
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 19 februari kunt u inleveren 

uiterlijk op woensdag 10 februari 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 2 5 februari 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

- Eef Smal - Annemieke Ooms - Jan Koen
- Henny Schoonderwoerd - Corina van Willegen 
- Mandy van der Laan - Chris Baesjou
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Volg ons ook op Facebook: www.facebook.com/Samenspel

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

Inkomstenbelasting en ouderenbonden 
Zoals elk jaar willen leden van de ouderenbonden u helpen met het invullen van uw 
belastingaangifte. In de gehele gemeente Medemblik staan invullers voor u paraat.
Bent u gepensioneerd en heeft u een verzamelinkomen tot 35.000 euro (als u alleen-
staand bent) of tot 50.000 euro (als u gehuwd of samenwonend bent)? 
Dan kunt u als lid van een ouderenbond gebruikmaken van de belastinginvullers van 
onze ouderenbonden.
De belastinginvuller werkt op basis van vrijwilligheid. Wel brengt de invuller ge-
maakte onkosten, zoals reis- , kopieer- en printkosten, in rekening. De vergoeding 
bedraagt overigens nooit meer dan ongeveer 10 euro per huishouden.

In februari wordt de machtigingscodebrief automatisch verzonden aan burgers die 
vorig jaar ook gebruik hebben gemaakt van een dergelijke code. Deze code is nodig 
in de situatie dat de burger iemand anders wil machtigen voor het doen van de aan-
gifte inkomstenbelasting. De code wordt naar het huisadres gestuurd van de burger 
die hulp vraagt. Dus alleen voor diegenen die in 2020 ook een code hebben gehad. U 
moet voor elk jaar een nieuwe belastingcode hebben. 
Deze kan worden aangevraagd bij de Belastingdienst: 088-1236555. Binnen vijf dagen 
komt deze in een witte envelop bij u in de bus.

Jaarlijks helpen de gezamenlijke ouderenbonden meer dan 125.000 leden met het 
doen van de aangifte inkomstenbelasting. In meer dan 12.000 gevallen regelen wij 
huurtoeslag en meer dan 15.000 leden profiteren jaarlijks van zorgtoeslag, dankzij de 
inzet van bijna 2.600 vrijwillige belastinginvullers die hier in de eerste maanden van 
het jaar erg druk mee zijn. 

Wilt u ook hulp bij het invullen van uw belastingaangifte? 
Meer informatie bij Cisca Groeneveld, 0229-201519 of seniorenNKL@ziggo.nl .

Ophaaldata oud papier Blokker
Het oud papier wordt elke woensdag in de oneven 
weken opgehaald in Blokker. De opbrengst komt 
ten goede aan De Blokkers.

OPHAALDATA: WOENSDAG 17 FEBRUARI
 WOENSDAG   3 mAARt
SVP PAPIER GEBUNDELD OF IN DOOS/BAK AAN DE WEG ZETTEN.



Het Ooievaarsnest steekt ouders hart onder de riem

We horen het vrijwel dagelijks: “als de scholen 
maar weer snel open mogen…” Voor ouders 
valt het niet altijd mee om het eigen werk én 
het schoolwerk van de kinderen te managen. Tussen 9.00 en 12.00 uur zitten de kin-
deren van het Ooievaarsnest in de online ‘klas’. Ze worden door de leerkrachten geïn-
strueerd en bijgestaan bij lezen, rekenen, spelling en taal. Vooral voor ouders en ver-
zorgers van de jongere kinderen betekent dit dat zij zelf ook zo’n drie uur letterlijk 
en figuurlijk bij de les moeten blijven. En na de lunch is het vervolgens tijd voor het 
huiswerk dat gemaakt moet worden. Ook dat vraagt een toeziend oog van een ouder 
of in sommige gevallen een oudere broer of zus of opa en oma. We realiseren ons dat 
dit een flinke dosis flexibiliteit en geduld vraagt thuis. Vandaar dat we hiervoor graag 
onze waardering wilden tonen, door bij alle ouders een lekkere reep chocola langs te 
brengen. Gewoon, voor een rustmomentje en om te laten weten dat we weten hoe 
het is: een pittige klus. 
Naast het online onderwijs 
verzorgt het Ooievaarsnest na-
tuurlijk ook noodopvang voor 
kinderen die niet thuis opge-
vangen kunnen worden, omdat 
hun ouders een cruciaal beroep 
hebben en niet thuis kunnen 
werken. Op school zorgen we 
ervoor dat de kinderen het on-
derwijs van hun juf volgen via 
het scherm, hun huiswerk ma-
ken en er ook tijd overblijft om 
te spelen en te ontspannen. Op 
de drukste dag zijn er een kleine twintig kinderen van alle leeftijden. Een mooi groepje 
om ook eens wat anders te doen: pannenkoeken bakken, wol vilten, verstoppertje door 
de school, dansen of een hut bouwen. Doordat we een kleine school zijn, kennen alle 
kinderen elkaar en vermaken ze zich prima, ongeacht de leeftijdsverschillen. 
Natuurlijk kijken we ernaar uit om alle kinderen weer op school te kunnen ontvan-
gen. Maar gezondheid en veiligheid staan echt voorop: voor kinderen en ook voor 
medewerkers. Gelukkig hebben we laten zien dat we snel kunnen schakelen: kinde-
ren, ouders en leerkrachten pakten het snel en goed op en samen doen we ons best 
voor goed onderwijs voor alle kinderen. Binnen een paar dagen hadden kinderen een 
Chromebook van school thuis tot hun beschikking en waren alle kinderen en ouders 
aangesloten op de digitale classroom. We ontvangen dagelijks leuke filmpjes en foto’s 
van de kinderen om te laten zien wat ze allemaal doen. Ook dit is waar een kleine 
school groot in kan zijn. 
Het Ooievaarsnest is een openbare basisschool met zo’n 100 leerlingen aan de Kalb-
straat in Zwaag. Meer weten? Kijk op www.obshetooievaarsnest.nl .



