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Het Samenspel is een twee-wekelijkse uitgave (oplage 7000 stuks)
van Stichting Samenspel en heeft tot doel de inwoners van Blokker,
Oosterblokker, Bangert-Oosterpolder, Zwaag en Zwaagdijk-West op
de hoogte te houden van de activiteiten van de verenigingen, stichtingen en organisaties in deze dorpen.

Stichting

SAMENSPEL

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

Kopij voor de volgende uitgave van het Samenspel op 19 maart kunt u inleveren

uiterlijk op woensdag 10 maart voor 19.00 uur ‘s avonds
via redactie@stichtingsamenspel.nl of op Benonilaan15, 1695HD Blokker
Tekst kunt u het beste aanleveren in Word of direct in uw e-mailbericht.
Foto’s in een zo hoog mogelijke resolutie, minimaal 1 Mb en illustraties zoals logo’s het liefst
als illustrator EPS en anders ook in een zo hoog mogelijke resolutie. Als u hierover vragen
heeft, kunt u ze uiteraard altijd stellen via redactie@stichtingsamenspel.nl .
De redactie behoudt zich het recht voor de kopij in te korten en te beoordelen op toepasbaarheid en correcte inhoud voor plaatsing. Voor vragen of opmerkingen kunt u zich wenden tot
de redactie via redactie@stichtingsamenspel.nl . Drukfouten voorbehouden.
Wilt u adverteren in Samenspel?
Als u een advertentie wilt plaatsen in Samenspel, kunt u contact opnemen met Zeeman reclamegroep, Witte Paal 212 – 1742 LA Schagen, tel. 0224 - 296007 of e-mail: advertentie@zrgbv.nl
Heeft u een vraag voor de redactie?
Als u vragen heeft aan de redactie van Samenspel, dan kunt u bellen naar: 0229-241249
(tussen 19.00 en 20.00 uur).
Heeft u Samenspel niet ontvangen of heeft u een vraag over de verspreiding?
Als u opmerkingen of vragen heeft over bijvoorbeeld de verspreiding, kunt u contact opnemen
met Henny Schoonderwoerd, telefoon 06-20564767.

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

- Jan Koen

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

Voorjaar
In het Samenspel van vorige maand hebben we geschreven dat mensen ook altijd
even kunnen aankloppen bij ons. In de buurt hebben we dezelfde soort briefjes in
de bus gedaan. We hebben leuke reacties gekregen, bedankt daarvoor! Wie weet
wordt hierdoor bijvoorbeeld binnenkort de eerste wandeling met een buurtgenoot
gemaakt?  
Ook is er vanuit de Appelgaard belangstelling gekomen om mee te doen met de
buurttuin. Vanuit de Appelgaard hebben we heel lief een grote doos Merci gekregen
om die, na gedane arbeid, te kunnen gaan nuttigen op wat klapstoeltjes. Daar is het
nu nog niet de tijd voor, maar die gaat vast komen.
Want we zijn al wel begonnen met een compostbak maken, waar al ons tuinafval de
mogelijkheid krijgt om hergebruikt te worden. Soms komen we wat spierkracht te
kort dus wil je op een nuttige manier werken aan je spieropbouw, dan ben je welkom, maar anders natuurlijk ook.
Ondertussen staat het in de omgeving van de buurttuin al vol met sneeuwklokjes en
krokussen. Het voorjaar komt er aan. Binnenkort kunnen we dus weer lekker aan de
slag. We hebben er weer zin in!
Groetjes van de PereBesse-buurtuingroep, Joke, Ans, Fia, Sonja en Marjo

Afgelasting jaarvergadering
Het bestuur van RK Begrafenis- en Crematievereniging St. Barbara Oosterblokker is
helaas genoodzaakt om de algemene ledenvergadering door te schuiven naar een
later moment in verband met corona. Zodra deze bijeenkomst weer is toegestaan,
zullen wij u nader informeren.
Met vriendelijke groet, Marjan Schouten

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 maart
WOENSDAG 31 maart
Svp papier gebundeld of in doos/bak aan de weg zetten.

Coverstory: Oosterblokker
De komende periode bespreken we in deze rubriek steeds
een foto van het omslag van Samenspel. Deze week: het
dorp Oosterblokker.
Blokker is al eeuwenlang in twee delen gesplitst. Oosterblokker is het deel dat voorheen Blokweer werd genoemd
en in 1396 bekend was als Oesterblocweer, in 1414 Oisterblocweer en vanaf 1639 als Ooster Blocker in de geschiedenisboeken staat.
Sinds 1414 vormde Oosterblokker samen met Westerblokker en Westwoud de stede
Westwoude. Blokker wordt vaak als één gezien, maar is sinds 1979 opgesplitst in
twee bestuursdelen en nu dus ook ondergebracht onder twee gemeentes, Hoorn en
Drechterland. Oosterblokker heeft ook zijn eigen evenementen, zoals bijvoorbeeld
de kermis die in juni op de agenda staat.
Het centrum van Oosterblokker is het Cultureel Centrum Pancratius, natuurlijk met de
bijbehorende kerk.
Dé bezienswaardigheid van Oosterblokker is molen De Krijgsman aan de Noorderdracht. Het is de hoogste windmolen van Noord-Holland.

