
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 6 november kunt u inleveren 

uiterlijk op woensdag 28 oktober 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 50, nummer 18 23 oktober 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 - Annemieke Ooms
- Henny Schoonderwoerd - Corina van Willegen - Jan Koen
- Aafke Weeda - Chris Baesjou
   

SAMENSPEL
St icht ing



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

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

Carnavalsvereniging De Blockeniers
Beste inwoners van het Rijk der Blockeniers en daarbuiten,
in deze roerige tijden moeten wij ook steeds de plannen 
bijstellen. De prinsbekendmaking die gepland staat op vrijdag 20 november gaat 
niet door zoals wij gewend zijn. Komt er een nieuw decorum of geeft Prins Skik met 
zijn gevolg de scepter niet uit handen? Rond die datum wordt dat bekend gemaakt. 
Steeds zijn het bestuur en het jeugdbestuur aan het kijken wat er wel mogelijk is 
tijdens carnaval 2021. Dat het carnavalsweekend er anders uit komt te zien, dat is 
wel duidelijk. Maar hoe? De Blockeniers komen hier snel op terug. Wel willen wij u 
vragen om op onze mooie vereniging te stemmen met de Rabo ClubSupport-actie. 
Op deze manier kunt u ons in ieder geval financieel laten ondersteunen.

Stem op Stichting Samenspel voor Rabo ClubSupport
Samenspel doet mee aan de Rabo ClubSupport campagne. Rabobank steunt met deze 
actie verenigingen en stichtingen en stelt hiervoor een bedrag beschikbaar. Alle leden 
van de Rabobank kunnen stemmen op hun favoriete club. Jij geeft toch ook stem-
men aan Stichting Samenspel? Tot en met 25 oktober kun je maximaal twee stemmen 
geven aan Stichting Samenspel. Dankzij jouw stemmen kunnen wij dit mooie blad 
blijven maken in de kwaliteit en frequentie die je van ons gewend bent.

Hoe gaat het stemmen in zijn werk?  
Dit jaar is het mogelijk om te stemmen via de app of via de website van Rabobank 
(via ‘Zelf regelen’ en vervolgens ‘Mijn lidmaatschap’ kun je klikken op Rabo ClubSup-
port, zoek vervolgens Stichting Samenspel). Hiervoor is geen stemcode nodig. Wij 
hopen dat twee van jouw stemmen voor ons mooie dorpsblad Samenspel zijn.

Stemt u ook op Happy Together?
Een vereniging is zoveel meer dan een vereniging. En ons koor 
Happy Together is zeker zoveel meer! De Rabobank verdeelt 
met de Rabo ClubSupport-actie weer een groot bedrag onder clubs en verenigingen. 
En dat is fantastisch! 
Wanneer u lid bent van de Rabobank, dan kunt u stemmen uitbrengen via de website 
van de bank. Dat kan nog t/m 25 oktober. Wilt u hierbij ook op ons koor stemmen? 
En als u dat al hebt gedaan: dank u wel!

Zangkoor Happy Together



Een uitvaart in coronatijd

‘Een uitvaart in coronatijd, dan kan en mag er zeker niets?’ Dit is tegenwoordig vaak 
een van de eerste opmerkingen die wij krijgen als we bij een familie binnenkomen 
waar iemand is overleden. Natuurlijk hebben we te maken met veel beperkingen, 
maar wij denken altijd in oplossingen. Dus ook in deze bijzondere tijd waarin we ons 
nu bevinden, kunt u bij ons terecht voor een zo passend mogelijke verzorging van een 
uitvaart.
Op alle uitvaartlocaties is nog steeds de mogelijkheid om méér mensen te ontvangen 
tijdens de uitvaartplechtigheid dan de maximaal 30 in andere openbare ruimtes. Een 
condoleancemoment organiseren is niet onmogelijk, maar misschien ook niet verstan-
dig. Wij denken heel graag met u mee en vinden vaak creatieve oplossingen om u 
toch de gelegenheid te bieden om het verdriet te delen met de kring van mensen om 
u heen, al gaat het dan in een wat andere vorm dan we altijd gewend waren. 
Afstand houden, handen desinfecteren en - op dringend advies - mondkapjes dragen; 
ook tijdens de uitvaart zullen we met die maatregelen rekening moeten houden. 
Maar wij zijn er om naast alles wat móet ook samen met u te kijken naar alles wat 
kán. Alles wat past bij u en wat u een goed gevoel over het afscheid kan geven. Wij 
volgen de ontwikkelingen en regelgeving op de voet en weten precies wat we u wel 
en niet kunnen adviseren. U mag van ons professionele bijstand verwachten in een 
voor u zware en moeilijke tijd van afscheid nemen en daarnaast - en minstens zo be-
langrijk - een warme, liefdevolle en zeer betrokken houding. Wilt u meer weten? Bel 
ons gerust, geheel vrijblijvend.
Namens de gezamenlijke uitvaartverenigingen in Blokker, Oosterblokker, Zwaag, 
Zwaagdijk-West en Schellinkhout staan wij voor u klaar.
Bel ons voor een vrijblijvend informatiegesprek, een kostenbegroting of melding van 
overlijden: 06-11444417 (24 uur per dag bereikbaar).
 
Lian en Monique

Nieuws Toneelvereniging Michaël
Helaas kunnen de voorstellingen die gepland stonden voor 
oktober ook geen doorgang vinden. Het toneelstuk ‘Alle 
Ballen op Bertha’ hoopt toneelvereniging Michaël nu in maart 2021 op de planken 
te brengen. Uiteraard blijven de gekochte kaartjes gewoon geldig, dus bewaar deze 
goed!
Ook doet de toneelvereniging mee aan de Rabobank ClubSup-
port-actie. Wij zouden het zeer op prijs stellen als u stemt op 
onze mooie toneelvereniging. Heeft u nog stemmen over? 
Geeft u deze dan aan Stichting Samenspel. 

Blijf gezond en toneelvereniging Michaël meldt zich snel weer.



