Jaargang 50, nummer 20

20 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, stichtingen en organisaties in deze dorpen.

Stichting

SAMENSPEL

Woont u buiten het verspreidingsgebied?
Geïnteresseerden die buiten het verspreidingsgebied wonen, maar wel het Samenspel willen
ontvangen, kunnen contact opnemen met Henny Schoonderwoerd, telefoon 06-20564767.
Tegen een kleine vergoeding krijgen zij het Samenspel dan toegestuurd.
Vrijwillige bijdrage
Wilt u Samenspel financieel steunen door middel van een vrijwillige bijdrage, dan kunt u dit
overmaken op bankrekeningnummer: NL 17 RABO 0122 1373 96 t.n.v. Stichting Samenspel.

Kopij voor de volgende uitgave van het Samenspel op 4 december kunt u inleveren

uiterlijk op woensdag 25 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 toepasbaarheid 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 reclamegroep, 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.

Redactieleden Samenspel: redactie@stichtingsamenspel.nl
- Eef Smal
- Annemieke Ooms
- Henny Schoonderwoerd
- Corina van Willegen
- Mandy van der Laan
- Chris Baesjou
		

- Jan Koen

Volg ons ook op Facebook: www.facebook.com/Samenspel
Voor alle verschijningsdata en digitale edities: www.dorpspleinzwaag.nl

Onze kernwaarden: samenwerken en verantwoordelijkheid
Op de Roald Dahl school werken wij vanuit de vijf
Daltonkernwaarden. Twee daarvan zijn samenwerken
en verantwoordelijkheid. Vanuit ons oecumenisch karakter en onze daltonkernwaarden leren wij kinderen
oog te hebben voor elkaar. Zo hebben al onze leerlingen een maatje in de klas. Een ander prachtig voorbeeld is de Goede Doelen Week in
het kader van Sint-Maarten, waarin één groep die week verantwoordelijk is voor een
actie voor het goede doel. Met elkaar kiest de groep het goede doel en bedenkt een
actie.
Nu was de beurt aan groep 8a. Deze groep bedacht een actie voor Edukans, maar
stuitte op het probleem dat langs de deuren gaan in coronatijd niet wenselijk is.
Samen werd een oplossing bedacht: de actie moet online. Maar hoe weet iedereen
dan van deze actie? Daarvoor hebben de kinderen presentaties gehouden voor alle
groepen, hebben zij hun sociale netwerken ingezet, zoals bellen met opa en oma,
kennissen en de buren, en natuurlijk benutten zij de sociale media. Alles om de website voor de donaties maar onder de aandacht te brengen. Met elkaar stelden zij het
streefbedrag op 500 euro, dat zou heel mooi zijn.
Uiteindelijk is 1640 euro binnen gehaald! De kinderen zijn natuurlijk enorm trots op
hun prestatie. Ze zijn iedereen die een donatie heeft gedaan dankbaar en zijn verrast
door de gulle gevers. Met dit bedrag kan Edukans mooie dingen gaan doen om het
onderwijs in ontwikkelingsland Kenia te verbeteren. Zo leren wij kinderen oog te
hebben voor elkaar, zelfs al woon je in Kenia.
Wilt u een keer komen kennismaken met onze fijne school, dan kan dat op onze kennismakingsochtenden die reeds zijn gestart. Op www.roalddahlschool.nl kunt u zich
hiervoor aanmelden. Graag tot ziens!

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 25 novemBER
WOENSDAG 9 DECemBER
Svp papier gebundeld of in doos/bak aan de weg zetten.

Een warme knuffel
We hebben het inmiddels allemaal nodig, die knuffel. Even het gevoel niet alleen te
zijn maar je gesteund voelen. Die armen om je heen die zeggen: leun maar even op
mij, ik hou je goed vast ik ben er voor je. In het voorjaar hoorden we al over huidhonger, het gemis van lijfelijk contact wat gezien wordt als een van de eerste levensbehoeften. Het behoedt ons tegen de eenzaamheid. We hebben het allemaal weer heel
hard nodig, dat is duidelijk. Gezegend zijn degenen die hun naasten dichtbij hebben om dit toch te mogen delen.
Hoe schrijnend anders is het nu bij een uitvaart. Nabestaanden staan soms letterlijk alleen omdat degene met wie het leven werd gedeeld ineens weg is gevallen. De angst
voor het virus houdt mensen op afstand en zelfs degenen die het dichtst bij staan,
durven die knuffel niet meer te geven.
Het werd nog erger door de mondkapjes. Wij raden het u allemaal aan omdat je
door verdriet en slaaptekort heel kwetsbaar bent als je een dierbare verliest, maar de
afstand die hiermee gecreëerd wordt, is enorm.
Het raakt ons als we dit zien. Uw verdriet raakt ons altijd, maar de bittere kou en
eenzaamheid die door het gemis van die warme armen zo zichtbaar is, maakt ook ons
verdrietig. Het is nog niet voorbij, het duurt nog wel even voordat alles normaal is.
Wij hopen dat u het straks allemaal in kunt halen, dat het verdriet weer gedeeld mag
worden, dat het luisterende oor en de warme armen er weer zijn, gewoon omdat het
zo ontzettend nodig is. Tot die tijd op deze manier van ons een hele stevige warme
knuffel!
Namens de gezamenlijke uitvaartverenigingen tussen Zwaagdijk-West en Schellinkhout staan wij voor u klaar. Bel ons voor een vrijblijvend informatiegesprek, een
kostenbegroting of melding van overlijden op telefoonnummer 06-11444417 (24 uur
per dag bereikbaar).
Lian en Monique
St. Barbara Zwaag
St. Barbara Oosterblokker
St. Jozef Blokker
De Laatste Eer Blokker/Zwaag
Uitvaartvereniging Schellinkhout

