
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 24 december kunt u inleveren 

uiterlijk op woensdag 15 december 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 21 10 december 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 - Corina Schagen-van Willegen
- Henny Schoonderwoerd - Jan Koen 
- 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

Samenspel en het coronavirus
Toen het Samenspel naar de drukker ging, was nog niet bekend of alle activitei-
ten in deze editie wel door zouden gaan. Dit natuurlijk in verband met het coro-
navirus. Houd de desbetreffende websites in de gaten voor meer informatie.

Kom je ook op kerstavond naar de kinderkerstviering?
Op deze bijzondere avond is er weer een mooie, gezellige gezinsviering in de Sint 
Martinuskerk te Zwaag. Wie spelen dit jaar Jozef en Maria? Welke prachtige engel 
mag dit jaar de belangrijke boodschap brengen aan de drie herders die midden in de 
winternacht wakker worden? Wie is het kerstkindje dit jaar?
Kom allen kijken en luisteren naar kinderen van de basisschool die het kerstverhaal 
spelen: verkleed in oude doeken als Jozef en Maria, herders, witte engelen en prach-

tige koningen. En natuurlijk 
zingen we met zijn allen die 
heerlijke kerstliedjes mee 
met ons gelegenheidskin-
derkoor. Traditiegetrouw 
mogen alle kinderen na 
afloop van de viering bij het 
kerstkindje komen kijken 
op het altaar. De viering 
begint om 18.00 uur. Kom 
op tijd! Uiteraard is boven-
staande onder voorbehoud 
van eventuele maatregelen 
omtrent COVID-19.

Toneelvereniging Michaél 
Toneelvereniging Michaél heeft de repetities in oktober weer 
hervat en hoopt in maart 2022 drie mooie voorstellingen op 
de planken te brengen. Het podium staat er nog steeds klaar voor, dus hopelijk is er 
tegen die tijd weer wat meer mogelijk.
De cast heeft er zin in om eindelijk het toneelstuk  ‘Alle Ballen op Bertha’ op te 
voeren. De data van de uitvoeringen zijn zaterdag 26 maart, vrijdag 1 en zaterdag 2 
april 2022 en de voorstellingen vinden plaats in ons eigen dorpstheater: Het Gouden 
Hoofd.



Coverstory: Stolphoeve 
en omgeving
In deze rubriek bespreken we steeds een foto van 
het omslag van Samenspel. Bij de laatste serie straat-
naamverklaringen wordt aandacht besteed aan 
diverse wijken waarbij de straatnamen onderling 
een verband hebben.
Deze week: de straten in Zwaag die allemaal zijn 
vernoemd naar een onderdeel van de stolpboerderij.

De wijk ligt ingeklemd tussen Koewijzend, Krijters-
laan, Zuiderstraat en Pastoor Nuijenstraat. De wo-
ningen in deze wijk zijn gebouwd tussen 1976 en 1978. Een stolphoeve is de Noord-
Hollandse variant van een boerderij en is ontstaan rond 1550. Dit type boerderij is 
gebouwd op een vierkant, waar het dak op rust. Dé bezienswaardigheid van deze 
wijk is natuurlijk kinderboerderij Frits Farm aan de Kapberg. 
De straatnamen in deze wijk zijn: 
• Hooiklamp  • ’t Bon  • Koegang  • Opkamer • Vierkant  • Kapberg • Dars



West-Friese Lourdes vliegreis 2022

“Wat hebben we het geweldig gehad, uitstekend verzorgd, een 
prachtig programma en een geweldige groep mensen die met 
ons mee was.” (Deelnemer Westfriese Lourdes Vliegreis 2018).
 
Wereldwijd heeft het coronavirus in 2020 en 2021 tot veel be-
perkingen en afgelastingen geleid, zo ook met betrekking tot de 
Lourdes-reizen. In 2022 hoopt Groep West-Friesland weer naar Frankrijk te kunnen 
afreizen. Helaas niet met VNB die na 138 jaar de crises niet overleefde, maar met het 
Huis voor de Pelgrim dat al honderd jaar reizen naar Lourdes organiseert.
    
Groep West-Friesland gaat in 2022 tweemaal naar Lourdes. 
Van 28 april t/m 3 mei gaan we heen met het Lourdeskoor, een projectkoor speciaal 
voor deze reis samengesteld. Het koor staat onder leiding van dirigent Margreet Drij-
ver met muzikale ondersteuning van organist Ina Sijm. Ook partners en familieleden 
van koorleden zijn welkom om mee te gaan.
De reis van 22 t/m 27 september is voor de ‘reguliere’ pelgrims. Met degenen die hun 
belangstelling voor de septemberreis al eerder kenbaar hebben gemaakt, wordt in 
januari 2022 contact opgenomen. 
Voor beide groepsreizen, met West-Friese pastorale begeleiding, zijn nog plaatsen 
beschikbaar.

Via opstapplaatsen in Hoogkarspel en Hoorn brengt de touringcar u naar Maastricht 
Aachen Airport. Na ongeveer anderhalf uur vliegen, landt het chartertoestel op Tar-
bes. De gereedstaande bus zet u in circa vijftien minuten voor uw hotel in Lourdes af. 

De pelgrims verblijven bij beide reizen in groepshotel Croix des Bretons. Degenen 
voor wie (enige tijd) lopen en/of staan te vermoeiend is en van een rolstoel gebruik 
willen maken (rolstoel kan kosteloos worden geleend) dienen zelf een rolstoelbege-
leider mee te nemen. De rolstoelbegeleider dient de rolstoeler de hele reis te kunnen 
duwen. 
Beschikt men niet over (rolstoel)begeleiding, dan is in september zorghotel Padoue 
de aangewezen locatie. Hier verblijven pelgrims die zorg en/of verpleegkundige hulp 
nodig hebben. De begeleiding (1 op 1) wordt 24 uur verleend door vrijwilligers, onder 
wie West-Friezen. Alle vrijwilligers worden door het Huis voor de Pelgrim aangesteld.

Twee informatie- en kennismakingsavonden voorafgaand aan de reis dragen bij aan 
een versneld warm groepsgevoel. Op de reünie krijgt u het herinneringsboekje van 
deze betekenisvolle reis! 

