
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 maart kunt u inleveren 

uiterlijk op woensdag 24 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 3 19 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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St icht ing



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

Voor alle verschijningsdata en digitale edities:  www.dorpspleinzwaag.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   3 MaaRT
 WOenSDag 17 MaaRT
SVP PAPIER GEBuNDELD OF IN DOOS/BAK AAN DE WEG ZETTEN.

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

Zwaagdijk dankt zijn naam aan ‘dijk boven Zwaag’, in het 
verleden (1466) aangeduid als Zwaechdijk, later als Swaech 
Dyck en Swaeg Dyck. Oorspronkelijk was al sprake van 
een Hoog- en Laag-Zwaagdijk, een voormalige banne en 
zelfstandige gemeente. Deze banne bestond uit de dorpen 
Onderdijk en Zwaagdijk en nog een tweetal buurtschap-
pen met de namen Lagedijk en Neuvel. Zoals gezegd een 
zelfstandige gemeente die juridisch gezien onder Medem-
blik viel tussen 1289 en 1795. Van 1796 tot 1804 hoorde het tot Wervershoof. Na 
korte tijd een zelfstandige gemeente te zijn geweest, is het in 1812 bij de gemeente 
Zwaag gevoegd.
Na acties van bewoners is Zwaagdijk in 1844 weer zelfstandig geworden, de verant-
woordelijkheid bleef echter aan Zwaag toebehoren. In 1867 is Zwaagdijk weer aan 
Wervershoof toe gaan behoren, de aanduiding Hoog- en Laag-Zwaagdijk zijn toen 
verdwenen.
Sinds 1 januari 2007 behoort Zwaagdijk-West aan de gemeente Medemblik, dit omdat 
Wognum - waar men deel van uitmaakte - onder die gemeente is komen te vallen. 
Per 1 januari 2011 is ook Zwaagdijk-Oost onder de gemeente Medemblik komen te 
vallen. Zwaagdijk is van oudsher een dorp dat leefde van de fruit- en veeteelt. Ook 
werden in de streek veel bloembollen gekweekt. Zwaagdijk heeft sinds 1986 een 
Proeftuin.  De dorpsstraat van Zwaagdijk wordt doorkruist door de spoorlijn van de 
Museumstoomtram van Hoorn naar Medemblik en vice versa. Een bezienswaardig-
heid in Zwaagdijk-West is de voormalige kerk, waar de nieuwe eigenaren plannen 
hebben een zorglocatie te starten. 



Verhuisbericht
Maandag 22 februari neemt Huisartsenpraktijk Bangert en Oosterpolder zijn intrek 
in het nieuwe gezondheidscentrum aan de Strip in Zwaag.
Dit houdt in dat wij vanaf 22 februari niet meer aan de Julianalaan in Zwaag prak-
tijk houden.  Bent u ingeschreven bij de huisartsenpraktijk Julianalaan? 
Dan verandert er voor u niets en blijft uw huisarts gewoon op het vertrouwde adres. 

Sneeuwploeg Blokker in actie

Zondag 7 februari kwam de sneeuwploeg 
Blokker in actie. De sneeuwploeg bestaat uit 
de vrijwilligers René Sachs, Franklin Krikke, 
Rien van Drongelen, Ruud Braun, Gert Jan 
van Loo, Ben Sneek, Nico Leek, Adrie Schut-
te, Pé Dudink, Simon Buisman, Dries Pelt, 
Theo Lakeman, Alex Feenstra, Aad Haring en 
als reserve Sander Pelt en Gem Doodeman. 
De man die dit alles organiseert en zorgt 
voor het onderhoud en beheer van de 
sneeuwschuif/borstelmachine en zoutstrooi-
er is Paul Coffeng. 
De sneeuwploeg zorgt indien nodig zeven 
dagen van de week voor een sneeuwvrije 
route rond het Brinkpark naar winkelcen-
trum De Beurs en de artsenpraktijk aan de 
Plantage. Financieel wordt dit alles mogelijk 
gemaakt door de stichting Bejaardenzorg 
Blokker.