Gratis online bijeenkomst voor mantelzorgers
Op de Dag van de Mantelzorg van 10 november jongstleden stonden mantelzorgers
centraal. Dit jaar geven de West-Friese gemeenten extra aandacht aan mantelzorgers die
een psychisch kwetsbare naaste verzorgen. Voor hen organiseren zij op 26 november de
gratis online bijeenkomst ‘In balans blijven als mantelzorger’. Ze zien zichzelf vaak niet
als mantelzorger en ook in hun omgeving wordt deze zorg vaak onderschat. Dit is onterecht, deze mantelzorgers bieden vaak lange en intensieve zorg. Daarom organiseren
de West-Friese gemeenten samen het Kennisplatform Mantelzorg West-Friesland deze
gratis interactieve online bijeenkomst. Spreker is Ingrid Schoen, zij is ervaringsdeskundige, auteur en psychosociaal verpleegkundige. Onderwerpen die aan bod komen zijn:
hoe zelf in balans te blijven, wat is de impact van de aandoening van een naaste, hoe is
het om samen te leven in coronatijd? Ook is er aandacht voor het vragen van hulp.
Aanmelden
Mantelzorgers uit Hoorn en de andere West-Friese gemeenten zijn van harte uitgenodigd de online bijeenkomst bij te wonen. U kunt zich aanmelden via de website www.
ikzorg.nu. Na uw aanmelding ontvangt u een link en nadere uitleg over deelname.
Mantelzorgwaardering
Inwoners van Hoorn die mantelzorg krijgen, kunnen jaarlijks een waardering ter
waarde van 100 euro aanvragen voor hun mantelzorger. Zij mogen kiezen uit verschillende cadeaus, bijvoorbeeld een uitje of cadeaubonnen. Voor informatie en aanmelden: www.hoorn.nl/mantelzorgwaardering.
Ondersteuning mantelzorgers
De Hoornse gemeenteraad stond begin november voor de moeilijke taak om te
bepalen waarop bezuinigd moest worden om het dreigende begrotingstekort van
bijna 10 miljoen euro terug te dringen. De raad heeft besloten niet te bezuinigen
op mantelzorgondersteuning, omdat mantelzorgers een belangrijke rol vervullen in
de zorgverlening. Het is een zware taak en het is daarom belangrijk om deze groep
mensen vanuit de gemeente te blijven ondersteunen. Kijk voor meer informatie over
ondersteuning van mantelzorgers op www.hoorn.nl/mantelzorg.

Liefdewerk Oud Papier Zwaag
Het oud papier wordt elke maandag in de
even weken opgehaald in Zwaag.
Ophaaldata:
MAANDAG 23 novemBER
MAANDAG 7 DECemBER
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

Column

Anja

85-jarige jarige
We starten op het laboratorium in het ziekenhuis met het
prikken van de patiënten in de kliniek. Met mijn collega loop
ik met een prikkar naar de afdeling. Dit keer gaan we naar de vijfde verdieping.
We hebben de grootste lol als we de afdeling opstappen, maar op de afdeling zelf
dimmen we onze stemmen. Ik pak mijn prikspullen en loop een kamer binnen waar
een oudere dame ligt met haar ogen dicht. “Goedemorgen mevrouw N, ik kom
even wat bloed afnemen”, zeg ik tegen haar. Ze doet haar ogen open. “Wat komt u
doen?” Ze verstond me niet. “Bloed afnemen”, herhaal ik nu even wat luider.
Dit keer verstaat ze me wel en ze strekt haar arm. Om vergissingen te voorkomen
zoals een patiënten verwisseling, vragen wij altijd de geboortedatum. Ik wil haar
geboortedatum vragen en zie dat het deze dag is. “Maar mevrouw, u bent jarig vandaag!” Ze knikt met een glimlachje, maar ook een beetje verdrietig. “Hoe oud bent
u vandaag geworden?”, vraag ik haar. Haar antwoord dat ze 85 jaar geworden is,
bevestigt dat ik de juiste mevrouw ga prikken.
We praten een beetje over deze dag. Dat het zo jammer is dat ze nu in het ziekenhuis
ligt en dat ze wel wat visite verwacht. Ik zie dat ze een beetje verdrietig wordt en dus
moet er wat leuks gebeuren.
“Heeft er al iemand voor u gezongen?”, vraag ik impulsief. Nadat ze haar hoofd schudt,
stel ik haar voor om voor haar te zingen. “Ja, graag!”, antwoordt deze jarige dame.
Tja, daar kom ik niet onderuit en dus begin ik maar te zingen. “Lang zal ze leven, lang
zal ze leven, lang zal ze leven in de gloria”, zing ik en ze zingt heerlijk met me mee.
We zingen steeds luider zodat de hele afdeling het wel kan horen dat er iemand jarig
ligt te zijn. “Hieperdepiep”, zing ik en zij roept “Hoeraaaaah!“, drie keer.
“Zo zeg, wat kunnen we mooi zingen samen he?”, zeg ik en ze lacht naar me. Ik wens
haar nog een fijne dag en ga met een feestelijk gevoel weer verder met mijn ronde.
Ik hou van deze intieme, onschuldige fijne momentjes die mijn werk in de zorg zo
leuk maken. Hoeraaaah!

