
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 20 november kunt u inleveren 

uiterlijk op woensdag 11 november 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 19 6 november 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
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Volg ons ook op Facebook: www.facebook.com/Samenspel

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

Volop herfst bij Het Ooievaarsnest
Ons plein ligt vol rode, gele en bruine bladeren, het is 
echt herfst. Die mooie bladeren nemen we natuur-
lijk ook mee naar binnen want je kunt er prachtige 
kunstwerken mee maken. De kinderen van groep 
3 en 4 weten er wel raad mee: er wordt geplakt en 
getekend dat het een lieve lust is. De rest van de bla-
deren wordt tentoongesteld op de herfsttafel waar 
inmiddels ook mooie paddenstoelen liggen. 
Ook kleuters zijn echte ‘schatverzamelaars’. Mooie 
bladeren, beestjes of stenen: alles komt mee naar 
school en wordt uitgebreid  bewonderd. Niet zo gek 
dus dat er in de groep een heus stenenmuseum werd 
geopend. Stenen in allerlei soorten en maten lagen 
in het museum, waar je natuurlijk wel eerst een kaartje bij de kassa moest kopen om 
toegang te krijgen. Op de allerlaatste dag dat het museum open was, mochten de 
kinderen van groep 3 en 4 op bezoek komen. Zij werden vakkundig rondgeleid langs 
de tentoongestelde schatten. 
Herfst betekent ook dat het weer eerder donker wordt en dat we over niet al te 
lange tijd ook in het donker van en naar school fietsen. Dan is goede verlichting heel 
belangrijk. Daarom vindt standaard in deze tijd van het jaar de fietscontrole plaats. 
Alle fietsen van de kinderen op onze school worden gecheckt op veiligheid en daar 
waar een lampje stuk is, wordt een nieuw lampje geregeld. Zo fietsen onze kinderen 

in ieder geval ‘verlicht’ door 
het verkeer.  

Een stenenmuseum, herfst-
kunst, fietscontroles: het is 
een kleine greep uit de vele 
activiteiten op Het Ooie-
vaarsnest. Volg ons ook op 
Instagram en Facebook en 
zie wat we allemaal nog 
meer doen! 

Openbare basisschool 
Het Ooievaarsnest, 
Kalbstraat 1, Zwaag



Sinterklaasnieuws voor de kinderen uit Zwaag

Helaas kunnen het sinterklaasfeest in de Plataan 
en de sinterklaasoptocht op zaterdag 21 november
niet doorgaan dit jaar in verband met corona.
Jullie hebben hier zeker wel iets over gehoord
en anders kunnen jullie ouders het vast wel uitleggen.

Sinterklaas heeft hier lang over nagedacht
en heeft samen met de pieten een heel leuk idee bedacht.
Wat….? Dat gaan we nog niet vertellen.
Like de Facebookpagina Sinterklaasintocht Zwaag en houd deze pagina in de gaten.
Of kom meer te weten in het volgende Samenspel.

Ik laat gauw weer van mij horen.
Groetjes Sinterklaas, Hoofdpiet en de andere pieten.

KBO Blokker: activiteiten afgelast
Met vele andere verenigingen schaart ook KBO Blokker zich in het rij-
tje dat haar activiteiten voor de leden voorlopig moet stilleggen. Was 
de cabaretmiddag van 21 oktober al eerder afgeblazen, ook van de 
voorlichtingsmiddag over veiligheid in en om huis op 25 november moeten we afzien, 
evenals van de traditionele kerstviering op 18 december. Zelfs als de horeca vóór die 
tijd weer open mag, is het ondoenlijk en zeer onverstandig een bijeenkomst met zo’n 
honderd senioren te beleggen. In plaats daarvan krijgen onze leden rond 20 decem-
ber een kerstpresentje thuisbezorgd. 
Verder hopen we nadere mededelingen te kunnen doen in ons INFO-nummer dat 
eind november samen met het KBO-PCOB Magazine bij de leden bezorgd wordt. Be-
dacht moet echter worden dat we bij alle plannen die we maken afhankelijk zijn van 
de ontwikkelingen rondom het coronavirus.

Bestuur KBO Blokker

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 11 NOVEmBER
                           WOENSDAG 25 NOVEmBER 
SVP PAPIER GEBuNDELD OF IN DOOS/BAK AAN DE WEG ZETTEN.



Vrienden en vriendinnen van Het masker,

Wie had dat ooit gedacht in deze woelige tijden waarin we soms 
weinig mogen en kunnen, maar het gaat toch echt zeker gebeu-
ren: Het Masker houdt evengoed een Prinsbekendmaking met als 
uitkomst een nieuwe Prins en nieuwe Hofdames!

