
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 5 februari kunt u inleveren 

uiterlijk op woensdag 27 januari 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 51, nummer 1 22 januari 2021

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

Extra vrijwilligers nodig voor Tweede Kamerverkiezingen
De gemeente Hoorn heeft de hulp van Vrijwilligerspunt 
West-Friesland ingeschakeld voor het werven van ruim 
200 vrijwilligers voor de Tweede Kamerverkiezingen. 
Deze zijn niet alleen nodig omdat door corona veel vaste 
oudere vrijwilligers de rol van stembureau-lid niet aan-
durven, maar ook omdat er extra stemmentellers en gastheren/-vrouwen nodig zijn 
om het stemmen veilig te kunnen laten verlopen. 
17 maart 2021 zijn de Tweede Kamerverkiezingen. Om de drukte zoveel mogelijk te 
spreiden, kan ook al gestemd worden op 15 en 16 maart. Hierdoor zijn meer stembu-
reauleden nodig. Jacqueline de Vos, Vrijwilligerspunt West-Friesland: “Nog nooit is de 
noodzaak van extra vrijwilligers zo groot geweest voor de Tweede Kamerverkiezingen. 
Het blijkt dat bijna iedereen die een keer stembureau-lid is geweest, ieder jaar weer 
wil terugkomen. Zo leuk vinden ze het. Echter, het zijn veelal ouderen en juist die val-
len nu in de kwetsbare doelgroep en durven het niet aan. Daarnaast zijn het nu drie 
dagen dat gestemd kan worden, waardoor meer stemmentellers nodig zijn. En het 
stemmen moet natuurlijk wel veilig en hygiënisch gebeuren in verband met corona, 
daarvoor worden gastheren en -vrouwen ingezet. Zij doen bij de burgers een gezond-
heidscheck, delen indien nodig mondkapjes uit en reinigen de stemhokjes. Dat is dan 
ook de reden dat de gemeente Hoorn ons heeft benaderd om te helpen bij het werven 
van extra vrijwilligers. Met onze online vacaturebank en ons brede netwerk in West-
Friesland verwachten we de benodigde vrijwilligers te vinden. Mochten andere ge-
meenten onze hulp nodig hebben, dan kunnen ze uiteraard eveneens bij ons terecht!”

Vergoeding
Voor het werven van de vrijwilligers zet Vrijwilligerspunt voornamelijk in op jongeren. 
Jacqueline: “Nu ouderen het werk vaak niet meer willen of kunnen doen, moeten we 
ons vooral op jongeren richten. En ik denk dat het juist voor jongeren een geweldige 
eenmalige klus is. Het is leerzaam, je ziet eens van dichtbij hoe de hele stemprocedure 
in z’n werk gaat. Maar het is vooral ook heel leuk om te doen. En wat natuurlijk een 
fijne bijkomstigheid is: alle stembureauleden krijgen een vrijwilligersvergoeding.”

Aanmelden
Iedereen vanaf 18 jaar kan zich aanmelden als stemmenteller of gastheer/-vrouw.  
Voorafgaand aan de verkiezingen dient iedereen een korte training te volgen. Ge-
interesseerden kunnen zich aanmelden via de vacaturebank van Vrijwilligerspunt op 
www.vrijwilligerspunt.com, door een mail te sturen naar info@vrijwilligerspunt.com 
of te bellen naar 0229-216499.



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   3 FEBRUARI
 WOENSDAG 17 FEBRUARI
SVP PAPIER GEBuNDELD OF IN DOOS/BAK AAN DE WEG ZETTEN.

Samen van betekenis voor Sint Martinuskerk in Zwaag

Als kerk zijn we van betekenis in de samenleving. Als gemeenschap zien we naar 
elkaar om en delen ons geloof in God met elkaar. Gedurende het afgelopen jaar 
bouwden we gestaag verder aan een gemeenschap die omziet naar elkaar en klaar 
staat voor de zwakkeren in de samenleving.
Om alle verbindende activiteiten in onze kerk ook in 2021 voort te kunnen zetten, 
doen we een dringend beroep op u voor een financiële bijdrage.
Zaken als het dagelijks onderhoud aan het kerkgebouw en de kapel kosten geld. Het 
afgelopen jaar zijn bijvoorbeeld de torengevel en de voorgevel gerenoveerd, de toe-
gang naar de sacristie herbestraat, de fietsenstalling uitgebreid, de buitenverlichting 
van de kerk en de pastorie vervangen door LED en is de Lourdeskapel geschilderd. 
Onze kerk vervult anno 2021 een waardevolle plek in de lokale samenleving en uw 
gift draagt hieraan bij. Met uw financiële hulp kunnen we dit belangrijke werk ook 
dit jaar voorzetten. Juist in een samenleving waarin mensen steeds vaker op zichzelf 
zijn aangewezen, vormen we met elkaar een gemeenschap waar mensen altijd wel-
kom zijn. uw steun is daarbij van onschatbare waarde.

‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’ is dit jaar het thema van de actie Kerkba-
lans, die van 16 t/m 30 januari wordt gehouden. Velen van u ontvangen de Kerkba-
lans-enveloppe weer in de brievenbus. Heeft u geen enveloppe ontvangen, dan kunt 
u geven door een donatie over te maken op rekeningnr. NL 84 RABO 0307 7006 82 
t.n.v. RK parochie H. Matteüs.
Heeft u vragen over deze actie, stel ze aan de werkgroep via telefoonnr. 0229-237488
.
Wij danken u namens de parochie heel hartelijk voor uw bijdrage.

Foutje! 
Vorige maand 13 -14 december heeft iemand per ongeluk 
het hekje van mevrouw A. Balk-Knaap aan de Bangert 36 
beschadigd, vermoedelijk ’s nachts. Geen briefje in de bus 
met ‘sorry’. Te laat voor Sinterklaas en te vroeg voor de 
Kerstman. Nooit te laat om het even recht te zetten.



IJsvereniging Oosterblokker/Westwoud

Beste leden, donateurs, vrijwilligers en dorpsgenoten. Ook voor de 
ijsvereniging is het een bijzonder jaar. Vorig jaar hebben wij onze le-
den nog een gratis abonnement gegeven vanwege het uitblijven van 
voldoende vorst om te kunnen zorgen voor een mooie en betrouw-
bare ijsvloer. Nu zijn er onzekere tijden in verband met de uitbraak van het COVID-
19-virus. Wij als bestuur denken, ook als er een winter komt, dat wij geen gebruik 
kunnen gaan maken van de ijsbaan en andere faciliteiten. Dit vanwege de COVID-
19-maatregelen, die mogelijk tot het eind van de winterperiode gelden. We hebben 
als bestuur dan ook besloten alle leden weer een gratis abonnement aan te bieden 
voor het seizoen 2020/2021. Wij brengen deze kaarten niet rond, de kaarten van vorig 
jaar blijven ook dit seizoen geldig. 
Wij als bestuur van de ijsvereniging hopen uiteraard op betere tijden en zijn er altijd 
klaar voor om de ijsbaan ijsklaar te hebben. Wij danken onze leden, donateurs en vrij-
willigers voor de steun en het vertrouwen. Wij wensen iedereen een gezond 2021 toe!