Pleintje
In het vorige Samenspel stond een
leuk artikel over het Piet Lakemanplein in Blokker. Piet is echter niet
de enige Blokkerder naar wie een
plein is vernoemd.
Jack en Afra Ooyevaar hebben,
hoe kan het ook anders, iets met
ooievaars. Niet dat ze iets door een
ooievaar bezorgd krijgen (“Gelukkig niet”, zeggen ze) maar ze zijn
er wel vol van. In en aan hun woning aan de Florastraat in Blokker
kom je ze tegen, ooievaars. Enkele
jaren geleden werd er zelfs een ooievaar hoog vliegend boven hun woning gesignaleerd. Ze zoeken elkaar zeker op. Met de feestdagen in december hangt een verlichte
ooievaar buiten aan de muur en hun tuintje hebben ze omgedoopt in Ooievaarsplein.
Het bord met deze naam is daar opgehangen toen zijn hun woning betrokken, maar
die is op een gegeven moment ontvreemd. Sinds kort hangt er weer een nieuw bord
en zij zijn daar super blij mee.
Loek van der Lee

Mededeling van Medisch Centrum Oost
De huisartsenpraktijk is wegens
nascholing, vakantie of nachtdienst
gesloten op maandag 30 november.

Griepvaccinatie en pneumokokken
Het griepvaccinatiespreekuur is inmiddels geweest. Wij danken De Kieft dat wij
gebruik mochten maken van deze mooie locatie. Zoals u wellicht in het nieuws
heeft gelezen, is er een tekort aan griepvaccins. Eind november horen wij of
we een nieuwe levering krijgen.
Nieuw dit jaar is het pneumokokkenvaccin. Dit vaccin is voor iedereen die is
geboren tussen 1941 en 1947. Longontsteking is de meest voorkomende ziekte
door pneumokokken bij mensen van 60 jaar en ouder. Meer informatie over de
griepprik en/of pneumokokken kunt u vinden op de website van het RIVM of
op thuisarts.nl.
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50 jaar!

Niet alleen Samenspel viert dit jaar haar vijftigjarig
jubileum, ook carnavalsvereniging De Blockeniers bestaat
dit jaar vijftig jaar!

Ergens in oktober 1970 nam de jongeren-actiegroep JAG het
initiatief om een carnavalsvereniging op te richten. Het moest
een carnavalsfeest worden voor alle Blokkerders. Een mix van JAG
en andere jongeren kwam tot het besluit om carnavalsavonden te gaan
organiseren. Er moest een Raad van Elf komen, want zij moesten het feest
in gang zetten. Maar het belangrijkste was het vinden van een Prins en Adju-
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dant. Diverse mensen werden benaderd, maar die hadden er niet veel trek in.
Het was ook volstrekt nieuw voor Blokker. Op 11 november 1970 zou de eerste
prinsbekendmaking plaatsvinden in het Dorpshuis, ook wel Rikus genaamd.
Maar er was nog geen Prins. Om 22.00 uur was er een Prins en het is historisch
waar: die werd om 22.00 uur van zijn bed gelicht en tot Prins benoemd. Jan
Lakeman werd om precies 23.11 uur gepresenteerd als de eerste Prins van Blokker. Zijn Adjudant werd Frans Broers. Zij gingen die carnavalsdagen door het
leven als August de 1e en Samuel de 2e.
Weer geen Prins
in het seizoen 2007-2008 herhaalde bovenstaande gebeurtenis zich, want op
de avond van de prinsbekendmaking was er toen ook nog geen Prins. Dat ging
Lees verder op de volgende pagina >>

in de zaal rond en Maaike Koster vertelde dat aan de toenmalige Prins die in de
zaal stond, die daarop zei: al hadden ze me gevraagd dan had ik het wel willen
doen. Maaike snelde zich naar achteren en vervolgens stond er om 23.11 uur
een nieuwe Prins, die een kwartier daarvoor ook nog van niets wist. Het werd
een prachtig carnavalsjaar met Prins Roberto, Adjudant Martino en de Hofdames Michelle en Roos.
Naamwedstrijd
Kleding voor Prins August en Adjudant Samuel was er nog niet, maar dat was
niet belangrijk. Het Dorpshuis stond op zijn kop, het werd een geweldig feest.
De volgende dag werd wereldkundig gemaakt dat ook Blokker zijn carnavalsvereniging had. De eerste voorzitter was Piet Schouten. Later zou de titel
‘voorzitter’ veranderen in ‘Vorst van het Rijk der Blockeniers’. In eerste instantie
was er echter nog geen naam en werd er een wedstrijd uitgeschreven. Alle leerlingen van scholen werkten hieraan mee. Het aantal inschrijvingen was overweldigend. Marian Kluft werd de winnares met de inzending ‘De Blockeniers’.
Kleding was inmiddels aangeschaft, dus carnaval met De Blockeniers kon los!
André van Duin
Vele feesten zijn er de afgelopen jaren gegeven; van boerenbruiloften tot geweldige playbackshows. Prachtige middagen voor de kinderen, maar ook voor
de ouderen. Er kwam een echt Blockenierslied, gecomponeerd door Dick Bransen. Op een gegeven momenten werden grote feesten gegeven in de veilinghallen, waar André van Duin optrad voor 858 gulden. Later, en dat is nu nóg zo,
werden de feesten verdeeld over verschillende locaties: feestpaleis de Brug, De
Harmonie en Het Gouden Hoofd. Blokker werd in tweeën gesplitst, waardoor
ook in twee gemeentes de sleutel opgehaald moest worden om over het Rijk
der Blockeniers te kunnen regeren.
Jeugd
Ook kwamen er een Jeugdraad van Elf, Jeugdprins, Adjudant en Hofdames.
En op zondag was er ook een optocht met mooie praalwagens. Vele prachtige
anekdotes over De Blockeniers zijn terug te lezen in de jaarboeken van de Historische Vereniging Blokker.
Bekende namen
Nu, vijftig jaar later, is De Blockeniers nog steeds een bloeiende vereniging met
veel actieve mensen en creativiteit om het een ander naar de zin te maken.
Leuk detail is dat door de jaren heen familieleden van mensen die nauw aan
De Blockeniers verbonden waren, nu weer terugkomen. Denk aan Gerard van
Paassen, zoon van Gerard van Paassen sr. als Prins Skik, Jonno Witziers (kleinLees verder op de volgende pagina >>