Stichting Historisch Zwaag
Een terugblik op 2020 leert ons dat de tentoonstelling ‘75 jaar Bevrijding’ begin mei
niet door kon gaan. Alles was voorbereid tot en met de gesprekken die we zouden voeren met mensen die de oorlog hadden meegemaakt. Mogelijk kan de tentoonstelling
in het najaar alsnog in de Dorpskerk worden
gehouden.
Er is een nieuw boek over Zwaag verschenen,
de derde in de reeks, met de titel ‘Zwaag door
de eeuwen heen’. Het boek is geschreven door
Piet Bakker, hij heeft vele uren heeft besteed
aan het maken van dit prachtige document.
We willen dit boek dat beschikbaar is voor
alle Vrienden van Stichting Historisch Zwaag
komend najaar presenteren in de Dorpskerk
van Zwaag.
Mensen die ook Vriend van onze Stichting willen worden, kunnen zich opgeven per e-mail:
HistorischZwaag@gmail.com
De bijdrage is minimaal 15 euro per jaar. Verdere informatie over Stichting Historisch Zwaag
kunt u vinden op www.historisch-zwaag.nl

Toch carnaval bij carnavalsvereniging De Blockeniers
De Blockeniers hebben toch een mooi gedeeltelijk online carnaval gevierd, wat een groot succes bleek te zijn.
Begonnen werd vrijdag voor het carnavalsweekend om alle
mensen die een steuntje in de rug konden gebruiken en
gewoon aan mensen die het verdienden een bosje tulpen
met een kaartje te bezorgen. Ruim driehonderd bosjes werden bezorgd door Prins Skik,
natuurlijk samen met
Jan Jong. En ook enkele
bestuursleden gingen
eropuit om de tulpen
te bezorgen. Wat werd
dit enorm gewaardeerd
door de inwoners van
Blokker.
Zaterdag stond een
uitdaging op het
programma, want
er zou livestream
carnaval gevierd worden. Samen met carnavalsvereniging De Leste Stuyver uit Westwoud werd in de middag begonnen met een kinderbingo. Wat
was dit een leuke middag. De liveband
Thats For U maakte er voor de kids een
echt carnavalsfeest van. De bingo was
erg spannend en natuurlijk waren er
leuke prijzen te
verdienen.
Ook waren
er prijzen
voor het
leukste
TikTok-filmpje en de leukst verklede kinderen. Foto’s hiervan konden ook weer digitaal
doorgestuurd worden waarna de jury hier
een keuze uit maakte. De presentatie was in
handen van Barry Jonker die dit samen deed
met de Prinses van De Leste Stuyver: Terry
Steneker.
Lees verder op de volgende pagina >>

De prijzen werden door Prins Skik
van De Blockeniers samen met zijn
gevolg gelijk thuis gebracht bij de
kinderen. Wat vonden de kinderen
het leuk dat de prins aan de deur
kwam.
In de avond was er livestream
carnaval met een swingo, rad van
fortuin en diverse leuke filmpjes.
De leukst versierde huiskamer werd
gekozen en de sfeer werd erin
gebracht door DJ Edje en zanger
Brian Stricker. Deze live-act van
Brian zette de huiskamers op zijn
kop. Een leuke sfeer ontstond er, en wat een leuke reacties kwamen er binnen. Niet
het echte carnaval maar wel de sfeer daarvan en daar deden deze twee verenigingen
het voor. Dit alles vanuit studio De Harmonie in Oosterblokker. De vele mooie prijzen
werden de volgende dag thuis bezorgd bij de prijswinnaars.
Wat mooi dat twee verenigingen dit samen oppakten. Een compliment voor carnavalsvereniging De Leste Stuyver en De Blockeniers. Maar ook voor De Harmonie,
Sportcafé Zwaag, Partytop en het livestreamteam.

