
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 22 mei kunt u inleveren 

uiterlijk op woensdag 13 mei 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 9 8 mei 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
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Volg ons ook op Facebook: www.facebook.com/Samenspel

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

Activiteitenagenda en Sportagenda

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

Buurttuintje
Ondanks dat er momenteel 
veel niet kan, is er toch wel 
iets mogelijk en ontstaan 
er ook hele mooie dingen. 
Tijdens de buurtbarbecue van 
de Pere- en Bessegaard in 
september ontstond het idee 
om een buurt moestuintje te 
creëren. Na de enthousiaste 
reacties heeft de kerngroep 
contact gezocht met de ge-
meente. De resultaten daar-
van zouden besproken wor-
den tijdens een bijeenkomst 
voor alle PereBessen, maar 
juist in die tijd gooide corona 
roet in het moestuineten.
En toen ging het toch ineens 
de afgelopen weken heel 
snel. Voor de naastgelegen huizen kan het best even spannend zijn, maar daar is 
zelfs een watertappunt aangeboden. Een tuinder is bereid gevonden het betreffende 
stukje grond om te ploegen en ergens anders zijn weer palen opgehaald. Een aantal 
van ons is zelfs bezig met een cursus biologisch tuinieren.
Dus mocht u zich afvragen wat er toch ineens gaande is op dat kale stukje grond 
tussen de Pere- en Bessegaard, het is zeker geen begin van een loopgraaf maar de 
start voor nog meer verbinding tussen de Gaarden. En niet alleen tussen de Gaarden. 
Iedereen is natuurlijk welkom om te komen kijken, tips te geven of een praatje op nu 
nog gepaste afstand te maken. En via dit Samenspel zijn zelfs onze naaste buurtbe-
woners nu toch gelukkig ook op de hoogte. Wat een samenspel!

Sonja, Fia, Joke, Ans en Marjo



Meimaand in de Lourdeskapel

In het lied van Zwaag wordt het al gezegd: ‘In mei de bloempjes bij Maria in de kapel’. 
Bloemen staan het hele jaar bij Maria in de kapel, maar dit jaar is alles anders. Door 
het coronavirus zitten wij de laatste weken allemaal een beetje alleen vast in huis. 
Niet gezellig even samen op de koffie bij vrienden.
Maar de Lourdeskapel is wel open en nu zelfs van 9.00 tot 16.00 uur. Voor iedereen is 
de deur geopend, uiteraard wel met inachtneming van de waarschuwingen die overal 
gelden. Meestal wordt een kaarsje opgestoken en velen bidden hun gebed. Bezoekers 
bidden samen de rozenkrans of vertolken woordloos hun gevoel. 
Daarom is de kapel open, met dat doel. 
Eén ding gaat gewoon door en dat is de 17e trekking van de Lourdeskapel obligaties. 
In het begin keken wij elkaar aan met ‘wat doen we’, maar met ieder aan een kant 
van de tafel en de bus met de obligatienummers in het midden ging alles prima. 
Voor vragen omtrent deze trekking kunt u bellen naar A. van der Meer, telefoon 
0229-235956.
Wij hopen dat u en iedereen die u lief is, gezond blijft en dat wij weer snel, met 
meerderen, gezellig samen mogen komen. 

Uitslag 17e trekking

 35 47 63 117 157 158 163 176 192 196 208 213
 284 288 357 360 362 398 418 430 452 485 494 497
 515 524 539 553 596 644 657 677 691 767 779 786
 859 874 876 895 904 908 918 922 980 981 1006 1025
 1038 1046 1071 1074 1099 1118 1124 1146 1160 1179 1173 1186

Jaarlijkse lotenverkoop Zonnebloem
U bent inmiddels gewend dat in de maanden april en mei 
de vrijwilligers van de Zonnebloem bij u langskomen om 
loten te verkopen. De inkomsten hiervan zijn voor ons 
ieder jaar de allerbelangrijkste inkomstenbron. Helaas is het dit jaar niet mogelijk om 
deze loten fysiek bij u aan te bieden. 
Maar de Zonnebloem zou de Zonnebloem niet zijn als daar geen oplossing voor is 
gevonden, namelijk de digitale verkoop. Via de website www.zonnebloem.nl/loten/p/
zwaagzwaagdijk-west kunt u online loten bestellen. U vult uw e-mailadres in en het 
aantal loten dat u wilt ontvangen. Tevens kunt u aangeven of u dit anoniem wilt 
doen of niet. U betaalt op dezelfde manier als bij thuisbankieren. U ontvangt uw 
lotnummer op het door u opgegeven emailadres. 
Deze uitleg vindt u ook terug op genoemde website. De loten kosten 2 euro per stuk. 
Op deze manier helpt u onze afdeling het werk voort te zetten.
www.zonnebloem.nl/loten/p/zwaagzwaagdijk-west  
Coby  van der Gulik, Zonnebloem afdeling Zwaag/Zwaagdijk West
Telefoon: 06-15861744