Julianalaan 9a - 1689 EG  Zwaag Jacobsstaf 52b - 1689 XG Zwaag
0229-212 222 0229-228 041
 

hap.julianalaan@zorgring.nl info@huisartsbangert.nl
www.julianalaan.praktijkinfo.nl www.huisartsbangert.nl

Huisartsenpraktijk „Julianalaan” Huisartsenpraktijk „Bangert en Oostpolder”



De Blokkers en trainer Jamal Yahiaoui verlengen contract

Voetbalvereniging 
De Blokkers en 
hoofdtrainer Jamal 
Yahiaoui hebben 
gezamenlijk besloten om het contract 
met Jamal met een seizoen te verlengen. 
Hierdoor zal Jamal ook volgend seizoen 
hoofdtrainer van Blokkers 1 op zondag 
zijn.
Volgens Joeri Hommersen, voorzitter van 
De Blokkers heeft Jamal  het afgelopen, 
afgebroken seizoen na een moeizame 
start de boel goed op de rit gekregen. 

Begin dit seizoen zag men deze stijgende lijn terug in de resultaten en de voorlopige 
topklassering. Hoe de rest van het seizoen gaat verlopen is nog onbekend, maar ie-
dereen kijkt er naar uit hoe Blokkers 1 weer wedstrijden kan gaan spelen. 
Jamal Yahiaoui heeft het naar zijn zin bij De Blokkers. Ze waren goed op weg in 
zowel de competitie als in de beker en hij hoopt dit seizoen alsnog te kunnen ver-
volgen. Het feit dat ook de voltallige spelersgroep heeft aangegeven door te willen, 
geeft aan dat ze de zaken bij De Blokkers goed op de rit hebben. Er gebeurt weer 
wat en de sfeer is prima. Daarom was het voor Jamal niet moeilijk om zijn contract te 
verlengen.

Over de Blokkers
VV De Blokkers is een voetbalvereniging uit Blokker. De vereniging is opgericht op 6 
november 1930 en viert daarmee dit seizoen haar 90-jarig jubileum. Met meer dan 
550 leden is het een van de grotere clubs van West-Friesland. De Blokkers biedt voor 
zowel heren, jongens en meisjes op hun eigen niveau voetbal aan.

Mededeling van 
Medisch Centrum Oost

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

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



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   1 MaaRT
MaanDag 15 MaaRT

  Column Brechje
Krachtig

Het is winter! Dat wist u ook al, dat is niks nieuws. Toch 

schreeuw ik het van de daken. Het is winter! En hoe…? 

Een dik pak sneeuw heeft ons laatst verblijd. Behalve behoorlijke nadelen heeft het 

ook voordelen. Toen ik in de namiddag een wandelingetje maakte hoorde ik vrolijk 

gegil. Voor de zekerheid keek ik waar het vandaan kwam. Twee tieners bekogelden 

twee andere tieners met sneeuwballen. Allemaal op een gepaste afstand. Ik bleef 

staan om te genieten van de pret die zíj hadden. De vrolijke stemmen die ik hoorde, 

de pretlichtjes in hun ogen, een glimlach op míjn gezicht. Het dansen van hun 

haren als ze de sneeuw van de kapot gevallen bal eruit schudden. Een helpende hand 

van een vriend om het koude witte spul uit de kraag van hun jas te vegen. Het zijn 

allemaal tekenen van verbroedering, van saamhorigheid. Het doet mij goed om te 

merken dat het nog in de mensheid zit. Soms lijkt het, als je de media moet geloven, 

dat het ieder voor zich is. Dit tafereel spreekt boekdelen van hoe de mens van nature 

is. Niet veel later kwamen er vanuit een steegje twee andere tieners aanlopen. 

Zij kregen het viertal in het oog en bukten zich om sneeuw bij elkaar te vegen. 

Voordat de andere vier wisten wat ze overkwam, vlogen van onverwachte hoek 

sneeuwballen naar hen toe. Natuurlijk werd de tegenaanval direct geopend. Het 

ongedwongene, de vrolijkheid, even doen alsof er geen pandemie is… Het beeld kan 

ik me nog voor de geest halen. Mijn mondhoeken krullen omhoog, blijdschap tintelt 

vanuit mijn hart naar mijn armen en buik. Van daaruit stroomt het verder naar alle 

plekken in mijn lichaam. In plaats van de somberheid van afgelopen maand, voel ik 

kracht. Kracht om door te gaan, om het vol te houden.



Vrienden en vriendinnen van Het Masker

Kunnen we doorgaan?
hossen of nog stilstaan?
doorgaan!
niet samen, da’s apart
doorgaan!
maar wat er ook gebeurt
carnaval blijft in ons hart

Dat was wel het motto in dit bijzondere carnavalsseizoen in deze coronatijd.