Toneelvereniging Michaël mist zijn publiek
Vorig jaar was de cast er helemaal klaar voor om drie fantastische voorstellingen op de planken te brengen. Helaas
kon dat door het virus niet doorgaan. Alle hoop was gevestigd op maart 2021. Het ziet er nog steeds niet goed uit.
De horeca is nog dicht, dus ook ons dorpstheater Het Gouden Hoofd. De repetities
konden niet van start gaan en zo zit de cast ook al ruim een jaar thuis.
Het podium staat klaar en is geheel aangekleed voor het toneelstuk ‘Alle ballen
op Bertha’. Hoe toepasselijk speelt dit stuk zich af in een café, wat dus letterlijk en
figuurlijk niet gaat. Wellicht zijn er in het najaar nog mogelijkheden. We houden u op
de hoogte.
Maar één ding is duidelijk: wij missen ons publiek. Voor die mensen willen wij graag
weer een mooi toneelstuk op de planken kunnen brengen. In de ruim honderd jaar
dat toneelvereniging Michaël bestaat, hebben we dit nog niet eerder meegemaakt.
Vanaf deze plaats willen wij Erik en Marijke van Het Gouden Hoofd een compliment
geven, want zij blijven met ons meedenken. Top!
Blijf gezond en hopelijk tot snel.

Column
Ouwe Dik

Anja

Zondagochtend, het is koud buiten, maar de zon schijnt op
deze winterse dag. Ik kom iets later uit mijn bed en lees de
krant bij het ontbijt. Ik zit wel lekker, maar het zonnetje
lokt me naar buiten. Ik doe mijn hardloopschoenen aan om
een ‘rondje Ouwe Dik’ te lopen.
Ik besluit om gewoon rustig te lopen, te genieten van de dag. Op de Ouwe Dik kom
ik een vrouw tegen die een foto neemt van de weerspiegeling van knotwilgen in
de sloot. Dat moet wel een heel mooi plaatje zijn. “Ik wandel nu veel en neem dan
iedere keer een foto van iets moois,” vertelt ze me met een brede glimlach. Ik loop
verder en kijk om me heen wat nog meer een mooi plaatje zou kunnen zijn. Nou, dat
is daar genoeg met de weilanden, de bomen en de vergezichten.
Maar dan doemt er een boom in mijn beeld op met een sliert wit plastic dat om de
takken heen geslingerd zit. Ik had dat al eerder zien hangen, het hangt er denk ik al
maanden. Hoe krijg je die nou weg, vraag ik me af. Je kan op een vrachtwagen staan
om het eruit te ontrafelen. Tja, een vrachtwagen is hoog, maar hoe kom je op dat
dak? Eigenlijk moet je een hoogwerker hebben. Dan kan je er zeker bij. Ik loop verder
en geloof het of niet: ik zie opeens een hoogwerker!
Ik loop iets sneller naar het huis waar de eigenaar, staand op de hoogwerker, de
voorgevel aan het schoonmaken is. Ik maak een praatje met de man en durf hem de
brutale vraag te stellen.
“Meneer, even verderop hangt een sliert plastic in de boom. Zou u met uw hoogwerker deze kunnen verwijderen? Want het past echt niet in het prachtige plaatje van de
Ouwe Dik.”
“Noh joh, ik koik strakkies wel effe,” mompelt de man. Ik groet hem en loop weer
triomfantelijk verder met een extra rondje door de waterberging Drachterveld. Zo
mooi daar hè.
Een paar dagen later ben ik toch nieuwsgierig of hij het gedaan heeft. Ik rij het
rondje op de fiets en ja hoor: De Ouwe Dik is weer een stukje mooier geworden.
Goed gedaan Ouwe Dikker!

Familieberichten & Zoekertjes
aangeboden
Tuinman heeft nog tijd voor 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.

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, bewindvoering. Wet arbeid in Balans. Tel: 06-12568309.

Ik ben op zoek naar een schoonmaakadres. Ik heb al jaren ervaring. Dus als u op
zoek bent naar iemand die u kan helpen bij het huishouden, dan doe ik dat graag.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen: 06-24730156.

Voor plaatsing in het Samenspel van 19 maart graag uiterlijk op
woensdag 10 maart 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.

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.

Heeft u iets te koop of zoekt u iets, wilt u iets
bekend maken, aanbieden of vragen?