Het bestuur IJsvereniging Oosterblokker/Westwoud

Een nieuw jaar ligt voor ons…
Wij wensen u voor dit nieuwe jaar van harte alle goeds toe. We hopen dat u -ondanks 
alle onzekerheden- toch met vertrouwen 2021 in stapt.
Een nieuw jaar is een goede gelegenheid om al het ‘oude en stoffige’ eens na te 
kijken, te doorlopen en op te schonen. Dat geldt voor het huis, de kerstdecoratie is 
er weer uit en een nieuw plantje er misschien weer in? Ook de administratieve zaken 
vragen om aandacht, aan het begin van het jaar is het een goed idee om eens te 
kijken naar uw verzekeringen. Bent u lid van één van de uitvaartverenigingen en/
of anderszins verzekerd voor de kosten van een uitvaart? Niet het leukste om aan te 
denken, maar toch goed om te weten hoe en wat. Als u de polismap opent en dan 
tóch niet precies weet hoe het zit; bel dan eens met ons. Wij komen graag bij u langs 
om het samen met u te bekijken, zodat u weet waar u aan toe bent op het moment 
dat u met een overlijden te maken krijgt of uw nabestaanden voor uw uitvaart zorg 
moeten dragen. Zijn er veranderingen in uw gezinssituatie? Geef dat dan vooral ook 
door aan de uitvaartvereniging.
Als u dat allemaal eens goed op een rijtje heeft, geeft dat heel veel rust. Daarna bergt 
u de papieren hopelijk voor een hele poos weer op. We hopen natuurlijk op een jaar 
vol voorspoed en gezondheid! Mocht u ons toch nodig hebben, wij zijn 24 uur per 
dag bereikbaar voor melding van overlijden en staan u met alle liefde, goede zorgen, 
raad en daad terzijde om de uitvaart te verzorgen.

Monique Bankras en Lian Kroon

St.Barbara Zwaag
St.Barbara Oosterblokker

St.Jozef Blokker
De Laatste Eer Blokker/Zwaag

uitvaartver. Schellinkhout



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   1 FEBRUARI
MAANDAG 15 FEBRUARI

Online lezing ‘Uw kind op internet? Van schermtijd tot TikTok’.

Online media en je kinderen. Het is een hele uitdaging voor 
ouders. GGD Hollands Noorden (GGD HN) biedt donderdag 
28 januari van 20.30 tot 21.15 uur de online lezing ‘uw kind 
op internet? Van schermtijd tot TikTok’ aan. Online praktische 
en concrete opvoedtips, de leuke en minder leuke kanten van 
mediagebruik voor ouders met kinderen in de leeftijd van 4-12 jaar. Dit is de eerste in 
een reeks van lezingen die dit jaar aangeboden wordt door de GGD Hollands Noorden. 
Kinderen zijn er maar druk mee. Veel vindt online plaats. Sociale media hebben een gro-
te aantrekkingskracht, niet alleen op kinderen… ook de ouders brengen veel tijd door 
achter een scherm. Maar hoe houd je het leuk voor jezelf als ouder en voor je kinderen? 

Hoe houd je als ouders toezicht? Wat laat je toe en wat niet? En hoe ver ga je daarin? 
Tijdens het webinar neemt Bamber Delver, expert op het gebied van kind en media, ons 
mee in de digitale belevingswereld van kinderen. Je krijgt een goede indruk van wat ze 
er van leren en waar ze juist op moeten letten. Ook reikt Bamber tips en handvatten aan 
hoe je als ouder kunt omgaan met de uitdagingen die dit met zich meebrengt. 

De lezing is donderdagvond 28 januari om 20.30 uur (de online lezingen duren ongeveer 
45 minuten) en zijn gratis. De trainer is Bamber Delver, directeur Nationale Academie 
voor Media en Maatschappij. Ouders kunnen zich aanmelden via www.ggdhollandsnoor-
den.nl, bij het onderdeel cursussen. 

Vragen over opvoeden?
Ouders met allerlei opvoedvragen (ook vragen over uw kind en internet), kunnen bel-
len met GGD HN, telefoon 088-01 00 550 op werkdagen ma t/m vr van 08.30 tot 16.30 
uur. Invulling van het spreekuur van de GGD HN is flexibel, face to face of via beeld-
bellen. Mailen kan ook via positiefopvoeden@ggdhollandsnoorden.nl. Meer informa-
tie over opvoeden is te vinden op de website www.ggdhollandsnoorden.nl en www.
positiefopvoeden.nl regio Noord-Holland-Noord.



  Column Brechje
Bloei

Mijn oma hield een kwartierstaat bij. Als klein kind vond ik 
dat reuze interessant. Vooral omdat mijn naam ook op het papier stond.  Als je maar 
ver genoeg terug zoekt kan je zien tot welke stam je behoort. Het zette mij wel aan 
het denken. Hoe leefden de mensen vroeger, zo’n 70 jaar geleden? In de jaren ‘50.

De mensen waren de wanhoop nabij, het ging slecht met Nederland. Ze werkten hard 
en leefden zuinig. Door samen te werken hebben ze het land weer op het goede 
spoor gebracht. Nederland kwam tot bloei.

Vandaag de dag ligt de economie op zijn gat, de mensheid wordt uit elkaar gedreven. 
Wat ook goed lukt door de maatregelen en het mobiele tijdperk. Welke kant willen 
we op? Terug naar de basis, terug naar de natuur? Zelfvoorzienend als een gemeen-
schap? Willen we weer oog krijgen voor elkaar?
Deze en andere vragen moeten we onszelf stellen om keuzes te maken voor de toe-
komst. Om te zorgen dat het land weer in balans komt. Zodat we het weer tot bloei 
kunnen laten komen.

De een kan dit, de ander kan dat. Als men voor elkaar zorgt en vaardigheden aan 
elkaar leert komen we een heel eind. Dat is wat een groep verbondenheid geeft en 
zo sterk maakt. Samen… 

Hoe zorgen we samen dat Nederland weer gaat bloeien en in glorie wordt hersteld? 
Wat kunnen wij zelf doen? Welke kennis hebben wij in pacht? Welke kennis kunnen 
en moeten wij nog vergaren? Kunnen wij de kennis van onze ouders en voorouders 
gebruiken?