Wie durven het aan om ons voor te gaan in dit bijzondere jaar waarin we bijna maan-
delijks naar links of naar rechts bewegen en er van alles nog mogelijk is tegen de tijd 
dat het echt carnaval is. Welke waaghalzen of regelmatige casinobezoekers gokken 
het er op dat er toch nog het één en ander mogelijk is richting februari en daarna?
Wie hebben er altijd al gedroomd van het prinsenschap in Zwaag en zien juist nu in 
deze coronatijd hun kans schoon? Misschien helpt de prinsen-poll op onze site je naar 
het vinden van het juiste antwoord. Staat je voorkeur er niet bij? Mail de potentiële 
naam dan door naar info@carnavalzwaag.nl .

Uiteraard zal het dit jaar anders dan anders gaan en anders dan we eigenlijk zouden 
willen, maar het is even niet anders. 
Vandaar dat 14 november vanaf 20.30 uur iedereen dit evenement online vanuit de 
luie stoel of vanaf de bank live kan bekijken met in de ene hand een biertje en de 
andere hand een zak chips. Oftewel De Thuisblijf Editie van de Prinsbekendmaking en 
dat allemaal via onze leutige site www.carnavalzwaag.nl .  
Het wordt zeker de moeite waard, want dat is aan de creatievellingen van Het Masker 
wel toevertrouwd. Dus zorg dat je er klaar voor zit om dit fantastische showpro-
gramma te aanschouwen waar de publieke en commerciële omroepen nog jaloers 
op zullen zijn. Mis het niet! Uiteraard nemen we in het programma ook nog virtueel 
afscheid van de Hofdames Amber & Liza. Wat een leuke en spontane meiden zijn 
dit. En natuurlijk ook van Prins Roberto. Wat een geweldig enthousiaste en bewe-
gelijke Prins was hij die iedereen heeft voorzien van het aanstekelijke ‘Alaaf, Alaaf, 
Mahoee!’. We hopen dat hij zonder al te veel tegenstribbelen de rode EPC-bolhoed 
accepteert en deze met gepaste trots zal dragen.

Zoals beloofd in de persconferentie van 10 oktober zouden we uiterlijk 1 december 
terugkomen met nog meer besluiten over het aanstaande carnavalsjaar naast de al 
reeds genomen besluiten. Ook dit wordt tijdens de online Prinsbekendmaking ken-
baar gemaakt, dus zorg dat je er bij bent!  

Zorg dus dat alle kabels goed aangesloten zijn en je WiFi-ontvangst op orde is. En als je 
beschuldigd wordt van het stelen van de WiFi van de buren? Geen paniek, je bent geen 
dief, de buren zijn indringers want hun WiFi betreedt gewoon ongevraagd je huis.

Wie wordt de nieuwe Prins Carnaval van Zwaag? 
Prinsbekendmaking: De Thuisblijf Editie, zaterdag 14 november
Start om 20.30 uur via www.carnavalzwaag.nl .



  Column Brechje
Van ’t padje af

Mijn man en ik gaan na de koffie een stuk wandelen in het 

Dwaalpark. We besluiten de lange route te lopen. Voor de zekerheid nemen we een 

flesje water mee. Je zal maar dorst krijgen. Stap voor stap volgen we de paden en 

genieten van de kleurenpracht die de herfst met zich meebrengt. Als we over de dijk 

lopen vertraagt het tempo door het hobbelige pad en het lange gras. Wanneer we 

het Dwaalpark weer inlopen voel ik enige druk onder in mijn buik. Hoe ver zijn we al 

gevorderd? Ik heb geen idee of we al dicht bij de auto zijn. Ik negeer het gevoel en 

loop vrolijk verder. De route leidt ons naar een heus bospad. We horen zelfs de vogels 

kwetteren. Om de paar meter komen we wandelaars tegen die de route in tegenge-

stelde richting lopen. Ik trek de kraag van mijn jas op, want ik heb kippenvel op mijn 

armen en hals. Met mijn jas dichter gaat het beter, alhoewel? Ik begin licht te zweten 

en heb buikpijn. De auto is nog steeds niet in zicht. Dit houd ik niet meer! Vlak na 

een bruggetje zie ik een zijpaadje. Met gevaar voor een geldboete of misschien méér 

dat anderen een groot bouwvakkers decolleté zien, ren ik bijna het paadje in. Man-

lief houdt de wacht, zegt hij. Hoe? Niet denken, maar doen! Snel maak ik mijn broek 

los en hurk. Niet veel later sta ik opgelucht weer op het hoofdpad. Twee meter voor 

ons lopen mensen met een hond, daar achter een stel met een kinderwagen. Ik recht 

mijn rug en loop hen tegemoet. Met een schuin oog kijk ik naar mijn lief. We moeten 

vreselijk lachen, maar houden ons gezicht in de plooi. Was ik toch bijna op heterdaad 

betrapt.