Lees verder op de volgende pagina >>

Carnavalsvereniging De Blockeniers

Beste inwoners van het rijk der Blockeniers, 
de Leste Stuyver en daarbuiten,

Carnavalsverenigingen de Leste Stuyver en De Blocke-
niers organiseren zaterdag 13 februari in samenwerking met De Harmonie en Sportca-
fé Zwaag een interactieve carnavalsshow. In de middag is er om 15.00 uur een gewel-
dige carnavalsbingo voor de kinderen en in de avond vanaf 19.30 uur een interactieve 
swingo. Ook brengen prins Skik, adjudant Bloid en de hofdames Marije en Esmee 
samen met Jan Jong de mensen die een steuntje in de rug verdienen een bezoekje, 
natuurlijk ook anderhalve meter afstand. Wilt u De Blockeniers ondersteunen? Ga dan 
naar www.deblockeniers.nl.

Kindercarnaval Bingoshow
Zaterdag 13 februari organiseren wij voor de kinderen een fantastische interactieve 
middag in carnavalssferen. Lekker thuis in de huiskamer meespelen voor diverse 
mooie prijzen en meedoen met onze fantastische interactieve carnavalsshow. De show 
begint om 15.00 uur en duurt tot circa 17.00 uur. 

Bij aanschaf van de Carnavalskinderbox zit een bingokaart. In totaal spelen wij twee 
rondes van tien prijzen per ronde, in totaal zijn er twintig fantastische prijzen te 
winnen. Uiteraard is het de bedoeling dat de ouders deze middag een handje hel-
pen. Heb je bingo? Dan kom jij misschien live in de uitzending bij onze presentator. 
De hoofdprijs van iedere ronde wordt bij jou thuis bezorgd deze middag (live in de 
uitzending via een livestream).

Naast de bingo zorgen wij voor toepasselijke invulling en entertainment deze middag. 
Verder zijn er voor de beste TikTok-inzendingen bij onze ‘hotline’ bijzondere attenties 
te winnen. Kortom, een middag die de jongsten onder ons niet mogen missen!
De Kinderbox is via de onderstaande link te bestellen. De Kinderbox kost 16,50 euro, 
dat is inclusief bingokaart, leuke attentie en wat lekkers. Afhalen van de Kinderbox 
kan bij Sportcafé Zwaag of De Harmonie in Oosterblokker op zaterdag 13 februari 
tussen 09.30 en 13.30 uur. De Kinderbox is te bestellen via www.harmonieblokker.nl.

De Grote Carnavalsshow
Een fantastische interactieve carnavalsshow bij jou in de huiskamer! Zaterdagavond 
13 februari vanaf 19.30 uur organiseren wij een prachtig carnavalsfeest bij jou thuis. 
Wij verzorgen een avondvullend programma bomvol entertainment en gezelligheid. 
De avond bestaat uit een ‘swingo’, een muzikale bingo met fantastische prijzen, Rad 
van Fortuin, diverse liveoptredens en uitgebreid entertainment en speciale optredens. 
Daarnaast valt er een prijs te verdienen voor de leukst aangeklede huiskamer én de 
beste TikTok-inzendingen bij onze WhatsApp ‘hotline’!



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 
oneven weken opgehaald in Zwaag.

OPHAALDATA: 
mAANDAG 15 FEBRUARI
mAANDAG   1 mAARt

Meedoen kan door onze speciale Carnavalsbox te bestellen. De box bestaat uit ludie-
ke feestitems, attributen, shots en veel meer om er een ouderwets gezellig avondje 
van te maken in de huiskamer. Bij aanschaf van de box zit een unieke swingokaart. Is 
jouw kaart vol? Dan heb je swingo! 
Het unieke aspect is dat wij niet jouw prijs bepalen, die bepaal je zelf. Via een live-
verbinding kom je bij ons in de studio en kun je één van de prijzen zelf uitzoeken. Dit 
zijn weer fantastische en grote prijzen. Mocht de regelgeving dit toelaten wordt de 
hoofdprijs live naar jou gebracht. Je komt dan dus live in onze uitzending! Daarnaast 
heeft jouw swingokaart een uniek nummer waarmee live in de uitzending ook mooie 
prijzen zijn te winnen tijdens het Rad van Fortuin. De Carnavalsbox is in combinatie 
met de Kinderbox te verkrijgen voor een gereduceerd tarief.