zoon van Gerard van
Paassen sr.) als Adjudant Bloid, Esmee
Bakker (kleindochter van Piet Koster)
als Hofdame en
Marije Schunselaar
(ook Hofdame). De
oudoom van Marije,
Jan Lakeman, was de
eerste Prins van de
Blockeniers.

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!

Carnavalsvereniging De Blockeniers
Beste mensen uit het Rijk der Blockeniers en daarbuiten,
Normaal gesproken maken wij ons in deze tijd op voor de
spectaculaire prinsbekendmaking. Helaas is op dit moment
alles nog anders, maar De Blockeniers zijn natuurlijk steeds aan het kijken wat wél
kan. Een nieuw decorum? Of gaan we iets unieks doen in ons jubileumjaar? Komt er
een nieuw jeugddecorum? Allemaal vragen en op één daarvan kunnen wij reeds een
antwoord geven. Want Prins Skik is nog niet van plan de scepter af te geven en wil
dolgraag met Adjudant Bloid en de Hofdames Marije en Esmee nog een regeerperiode aan gaan. Het is uniek dat het hele decorum nog een carnavalsjaar doorgaat.
Het bestuur van De Blockeniers heeft daar volmondig ‘ja’ op gezegd. Dus er is in ieder
geval een decorum voor het carnavalsjaar 2020/2021. En of dat net zo bijzonder gaat
worden als het jaar 2020 is afwachten. Maar er kan wat georganiseerd worden. Het
decorum staat te poppelen om er wederom een mooi carnavalsjaar van te maken.
Heeft u leuke ideeën? Laat het ons weten; wellicht kunnen wij er wat mee.
Alaaf, alaaf, alaaf! Op naar een gezond 2021.

Familieberichten & Zoekertjes
DANKBETUIGING

Heel veel dank voor alle blijken van medeleven die wij hebben ontvangen naar
aanleiding van het overlijden van mijn lieve vrouw, onze moeder en lieve oma

Trees Krikke-Brakeboer
De vele kaarten, herinneringen en bloemen hebben ons goed gedaan.
Frank Krikke
Kinderen en kleinkinderen
FAMILIEBERICHT

Bedroefd hebben wij afscheid genomen van

Jac Berkhout
‘Bankdirecteur’ van onze vriendenclub De Beierse Ploeg.
Wij denken terug aan de gezellige wijnfeesten aan de Moezel.
Wij wensen de kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe.
De Beierse Ploeg

TE KOOP

Twee decoratieve vintage houten steenmallen, afmeting 90x28x7 cm.
Geschikt voor wanddecoratie. Per stuk 45 euro, samen 80 euro.
Voor info: Boomgaarden 35, Blokker, telefoon 0229-245393

Voor plaatsing in het Samenspel van 11 december graag uiterlijk op
woensdag 25 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.

Vossenjachtcomité in het zonnetje
Eens in de zoveel tijd zet Jeugdraad Zwaag een
commissie in het zonnetje en deze keer is dat het
Vossenjachtcomité. Deze club heeft de organisatie van de vossenjacht nu twee jaar onder de
hoede en zelfs in deze onzekere tijden van corona is het ze gelukt om het dorp weer
ondersteboven te keren. Elk jaar is het een prachtig gezicht als honderden kinderen
door Zwaag lopen en rennen op zoek naar ludieke en originele vossen, terwijl zij ook
nog uit de handen van die maffe boeven proberen te blijven. Bij dit clubje is de organisatie in goede handen en kunnen we met vertrouwen zeggen dat ook volgend jaar
weer een fantastische vossenjacht wordt georganiseerd. Dus namens het Jeugdraadbestuur zetten wij Paula, Marjolein, Wendy, Marijke en Esther in het zonnetje voor de
organisatie van een klassieker onder de kinderactiviteiten: de vossenjacht!