W O O R D Z O E K E R

 H A R T G A D N O Z A V E R

 W E N F E E S T D A G M N B

 E B L I J N R I N J D I O H

 P A R F U M E D O G E N O R

 T E T E R T A L N M B B B B

 H I J J C C E I E O P L F E

 C K O T H A S K N S O P E Z

 I N A T R S D S E E T D I O

 D U E M A U T E M N J U L E
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 G F R E Z A N G O U B N N K

 Z E L F G E M A A K T D G A

 V L V E R W E N N E N J G V
 A N M A L O C O H C O E E I

Streep de woorden weg en vind de zin!

AANDACHT
BEZOEK
BLIJ
BLOEMEN
BONBONS
CADEAUTJE
CHOCOLA
FEESTDAG

GEDICHT
GEURTJE
HART
KNUFFEL
KNUTSELEN
LIEF
MAMMA
MEI

OMA
ONTBIJT OP BED
PARFUM
TEKENING
VERRASSING
VERWENNEN
ZELFGEMAAKT
ZONDAG

Oplossing:
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L5 50 jaar!

Niet alleen het Samenspel viert dit jaar haar vijftigjarig 
jubileum. Ook deze kaartclub heeft iets met het getal 50. 

Een gouden span van vier
Wanneer je hoort ‘harten is troef’ of ‘je moet er over heen!’, dan 

hoeft dat niet persé over de liefde te gaan. Als kaarter en met name 
klaverjasser, ken je die termen natuurlijk wel. Het blijkt op termen en 

kreten van dat bekende kaartspel te slaan.Henk, Jan en Leo waren in de 
jaren 50/60 actief bij de jeugd van Westfriezen. 50 jaar geleden opperden ze 

het plan om óók samen te gaan klaverjassen. Als vierde man werd Ben gevraagd. 
Wat een mooi span met elkaar. Alle vier echte geboren Zwagers. Dat blijkt al 50 
jaar héél goed te passen. In 1970 begonnen ze in oktober op de maandagavond 
te kaarten met elkaar. Zaten ze mooi om 
tafel, koffie, pilsje, hapje, kaarten en veel  
gezelligheid. Roem én aftroeven, punten 
tellen en natuurlijk alle nieuwtjes van het 
dorp bespreken. Al kaartend en pratend, 
was het zomaar weer tijd om naar huis te 
gaan. Ze kaarten, wisselden nog steeds de 
nieuwtjes, maar na 35 jaar werd besloten 
om het geliefde klaverjassen op de woensdagmiddag te gaan doen. Want ouder 
wordend, pensionado’s, en dan nog zo laat in de nacht over straat. Het ‘s mid-
dags kaarten was even wennen, maar al gauw: dezelfde troef en roem. Een club 
van vier, zelfs van acht, want óók de vrouwen passen heel goed bij elkaar. De 
‘kermisborrel’ bij Van Leeuwen, het jaarlijkse hoogtepunt van het seizoen. Pils en 
wijn, muziekje aan, dansen en zingen, feest tot in de kleine uurtjes. Ja, fantasti-
sche herinneringen aan die avondjes. Ik zeg: Henk, blijven doen! Kaartmaatjes én 
vrienden, feestjes samen, betrokken en attent, al 50 jaar. Op naar de 60 zeggen 
ze altijd. Nou, vooruit! Als het ons mag zijn gegeven. Ga door naar de roem, de 
troeven, de harten en ruiten en nog veel plezier. Gewoon doorgaan zolang het 
kan, zolang als de jaren ons nog worden gegeven.

Namens de ‘gouden’ club, Tini Gitzels

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!



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 13 MEi 
 WOENSDAG 27 MEi 
SVP PAPIER GEBUNDELD OF IN DOOS/BAK AAN DE WEG ZETTEN.

Gaat de Dorpsveiling door? 