Wilt u in 2022 met ons mee? Meld u nu al aan bij Harry Vet (e-mail ham.vet@quicknet.
nl of telefoonnummer 0228-514040) of bij een van de 22 plaatselijke inschrijfadressen. 
Eind december ligt de brochure bij hen en in de plaatselijke/regionale kerk.



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 22 DEcEMBER
  WOENSDAG   5 jANuARi
SVP PAPIER GEBUNDELD OF IN DOOS/BAK AAN DE WEG ZETTEN.

Met St. caecilia’s ‘Het was Donker, Aardedonker’ 
hopelijk een lichtpuntje?
Haalt de actualiteit ons wederom in? We hopen vurig van 
niet! ‘Het was Donker, Aardedonker...’; zo heet het project 
waar muziekvereniging St. Caecilia de afgelopen maan-
den aan heeft gewerkt. De uitvoering is 19 december. Een 
bijzonder concept, want er wordt een verhaal verteld met een kersttintje én een ver-
wijzing naar de huidige (Covid-)tijd. Het verhaal - verteld door Marcel Korse - wordt 
afgewisseld met muzikale intermezzo’s van St. Caecilia. Een verhaal waarin vanuit de 
ruimte neergekeken wordt op de aarde en haar verschillende culturen. 

Voor dit project is de Friese dirigent Luc Feikens gevraagd om het concert te leiden 
en met veel plezier is gerepeteerd op dit bijzondere stuk. De opzet van het concert 
maakt dat het een concert is voor jong en oud.

De Covid-pandemie die in ons concert voorbijkomt, heeft echter voor onze vereniging 
- net zoals voor vele andere verenigingen - de boel weer op z’n kop gezet. Op het 
moment van schrijven kan het concert onder de huidige maatregelen gewoon door-
gaan. Wij geven daarom niet op en hebben een en ander omgezet. Repeteren kan 
niet meer op de vaste maandagavond. Wij repeteren daarom ‘s middags in de week-
enden. Ook is de aanvangstijd van het concert vervroegd zodat we om 17.00 uur klaar 
kunnen zijn. St. Caecilia zorgt ervoor dat het concert op een veilige manier plaats kan 
vinden binnen de huidige RIVM-richtlijnen. 

Nieuwsgierig geworden? St. Caecilia brengt het concert zondag 19 december om 
15.00 uur ten gehore in de Prancatiuskerk in Oosterblokker. Kaarten zijn verkrijgbaar 
via www.stcaecilia.com . Mocht het concert toch niet door kunnen gaan, ontvangt 
u uiteraard uw geld terug. Voor meer informatie over ons project kunt u ook onze 
Facebook- en Instagrampagina raadplegen: @stcaeciliazwaag

Nadat vorig jaar het kerstconcert een week van tevoren geannuleerd moest worden, 
hopen we dat we nu wél kunnen optreden en anders zullen we een opname maken. 
Wij kijken er in ieder geval naar uit. ‘Het was Donker, Aardedonker…’ Maar wij ho-
pen dat we zo voor de kerstdagen toch nog een lichtpuntje kunnen brengen!

Muziekvereniging St. Caecilia Zwaag



De Wingerd maakt er een feestje van!

In deze tijd van het 
jaar hangt er een 
gezellige sfeer in 
het gebouw. De weken voor kerst 
zitten vol feesten. Op De Wingerd 
besteden we hier op verschillende 
manier aandacht aan. 
De peuters en kleuters werken 
vooral aan de feesten die op 
dat moment leven. Het verhaal 
van Sint Maarten heeft centraal 
gestaan en op dit moment laten 
ze Sint en zijn Pieten achter zich 
om zich op kerst te gaan richten. 

Als je bij de kleuteringang de school binnen liep, herkende je de stoomboot en de 
plek waar de Pietjes opgeleid worden tot echte hulppiet. De gymlessen stonden in 
het teken van Sinterklaas helpen, door een parcours te lopen en pakjes te bezorgen. 
De groepen 3 tot en met 8 deden ook aan echte 
Pietengym en kregen hier een diploma voor.
Uiteraard kreeg het Sinterklaasfeest ook aandacht 
in de middenbouwklassen. Veel lessen worden 
aangepast in het thema. Bussommen veranderen 
in bootsommen en splitsen kan heel goed met 
pepernoten. Ook kun je heel goed rijmen op 
Sinterklaaswoorden en brieven schrijven voor in 
de schoen. Groep 3 is zelfs op visite geweest in de 
slaapkamer van Sinterklaas (Westfries Museum). Nu zijn we volop bezig met kerstsom-
men en knutselwerken. 
In de school ruikt het soms heerlijk naar speculaaskruiden. De naschoolse opvang 
maakt veel gebruik van de kinderkeuken, onder andere om lekkere pepernoten te 
bakken. Ook sommige klassen gaan in kleine groepjes iets lekkers bakken in deze 
feestelijke tijd. Voor de ramen hangt veel creatief werk van onze leerlingen. In groep 
6 wordt momenteel veel aan handwerken gedaan en zag u bijvoorbeeld mijters en 
zakjes van vilt en jute.
In de bovenbouw gaan ze dieper in op de herkomst van de feesten. Welke gebruiken 
en rituelen horen erbij en hoe zijn die ontstaan? Ze bekijken andere culturen en leren 
over feesten die daarbij horen. Eerst worden de kinderen enthousiast gemaakt over 
het onderwerp met een startopdracht, naar aanleiding van eigen onderzoeksvragen 
zoeken ze naar antwoorden. Die verwerken ze in een eindwerkstuk of presentatie. 

We hopen u zo een inkijkje te geven van hoe het er aan toe gaat bij ons op school. 
We wensen u allen een feestelijke tijd!



  Column Brechje
Opfrissen

Ik maan de kinderen aan om minstens drie keer per week 
fruit te eten. Voor de weerstand! Maar ja, het zijn tieners, hè? Verder krijgen ze drie 
keer per dag een goede maaltijd en twee kleine tussendoortjes. Bij het avondeten 
zorg ik voor voldoende groente en eten we zo vers mogelijk. Verder is er niet veel dat 
we kunnen doen om gezond te blijven.