Vraagt u eens hoe zij de opbouw beleefd hebben en laat ze bloeien omdat u ze hoort 
en ziet.



Hulp bij het opruimen van schuur, garage en tuinhuis. Voor particulieren. 
Tel: 06-12568309

Ervaren boekhouder kan helpen met financiële zaken zoals belasting, woekerpolis, 
administratie en bewindvoering. Wet Arbeid in Balans. Tel: 06-12568309

Rubberen tuintegels 60 x60cm, ideaal onder speeltoestellen e.d., totaal 75 st. 
beschikbaar tegen een zacht prijsje. Gratis grindtegels, 50 x 50cm rood/wit, 

20 m2. Boomgaarden Blokker. Tel: 06-21594367

Ben op zoek naar 70 trottoirtegels 30x30cm. Wie heeft er een aantal over?
Graag contact opnemen met 0229-240712.

Huishoudelijke ondersteuning in Zwaag. Wij zoeken voor ongeveer 3 uur per week 
een huishoudelijke hulp. Iemand die zijn gang ook kan gaan als wij wel in en om 

het huis aan het werk zijn. Bij voorkeur dinsdag, maar overleg is mogelijk. 
Contact Mirella Koeten: 06-24925254 

Scootmobiel merk Vermeizen type Venus4. Compleet met instructie + elektrische 
oplader. Z.g.a.n. 200 euro. Dhr. H. Verschoor, Blokker. Tel: 0229-211782

Familieberichten & Zoekertjes
AANGEBODEN

GEZOCHT

TE KOOP

Voor plaatsing in het Samenspel van 5 februari graag uiterlijk op  
WOENSDAG 27 januari 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.



Lees verder op de volgende pagina >>

De Cromme Leeck

Herinnert u zich deze nog..
Vanuit de beeldbank van de Historische Stichting ‘De Cromme Leeck’ 
hier wederom een locatie op/nabij Zwaagdijk-West.

Hoornseweg 43:
Op de foto ziet u drie huisjes op het stuk Hoornseweg tussen de Zwaagdijk en de 
brug over de Leek. Dit stuk weg werd in vroeger tijd ‘De Krim’ of ‘De Krimweg’ ge-
noemd. ‘De Krim’ was in die dagen in Nederland een populaire naam voor straten of 
wijken met, meestal, een laag aanzien. Het was een verwijzing naar de Krimoorlog 
in Rusland (1853-1856). Ooit stonden acht kleine arbeiderswoningen op het eerste 
stuk aan de zuidkant van de Hoornseweg. Deze huizen werden De Acht Zaligheden 
genoemd en waren hoogstwaarschijnlijk gebouwd tussen ca 1845 en 1875.
In het jaarboek van 2005 staat een heel verhaal over dit ‘buurtschap’.

Deze foto is genomen rond 
1968.
Hier staan nog (v.l.n.r.) de 
huisjes van Henk de Boer 
(nr. 41), Piet Koppes (nr. 
43) en Tinus Peerdeman 
(nr. 45). 
De man op de ladder is 
Tinus zelf.
Op Hoornseweg 43 was 
het kruidenierswinkeltje 
van Arie Blom gevestigd. 
Arie was getrouwd met 

Maartje Ootes. Nadat hij weduwnaar was geworden had hij een Volendamse huis-
houdster, Antje Bont, die in klederdracht liep. Antje dreef de snoepnering, men kon 
er ook sigaren kopen. 
‘De boôskippe ginge meist allegaar nag los in zo’n greêuwe puntzak, een brief, en 
wai krege een sletje of een keneêlkussentje’. Dit vertelde Gré Schilder-Haring in 2014 
in het boek ‘Tot uw dienst’, uitgave van De Cromme Leeck.
Arie Blom overleed toen hij 52 jaar oud was. Na hem kwam Piet Koppes hier wonen. 
Piet was timmerman en getrouwd met Jans Poland. Hun dochter Jopie Dessing-Kop-
pes vertelt in ‘Tot uw dienst’: ‘Mijn ouders trouwden in 1930. Eerst woonden ze onge-
veer een jaar in het huis waar later Jan Dekker woonde. (opm: dit was nr.37) Bij het 
huis van Blom was een winkeltje. Daar had mijn moeder veel zin in. Ze betrokken in 
1931 het huis van Arie Blom. Het was een slechte tijd, de mensen kochten op rekening 
en betaalden naderhand niet. Na een jaar of vier stopte moeder met het winkeltje en 
van de ruimte werd een slaapkamer gemaakt. Ons gezin telde acht kinderen.’



Jans Koppes-Poland overleed in 1968 op 58-jarige leeftijd. Piet Koppes woonde daar-
na nog zestien jaar alleen in dit huis. Daarna kwam zijn zoon Jaap er wonen vanuit 
Amsterdam. Jaap overleed in 2013, hij was toen 84 jaar. Het laatste huisje van de acht 
wordt op dit moment (2020) verbouwd. Tot 2014 prijkte op de muur nog het opschrift 
‘Nag ien van de acht’.

Bent u benieuwd naar nog meer oude plaatjes van Zwaagdijk (en/of Wognum en Nib-
bixwoud), kijk dan eens op de beeldbank van onze stichting: www.decrommeleeck.nl

Obs De Bussel zingt de sterren van de hemel

Vlak voordat de scholen dicht gingen, speelde 
basisschool De Bussel toch nog met alle leerlingen 
de kerstmusical De Sterren van de Hemel. In plaats 
van het jaarlijkse kerstdiner zou De Bussel dit jaar op woensdagavond met alle leerlin-
gen een kerstmusical opvoeren. Zo konden ze toch, op een wel heel speciale manier, 
kerst vieren met zijn allen. Toen de leerkrachten hoorden dat de school woensdag 16 
december dicht moest, hebben ze alles op alles gezet de musical toch nog te kunnen 
opvoeren en…… dat is gelukt! Op dinsdagmiddag speelden de leerlingen de Sterren 

van de Hemel. 
Wat een talen-
ten, wat een 
blije gezich-
ten, wat een 
fantastische 
sfeer, en wat 
een heerlijk 
kerstgevoel. 
Een mooiere 
afsluiting had-
den we ons 
niet kunnen 
wensen. Het 
team van De 
Bussel wenst 
iedereen een 
gelukkig en 
gezond 2021.