Beste Zwagers,
Wat kijken we allemaal uit naar de tijd waar alles 
weer normaal is! Komt er een nieuwe normaal, 
de 1,5 meter samenleving? Of wordt het allemaal 
zoals het was? Dat vragen wij ons natuurlijk ook 
af. Wanneer kunnen we weer op visite gaan bij vrienden en familie met meerderen 
tegelijk, sporten zoals we dat gewend waren, een feestje vieren of naar een leuk eve-
nement gaan, zoals de Dorpsveiling in De Witte Valk?
Wij hopen dat dit gaat lukken op zaterdag 24 oktober tijdens de Dorpsveiling van 
Zwaag. Een avond waar een grote diversiteit aan kavels te koop is om hiermee het 
verenigingsleven van Zwaag te steunen. 
In januari hebben wij de Kick-Off avond gehouden voor geïnteresseerde verenigin-
gen. Ondertussen hebben wij de binnengekomen aanvragen besproken en zijn de 
verenigingen die een donatie kunnen verwachten van de Dorpsveiling, op de hoogte 
gebracht. Op onze (digitale) vergadering hebben wij ook besproken hoe en wat nu 
verder voor de Dorpsveiling. Ja wij zijn begonnen, maar hoe ziet de situatie er in 
oktober uit? Moeten we de veiling een jaar uitstellen? Een digitale veiling houden? 
Wij zijn er nog niet uit. Na 20 mei nemen wij een beslissing of wij de veiling een 
jaar doorschuiven of niet. Voor ons is het namelijk ook belangrijk dat het vooral een 
gezellige avond 
moet zijn. Hou 
jullie goed en 
blijf gezond!

Met vriendelijke 
groet, Bestuur 
Dorpsveiling 
Zwaag



De Bussel geeft online les

Toen de scholen op 16 maart moesten sluiten, ging 
basisschool De Bussel gelijk over op online lesgeven. Elke ochtend gaven de leer-
krachten online les via Google Meet. Even een omschakeling natuurlijk, maar op deze 
manier konden de instructies gewoon doorgaan, bleef het contact met alle kinderen 
en zelfs verjaardagen, kringgesprekken en klassikale spelletjes gingen gewoon door. 
Groep 1/2 had ook elke dag een Google Meet met de groep. Er werden onder andere 
eieren gebakken, liedjes gezongen, zaadjes geplant en er werd voorgelezen. In groep 
3/4 werden naast taal, lezen en rekenen allerlei spelletjes met de kinderen gespeeld.



4 Mei herdenking in Blokker op film vastgelegd 

Beste inwoners van Wester-, Oosterblokker en omgeving. 
Dit jaar hebben we helaas de jaarlijkse herdenking bij het monument aan de Wester-
blokker en de aansluitende twee minuten stilte anders moeten invullen. Dit vanwege 
de maatregelen omtrent het coronavirus. Dit jaar herdachten we voornamelijk thuis.
Om deze bijzondere herdenking bij het monument aan de Westerblokker alsnog te 
kunnen terugzien, heeft Theo Annes deze gebeurtenis in opdracht van de Historische 
Vereniging Blokker vastgelegd op film. De hele ceremonie bij het monument aan de 
Westerblokker, inclusief de taptoe en de twee minuten stilte is gefilmd. Deze interes-
sante, korte impressie kunt u bekijken op de website: www.oorloginhoorn.nl/vrijheid.
Wij hopen u volgend jaar weer te mogen verwelkomen in de Dorpskerk met een 
mooie herdenking, mooie muziek en boeiende sprekers.

Bestuur 4 Mei Comité Blokker

Tentoonstelling 75 Jaar Vrijheid  
in West-Friesland gaat digitaal 
Het Westfries Genootschap, het Westfries Archief en een groot aantal historische 
verenigingen en stichtingen en andere organisaties in oostelijk West-Friesland hebben 
het initiatief genomen voor het organiseren van tentoonstellingen met als thema ‘75 
jaar Vrijheid in West-Friesland’. Deze tentoonstellingen bestaan uit een welkomstbord 
en dertien basisborden met algemene thema’s, op veel plaatsen aangevuld met een 
of meer borden toegespitst op de plaatselijke situatie. Deze tentoonstelling is tot 
stand gekomen door de enthousiaste bijdragen van de vrijwilligers van de verschil-
lende historische verenigingen.
Door de coronacrisis zijn de deelnemers niet in staat om gedurende de meidagen de 
door hen geplande tentoonstellingen voor het publiek te openen. Het was de bedoe-
ling dat behalve de borden ook andere materialen te zien zouden zijn. Hopelijk komt 
er later nog een mogelijkheid om de tentoonstellingen in de diverse plaatsen te laten 
zien. Vooruitlopend daarop is besloten om de borden op digitale wijze via de website 
van het Westfries Archief aan het publiek te tonen: www.westfriesarchief.nl.



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

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

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

De praktijk is vrijdag 22 mei (de dag na Hemelvaartsdag) gesloten. 

Voor actuele informatie, zie de website: www.julianalaan.praktijkinfo.nl

Kermis Zwaag 2020 uitgesteld!
 