Ex-Prins Jacob de Eerste overleden
Jaap Rood kwam in 
de jaren zestig vanuit 
de regio Alkmaar naar 
Zwaag. Jaap viel direct op en werd een 
van de eerste spelers van buiten Zwaag 
die het bij de Westfriezen tot het eerste 
elftal wist te schoppen. Jaap bleek name-
lijk een rasvoetballer te zijn en was in zijn 
eigen ‘achtertuin’ helemaal in zijn sas. 
Jaap en zijn Ans woonden namelijk op de 
Dibbitsstraat.
Plankenkoorts kende Jaap dus niet en 
jaren later werd hij lid van de Zwaagse 
Operettevereniging. Vol passie trad hij 
daar op en werd zo een bekende Zwaag-
er.
De kerk kon ook rekenen op zijn inzet. 
Samen met Ans gaf Jaap zijn medewer-
king bij DOP-vieringen (Dienst onder 
leiding van Parochianen) en allerlei hand-
en-spandiensten. Bij de 4-meivieringen 

was Jaap actief betrokken en bij de KBO ontving hij na 12 jaar onbesproken 
penningmeesterschap de bondsspeld. In de redactie van het Samenspel, als in-
leveradres, kon de Zwaagse gemeenschap op Jaap en Ans rekenen. Jaap was en 
voelde zich betrokken bij het reilen en zeilen in ons dorp.

In 1984 werd Jaap, als Prins Jacob de Eerste, Prins Carnaval in Zwaag. De Hof-
dames Majella Brandhoff en Monique Diekman flankeerden Prins Jacob de 
Eerste. Op de vrijdagavond kon de Ex-Prinsenclub op Jaap rekenen als er een act 
gedaan moest worden. Op de laatste EPC-vergadering sprak Jaap nog hoopvol 
over zijn gezondheid, maar die gezondheid liet Jaap toch helaas in de steek.
In Jaap verliest Zwaag een serieuze, enthousiaste en goedlachse man op wie het 
dorp Zwaag kon rekenen.

Onze gedachten gaan uit naar zijn vrouw Ans, de kinderen en de kleinkinderen.
Het Masker en de EPC wensen hen alle sterkte toe met het verwerken van dit 
verdriet.



Lees verder op de volgende pagina >>

Vrienden en vriendinnen van Het Masker

‘Carnaval Zwaag gaat door!’ 
Dat waren de krantenkoppen de afgelopen weken. In het dorp 
en ver daarbuiten heeft iedereen het erover en het gonst van 
de geruchten. Zaterdagavond 10 oktober is door middel van 
een live persconferentie met een kleine knipoog meer duidelijkheid gegeven over het 
aanstaande carnavalsjaar. Deze is nog terug te zien op www.carnavalzwaag.nl of op 
het YouTube-kanaal van Carnaval Zwaag.

Corona is onder ons, het beheerst ons leven al vanaf maart dit jaar. Iedereen moet 
eraan geloven en iedereen heeft er in meer of mindere mate mee te maken. In eerste 
instantie dachten wij dat het allemaal weer zou overwaaien, maar in de loop van het 
jaar bleek dit niet zo te zijn. We kunnen steeds minder en de touwtjes worden aange-
trokken. Alles om ons heen is en wordt afgelast. Maar dan toch weer de krantenkop-
pen met ‘Carnaval Zwaag gaat door!’

Begin september heeft het bestuur van Het Masker de koppen bij elkaar gestoken. 
Ook hebben wij het CMT, het Carnavals Management Team bestaande uit 11 leden 
met verstand van zaken, ingeschakeld. Uit dat overleg en de aanbevelingen hebben 
wij gemeend dat carnaval door MOET gaan. Net zoals kerst en oud & nieuw ondanks 
de corona ook gewoon doorgaan. Carnaval is een gevoel, een beleving die diep 
geworteld zit. Voor de meeste mensen en zeker buitenstaanders is carnaval alleen de 
optocht op zondag. Maar carnaval is zoveel meer. We zijn het hele jaar in meer en 
mindere mate actief en aanwezig bij allerlei activiteiten.

Echter, een carnaval dat wij gewend zijn zal helaas niet kunnen plaatsvinden. Ook Het 
Masker heeft zich aan de regels te houden en respecteren deze dan ook. Daarnaast 
zijn wij afhankelijk van de gemeente en veiligheidsregio die ook toestemming moe-
ten geven voor bepaalde zaken. Toch zijn wij van mening dat wij niet alles meteen 
moeten afgelasten. De stekker eruit trekken is de makkelijkste oplossing, maar daar is 
Het Masker niet van. 
Daarom willen wij aan jullie duidelijk maken wat onze plannen zijn. Het zijn plannen 
die kunnen wijzigen, want we kunnen en moeten ook reageren op veranderingen 
vanuit de overheid. We kijken steeds wat er wel en niet mag. De regels en voorschrif-
ten zullen ongetwijfeld nog wel een paar keer aangepast worden.

Al met al zijn wij dus van mening dat carnaval dit jaar moet doorgaan. Echter niet in de 
huidige vorm en de invulling wordt anders. We hebben een aantal besluiten genomen:
- Aankomend 55-jubileumjaar wordt een jaar opgeschoven naar 2021/2022
- Aankomend jaar 2020/2021 wordt het de ‘54-en-een-half-editie’
-  De Prinsbekendmaking op 14 november gaat door. De invulling is nog onbekend 

maar hoogstwaarschijnlijk wordt het een online evenement



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 28 OKTOBER
                           WOENSDAG 11 NOVEMBER 
SVP PAPIER GEBUNDELD OF IN DOOS/BAK AAN DE WEG ZETTEN.

-  De Maskerquiz op 19 december gaat ook door. Deze gaat in ieder geval online 
plaatsvinden. Uiterlijk 1 december wordt een definitief besluit genomen over de 
zaterdag- en zondagoptocht en eventueel een alternatief hiervoor.

Het Masker wil veel, maar kan niet veel. We willen zoveel mogelijk door laten gaan, 
mits het veilig kan en desnoods op een andere manier. We hopen op jullie begrip bij 
de keuzes die wij gaan maken. En ook op jullie enthousiasme bij alles wat wel kan.

Prinsbekendmaking zaterdag 14 november: wie wordt Prins Carnaval in Zwaag?
Tot leut op www.carnavalzwaag.nl en tot het volgende Samenspel, Het Masker

Samenspel ontvangt Eenhoornzegel 
vanwege 50-jarig bestaan
Vanwege het coronavirus werd het een iets andere uitreiking dan gepland, maar zon-
dag 4 oktober kwam wethouder Simon Broersma thuis langs bij Samenspel-voorzitter 
Kees Bennis om de Eenhoornzegel van 500 euro te overhandigen. Wij bedanken de 
gemeente Hoorn voor dit mooie gebaar. Op naar de volgende 50 jaar!