Brugverlichting Koewijzend en Bangert
De Koewijzend en Bangert vormen samen een karakteristiek deel van Zwaag en
Blokker. Vooral de vele verschillende bruggen zijn kenmerkend. Vorig jaar zijn we
een initiatief gestart om bewoners aan de Koewijzend en Bangert enthousiast te
maken om tijdens de kerstperiode hun bruggen te verlichten.
En niet alleen de huizen met bruggen. Bij de bewoners aan de overkant kan hetzelfde effect ontstaan door het hek of de heg te verlichten.
We hebben toen bij iedereen een
brief in de bus gedaan met dit
voorstel. En ja hoor, we ontvingen
ontzettend veel positieve reacties! In
december hebben we geteld:
zeventig procent van de huizen had
een verlichte brug of tuin.
Het zou geweldig zijn als we dat
aantal dit jaar kunnen uitbreiden. Zo
eindigt het ongezellige coronajaar
toch in een sfeervolle kerst. Een brug
of hek verlichten is niet moeilijk, de
aanschafkosten zijn laag en ledverlichting gebruikt nauwelijks energie.
Met vriendelijke groeten,
Anita en Gerard Eijken,
Koewijzend 35, Zwaag

Telefooncirkels, een veilig gevoel voor alleenwonenden
Humanitas West-Friesland wil in Hoorn een nieuwe
telefooncirkel opzetten. De telefooncirkels zijn ontwikkeld voor mensen die alleenwonend zijn.
De cirkels hebben tot doel dagelijks een telefonisch
contactmoment te hebben met, meestal, dezelfde
persoon. Ook die persoon is alleenwonend. In de praktijk geven de cirkels een veiliger
gevoel, zowel voor de deelnemers als de naaste omgeving. Want stel je voor dat je
gevallen bent en niet bij de telefoon kan komen, of je bent zo ziek dat je niet bellen kan, is het dan niet een veilig idee dat er iedere dag op een vast moment iemand
contact zoekt? Neem je de telefoon niet op dan wordt er hulp ingeschakeld. Hulp van
een huissleutelhouder die snel ter plaatse kan zijn om te zien wat er aan de hand is.
Een neveneffect van de telefooncirkel is dat je iedere dag iemand spreekt, iemand die
vraagt hoe het met je gaat. De cirkels geven een veilig gevoel en sociaal contact.
Woont u in Hoorn en heeft u vragen of wilt u weten of een telefooncirkel geschikt is
voor u dan kunt u een mail sturen naar tc.west-friesland@humanitas.nl met uw vraag
en vermelding van uw telefoonnummer. Wij bellen/mailen u dan terug. U kunt ook
zelf bellen naar telefoonnummer 06-13298307. Als u de voicemail inspreekt en uw
telefoonnummer achter laat, bellen wij u gegarandeerd terug. Als u denkt dat dit iets
is voor iemand die u kent, zoals bijvoorbeeld een vader, moeder of buurvrouw/man
en u wilt wat meer informatie ontvangen, kunt u ons ook mailen.
Hoe werkt de telefooncirkel
Bij één cirkel zijn maximaal acht deelnemers aangesloten. Een vrijwilliger van Humanitas start de cirkel en belt de eerste persoon van de lijst, deze belt naar de tweede
persoon en die vervolgens naar de derde tot en met de laatste deelnemer. Deze
maakt de cirkel sluitend en belt de vrijwilliger van Humanitas. Die weet dan dat de
cirkel rond is en iedereen dus in staat was om de telefoon op te nemen. Mocht ergens
de cirkel doorbroken worden omdat iemand de telefoon niet opneemt dan gaat men
ervan uit dat er iets aan de hand is. De vrijwilliger van Humanitas waarschuwt dan
een vooraf afgesproken sleutelfiguur van de deelnemer die niet opneemt. De sleutelfiguur onderneemt actie, gaat kijken wat er aan de hand is.
Neveneffecten
Het telefonisch contact gedurende de werking van de cirkel zal kort zijn, de cirkel
moet binnen een afzienbare tijd afgerond kunnen worden. Maar het staat de deelnemers natuurlijk vrij om elkaar los van de cirkel uitgebreider te bellen. Humanitas wil
graag het sociaal contact stimuleren. Daarom wordt een aantal keer per jaar vrijblijvende bijeenkomsten georganiseerd voor deelnemers van de telefooncirkel. Een
leuke bijeenkomst waarbij men elkaar beter leert kennen en elkaar persoonlijk kan
ontmoeten. Humanitas en haar vrijwilligers staan voor u klaar!

Herinnert u zich deze nog?
Vanuit de beeldbank van Historische Stichting De Cromme Leeck
wordt een locatie in/op Zwaagdijk-West belicht.
Zwaagdijk 390

Dit is de locatie
waar tegenwoordig Werf
Zwaagdijk van
Hoogheemraadschap Hollands
Noorderkwartier (voorheen
Waterschap
Westfriesland) is
gevestigd. In 1794 werd hier op een stukje grond van dertien roeden een café gebouwd. Dit café droeg later de naam ’t Haasje. Of de naam in 1794 ook al bestond
is niet bekend, maar hij zal niet veel jonger zijn. Zeker vanaf kort na 1800 hoorde
er ook een winkeltje bij. Zo wordt het bij de verkoop in 1808 genoemd: ‘een wel ter
nering staande winkel en tapperij’. In 1880 is er een doorrijstal bij gebouwd.
In 1928 verkocht uitbater
Friedrich Wilms het café
met winkel aan Lou Konijn
uit de Beemster. De familie
Konijn-Vredevoort bouwde
in 1938 een danszaal aan
het café. Een flinke uitbreiding, waardoor het pand
zo’n beetje verdubbelde.
In 1963 overleed Lou Konijn, waarna zijn dochter
Tiny samen met haar man
Frans Jong het café overnam. Zij woonden in de Bangert, maar trokken al snel in de
woning bij het café. Catharina Vredevoort, de weduwe van Lou Konijn verhuisde toen
naar het huis in de Bangert. Woningruil dus.
In 1983 zijn Jan en Tiny weer terug gegaan naar de Bangert en verhuurden zij het
café aan Aad Bakker. Tenslotte is alles in 1992 verkocht aan Waterschap Westfriesland.
Bent u benieuwd naar nog meer oude plaatjes van Zwaagdijk,
bezoek dan onze website www.decrommeleeck.nl.