Tijd om een basisschool te kiezen
Het is maart en dat betekent tijd om een school te
kiezen voor uw peuter. Als uw zoon of dochter dit jaar 3 is/wordt en dus in schooljaar
2021-2022 op school gaat starten, wordt aangeraden om vóór 1 april in te schrijven.
Rond deze tijd van het jaar worden namelijk de groepsindelingen en personeelsplanningen voor het nieuwe schooljaar gemaakt en dan is het wel zo handig als we weten
hoeveel kleuters we kunnen verwachten.
Vanwege de coronamaatregelen zijn
de mogelijkheden
voor open dagen
en rondleidingen
beperkt. Ouders
moeten zich dus
vooral informeren
op basis van de
websites van de
scholen. Op de
website van het
Ooievaarsnest (www.obshetooievaarsnest.nl) staat helder beschreven wat onze visie
op leren is en hoe wij het onderwijs op onze school organiseren. Toch is het veel fijner
om dit alles persoonlijk te kunnen horen en zien in de school. Dat kan gelukkig. We
maken graag een afspraak voor een kennismaking en rondje door de school, al is dat
wel nadat de kinderen naar huis zijn. De
sfeer in een team en binnen een gebouw
telt immers ook mee in de keuze voor een
school. Rust, ruimte, overzicht, zorg, aandacht, ambitie en enthousiasme; ook na
schooltijd is dat nog voelbaar binnen het
Ooievaarsnest.
Om een indruk te krijgen van de sfeer en alle
activiteiten op school zijn social media als
Instagram en Facebook natuurlijk ook heel
handig. De vele foto’s en commentaren spreken voor zich: groep 5 en 6 met tekeningen
van vikingschepen en zelfgemaakte vikinghoeden op, kleuters die ijskunst maken, trotse groep 3-leerlingen die voor het eerst aan
elkaar hebben geschreven en kunstwerken
van groep 7 en 8 die met ecoline ‘coronacoupes’ hebben geschilderd. Maar natuurlijk
is het ook verstandig om naar de ervaringen

Lees verder op de volgende pagina >>

van andere ouders te vragen. Hoe ervaren zij de communicatie vanuit school, hoe was
het onderwijs geregeld tijdens de lockdown, voelen zij zich welkom en gezien? Zeker
weten dat onze ouders daar een goed en eerlijk beeld van kunnen geven.
Een school kiezen, dat doe je met je gevoel maar ook met je verstand. Niet alleen
omdat ‘ie dichtbij is, maar omdat het een goede school is voor jouw kind. Ouders die
voor het Ooievaarsnest kiezen, kiezen voor kwaliteit, kleinschaligheid, sfeer, rust,
ruimte en aandacht. Onze school is gevestigd in een rustig buurtje, naast de gymzaal,
tussen de Dorpsstraat en Krijterslaan in, en zowel vanuit de Nieuwe Steen, Risdam en
Bangert en Oosterpolder prima bereikbaar.
Kennismaken en inschrijven kan via een mail aan: c.sunnotel@talenthoorn.nl
Graag tot ziens op het Ooievaarsnest!
Het Ooievaarsnest is een openbare school van Talent voor opvang en onderwijs.

Muziek luisteren in coronatijd
Ook tijdens de coronatijd beleven mensen veel mensen plezier aan muziek. Op 6 en
7 maart en 16 april organiseer ik miniconcerten bij mij thuis in Zwaag met de daarbij
behorende coronamaatregelen.
Een unieke gelegenheid dus! Zelfs een privéconcert is mogelijk. Voor info kun je mailen naar: mariekeduinmusic@gmail.com
Ook groeit mijn YouTube-kanaal met nieuwe muziekvideo’s. Abonneren is gratis en
kan ook met Gmail. Meer info op: www.youtube.com/mariekeduinmusic. Klik vervolgens op abonneren.
Wil je abonneren via Gmail, zorg dat je ingelogd bent op Gmail.
Meer info over mij en mijn muziek kun je lezen op www.mariekduin.nl
Marieke Duin

Dorpsergernissen
Graag willen we laten weten dat er mensen in de wijk Bangert en
Oosterpolder wonen die een ander slaap- en werkritme hebben. In de vroege morgen horen we regelmatig ouders en kinderen luid praten, gillen, schreeuwen. We
hopen dat mensen er rekening mee willen gaan houden dat niet iedereen vroeg
opstaat. We zouden het heel fijn vinden als er niet zo luid gepraat, geschreeuwd en
gegild wordt. En ouders, let er alstublieft ook op dat uw kind(eren) niet zo hard praten bijvoorbeeld. Het gaat om de omgeving vlakbij de Roald Dahlschool en vlakbij de
Jan Doustraat, Jacob van Deventerstraat, P vd Meerschstraat en Albert van Damstraat.
Heel erg bedankt voor de medewerking en voor het rekening houden met elkaar.
Wij merken nu regelmatig dat we na luid gepraat wakker zijn geworden en niet meer
kunnen slapen terwijl we laat zijn gaan slapen door werk bijvoorbeeld.
Nogmaals dank.