Uiteraard zijn er meerdere swingokaarten aan 
te schaffen (extra swingokaart 7,50 euro). 
Zie hiervoor de opties in het bestelmenu op 
www.harmonieblokker.nl. 
Kortom, wij gaan weer zorgen voor een 
onvergetelijke, gezellige én veilige carnavals-
avond bij jou thuis op zaterdag 13 februari om 
19.30 uur. Uiteraard met de muzikale omlijsting 
van Feest-dj Edje.

Alzheimer Café Hoorn online

Woensdag 17 februari wordt een bijeenkomst van Alzheimer Café Hoorn in de 
Hoge Hop opgenomen. De bijeenkomst is online te bekijken via https://www.
alzheimer-nederland.nl/regios/west-friesland. Het onderwerp deze avond luidt: 
‘Coronatijd, wat betekent dat voor mij?’. Welke zorgen brengt dit met zich 
mee? Hoe vul ik de dag in? Heeft deze periode mij ook iets gebracht? 
Als ervaringsdeskundigen wordt een echtpaar uitgenodigd om samen met hen 
deze thema’s te bespreken. De gespreksleider van deze opname is Elly Buter.



  Column Anja

Al 54 jaar gaat het hek (van de dam) open bij de Leut-
tempel in Zwaag tijdens carnaval. De mooiste optocht van 
boven de rivieren rijdt met luide muziek door het dorp. 
Dit alles wordt georganiseerd door de carnavalsvereniging Het Masker. “Jaaaaah, 
polonaise! We zijn gewoon niet meer te houden, want we gaan de hut verbouwen. 
Handjes, handjes, bloemetjesgordijn. Señorita, dit is het momentooooh en het cres-
cendooooh. En nu allemaal naar links en rechts, heeeeeeh hoooooh.”

Wauw, ik kom al helemaal in de stemming met al die carnavalshits die luidkeels mee-
gezongen worden op het Zottenbal en de andere avonden. Of je nou een Skuumkop, 
Kluitenklapper, Gespierde Spijker, Dolle Diva of een gewone ZooooottenKraaakeeeer 
bent, je hoort erbij als je er bij bent en meedoet aan dit uit hand gelopen fanatisme. 

Al jaren ging ik met de Zottenkrakers naar het Zottenbal. Wat begon met molentjes 
op ons hoofd van vouwblaadjes mondde uit in steeds professionelere verkleedpar-
tijen. We vergeten nooit meer dat we een jaar verkleed als leverworsten ieder in een 
kleine isolatiecel stonden te wachten tot de ontmaskering. Als je de tweede prijs 
wint moet je heeeel lang in je worstpak staan zonder een biertje te kunnen drinken. 
Gelukkig wonnen we consumptiebonnen die we wel nodig hadden om de dorst te 
lessen. Je moet er wat voor over hebben om hoog te scoren. We hebben heel wat 
bedacht, geplakt, geknipt en genaaid, zoals zovelen hier in Zwaag. 

En opeens kwam er corona. 

Tja, dan zit je wel even in (knap)zak en as als het Masker zijnde. Maar dat duurde 
natuurlijk niet lang. Met de social media, de creativiteit en fl exibiliteit van deze 
vereniging wordt er heel veel gedaan om de stemming erin te houden. Er kwam een 
echte persconferentie met gebarentolk met mededelingen voor het Zwaagse volk. 
De  online Masker-Quiz was een groot succes. Prins Roberto van 2020 blijft de prins 
tijdens de 54 ½de editie. Kan in 2022 toch een jubileum gevierd worden, hoe slim is 
dat! De optocht is afgelast, maar het carnavalsweekend gaat echt niet ongemerkt 
aan Zwaag voorbij. Laat dat maar aan het Masker over. Kom Zottenkrakers, we gaan 
alvast (oefen)feesten via teams.
“Alaaf, alaaf, mahoe!”

Carnaval in Zwaag, 
dat mag je niet missen



Voor de liefhebber:  
Sony Minidisc Deck met een aantal minidiscs en gebruiksaanwijzing.

Koopje: 75 euro. Boomgaarden 35 / IJsvogel 84 Blokker. Tel. 0229-245393

Verloren dinsdag 19 januari: een mooie goudkleurige met groen jade puntige 
steen smal hangend, deze ben ik verloren onder het wandelen door het 

Drachterveld via Wijzenddijkje via Noorderdracht, Boekert en daarna 
Oosterblokker, Essinglaan en zo terug naar de Pennekamplaan 56.

Magneetboorstandaard Jäger 220V, opname rond 43mm. 
Vraagprijs 80 euro. Tel. 06-51178410.