De Roald Dahlschool in lockdown

Wij hebben onze deuren moeten sluiten voor onze 
leerlingen, in ieder geval tot 25 januari. Voor onze 
leerlingen, hun ouders en voor de leerkrachten is het 
een vreemde tijd. Leerlingen missen hun leerkracht(en) 
en krijgen onderwijs op afstand. Daarnaast zijn we 
geopend voor de noodopvang. Op de website van NH Nieuws vindt u een interview 
en filmpje over de gang van zaken op onze school in deze periode. Het filmpje heet 
‘Zorgen bij scholen door lange lockdown’. 
Wel les geven, maar op afstand. Dan is het fijn als je als leerkracht hartverwarmende 
reacties krijgt. Collega’s ontvangen regelmatig lieve kaartjes of tekeningen van de 
leerlingen. Onze collega Lars werd gevraagd deel te nemen aan een groepsgesprek 
met een aantal leerlingen over ‘pesten’. Toen hij zich meldde in het gesprek ontving 
hij deze beelden. Wat een lief en mooi gebaar!

In de periode van de lockdown kunnen de kennismakingsochtenden helaas niet door-
gaan. Op 9 februari, 18 februari, 10 maart, 30 maart en 9 april zijn er nog mogelijkhe-
den om onze school een bezoek te brengen. u kunt zich hiervoor inschrijven op onze 
website: www.roalddahlschool.nl.
Tot ziens!



Carnavalsvereniging De Blockeniers

Beste inwoners van het rijk der Blockeniers en daarbuiten, 

wat een jaar was dat zeg, het vijftigjarig jubileum van de 
Blockeniers. Na twee feestelijke maanden was het daarna 
gebeurd met de pret en dat zet zich helaas nog voort in 2021. Gelukkig konden we 
ons jubileum wel vieren, maar hadden dat graag op verschillende manieren voortge-
zet in 2020. Het vaccineren is gelukkig begonnen, dus er is weer licht aan de horizon. 
uiteindelijk hopen we dat voor de zomer alles weer een beetje normaal is. Maar de 
Blockeniers zitten niet stil en zijn aan het kijken wat er eventueel via een livestream 
kan. Zo organiseren de Blockeniers en de Leste Stuyver in samenwerking met café 
De Harmonie en Sportcafé Zwaag op de zaterdag van carnaval - 13 februari -  een 
heuse carnavalszaterdag. In de middag is er een interactieve kinderbingo met allerlei 
verrassingen en in de avond is er een swingo voor de volwassenen, met uiteraard ook 
allerlei interactieve momenten. Hiervoor worden speciale pakketten voorverkocht. 
Houd daarvoor Facebook, de sites van de Blockeniers, Leste Stuyver, de Harmonie en 
sportcafé Zwaag in de gaten. 
Daarnaast zijn de Blockeniers aan het kijken of er voor de jeugd op zondag 14 febru-
ari, Valentijnsdag, een vossenjacht georganiseerd kan worden. 
Natuurlijk zullen we kijken of het decorum de mensen die een steuntje in de rug 
verdienen, wel kan bezoeken. Het is passen en meten, maar hopelijk kunnen we een 
klein programma samenstellen. Normaal is het een drukte van jewelste, zoals met het 
organiseren van de jeugdprinsbekendmaking, de redactie van het Blockeniers-ma-
gazine en de voorbereiding voor de rondgang. Dus voor al die vrijwilligers is het een 
soort van afkicken nu er bijna helemaal niets is.
Toch staat ons decorum in de startblokken voor wat er wél kan. Prins Skik, adjudant 
Bloid en hun charmante hofdames Marije en Esmee kunnen niet wachten om ieder-
een weer te zien. Want het decorum en de Blockeniers missen jullie allemaal.
Vanaf deze plaats wensen de prins en zijn gevolg eenieder veel gezondheid toe en op 
naar een beter, gezelliger, gelukkig en liefdevol 2021.

Alaaf, Alaaf, Alaaf

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

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



KVG Vrouwenbeweging Zwaag 
hoopt op versoepeling in maart
Het lijkt alsof de kerstdagen en jaarwisseling alweer ver ach-
ter ons liggen, maar vanaf deze plaats in het Samenspel willen wij toch al onze leden 
en hun familie een gelukkig, gezond en gezellig 2021 toewensen.
En ja, met deze al weken durende lockdown valt het niet mee om te doen alsof het 
gezellig is. Onze kerstkaarten met daarbij een tegoedbon voor onze leden, werden 
zeer gewaardeerd. De vele mooie reacties hebben ons als bestuur goed gedaan.
Onderwijl zitten we nog tot ten minste 8 februari thuis en omdat 10 februari een 
leuke middag op ons programma staat, gaan we er maar vanuit dat die niet door kan 
gaan. Maar we blijven positief en vooral gezond en om elkaar denken.
En wie weet is de muzikale avond op 4 maart wél mogelijk. We houden u op de hoogte! 

Winnaar ontwerpwedstrijd
Er is een landelijke ontwerpwedstrijd geweest van 
Stibat. Kinderen mochten een batterij-bewaar-
box ontwerpen. Iedereen heeft wel lege batterijen 
in huis, maar ja, waar bewaar je die totdat je ze 
wegbrengt? 
Overal waar batterijen te koop zijn kunnen ze ook 
ingeleverd worden.  En ze horen niet in de prullen-
bak. Daarom dus een lege batterijen-bewaarbakje: 
voor in huis, zodat apart inzamelen makkelijker 
wordt. 
Ook Elize heeft een box ontworpen.  
En……: de hoofdprijs gewonnen!
Ze won een informatieve theatershow voor op 
school, én haar ontwerp is ook daadwerkelijk 
gedrukt. Alle kinderen van de school kregen een 
box mee naar huis. En ze kreeg er zelf ook nog 
een heleboel om uit te delen. De show is inmiddels 
geweest: was heel grappig en interessant. 

https://www.legebatterijen.nl/actueel/prijswinnaars/ontwerp-en-win/

er is zelfs een filmpje van gemaakt: 

https://www.youtube.com/watch?v=Nw3diQKvPyQ&feature=emb_err_woyt

We hebben nog heel veel batterij boxen over. Deze deelt ze graag uit aan iedereen 
die er een wil hebben. Wie graag een batterij-bewaarbox wil ontvangen kan een 
mailtje sturen naar mgmollee@gmail.com.