Werken met een portfolio
Op de Roald Dahlschool werken wij met een portfolio
om samen met de kinderen hun ontwikkeling zichtbaar te maken. Het portfolio versterkt het leerproces
en leerplezier omdat kinderen eigenaar zijn van hun
eigen leerproces samengevat in een map, het leren zichtbaar en tastbaar wordt voor
kind, ouders en school en het kinderen vertrouwen
geeft en het leren betekenisvoller maakt.
Het portfolio is een verzameling werk dat kinderen
vanuit de dagelijkse activiteiten bewaren. De jongste
kinderen geven hierbij aan of ze dit werk makkelijk of
moeilijk vonden of dat ze er trots op zijn. Bij de oudere
kinderen gaat het meer om het leerdoel dat ze hebben
behaald of waar ze nog aan willen werken.
Iedere leerling vult in wat het al kan of nog lastig vindt
in de vaardigheden behorend bij onze daltonkernwaarden: samenwerken, zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en reflectie. De leerkracht voegt hieraan toe welke
groei het de leerling hierin heeft zien maken en vult dit
aan met een persoonlijk verslag.
We zijn trots op de nieuwe portfoliomappen die we
hebben laten ontwikkelen. In groep 1 en in groep 5 ontvangen de leerlingen een nieuwe portfoliomap. Aan het eind van de basisschooltijd
heeft uw kind dan twee mooie portfolio’s waarin de ontwikkeling door de jaren heen
zichtbaar is geworden.
In januari presenteren de kinderen hun portfolio aan hun ouders. Helaas kon dat dit
jaar niet op school plaatsvinden, dus hebben de leerkrachten de portfolio’s thuisbezorgd. Mede dankzij de nieuwe portfoliovragenkaartjes voor ouders hebben onze
leerlingen hun portfolio op een mooie wijze kunnen presenteren.
Wilt u kennismaken met onze school? Wij organiseren binnen de coronamaatregelen
ook in deze tijd kennismakingsochtenden voor nieuwe ouders. Op www.roalddahlschool.nl kunt u zich aanmelden. Graag tot ziens!

Liefdewerk Oud Papier Zwaag
Het oud papier wordt elke maandag in de
oneven weken opgehaald in Zwaag.
Ophaaldata:
MAANDAG 15 maart
MAANDAG 29 MAART
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

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

Zwaagdijk-West:
Op de foto ziet u de spoorwegovergang in ZwaagdijkWest. De foto is genomen
in 1903. In vroeger tijd werd
de Zwaagdijk het ‘Zevenhuis’ genoemd. Er stonden
namelijk enkele eeuwen
geleden een hele tijd slechts
zeven huizen.
De oude dijk is rechts goed te zien. Deze is ooit aangelegd om Zwaag te beschermen
tegen overstromingen van de Kromme Leek. De dijk is in 1939 afgegraven. De weg is
later verbreed en er loopt inmiddels al vele jaren ook een fietspad langs. Nadat in 1936
het personenvervoer over deze lijn was opgeheven, zijn de spoorbomen verdwenen.
Op de tweede foto is het spoorhuis/seinwachtershuis/haltegebouw te zien. De foto
is genomen in 1932. Officieel heette het wachterswoning met schuilplaats. De trein
stopte hier alleen op verzoek. Een officieel station was het dus niet. Het wordt op dit
moment nog steeds bewoond.
Bent u benieuwd naar nog meer oude plaatjes van Zwaagdijk (en Wognum of Nibbixwoud), kijk dan eens op de beeldbank van onze stichting: www.decrommeleeck.nl
Het kan natuurlijk ook
dat u zelf nog in het
bezit bent van oude
foto’s van Zwaagdijk en
dat u die ter beschikking
wilt stellen. Neem dan
contact op per e-mail:
beeldbank@decrommeleeck.nl
Wij zijn daar altijd in
geïnteresseerd. Wij
scannen dan de foto’s
waarna u ze weer gewoon terug krijgt.

Spelen, ontdekken en leren
U kunt het op de foto zien: bij De Wingerd is het, zelfs in
deze gekke tijden, altijd een feestje. En heus niet alleen in
carnavalstijd!
Wat is nog meer typisch De Wingerd?
In de groepen 1/2 wordt gespeeld en gewerkt aan de hand
van een thema. Bouwen, bakken, feest: alles in de klas
komt aan bod, van het speelhuis tot de watertafel! Aan de hand van spel ontwikkelen
de jongste leerlingen zich op al deze vlakken en leren ze belangrijke vaardigheden die
nodig zijn in hun verdere schoolloopbaan.
In groep 3 ligt de nadruk natuurlijk op het leren lezen. Daarnaast wordt ook geleerd
door spelen en bewegen. Het onderzoekend leren neemt een belangrijke plaats in
bij de groepen 3 t/m 8: hierbij worden kinderen gestimuleerd om actief en creatief te
leren, vragen te stellen en zelf antwoorden te zoeken.
Vanaf groep 4 werken we groepsdoorbrekend. Dit betekent dat alle leerlingen van
een leerjaar in één groep zitten (verdeeld over twee lokalen, begeleid door twee
leerkrachten). Ze werken in niveaugroepen en krijgen daar instructie op maat. De
samenwerking tussen de leerkrachten is intensief, de leerlingen weten waar ze aan
toe zijn en ‘mixen’ biedt heel veel
mogelijkheden qua samenwerken en
samenspelen. Een win-win-win-situatie! Overigens beperken we het mixen
vanwege de COVID-19 maatregelen
nu zoveel mogelijk.
Om zelf te ervaren wat typisch De
Wingerd is, kun je eigenlijk het beste
zelf een kijkje komen nemen. Dat
kan door een afspraak te maken voor
een rondleiding. Op www.dewingerdzwaag.nl vind je meer informatie
hierover.