Premier Mark Rutte maakte tijdens de persconferentie van 21 april bekend dat alle 
evenementen in Nederland tot 1 september verboden zijn. Dat betekent geen Zwaag-
se kermis voor nu. Achter de schermen wordt, indien mogelijk samen met de kermis-
exploitanten en de horeca, naar een alternatief voor dit jaar gekeken. 
Wij hebben de datum in het evenement verschoven naar volgend jaar mei zodat het 
een Facebook evenement kan blijven. Zodra wij meer weten over een nieuwe datum 
laten wij het weten. Blijf ondertussen de richtlijnen van het RIVM volgen, houd mini-
maal 1,5 meter afstand, was je handen en blijf zoveel mogelijk thuis. Let op jezelf en 
op elkaar, dan zien we jullie graag later dit jaar.

Liefs van het Kermis Comité

Mededelingen Medisch Centrum Oost
Huisartsenpraktijk  A.E. Meijer en A. Bos             www.medischcentrumoost.com

De huisartsenpraktijk is wegens nascholing, vakantie of nachtdienst gesloten op 
vrijdag 29 mei.



Familieberichten & Zoekertjes

Tuinman voor alle tuinwerkzaamheden, voor kleine en grotere tuinen. 
Geen bestratingswerk. Telefoon: 06-12568309

Wij willen iedereen hartelijk bedanken die belangstelling en medeleven heeft 
getoond tijdens de ziekte en na het overlijden van mijn man, onze vader en opa

Jan Vlaar

Het heeft ons goed gedaan.

Marja Vlaar-De Lange
Kinderen en kleinkinderen

Groot is de leegte die zij achterlaat.
Mooi zijn de herinneringen die blijven aan

Githa Dekker-Ooyevaar

De warme belangstelling en het medeleven in welke vorm dan ook heeft ons erg 
goed gedaan en veel  steun gegeven.

Wij willen u hiervoor bedanken.

Fam. S. Dekker

AANGEBODEN

DANKBETUIGING

Voor plaatsing in het Samenspel van 22 mei graag uiterlijk op  
WOENSDAG 13 mei 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.

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.



Lees verder op de volgende pagina >>

Beleef de lente ook thuis! 

Het voorjaar is een fantastische tijd 
in de natuur, waarin veel te ontdekken, te zien en te doen valt. Helaas is het vanwege 
het coronavirus voorlopig niet mogelijk om natuurliefhebbers, groot en klein, bij 
MAK Blokweer te ontvangen voor activiteiten in en rond de natuur. In plaats daarvan 
vind je op onze website allerlei activiteiten die je thuis kunt doen. Je kunt hiervoor 
gratis instructies downloaden.
Terwijl het activiteitenaanbod zoveel mogelijk online wordt aangeboden, blijft het 
bezoekerscentrum van MAK Blokweer tot nader order gesloten voor publiek. Het 
natuurpark, inclusief natuurspeeltuin het Boezelbos en de prachtig bloeiende Kloos-
tertuin, blijft toegankelijk. Houd bij je bezoek rekening met de richtlijnen van het 
RIVM: houd 1,5 meter afstand van anderen en vermijd drukke tijdstippen en plekken. 
Het park is toegankelijk via de Westerblokker en de Koewijzend.
Stichting MAK Blokweer, Kloosterhout 1-2, Blokker, www.mak-blokweer.nl 

Leuk om te maken: insectenhotel in blik

Voor het hotel-in-blik heb je nodig:
- leeg blik zonder deksel, riet, schaar, touw, klei, 
priem.
Aan de slag
1. Zorg dat het blik goed schoon is en het deksel er af.

2. Prik met de priem een gaatje in de zijkant van het 
blikje.

3. Maak een knoop aan een van de uiteinden van het 
touw en steek het via de binnenkant van het blikje 
door het gaatje. Zorg ervoor dat een lang stuk over-
blijft om het blikje aan op te hangen.

4. Kneed de klei plat en rond en bedek aan de binnen-
kant de bodem van het blikje.

5. Snij of knip het riet zodat het netjes in het blikje 
past, voordat je het erin stopt. Vul het de blik tot het 
hotel vol zit. Druk het goed aan, zodat het stevig vast-
zit in de klei. Laat de klei goed uitharden.

6. Hang het hotel op een zonnige plek op, waar 
weinig wind en regen is, liefst een halve meter van 
de grond. Richt de voorkant van het hotel naar het 
zuiden, zuidwesten of zuidoosten en klaar ben je! Het 
hotel kan het hele jaar blijven hangen.



Ontsnap uit het doolhof!

Begin in het midden en zoek de uitweg.