Hartelijke groeten, familie Mollee, Zwaag



Geen Ziekentriduüm in 2021

Geachte mensen,

Onlangs zijn we met de bestuursleden bij elkaar gekomen 
om met elkaar te praten over het Ziekentriduüm in 2021.
Helaas moeten we u melden dat we hebben besloten om 
dit wederom NIET te gaan organiseren voor dit jaar. De 
ontwikkelingen van de laatste tijd geven daartoe nog geen mogelijkheden en wij vin-
den het onverantwoord om dit met de situatie, zoals die de komende maanden nog 
te verwachten is, te doen. 
Het Ziekentriduüm is een gebeuren van religieuze, sociale en ontspanningsmomen-
ten, waar sinds 1939 circa 200 gasten aan meedoen gedurende drie dagen. Deze 
gasten behoren tot een zeer kwetsbare groep van ouderen met veelal diverse ge-
zondheidsproblemen. Wij kunnen natuurlijk niet de verantwoording nemen om dit 
te organiseren als het besmettingsgevaar te groot is en gasten en medewerkers door 
deze samenkomst corona op zouden lopen.
Het organiseren met de anderhalve-meter-maatregel, met het gebruik van mondkap-
jes en/of beschermende kleding vinden wij absoluut geen optie. Naast het religieuze 
programma zijn juist het sociale aspect, het vertellen aan, en luisteren naar elkaar 
zeer belangrijk onderdelen. Dat zou niet kunnen als de afstand onderling anderhalve 
meter is, de vrijwilligers gepaste afstand moeten houden, er mondkapjes gedragen 
moeten worden, het vervoer met beperkingen te maken heeft, et cetera. 

Hoewel het vaccineren begonnen is, is dit in juni nog niet afgerond en zullen de ons 
bekende maatregelen nog steeds nodig zijn. Dit zorgt ervoor dat we geen ziekentri-
duüm kunnen organiseren, waarbij we de gasten kunnen bieden waar we voor staan, 
op een manier zoals dat al 80 jaar wordt gedaan. 

Natuurlijk spijt het ons zeer dat we voor de tweede maal dit besluit moeten nemen, 
maar we vertrouwen erop dat we in 2022 het Ziekentriduüm wel weer kunnen orga-
niseren, op de wijze zoals we dat gewend zijn. De informatie daarover wordt dan op 
de gebruikelijke wijze gegeven en aanmelden kan dan weer bij de contactpersonen 
van uw parochie.
Wij zouden het heel fijn vinden als we u op 17, 18 en 19 mei 2022 weer mogen ont-
moeten.
Wees allen voorzichtig, denk om uzelf en om elkaar en laten we hopen dat dit virus 
toch snel onder controle is, zodat we elkaar in 2022 weer terug zien op het Ziekentri-
duüm in Zwaag.  

Namens het bestuur Ziekentriduüm Zwaag,
Ruud Bennis



Enquête over verkeer en vervoer in Hoorn

De gemeente Hoorn roept inwoners van Hoorn op 
om mee te denken over verkeer en vervoer in en 
rondom Hoorn. De resultaten uit de enquête helpen 
de gemeente om keuzes te maken over de toekomst 
van het verkeer en vervoer in Hoorn. 
Verkeer en vervoer zijn belangrijke thema’s voor inwoners en ondernemers. Denk 
bijvoorbeeld aan de doorstroming van verkeer, de bereikbaarheid, de veiligheid, de 
inrichting van de wegen, straten en het parkeren. 

Toekomst
De gemeente Hoorn is daarom gestart met het opstellen van een ‘Mobiliteitsvisie’. 
Een mobiliteitsvisie is een document waarin de plannen voor de toekomst van verkeer 
en vervoer staan. Er wordt daarin een plan opgesteld dat loopt tot 2030, met uitzicht 
op 2040. Alle soorten van vervoer komen aan bod, zoals voetgangers, fietsers, open-
baar vervoer en gemotoriseerd verkeer. 

Enquête
De gemeente Hoorn vindt het belangrijk om de meningen van haar bewoners en 
weggebruikers te horen. Daarom houdt de gemeente een enquête om zoveel moge-
lijk informatie te verzamelen. Deze informatie wordt gebruikt om bepaalde keuzes 
in de Mobiliteitsvisie en eventuele concrete plannen te maken. De gemeenteraad kan 
deze visie naar verwachting nog voor de zomer van 2021 vaststellen.

Doe mee!
De enquête is tot en met 24 januari in te vullen via onderstaande link:
http://www.hoorn.nl/mobiliteitsvisie 

Blokkerdagen 2021
Het bestuur van de Historische Vereniging Blokker heeft besloten de Blokkerdagen 
2021 niet door te laten gaan in verband met het coronavirus.  Het bestuur gaat samen 
met een aantal vrijwilligers de jaarboeken bij de leden bezorgen. Zaterdag 30 en 
zondag 31 januari wordt het boek bij de leden die hun contributie hebben betaald 
bezorgd.  
Wilt u een jaarboek 2020 kopen? Stuur ons dan een bericht via historischblokker@
gmail.com en het boek wordt bij u bezorgd.
Wij hopen dat u ons in deze moeilijke tijd blijft steunen. En we zien u graag op een 
volgende bijeenkomst. Wij wensen u veel gezondheid en veel lees- en kijkplezier in 
ons jaarboek 2020.

Namens het bestuur, 
Mieke, Rene, Peter, Nan



Lees verder op de volgende pagina >>

Vrienden en vriendinnen van Het Masker,

Gelukkig wijn, gelukkig bier
Gelukkig daar, gelukkig hier
Gelukkige avond, gelukkig nieuwjaar
Geniet van alles, geniet van elkaar.

Wij wensen u in 2021 veel vrijheid, vrije tijd en natuurlijk vrijen op zijn tijd.

We vallen maar meteen met de deur in huis. Nou ja bijna dan, want we houden het 
dit keer bij de mat. Morgen, 23 januari, valt namelijk het Nageldikke Masker Infor-
matiebulletin op uw deurmat of in uw brievenbus. Nu zult u misschien wel denken: 
‘geen Vuistdik FullColour Glossy Maskermagazine?’ Nee, door het niet doorgaan van 
de optochten en alle activiteiten in de Leuttempel hebben we besloten om dit jaar 
geen Maskermagazine uit te brengen. Dit jaar trekt Het Masker bewust ook niet door 
het dorp met de vraag om financiële steun voor de jeugd. Maar het schrappen van 
de diverse carnavalsactiviteiten houdt natuurlijk niet in dat we helemaal niets gaan 
doen. Nee, want wat er ook gebeuren zal, we vieren sowieso carnaval!
Wat we allemaal op het programma hebben staan voor deze bijzondere 54½ jaar 
editie (mooie woorden, fraaie plaatjes, bijzondere pakketten, een leuke puzzel, grap-
pige kleurplaat en noem het maar op) staat allemaal in het informatiebulletin dat 
evengoed de moeite waard is om eens rustig op uw gemak door te nemen. Over drie 
weken is het al zover. Dan barst het veelal online feestgedruis los.
Mocht u geen exemplaar thuis hebben ontvangen (dit kan komen doordat er een 
nee-nee-sticker op de gleuf geplakt zit) kunt u contact opnemen met Het Masker. Dan 
zorgen wij ervoor dat het informatiebulletin alsnog bij u bezorgd wordt. 