Kapot speeltoestel?

Meld het op
www.hoorn.nl/melding

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

Eindelijk, de ijsbaan open!
Begin februari werd het erg koud. Veel wind en stuifsneeuw, dat is niet gunstig voor een ijsbaan.
Cees Ettema was zondag 14 februari al begonnen om met
een dompelpomp gevuld met water de sneeuw te laten
smelten, een tijdrovende klus. Op maandag en dinsdag
kreeg hij hulp van Cris Bakker en Tony Haring. Woensdag
hebben wij de brandweer gevraagd om ons te komen helpen, maar helaas mogen zij ons daarbij niet meer ondersteunen. Toen maar doorgereden naar Jos en Cees de Boer op de Oudijk en om half twee waren wij weer bij de
ijsbaan met een tractor, pomp en buizen. Met hulp van Nico Braas, Cris Bakker, Tony
Haring en Arjan Schouten is de baan voorzien van een laagje water in de hoop dat
deze egaal zou worden, wat uiteindelijk redelijk gelukt is.
Donderdag vond overleg plaats met een coronacoördinator over de te treffen maatregelen, hier konden we redelijk eenvoudig aan voldoen. Per 30 m2 mocht één persoon op de baan worden toegelaten. De baan is 200 meter lang en 70 meter breed,
dus reken maar uit. De kantine mocht niet open, de kleine kantine van de beachvolleybal mocht alleen worden gebruikt voor het bestuur en er mocht een dixy worden
geplaatst.
Vrijdagmorgen werd alles in gereedheid gebracht en ’s middags om 15.00 uur zijn
we open gegaan. Het was meteen gezellig druk. Om 20.00 uur ging de baan sluiten
zodat iedereen op tijd thuis kon zijn.
Vrijdag kwamen Jos en Joris Kraakman meteen uit hun werk naar de baan, want er
moest uiteraard geveegd worden. De ijsdikte vooraan was 11 centimeter, maar aan de
achterzijde van de baan, waar stuifsneeuw had gelegen, was het slechts 4 centimeter
dik. Dit was voor de veegmachine te dun waardoor de veger op de bodem stond. Jan
van Engen kwam direct met een shovel en een uur later stond de veegmachine bij Jan
in de werkplaats te ontdooien.
Zaterdag heeft Jos Kraakman de machine in orde gemaakt en kreeg hij van Jan een
omgebouwde grasmaaier met schuifblad mee.
Vrijdag kwam de wethouder van sportzaken polshoogte nemen en zaterdag is de
burgemeester op bezoek geweest. Ze waren beiden zeer te spreken over onze aanpak. Zondag kwamen twee boa´s kijken en ook zij hadden geen commentaar.
De gratis uitgedeelde koek ging erin als …….!! De mededeling dat de laatste chocomelk gratis afgehaald kon worden, leverde dat nog een hele rij dorstige kinderen op,
geweldig om te zien.
Dat wij in deze coronatijd goed hebben kunnen werken en alles hebben kunnen
regelen, danken wij uiteraard aan ons bestuur, maar zeker ook aan onze leden, nietleden, nieuwe leden en alle hulp die we in de afgelopen week hebben gekregen.
Namens de ijsvereniging Oosterblokker/Westwoud, iedereen bedankt hiervoor!
Piet Braas, tevreden en trotse voorzitter

O p r o e p c o v e r f o t o ’s S a m e n s p e l
Voor het Samenspel-omslag van het volgende kwartaal is de redactie op zoek
naar leuke foto’s met als thema ‘bijzondere weersverschijnselen’. Heb je een
mooie foto van een prachtige zonsondergang of -opkomst? Of heb je een fotogenieke wolkenlucht op de gevoelige plaat vastgelegd? Deze weerfoto’s zijn van
harte welkom. Wie weet staat jouw foto straks een kwartaal lang op het omslag
van Samenspel! Mail een foto van minimaal 1MB vóór …. maart naar redactie@
stichtingsamenspel.nl
De redactie gaat er van uit dat als er personen op de foto staan afgebeeld, zij
toestemming hebben gegeven voor publicatie.