Redactie en bestuur Samenspel

Voorzitter Kees Bennis (l) ontvangt de Eenhoornzegel uit handen van wethouder 
Broersma. Achter: penningmeester Kees Dekker en redactielid Annemieke Ooms. 
(Foto: Foto Hoekstra)
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Het ontstaan van Samenspel
Samenspel bestaat dit jaar 50 jaar als dorpsblad. Daarom zijn we op zoek ge-
gaan naar mensen die aan de wieg van ons blad hebben gestaan. En zo komen 
we terecht  bij Jaap en Ans Rood. Vanuit hun mooie nieuwe appartement, waar 
we de twee kerken van Zwaag kunnen zien, starten we het gesprek.
Het blijkt dat Samenspel is begonnen als clubblad van SV Westfriezen. Men vond 
dat het tijd werd voor een clubblad. Dan eerst maar eens op zoek naar een ge-
schikte naam. Als voetballer weet je dat je in je eentje weinig kan presteren. Je 
moet het met je hele elftal doen, dus je moet samenspelen. En zie daar was de 
naam geboren: Samenspel.
Zo startten onder andere Jaap Rood, Quirinus Rood, Simon Knol en Ab Knol 
in 1964 met het blad. Dit blad, in zwart/wit met een geel Westfriezen-kleurtje, 
werd voorzien van al het Westfriezen-nieuws. Het blad werd met plezier gele-
zen en voorzag in een behoefte voor de eigen vereniging. Maar na een jaar of 
vier, vijf kwam er steeds minder kopij om het blad mee te vullen. Men kwam 
toen op het idee om het blad te vullen met nieuws en weetjes over de Zwaagse 
gemeenschap.
Het werd een samenspel tussen SV Westfriezen en het dorp Zwaag. De naam 
kon dus blijven, want het was weer een samenspel. De mannen van het eerste 
uur stopten ermee en werden natuurlijk bedankt voor hun inzet.
Dit gebeurde in 1970, vandaar het 50-jarig bestaan als dorpsblad. De gemeen-
schapsraad nam de leiding en stelde twee nieuwe mensen aan. Waar Jaap Rood 

50 jaar!
Vanwege het 

50-jarig bestaan 
van Samenspel, had-

den wij ongeveer acht 
weken geleden een gesprek 

met Jaap en Ans Rood over 
het ontstaan van Samenspel. Het 

verslag hiervan vindt u hieronder. Op 
29 september bereikte ons het droevige 

bericht dat Jaap is overleden. Dit bericht 
kwam voor ons en met ons voor velen geheel onverwachts. Het gesprek met Jaap 
en Ans vond plaats in hun nieuwe appartement, waar ze samen nog jaren plezier 
van wilden hebben. Helaas, het mocht niet zo zijn. Wij bedanken Jaap en Ans voor 
hun inzet en wensen Ans en haar familie de kracht om met dit verlies om te gaan.

Bestuur en redactie Samenspel

Lees verder op de volgende pagina >>



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!

zes jaar met plezier aan het blad gewerkt had, ging zijn vrouw Ans nu in de 
redactie zitten, samen met Cees Kok. Het werd een dorpsblad met een oplage 
van circa 1400 stuks. Jaarlijks werd bij de lezers het abonnementsgeld opge-
haald door de zes bezorgers. De kopij kon ingeleverd worden bij Ans die er 
een boekje van maakte. Daarna ging het naar Cees die het controleerde en het 
daarna naar de drukker bracht. Dit zijn ze jaren blijven doen. Zo is Samenspel 
ontstaan. Mooi dat er door het initiatief van een paar mensen iets moois ont-
staat waar we nu al 50 jaar plezier van hebben.

Thema-avond Historische Vereniging Blokker gaat niet door

Door de opgelegde maatregelen die zijn genomen tegen het coronavi-
rus zien we ons genoodzaakt om de avond op 2 november niet door te 
laten gaan. Heel jammer maar wel begrijpelijk. 
Tijdens de vorige thema-avonden in november maakten veel bezoe-
kers gebruik om de contributie contant te voldoen. Nu deze avond 
niet doorgaat vragen we u om dit via de bank over te maken. Veel van 
onze activiteiten konden dit jaar niet doorgaan. Wat wél doorging is het werken aan 
een nieuw jaarboek. Met de medewerking van veel leden gaan we er weer een mooi 
jaarboek van maken, met veel verhalen van toen en nu.  Wij hopen u weer te zien op 
onze volgende bijeenkomst: de Blokkerdagen.  Wij houden u op de hoogte. 

Bestuur Historische Vereniging Blokker
Nan Kluft, Mieke Fraaij, René van Santen en Peter Lakeman

Gezond oud worden, wie wil dat nou niet!
Speel dan een keer mee met ons 
mooie indoorbowlsspel op 
2 november om 13.00 uur. 
Probeer het maar een keer uit 
met proef spelen in de sporthal van Zwaag, Munnikenwoud 1. 
Kijk op www.indoorbowlsbzh.nl en probeer alvast warm te draaien. Klik in de menu-
balk op Nieuwtjes en lees de voordelen van bewegen door indoorbowls. 

Tot dan! Loek Bakker 



Heel veel dank voor alle blijken van medeleven die wij hebben ontvangen 
naar aanleiding van het overlijden van mijn lieve man, onze zorgzame 

(schoon)vader en lieve opa

Jaap Rood
Koedijk 06-05-1939 – Zwaag 29-09-2020

Al uw brieven, kaarten, telefoontjes, persoonlijke gesprekken en bossen bloemen 
waren een grote troost voor ons. Het was hartverwarmend van zovelen te horen 

hoezeer hij in Zwaag werd gewaardeerd.

Ans Rood-Giling
Hans en Chiara

Willem en Madeleine, Bart, David & Joris
Astrid

Familieberichten & Zoekertjes

Lieve mensen,
Langs deze weg willen wij iedereen bedanken voor de mooie bloemen, kaarten en 

reacties die wij hebben gekregen naar aanleiding van ons 60-jarige huwelijk. 
Het is een fantastische dag geworden mede namens jullie.

Ontzettend bedankt!

Jaap en Gré Schouten, Boomgaarden 38, Blokker

Dubbele witte wasbak met twee kranen 75 euro
Twee witte hoekwasbakjes met kranen 20 euro per stuk

Ronde witte wasbak met kraan 25 euro
Telefoon: 06-57605090

Hout voor haard en kachel.
Zuiderdracht 14b, Oosterblokker

Telefoon: 06-57605090

TE KOOP

DANKBETUIGING



Voor plaatsing in het Samenspel van 6 november graag uiterlijk op  
WOENSDAG 28 oktober 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.

Tuinman voor kleine en grotere tuinen. 
Alle tuinwerkzaamheden, daarnaast het schoonmaken van de goot.

Geen bestratingswerkzaamheden.
Telefoon: 06 -12568309

Mijn naam is Julia Jesterhoudt, tweedejaars student aan de kappersopleiding.
Ik zoek modellen voor schooljaar 2020/2021.