Op het moment van dit schrijven hebben we nog twee dagen te gaan voordat het 
grote en leutige vijfdaagse online evenement van start gaat. Ja ja, ook dat is car-
naval Zwaag: flexibel en creatief omgaan met de huidige situatie. Het Masker is er 
evengoed een beetje zenuwachtig voor, want zal het allemaal wel leuk genoeg zijn? 
Voor ons is het ook nieuw om ‘tv-programma’s’ van vermaak te maken voor u thuis 
om mooi vijf avonden een paar uurtjes op de bank te zitten met in de ene hand een 
biertje en de andere hand in een zak chips. Hoogst waarschijnlijk komen die versna-
peringen dan weer uit een van de vele bestelde ‘hoe overleef in carnaval-pakketten’. 
Wat een succesnummer was dat. Prins Roberto en Hofdames Amber & Liza hebben er 
in ieder geval enorm veel zin in!

Op het moment dat u dit leest, is carnaval al drie dagen voorbij en heeft u waarschijn-
lijk enorm genoten van al dat leuks wat u voorgeschoteld heeft gekregen. Het Knap-
zakkenfeest op de vrijdagavond, de Digitale Kinderoptocht en de landelijke carnavals-
quiz op zaterdag. Op de zondag het versier-je-eigen-huis-item door heel Zwaag en de 
Zwaagse Ranking the Stars Potpourri. Maandag de Zwaagse editie van The Masked 
Singer en dinsdag de Dikke Dolle Dinsdag. Te veel om op te noemen eigenlijk.
Prins Roberto en Hofdames Amber & Liza hebben het vreselijk naar hun zin gehad en 
hebben voor de tweede keer hun decorum-spulletjes moeten inleveren. 

Alles wat we in deze tussengelegen dagen allemaal hebben beleefd, gehoord, gezien 
en meegemaakt, kunt u allemaal terugvinden op onze site www.carnavalzwaag.nl 
en op Facebook, Twitter, Instagram, YouTube en Snapchat. Deze media staan boorde-
vol met ludieke berichten, foto’s en video’s van het veelal online carnaval. Zeker de 
moeite waard dus om even een kijkje te nemen en voor dat je het weet, is er weer 
een uurtje om.

Wij hebben vanaf oktober geroepen dat carnaval in Zwaag gewoon doorgaat. En we 
hebben woord gehouden, samen met iedereen in Zwaag die hier een steentje aan bij-
gedragen heeft, betrokken is geweest of massaal heeft gekeken afgelopen weekend. 
Het Masker bedankt iedereen voor een geweldig carnaval!

Tot leut op www.carnavalzwaag.nl en misschien tot het volgende Samenspel



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

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, tuinspitten en planten van planten en struiken. 
Geen bestratingswerk. Bel 06-12568309

Ervaren boekhouder die kan helpen met financiële zaken zoals belasting, 
woekerpolis, administratie, en bewindvoering. Wet arbeid in Balans. 

Telefoon: 06-12568309

Kaaskast: midden eiken, 2 legplanken, 3 laadjes, 3 boven kastjes en 2 onderkastjes.
Meeneemprijs: 50 euro

Leren Bankstel: 2-zits en 3- zits. Kleur Blauw, is gebruikt maar geen beschadigingen.
Meeneemprijs: 100 euro

Famlie Timmer, Kolenbergstraat 82, Blokker. Telefoon: 06-53327969.

Ik heb (uit een erfenis) een filmprojector Eumig S 932 supersound gekregen. 
Helaas lukt het mij niet om de film goed in te voeren en dus te bekijken. 

Wie zou mij hiermee kunnen helpen? Telefoon: 06-36185047

Familieberichten & Zoekertjes
AANGEBODEN

HuLP GEVRAAGD

TE KOOP

Voor plaatsing in het Samenspel van 5 maart graag uiterlijk op  
WOenSDag 24 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.



Kom ook in actie voor je gezondheid 
en doe mee met 30dagengezonder!  
Na het succes van vorig jaar daagt GGD Hollands Noorden 
samen met GGD Gooi en Vechtstreek en GGD Zaanstreek-
Waterland opnieuw alle inwoners van Noord-Holland-Noord uit om in maart mee 
te doen met de actie 30dagengezonder. Denk aan 30 dagen op tijd naar bed, niet 
snoepen, vegetarisch eten, elke dag 10.000 stappen zetten of elke dag je smartphone 
een uurtje uit. Iedereen, jong en oud, kan mee doen. Vorig jaar deden bijna drie-
duizend mensen mee, waarvan acht scholen en tweeëntwintig bedrijven. Negentig 
procent van de deelnemers hield de uitdaging vol en heeft er positieve ervaringen 
aan overgehouden. Met een nieuwe huisstijl 
en nieuwe samenwerkingspartners Alles is 
Gezondheid en The Pando Network gaan we 
dit jaar voor nog meer deelnemers!