Alhoewel, toch wel! Naast voeding spelen bewegen en psychologisch welzijn ook een 
belangrijke rol. Dus gaan mijn kinderen in weer en wind op de fiets naar school. Bo-
vendien hebben ze in de pauze lol met hun klasgenoten en kunnen ze zich met hen 
spiegelen. Heel belangrijk! 

Voor iedereen is het belangrijk om bekenden te ontmoeten en familieleden te zien. 
Hoe fijn is het om met je hele familie bij elkaar te zijn? Zeker voor de ouderen onder 
ons, die hun leven vaak al geleefd hebben! Zij putten een ongekende kracht uit het 
zien en knuffelen van kinderen en kleinkinderen. Het horen van onze verhalen uit 
de maatschappij die maar voort raast. Maar helaas, de R zit in de maand. Snotteren, 
hoesten en niezen is heel gewoon in deze maanden en misschien raast er wel een 
griepgolf door het land. Dit herhaalt zich al decennia lang. Als je verkouden bent ga 
je even niet bij oma en opa op bezoek, maar weer gezond, ga je juist een keer extra 
om in te halen wat je gemist hebt. De onvoorwaardelijke liefde zoals (klein)kinderen 
en grootouders die elkaar kunnen geven!

Zo ging het vroeger, anno 2019. Weet u het nog? Heden ten dage durf je niet eens 
te hoesten of je zakdoek tevoorschijn te halen als je een volle neus hebt. Waar gaat 
dit heen? Het leek mij goed om even uw geheugen op te frissen en u met uw beide 
voeten weer stevig op de grond neer te zetten!

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 20 DEcEMBER
MAANDAG   3 jANuARi



Opruimen schuur en zolder voor particulieren  en ondernemers. 
Telefoonnummer: 06-12568309

Stukadoor voor keukenklus.
Telefoonnummer: 06-12568309

Motorheftafel , maximaal draagvermogen 300 kg. Lengte 2 meter+, 
werkhoogte 90cm.Vraagprijs 125 euro.

Telefoonnummer: 0651178410

Goed voor een gehele doorsnee kerstboom:
Zilverkleurige kerstboom versiering 12,50 euro
Goudkleurige kerstboom versiering 12,50 euro

Diverse kerstboomlampjes per streng vanaf 5 euro
Telefoonnummer: 0229–232741 (Blokker)

Familieberichten & Zoekertjes

GEVRAAGD

TE KOOP

AANGEBODEN

Voor plaatsing in het Samenspel van 24 december graag uiterlijk op  
WOENSDAG 15 december 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?



De Blockeniers presenteert nieuwe Prins en Adjudante 

Carnavalsvereniging De Blockeniers heeft na een spette-
rende act de nieuwe Prins, Adjudante en Hofdames gepre-
senteerd aan het Rijk der Blockeniers. 
Voordat de act begon werd eerst afscheid genomen van 
het oude decorum, Prins Skik (Gerard van Paassen), Adju-
dant Bloid (Jonno Witziers) en Hofdames Esmee en Marije. 
Voordat de Prins de scepter weer aan de Vorst van De 
Blockeniers teruggaf, werden eerst nog twee personen in 
het zonnetje gezet, en zij kregen de titel ‘Blockeniers met 
een Gouden Randje’ mee. Hans van Gorkum die gestopt is 
als secretaris en Marieke Munneke de huisfotograaf kregen 
deze oorkondes uitgereikt. Zeer terecht want ze hebben 
veel voor de vereniging betekend.

Na een zeer leuke act werd het 
nieuwe decorum gepresenteerd. 
Een non kwam eerst op het podium 
tijdens de act en zij probeerde de 
zaal volledig zen te krijgen. Dat 
lukte haar ook nog. Ze kondigde 
aan dat ze een zeer rustgevende 
band had uitgenodigd. Die stond 
klaar achter het gordijn. Niets bleek 
minder waar, want er stond een 

keiharde rockband klaar. De band Kiss stond er, en die maakte muziek die allesbe-
halve zen was. Na afloop van dit muziekspektakel kwam de non weer en vertelde dat 
ze helemaal tot zichzelf was gekomen van deze rustgevende muziek. De non werd 
voortreffelijk gespeeld door Marieke Nijholt.  
Maar er stond een complete band met allemaal maskers op. Dat moest natuurlijk 
het nieuwe decorum zijn. Als eerste kwam Hofdame Lindsey Koeman onder het 
masker vandaan, daarna Hofdame Manon van Santen. Als Adjudante stond daar Nel 
van Santen. En wie zou dan de Prins worden? De zanger van de band? Daar maakte 
iemand uit de zaal bezwaar tegen en vertelde dat er maar één de Prins kon zijn bij 
deze dames. En dat was niemand minder dan René van Santen die de nieuwe Prins 
van De Blockeniers werd. Uniek dat een echtpaar Prins en Adjudante werd. In hun 
regeerperiode over het Rijk der Blockeniers gaan ze voor als Prins Jut en Adjudante 
Juul met Hofdames Lindsey en Manon. Deze laatste is weer de dochter van de Prins en 
Adjudante.
De Blockeniers is klaar voor hopelijk een mooi carnavalsseizoen waar weer veel kan 
en mag.



Als u activiteiten wilt vermelden in Samenspel op het gebied van SPORT, 
kunt u uw kopij mailen aan: redactie@stichtingsamenspel.nl t.a.v. Eef Smal.

VOETBAL

Winterstop 

ZAALVOETBAL

Vervallen in verband met coronamaatregelen.

HANDBAL

12 dec Dames  Westfriezen-DTS ‘48 13.00 uur Zwaag

12 dec Dames HV Blokker-St George 2 13.20 uur De kreek

12 dec Heren HV Blokker-WeHaVe 2 14.40 uur De Kreek

VOLLEYBAL

Vervallen in verband met coronamaatregelen.