Variatie
Hier is een blikje gebruikt maar je kunt natuurlijk ook een houten huisje of kistje 
gebruiken als hotel. Of hang meerdere gevulde blikjes naast elkaar. Zo bouw je het 
hotel steeds groter.Je kunt ook experimenteren met verschillende materialen, bij-
voorbeeld met bramenstengels of bamboe. Zorg er in ieder geval voor dat de holle 
stengels niet te lang zijn en aan het einde dicht zitten, tegen een achtergrond aan of 
zoals in bovenstaande beschrijving in de klei



1 Aarjan Cornelisz Timmerman 1630
2 Herck Pietersz Schipper 1630
3 Jan Alberts [Jong] 1645
4 Jacob Lambertsz Comen 1646
5 Vrouwtje Bennis 1667
6 Trijntje Cornelis Zaal 1699
7 Joannes Crelisse Buijs 1709
8 Joannes Backer 1714

  9 Geertje Pieters Bos 1717
10 Gerrit Koedoder 1732
11 Pieter Manshanden 1743
12 Dirk Hofland 1744
13 Teunis Grooteman 1745
14 Dirk van Kampen 1760
15 Jacob Laan 1767

Oudste familienamen en 75 jaar Vrijheid 

Stichting Historisch Zwaag zoekt uit welke namen de 
oudste familienamen zijn van Zwaag. Komt de fami-
lienaam van een van uw voorouders heel erg lang 
geleden voor in Zwaag? Woonde een van uw voorouders vóór 1767 in Zwaag? 
Laat het ons weten per e-mail: HistorischZwaag@gmail.com. 
De oproep in de maand april heeft het volgende opgeleverd:

De tentoonstelling over 75 jaar Vrijheid kan helaas geen doorgang vinden. 
Om deze reden hebben wij de tentoonstellingspanelen op onze website geplaatst. 
Op www.historisch-zwaag.nl kunt u onder ‘Foto’s’ en ‘75 jaar vrijheid’ de panelen 
bekijken.

Meester Derriks Park Zwaagdijk-West

De commissie Vrienden 
Meester Derriks Park 
in Zwaagdijk-West 
heeft zijn visitekaartje 
afgegeven bij de jeu-
de-boulesbaan. Met uw 
medewerking kunnen 
wij het Meester Derriks 
Park hetzelfde aanzicht 
geven.



  Column Brechje
Vlaggen

Op Koningsdag, dodenherdenking en Bevrijdingsdag hing er 
bij diverse huizen de Nederlandse vlag. Afgezien van de verjaardagen van de leden 
van het Koninklijk Huis, geboorte, geslaagden, overlijden en huwelijken, blijft de vlag 
binnen. In dit bijzondere jaar zal de vlag in de meeste gezinnen nog één à twee keer 
figuurlijk uitgehangen worden. De eerste vlaggen worden op maandag 11 mei uitge-
hangen. Hoe fijn is het dat de kinderen na zes weken weer naar school mogen? Wat 
een druk valt er van de ouders af? Hoe fijn is het voor ouderen om ’s ochtends, door 
het open raam, weer kinderstemmen te horen?

Het is een begin! De helft van de werkweek mogen kinderen weer naar school, in de 
vorm van continue rooster. Dit om het contactmoment tussen de ouders te beperken, 
maar toch… Weer even ruiken aan het dagelijkse leven. Ik gun het de ouders met 
kinderen in het basis/speciaal onderwijs en zeker de gezinnen die in een flat wonen. 
Waar je geen enkel plekje hebt om even alleen te zijn. Daar staan ze al weken te 
trappelen om de vlag uit te hangen.

Een kind van vier jaar de hele dag bezig houden is een hele kunst. Aan werken kom je 
niet toe, of je moet in spagaat zitten. Moet u zich voorstellen hoe lenig deze ouders 
zijn geworden in al die weken van thuisonderwijs. Natuurlijk zullen zij af en toe met 
een rode vlag hebben gezwaaid als het de spuigaten uit liep. De witte als het week-
end was en de blauwe als de kinderen een opdracht af hadden.

Bij ons gaat de vlag, vooralsnog op 2 juni, uit als ook het voortgezet onderwijs haar 
deuren weer opent. De wimpel is als de slagroom op de taart, als mijn man ook weer 
naar zijn werk mag. Dan ren ik een rondje met de vlag door míjn 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 
even weken opgehaald in Zwaag.

OPHAALDATA: 
MAANDAG 11 MEi
MAANDAG 25 MEi



Smullen bij de barbecue

Wij hebben dit voorjaar al heerlijke zonnige dagen mogen beleven waarbij de barbe-
cue al in menig tuin is ontstoken. Hierbij een heerlijk recept voor de barbecue, aange-
vuld met een verse pesto. Stokbroodje erbij en smullen maar.