Wij willen iedereen bedanken voor de hartverwarmende belangstelling 
en de vele kaarten na het overlijden van onze lieve vader en opa

Jac Berkhout
Het zal bij ons een dankbare herinnering blijven.

Kinderen en kleinkinderen

Tuinman heeft nog tijd voor uw  klussen in uw kleine of grotere tuin.
Diverse werkzaamheden zoals snoeien bomen en struiken, onkruid wieden, gras 
maaien, opruimen tuinafval etc., tuinspitten en planten van planten en struiken.

Geen bestratingswerk. Bel 06-12568309

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

Familieberichten & Zoekertjes
TE KOOP

VERLOREN

DANKBETUIGING

AANGEBODEN



Deze rubriek is uitsluitend bestemd voor zoekertjes en familieberichten van particulieren 

(geen onroerend goed). Gevonden voorwerpen kunt u gratis plaatsen. 

Commerciële uitingen van handelaren en bedrijven worden niet geplaatst.  

De redactie bepaalt of uw inzending in deze rubriek past en hierover kan niet worden 

gecorrespondeerd.

Voor plaatsing in het Samenspel van 19 februari graag uiterlijk op  
WOENSDAG 10 februari 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.

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

Ook zin in sociale contacten 
nu de lockdown nog wel even voortduurt?

Het Opbouwwerk en het Rode kruis starten 
met digitaal koffie drinken. We merken, 
nu de lockdown voorlopig nog even voort-
duurt, dat de behoefte aan sociale contacten 
erg groot is en nog groter wordt. En waar-
om dan niet digitaal gaan koffie drinken? 
Aan de hand van thema’s en interesses van 
de mensen die meedoen, bepalen we met 
elkaar waar we het over gaan hebben. Het online koffie drinken is nu gestart op dins-
dagmiddag van 16.00 tot 17.00 uur. We gaan er ook één starten op de maandagoch-
tend. Maar op een avond is ook zeker een optie.
U heeft een computer of een smartphone nodig. De opbouwwerkers kunnen u 
helpen hoe u kunt meedoen. Geef u op, we gaan er gezellige momenten van maken 
waarin we elkaar kunnen inspireren en motiveren in deze moeilijke tijd.
Zin om mee te doen? 
Aanmelden kan via opbouwwerk@medemblik.nl of bij een van de opbouwwerkers: 
Sylvette Ernsting (06-50154820) of Remco Koelemeijer (06-50154777).



Lees verder op de volgende pagina >>

Vrienden en vriendinnen van Het masker

Als de wind van verandering waait, bouwen sommige 
mensen muren en anderen windmolens. 
Waarom binnen je comfortzone blijven als daarbuiten 
veel meer te beleven valt?
Tja, het is een beetje een rommelige tijd maar het komt 
er dan toch bijna aan: carnaval 2021!  
We zijn er ondanks alles toch een beetje zenuwachtig 
van, want dit is voor Het Masker ook allemaal nieuw.  
Dat was een aangename verrassing op de deurmat. Toch nog een Maskerwaardig 
kleurrijk informatiebulletin met boordevol informatie, mooie woorden, fraaie plaat-
jes, bijzondere pakketten, leuke puzzel, grappige kleurplaat en noem het maar op. 
Mocht u nu niet een exemplaar thuis hebben ontvangen (dit kan komen omdat 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.
Maar wat staat er allemaal op het programma volgend weekend  voor dit bijzonder 
54½ jaar? 

Het gehele carnavalsweekend: 12 tot en met 16 februari: Masky Jacht
Voor kinderen uit groep 3 t/m 8, start vanaf je eigen huis.
Een leuke speurtocht binnen een bepaald 
gebied in het dorp Zwaag. Achter vele 
ramen binnen het aangegeven gebied zit 
een Masky met een letter verstopt. Het is 
de bedoeling om er zoveel mogelijk te ver-
zamelen om de zin te kunnen maken. De 
instructies en het deelnameformulier kun 
je downloaden vanaf onze website www.
carnavalzwaag.nl onder kopje ‘54½ editie’. 

Vrijdag 12 februari: Knapzakkenfeest Thuisblijf Editie
Vanaf 20.30 uur via www.carnavalzwaag.nl of www.twitch.tv/carnavalzwaag
Het Knapzakkenfeest is altijd een dijk van een avond voor de jonge 50-plusser tot aan 
de superfitte tachtiger. Absoluut geen bejaardensoos, maar een heerlijke warming-

up voor een daverend carnaval in ons 
mooie Zwaag gepresenteerd door De Ex 
Prinsen Club. Zij gaan u vermaken met 
een uniek programma wat dit jaar dus 
online plaatsvindt. De complete show 
duurt ongeveer tot 22.00 uur gevolgd 
door een muzikale afsluiting!