En dan nog even een terugblik op de Thuisblijf Editie van MaskerQuiz. Dit jaar geen 
volgepakte zaal met nieuwsgierige EPC-ers, ongeduldige optochtdeelnemers en an-
dere Masker-fans. Iedereen bleef thuis en dat was ook de bedoeling. Helaas weten we 
allemaal waarom…
Iedereen zat klaar achter één of ander beeldscherm in zijn of haar lekkerste zetel en 
dat waren er velen. Ruim 200 teams deden mee aan deze unieke online MaskerQuiz. 
De quiz stond dit jaar weer bol van bekende elementen zoals de fotovragen en ‘raad 
het carnavalsliedje’. Maar ook beelden van afgelopen jaar en uit de historie van 
de vereniging. Bovendien zijn er weer nieuwe ludieke filmpjes gemaakt waarbij de 
mondhoekjes vanzelf omhoog gingen. Raadslid Jeroen houdt wel van een grapje en 
doet dat zelfs met zijn teen. Maar of zijn Esther het altijd kan waarderen, vragen we 
ons af. Buurman & Buurman waren lekker op dreef met klussen en Niels de L uit Z had 
wel een hele rare nasmaak in zijn mond na het eten van een ijsje. Behulpzaam zoals 
hij is hielp Raadslid Bart een handje in de zorg met zijn uitvinding TurboZorg. Onze 
huis-dj Maarten verveelt zich te pletter in deze coronatijd en bouwde thuis zijn eigen 
feestje. Vorst Bernd kwam aangifte doen maar werd niet goed verstaan en Raadslid 



Erik stond met verbazing te kijken hoe je grote vissen kon lokken. Kevin Bakker & 
Friends ging gewoon door en maakte speciaal voor carnaval Zwaag een nieuw carna-
valsnummer genaamd ‘Doorgaan’.
Speciale aandacht was er voor ‘wat te doen als een raadslid verhuist naar een dorp 
waar een andere carnavalsvereniging heerst’. Beide Vorsten vonden een transfer wel 
op zijn plaats maar of Gijs dat ook zou willen… Alles met een grote vette knipoog 
natuurlijk. Als klap op de spreekwoordelijke vuurpijl liet Raadslid Bart aan zijn Leonie 
zien hoe dieren hun groente eten. Hilariteit ten top!
Prins Roberto nam digitaal het woord en vertelde hoeveel zin hij heeft in het aan-
komende bijzondere carnaval waarbij hij afsloot met zijn befaamde Alaaf, Alaaf, 
Mahoe. De hofdames wensten samen met Prins Roberto iedereen fijne feestdagen en 
swingden er op los met de nieuwe carnavaleske kerstclip gebaseerd op ‘Beuk de bal-
len uit de boom’ van Snollebollekes.
De bijzonder fraai gemaakte coronavirus-bokaal ging na 80 geweldig leuke vragen en 
mogelijke antwoorden naar de Gitzeblitsers! Zij waren de grootste Maskerbreinen van 
het jaar 2020 en gingen naast de bokaal aan de haal met een goed gevulde Knalbox 
van de Zwaagse horecaondernemers . Zij wisten de meeste vragen goed te gokken, of 
zouden ze echt de juiste antwoorden geweten hebben...? Alaaf voor dit team!
Nieuw dit jaar was de aanmoedigingsprijs voor de 11e prijs. Tevens goed voor een Knal-
box van de Zwaagse horecaondernemers. Deze eer kwam De Plaag van Zwaag toe.
U leest: het was een bijzondere digitale avond vol met gein en (on)gein want dat heb-
ben we ook af en toe nodig. Bewegende beelden van de clipjes staan op de site en 
hopelijk gaan we volgend jaar gewoon weer in de zaal met z’n allen.

Tot leut op www.carnavalzwaag.nl en tot volgend Samenspel

Nieuws van Indoor Bowls
Beste B.Z.H.-er/-ster en Samenspellezer, 
nog niet eerder hebben wij elkaar 
SCHRIFTELIJK een voorspoedig bowlsjaar toegewenst. 
Het blijft een bijzondere omstandigheid.
Voor 2021 blijft een belangrijk motto (en een prima uitgangspunt): wees voorzichtig 
met je gezondheid en doe er alles aan om dit zo te houden.
Beste mensen: bet bestuur hoopt van harte dat we in september 2021 weer de bowls 
kunnen oppakken en het elkaar – op sportief gebied – zeer moeilijk mogen maken. 
Blijf wel in beweging! Meldt u zich alvast aan op www.indoorbowlsbzh.nl.
Het bestuur wenst u ondanks alles een inspirerend, creatief en wellicht ook sportief 
jaar toe. 

Bestuur B.Z.H. 
Gerard Huijzer, Annie Knol, Loek Bakker, Sandra de Heus
info@indoorbowlsbzh.nl



Wordt uw droom ook werkelijkheid?

Bij de historische tuin is een 
kas gebouwd en Jaap en 
Annie Balk zijn daar al jaren 
bezig hun droom te verwezen-
lijken. En nu zijn ze er bijna 
klaar voor! Jaap loopt al jaren 
rond met het idee om in de 
kas volkstuintjes te maken en 
die te verhuren aan mensen 
die het leuk vinden zelf iets te 
telen. Momenteel zijn we druk 
bezig de tuintjes een beetje in 
te delen en de juiste voorzie-
ningen te maken.
Elk tuintje zijn eigen water-
voorziening, draden spannen 
om boven wat draden te kun-
nen ophangen, et cetera. Het 
begint er al heel mooi uit te 
zien!
Zou u het ook zo leuk vinden 
om uw eigen groenten en/of 
bloemen te kweken? Maak dan 
eens een afspraak met ons en 
kom een keertje kijken of het iets voor u is. Als u uw eigen groenten teelt, weet u waar 
het vandaan komt en wat ermee gebeurd is. Door de coronacrisis heeft u misschien nu 
wat meer vrije tijd. En het nut van gezond eten wordt ook steeds vaker bewezen. Kort-
om, is het altijd al een droom van u geweest om zelf uw groenten en/of bloemen te 

telen? Dan is 
dit misschien 
een kans voor 
u om dit bij 
ons in de kas 
te doen. Voor 
inlichtingen 
of het maken 
van een 
afspraak kunt 
u contact 
opnemen met 
Jaap Balk: 
06-53603811.