Voor nu gaat het om heren (zijkant tondeuse en bovenkant knippen). 
Later in het schooljaar heb ik ook damesmodellen nodig.

Op maandag meestal om 9.00 of 10.45 uur, soms is het in de middag.
Locatie: Kapsalon De Plataan in de Bangert en Oosterpolder, Hollandse Cirkel 3.

Voor meer informatie: 06-39188244 of 0229-575221

Hulp in de huishouding voor een ochtend in de week in Zwaag.
Dag in overleg te bepalen.

Telefoon: 06-53245079

Als Sinterklaas in het land komt, 
kan hij zijn mijter, staf en cape helemaal compleet bij ons huren.

En ook voor zijn Pieten hebben wij een ruime keus aan mooie pakken met alles 
erbij in de verhuur.

Ook kunnen de Pieten een mooi pak bij ons kopen.
Voor informatie: 0229-240402

GEZOCHT

TE HUUR

AANGEBODEN



Historisch Stichting De Cromme Leeck

Herinnert u zich deze nog…
Historische Stichting De Cromme Leeck heeft op zijn site een beeld-
bank. Een verzameling foto’s uit het nabije en soms verre verleden. 
Foto’s van Wognum, Nibbixwoud en Zwaagdijk. Deze beeldbank 
heeft als doel om ‘het verleden te bewaren’.
In de aankomende tijd willen wij een aantal locaties in Zwaagdijk-West belichten. En 
dan willen wij met name laten zien hoe bepaalde (markante) plekken in Zwaagdijk-
West er in het verleden hebben uitgezien. Wij raken gewend aan nieuwe situaties en 
vergeten dan snel hoe het was. Er zullen mensen zijn die de plek herkennen, maar er 
zullen ook mensen zijn die geen idee hebben waar de betreffende foto is genomen. 
Met name voor deze mensen willen wij dan enige uitleg geven over die plek.

Hoek Zwaagdijk/Hoornseweg
Deze locatie bestaat als zodanig niet meer. Het betreft hier de oude situatie zoals die 
was toen er nog geen Westfrisiaweg was. Het huis op de foto stond op de kruising 
Zwaagdijk/Hoornseweg en dan aan de westkant van de Hoornseweg.
De Hoornseweg vanuit Wognum sloot in die tijd aan op het Keern en de Zwaagdijk. 
Als je vanaf de Zwaagdijk naar het westen ging kon je, zeg maar zo’n beetje na de 
boerderij van Snip (bestaat ook niet meer), naar rechts de Hoornseweg op. Ging je 
rechtdoor dan kwam je op het Keern richting Hoorn. 
In 1553 is op deze plek een huis gebouwd dat vanaf het begin als café gebruikt is. 
De eerste paar jaar stond het te boek als ‘De Driespronck’. Vanaf 1556 heeft men het 
echter altijd over ‘De Cromme Elleboogh’. In 1700 is het afgebroken en ergens tussen 
1750 en 1800 weer herbouwd. Het kreeg toen ook weer de functie van café. Vanaf 
1940 is het bewoond door de familie Meester.
De foto is van 23 mei 1978. Eind mei 1981 werd het definitief gesloopt

70-jarig jubileumfeest KVG Vrouwenbeweging gaat niet door
Helaas: de corona-uitbraak zorgt ervoor dat het 70-jarig jubileumfeest van KVG 
Zwaag niet door kan gaan. 
Alles was geregeld, er waren goede afspraken gemaakt waar vooral Tonny Rood, be-
stuurslid van KVG, voor heeft gezorgd. Maar tegen de oplopende besmettingen sta je 
dan machteloos. Helaas moest alles worden gecanceld. We wilden namelijk dat zoveel 
mogelijk leden deze dag konden meemaken en dat gaat niet met maar maximaal 30 
personen. Bovendien is de horeca volledig op slot.
We hopen dat onze kerstavond op vrijdag 11 december wel volledig kan doorgaan, 
maar daarover krijgt u thuis bericht.
Eén ding kan wel doorgaan en dat is uw stem. Wij hopen dat zoveel mogelijk KVG-
leden gaan stemmen op onze verenging voor de Rabo ClubSupport-actie. Dat kan via 
de website van de Rabobank. Lukt het niet om via internet een stem uit te brengen?  
Bel dan met de penningmeester Lucy Weehuizen: 0229-237609. Zij helpt u graag.  



25 okt MAK’s Doemiddag: Lachende pompoen-lampionnen maken 14.00-15.30 uur 

 Mak Blokweer, Blokker

25 okt MAK’s Biomarkt  10.00-16.00 uur

 Mak Blokweer, Blokker

2 nov Indoor Bowls BZH: proef spelen  13.00 uur

Activiteitenagenda  oktober/november

Als u activiteiten (als hierboven) wilt vermelden in Samenspel, kunt u uw kopij mailen 
aan: redactie@stichtingsamenspel.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 26 OKTOBER
MAANDAG   9 NOVEMBER

Stem op Stichting Historisch Zwaag met Rabo ClubSupport
Stichting Historisch Zwaag doet mee aan de Rabo 
Clubsupport actie. Rabobank steunt met deze actie 
verenigingen en stichtingen en stelt hiervoor een 
bedrag beschikbaar. Als lid van de Rabobank krijgt 
u vijf stemmen, waarvan u er maximaal twee aan bijvoorbeeld Stichting Historisch 
Zwaag kunt geven.
Hoe gaat het stemmen in zijn werk? U kunt t/m zondag 25 oktober stemmen via de 
website van de Rabobank (‘Zelf regelen’ – ‘Mijn lidmaatschap’ – ‘Rabo ClubSupport’) 
of via de app. Alvast bedankt voor de moeite!

Stichting Historisch Zwaag

P.s.: Heeft u daarna nog stemmen over? Geef uw stemmen dan aan Stichting Samenspel
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INTERVIEW MET BEN BEEMSTER

Onderstaand interview is ter gelegenheid van het diamanten priesterjubileum van 
Ben Beemster afgenomen door Ingrid Bothe. Ben is geboren en getogen in Zwaag. 
Dit artikel is onlangs geplaatst in weekblad Nieuw Ginneken dat onder andere in 
Ulvenhout verschijnt. Wij danken weekblad Nieuw Ginneken en Ingrid Bothe voor de 
toestemming om dit artikel te plaatsen in Samenspel.