Winterfoto’s

De oproep om foto’s van de sneeuwpret van de afgelopen tijd in te sturen leverde een
grote hoeveelheid inzendingen op. Hieronder een selectie.

Dorpskerk Zwaag. Ingezonden door Sanddra Helderman

Bomenweerspiegeling in het ijs. Ingezonden door H. Langeveld

Hoe mooi kan de wereld er ook uit zien achter glas. Ingezonden door Elisabeth Wentzel

Een prachtige sneeuwpop!
Ingezonden door Marco
Dekker

Gluhwein en warme chocomel.
Ingezonden door Corina Schagen

Ingezonden door Marieke Duin

Ingezonden door Riet Clay-Nederpelt

Ingezonden door Roselien Kroon Valenteijn

Ingezonden door Daniëlla Cox-de Haan

Kruiend ijs bij Schellinkhout-Wijdenes. Ingezonden door Sandra Helderman

Kruiend ijs, wat een prachtig natuurverschijnsel. Rick en Noa van der Rol
vonden het prachtig. Ingezonden
door Tonnie de Greeuw.

Languit! Ingezonden door M.G.
Mollee

Onder de brug door.
Ingezonden door M.G. Mollee

Oostereiland.
Ingezonden door Claudia Kaagman

Op het ijs. Ingezonden door Ans Engel
Samen op het ijs. Ingezonden door Roselien Kroon Valenteijn

Schaatsen met een stoel.
Ingezonden door
M.G. Mollee

Tot je knieën in de sneeuw.
Ingezonden door Corina
Schagen.

Sneeuwpopfamilie.
Ingezonden door
Claudia Kaagman

Sneeuwpret in 1957. Ingezonden door
Marie Jose Straatman.

KBO Blokkers bedankt De Blockeniers
Hierbij willen wij namens de leden van KBO Blokker onze hartelijke dank uitspreken voor de prachtige ruiker tulpen die zij in het kader van het jaarlijkse carnaval
mochten ontvangen. De elf meerkleurige tulpen die namens de Raad van Elf werden
aangeboden, waren een welkome onderbreking van het wat saai wordende dagelijks
leven onder de huidige coronamaatregelen. De carnavalsvereniging die jaarlijks zo
veel doet voor de jeugd én voor de senioren van het dorp, heeft hiermee een gevoelige snaar geraakt. Hopelijk treffen we elkaar in 2022 in goede gezondheid weer op
de oude vertrouwde carnavalsmiddag in Het Gouden Hoofd.
Bestuur KBO Blokker

Opbrengst actie Kerkbalans
‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’ was dit jaar het thema van de actie Kerkbalans en hier is ruimschoots gehoor aan gegeven. De opbrengst bedraagt 12.188
euro en daar zijn wij u erg dankbaar voor. Met uw bijdrage kan RK parochie Heilige
Matteüs en daardoor ook de St. Martinuskerk in Zwaag haar plek blijven innemen.
Een plek die verbindt en waar veel mensen zich thuis voelen. Fijn dat wij weer op u
konden rekenen en op de medewerking van onze vrijwilligers.
Mede namens het bestuur van RK parochie Heilige Matteüs nogmaals hartelijk dank
voor uw bijdrage.
Werkgroep actie Kerkbalans Zwaag

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 Dorpskerken 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, de Dorpskerk Zwaag of Dorpskerk Blokker.

Rooms-Katholieke kerkdiensten
Kerkgebouwen:

Oosterblokker
Westwoud
Zwaag		
			

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

Eerst aanspreekbare pastores voor Hoorn, Oosterblokker, Blokker, Westwoud en Zwaag:
Pastoor Samuel Marcantognini, Kapelaan Maciej Gra,dzki, telefoon 0229-703042
Inlichtingen:

Parochiesecretariaat Heilige Matteüs
Pastoor Nuijenstraat 3a, 1689 GM Zwaag
Telefoon: 0229 - 216749
Geopend: maandag t/m vrijdag, van 09.00 tot 15.00 uur
woensdag gesloten
E-mail: secretariaat@rkmatteus.nl

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 nog rekening houden met het coronavirus, houd afstand en niet meer dan 30 personen!
Za. 06 mrt.

19.00 uur

Westwoud

Eucharistieviering

			

Oosterblokker

GEEN VIERING

Zo. 07 mrt.

Zwaag

3e Zondag Veertigdagentijd

09.30 uur

				

Eucharistieviering

		

11.00 uur

Eucharistieviering

Za. 13 mrt.