HOcKEY

Winterstop

Sportagenda december 

Sloop gevangenis 
De Glasbak in volle gang
VSM uit Leiderdorp is momenteel 
volop bezig met de sloop van De 
Glasbak. Architect Hans Putter is niet 
blij hiermee. Volgens de ontwerper 
van het gebouw was er nog voldoende 
mee mogelijk geweest. Het doet hem 
pijn dat dit weg gaat. 
Hij had gekozen voor veel opvallende 
glazen halve koepels om het een ruim-
telijk gevoel te geven. 
Pas na 2022 gaat de gemeente een 
besluit nemen over de invulling van 
het terrein. In deze tijd waar gezocht 
wordt naar oplossingen voor daklozen 
en sociale huurwoningen is het extra 
pijnlijk om de sloop te zien gebeuren. 

Chris Baesjou



17 dec Kerstsamenzang met koor camerata Liocorno  Aanvang: 20.00 uur
 Dorpskerk Zwaag, Kerkelaan 8, Zwaag

18 dec Rondom de boom  14.00-16.00 uur
 Dorpskerk Blokker, hoek kolenbergstraat/Westerblokker

19 dec concert muziekvereniging St. caecilia  Aanvang: 15.00 uur
 Prancatiuskerk, Oosterblokker

24 dec Kinderkerstviering   Aanvang: 18.00 uur
 Sint Martinuskerk, Past. Nuijenstraat 3a, Zwaag

Activiteitenagenda  december

Als u activiteiten (als hierboven) wilt vermelden in Samenspel, kunt u uw kopij mailen 
aan: redactie@stichtingsamenspel.nl.

collecte Gehandicapte Kind 2021 

Afgelopen november vond de jaarlijkse collecte voor het 
Gehandicapte Kind plaats. Ondanks alle toegenomen maatregelen gingen toch 22 
collectanten (voornamelijk in oud-Zwaag) op pad.
Het ideaal is ‘geen kind zonder vriendjes’. Helaas is de eenzaamheid vaak de grootste 
handicap voor kinderen met een beperking. Dankzij de hulp van de collectanten krij-
gen kinderen de kans om mee te doen. Gewoon met hun niet gehandicapte leeftijds-
genootjes. Samen maken we zo het verschil.
Dankzij uw gulheid hebben de collectanten 1.497,71 euro opgehaald in contanten in 
de collectebus. 
Dit jaar was het ook mogelijk om te doneren via QR-code, app en sms. Hier is goed 
gebruik van gemaakt waardoor we nog eens 453,50 euro extra hebben opgehaald. 
Dus een totaal van bijna 2.000 euro! Daarom wil ik hierbij nogmaals iedereen harte-
lijk danken voor hun inzet en hun bijdrage. 
De komende jaren willen we steeds meer wijken in Zwaag en Blokker bereiken met 
onze collectanten. Gelukkig komen er daarom ook meer organisatoren bij zoals ik. 
Als u denkt, volgend jaar wil ik ook een steentje bijdragen, bel of mail mij en dan 
zorg ik dat uw naam bij de juiste persoon terecht komt: e-mail sanbeer@quicknet.nl 
of telefoonnummer 0229-575221.

Sandra Beerepoot, collecte-organisator oud Zwaag



Vrouwenvereniging EVA Oosterblokker 

Een gezellige groep meiden die maandelijks bij elkaar komt in 
De Harmonie om 20.00 uur met een programma tot 22.00 uur en 
een gezellige nazit in het voorcafé. Zo zou je EVA het beste kunnen 
omschrijven. We zijn niet afhankelijk van een landelijke bond. 
Leeftijd is niet van belang, het gaat om de onderwerpen en alles is 
bespreekbaar. Gezelligheid staat voorop. Wij vinden het een belangrijke taak van EVA 
om alle vrouwen te verbinden in ons mooie dorp Oosterblokker.

jaarprogramma 2022
Maandagavond 10 januari: Lezing ‘Heerlijk zoet geluksmoment’
Maandagavond 7 februari: Wie wint het spaarvarken?
Maandagavond 14 maart: Een dermatoloog aan het woord
Maandagavond 11 april: Elena Bronnikova over de Trans Siberië Express
Woensdag 4 mei: Kranslegging  
Vrijdag 13 mei: EVA’s dagje uit
Maandagavond 20 juni: Zomers eten met EVA
Maandagavond 5 september: Op pad met EVA
Maandagavond 3 oktober: Wat staat er in de sterren?
Maandagavond 31 oktober: Creatief met De Boetserie in herfststijl
Maandagavond 21 november: Lezing over de piramides van de polder
Vrijdagavond 16 december: Kerst met EVA en Adam . . .

Mocht je nieuwsgierig zijn geworden, stuur dan een mail naar evaoosterblokker@
hotmail.com en we bellen je terug. Natuurlijk kun je altijd een avond langskomen om 
de sfeer te proeven en daarna beslissen of je lid wilt worden.

Kerstviering KVG Zwaag gaat niet door 

Helaas is er voor de dames van KVG Zwaag geen gezamenlijke 
kerstviering in verband met de nieuwe coronaregels.
Nadat plan B was opgepakt om de sfeervolle avond te verplaat-
sen naar de middag, kan ook dit niet doorgaan. De sluiting van 17.00 uur, maar vooral 
de anderhalve meter afstand houden in de zaal van De Plataan betekende dat het 
moeilijk zou worden om alle leden sfeervol te kunnen ontvangen. Erg jammer, maar 
de gezondheid van ons allemaal is toch prioriteit nummer 1.
Vol goede moed en enthousiasme hopen we wel dat het volgende programmaonder-
deel, de gezamenlijke snertlunch met aansluitend het spelen van spellen en spelletjes 
op vrijdagmiddag 21 januari, wel door kan gaan. Gelukkig is dat nog een heel eind 
weg. Hierover krijgen onze leden op tijd nieuwe informatie.
Voor nu wensen wij al onze leden een gezellige voorbereiding voor de kerstdagen in 
huiselijke sfeer toe.