Vrienden en vriendinnen van Het Masker
Tijdens de herfst gooien we de beuk er in en
spreken we verschillende talen, Nederlands,
Engels, Duits, Frans maar in het weekend
meestal wartaal.
Sommige mensen hebben helemaal geen zin in
herfst want die hebben al genoeg eikels op het
werk.
Ja beste lezers, we zitten midden in de herfst
en dat betekent weer een nieuwe officiële aftrap van het carnavalsseizoen. Maar op
het moment van dit schrijven hebben we nog precies drie dagen te gaan voordat het
grootste geheim van Zwaag onthuld gaat worden tijdens De Thuisblijf Editie van de
Prinsbekendmaking. Zou de zoektocht naar een nieuwe Prins en Hofdames in deze
hectische tijden wel goed gaan verlopen? Is de online show net zo leuk als normaliter
in de zaal? Raakt de server niet overbelast door de vele bezoekers die dit moment
graag allemaal gelijktijdig willen bekijken?
En natuurlijk de grote vraag: wie zal het worden? Dit jaar staan er vele ‘Corren’ in de
Prinsenpoll maar dat is niet zo verrassend nu dat cor-ona ons zo in de greep houdt.
Op het moment van dit schrijven staat Cor Peerdeman aan kop in de poll en wordt op
de hielen gezeten door Cor Deun die weer nou gevolgd wordt door Corrie Karsten.
Maar wordt het wel een van deze drie kanjers, oftewel wie van de drie?
Op het moment dat u dit leest is de Prinsbekendmaking al zes dagen voorbij en weten we allemaal allang wie de Prins en Hofdames van het aankomende seizoen zijn.
Een beetje oud nieuws dus.
Het was zeker een bijzonder leuke show met geinige filmpjes en een verrassende ontknoping zoals u van Het Masker gewend bent. Hebben we iedereen toch maar weer
mooi om de tuin geleid en bij de grote fopneus genomen.
Maar er was ook tijd voor wat serieuzere zaken zoals welke beslissing Het Masker
heeft gemaakt betreffende het carnavalsblok van 12 t/m 16 februari 2021 en dan met
name de Kinderoptocht op zaterdag en de Grote Optocht op zondag. En dat knalde
allemaal thuis vanaf de bank zo digitaal de woonkamer in.
Maar mocht u het gehele spektakel gemist hebben, kijk dan nog maar even terug op
onze website, Facebook, Twitter, Instagram, Youtube of Snapchat.
Als het regent in november, dan valt kerstmis in december.
MultiMediale MaskerQuiz; zaterdag 19 december vanaf 20.30 uur digitaal en online.
Tot leut op www.carnavalzwaag.nl en tot een volgend Samenspel.

Veertig jaar schrijven in het West-Fries
Uitverdan, een bloid boekie
Een West-Fries cadeautje, noemt Ina Broekhuizen-Slot haar nieuwe boekje Uitverdan
dat vol staat met gedichten en foto’s. En ook ‘een boekie weer je bloid van worre’.
De nieuwe uitgave verschijnt ter gelegenheid van haar 40-jarige schrijversjubileum.
In 1980 schreef ze haar eerste gedicht in het West-Fries. Dit ‘West-Fries alfabet’ werd
geplaatst in het jaarboek 1981 van het Westfries Genootschap en vormde het begin
van een lange reeks gedichten, verhalen en liedjes in het dialect.
De eerste exemplaren van Uitverdan reikte ze uit Jan Smit, voorzitter van het Westfries Genootschap, en aan Jaap Meester, voorzitter van de stichting Creatief Westfries.
‘Aan deze twee organisaties heb ik veel te danken.’
Het boekje bevat 22 gedichten in het West-Fries met bijpassende foto’s. Uitverdan
gaan betekent eropuit gaan. Aan de hand van woorden en beelden wordt een reis
gemaakt door West-Friesland en net erbuiten. Daar vinden ontmoetingen plaats met
mensen en dieren, gebouwen en bomen, land en water.
Uitverdan is voor 9,95 euro te koop bij de boekwinkel en bij de schrijfster (0229572159), die het zo mogelijk thuisbezorgt.

Ina Broekhuizen overhandigde de eerste exemplaren van haar nieuwe boekje Uitverdan aan Jan Smit (rechts), voorzitter van het Westfries Genootschap, en aan Jaap
Meester, voorzitter van Creatief Westfries.

Dorpsveiling Oosterblokker
Wat een gezellige dag!
De traditionele dorpsveiling op
de eerste zaterdag van november
heeft dit jaar plaats gemaakt voor
een ludieke actie. Het veilingcomité
heeft het initiatief genomen voor
het samenstellen van het Oosterblokkerse Dorpsveiling Verrassingspakket. Veel lokale ondernemers
hebben een financiële bijdrage of
producten geschonken. Daarnaast
waren er ook giften van dorpsgenoten. Hiermee hebben we 200 pakketten ter waarde van 25 euro samengesteld, die
dorpsgenoten en vrienden van Oosterblokker hebben besteld. We waren binnen één
week uitverkocht! Op de zonnige zaterdag 7 november heeft het veilingcomité alle
pakketten bij de kopers in en zelfs buiten Oosterblokker bezorgd. De pakketten waren
kleurrijk versierd door de kinderen van de Pancratiusschool. We hebben leuke reacties
ontvangen en in het dorp hingen veel vlaggen uit. Iedereen was blij verrast met het rijk
gevulde pakket. Met de opbrengst van de pakketten worden zowel de kerk als verenigingen gesteund en blijft de dorpsveiling en de verbinding in het dorp levendig. Op
onze website www.dorpsveiling.nl kunt u foto’s van de gezellige dag bekijken.
Wij willen alle kopers en gevers hartelijk danken voor het openen van hun warme
hart voor Oosterblokker. Natuurlijk hopen wij in 2021 weer een traditionele dorpsveiling te organiseren.
Hartelijke groet, Veilingcomité Oosterblokker