Zaterdag 13 februari: Digitale Kinderoptocht
Vanaf 16.30 uur via www.carnavalzwaag.nl of www.twitch.tv/carnavalzwaag

Normaliter hebben we na-
tuurlijk die fantastische mooie 
Grote Zwaagse Kinderoptocht 
die door ons dorp slingert. De 
kinderen hebben evengoed hun 
creativiteit gebruikt, want ze 
hebben namelijk thuis geknut-
seld, gekleurd en gebouwd 
aan hun creaties en daarvan 

foto’s en filmpjes naar ons toegestuurd. Wij hebben daarvan  een hele bijzondere 
Kinderoptocht gemaakt, maar dan digitaal! Aansluitend om circa 17.00 uur volgt de 
Live Prijsuitreiking. Alle deelnemers worden om de beurt door Adjudant Jeroen in de 
juiste volgorde opgenoemd. Als bekend is wie er uiteindelijk gewonnen heeft, komt 
de middag tot een einde. Je eventueel gewonnen prijs wordt thuisbezorgd!

Zaterdag 13 februari: Landelijke CarnavalsQuiz
Vanaf 20.00 uur via www.twitch.tv/quizzardsonline
Onze vrienden Peter Takken en Bas Manshanden van 
Quizzards verzorgen deze avond vanuit hun eigen studio 
in Zwaag een landelijke CarnavalsQuiz. Het belooft een 
gezellige, bonte en waarschijnlijk educatieve avond te 
worden met na afloop een muzikale carnavaleske after-
party! Meer informatie en tickets op www.quizzards.nl .

Zondag 14 februari: Versier-je-
eigen-huis
Normaliter is Zwaag met car-
naval rijk versierd met vlag-
getjes, attributen en noem het 
allemaal maar op. Dat is altijd 
een prachtig gezicht. Dat er dit 
bijzondere jaar geen optochten 
zijn, hoeft natuurlijk niet te 

betekenen dat het versieren van Zwaag ook gelijk van de baan is. In tegendeel zelfs! 
Wij hebben iedereen in Zwaag  opgeroepen om het zelfs nog gekker te maken, maar 
dan specifiek bij hun eigen woning. Het wordt een prachtig mooi gezicht als je deze 
zondag door Zwaag rijdt, fietst of loopt.
Op deze manier maken we als dorp een statement en laten we zien dat carnaval in 
ons hart zit en we altijd carnaval zullen blijven vieren. De prijsuitreiking vindt online 
plaats tijdens het avondprogramma.

Lees verder op de volgende pagina >>



Lees verder op de volgende pagina >>

Zondag 14 februari: Zwaagse 
Ranking the Stars Potpourri
Vanaf 20.00 uur via 
www.carnavalzwaag.nl of 
www.twitch.tv/carnavalzwaag
Het bouwen van de meest 
fantastische creaties kan dit jaar 
helaas niet en ook het instude-
ren van een gezamenlijke act 

valt niet binnen de regels. Toch hebben wij aan alle optochtdeelnemers gevraagd om 
hun creativiteit aan te spreken door individueel of per koppel een act, dansje, liedje, 
mopje, goocheltruc of wat dan ook te bedenken en uit te voeren. Ook hebben wij 
de optochtdeelnemers gevraagd om een lijstje met niet alledaagse vragen te beant-
woorden die veelal betrekking hebben op de andere groepen en natuurlijk carnaval. 
Tijdens deze digitale bonte avond worden de antwoorden van de optochtdeelnemers 
gerankt en besproken zoals in het televisieprogramma Ranking the Stars. Om het 
geheel nog dynamischer te maken, worden de creatieve invullingen van de optocht-
deelnemers afwisselend vertoond. Hilariteit alom dus.

Maandag 15 februari: The Mas-
ked Singer: Zwaag Editie
Vanaf 20.30 uur via 
www.carnavalzwaag.nl of 
www.twitch.tv/carnavalzwaag
Een beetje Swaeghs Zottenbal, 
wat in het verleden ook wel 
gemaskerd bal genoemd werd, 
maar dan rechtstreeks in je 

huiskamer. Dat is wat de Zwaagse editie van The Masked Singer je gaat brengen deze 
vermakelijke avond. Talentvol Zwaag treedt in de voetsporen van het gelijknamige 
televisieprogramma The Masked Singer. Een zangcompetitie dus waarin bekende en 
minder bekende Zwagers gemaskerd en gehuld in bijzondere kostuums de strijd met 
elkaar aangaan. Wie zit er toch verborgen in het pak? Een jury gaat haar uiterste best 
doen om de ware identiteit van de karakters te achterhalen. U thuis mag stemmen op 
uw favoriete karakter en het karakter met de meeste stemmen is de winnaar!

Dinsdag 16 februari: Dikke Dolle Dinsdag: Thuisblijf Editie
Vanaf 20.30 uur via www.carnavalzwaag.nl of www.twitch.tv/carnavalzwaag
Dinsdagavond is The Grand Finale van het vijfdaagse carnavalsfeest. Normaliter na-
tuurlijk in de Leuttempel, maar nu online. Een vermakelijke en gevarieerde show met 
optredens, sketches en humor wordt u gebracht door Ereleden, EPC-ers en Maskerle-
den. De complete show duurt tot ongeveer tot 22.00 uur en wordt gevolgd door een 
muzikale afsluiting!