Kerstsamenzang in Dorpskerk Zwaag

Vrijdagavond 17 december vindt de jaar-
lijkse kerstsamenzang plaats in de sfeer-
volle Dorpskerk van Zwaag. De samen-
zang wordt gelardeerd met een aantal 
korte lezingen door ds. Jacob Meinders. 
Speciale gasten dit jaar zijn organist Pe-
ter Zwart met aan zijn zijde fluitist Jaap 
Keune en koor Camerata Liocorno met 
dirigent Peter Pijsel. 
 De avond begint om 20.00 uur. Kom 
tijdig, want vol is vol. De entree is gratis 
entree en na afloop wordt glühwein 
geserveerd. 
De uitnodiging is onder voorbehoud 
van coronamaatregelen door de over-
heid. Een coronatoegangsbewijs (CTB) is 
verplicht.
Alvast bedankt namens de stichting en 
tot ziens op 17 december.

Met vriendelijke groet, J.W.Plaizier

KBO Blokker in 2022
Na door de coronaperikelen weer een slecht verenigingsjaar, houden we toch met 
enig optimisme de blik gericht op het komende nieuwe jaar. De plannen liggen in elk 
geval klaar. Zo willen we donderdag 6 januari weer van start gaan met de 14-daagse 
klaverjasmiddagen in Het Gouden Hoofd en hopen we woensdag 19 januari operade-
skundige Kees Schilder te ontvangen voor zijn alom bekende muziekpresentatie. En 
16 februari gaan we op middagexcursie naar het Zaans Museum.
Uiteraard blijft alles onder voorbehoud. Informeer desnoods vooraf even of de ge-
plande activiteit doorgaan kan vinden.

Bestuur KBO Blokker

Praktijknieuws 
Vanaf 10 december zal dr. Conijn bij ons werkzaam zijn op de vrij-
dag. Zij zal de werkzaamheden van dr. Van Kampen overnemen.

Voor actuele informatie: www.julianalaan.praktijkinfo.nl



Zwaag zingt wat af 

Ook deze maand repeteert Swaegh Zingt met pas-
sie in De Witte Valk. Wat is er wat afgezongen in Zwaag! Met Happy Together, het 
Smartlappenkoor, Popkoor Eigenwijs, de R.K. Zangvereniging V.I.O.S., de koren en 
zangvereniging onder leiding van Huub Pistoor, de operette- en musicalvereniging, 
het R.K. Dameszangkoor, het Operettekoor Romantica en wat al niet meer? En dan 
nog de liederen thuis of op feesten.
Tientallen jaren wordt bij het proosten gezongen: Ik heb in mijn knapzak kaas en 
brood / Ik heb in mijn weitas kruit en lood / Een pijpje in de mond maakt het hart 
gezond / Dat is ter ere van de vrolijke stond / Omhoog, omlaag, geef acht, vuur, blus-
seeeeeen! Er zijn Zwagers die dit beschouwen als het volkslied. Het komt ook in het 
repertoire van Swaegh Zingt voor. 

Lees verder 

op de 

volgende 

pagina >>



Een lied waarin het dorp echt wordt getypeerd en als dorp wordt bezongen, is ge-
schreven door Rita van Os-Bakker (1943). Rita heeft dit geschreven voor het 50-jarig 
huwelijksfeest in 1991 van haar ouders Dorus Bakker en Trien Hoogland en samen 
met haar zussen Marga en Vera bij die gelegenheid gezongen. Zeer ten onrechte is 
dit niet vermeld in het boek van Historisch Zwaag dat in oktober uitkwam.  
Het lied Perhaps Love van John Denver dat de melodie voor dit Zwaagse volkslied 
heeft geleverd, gaat over ‘wat liefde zou kunnen zijn’. Het leent zich heel goed om 
het met meer stemmen te zingen zoals de zussen Bakker dat deden en het is ook 
aanstekelijk om mee te zingen. En terwijl het lied van Denver maar vier verschillende 
coupletten kent, is het Zwaaglied wel zes strofen lang. Het lied is extra populair ge-
worden doordat het Swaegher Smartlappenkoor het vanaf 2005 is gaan zingen. Er ko-
men wel 14 ouwe Zwagers langs in dit lied. En om die weer wat beter voor de geest 
te halen hierbij een paar foto’s van de bezongen middenstanders en de advertenties 
die ze gebruikten. 

De tekst van de Ode aan Zwaag van Rita van Os-Bakker luidt:

O, Zwaag dat kleine dorp, tussen ‘t Keern en de Dracht
Met vele landerijen en Bangerts lentepracht
Van bloeiende appelbomen en koeien in de wei
O, Zwaag, wat ben je mooi, in lentetij

Voor boter naar Cees Bennis, voor schoenen naar Nic Vijn
Een emmer peterolie, bij Brandhoff moet je zijn
Het brood bij Jacob Spil en ‘s zondags ijsjes bij z’n vrouw
O, Zwaag, jij bent het dorp waarvan ik hou

De school van meester Schneiders, het café van Jan de Lang
De kerk van Sint Martinus, Piet van Westen met z’n zang
Pastoor Adam J. van der Horst, met doopcelen zo lang
O, Zwaag mijn lieve dorpje, vier kilometer lang

De lorrie van Jaap Knol, die ging tot aan de bouw van Rood
Het land van Piet van Diepen, met paardenbloemen groot
De kransen in de Meimaand, voor Maria in ’t Kapel
Processies, ja t’is waar wat ik vertel

De vrouwenbond voor Mamma, de L. T. B. voor Pa
De Gidsen voor de meisjes, waren steeds van zessen klaar
Die zijn nu allemaal getrouwd en wonen hier niet meer
Maar komen er toch steeds weer terug, steeds weer keer op keer

Van Trien en Dorus Bakker, daar midden in het land
De steenkool turf van Piet Hannes, die altijd lekker brandt
Siemen de Haan de bakker, en smid Hein van der Laan
O, Zwaag, mijn dorp, vier kilometer lang