Voor vier heerlijke spiesen heb je de volgende ingrediënten nodig:
- 1 ui
- 1 courgette
- 1 paprika
- 2 à 3 kort gekookte aardappels
- 8 plakken bacon
- stukje varkensfilet
- stukje doorregen rookspek
- Provençaalse kruiden
- olijfolie
- zout
- peper

-  Pel de ui en snijd hem in vier stukken.
-  Snijd de gewassen courgette in stukken in een goed formaat voor op een spies.
-   Was de paprika, verwijder de zaadlijsten en snijd in ongeveer even grote stukken als 

de courgette.
-  Snijd de aardappelen ook in ongeveer dezelfde grootte.
-  Snij de varkensfilet in stukken en wikkel de bacon om de stukken filet.
-   Steek alle voorbereide ingrediënten met de in stukjes gesneden doorregen rookspek 

afgewisseld op vier spiesen.
-   Meng Provençaalse kruiden, zout en peper door de olijfolie. 
 Bestrijk de spiesen hiermee.
-  Lekker even grillen op de barbecue. 

Voor de verse pesto heb je nodig:
-  30 gram pijnboompitten
-  30 gram Parmezaanse kaas
-  20 gram verse basilicum
-  2 teentjes knoflook
-  5 eetlepels olijfolie
-  Zout en peper

Meng alle ingrediënten helemaal fijn met een 
staafmixer tot een egale saus.
Voeg zout en peper naar smaak toe.

Eet smakelijk!



Cultuurhistorische route Blokker

Na jaren voorbereiding was in 2012 de cultuurhistorische wandelroute in Blokker een 
feit. Stichting Cultureel-Historische Route Blokker stelt zich ten doel het zichtbaar ma-
ken van cultuurhistorische elementen in de gemeenschap Blokker. Dit is onder meer 
gedaan door het uitzetten van een wandelroute in Wester- en Oosterblokker. 
Langs de route zijn informatieborden te vinden. U komt onder meer plaquette met 
uitleg bij de boerderij de Barmhartige Samaritaan tegen. Verdwenen objecten zoals 
de kloosterpoort van het voormalige klooster Nieuwlicht (1392-1572) zijn weer zicht-
baar gemaakt. Achter deze kloosterpoort is een kloostertuin aangelegd.

Tevens heeft de stichting zich vanaf 2009 ingespannen om een van de twee laatst 
overgebleven schoorstenen behorende bij een van de vele glastuinbouwbedrijven in 
de Bangert (het gebied tussen Zwaag en Blokker) te behouden, te verplaatsen en te 
restaureren. Deze schoorsteen dateert uit 1929 en is ongeveer 18,5 meter hoog. Deze 
stond aan de Kolenbergstaat in Blokker en is in 2015 verhuisd naar het erf van de 
familie Balk aan de Koewijzend, naast de historische druivenkas. 

Informatie over de bezienswaardigheden vindt u op de informatieborden bij de aange-
geven plaatsen  op de route en op de website www.cultuurhistorischerouteblokker.nl.

1. Molen De Krijgsman
2. Beatlesmonument en stierkalfje
3. Barmhartige Samaritaan
4. Etsfoto klooster Bethlehem
5. Graftombe bij NH kerk
6. Bruine beuk, dikste boom in Noord-
Holland

7. MAK Blokweer
8. Kloosterpoort en Kloostertuin Nieuw-
licht
9. Historische tuin en kas
10. Schoorsteen
11. Kloosterpoort Bethlehem
12. Het Bangerter rad



De geschiedenis van het gebouw klooster Bethlehem in Blokker

Door Nan Kluft

In de uitgave ‘Blok-
ker in oude ansich-
ten deel 1 door ir. C. 
Koeman 1971’ staat 
een mooie foto van 
klooster Bethle-
hem afgedrukt op 
een ansichtkaart, 
met daaronder de 
tekst: “Tegenover 
de katholieke kerk 
is enige jaren voor 
1914 het klooster 
Bethlehem gebouwd, ongetwijfeld het grootste gebouw van Blokker. Thans is dit ge-
bouw geheel verbouwd tot de bijzondere school te Westerblokker.”

Niet alleen het gebouw fascineerde me, maar ik ben ook nieuwsgierig geworden naar 
de zin in het stukje hierboven namelijk: ‘is enige jaren voor 1914 gebouwd’. Wanneer 
is het dan gebouwd? Ik ben er eens naar gaan vragen en heb wat gesnuffeld in de 
archieven. Ten tijde van de sloop van dit klooster zat ik in de vijfde klas van de lagere 
school. De school was vast gebouwd aan het klooster. Tijdens de sloop van het kloos-
ter kregen we les in de stallen van boer Frans Broers aan de Westerblokker én in de 
bollenschuren van J. Groot, ook aan de Westerblokker.