Mocht u een ‘hoe overleef ik carnaval-pakket’ hebben 
besteld, vergeet hem dan niet op te halen bij De Witte 
Valk op woensdag 10 of donderdag 11 februari tussen 
18.00 en 19.45uur.

Wij wensen iedereen een te gek digitaal carnaval 2021. 
Het Masker, Prins Roberto en de Hofdames Amber & 
Liza hebben er in ieder geval enorm veel zin an. 
Alaaf, alaaf, Mahoe!

Het Masker wenst u een fantastisch carnaval toe!
Tot leut op www.carnavalzwaag.nl en tot volgend Samenspel

Coverstory: Blokker

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

De naam Blokker is afgeleid van het woord ‘Blokweer’, 
wat verwijst naar een rechthoekig en vierkant land dat 
werd gevormd door twee sloten aan weerszijden ervan. 
In de dertiende eeuw was al sprake van een westelijk en 
een oostelijk deel.  Het westelijk deel heette toen Wester-
blokweer, in 1396 Westerblocwer. Het oostelijk deel heette 
in die tijd Oesterblocwer. Blokker heeft een tijd onder de 
stede Westwoud gevallen, die in 1414 stadsrechten kreeg. Later is Blokker zelfstandig 
geworden.
Bij de herindeling van de gemeente is begin 1979 Westerblokker bij de gemeente 
Hoorn gevoegd. Oosterblokker valt onder de gemeente Drechterland.
Eén van de bezienswaardigheden van Blokker is natuurlijk molen De Krijgsman aan 
de Noorderdracht, waar tegenwoordig een winkel in bakkersbenodigdheden is ge-
vestigd.  Een mooi overblijfsel uit de geschiedenis is boerderij De Barmhartige Samari-
taan die dateert uit 1659. En dan is er natuurlijk nog de Nederlandse Hervormde Kerk 
op de hoek van de Kolenbergstraat en Westerblokker. Deze dateert van ongeveer 
1500 en was eerst alleen een parochie.

In 1964 kreeg Blokker landelijke bekendheid door het optreden van de wereldbe-
roemde band The Beatles uit Liverpool.  Zij traden op in de voormalige groenteveiling 
Op hoop van Zegen.  Een monument dat aan deze gebeurtenis herinnert is te vinden 
op de hoek van de Zuiderdracht en de Oosterblokker, schuin tegenover het oude 
veilinggebouw.



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

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

Kom hockeyen bij WFHC in Hoorn

Helaas kan er binnen niet worden gesport. De basisscholen zijn ook dicht. 
Kinderen zitten dus noodgedwongen meer binnen.

Moeten ze er toch even uit? Kom dan hockeyen bij WFHC. Dat kan tot de voorjaarsva-
kantie (20 februari) geheel vrijblijvend.
Voor kinderen uit groep 3 kan dat op zaterdagochtend van 10.00 tot 11.00 uur
Voor kinderen uit groep 4 kan dat op woensdagmiddag van 16.00 tot 17.00 uur
Voor kinderen uit groep 5 kan dat op woensdagmiddag van 16.00 tot 17.00 uur
Voor kinderen uit groep 6 kan dat op woensdagmiddag van 17.15 tot 18.15 uur
Voor kinderen uit groep 7 en 8 kan dat op maandagmiddag van 17.00 tot 18.30 uur 
(JONGENS)
Voor kinderen uit groep 7 en 8 kan dat op maandagmiddag van 17.30 uur tot 18.30 
uur (MEISJES)

Onze trainers staan klaar om de kinderen op een leuke manier alle basistechnieken 
van het hockeyspel aan te leren. Spelplezier en veiligheid vormen, naast het aanleren 
van technische en tactische vaardigheden, de belangrijkste uitgangspunten voor de 
training. 

Je kunt op je gymschoenen deelnemen aan de trainingen. We hebben een stick voor 
je te leen. Het dragen van een gebitsbeschermer (bitje) is verplicht bij hockey. Ook ad-
viseren wij om scheenbeschermers te dragen. Zowel een bitje als scheenbeschermers 
zijn online te bestellen.

Wilt u meer informatie of een kind aanmelden voor de trainingen gedurende deze 
periode? Stuur dan een e-mail naar tc@wfhc.nl. De kosten voor vier weken training 
bedragen vijf euro totaal.

Ook bij ons gelden de reguliere coronamaatregelen. Meer informatie kun je vinden 
op de website www.wfhc.nl .



Nieuws van...