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

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

jeugdmusical Zwaag 

Ondanks alle onzekerheden en bijbehorende improvisaties, zijn er in het weekend 
van 27 en 28 november twee geweldige uitvoeringen geweest van de jeugdmusical 
‘Gewoon super’. 
Iedereen - de kinderen, het publiek en de begeleiding - heeft er ontzettend van geno-
ten, het was gewoon super!
De musical speelt zich af in de buurtsupermarkt en dan is het lijntje met de nieuwe 
Albert Heijn snel gelegd: kleding, posters, mandjes en dergelijke konden we zonder 
problemen lenen. Het koekje bij de koffie werd ook gesponsord. Hier zijn we erg blij 
mee, maar ook alle vrijwilligers zijn we erg dankbaar dat zij hun bijdragen hebben 
geleverd aan het succes van de uitvoeringen.
Aangezien we de twee voorstellingen steeds moesten verplaatsen, starten we de 
repetities pas weer in september 2022 en komen dan met een nieuwe musical. Dus zit 
uw kind op dat moment in groep 5, 6, 7 of 8, dan zien wij hem of haar graag als lid 
van deze leuke vereniging. Aanmelden kan alvast bij: j.tiessing@ziggo.nl .

Hartelijke groet en blijf allen gezond!
Edna, Marjolein, Fleur en Johan



Vrienden en vriendinnen van Het Masker

Op veranderingen hopen zonder er zelf iets aan te doen,
 is als op het treinstation wachten op een boot.
Uiteindelijk kun je met je lach de wereld veranderen, maar 
laat niet de wereld je lach veranderen. Dus wat clown Bas-
sie altijd zegt: wat er ook gebeurt, altijd blijven lachen.

Allememachies, Het Masker heeft een déjà vu. Het blijft 
namelijk allemaal een beetje een herhaling van hetgeen wij de vorige keer hier in het 
Samenspel schreven, want er zijn in de tussentijd weer veel nieuwe landelijke ontwik-
kelingen en beperkingen. Ja, daar in Den Haag kunnen ze er wat van om het hele 
land te voorzien van de broodnodige maatregelen.

Met de snelheid hoe het nu gaat, vaart Het Masker op dagkoers en kan steeds de 
agenda en de planning op de schop en gaan we inmiddels over op plan D.
Het Masker blijft zich inzetten om op een verantwoorde en Maskerwaardige wijze als-
nog op 18 december het startsein te geven van het nieuwe seizoen. Op welke wijze dat 
exact zal gaan gebeuren, is op het moment van dit schrijven nog niet geheel duidelijk 
maar het ziet er naar uit dat dit ‘s middags gaat gebeuren. 
Deze dag krijgt u dus zeker de antwoorden op prangende vragen zoals ‘wie is het nieu-
we Maskerlid en gaat deze persoon ook gelijk de secretarisfunctie bekleden?’ of heeft 
Het Masker andere snode plannetjes? Drommels drommels en nog eens drommels.
En wat zal de naam zijn van de nieuwe Prins en welke schone Hofdames staan er aan 
zijn zijde? Blijf de Maskersite en onze social media-kanalen in de gaten houden voor 
tussentijdse berichten en nieuwtjes, want zo blijft u op de hoogte van de actuele situ-
atie. Bent u ook zo schieuwnierig?

Het Masker blijft dus de focus houden en zich richten op de nabije toekomst met de 
carnavalsactiviteiten waar heel Zwaag zich al 20 maanden zo op verheugt. De Mas-
kertrein met voorbereidingen gaat in positieve zin door en wij hebben er alle ver-
trouwen in dat het op het eindstation dan ook ‘gewoon’ kan doorgaan. Hetzij met 
eventuele aanpassingen of net even in een ander jasje gestoken. ‘Dat ga ik even aan 
de binnenkant van mijn ogen bekijken’.

Afgelopen weken zijn helaas twee markante Zwaagse figuren ons ontvallen. Ex-Prins 
Adrianus de tweede oftewel Arie Coffeng en Co Besseling: medeoprichter, oud-secre-
taris, oud-voorzitter, erelid en Ex-Prins CoCo van onze vereniging. Elders in dit mooie 
dorpsblad kunt u de in memoriams lezen.

Prinsbekendmaking zaterdag 18 december 2021: wie wordt Prins Carnaval?
(er wordt gevraagd naar uw QR-code. Houd hier rekening mee bij uw bezoek).

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



Ex-Prins Adrianus de Tweede in herinnering

In 1981 koos men een echte Zwager tot 
Prins. Arie Coffeng werd in een splin-
ternieuwe kapsalon getransformeerd 
tot Prins Adrianus de Tweede. Zijn 
dochter Anita en Ada Bakker assisteer-
den hem daarbij als Hofdames.
Dat vijftiende jaar van Het Masker was 
ook gelijk een bijzondere met extra fes-
tiviteiten. Tijdens een feestmiddag met 
diner op 31 januari werd een inmiddels 
niet meer weg te denken onderdeel 
van de Zwaagse gemeenschap, beter 
bekend als de E.P.C., opgericht.
‘Een echte Zwager’ en dat was Arie. 
Arie verdiende de kost met een bloe-
men/fruitbedrijf achter hun huis op de 
Dorpsstraat. Uurtjes maken en vinding-
rijk zijn om centen te verdienen. Al 
snel had Arie een bloemenstal langs de 
weg.
‘Een echte Zwager’ komt ook op voor 
de leefkwaliteit van het dorp. Arie was 
lang gemeenteraadslid in de gemeente 

Zwaag en wierp een barricade op bij de gemeentelijke herindeling waarbij Zwaag 
opgeslokt werd door de gemeente Hoorn.
Arie maakte van dichtbij de komst van sporthal Zwaag, uitbreiding van zwembad De 
Wijzend en de geboorte van cultureel centrum De Plataan mee. Zo werden de laatste 
centen van de gemeente Zwaag goed besteed aan het leefklimaat dat Zwaag rijk is.
Mede door het meer dan twintig jaar politiek bedrijven, werd Arie benoemd tot Rid-
der in de orde van Oranje Nassau.