De huisartsenpraktijk is wegens 
nascholing, vakantie of nachtdienst 
gesloten op maandag  30 november.

mededeling van medisch Centrum Oost



Eenhoornzegel voor Volleybalvereniging Wham Wham

Vrijdag 23 oktober heeft wethouder Kholoud al Mobayed 
een Eenhoornzegel uitgereikt aan Volleybalvereniging Wham 
Wham. De volleybalvereniging krijgt het zegel vanwege haar 
50-jarig bestaan.De feestelijke jubileumactiviteiten van Wham 
Wham kunnen door de maatregelen rondom het coronavirus niet doorgaan. Daarom 
kwamen voorzitter Henk Snoeijer en penningmeester Jan van den Bos naar het stad-
huis om het Eenhoornzegel ter waarde van 500 euro in ontvangst te nemen.

Wham Wham is in oktober 1970 opgericht in Zwaag. Dit kwam voort uit een Zwaags 
jeugdkamp in 1969 waar een touw tussen twee bomen werd gespannen en waar 
vervolgens enthousiast werd gevolleybald. In 1970 was de thuisbasis een sportzaal 
aan de Julianalaan. In 1980 verhuisde Wham Wham naar Sporthal Zwaag aan het 
Munnikenwoud. In 1993 fuseerde verenging met volleybalvereniging TOG en sinds 
2002 wordt er gespeeld in sporthal de Opgang. Tegenwoordig wordt door Wham 
Wham ook beachvolleybal gespeeld. Zij zijn ook betrokken bij de organisatie van het 
beachvolleybaltoernooi op de Roode Steen. Wham Wham heeft momenteel ongeveer 
160 leden, waarvan 50 jeugdleden. Om de jeugd enthousiast te maken voor de sport 
geven vrijwilligers onder meer clinics op basisscholen. 

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   9 NOVEmBER
mAANDAG 23 NOVEmBER
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L5 50 jaar!

Niet alleen Samenspel viert dit jaar haar vijftigjarig be-
staan, ook pastoor Samuel marcantognini van de RK-

parochie H. matteüs heeft iets met het getal 50: hij vierde dit    
  jaar namelijk zijn vijftigste verjaardag!

Lees verder op de volgende pagina >>

    Pastoor Samuel Marcan-
tognini woont in de pastorie 

van de Martinuskerk aan de 
Pastoor Nuijensstraat in Zwaag. 

Afgelopen 13 oktober is hij 50 ge-
worden en werd de pastorie natúúr-
lijk versierd met een spandoek en 
Abraham voor de deur. Een onbekend 
gebruik voor een Italiaan! Pastoor 
Samuel: “Heel erg leuk dat ik met de 
oer-Hollandse traditie in het zonnetje 
werd gezet! Het was voor mij een 
prachtige dag. Ik heb heel wat kaart-
jes ontvangen voor mijn verjaardag 
en er kwamen ook parochianen langs 
om mij te feliciteren. Dat hebben wij 
in de kerk gedaan omwille van de afstand i.v.m. de coronamaatregelen. En ja, 
ik heb ook kennisgemaakt met het typisch West-Fries Abraham-gebak. Fantas-
tisch en ook heel lekker!”
Hoe komt een Italiaan eigenlijk in het Zwaagse terecht? “Ik kom uit de regio 
Le Marche, in het midden van Italië aan de Adriatische kust. Toen ik besloot 
om de priesteropleiding te doen, werd ik naar Nederland gezonden, naar het 
Bisdom Haarlem-Amsterdam. Op 29-jarige leeftijd begon ik mijn priesterwerk, 
eerst in Tuitjenhorn, toen Alkmaar, daarna uithoorn-Aalsmeer en nu hier in 
Zwaag en omgeving.”

En wat doet een priester zoal? “Ik woon in de pastorie met twee kapelaans. 
Wij beginnen samen de dag met gebed. Bijna elke dag heb ik de mis in Zwaag. 
Daarna bezoek ik mensen, vergaderingen, ontvang ik bezoekers met een hulp-
vraag die ik vanuit het geloof en in Gods geest bijsta. Verder bereid ik de kerk-
dienst voor en ga ik naar bijeenkomsten. Ik ben onlangs gepromoveerd in de 
theologie met specialisatie liturgie, zo mag ik lesgeven in de priester-, diaken- 
en catechistenopleiding van het bisdom. Minder leuk zijn de geldzaken of het 
veel vergaderen, hoewel financiën mijn studierichting was. Het mooie van 



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!

‘mijn werk’ is de afwisseling, het avontuur en bovenal het doorgeven van de 
liefde van God die ik ook heb gekregen. In mijn vrije tijd houd ik van klussen, 
een film of voetbal kijken. En van motorrijden, even vrij door de frisse wind. 
Na ruim 27 jaar in Nederland, ben ik inmiddels hier zo geaard dat ik helemaal 
geen verlangen heb om in mijn vaderland als priester te werken. Ik ga graag 
naar Italië op vakantie en om mijn familie bezoeken, maar Nederland is de 
plek waar ik gelukkig leef, werk en mij thuis voel!”