Het nieuwe jaar is inmiddels ruim een maand oud, 
maar wij willen alle leden, hun familie en alle lezers 
van Samenspel alsnog voor de rest van 2021 een gezond jaar toewensen.
De tijd verstrijkt, zo lijkt het onder deze omstandigheden, langzamer: weinig sociale 
contacten, een avondklok, winkels en clubs dicht, en voor hoe lang nog?
Het valt tijdens deze lockdown niet mee om te doen of het allemaal zo gezellig is, 
ofschoon er wel gezegd wordt dat er licht is aan het eind van de tunnel. Nu de vac-
cinatie begonnen is, gaan we misschien op weg naar betere tijden. Al zal het voor het 
koor nog wel even duren voor wij onze stemmen weer samen mogen laten klinken op 
de diverse podia, zowel in ons thuishonk De Witte Valk als elders in het land.
Wij blijven hopen dat we dit jaar zo spoedig mogelijk weer bij elkaar kunnen komen 
om te zingen, daar wordt toch iedereen weer vrolijk van.
In de tussentijd wensen wij iedereen veel gezondheid en geduld toe.
Veel sterkte tijdens de lockdown en stay safe.

Vriendelijke groeten, het bestuur Swaegh Zingt

Verbinding
Het is alweer even geleden dat jullie van ons hebben gehoord. Het is immers winter 
en er is dus weinig gaande in ons PereBessegaard-moestuintje. Alhoewel....als je goed 
kijkt zie je toch een bloemetje van de stokroos bloeien. Mooi hoe zo’n bloem toch de 

kracht vindt om ondanks de kou en de wel heel natte 
voeten tot bloei te komen.
Bij ons mensen is dit soms ook het geval. En nu in 
deze lastige tijd is wat extra nabijheid of hulp soms 
net dat zetje wat je nodig hebt. Even een praatje, een 
boodschapje of wellicht een helpende hand. En laat 
het doel van onze buurttuin nou toch net verbinding 
met elkaar zijn! Eigenlijk past dat heel mooi bij deze 
tijd en is er een hoop mogelijk op een coronaveilige 
manier. 
Dus buurtgenoten in Zwaag: mocht je een boodschap-
je nodig hebben, of gewoon even een praatje willen 
maken...trek aan de telefoon- of deurbel. Je hoeft 
niet zwak, ziek, oud of misselijk te zijn, iedereen kan 
het weleens zat zijn of dat het even niet lukt. Volgen-

de week zou het zomaar weer andersom kunnen zijn. En als er toch al iemand anders 
boodschappen gaat doen, hoeveel moeite kost het dan? Je kunt dus gerust contact 
opnemen met Joke op de Bessegaard 2 of Ans op de Peregaard 4, telnr 06-30705475.

Groetjes van de moestuingroep, Ans, Fia, Sonja, Joke en Marjo



mindfulness vanuit je huis én begeleiding vanuit het mCO

Medisch Centrum Oost nodigt haar patiënten uit mee te doen met de cursus 
Mindfulness. Je werkt met een online module Mindfulness van Therapieland die 
bestaat uit een groot aantal oefeningen. De module wordt ondersteund door 
onze psycholoog Nicole Kruijning, met wekelijkse online bijeenkomsten. Hier 
kun je vragen stellen, worden oefeningen toegelicht en extra oefeningen aange-
boden. Onze ervaring is dat wanneer je een cursus samen start de kans groter is 
dat je deze ook afmaakt en positieve resultaten behaalt.

Bewezen is dat door het regelmatig beoefenen van mindfulness je stress vermin-
dert. Daarnaast zorgt het ervoor dat je minder piekert, somber of angstig bent. 
Uiteindelijk zijn deze klachten namelijk ook een soort automatische patronen. 
Verder is gebleken dat mindfulness je concentratie verhoogt. Mindfulness 
vergroot je inlevingsvermogen in anderen, je mogelijkheid om liefdevol te zijn 
waardoor je relaties verbeteren (met je partner, maar ook met vrienden en col-
lega’s). Mindfulness vergroot ook je creativiteit, aangezien er andere hersende-
len geactiveerd worden. En ook niet onbelangrijk: het heeft een positief effect 
op je bloeddruk, je gemiddelde hartslag gaat omlaag en het hormoon dat voor 
stress zorgt, cortisol, neem af.

Door elke dag te oefenen kun je andere patronen aanleren. Onze inschatting is 
dat je elke dag ongeveer een half uur hiermee bezig bent, naast de wekelijkse 
gezamenlijke bijeenkomst op maandagavond van 19.30 tot 20.15 uur.

Start is 22 februari, van 19.30 tot 20.15 uur.

Als je mee wilt doen, geef je dan op per mail: nicole@medischcentrumoost.com.
Dan volgt een mail met meer informatie.

Met vriendelijke groet,
A.E. Meijer en A.J.M. Bos, huisartsen

mededeling van 
medisch Centrum Oost

De huisartsenpraktijk is wegens 
nascholing, vakantie of nachtdienst 
gesloten op:
dinsdag 2 maart



team Sportservice brengt senioren ook thuis in beweging 

Team Sportservice heeft als doel iedereen van 0 tot 100 
jaar de kracht van sport en het plezier van bewegen te 
laten ervaren. Gedurende het hele jaar worden veel ac-
tiviteiten, sportlessen en toernooien georganiseerd. De 
huidige omstandigheden vragen bij veel activiteiten om 
een aangepaste organisatie. Een voorbeeld hiervan is Fitness voor Senioren. Helaas 
kan dit niet op  gebruikelijke wijze plaatsvinden. Maar gelukkig is er een alternatief: 
Fitness voor Senioren via een digitaal platform. “Een beetje onwennig maar toch ook 
wel heel leuk”, aldus Michelle Maliszewski (coördinator). Alle senioren in West-Fries-
land zijn van harte welkom om mee te doen. 