19.00 uur

Hoorn
Oosterblokker

Eucharistieviering

			

Westwoud

GEEN VIERING

Zo. 14 mrt.

Zwaag

4e Zondag Veertigdagentijd

09.30 uur

				

Eucharistieviering

		

11.00 uur

Hoorn

Eucharistieviering

Za. 20 mrt.

19.00 uur

Westwoud

Eucharistieviering

			

Oosterblokker

GEEN VIERING

Zo. 21 mrt.

Zwaag

5e Zondag Veertigdagentijd

09.30 uur

				

Eucharistieviering

		

Eucharistieviering

11.00 uur

Hoorn

Belangrijke gegevens en telefoonnummers
Alarmnummer Ambulance / Brandweer / Politie

112

In niet-levensbedreigende situaties
Ambulance of Brandweer		
072 - 564 44 44
Politie		
0900 - 88 44
Erwin Kuiper, wijkagent Zwaag / Blokker
0900 - 88 44
		erwin.kuiper@politie.nl
Storingsnummers
Elektriciteit / Gas		
0800 - 90 09
(24 uur per dag)
Kabel		
0900 - 1884
(lokaal tarief)
Water		
0800 - 023 23 55
Gemeente Hoorn		

0229 - 25 22 00

Centrale Huisartsenpost West-Friesland
Maelsonstraat 5 (voor parkeergarage Dijklander Ziekenhuis) 0229 - 29 78 00
- avond-, nacht- en weekenddiensten voor spoedgevallen.
- dagelijks tussen 17.00 uur en 08.00 uur.
- in het weekend en tijdens feestdagen tussen 08.00 uur en 17.00 uur.
Bezoekuren alg. verpleegafdelingen Dijklander Ziekenhuis Hoorn (zie ook https://www.dijklander.nl)
Dagelijks van 11.00 tot 12.00 uur, van 15.30 tot 17.00 uur en van 19.00 tot 20.30 uur.
Maelson Apotheek Dijklander Ziekenhuis
Maelsonstraat 3 (naast hoofdingang Dijklander Ziekenhuis) 0229 - 20 80 01
Verstrekking medicijnen van 17.30 tot 08.30 uur op werkdagen en in de weekeinden.
Huisartsen Zwaag, Blokker en Oosterblokker
A. de Lange
Plantage 29
A.E. Meijer
Pennekamplaan 57-59
Huisartsenpraktijk Bangaerde
Krommewoud 46
Huisartsenpraktijk Julianalaan
Julianalaan 9a
Huisartsenpraktijk Bangert en Oosterpolder, Jacobsstaf 52-b,
Huisartsenpraktijk Scheer
Boekerij 54

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

Blokker
Oosterblokker
Zwaag
Zwaag
Zwaag
Blokker

0229 - 23 21 30
0229 - 26 16 66
0229 - 26 15 22
0229 - 21 22 22
0229 - 22 80 41
0229 - 27 82 68

Spoeddienst tandheelkundige zorg voor West-Friesland 0226 - 36 02 29
Steunpunt Zorg voor Welzijn		
0229 - 27 21 96
Dierenambulance		
0229 - 24 53 53
Zonnebloem (oud) Zwaag/Zwaagdijk-West
Coby van der Gulik, Fruitlaan 76, Zwaag
Mariejan Spil, Zwaagdijk 367, (oud) Zwaag/Zwaagdijk-West.
Zonnebloem Westerblokker
Susan Langenberg, Plantage 19, Blokker (Bezoekwerk)
Karin Jong-Koen, Bandstraat 8, Blokker (Secretaris)
Zonnebloem Oosterblokker /Schellinkhout
Jacqueline Weening, Oosterblokker (Secretaris)  	
Onafhankelijk Ouderenadviseur MEE & De Wering
Wijksteunpunt Ouderenzorg St. Jozefpark Blokker
Wijksteunpunt Ouderenzorg Perelaar Zwaag
Parochiële Caritas Instelling (P.C.I) Zwaagdijk-West
R.K. Begrafenis- en Crematievereniging St. Barbara
R.K. Begrafenis- en Crematievereniging St. Barbara
Uitvaartvereniging De Laatste Eer		
Uitvaartvereniging St. Jozef		
Uitvaartverzorgers bovenstaande verenigingen:
Lian Kroon en Monique Bankras		

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

jweening@gmail.com

Zwaag, Zwaagdijk-West
Oosterblokker.
Zwaag en Blokker
Westerblokker

06 - 11 44 44 17

Hulpverlening vanuit de West-Friese kerken voor iedereen 0229 - 27 16 84
Telefonisch spreekuur op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 13.15 tot 14.15 uur.