Een open kerk
Midden in het centrum van Blokker, enigszins verscholen achter de hoge taxusbomen, 
staat de Dorpskerk Blokker. In onze tijd één van de laatst overgebleven kerken in de 
gemeenschap Blokker.                            
Ongeveer twee keer in de maand is er op zondagochtend een kerkdienst van de Pro-
testantse Gemeente Hoorn-Zwaag-Blokker, die ook eigenaar van het gebouw is.
Buiten de zondagsdiensten om gebeurt er meer in het kerkgebouw dat ook door 
verschillende verenigingen gebruikt wordt. Zo zijn er koren die er repeteren, een 
brassband die er oefent met leerlingen, zijn er vergaderingen, gespreksgroepen en 
soepmaaltijden. Ook een afdeling van Esdégé-Reigersdaal maakt met zijn cliënten 
dankbaar gebruik van de ruimte om er koffie te drinken en te lunchen.
We willen dan ook heel graag een open en inspirerend kerkgebouw zijn in een brede 
context. Hiervoor zijn we op zoek naar en houden we ons aanbevolen voor nieuwe 
ideeën én helpende handen. Ondanks alle beperkingen hopen we toch weer een 
mooi programma te kunnen neerzetten bij het jaarlijkse thema ‘Onder de boom’. Dit 
is een middagprogramma in de kersttijd (13 december) voor jong en oud.
Ook willen we vanaf januari 2021 starten met het organiseren van intieme concerten 
op de zondagmiddag, zo’n één keer in de maand.
Bent of kent u iemand die hieraan een bijdrage wil leveren, neem dan contact op met 
Corrie Balk: corriebalk@ziggo.nl / 0229-262209 of Gerrie en Martine Schoutsen: 
martineschoutsen@gmail.com / 0229-850480 van de werkgroep Dorpskerk Blokker.

PS: op 21 en 22 november is de kerk open van 15.00 tot 17.00 uur voor:

EVEN  een moment van stilte, een luisterend oor, een gesprekje, 
een kaarsje aansteken....



’t Liefste wat ik heb bezeten,
jaren de spil van mijn bestaan
Vraag mij niet dit te vergeten

en gewoon weer door te gaan.

Hartverwarmend was het dat zovelen ons terzijde hebben gestaan
bij het afscheid van mijn lieve man en onze vader

Henk Hoogland

Mariane, Rob en Velina

Familieberichten & Zoekertjes

Racefiets Cube Peloton, 27v, alu superlite frame maat 58, Shimano Tiagra 
afgemonteerd. In uitstekende staat, weinig gebruikt. 

Vaste prijs: 375 euro. Tel: 06-47892625

Wild uit de polder!
Geslachte haas in delen inclusief rug 22 euro

Wilde eendenborstfilet 2,50 euro per ons
Houtduivenborstfilet 2,50 euro per ons

Tel: 06-20254050

Altijd goed onderhouden, heel goede merken, maten flexibel: 
- Mooie zwarte omafiets

- Mooie binnendeur, maten 231,5 bij 73 cm
- Drie mooie rolgordijnen (verduisterend), 180 x 150 cm (één) 

en 100 x 150 cm (twee) 
Wil je meer info over iets of alles? 

Bel gerust (vrijblijvend) naar 06-48365159 (Marieke)

TE KOOP

DANKBETuIGING



Voor plaatsing in het Samenspel van 20 november graag uiterlijk op  
WOENSDAG 11 november 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.

Langs deze weg willen wij iedereen bedanken voor de vele reacties die 
wij mochten ontvangenbij ons 50-jarig huwelijksfeest. 

De vele bloemen, kaarten en attenties maakten van dit coronafeest een 
fantastisch feest. Speciaal de buren voor de fantastische erepoort.

Hartelijk dank namens de kinderen en kleinkinderen.