Eind december is Team 
Sportservice gestart met de 
eerste les via Zoom. Natuur-
lijk geven wij liever op loca-
tie les. Naast het bewegen 
heeft de les namelijk ook 
een sociale functie. Deelne-
mers vinden het gezellig en 
ontmoeten elkaar graag. 
Gelukkig is dat digitaal ook 
mogelijk. Een half uur voor 
aanvang van de les is de vir-
tuele zaal geopend. Deelne-
mers hebben dan de tijd om 
rustig in te loggen en even 
met elkaar te praten. Na 
afloop is er gelegenheid om 
samen te evalueren en ge-
zellig te kletsen. Dit kan zelfs in aparte groepen, bijvoorbeeld per dorp of gemeente. 
Zo kunnen we toch voldoen aan de behoefte om niet alleen te sporten maar het ook 
gezellig te hebben.

Even wennen 
De lessen worden onder andere gegeven door Wendy Ham, zij is oefentherapeut en 
heeft veel ervaring met Fitness voor Senioren. Het lesgeven via Zoom is in het begin 
toch even wennen. Zowel voor ons als voor de deelnemers is het nieuw. We zijn nog 
aan het uittesten welke knopjes we moeten intoetsen om de microfoon aan en uit te 
schakelen en kijken hoe de les zo duidelijk mogelijk in beeld kan worden gebracht. 
Meestal komen we er met elkaar wel uit.

Lees verder op de volgende pagina >>



Enthousiast
De reacties op de eerste les waren enthousiast. De deelnemers vonden het een mooie 
uitkomst om zo toch seniorenfitness te kunnen volgen. 
Iedereen kan deelnemen aan de lessen. Soms is er een flesje water nodig om toch wat 
gewicht in de armen te hebben. Zo zijn de deelnemers toch in beweging met elkaar.

Fanatiek 
Een trouwe deelnemer aan de lessen is Ank Koevermans. “Ik vind het heel erg fijn dat 
Team Sportservice een alternatief biedt voor de reguliere fitnesslessen. Ik mis natuur-
lijk een stukje gezelligheid en ben liever aan het sporten met fitnessapparaten, maar 
het is een goed alternatief. We zijn lekker in beweging en het draagt bij aan een fit 
gevoel. Alhoewel ik eigenlijk altijd wel in beweging ben, dus ik voel mij over het alge-
meen heel fit.” Mevrouw Koevermans noemt zichzelf dan ook één van de fanatieke 
deelnemers. Soms iets té. “Misschien ben ik wel iets te fanatiek. Kort geleden wilde 
ik tijdens een sprint hetzelfde tempo aanhouden als de docent. Dat moest ik bezuren 
met duizeligheid. Dat moet ik niet meer doen op mijn leeftijd (80 jaar) denk ik.”  

Ook meedoen? 
Wilt u ook een keer meedoen 
aan Fitness voor Senioren? Dan 
bent u van harte welkom. Ga 
naar www.noordhollandactief.
nl, klik op ‘inschrijven activi-
teit’, vul uw woonplaats in, ga 
naar 55+ en schrijf in. Heeft u 
vragen? Neem dan contact op 
met Team Sportservice West-
Friesland door te mailen naar 
westfriesland@teamsportser-
vice.nl of te bellen naar 
0229-287700.

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.



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

Vieringen: 

De Lourdeskapel in Zwaag is geopend op de dagen dat het secretariaat open is.
De eucharistievieringen 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!

Za. 06 febr. 19.00 uur Westwoud Eucharistieviering

   Oosterblokker GEEN VIERING

Zo. 07 febr. 09.30 uur Zwaag Eucharistieviering

  11.00 uur Hoorn Eucharistieviering

Za. 13 febr. 19.00 uur Oosterblokker Eucharistieviering

   Westwoud GEEN VIERING

Zo. 14 febr. 09.30 uur Zwaag Eucharistieviering

  11.00 uur Hoorn Eucharistieviering

Za. 20 febr. 19.00 uur Westwoud M.O.V. – Eucharistieviering

   Oosterblokker GEEN VIERING

Zo. 21 febr. 09.30 uur Zwaag M.O.V. – Eucharistieviering

  11.00 uur Hoorn M.O.V. – Eucharistieviering

Za. 27 febr. 19.00 uur Oosterblokker Eucharistievering

Zo. 28 febr. 09.30 uur Zwaag Eucharistievering

  11.00 uur Hoorn Eucharistieviering 

     13.30 uur Zwaag Vietnamese viering



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