Iedereen kan wel iets bedenken wat voor hem of haar gezonder is. Maar… weten is 
nog geen doen. In de praktijk is het vaak lastig om te kiezen voor gezonder. De coron-
acrisis maakt ons er nogmaals van bewust hoe belangrijk een gezonde leefstijl is. Maar 
een gezonde leefstijl is door de huidige omstandigheden en maatregelen juist een ex-
tra uitdaging. Wij helpen jou om samen met vele anderen in maart in actie te komen 
voor je gezondheid. Dat is veel leuker en het werkt. Belangrijk is dat je kiest voor een 
concrete haalbare uitdaging die je 30 dagen lang elke dag uitvoert. Op de website 
www.30dagengezonder.nl vind je diverse ideeën voor uitdagingen en kun je je aanmelden. 

Welke uitdaging ga jij aan? 
Iedereen die woont of werkt in regio Noord-Holland kan zich t/m 1 maart aanmel-
den via www.30dagengezonder.nl. Door je aan te melden ontvang je de hele maand 
maart inspirerende tips en adviezen. Daarnaast helpen de ervaringen van andere 
deelnemers je om vol te houden. De eerste 250 deelnemers ontvangen een startpak-
ket. Volg de actie ook op www.facebook.com/30dagengezonder en maak kans op 
mooie en gezonde prijzen. Deelname is gratis.

alleen of samen! Wie daag jij uit? 
Meedoen kan individueel of in een groep. Samen een uitdaging aangaan werkt sti-
mulerend en je houdt elkaar scherp. Een schoolklas kiest bijvoorbeeld om elkaar elke 
dag een complimentje te geven, een gezin spreekt af de hele maand samen te ontbij-
ten en collega’s gaan bijvoorbeeld, op afstand, tijdens de lunch samen wandelen. 

Iedereen heeft invloed op zijn eigen gezondheid
Gezonder leven is veel meer dan ‘goed eten’ of ‘vaker bewegen’. Complimenten ge-
ven, buiten zijn, op tijd naar bed of 30 dagen zonder alcohol. Er zijn heel veel dingen 
die je zelf kunt doen om je gezonder te voelen. Het doel van de actie is in 30 dagen je 
gewoontegedrag te doorbreken en een gezondere gewoonte aan te leren. De actie 
stimuleert om op een positieve manier een uitdaging met jezelf aan te gaan. En door 
het samen te doen, motiveer je elkaar en hou je het vol. Doe ook mee en meld je aan!



Lees verder op de volgende pagina >>

een vangnet bij gedachten aan zelfmoord 

Project 113 in de regio gaat door
 Mensen met (psychische) problemen durven vaak 
niet met anderen hierover te praten of hulp te 
zoeken, soms met alle gevolgen van dien. Mensen 
die dichtbij hen staan, spelen een cruciale rol in 
het beginnen van een gesprek en het verlagen van de hulpdrempel. Sinds 2019 zet 
gemeente Hoorn samen met GGD Hollands Noorden en GGZ Noord-Holland-Noord in 
op kennisdeling en training over zelfmoordpreventie. Sindsdien is er al veel in gang 
gezet. Denk aan trainingen voor schooldocenten, zorgconsulenten, medewerkers van 
WerkSaam en uWV-medewerkers. Ook is er een speciale publiekscampagne en web-
site www.vraagpraatluister.nl actief en de VraagMaar-app. 
 
Landelijke aanpak
Aanleiding voor dit project 
in Hoorn zijn de cijfers uit 
2018. In 2018 pleegden 65 
mensen in Noord-Holland-
Noord zelfmoord en wa-
ren er 31 (geregistreerde) 
pogingen in Hoorn. 1 op 
de 5 jongeren in de regio 
denkt weleens aan zelf-
moord. Mannen van middel-
bare leeftijd hebben vaker 
depressieve gedachten dan 
andere mannen. West-Fries-
land, met Hoorn als startge-
meente, is de achtste regio 
die meedoet aan de landelijke aanpak van 113 Zelfmoordpreventie, genaamd Supra-
net community. Doel van de aanpak is minder zelfmoord(pogingen), maar ook het 
taboe op psychische problemen doorbreken en betere doorverwijzing organiseren. 
Dit wil de gemeente bereiken door het opzetten van een groot netwerk van organisa-
ties en geïnteresseerden om trainingen te faciliteren en kennis te delen.