Ida en Ton Steen, Wagenaarstraat 34, Blokker

BEDANKT

Nieuws van musicalvereniging Zwaag
Het is echt komkommertijd in deze coronatijd en in onze laatste 
bijdrage in het onvolprezen Samenspel meldden wij dat er voor-
lopig niets te melden zou zijn. Hier komen wij dus op terug! Hadden wij niet iets in de 
trant van dat wij ons op een plan B bezinnen? En dat wij in 2021 van ons zouden laten 
horen en ons zouden laten zien? Welnu, de eerste stappen zijn gezet in de vorm van 
een brainstormsessie via Zoom. Hieraan namen bestuursleden en het artistieke team 
(A-team) aan deel. Hierop heeft het A-team met een vervolgsessie de grove contouren 
bepaald van een evenement waarover wij verder nog niets kunnen loslaten. Voor u 
lekker vaag dus, maar zo houden we de spanning erin. Maar reken er maar op dat wij 
er tegenaan gaan.
Een tweede ding is dat u wellicht via de krant kennis heeft genomen van de kerst-
bomen-sponsoractie, op touw gezet door drie mannen uit De Goorn 
die voorgaande jaren kerstbomen online verkochten. Zij hebben nu 
het initiatief genomen om verenigingen een extra financieel steuntje 
in de rug te geven door voor elke online bestelde kerstboom twee 
euro aan de vereniging naar keuze te doneren. u gaat dit natuurlijk 
massaal doen en geeft daarbij uiteraard Musicalvereniging Zwaag op 
als de vereniging naar keuze. De bestelling kunt u vóór 1 december 
plaatsen op www.kerstboombestellen.online en zo helpt u de 
musicalvereniging de corona- en komkommertijd door. 
uiteraard zijn wij u enorm dankbaar.



martinus Cantorij dringend op zoek naar tenoren

De Martinus Cantorij is dringend op zoek 
naar tenoren.
We zingen mooie, meerstemmige koor-
muziek zoals die uitgevoerd wordt in 
Engelse kathedralen. 
We keken er erg naar uit dat we dit 
weekend als gastkoor zouden zingen in 
de kathedraal van Lincoln in Engeland. 
Dit gaat vanwege de coronacrisis niet 
door. We hadden de overtocht al voor de 
crisis geboekt. Wat rest is een voucher….
Het koor repeteert elke vrijdagavond in 
de Dorpskerk, Kerkelaan 8 in Zwaag. De 

ruimte is groot genoeg om op anderhalve meter afstand te zingen. Twintig zangers 
en zangeressen passen er ruim in. En zeker ook een paar nieuwe tenoren.
De repetitie begint om 20.00 uur en eindigt om 21.30 uur. Om veiligheidsredenen is er 
geen pauze. We repeteren momenteel Christmas Carols. Die hopen we dit jaar decem-
ber uit te kunnen voeren.

www.martinuscantorij.nl - Info: 06-83646281

Online Alzheimer Café Westfriesland 
 Vanwege het coronavirus zijn de bijeenkomsten van de Westfriese Alzheimer 
Cafés opnieuw geannuleerd. Ook andere activiteiten en contacten zijn wegge-
vallen. Daarom is vanuit Café Hoorn weer het initiatief genomen om een online 
Alzheimer Café te organiseren in de vorm van een video-opname.  
 
Het onderwerp van deze bijeenkomst luidde: ‘Juridische zaken en dementie’.  
Zijn de zaken goed geregeld? Wat kan ik nog wel regelen bij dementie? 
Bewindvoering, mentorschap en curatele; wat houdt dat in? 
Als deskundige was Wolbrecht van Heuvel, kandidaatsnotaris, uitgenodigd. 
De gespreksleider van deze bijeenkomst was Jeanet Lakeman. 
 
u kunt de opname momenteel vinden via de volgende link: 
https://www.alzheimer-nederland.nl/regios/west-friesland 
 
Alzheimer Café Westfriesland is een onderdeel van Alzheimer Nederland en 
wordt georganiseerd in samenwerking met organisaties als Wilgaerden, Omring, 
Jonkerszorg, Geriant West-Friesland en Martha Flora Hoorn.



VierTaal speciaal onderwijs cluster 2

In Zwaag zit sinds enkele jaren een school voor speciaal 
onderwijs cluster 2. De Burgemeester de Wildeschool is 
onderdeel van VierTaal. Binnen deze stichting wordt onderwijs gegeven aan leerlin-
gen met cluster 2-problematiek. Dit zijn leerlingen die slechthorend zijn of een TOS 
(taalontwikkelingsstoornis) hebben. In Nederland heeft een klein percentage van de 
leerlingen te maken met deze stoornissen. Sinds 1 februari 2020 zitten we in het pand 
aan de Lage Hoek 71 in Zwaag. Voorheen zaten we op de Kerkelaan, maar daar kon-
den we niet doorgroeien. Vandaar dat we erg tevreden zijn met deze nieuwe plek.

Wat is slechthorend of een TOS?
Leerlingen die slechthorend zijn hebben te maken met gehoorverlies. Veel van deze 
leerlingen hebben daarom ook moeite met taalverwerving en zijn daarom, soms 
tijdelijk, aangewezen op speciaal onderwijs. Dit geldt ook voor leerlingen met een 
TOS. Deze leerlingen hebben ernstige problemen op meerdere gebieden van de 
taalontwikkeling. Het gaat hier niet om leerlingen die tweetalig worden opgevoed 
of een verstandelijke beperking hebben. Het gaat om leerlingen bij wie het spreken, 
het lezen en het begrijpen van geschreven en gesproken taal zich vertraagt of anders 
ontwikkelt ten opzichte van hun aanleg.