Redactie Samenspel

Maandag 24 augustus jl. bereikte Ben Beemster 
de gezegende leeftijd van 85 jaar. De dag voor 
zijn verjaardag stond echter in het teken van 
een andere mijlpaal: zijn zestigjarig priester-
schap als missionaris van Mill Hill. In de St. Lau-
rentiuskerk in het Ginneken vond 23 augustus 
een eucharistieviering plaats waar Ben dit met 
vrienden, familie en parochianen vierde.

Jong geleerd
Ben Beemster werd in 1935 geboren in Zwaag 
(Noord-Holland) als tweede in een gezin van 10 
kinderen. Als misdienaar kwam hij in zijn jeugd 
regelmatig in aanraking met missionarissen van 
Mill Hill. “En thuis baden we dagelijks voor de 
drie broers van mijn moeder die als religieuzen 
in het buitenland werkzaam waren”, vertelt 
Ben. In 1954 ging hij naar het Groot Seminarie 
Mill Hill in Roosendaal. Zijn priesteropleiding 
volgde hij grotendeels in London, waar hij 10 juli 1960 tot priester werd gewijd. 

Uitzending
Na zijn priesterwijding werd Ben uitgezonden naar Oeganda, waar hij zes jaar mis-
siewerk deed. Terug in Roosendaal was hij vervolgens werkzaam als docent aan het 
Groot Seminarie. Als propagandist probeerde hij daarnaast jonge mensen te inte-
resseren voor kortstondig missiewerk. Zijn vervolgstudies bij de Jezuïeten in deze 
periode noemt hij “van zeer groot belang voor mijn inzichten”. De kennis die hij 
daar opdeed, zou - in zijn eigen woorden - in de jaren ’90 zorgen voor “een omslag 
halverwege de rit”. Ben is dan al sinds 1974 missionaris in het geïslamiseerde Noord-
Kameroen. Tot zijn terugkeer naar Nederland in 1996 blijft hij in Kameroen missie-
werk doen bij het Tikar volk, waarmee hij zich in de loop der jaren sterk verbonden is 
gaan voelen.

Diamanten priesterjubileum Ben Beemster
Door Ingrid Bothe
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Schrijven
In 1990 wordt Ben gevraagd zitting 
te nemen in een stuurgroep die de 
viering voorbereidt van het 100-jarig 
jubileum van de Katholieke Kerk en 
het 150-jarig jubileum van de Bap-
tistenkerk in Kameroen. “Ik schreef 
altijd al graag brieven naar huis. Tij-
dens mijn vervolgstudies bij de Jezu-
ieten heb ik veel bijgeleerd over het 
structureren van teksten. Ik voelde 
me dan ook heel erg aangetrokken 
tot het meeschrijven van de geschie-
denis van beide kerken en een aantal 
biografieën.” In 1992 maakt Ben 
samen met de Kameroense onder-
wijzer Basile Tchimi voor studieda-
gen van de Kameroense overheid 
een presentatie over de Tikar. De 
informatie uit hun presentatie werd 
gebundeld en staat in de bibliotheek 
van de Sorbonne in Parijs. 

Van enveloppe naar klapper 
In 1996 gaat Ben om gezondheidsredenen met vervroegd pensioen. “Ik heb het grote 
geluk gekend om daarna ruim 20 jaar, met goedkeuring van de bisschop van Breda 
en de overste van Mill Hill, bij mevrouw Paula van Thiel aan het Valkeniersplein in 
Breda in te mogen wonen. Een bijzondere vrouw met een zeer brede belangstelling 
en oprechte interesse in de mens.” Zijn persoonlijke archief bevat dan al een enorme 
hoeveelheid informatie over uiteenlopende onderwerpen. Van enveloppen belandt 
die in klappers en uiteindelijk in diverse publicaties. 

Dienstbaar
Ben noemt zijn verzamelde werk zelf zijn ‘Diaconia’, naar de dienstbaarheid die in zijn 
leven zo’n grote rol speelt. De serie bevat onder andere een boek over de familiege-
schiedenis van Bens moeder en haar drie religieuze broers, maar ook een bundel met 
vertellingen van Paula van Thiel. Verder heeft Ben meegewerkt aan een aantal publi-
caties van de Stichting Historisch Zwaag. In 2015 verscheen van zijn hand ‘De moeder 
van het Parelhoen’. Het boek geeft inzicht in de wereld van de Tikar, met veel aandacht 
voor hun religieuze en maatschappelijke gedachtegoed. Een aantal fabels die oorspron-
kelijk in het boek zouden worden opgenomen, werden verwerkt in het Franstalige 
‘Contes des Tikar’. “Dan kunnen de Kameroeners ze zelf ook lezen”, zegt Ben.



Bron van genoegen
Het heeft vijf jaar geduurd voor Ben zijn draai in Nederland helemaal gevonden had. 
In 2004 is hij nog één keer naar Kameroen gegaan, met Paula. Hij mist de Afrikaanse 
blijheid en groothartigheid nog wel eens, maar is zich terdege bewust van de voor-
delen van de Nederlandse verzorgingsstaat. Zijn vrijwilligerswerk voor de parochie 
beperkt zich inmiddels tot zondagse eucharistievieringen en een enkele uitvaartdienst. 
Daarnaast beleeft hij veel plezier aan het schrijven, wat hij nog dagelijks doet. “Op dit 
moment ben ik bezig met deel 12 van mijn Diaconia, over de muziek in mijn leven”.

Mysterie bordje Piet Lakemanplein ontrafeld

Piet is een goede vriend van mij en we drinken weleens 
een kop koffie samen. Tijdens zo’n gezellig uurtje heb-
ben we altijd de grootste schik en hebben we het over 
van alles en nog wat. Piet is een bekend persoon in Blok-
ker, hij kent iedereen en iedereen kent hem. Ook denkt 
Piet altijd in oplossingen en is hij een belezen man.  
Piet is altijd heel begaan met de parochie en zo vertelde 
hij ook eens hoeveel moeite het hem heeft gekost om 
het parkeerpleintje bij Primera en Dave Tweewielers op 
te laten knappen en te vergroten. Maanden heeft hij 
met de gemeente Hoorn overlegd. In eerste instantie was 
er eigenlijk niks mogelijk maar gaandeweg, door veel contact en volhouden, was het 
hem uiteindelijk gelukt om dit plein groter en mooier te krijgen.  