Regelingen en steun ondernemers en ZZP’ers in zwaar weer

De coronacrisis duurt voort en deelt 
ook bij ondernemers en zelfstandi-
gen rake klappen uit. Minder klanten 
of landelijke sluiting, doorlopende 
kosten zoals pandhuur of problemen 
met eigen inkomen. Zowel schulp-
hulpverleners, actief binnen 1.Hoorn, 
als de accounthouders Economische 
Zaken bieden hulp en steun tijdens 
de coronacrisis. Wethouder Kho-
loud al Mobayed wil met het actief 
aanbieden van extra informatie, via 
mailings, actieve belrondes en een 
extra websitepagina ondernemers en 
ZZP’ers hierop wijzen en stimuleren 
contact op te nemen. 

Hulp vragen is moeilijk, maar zorgt ook voor verlichting 
“Er is niets moeilijker dan hulp vragen omdat u privé de rekeningen niet meer kunt 
betalen of stress heeft door uw geldzorgen”, aldus wethouder Al Mobayed. “Maar u 
bent niet alleen en ook niet de eerste die hulp vraagt. Om u te helpen in deze moei-
lijke tijden bieden de Rijksoverheid en de gemeente Hoorn extra regelingen en hulp 
aan bij zorgen binnen de privésituatie. Misschien heeft u hier al gebruik van gemaakt. 
Maar misschien ook niet. Daarom hoop ik de ondernemers te bewegen de informatie 
op te zoeken en om hulp te vragen. Voor die mensen staan we klaar. Neem contact 
op voor vragen, adviezen of hulp van de professionals van 1.Hoorn via 0229-252 200, 
of e-mail rondkomen@hoorn.nl. Een adviesgesprek of het delen van uw dilemma’s 
kan al voor verlichting zorgen.”
 
Regelingen
1. Tozo-regeling 
Als u zzp’er bent, kunt u mogelijk een beroep doen op de Tozo-regeling (Tijdelijke 
overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers). WerkSaam voert deze voor de ge-
meente Hoorn uit. Zelfstandigen kunnen aanvullende inkomensondersteuning krijgen 

Lees verder op de volgende pagina >>



voor hun levensonderhoud. De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig onderne-
mers (Tozo 2) krijgt een vervolg (Tozo 3). Deze noodregeling voor zelfstandig onderne-
mers is verlengd tot 1 april 2021.
De Tozo 3-regeling bestaat net als Tozo 1 en 2 uit twee delen: Een tijdelijke inko-
mensondersteuning en een bedrijfskrediet. Samen met Tozo 1 en 2 kunt u maximaal 
10.157,- euro als bedrijfskrediet ontvangen. u vindt alle informatie op www.werk-
saamwf.nl. 

2. uitstel gemeentelijke belastingen 
Ook is het mogelijk uitstel van gemeentelijke belastingen aan te vragen of gebruik te 
maken van tijdelijke verlaging van de rentes. Kijk hiervoor op www.hoorn.nl/belastingen. 

3. Hulp om rond te (blijven) komen
De gemeente Hoorn biedt inwoners met een laag inkomen, bijvoorbeeld door het 
wegvallen van inkomen vanuit uw bedrijf, hulp aan. Met deze hulp kunt u uw inko-
men aanvullen via:
−   een vergoeding voor bijzondere, noodzakelijke kosten. Het gaat om kosten die u 

door speciale omstandigheden moet maken en nergens anders (volledig) vergoed 
krijgt. Voor kinderen vanaf de basisschool bieden wij bijvoorbeeld de computerre-
geling. Deze vergoeding heet Bijzondere bijstand.

−   de woonkostentoeslag. Hiermee kunt u de woonlasten blijven betalen bij een laag 
inkomen. Deze toeslag is voor zowel huur als koop. En geldt voor een periode van 
maximaal twaalf maanden.

−  budgetcoaching. Hulp om te kijken waar u op kunt besparen.
−   hulp op maat bij schulden of betalingsachterstanden. Samen proberen we uw situ-

atie zo snel als mogelijk schuldenvrij te maken.
−   landelijke tegemoetkomingen. Hieronder vallen onder andere de huurtoeslag, 

zorgtoeslag of het kindergeboden budget. Bereken uw recht op de website van 
het NIBuD: www.berekenuwrecht.nl 

 
Actieve belrondes gedupeerden coronacrisis
Naast de gebundelde informatiepagina met regelingen en doorverwijzingen en extra 
mailings belt de gemeente ook actief met de ondernemers en zelfstandigen die de 
TOZO-regeling bij WerkSaam aanvragen. Zo kunnen ondernemers meer informatie 
krijgen over extra gemeentelijke steun en kunnen zij hun vragen stellen. Consulenten 
krijgen op die manier een beter beeld van de situatie en soorten vragen van onderne-
mers en kunnen direct wijzen op andere hulp. 
 
Meer informatie
Meer informatie en regelingen vindt u op www.hoorn.nl/ondernemen en 
www.hoorn.nl/geldzorgen.



Coverstory: Zwaag

De komende periode bespreken we in deze rubriek steeds 
een foto van het omslag van Samenspel. Deze week: het 
dorp Zwaag.

Het dorp Zwaag dateert uit de dertiende eeuw. In 1304 
werd gesproken over de Swaecher Cogge.  Het woord 
Swaech komt uit het Fries en betekent ‘weide’. In die tijd 
strekte het gebied zich uit van Wervershoof tot aan het 
Hoornse Hop.
Oorspronkelijk bestond het dorp uit een lint van ongeveer 
vijf kilometer met enkele zijpaden, zoals de Balkweit, de Krijterslaan en het unjerpad.  
Zwaag heeft een korte tijd stadsrechten gehad, maar nadat Hoorn steeds meer van 
het grondgebied opeiste zijn die komen te vervallen. Daar was wel de tussenkomst 
van een Spaanse vorst voor nodig, helaas verloor Zwaag die strijd. Tot 1 januari 1979 
was Zwaag zelfstandig, vanaf die datum hoorde het tot de Gemeente Hoorn. 
Van oorsprong was Zwaag een dorp dat voornamelijk leefde van de landbouw, vee-
teelt en fruitteelt. 
In de loop van de twintigste eeuw werd ook de glastuinbouw een steeds belangrijker 
bron van inkomsten. Zwaag heeft ook heel lang (van 1909 tot 1983) een veiling (B&O) 
gehad waar het fruit werd verhandeld. Nu is daar een bedrijventerrein gehuisvest.
Het oudste gebouw van Zwaag is 
de Nederlandse Hervormde Kerk. 
Deze is in 1395 gebouwd, toen 
nog van hout. In 1550 is deze door 
blikseminslag afgebrand. Tien jaar 
later heeft men hem herbouwd en 
deze staat er nog altijd. De Stich-
ting Historisch Zwaag heeft hier 
haar domicilie.
Een ander karakteristiek gebouw 
in Zwaag is de Lourdeskapel aan de 
Pastoor Nuijenstraat. Deze kapel is 
gebouwd in 1882.  
Waar Zwaag de laatste tientallen 
jaren echt bekend door is ge-
worden in West-Friesland en ver 
daarbuiten, is natuurlijk het onvol-
prezen carnaval met de prachtige 
optochten!



