is een gietijzeren zwarte haardplaat. Deze donkere strook 
heet de ‘rookbaan’. Naast de schouw zijn twee bedsteden, die uitsteken in de hooi-
berg. Onder de vloer van de rode kamer zit nog een klein keldertje. In de woon- en 
eetkamer is een dubbele schouw, die van een latere datum is dan die in het voorhuis.

In de traditio-
nele stolp werd de 
voordeur zelden 
gebruikt. Het was 
de gewoonte om 
door de koestal 
binnen te komen. 
De voordeur werd 
‘lijkdeur’ genoemd 
en had een le-
vensboom in het 
bovenlicht; alleen 
doden en bruids-
paren maakten er 
gebruik van.
In de zomer 
verplaatste het da-

gelijks leven van de boerenfamilie zich naar de koestal. Het vee stond in de wei en de 
stal werd ingericht als zomerverblijf. Daartoe werd de hele stal opnieuw geschilderd. 
Er kwam zand op de vloer, de ‘grup’ werd afgedekt en het meubilair verplaatst.

In 1988-1989 is de boerderij in opdracht van Stichting Stadsherstel Hoorn gerestau-
reerd en in 1990 overgedragen aan de Vereniging Hendrick de keyser.

Bron: Cultuur Historische Route Blokker



Lees verder op de volgende pagina >>

Pinksteren voorheen en thans

De Pinksterdagen liggen inmiddels weer achter ons. 
Maar dit prachtige gedicht over Pinksteren, gepubliceerd in 1938, is een pareltje.

Pinksteren voorheen en thans

Als vroeger het Pinksterzonnetje scheen,
Dan trokken de boeren ter pinksteren heen.

Met paard en tilbury: het meisje er in,
Getooid met een kapje - vol lustigen zin.

Dan zag men vaak buiten ‘n heel lange stoet
Van paarden en wagens en velen te voet.

De paarden, zij draafden zoo vroolijk als ’t kon
Met ‘t blinkende tuig in de Pinksterenzon.

De jongeman ging uit met een blozende maagd,
Die had hij tevoren te Pinkst’ren gevraagd.
De een ging naar stad en d’ ander naar zee,

Panopticum, d’artis - dat telde toen mee.
‘t Genot was intens van zoo ‘n jong boerenpaar,

Want Pinkst’ren, dat kwam toch maar eens in het jaar.
En menig jong paar van ons mooi platteland,

Zij sloten met Pinkst’ren voor ‘t leven een band.
De band van de liefde en eeuwige trouw,

Door ‘t Pinksterenfeest werd vaak een paar man en vrouw.
Zoo vierde men vroeger ‘t schoon Pinksterenfeest,

Ja, heel lang geleden - toen is ‘t zoo geweest.



Als thans onze boeren ter Pinksteren gaan,
Dan is ‘t met ‘t romantische toeren gedaan.

Het paard en de tilbury zijn van de baan,
Zij zijn naar ‘t museum van oudheid gegaan.
Een paard en ‘n rijtuig toch zijn zonder meer,

Gewoon een obstakel in ‘t drukke verkeer.
‘t Raast thans langs de wegen met motorgeschal,

‘t Is drukte en onrust, ja schier overal.
De kleederdracht - vroeger nog provinciaal ,
Is nu meer modern, dat verdween allemaal. 

Geen kapje siert ‘t hoofd van de lachende maagd,
‘t Is kortgeknipt haar, dat ook haar meer behaagt.

En niemand, die thans meer dat oude beweent,
De stad en het land zijn nu bijna vereend.

De stad trekt naar buiten en ‘t land naar de stad,
Hoewel men elkaar wederzijds onderschat.
Zoo trekken met Pinkst’ren in helbonte rij,
Thans boeren en stadslui elkander voorbij.

Slechts d’ ouderen - zij toetsen bij Pinksterzonglans,
Het Pinkst’ren van vroeger en ‘t Pinkst’ren van thans.

En zuchten : waar bleef toch de rust van het land,
Wat was het toch fijn naar den oerouden tran!

Maar ook zij berusten en zeggen tevreê,
Een elk moet toch weer met zijn tijd verder mee.

Die tijd gaat steeds voort en wij blijven niet staan,
Het kan eenmaal niet zoo als vroeger meer gaan.