‘Een echte Zwager’ doet ook mee met de Zwaagse carnavalsoptocht. Arie en zijn 
vrouw Marth deden mee met de kar van de buren uit de Knapzakbuurt. In het jaar 
dat Arie Prins Carnaval was, had de Knapzakbuurt het Zwaagse volkslied bij haar 
lurven genomen. Met de leus ‘Al zijn we Hoorn, het Zwaagse volkslied gaat nooit 
verloren’. Het ‘Ik heb in mij knapzak kaas en brood’ werd de hele optocht luidkeels 
gezongen en meegezongen, tot grote vreugde van alle Zwagers, met een trotse Prins 
Adrianus de Tweede voor op de boeg.

Carnavalsvereniging Het Masker, Ereleden en haar Ex Prinsen Club wensen Marth, 
kinderen, kleinkinderen en overige nabestaanden alle sterkte toe om Arie een mooi 
plekje te geven in hun herinneringen.



Lees verder op de volgende pagina >>

Er is ons een markante en unieke Zwager ontvallen

Al in 1966 was Co betrokken bij de 
oprichting van carnavalsvereniging 
Het Masker, toen nog als secretaris 
van de vereniging. Samen met Jan 
Brandhoff die voorzitter werd en 
Cor Karsten als penningmeester. 
Nog niet wetende dat het zou 
uitgroeien tot het grootste carna-
valsevenement in Noord-Holland. 
Of zoals kenners uit onze eigen 
gelederen opmerkten, het ‘groot-
ste’ boven de rivieren. Dus de drie 
musketiers van het begin, zitten 
nu boven na te kaarten.

Co hield van organiseren en vooral 
van gezelligheid. Samen met zijn 
Greetje was ’ie altijd te porren 
voor een feestje. Hij had een uitge-
sproken mening, de woorden ‘dat 
wordt helegaar niks’ waren regel-
matig te horen als het hem niet 
zinde, maar wel altijd opbouwend.
Co was wat je noemt een chauvi-

nistische Zwager, trots op zijn dorp Zwaag. Want toen Zwaag uiteindelijk in 1978 toch 
werd opgeslokt door Groot Hoorn was Co ‘not amused’ oftewel, op z’n West-Fries, 
onwois pissig.

In 1977 werd Co voorzitter van Het Masker. En met de voortvarendheid van een 
fanatieke bestuurder. Het winnende thema van dat jaar was: ‘Hoorn kan me de kont 
kussen’. Dit gaf aan dat het landje pik van Hoorn hem duidelijk hoog zat.

Dat Co behept was met het carnavalsvirus is ook te merken bij zijn zonen Siem en 
Patrick, die tot op de dag van vandaag nog immer zeer actief zijn binnen de club. En 
daar was ‘ie heel, heel trots op. Co is nog steeds de enige die vol trots kon zeggen, 
we hebben als enige in Zwaag twee zonen die het tot Prins hebben geschopt. Na een 
aantal jaren in het bestuur te hebben gezeten, werd Co uiteindelijk als kroon op zijn 
werk uitverkoren om voor te gaan als Prins CoCo van Het Masker in 1992. En daar 
heeft hij met volle teugen van genoten. Alleen had hij de laatste avond geen stem 
meer over.



De jaren daarna werd hij als ex-Prins lid van de EPC. Voor niet ingewijden: de Ex Prin-
sen Club van Het Masker. Waarbij hij altijd trouw aanwezig was met zijn Gré. Omdat 
het zo’n markant figuur was, was hij regelmatig lijdend voorwerp bij de cabaretavon-
den van Het Masker. Co moest het vaak ontgelden maar kon zelf hartelijk meelachen 
om de grappen. Als een van de laatste zware taken hadden Co en Gré het op zich ge-
nomen het vaandel van de EPC geconditioneerd te bewaren en het ieder jaar tijdens 
het carnaval voor het raam van hun woning aan de Dorpsstraat te zetten. Er werd 
nooit verzaakt.

Carnavalsvereniging Het Masker, Ereleden en haar Ex Prinsen Club zijn Co zeer erken-
telijk voor alles wat hij heeft gepresteerd in al die jaren. De identiteit van ons dorp 
Zwaag zal mede dankzij deze man nooit verloren gaan.

Rust zacht Co.

Glasvezelcampagne in Oosterblokker
Het besluit is genomen om ook in Drechterland-Noord glasvezel aan te leggen. Drech-
terland-Noord bestaat uit Oosterblokker, Westwoud, Hoogkarspel en Schellinkhout. 

iedereen die wil, krijgt een glasvezelaansluiting 
Veel inwoners hebben gekozen voor een abonnement op glasvezel. Alle inwoners die 
niet gekozen hebben voor een glasvezelabonnement kunnen alsnog een aansluiting 
krijgen op het glasvezelnetwerk. Deze keuze hebben we gemaakt omdat op deze ma-
nier alle woningen een aansluiting krijgen op het netwerk van de toekomst. De straten 
hoeven maar één keer open. En iedereen zonder abonnement krijgt nog tot 1 januari 
de tijd om een abonnement af te sluiten zonder de aansluitkosten van 650 euro.  
 
coulance tot 1 januari 
Voor alle inwoners is het dus nog mogelijk om tot 1 januari kosteloos een glasvezel-
abonnement af te sluiten. Het Glasvezel Informatiepunt in Hoogkarspel is gesloten. 
Mocht je alsnog vragen hebben en besluiten toch een abonnement af te sluiten, dan 
kan dit bij het Glasvezel Informatiepunt in Wognum, Boogerd 6 in Wognum. Tele-
foonnummer: 06-38612760. Openingstijden zijn van woensdag tot en met vrijdag van 
11.00 tot 18.00 uur en op zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur.

Onze dank is groot 
Natuurlijk zouden wij dit als team nooit voor elkaar krijgen als we niet zoveel hulp 
hadden gekregen van de ambassadeurs/supporters in de kernen Westwoud, Hoogkar-
spel, Oosterblokker en Schellinkhout. We willen jullie dan ook van harte bedanken 
voor jullie inzet! Mede daardoor hebben we dit mooie resultaat kunnen boeken.  
 
Sonja Jansma, Projectleider glasvezelcampagnes



Pennekamp
Door Piet Kroon

Samenspel biedt geregeld lezenswaardige bijdragen over straten en plekken in Blokker, 
stuk voor stuk een verrijking van onze plaatselijke parate kennis. Toch begeef ik mij ho-
pelijk niet op verboden terrein om over dit onderwerp ook een duit in het zakje te doen. 