Vuurwerk
In de aanloop naar oud en nieuw wil ik graag de ouders oproepen hun verantwoordelijk te nemen en hun kinderen op te voeden en verzoeken niet eerder
vuurwerk af te steken dan op 31 december vanaf 18.00 uur.
In Zwaag horen wij overal al links en rechts zware knallen. Overdag en ‘s avonds.
De zorg ligt zwaar onder vuur door de corona en hierdoor hebben juist deze
mensen hun rust nodig. Ook de dieren worden al vroeg geconfronteerd met de
knallen. Deze hebben het al zwaar te verduren met de jaarwisseling,n laat staan
dat men nu al begint in november. Daarom ouders, voed jullie kinderen eens op
en wees niet bang eens te zeggen: gedraag je en wacht tot 31 december.
Een bezorgde dorpsbewoner

Landelijke huis-aan-huiscollecte voor
vluchtelingenkinderen in Griekenland
Natte tenten, onvoldoende sanitair en te weinig eten.
Zo wachten duizenden vluchtelingen, waaronder veel
kinderen, in Griekse vluchtelingenkampen. Ze zijn hier
aangekomen uit landen als Afghanistan, Syrië, Congo
en Ethiopië, op zoek naar warmte, veiligheid en een
betere toekomst. Is dit de plek waar ze eindigen? Hun situatie is urgenter dan ooit.
Kerk in Actie werkt in Griekenland samen met drie partnerorganisaties. Samen geloven we dat vluchtelingen recht hebben op een beter leven. We helpen met voedsel,
kleding en onderwijs en proberen hen op een betere plek te krijgen. Ook investeren
we in de landen van herkomst in een beter leven voor kinderen.
In de week van 29 november t/m 5 december is de eerste landelijke huis-aan-huiscollecte van Kerk in
Actie. We gaan
we in zoveel
mogelijk plaatsen
in Nederland aan
de deur collecteren voor vluchtelingenkinderen
in Griekenland.
Samen staan
we op omdat
we geloven dat
deze kinderen
recht hebben op
een beter leven.
We helpen met
voedsel, kleding
en onderwijs en proberen hen op een betere plek te krijgen. Ook investeren we in de
landen van herkomst in een beter leven voor kinderen.
Collecteert u mee? Alle informatie over de huis-aan-huiscollecte van Kerk in Actie en
aanmelding kan via www.kerkinactie.nl/huisaanhuiscollecte.
Steun dit werk
U kunt dit werk ook steunen door uw bijdrage over te maken op rekening NL89
ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht, o.v.v. ‘Deurcollecte Vluchtelingen
Griekenland’ of doneer online.
Engelien Bults uit Blokker coördineert de landelijke actie Vluchtelingenkinderen
in Griekenland in onze gemeente. Meer informatie: www.kerkinactie.nl/projecten/
opvang-voor-gestrande-vluchtelingen

Toch nog Sint-Maarten op RKBS Pancratius
Op de Pancratiusschool in Oosterblokker zijn
weer de mooiste lampionnen gemaakt. De
kinderen mochten uit verschillende ontwerpen
kiezen. Twee weken lang werd druk geknutseld in de hele school met prachtige lampionnen als resultaat.
Maar ja, zoals zoveel dingen is Sint-Maarten dit
jaar ook anders door alle maatregelen. Als we
niet de straat op kunnen, organiseren we ons
eigen Sint-Maartenfeest.
Woensdag 11 november hebben alle groepen bij een andere groep gezongen en hun
lampion laten zien. Ook de Zwaluwgroep van
Esdégé-Reigersdaal werd vereerd met een
bezoek. De oudervereniging zorgde voor een
lekkere traktatie. Het was een leuke ochtend,
maar we hopen dat de kinderen volgend jaar
weer veilig langs de deuren kunnen.

Nieuws van Okko Blok van het SinterZwaag Journaal
Otto Blok van het SinterZwaag Journaal heeft groot nieuws namelijk dit jaar een
geheel aangepast programma op zaterdag 28 november vanuit je eigen huis. Het
belooft ouderwets gezellig te worden.
Een tasje met verrassing ter voorbereiding en verdere instructies kunnen vanaf dinsdag 18 november worden opgehaald door een volwassene bij Karsten Travelstore, De
Factorij 9 in Zwaag. De kosten van de tasjes zijn twee euro per kind.
Houd de Facebookpagina van Sinterklaasintocht Zwaag goed in de gaten.
Tot dan vanuit de studio, Okko Blok

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

Kapot speeltoestel?

Meld het op
www.hoorn.nl/melding

Bedankt voor het stemmen!
De redactie van Samenspel heeft onlangs een hele mooie cheque in ontvangst mogen
nemen. Rabo ClubSupport leverde voor het Samenspel namelijk het prachtige bedrag
van 782,91 euro op! Een fantastisch eindresultaat. Redactie en bestuur bedanken alle
mensen die op het Samenspel hebben gestemd.