Samen met onze Ambulante Dienst en partners
In de regio biedt VierTaal ook ambulante begeleiding. Hierbij worden leerlingen, de 
leerkracht of de school geholpen bij de begeleiding van cluster 2-leerlingen in het 
reguliere onderwijs. Op de Lage Hoek zitten wij samen met het NSDSK en Kentalis 
zorg. Het NSDSK biedt hulp aan jonge kinderen (vóór de basisschoolleeftijd) met 
slechthorendheid of een TOS. Kentalis zorg biedt gespecialiseerde hulp voor dezelfde 
doelgroepen.
Kijk voor meer informatie op www.viertaal.nl of www.burgemeesterdewildeschool.nl 

Week van de Pleegzorg
Pleeggezinnen nemen met veel toewijding één of meerdere kinderen in hun eigen 
gezin op. De gemeente Hoorn telt nu 66 pleeggezinnen. Zij ontvingen afgelopen 
week een attentie namens het college van Hoorn als blijk van waardering. In de regio 
Noord-Holland-Noord zijn op dit moment nog 100 andere kinderen, die tijdelijk of 
langer niet thuis kunnen wonen, op zoek naar een pleeggezin.
Pleegzorg Nederland is een landelijke wervingscampagne genaamd Open je wereld 
gestart om inwoners te inspireren en enthousiasmeren om ook pleegouder te worden.

Informatieavonden
Pleegzorg Nederland organiseert 9 en 10 november een online informatieavond voor 
inwoners uit West-Friesland die meer informatie willen over pleegouderschap. Meer 
informatie, aanmelden en inspirerende verhalen vindt u op www.openjewereld.nu



St. Caecilia gaat door!

Zoals te verwachten is, zijn ook wij als vereniging getrof-
fen door de coronamaatregelen. We hebben de afgelopen 
maanden creatief moeten zijn om de repetities door te laten gaan, maar dit is ons 
goed gelukt. In de laatste paar weken voor de zomervakantie konden wij namelijk 
bij Theo Beerepoot in de schuur terecht en repeteerden we tussen de bloemen en 
de veilingkratten. Nu de zomer weer voorbij is, zijn we blij dat we weer in de oude 
vertrouwde Plataan terecht kunnen. Hier houden we natuurlijk rekening met alle 
maatregelen, dus repeteren we met anderhalve meter tussen de spelers. Niet opti-
maal, maar we zijn allang blij dat we weer kunnen repeteren. 
We hopen dat we rond de kerst op een veilige manier het dorp met onze muziek in 
kerststemming mogen en kunnen brengen. We houden u op de hoogte van de ont-
wikkelingen binnen de vereniging op onze Facebookpagina en tegenwoordig ook op 
Instagram (@stcaeciliazwaag). Hopelijk tot snel!

Renovatie Derrikspark vordert
Zaterdag 31 oktober is er door een aantal vrijwilligers uit Zwaagdijk-West weer flink 
de handen uit de mouwen gestoken. De door Martin Bruins vervaardigde plantenbak-
ken zijn geplaatst en gevuld en de loopplekken zijn voorzien van egalisatiematten. 
Zaterdag 21 november wordt er samen met de inwoners een haag geplant om deze 
fruittuin. Hiervoor verschijnt nog een oproep. Ook is de stichting verblijd met een 

toezegging van plantgoed 
door Intratuin uit Blokker 
waarmee het park in het 
voorjaar verder verfraaid kan 
worden.



Sint maarten een eeuw geleden

Fragment uit ‘Kienderleven op Wieringen, ‘n vieftig jaar lêeden 
(Proeve van het Wieringer dialect)’

…Wat ók altijd leuk was: de êeven van Sunte-Maarte, 11 november. Op are êevende 
in de hurrefst en in de wienter moste de kiendere thuus weze; ‘t was veuls te donker 
om buten te löopen. „Pas op voer de tientóone, die löope in donker”, dat zei moeder 
soms. Al lachte ze er wat bij, we geloofden ‘t toch wel ‘n beetje. Maar op de êeven 
van Sunte-Maarte, den ware de tientóone zeker niet in de buurt en den ginge de 
kiendere mit lichtjes langs de huuze en ze zónge een paar ouwe dreune, van ‘Sunte-
Maarte had er ‘n koe’ en ‘Hier woent ‘n riek man, die veul geve kan’. Nou ja, veul, je 
was blijd as je een cent kreeg, en d’r ware ók heel wat menske die je ‘n koekje of ‘n 
appel gave. En alles ging in de gróote zak of in je diezek; thuus zocht je het wel uut 
en den móst je ók verdele, want zunige meske gave je soms ‘n stuver voer de hele 
ploeg. En heel gierige boere dede net of ze al naar de kooi ware, ze hadde ‘t licht 
uut maar zate stiekem deur ‘t raam te loere, dat hadde we best in de gate. Astrante 
kiendere zonge den wel ‘s ’n lillik deuntje, waarin wat voerkwam over de deur die 
vast was en over die kirrel, die op z’n bast hewwe most. De lichtjes, dat ware soms 
stallangteerns mit keerse, soms papiere lampions, maar dat was niks waard, die vloge 