Het klooster Bethlehem is waarschijnlijk in twee gedeelten gebouwd. Het eerste 
gedeelte is gebouwd in 1908. De opdrachtgever voor de bouw was het R.K. parochi-
aal kerkbestuur van den heilige Michaël te Westerblokker. De architect was de heer 
C.L.M. Robbers uit Haarlem. De aanbesteding vond plaats op dinsdag 28 januari 1908 
des voormiddags te halftwaalf ure, plaatselijken tijd in het café Het Gouden Hoofd 
te Westerblokker (N-H). Er kon worden ingeschreven op de bouw van een Zustersge-
sticht en vier schoollokalen, volgens bestek ontwerptekeningen en detailtekeningen. 
Er kwamen 15 inschrijvingen binnen. Met de laagste prijs werd ingeschreven door 
Johannes Verberne uit Volendam. Namelijk 26.777 gulden. Aan hem werd het werk 
gegund. De aannemer kon aan de slag nadat er op 23 maart 1908 nog een aanpassing 
kwam op het bestek; de betonfundering moest een heifundering worden. Meerprijs 
3.105 gulden. De uiteindelijke bouwkosten kwamen uit op 29.882 gulden.

De aannemer zal op 15 oktober het gebouw opleveren waarna hij nog negen maan-
den het gebouw in onderhoud zal hebben voor onder andere gas- en waterleiding. 

Lees verder op de volgende pagina >>



Lees verder op de volgende pagina >>

De aannemer zal tevens ter zijner kosten het gebouw verzekeren 
gedurende de bouw. Hij doet dat bij de Nederlandsche brand assu-
rantie maatschappij van 1842. De verzekerde som is 23.000 gulden. 
De premie die hiervoor wordt betaald is 17,25 plus 0,50 poliskosten 
totaal dus 17,75 gulden. Aanvang verzekering 15 mei 1908 en ein-
digende 15 februari 1909. Bestek en voorwaarden voor Zustersge-
sticht en schoollokalen zijn voor wat betreft 1908, dus bouw eerste 
gedeelte en de uitbreiding in 1913, in mijn bezit.

Maandag 6 december 1909 vindt er een onderhandse aanbeste-
ding plaats voor de ver- en bijbouw van het Zustersgesticht met scholen en annexen, 
ten behoeve van de parochie van den heilige Michaël te Westerblokker. Architect is 
wederom C.L.M. Robbers uit Haarlem. Aannemer van dit werk is wederom Johannes 
Verberne inmiddels gevestigd in Spanbroek. De aanneemsom voor deze verbouwing 
bedraagt 9.297 gulden. Ik heb kunnen achterhalen dat deze verbouwing ging om 
uitbreiding bij de school met een bewaarschool, een washok voor de zusters en nog  
aanpassingen in het Zustersgesticht.

Grote uitbreiding in 1913
Het werk bestaat uit het uitbreiden van het Zustersgesticht door het aanbouwen van 
een afdeling bestemd voor huisvesting van ouden van dagen, bevattende mannen- en 
vrouwenzalen, slaapzalen, kamers, souterrain, zolder enzovoort. Tevens het maken 
van een zangkoor in de Kapel van het bestaande Zustersgesticht; een en ander over-
eenkomstig de daarvan gemaakte tekeningen en zoals hierna uitvoeriger is omschre-
ven en nader op de aanwijzing in loco zal worden bepaald, zodat de aannemer na de 
besteding geen aanmerkingen zal kunnen maken van welke aard ook. Het gebouw 
dient de eerste december 1913 geheel onder dak en waterdicht, en op 1 februari 
1914 finaal opgeleverd te worden zodat de aannemer nog 6 maanden het gebouw in 
onderhoud zal hebben. Opdrachtgever is wederom R.K. parochiaal kerkbestuur van 
den heilige Michaël te Westerblokker. Architect is wederom C.L.M. Robbers uit Haar-
lem. De aannemer is ditmaal Gebroeders Botman uit Wervershoof. Kosten van deze 
uitbreiding bedragen 27.680 gulden.

21 juni 1929
Ook hier zien we weer een uitbreiding plaatsvinden, maar dan met name voor het 
schoolgebouw. We lezen in het contract van aanneming het volgende: “Het aan- en 
bijbouwen van kelders, twee schoollokalen, een lokaal voor overblijvende kinderen 
en verdere toebehoren, voor de somma van F 29.333,-.“
Ook dit werk werd duurder door bijkomende werkzaamheden. We lezen op certifi-
caat: “bijgekomen werken van 7 april 1930. De bedragen der kosten voor verbetering 
en wijzigingen van de bestaande bewaarschool, bestaande school en van het klooster 
‘Bethlehem’ te Westerblokker voor rekening van het R.K. kerkbestuur van de parochie 
van den heiligen Michaël te Westerblokker. Zegge: Drie duizend twee honderd twaalf 
gulden en 97 centen (F 3.212,97).”