Iedereen kan helpen
Wethouder Marjon van der Ven weet uit ervaring hoe belangrijk het doorbreken van 
het taboe is op zelfmoordgedachten. In haar familie was iemand die aan zelfmoord 
dacht. Dit was een zware last. En als het daadwerkelijk tot zelfmoord leidt, dan blijft 
een hele familie achter met het verdriet en de vraag ‘Hadden we iets kunnen doen’. 
Dus hoe meer mensen de signalen herkennen, hoe beter we als gemeenschap de 
mensen die zelfmoordgedachten hebben kunnen steunen en helpen.



Trainen en leren signaleren
Vragen hoe het gaat en doorvragen naar gedachten over de dood leer je in de spe-
ciale trainingen die worden aangeboden. Want om dit te kunnen heb je ook wat lef 
nodig. Je leert dit zonder dat je in de rol van hulpverlener stapt. De korte training van 
113 is online en gratis voor iedereen op www.vraagmaar.113.nl 

Vangnet
volgens projectleiders Anna de Haan en Marijke Vellekoop hebben leraren, sportcoa-
ches of medewerkers van maatschappelijke organisaties een sleutelpositie als het gaat 
om zelfmoordpreventie. Door hen te trainen als gatekeeper ontstaat een vangnet 
voor mensen die aan zelfmoord denken. Door te leren de signalen te herkennen, 
een gesprek te starten en door te verwijzen als iemand daarvoor open staat, kunnen 
mogelijk erger worden voorkomen. Ze zijn blij en trots dat partners zoals het Tabor 
College Hoorn, het uWV, WerkSaam, de gemeente Hoorn en 1.Hoorn trainingen 
aanbieden aan hun medewerkers. Organisaties die ook willen bijdragen kunnen zich 
aanmelden via de website www.vraagpraatluister.nl.

Online zelfhulpmodules
GGZ Noord-Holland-Noord biedt via haar website twintig gratis zelfhulpmodules 
aan die mensen kunnen ondersteunen in moeilijke tijden tijdens de coronacrisis. De 
modules bestaan uit uitleg en opdrachten die helpend kunnen zijn bij bijvoorbeeld 
eenzaamheid en verwarring tijdens de coronacrisis. Er zijn ook modules voor onder-
steuning bij slaapgebrek, piekeren, thuiswerken en somberheid. Mensen kunnen de 
modules zelfstandig doorlopen via https://www.ggz-nhn.nl/zelfhulp 
 
Denkt u aan zelfmoord of heeft u nu hulp nodig?
Chat anoniem met 113 Zelfmoordpreventie, bel 113 of gratis 0800-0113. 
Of download de VraagmaarApp.

Waar blijft de tijd?
Het is ruim vijftig jaar terug dat we 
met verschillende mensen de carna-
valsvereniging hebben opgericht. 
Na tien jaar kreeg ik een oorkonde 
van Prins Jan en Adjudant Ad Schutte. 
Het hangt nog steeds aan de muur en 
elke keer loop ik er met een glim-
lach langs. Leuke bijkomstigheid is 
dat mijn kleindochter Esmee en haar 
vriend Jonno Hofdame en Adjudant 
zijn.

Piet Koster



Lees verder op de volgende pagina >>

Verkiezing mooiste bedrijfsgebouw van West-Friesland

Het Westfries Genootschap organiseert in 2021 de verkiezing van het 
mooiste bedrijfsgebouw van West-Friesland. Het betreft nieuwe be-
drijfsgebouwen en bedrijfsgebouwen die gerestaureerd of ingrijpend 
verbouwd zijn.
Weet u binnen de West-Friese Omringdijk een bedrijfsgebouw dat voor 
de benoeming tot het mooiste bedrijfsgebouw van West-Friesland in aanmerking 
komt, doe dan mee aan de verkiezing!

1e ronde
Deelname is eenvoudig. Stuur een foto in van het bedrijfsgebouw en van de omgeving 
van het gebouw. Zet bij uw inzending het adres van het bedrijfsgebouw en de naam 
en het adres van uzelf.  De nieuwbouw, verbouw of restauratie moet in de periode 
2011 t/m 2020 hebben plaatsgevonden. Inzenden kan tot 1 april per post en per mail.
Postadres: Postbus 2125, 1620 EC Hoorn
E-mailadres: contact@westfriesgenootschap.nl

nominatie door deskundige jury
Na 1 april beoordeelt een deskundige jury de inzendingen. 
De jury kijkt naar de volgende aspecten: 
1.  uitstraling 
2.  Materiaalgebruik (bijvoorbeeld kwaliteit) 
3.  Kleurgebruik (in samenhang met de omgeving) 
4.   Context (passend in omgeving, zowel stedenbouwkundige als landschappelijke 

inpassing)
5.  Mate van duurzaamheid (bijvoorbeeld materiaalgebruik, energiegebruik)
 De jury zal maximaal vier bedrijfsgebouwen nomineren.