deur de wiend altijd 
in de brangd. Hele-
maal echt was een 
uutholde roje peen 
mit een keerske erin, 
dat skeen zo mooi 
deur, voeral as je er 
figure op sneed of ‘n 
gezicht. Zo ging je 
den mit de hele troep 
van huus tot huus, mit 
mooi weer of mit re-
gen, dat kwam er niet 
op an, je ging toch. 
Soms mit klesnatte 
biene, as je urregens 
in ‘n grippe! stapt 
was, maar dat móst 
je d’r maar voer over 
hewwe.

Bron: Westfriesland Oud 

& Nieuw 1962 - www.

westfriesgenootschap.nl



Lees verder op de volgende pagina >>

Tuinieren in november

Snoeien
Zorg ervoor dat alle bomen en planten beschermd zijn voor de komende herfststor-
men. De bomen met een vroege sapstroom kun je snoeien in november.
• Windgevoelige bomen en planten opbinden en verstevigen.
• Bomen en heesters kun je, zolang het (overdag) niet vriest, blijven snoeien.
•  Snoei je druif, berk, kastanje, walnoot en/of esdoorn deze maand, als je te laat 

snoeit (na januari) is de sapstroom bij deze soorten weer op gang en kan hij ‘bloeden’.
Het gazon
Het gras is opgehouden met groeien, je hoeft er nu niet veel aan te doen. De laatste 
mest- en kalkbeurt is al voorbij.
•  Houd het gazon wel bladvrij, dan kan het goed ademen en voorkom je mosvorming.
• Loopt bij vorst niet op het gras, het beschadigt namelijk erg makkelijk nu.
• Plant krokusjes en sneeuwklokjes in het gazon, in kleine groepjes.
De vijver
Voorbereiden op de winter, dat betekent even een paar karweitjes doen. Belangrijk is 
dat de vijver niet helemaal dichtvriest. Als je vissen hebt kun je nadenken over vijver-
verwarming.
•  Verwijder pompen en verlichting.
•  Leeg houten tonnen en zinken 

kuipen, anders kunnen ze stuk 
vriezen.

•  Snoei de vijverbeplanting terug, 
het water moet schoon blijven.

De moestuin
Het werk in de moestuin is nooit 
klaar, maar het wordt nu wel veel 
rustiger. Als je de grond nog niet 
goed hebt omgespit kun je dit nu 
nog doen voor de vorst: goed voor de bodemstructuur.
•  Wacht met oogsten van kolen en spruiten tot de vorst erover is geweest, dat komt 

de smaak ten goede.
• Oogst je schorseneren en pastinaak.
•  Ook witlof oogst je nu, de buitentemperatuur is nu zo laag dat hij niet verder groeit.
• Knolselderij vóór de vorst van het land halen.
• Houd de tuin vrij van waterplassen. Graaf geultjes zodat het water weg kan.
De border
Vlak voordat het gaat vriezen, is er nog van alles mogelijk in de tuin. De grond verbe-
teren door flink om te spitten bijvoorbeeld.
• Plant de voorjaarsbollen nu, zolang het niet vriest.
• De Herfstaster en Winterjasmijn brengen kleur in deze soms sombere maand.



•  Ook met heesters geef je geur en kleur aan de wintertuin, denk bijvoorbeeld eens 
aan de Callicarpa.

• Plant besdragende heesters, ze geven kleur en extra voedsel voor vogels.
•  Dek de bodem af met bladeren of compost, dat beschermt en bevordert de groei.
Balkon & terras
Vul potten met vrolijke winterbloeiers voor kleur in de donkere maanden. Denk hier-
bij ook aan de vogels, die brengen leven in de brouwerij en zijn blij met extra voedsel.
• Een bak winterviooltjes of winterheide op je balkon is hét recept tegen somberheid.
• Vogels vliegen af en aan als je een pindaslinger of vetbolletje ophangt.
• Balkonbakken en bloempotten kun je afwassen en opbergen.
•  Potten die buiten blijven kun je goed beschermen tegen de vorst door ze van bin-

nen te isoleren met noppenfolie. Dat voorkomt ook gelijk bevriezing van je plan-
ten. Laat daarbij de drainagegaten vrij zodat het water weg kan.

Bron: Intratuin.nl

Knutsel je eigen sneeuwbol
Leuk om te doen en niet moeilijk!