18 maart 1931
Hier lezen we dat er aangelegd wordt: “in het klooster en de school een oliestookin-
richting voor de somma van F 3.500,-, geleverd door Koninklijke Fabriek F. W. Braat N. 
V. Delft.” Uit de rekening hierboven maken we op dat de zusters van de congregatie 
der Arme Zusters waren. Deze zusters gaven les aan de jeugd en verzorgden de oude-
ren van dagen in het klooster.

1960
De school moet wederom uitge-
breid worden en besloten word 
om het klooster op te heffen en 
over te gaan tot sloop. De zus-
ters van de congregatie worden 
teruggeroepen en er is bij an-
dere congregaties geen interes-
se. De ouden van dagen worden 
her en der ondergebracht. Het 
gebouw staat in 1960 al leeg en 
het is in dit jaar dat de familie 
Van Santen toestemming krijgt 
om tijdelijk in het klooster te 
wonen omdat hun huis wordt 
gesloopt en er een nieuw huis 
gebouwd wordt. Ook de familie 
Stam krijgt tijdelijk nog onder-
dak in het klooster voor het 
afgebroken wordt, want hun 
boerderij is verbrand. Ook de 
familie N. Reus woonde tijde-
lijk in het leegstaande klooster. 
Meerdere families woonden 
tijdelijk in klooster Bethlehem, 
maar meerdere namen zijn mij 
op dit moment niet bekend.

Bron: www.cultuurhistorische-
routeblokker.nl

De Stichting Cultuur Historische 
Route Blokker heeft als doel-
stelling het onder de aandacht 
brengen van de cultuurhistorie 
van het West-Friese dorp 
Blokker.



Behoefte aan gratis hulp en advies van 
een onafhankelijk cliëntondersteuner?

We leven nu met z’n allen in een bijzondere tijd. De coronacrisis heeft gevolgen voor 
iedereen. Het kan leiden tot stress, zorgen en spanning. Ondertussen gaat de behoef-
te aan zorg of hulp gewoon door of wordt zelfs groter. Heb jij of een gezinslid op dit 
moment hulp of ondersteuning nodig maar weet je niet hoe je dit aan moet pakken? 
Of maak je je zorgen om je ouder wordende vader of moeder? 
Denk dan aan de onafhankelijk cliëntondersteuner. Deze ondersteuner kan je gratis 
van informatie en advies voorzien of kortdurend ondersteunen op het gebied van 
zorg en welzijn.
Komt de onafhankelijk cliëntondersteuner normaal bij je thuis om je te helpen, in 
deze coronatijd vindt de hulpverlening op afstand, via telefoon of beeldbellen plaats. 
En hiermee blijken de cliëntondersteuners je ook heel goed te kunnen helpen.
Er zijn verschillende zorg- en welzijnsorganisaties in West-Friesland die onafhankelijke 
cliëntondersteuning bieden. BuroFlo is daar een van. 
Zou jij in contact willen komen met een van onze cliëntondersteuners?  
Stuur dan een mail naar: cliëntondersteuner@buroflo.nl of bel 06-18343944. 
Zie voor meer informatie ook onze website: www.buroflo.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

In verband met het coronavirus zijn de kerken op zaterdagavond en zondagmorgen gesloten 
in ieder geval tot 2 juni. De Lourdeskapel in Zwaag is wel open van 09.00 tot16.00 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. 10 mei  11.00 uur Hoorn  Eucharistieviering in de Koepelkerk
Zo. 17 mei 11.00 uur Zwaag  Eucharistieviering in de St. Martinuskerk
Do. 21 mei  11.00 uur Hoorn  Hemelvaart 
     Eucharistievering in de Koepelkerk
Zo. 24 mei  11.00 uur Hoorn  Eucharistieviering in de Koepelkerk
Zo. 31 mei  11.00 uur Zwaag  1e Pinksterdag 
     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. 

Voorlopig zijn er geen kerkdiensten in de dorpskerken 
van Zwaag en Blokker. Zolang de coronacrisis duurt, 
worden aangepaste diensten vanuit Het Octaaf 
uitgezonden via de kerkomroep. 
De Dorpskerk van Blokker is elke dag van 11.00 tot 
13.00 uur geopend voor een moment van stilte, bezin-
ning, 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