Nieuws van Musicalvereniging Zwaag

Beste dorps- en streekgenoten,

we hebben de kerstdagen achter de rug en hopen dat u deze net als wij, ondanks de 
coronamaatregelen, gezellig hebt doorgebracht. De jaarwisseling was helaas totaal 
anders dan dat we gewend zijn. Mondjesmaat (illegaal) vuurwerk, beperkt visite en 
om 00.00 uur geen massale nieuwjaarswensen op straat met de gebruikelijke twee 
of drie kussen, geen handen schudden en op de eerste werkdag van het jaar zal het 
bij menig kantoor of menige fabriek, voor zover bemenst, niet anders zijn geweest. 
Geen nieuwjaarsrecepties met fysieke aanwezigheid doch uitsluitend via Zoom, Meet 
of andere platforms. Ook Musicalvereniging Zwaag (MvZ) heeft afgetrapt met een 
eerste digitale 2021-meeting waarbij het artistieke team (A-team) het plan voor 2021 
heeft ontvouwd. Wat dat is onthullen wij nog niet. Het belooft wel wat en de leden 
zijn enthousiast en direct aan de gang gegaan met het zelfstandig repeteren van de 
eerste zangstukken. Ervan uitgaande dat als we een maand of 5/6 verder zijn er wel-
licht meer mogelijk is dan nu, gaat het in het eerste weekend van juli gebeuren.

Nu even in een notendop een terugblik op 2020.
Na de succesvolle voorstellingen van The Addams Family in januari waren we nog 
maar net aangevangen in maart of covid dwarsboomde alle activiteiten van ons en 
iedereen. Eerst dachten we nog, na de eerste lockdown digitaal en in de openlucht 
gerepeteerd te hebben, te kunnen doorgaan met de geplande uitvoeringen, maar 
toen gooide de toename van besmettingen na de zomer flink roet in het eten. Het 
bestuur bezon zich op alternatieven. Het Park in Hoorn was er één van, de voor en 
tegens werden geïnventariseerd en de leden geraadpleegd, maar het werd alras dui-
delijk dat dat financieel niet haalbaar zou zijn en er te veel onzekerheden waren en 
er extra voorstellingen nodig zouden zijn om überhaupt een break-even-point maar 
enigszins te benaderen.
Wederom stak het bestuur de koppen digitaal bij elkaar en in samenspraak met het 
A-team besloten we de januarivoorstellingen met een jaar op te schorten en ons te 
concentreren op een zomers mogelijk openlucht-optreden aan het eind van het voor-
jaar als alternatief. Je wilt als vereniging uiteindelijk toch zo actief mogelijk blijven en 
de binding met publiek in stand houden.

Doordat de voorstellingen in januari dit jaar niet door kunnen gaan en wij de in-
komsten uit de kaartverkoop en de loterijen missen, vragen wij u ons te ondersteu-
nen. Dat kan door u aan te melden als ‘Vriend van MvZ’.  Volg de link http://bit.ly/
VriendMvZ naar onze website waar de informatie en het inschrijfformulier zijn te 
vinden. Wij kunnen uw steun goed gebruiken.
Rest ons nog u en uw naasten een positief 2021 te wensen. Wij hopen u te verwelko-
men in een meer open samenleving in de zomer van dit nieuwe jaar.

Namens het bestuur van MvZ



Opening in zicht!
Vier jaar geleden werden de eerste plannen voor het vernieuwen van het bezoe-
kerscentrum van MAK Blokweer gemaakt. Een project waarvoor MAK Blokweer een 
zoektocht startte naar fondsen, sponsors en samenwerkingspartners. De benedenver-
dieping met MAKcafé werd in 2018 vernieuwd en is sindsdien een interactief Water-
LAB rijker. In januari wordt de nieuwe tentoonstelling ‘West-Friezen, land en water’ 
geopend!
Hoe is het West-Friese landschap ontstaan, welke waarden waren destijds belangrijk, 
hoe gaan we hiermee om in de toekomst en welke rol heeft Natuurpark Blokweer 
daarbij? Hoe werd er 
gewoond en gewerkt en 
kunnen we het vergro-
ten van biodiversiteit en 
hoe wij nu wonen met 
elkaar verbinden? Welke 
rol heeft waterbeheer 
in dit toekomstplaatje 
en wat kunnen we zelf 
doen?
De nieuwe landschaps-
beleving zal interactief 
antwoorden en inspi-
ratie geven en wellicht 
weer nieuwe vragen 
oproepen. Sommige bestaande tentoonstellingsitems hebben een nieuw jasje ge-
kregen. Onder andere de mollengang, voor kinderen dé manier om zelf al kruipend 
het thema bodem te beleven, is vernieuwd en is verrijkt met een heuse Nachtsafari. 
Landschapswanden, een soortengalerij en een polder-challenge zijn compleet nieuwe 
elementen.
In januari wordt de tentoonstelling, die samen met Rozemond Tentoonstellingen 
is gemaakt, officieel geopend. Door de strengere coronavirusmaatregelen en de 
lockdown was dit in december niet mogelijk. De exacte datum wordt nog kenbaar 
gemaakt.

Samenwerking
De vernieuwing hebben we enkel en alleen kunnen realiseren met de niet aflatende 
inzet van onze technische vrijwilligers en een aantal onmisbare fondsen en sponsors. 
Ook de samenwerking met regionale organisaties is onmisbaar geweest. Zij stelden 
informatie, beeldmateriaal en historische objecten beschikbaar.



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 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 doordeweeks op dinsdag tot en met 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. 23 jan. 19.00 uur Oosterblokker Eucharistieviering
   Westwoud GEEN VIERING
Zo. 24 jan. 09.30 uur Zwaag Eucharistieviering
  11.00 uur Hoorn Eucharistieviering
Za. 30 jan. 19.00 uur Oosterblokker Eucharistieviering
   Westwoud  GEEN VIERING
Zo. 31 jan. 09.30 uur Zwaag Eucharistieviering
  11.00 uur Hoorn Eucharistieviering
Za. 06 feb. 19.00 uur Westwoud Eucharistieviering
   Oosterblokker GEEN VIERING
Zo. 07 feb. 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.

In verband met de coronapandemie zijn er voorlopig geen kerkdiensten in de Dorps-
kerken van Zwaag en Blokker. Wel is er elke zondag om 10.00 uur een online viering 
vanuit het Octaaf.



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 - 24 72 9060
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