Redactieleden Eef Smal, Mandy van der Laan en Corina van Willegen zijn verheugd
met het mooie bedrag.

Meeste Derriks Park vrijwilligersdag 21 november
Vanwege de corona kunnen voor het aanplanten van de haag
rondom de fruittuin aanstaande zaterdag, slechts een beperkt
aantal vrijwilligers via de mail benaderd worden met de vraag
of zij mee willen werken aan het planten van de haag. Zij zullen
deze mail ondertussen al ontvangen hebben en daarop hebben
gereageerd. Ondanks de corona gaan de werkzaamheden gestaag voort en krijgt
het Meester Derrikspark meer vorm. Het rek waartegen straks frambozen en bramen
worden geplant is inmiddels aangelegd, evenals de bestrating bij het bankje en het
hek. In het voorjaar zal de resterende beplanting worden gedaan, dit om eventuele winterschade te voorkomen.
Ondertussen gaat het vizier naar het gebied
achter de Klokkeweit dat aangepakt gaat
worden. Op een deel hiervan komt een bewegingstraject waar mensen, al dan niet onder
begeleiding, kunnen sporten. Voor het onderhoud van het park kunt u een donatie doen
op bankrekening: NL91 RABO0349904286 ten
name van ‘Vrienden Meester Derriks Park’.

Rooms-Katholieke kerkdiensten
Kerkgebouwen:

Oosterblokker
Westwoud
Zwaag		
			

O.L.V. Visitatiekerk, Oosterblokker 68, 1696 BJ Oosterblokker
St. Martinuskerk, Dr. Nuijensstraat 78, 1617 KD Westwoud
St. Martinuskerk, Pastoor Nuijenstraat 3a, 1689 GM Zwaag
Lourdeskapel, Pastoor Nuijenstraat 2, 1689 GN Zwaag

Eerst aanspreekbare pastores voor Hoorn, Oosterblokker, Blokker, 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. 21 nov.
19.00 uur
			
Zo. 22 nov.
09.30 uur
		
11.00 uur
Za. 28 nov.
19.00 uur
			
Zo. 29 nov.
09.30 uur
		
13.30 uur
		
11.00 uur
Za. 05 dec.
19.00 uur
			
Zo. 06 dec.
09.30 uur
		
11.00 uur

Oosterblokker
Westwoud
Zwaag
Hoorn
Oosterblokker
Westwoud
Zwaag
Zwaag
Hoorn
Oosterblokker
Westwoud
Zwaag
Hoorn

GEEN VIERING
Eucharistieviering
Eucharistieviering
Eucharistieviering m.m.v. Schola Cantorum
Eucharistieviering
GEEN VIERING
Eucharistieviering
Vietnamese viering
Eucharistieviering m.m.v. Voces Cyriaci
GEEN VIERING
Eucharistieviering
Eucharistieviering
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 22 november: Blokker ds. J. Meinders.
Zondag 29 november: Zwaagds. R. Kooiman, symbolische viering HA
In verband met Eeuwigheidszondag zijn op zaterdag 21 november en zondag 22 november de
Dorpskerk van Zwaag en de Dorpskerk van Blokker van 15.00 tot 17.00 uur open om een kaarsje
aan te steken.

Belangrijke gegevens en telefoonnummers
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
A.E. Meijer
Pennekamplaan 57-59
Huisartsenpraktijk Bangaerde
Krommewoud 46
Huisartsenpraktijk Julianalaan
Julianalaan 9a
Huisartsenpraktijk Bangert en Oosterpolder, Julianalaan 9a,
Huisartsenpraktijk Scheer
Boekerij 54

1695 BA
1696 CB
1689 JP
1689 EG
1689 EG
1695 JC

Blokker
Oosterblokker
Zwaag
Zwaag
Zwaag
Blokker

0229 - 23 21 30
0229 - 26 16 66
0229 - 26 15 22
0229 - 21 22 22
0229 - 21 22 22
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
Mariejan Spil, Zwaagdijk 367, (oud) Zwaag/Zwaagdijk-West.
Zonnebloem Westerblokker
Susan Langenberg, Plantage 19, Blokker (Bezoekwerk)
Karin Jong-Koen, Bandstraat 8, Blokker (Secretaris)
Zonnebloem Oosterblokker /Schellinkhout
Jacqueline Weening, Oosterblokker (Secretaris)  	
Onafhankelijk Ouderenadviseur MEE & De Wering
Wijksteunpunt Ouderenzorg St. Jozefpark Blokker
Wijksteunpunt Ouderenzorg Perelaar Zwaag
Parochiële Caritas Instelling (P.C.I) Zwaagdijk-West
R.K. Begrafenis- en Crematievereniging St. Barbara
R.K. Begrafenis- en Crematievereniging St. Barbara
Uitvaartvereniging De Laatste Eer		
Uitvaartvereniging St. Jozef		
Uitvaartverzorgers bovenstaande verenigingen:
Lian Kroon en Monique Bankras		

0229 - 23 77 81
0229 - 5729 74
06 - 24 72 9060
0229 - 24 76 27
06 - 41 16 5711
088 - 00 75 000
0229 - 24 06 04
0229 - 21 23 23
0229 - 57 29 74

jweening@gmail.com

Zwaag, Zwaagdijk-West
Oosterblokker.
Zwaag en Blokker
Westerblokker

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.