Dankzij onder andere de financiële 
hulp van Piet, Primera, Dave Twee-
wielers, Deen en gemeente Hoorn en 
Piets vele inspanningen, is het een 
prachtpleintje geworden waar ie-
dereen dagelijks gebruik van maakt, 
kortom een grote verbetering.
In die tijd dat Piet dit aan mij ver-
telde, dacht ik bij mezelf: hé, ik ga 
voor de gein eens een naambordje 

ophangen om Piet te verrassen. Het kwam er al die jaren niet van maar het idee bleef 
sluimeren. Een week of vier geleden kreeg ik opeens inspiratie en heb een bordje la-
ten maken en ‘s avonds een keer opgehangen. Na een paar dagen werd het ontdekt, 
maar ik bleef natuurlijk ontkennen. Ik kon mijn lachen amper inhouden. Door de vele 
positieve reacties heeft het bordje een wat duidelijker plek gekregen en als je over 
het Piet Lakemanplein praat, weten diverse mensen al wat je bedoelt. Piet wist ner-
gens van en in eerste instantie was het bedoeld als grap, maar ik denk dat het bordje 
voor goede positiviteit zorgt. Kortom: ik was dus de schuldige.

Robert Karsten



  Column Anja
Pillen

Na het overlijden van mijn zwager rijd ik naar Rotterdam om 

mijn zus Lia te helpen met opruimen. Haar huis was namelijk 

de laatste fase van zijn leven ingericht als ziekenboeg. 

Onderweg ernaartoe zet ik manlief af bij zijn kantoor. Lia heeft al wat manden op ta-

fel gezet met spullen die ze uit moet zoeken waarin een enorme hoeveelheid zware 

pijnstillers en antibiotica. Ze zucht terwijl ze de doosjes door haar handen laat gaan. 

Ik bied haar aan om te regelen dat dit op de juiste manier wordt opgeruimd. We 

doen alles in een grote plastic tas en ze is maar wat opgelucht als de volle tas in mijn 

auto verdwijnt.

 

Ik help haar met nog wat klusjes, we drinken lekker samen koffie in het zonnetje, 

maken een wandeling en ruimen nog wat kleding op die ik ook maar meeneem voor 

Noppes. De dag vliegt om en uiteindelijk moet ik weg om manlief op te halen van zijn 

werk. De drukte op de weg valt mee en dus kom ik te vroeg op zijn werkplek aan. Ik 

parkeer de auto en pak mijn telefoon om de tijd te doden.

Er komt een auto langs mij rijden en deze parkeert voor mijn auto. Ik kijk op van de 

telefoon en opeens krijg ik het Spaans benauwd en het zweet breekt mij uit. 

“Stommerd!” denk ik bij mezelf “ Denk toch eens na bij wat je doet!”

Want op dat moment realiseer ik me dat ik op Schiphol sta met in de achterbak een 

tas vol met doosjes pillen die op de dopinglijst staan. De auto voor mij is een auto van 

de douane. Ze blijven een tijdje staan en ik voel me totaal niet meer op mijn gemak. 

Als er een drugshond inzit slaat hij zeker aan. Ik wil kijken of de tas open en in het 

zicht staat, maar ik durf niet uit de auto stappen omdat het dan juist opvalt. Ik hou 

de auto in de gaten en kijk ondertussen heel onschuldig op mijn telefoon.

 

Gelukkig rijden de douaniers na een paar minuten weer verder zonder aandacht te 

hebben voor mij. Als manlief uit het kantoorpand komt, rijden we vlug naar huis. De 

volgende dag lever ik de hele partij medicijnen af bij de apotheek en haal ik op mijn 

beurt opgelucht adem.



Hoorn nu ook hét startpunt bij 
geldzorgen en inkomensondersteuning

Bundeling sociale dienstverlening 
Sinds oktober kunnen inwoners en ondernemers in de gemeente Hoorn ook terecht 
bij 1.Hoorn voor alle sociale dienstverlening. Het gaat om schuldhulpverlening, bij-
zondere bijstand en overige inkomensondersteuning. De medewerkers van 1.Hoorn 
kijken breder dan alleen de hulpvraag omdat sommige problemen niet op zichzelf 
staan. Nu de expertise vanuit geldzorgen en inkomensondersteuning is toegevoegd, 
wordt de hulp op maat voor inwoners en ondernemers verstevigd. 

Door alle sociaal domeintaken onder te brengen bij 1.Hoorn kan beter en sneller 
worden samengewerkt. En worden inwoners nog beter geholpen. De kracht zit hem 
dan vooral in het breed kunnen kijken naar zijn of haar omstandigheden. Vaak heeft 
het een met het ander te maken. Erg logisch dus om dat achter de schermen ook zo in 
te richten. Samen met de inwoner kijkt de gemeente dan waarmee diegene het beste 
geholpen is en wordt maatwerk geleverd als dat nodig is.

Nieuw spreekuur: Hulp bij geldzorgen
Sinds kort kunnen inwoners in de wijklabs in Kersenboogerd en Grote Waal terecht 
bij het spreekuur Hulp bij geldzorgen. Op deze laagdrempelige manier probeert 
gemeente Hoorn inwoners te helpen die zich zorgen maken over geld. Het maakt niet 
uit in welke wijk iemand woont. Iedereen is welkom bij het gratis spreekuur in de 
wijklabs. Kan iemand de rekeningen niet op tijd betalen? De gemeente kan daarbij 
helpen. De medewerkers hebben een luisterend oor. Ze denken graag mee. Stap voor 
stap werken ze samen aan een oplossing voor nu en in de toekomst. 

De spreekuren zijn elke donderdag van 13.00 tot 16.00 uur in het Wijklab Kersen-
boogerd aan het Aagje Dekenplein 24 en elke dinsdag van 13.00 tot 16.00 uur in het 
Wijklab Grote Waal in het winkelcentrum de Grote Beer. Niet in de gelegenheid om 
langs te komen? De medewerkers zijn ook te bereiken via e-mail: rondkomen@hoorn.nl 
en via telefoon: 0229-252200. Meer informatie over hulp bij geldzorgen staat op 
www.hoorn.nl/geldzorgen.  

Spreekuur zorg en ondersteuning
Tijdens het gratis inloopspreekuur in de Kersenboogerd en Grote Waal kunt u ook 
terecht voor vragen over werk, zorg of opvoeden. Of uw vraag nu simpel of in-
gewikkeld is. De medewerkers van 1.Hoorn helpen u graag verder en zijn voor u 
een luisterend oor. Een afspraak maken is niet nodig. Meer informatie vindt u op 
www.1punthoorn.nl.



Roald Dahlschool is een daltonschool

U wilt het beste voor uw kind. U gunt uw kind(eren) 
een fijn en veilig ‘hier en nu’ en de beste kansen op een 
gelukkige toekomst. Wij ook! Daarom nemen we kinde-
ren serieus en luisteren we naar ze in gesprek. Kinderen 
kunnen veel meer dan soms verondersteld wordt en dat kunnen ze heel goed zelf 

aangeven. Wij vertrouwen 
kinderen en geven ze ruimte 
én verantwoordelijkheid. 