Toch is er nog veel bij het Pinksterenfeest,
Dat door vele eeuwen gelijk is geweest.

De boomen en heesters staan weer even moo
Als vroeger met Pinkst’ren in feest’lijken toon.

De hemel zoo blauw, en de Pinksterenzon,
Het veld met zijn koeien, de klaterende bron.

Zij zijn, wat er ook mocht verand’ren in ‘t leven,
Voorheen net als thans steeds dezelfde gebleven.

Hoofddorp, A. v. d. Marel Jz.

Uit: West-Friesland Oud en Nieuw nr. 12, 1938. Bron: www.westfriesgenootschap.nl



Rooms-Katholieke kerkdiensten

Kerkgebouwen: 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 GN  Zwaag

Eerst aanspreekbare pastores Oosterblokker, Westerblokker en Zwaag
 Pastoor Samuel Marcantognini, kapelaan Maciej Gra,dzki, telefoon 0229-703042

inlichtingen: Parochiesecretariaat Heilige Matteüs 
 Pastoor Nuijenstraat 3a, 1689 GM  Zwaag
 Telefoon: 0229 - 216749
 Geopend: maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 11.30 uur, woensdag gesloten 
 E-mail: secretariaat@rkmatteus.nl

Vieringen

Ook in de maand juni worden de vieringen via de livestream uitgezonden vanwege het co-
ronavirus. De Lourdeskapel in Zwaag is wel open van 09.00 tot 16.00 uur, waar u persoonlijk 
een kaarsje kunt aansteken of een stil gebed kunt doen. 

Livestream vieringen Rk parochie Heilige Matteüs op Youtube:
u kunt op Youtube via het kanaal ‘Rk parochie Hoorn Zwaag’ de vieringen volgen. 

Zo. 07 juni  11.00 uur Hoorn  Eucharistieviering in de koepelkerk
Zo. 14 juni  11.00 uur Zwaag  Eucharistieviering in de St. Martinuskerk
Zo. 21 juni 11.00 uur Hoorn  Eucharistieviering in de koepelkerk
Zo. 28 juni 11.00 uur Zwaag  Eucharistieviering in de St. Martinuskerk

Protestantse Gemeente Hoorn-Zwaag-Blokker
De kerkdiensten in de wijkgemeente Zwaag-Blokker worden afwisselend gehouden in de Dorpskerk 
van Zwaag (kerkelaan 8) en in de Dorpskerk van Blokker (Westerblokker 105).

1e, 3e en 5e zondag van de maand: ZWAAG; 2e en 4e zondag van de maand: BLOkkER.

De kerkdiensten beginnen in de regel om 10.00 uur. 

Tot 1 juli  zijn er geen kerkdiensten in 

de dorpskerken van Zwaag en Blokker.

Zolang de coronacrisis duurt worden 

aangepaste diensten vanuit Het Oc-

taaf uitgezonden via de kerkomroep 

en Youtube. 

De Dorpskerk van Blokker is tot 1 

juli elke dag van 11:00 tot 13:00 uur 

geopend voor een moment van stilte, 

bezinning, rust of om een kaarsje aan 

te steken.



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
Th.E. Versteege en 
Q.C.M. Meijer Julianalaan 9 1689 EG Zwaag 0229 - 21 22 22
Huisartsenpraktijk Scheer Nieuwe Steen 10 1625 HV Hoorn 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 (oud) Zwaag/Zwaagdijk-West
Coby van der Gulik, Fruitlaan 76, Zwaag 0229 - 23 77 81
Mariejan Spil, Zwaagdijk 367,  (oud) Zwaag/Zwaagdijk-West.   0229 - 5729 74
Zonnebloem Westerblokker
Susan Langenberg, Plantage 19, Blokker (Bezoekwerk)  06-24729060
karin Jong-koen, Bandstraat 8, Blokker (Secretaris)  0229 - 24 76 27
Zonnebloem Oosterblokker /Schellinkhout
Jacqueline Weening, Oosterblokker (Secretaris)   06 - 41 16 5711l    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 0229 - 57 29 74

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 westfriese kerken voor iedereen 0229 - 27 16 84
Dagelijks tel. spreekuur op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 13.15 tot 14.15 uur.

Belangrijke gegevens en telefoonnummers