Nieuwbouw op bedrijventerrein Zevenhuis (foto Jan Smit).



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

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

2e ronde
De nominaties worden in juni bekend gemaakt en op onze website geplaatst. Daarna 
kan iedereen tot 15 augustus stemmen op haar of zijn favoriet.

Prijsuitreiking
Zaterdag 4 september, Westfriezendag, wordt de winnaar bekend gemaakt. De winnaar 
krijgt een oorkonde en wordt vermeld in het jaarboek van het Westfries Genootschap.

algemeen
Bij deelname gaan de inzender en de eigenaar van het bedrijfsgebouw akkoord met 
de spelregels. Bij deelname geeft de inzender van de foto het Westfries Genootschap 
toestemming de foto’s en teksten te gebruiken voor publicatiedoeleinden die ver-
band houden met deze verkiezing. 
Het volledige reglement is te vinden op de website van het Westfries Genoot-
schap: www.westfriesgenootschap.nl/genootschap/actueel/2021/genootschap_actu-
eel_20210102_reglement.php
Met deze verkiezing vraagt het Westfries Genootschap blijvende aandacht voor 
behoud en versterking van het West-Friese erfgoed. Mooie gebouwen maken West-
Friesland mooier. Het Westfries Genootschap ziet graag dat zowel bij nieuwbouw als 
bij verbouw van een bedrijfsgebouw er sprake is van een toegevoegde waarde. Houd 
West-Friesland mooi!



Het is al geruime tijd stil rondom Ont-
moeten bij Brinkpark. In 2020 is er veel 
veranderd. Allereerst is Simone On-
neweer ergens anders gaan werken 
en is een nieuwe community manager 

gekomen, Hanneke Kooij. Ze is in mei, midden in de coronatijd, gestart. In juli zijn we 
begonnen met een aantal activiteiten, zoals koffie drinken en gezamenlijk eten, op 
een veilige manier weer te starten. Helaas hebben we in december de deuren van het 
ontmoetingscentrum weer moeten sluiten. Dit doet ons en de bezoekers van het ont-
moetingscentrum veel verdriet. We merken dat mensen het contact met elkaar missen 
dus we hopen snel weer voorzichtig iets op te kunnen starten. Zodra er weer activitei-
ten georganiseerd kunnen worden, zullen wij u hiervan op de hoogte brengen.

Wijkverbinders
Wijkverbinder Anneke Reus van de Kunst- en cultuurkring heeft afscheid genomen 
van haar rol als wijkverbinder. Gelukkig blijft zij wel actief als vrijwilliger bij Ontmoe-
ten bij Brinkpark. Wij willen Anneke bedanken voor haar enorme inzet in de afgelo-
pen jaren en hopen haar nog vaak te zien in het ontmoetingscentrum.
In november is Adri Broekkamp gestart als wijkverbinder van de koffiekring. Wij zijn 
erg blij met zijn komst en zijn enorme enthousiasme. Zijn brede ervaring in de horeca 
komt goed van pas en hij bruist van de leuke ideeën. We kunnen dus niet wachten 
om, hopelijk snel, de activiteiten weer op te starten.  

Vacature
We zijn op zoek naar een nieuwe wijkverbinder voor de Kunst- en cultuurkring. Vindt 
u het leuk om mee te denken over activiteiten en de ontwikkeling van Ontmoeten 
bij Brinkpark? Meld u dan aan als wijkverbinder. Als wijkverbinder coördineer je de 
voortgang van bestaande activiteiten en nieuwe activiteiten ten behoeve van Ont-
moeten bij Brinkpark. De organisatie gebeurt vanuit vier kringen van activiteiten:
Eetkring    wijkverbinder Marion Verhulst 
Koffiekring    wijkverbinder Adri Broekkamp 
Beweeg en ontspanningskring  wijkverbinders Ingrid Lakeman en Susan Langenberg 
Kunst- en cultuurkring   wijkverbinder Bontsje Vogel en vacature 

Enthousiast geworden? 
Mail of bel naar Hanneke: info@ontmoetenbijbrinkpark.nl of 088-6652701.

activiteiten 
De activiteiten in Ontmoeten bij Brinkpark zijn gestopt tot nader bericht van RIVM. 
We hopen u, zodra het kan, weer te Ontmoeten in Brinkpark!