Bij ons krijgen kinderen, 
naast dezelfde vakken en 
leerstof als op iedere basis-
school,  een beetje meer. 
De manier waarop wij onze 
leerstof aanbieden is anders. 
Naast kennis en vaardig-
heden, leren wij kinderen 
om zelf keuzes te maken 
en de daarbij behorende 

verantwoordelijkheid te nemen. Ons daltononderwijs maakt kinderen hier bewust 
van. Wij geven vanuit vijf daltonkernwaarden vorm en inhoud aan ons onderwijs in 
de groepen 1 t/m 8. In de komende edities van Samenspel zullen wij op elk van deze 
kernwaarden inzoomen. 

Bent u benieuwd naar onze school? Wij nodigen u graag uit voor één van onze ken-
nismakingsochtenden. Op deze ochtend vertellen wij u iets over onze school en krijgt 
u een rondleiding. Zie ook onze website www.roalddahlschool.nl. 

Graag tot ziens!

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

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



Lachende pompoen-lampionnen maken 
Bij de herfst, Halloween en Sint-Maarten 
denk je waarschijnlijk al snel aan pom-
poenen. Een uitgeholde pompoen kun je 
met een beetje creativiteit omtoveren tot 
een mooie lampion. Leuk om bij de deur 
te zetten zodat iedereen jouw kunstwerk 
kan bewonderen! Kom daarom zondag 25 
oktober of zondag 8 november naar MAK 
Blokweer en maak je eigen griezelige of 
grappige pompoen-lampion.
 
Deze Mak’s doe-middag is voor kinderen van 6 t/m 12 jaar en vindt drie keer plaats: 
zondag 25 oktober van 14.00 tot 15.30, en zondag 8 november van 11.00 tot 12.30 
uur en van 14.00 tot 15.30 uur. De doe-middagen worden minstens twee keer per 
maand georganiseerd en staan altijd in het teken van één van de thema’s natuur, 
boerderij en groen. Aanmelden kan via de website: www.mak-blokweer.nl. De kosten 
zijn 4,95 euro per persoon (inclusief materialen).

Herfst op MAKS’ Biomarkt
MAKS’ Biomarkt is een kleinschalige, maandelijkse (streek)markt met biologische en 
duurzame producten van lokale ondernemers. De markt van deze maand vindt plaats 
op zondag 25 oktober, van 10.00 tot 16.00 uur. De markt staat deze dag helemaal in 
het teken van de herfst. Alle vaste kraamhouders staan klaar om het winkelend pu-
bliek te voorzien van verantwoorde alternatieven voor de vaste boodschappen. 
MAKS’ Biomarkt vindt plaats van maart t/m november op de laatste zondag van de 
maand. Toegang is gratis. Honden zijn niet toegestaan. Voor meer informatie: 
www.mak-blokweer.nl, 0229 266344 of info@mak-blokweer.nl.
Stichting MAK Blokweer, Kloosterhout 1-2, Blokker, www.mak-blokweer.nl
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‘Ons dorp Zwaag’

Op De Wingerd zitten wij niet stil. Wij zijn dit jaar goed ge-
start, de kinderen kwamen vol enthousiasme naar school en de 
leerkrachten ook. De afgelopen periode hebben wij met het 
onderzoekend leren, aandacht besteed aan het thema ‘Ons 
dorp Zwaag’. Wij hebben veel geleerd over Zwaag. Zo zijn wij erachter gekomen dat 
Zwaag een rijke geschiedenis heeft en tot 1979 zelfs stadsrechten had. De kinderen 
hebben een verslag over de afgelopen periode geschreven. Een aantal stukken hier-
van willen wij via deze weg graag met u delen. 

Verslag van Jelle uit groep 8:
Ons dorp Zwaag
Op basisschool De Wingerd hebben wij ongeveer zes weken lang gewerkt met het 
thema ‘Ons dorp Zwaag’. Op school werken wij al jarenlang met thema`s, maar dit 
thema was speciaal. Zoals veel mensen weten, heeft Zwaag een rijke geschiedenis, 
daarom was het een leuk thema om te onderzoeken.
De leerlingen begonnen dit thema met een mindmap maken, daarna werden uit 
die mindmappen onderzoeksvragen gehaald. De kinderen werden eerst met woor-
denschat wat wijzer gemaakt. Na die les kon het onderzoeken beginnen! Terwijl de 
leerlingen aan het onderzoeken waren, werden er kleine, maar leuke opdrachtjes 
gegeven zoals: een zwart-wit tekening van historische gebouwen in Zwaag maken, 
een dialect les over het West-Fries, een gastles over de gemeente en een flyer waarin 
de leerlingen vertelden waarom je in Zwaag wilt wonen. Na de korte opdrachtjes en 
veel te hebben onderzocht, moest er een eindpresentatie komen.
Ik vond het een leuk thema. Van dit thema heb ik veel dingen over Zwaag geleerd.

Verslag van Levke uit groep 8:
De Wingerd
Wij hebben afgelopen weken 
gewerkt aan het thema ‘Ons dorp 
Zwaag’. Dit doen we met leskracht, 
onze methode voor thema’s. Je 
hebt een groepje en met dat 
groepje ga je een werkstuk maken, 
bijvoorbeeld een muurkrant, quiz 
of powerpoint. En dat gaat dan 
over het thema die je hebt. Bij ons 
is het nu: Ons dorp Zwaag. Op de 
muurkrant, quiz of powerpoint staat dan info. Als je klaar bent mag je het met je 
groepje presenteren aan de klas.

Wij hebben een mindmap gemaakt over Zwaag. daar heb ik geschreven wat ik er al 



over weet zoals: straatnamen, welke feesten we vieren en wat is er te doen in Zwaag. 
Na de mindmap gingen mijn groepje en ik onderzoeksvragen opzoeken. Mijn vraag 
was: welke godsdiensten zijn er in Zwaag? 
We moesten ook andere opdrachten doen zoals een zwart-wit tekening maken van 
historische gebouwen in Zwaag, een flyer over Zwaag maken en een brief naar de ge-
meente schrijven over wat we willen veranderen aan het speeltuintje aan de Pastoor 
Nuijenstraat. We hebben ook nog een gemeenteraad gastles gehad en een dialecten-
bewegingsles, daar heb ik veel van geleerd. Ik vond dit een leuk thema. Omdat het 
over Zwaag ging en omdat ik hier op school zit, vind ik het interessant om hier iets 
over te weten. Ik heb geleerd hoe ik een sollicitatiebrief moet schrijven en ik weet 
meer over de gemeenteraad in Zwaag.