Wat heb je nodig:
-  Een schoongemaakte glazen pot met deksel
-   Leuke (kerst) figuurtjes: boompjes, hertjes, poppetjes. Niet van gips, want dat lost 

op in water
-  Watervaste lijm
-  Gekookt water op kamertemperatuur
-   Eén à twee eetlepels glycerine (hierdoor zal de sneeuw langzamer bewegen). 
 Niet te veel gebruiken, want dan blijft de sneeuw aan de onderkant plakken. 
 Verkrijgbaar bij de drogist
-  Glitters
-  Restje kant om de deksel mee te versieren

1.  Lijm het (kerst) figuurtje vast op de deksel en laat goed drogen
2.   Vul de pot voor driekwart met gedistilleerd water en voeg daar de glycerine aan 

toe. De glycerine zorgt ervoor dat de glitters mooi verdeeld worden tijdens het 
schudden.

3.  Doe de glitters in het water/glycerine-mengsel. Ongeveer 1 eetlepel.
4.  Schroef de deksel met het daarop geplakte (en goed gedroogde!) figuurtje op de pot.
5.   Als er nog wat water bijgevoegd moet worden, haal je de deksel er weer vanaf en 

voeg je nog wat water toe.
6.   Ben je tevreden? Lijm dan ook de deksel van je sneeuwbol vast. Breng aan de rand 

van de deksel lijm aan en draai deze daarna goed vast.
7. Plak een mooi randje kant rondom de dekselrand.
8. Omkeren en klaar is je sneeuwbol!



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

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

Avond bij KVG Vrouwenbeweging Zwaag 
over reflexzonetherapie
Donderdagavond 22 oktober kwamen Suzan Jong en Bianca Sanders 
aan de leden van het KVG vertellen over hun werk. Beiden hebben zij 
een praktijk in reflexzonetherapie in respectievelijk Zwaag en Blok-
ker. Er wordt hier gewerkt met ‘drukpunten’, die onder andere in en op het oor 
zitten. Suzan en Bianca werken met voetmassage. Het is een eeuwenoude manier om 
problemen in je lichaam te verhelpen. De dames bezoeken veel workshops om op de 
hoogte te blijven van alle ontwikkelingen. Er kwamen veel vragen tijdens de inleiding 
en daardoor werd het ook een mooie en interactieve avond. Er werd onder andere 
een oefening gedaan met de schoenen uit en de ogen dicht om dan te ervaren hoe 
dat zou voelen wanneer je in de aarde woelt. Ze vertelden daarbij hoe de banen 
in je lichaam corresponderen met de voeten. En dit alles met in achtneming van de 
coronaregels. Een bijzondere avond en fijn dat dit in deze tijd toch door KVG Zwaag 
georganiseerd kon worden.Inmiddels hebben al onze leden een brief gehad waarin 
we meedelen dat we onze jubileumviering, ter ere van het 70-jarig bestaan in no-
vember, helaas niet kunnen uitvoeren. Op dit moment blijven we positief denken wat 
betreft de kerstavond, die elk jaar een van de hoogtepunten in ons programma is. Wij 
houden nauwkeurig de berichten over de coronamaatregelen in de gaten. Al onze 
leden krijgen in ieder geval begin december persoonlijk bericht over het wel of niet 
doorgaan van de avond.
Voor nu: blijf gezond en voorzichtig met elkaar!



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 voor Blokker, Hoorn, Oosterblokker, Westerblokker, Westwoud 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 15.00 uur 
 woensdag gesloten
 E-mail: secretariaat@rkmatteus.nl

De Lourdeskapel in Zwaag is geopend op de dagen dat het secretariaat open is.
De eucharistievieringen door de week 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, dus houd afstand!

Vieringen

Za. 07 nov. 19.00 uur Oosterblokker GEEN VIERING

   Westwoud Eucharistieviering

Zo. 08 nov. 09.30 uur Zwaag Eucharistieviering

  11.00 uur Hoorn Eucharistieviering

Za. 14 nov. 19.00 uur Oosterblokker Eucharistieviering m.m.v. Sint Caecilliakoor

   Westwoud GEEN VIERING

Zo. 15 nov. 09.30 uur Zwaag Eucharistievering

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

  15.00 uur Hoorn Filipijnse viering 

Za. 21 nov. 19.00 uur Oosterblokker GEEN VIERING

   Westwoud Eucharistieviering

Zo. 22 nov. 09.30 uur Zwaag Eucharistieviering

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

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 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 5711    jweening@gmail.com
Onafhankelijk Ouderenadviseur mEE & De Wering 088 - 00 75 000
Wijksteunpunt Ouderenzorg St. Jozefpark Blokker 0229 - 24 06 04
Wijksteunpunt Ouderenzorg Perelaar Zwaag 0229 - 21 23 23
Parochiële Caritas Instelling (P.C.I) Zwaagdijk-West 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