Wilt u meer weten over de activiteiten, dan kunt u uw vraag stellen via de website 
www.ontmoetenbijbrinkpark.nl. 
Bellen of mailen kan natuurlijk ook: 088-6652701 of info@ontmoetenbijbrinkpark.nl



elke denkbare keuze

Het is een misvatting die wij vaak nog tegenkomen. Dat mensen denken dat wij als 
lokale uitvaartverzorgsters geen gebruik kunnen maken van andere uitvaartlocaties 
of -mogelijkheden dan de plaatselijke of de gebruikelijke. Niets is minder waar. Alle 
keuzes die u maakt, kunnen wij voor u realiseren. Of dat nu gaat om een afscheids-
bijeenkomst in dat ene strandtentje waar u samen zo graag kwam, of in dat mooie 
uitvaartcentrum in Hoorn of Alkmaar of waar dan ook, alle locaties kunnen wij op uw 
verzoek ‘boeken’ en samen met u ‘wandelen’ wij dan richting de dag van het af-
scheid. En of u nu een traditionele, stijlvolle rouwauto wenst of een loopkoets of uit-
vaartbus, wij kunnen het allemaal voor u regelen.  In alle keuzes die gemaakt moeten 
worden, begeleiden wij u en geven we u tijd om weloverwogen te kiezen. Stap voor 
stap, dag voor dag. Altijd met oog voor detail en met aandacht voor u en uw verhaal. 
Zo wordt met elk afscheid een mooie herinnering geboren. Namens de gezamenlijke 
uitvaartverenigingen tussen Zwaagdijk-West en Schellinkhout staan wij voor u klaar. 
Bel ons voor een vrijblijvend informatiegesprek, een kostenbegroting of melding van 
overlijden op telefoonnummer 06-11444417 (24 uur per dag bereikbaar).

Monique Bankras en Lian Kroon

St. Barbara Zwaag
St. Barbara Oosterblokker
St. Jozef Blokker

De Laatste Eer Blokker/Zwaag
uitvaartvereniging Schellinkhout

Huisartsenpraktijk „Julianalaan”
hr. S.H.O. Khachadurian, huisarts
mw. R.A.M. Ooteman, huisarts
mw. P. Oud, huisarts

De praktijk is donderdag 4 maart gesloten.

Voor actuele informatie, zie de website: www.julianalaan.praktijkinfo.nl

Oproep winterfoto’s

Heb je een mooie, grappige, gezellige of bijzondere foto van de sneeuwpret van 
de afgelopen tijd? Een prachtig wit landschap, een mooie sneeuwpop of met z’n 
allen op de slee? Alles is welkom! Stuur je beste of leukste foto (van minimaal 
1MB) op naar redactie@stichtingsamenspel.nl. En wie weet staat jouw foto in 
de volgende editie van Samenspel! Wij gaan ervan uit dat er toestemming is tot 
plaatsing van alle personen op de foto.

Oproep winterfoto’sOproep winterfoto’sOproep winterfoto’s



Uit de praktijk van de ouderenconsulent

Een meneer op leeftijd, al een paar jaar weduwnaar, 
geen kinderen en alleen wat ‘vage’ kennissen. Op 
zich redt hij het nog prima in zijn woning met wat huishoudelijke hulp. Toch begint 
zijn gezondheid hem wel wat parten te spelen. Hij kan niet meer zo goed uit de voe-
ten, loopt met een rollator en is al een paar keer gevallen. Tot nu toe is dat allemaal 
goed afgelopen. Niets gebroken, alleen een paar blauwe plekken. Dat was zijn huis-
houdelijke hulp ook opgevallen en die nam, met toestemming van meneer, contact 
op met MEE & De Wering om haar zorg te bespreken. 