Nieuws van Musicalvereniging Zwaag
Helaas geen vrolijke update van MvZ, dus vallen we maar direct met de deur in huis. 
Het bestuur heeft in overeenstemming met haar leden helaas moeten besluiten de 
voorstelling van Little Shop of Horrors in januari 2021 uit te stellen naar 2022.
De laatste maatregelen met betrekking tot Covid-19 en de invloed die dat heeft op de 
cultuur, heeft de laatste twijfel bij ons weggenomen. Het was ons al snel duidelijk dat 
een optreden in onze thuishaven De Witte Valk niet tot de mogelijkheden zou beho-
ren omdat sowieso in de kleedruimten de anderhalve meter niet kan worden gehand-
haafd, maar ook het aantal toeschouwers per optreden te beperkt zou zijn om uit de 
kosten te komen. Een alternatief in schouwburg Het Park hebben wij serieus overwo-
gen en begroot, maar dat was op basis van 80 toeschouwers per voorstelling en twee 
extra voorstellingen al een te grote financiële aanslag op de reserves en nu met nog 
maar 30 toeschouwers per voorstelling is het al helemaal geen haalbare kaart meer.
Wij bezinnen ons nu op plan B, want stil zitten doen wij niet en bij de pakken neer-
zitten eveneens niet. Wat, hoe en waar bewaren wij tot het voorjaar, maar gaat u er 
maar van uit dat wij van ons laten horen en ons gaan laten zien.
Op 29 september overleed ons erelid Jaap Rood. Op 3 oktober is afscheid van hem 
genomen in deze moeilijke omstandigheden. Wij wensen alle nabestaanden heel 
veel sterkte met het verlies. Jaap was jarenlang lid, bestuurslid en voorzitter van onze 
vereniging. Hij zag de overgang naar musical en is daar van harte in meegegaan. 
In Scrooge speelde hij zijn laatste rol, met verve! Daarna was hij elk jaar weer onze 
trouwe fan in het publiek. Met zijn eerlijke mening heeft hij ons scherper gemaakt: 
als hij positief was, hadden wij dat ook echt verdiend. Wij zullen Jaap missen.

Voorts willen wij iedereen bedanken die onze zogenaamde chocoloten hebben ge-
kocht en de Deen sponsormuntjes in onze koker aan de Dorpsstraat hebben gestort. 
Het zal in de komende edities van Samenspel waarschijnlijk ontbreken aan nieuws 
van onze vereniging, vrezen wij, maar mochten er ontwikkelingen zijn dan houden 
wij u op de hoogte.
Voor nu: Blijf gezond en houd u haaks.



Collectanten gezocht voor MS collecteweek

Van 16 t/m 21 november vindt de landelijke huis-aan-huiscollecte van het Nationaal 
MS Fonds plaats. We zijn hard op zoek naar collectanten in Zwaag, Blokker, Ooster-
blokker. Help jij ons in de strijd tegen multiple sclerose (MS)?

Anders dan anders
Door het coronavirus ziet de MS-collecte er dit jaar anders uit. Collecteren mag van 
de overheid, maar het is niet vanzelfsprekend dat onze collectanten allemaal langs de 
deur gaan. Daarom biedt het Nationaal MS Fonds andere manieren van collecteren 
aan haar collectanten. Collectanten kunnen een donatieflyer met QR-code door brie-
venbussen in hun omgeving doen. Ook is het mogelijk om online te collecteren met 
een digitale collectebus. Meer informatie hierover vindt u op www.nationaalmsfonds.
nl/ms-collecte/collecteren-in-coronatijd/

MS staat niet stil, dus wij ook niet
De opbrengst van de collecte is enorm belangrijk voor het Nationaal MS Fonds. Met 
de opbrengst van de collecte wordt onder andere onderzoek naar betere behandelin-
gen en een betere kwaliteit van leven voor mensen met MS gefinancierd. Dit onder-
zoek mag niet stil komen te liggen, MS staat immers ook niet stil. Helpt u mee? Word 
collectant.

Meer informatie of aanmelden: www.nationaalmsfonds.nl/collecteren

Jaarvergadering De Laatste Eer afgelast
Onlangs heeft u in Samenspel kunnen lezen dat onze, al uitgestelde, jaarver-
gadering op 15 oktober zouden plaatsvinden. Helaas hebben ook wij moeten 
besluiten in verband met alle coronamaatregelen hiervan af te zien. Wij hebben 
daarover zoveel mogelijk direct met de leden gecommuniceerd, maar mocht 
iemand dat hebben gemist, hierbij onze excuses. Afhankelijk van de ontwikkelin-
gen zullen wij een nieuwe datum in 2021 vaststellen.

Bestuur De Laatste Eer



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

De Lourdeskapel in Zwaag is geopend op de dagen dat het secretariaat open is.
De eucharistievieringen doordeweeks op dinsdag t/m vrijdag beginnen om 09.00 uur in de kerk, alleen 
op woensdag om 08.30 uur met Stille Aanbidding.
Wel moet u nog rekening houden met het coronavirus: houd afstand!

Vieringen

Za.  24 okt. 19.00 uur Oosterblokker  Eucharistieviering 
   Westwoud GEEN VIERING
Zo. 25 okt. 09.30 uur Zwaag Eucharistieviering
  11.00 uur Hoorn Eucharistieviering
  13.30 uur Zwaag Vietnamese viering in de kerk
Za. 31 okt. 19.00 uur Oosterblokker GEEN VIERING
   Westwoud Eucharistieviering
Zo. 01 nov. 09.30 uur Zwaag Allerheiligen - Eucharistieviering
  11.00 uur Hoorn Allerheiligen - Eucharistieviering

Op het moment van inleveren van de kopij is nog niet bekend of de Allerzielenviering door kan gaan. 
Tijdens de zondagviering zal dit eventueel bekend gemaakt worden.

Za. 07 nov. 19.00 uur Oosterblokker GEEN VIERING
   Westwoud Eucharistieviering
Zo. 08 nov. 09.30 uur Zwaag Eucharistieviering
11.00 uur Hoorn  Eucharistieviering

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. 

Zondag 25 oktober: Blokker     ds. T. van Lente – Griffioen

Zondag 1 november: Zwaag  ds. H. Bouma

Zondag 8 november: Zwaag ds. R. Kooiman, 11.00 uur, gezamenlijke dienst met EBG.



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, Julianalaan 9a,  1689 EG  Zwaag  0229 - 21 22 22
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 (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 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