De ouderenconsulent is bij hem thuis geweest en samen hebben zij de situatie bespro-
ken. Een belangrijke zorg voor meneer was wat er zou gebeuren als hij wél een keer 
iets zou breken. En dat hij dan niet zou kunnen opstaan om hulp te vragen. Misschien 
zou meneer dan wel op de grond moeten blijven liggen tot iemand hem zou vinden. 
Hij zou het ook wel erg fijn vinden om sowieso dagelijks even contact te hebben met 
iemand.
Een praktische oplossing was snel gevonden. De ouderenconsulent heeft deze meneer 
geholpen met een aanmelding voor personenalarmering. Hij krijgt die deels vergoed 
door de ziektekostenverzekering, waar van te voren wel toestemming voor moet 
worden gevraagd. Daarnaast heeft hij zich - om iedere ochtend even contact te heb-
ben met iemand -aangesloten bij de telefooncirkel van MEE & De Wering. Zijn zorg 
is nu een stuk minder. Zoals hij zelf zegt, geeft het hem rust dat er iemand is die een 
beetje op hem let.

Bent u 65-plus en wilt u ook graag met een ouderenconsulent sparren over uw woon- 
en leefsituatie en wat u verder bezighoudt? Neem dan contact op met MEE & De 
Wering, telefoonnummer: 088-0075000 (dagelijks tussen 09.00 en 12.00 uur) of per 
e-mail: info@meewering.nl

Jan Olijve, ouderenconsulent



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 Blokker is de Dorpskerk met ingang van 20 februari zaterdag- en zondagmiddag 
open van 14.00 tot 16.00 uur voor een moment van bezinning of het opsteken van 
een kaarsje. Er is iemand aanwezig.

In verband met de coronapandemie zijn er voorlopig geen kerkdiensten in de Dorps-
kerken van Zwaag en Blokker. Mogelijk dat er vanaf 7 maart weer vieringen zijn met 
een beperkt aantal bezoekers.
Wel is er elke zondag om 10.00 uur een online viering vanuit het Octaaf, Dorpskerk 
Zwaag of Dorpskerk Blokker.

Bedankt!

Wellicht heeft u op Facebook al de post van onze secretaris 
Mieneke gelezen, maar niet iedereen heeft dit medium als 
favoriet op zijn smartphone of PC. Daarom bij deze onverkort de tekst die gaat over 
de vele helpende handjes die ons altijd bijstaan bij het realiseren van onze producties. 
Zijn we iemand vergeten? Meld het ons.
Als we terugkijken naar de uitvoeringen die we in andere jaren hebben neergezet, 
kunnen we concluderen dat die niet mogelijk zouden zijn geweest zonder een heel 
belangrijk element: onze vrijwilligers en medewerkers!
Grime, kap, decor, deur- en zaalhulp, barmensen, licht, geluid, kleding, orkest: alleen 
dankzij heel veel hele lieve mensen die heel hard werken, kunnen wij onszelf laten 
zien. Dit zijn allemaal mensen, soms oud-leden, die ons een warm hart toedragen en 
dat is geheel wederzijds. We bedanken iedereen voor de bergen werk die over alle 
jaren zijn verzet.

Jan, Rob, Bastian, Roland (decorbouw en toneelknechten)
Thea, Saskia, Ida, Rob, Sandra, Pauline, Ria, Mirjam, Britt, Cindy, Demi, Annemiek 
(grime en kap)
Maarten, Anna (deur- en zaalhulp)
Ad, Wendy, Helma, Joke, Nico, Carla, Ria, Marco, Atie (barhulp in de kleedkamer)
Pieter, Paul en Gert-Harm (licht en geluid)
Conny, Annette, Esther (kleding)
Bas, Chris, Mees, Dick, Ineke, Louis, Jeroen, Robin, Maartje, Corné, Marijke (orkest)

We zijn vast nog mensen vergeten te noemen, maar weet dat we aan jullie allemaal 
denken en dat we niet zonder jullie kunnen!



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 t/m vrijdag beginnen om 09.00 uur in de kerk, alleen op woensdag 
om 08.30 uur met Stille aanbidding. Wel moet u rekening houden met het coronavirus, houd afstand! 
niet meer dan 30 personen.

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

   Oosterblokker GEEN VIERING

Zo. 21 febr. 09.30 uur Zwaag 1e Zondag Veertigdagentijd

    M.O.V. – Eucharistieviering

  11.00 uur Hoorn M.O.V. – Eucharistieviering

Za. 27 febr. 19.00 uur Oosterblokker Eucharistieviering

Zo. 28 febr. 09.30 uur Zwaag 2e Zondag Veertigdagentijd

    Eucharistievering

  11.00 uur Hoorn Eucharistieviering

  13.30 uur Zwaag Vietnamese viering

Za. 06 mrt. 19.00 uur Westwoud Eucharistieviering

Zo. 07 mrt. 09.30 uur Zwaag 3e Zondag Veertigdagentijd

    Eucharistieviering

  11.00 uur Hoorn Eucharistieviering



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