Vanuit de erker van onze woonkamer kijk ik de Pennekamplaan in. De bomen veran-
deren langzamerhand in een veelkleurig bladerdek, voor zover de winderige herfst 
hun takken al niet heeft kaalgeplukt. In de verte gluurt de ‘Kieft’ parmantig door wat 
er nog van het loof over is en ‘terugkijkend’ realiseer ik mij opeens dat in de afgelo-
pen vijftig jaar de klok niet heeft stilgestaan, Pennekamplaan inbegrepen! Aan het 
ontstaan van dit traject kleeft namelijk een wetenswaardig tintje. 
In 1970 woonde ik tijdelijk in Zwanenburg en kreeg op zekere dag een briefje van 
een oud-leerlinge van mijn vorige vierde klas, die aan het eind van de Dirk Hulstweg 
woonde. ‘Meester, ik heb een raadsel. We wonen nog steeds in hetzelfde huis, maar 
op een ander adres! Geen idee? Nou, we wonen nu niet meer in de Dirk Hulstweg, 
want de Pennekamplaan van de nieuwbouw gaat met de zelfde naam in onze straat 
verder!’  
Het gebeurt niet zo vaak dat een kind dit meemaakt, bedacht ik toen. Logisch, dat ze 
erover schreef. Ze was dus niet verhuisd, maar ‘verstraat’.
Maar het straatje heeft nog een staartje, want dit heuglijke feit gaan we tot de bo-
dem uitzoeken. De Dirk Hulstweg liep voorheen met een haakse hoek door tot aan 
een hoogstam fruitboomgaard, die was omgord door een boerensloot, met aan de 
zuidkant de voormalige Pancratiusschool. Het was een schilderachtige plek, die sinds 
kinderheugenis in de buitenspel categorie onbedreigd op nummer één stond. In de 
zomer slootjespringen met de polsstok, terwijl vanaf december de doorgewinterde 
die hards er niet van het ijs waren af te slaan.
Toen ik mijn eerste stappen in Blokker zette, woonde ik tijdelijk in het vrijstaande huis 
op de hoek van de dorpsstraat en Dirk Hulstweg. Ik las toen al op het straatnaambord 
van Dirk Hulst dat hij de eerste burgemeester van Blokker was. Pas kortgeleden werd ik 
via Google wat wijzer en las ik dat hij op 14 juli 1799 in Medemblik is geboren, opklom 
van schout tot burgemeester in 1825 en dit ambt bekleedde tot zijn dood in 1838.
De Pennekamplaan, daarentegen, is vernoemd naar de gelijknamige gemeentesecre-
taris Jan  Nicolaas Pennekamp, die volgens mondelinge overlevering ook op andere 
terreinen ruimschoots zijn sporen in Blokker heeft verdiend. Hij is geboren in 1897, 
was schoenmaker en was van 1949 tot 1967 lid van de gemeenteraad, waarvan vanaf 
1953 als wethouder. Hij is op 90-jarige leeftijd in Hoogkarspel overleden. Hij schijnt 
ook met regelmaat als dorpskoerier door de straten van Blokker te hebben gelopen 
om het laatste ter zake doende gemeentenieuws rond te bazuinen. Met zijn sonore, 
schallende stentorstem moet hij de dorpsgenoten op de hoogte hebben gebracht van 
de toenmalige dagelijkse actualiteit.  
De Pennekamplaan heeft lange tijd ‘dood’ gelopen. Kan het nog toepasselijker met 

Lees verder op de volgende pagina >>



Steak tartare met gerookt ei  
Aantal personen: 2
Bereidingstijd: 25 minuten + 30 minuten wachten
Gelegenheid: voorgerecht
Koolhydraatarm: 5,31 gram koolhydraten per persoon

Benodigdheden
-   300 gram fijn gehakte biefstuk (bij de slager kun je aangeven dat de biefstuk 

wordt gebruikt om steak tartare van te maken, wellicht dat de slager de 
 biefstuk gelijk fijn wil hakken)
-   handje bieslook fijn gesneden  
-   10 gram sjalot fijn gesneden  
-   2 x eigeel van smoked eggs eieren
-   10 gram augurk fijn gesneden 
-   10 gram kappertjes  
 -  20 gram ketchup  
-   20 gram milde mosterd 
-   9 gram worcestersaus  
-   kookring 9 cm
 
Bereidingswijze 
Laat de biefstuk 30 minuten op kamertemperatuur komen. 
Meng alle ingrediënten, behalve het eigeel, door de biefstuk. 
Plaats de kookring op een bord. 
Verdeel de helft van het tartare-mengsel in de kookring. Druk het tartare-mengsel 
plat en verwijder daarna de kookring. Herhaal dit met de andere helft van het 
tartare-mengsel. Maak een kuiltje in de steak tartare.

Eet smakelijk!    www.tassiesfoodfavorites.nl

het rooms-katholieke kerkhof vlakbij in de buurt? Opnieuw maakt de straat een 
bocht, nu in zuidelijke richting naar de dorpsstraat, zoals vroeger de Dirk Hulstweg 
in oostelijke richting heeft gedaan. Zoals de ‘Zak van Hauwert’ al een tijd geleden is 
doorgetrokken, onderging de ‘Zak van Oosterblokker’ nu dezelfde behandeling. Deze 
recentere doorsteek geeft toegang tot de ‘De Kieft’ en het jongste nieuwbouwcom-
plex, dat op zijn beurt weer een verbinding vormt met de bebouwing van de Een-
hoorn. Belangrijk genoeg om er even bij te hebben stilgestaan.
Ik ben wat wijzer geworden. De nieuwbouw heeft zijn gemeentevertegenwoordigers 
goed herdacht. Eén raadsel zal nooit worden opgelost en blijven wij ons hoofd buigen 
over één brandende vraag. Als Nicolaas Johannes op de dag van vandaag nog steeds 
zijn voetafdruk in het dorp zou hebben gezet, zou hij dan ook nú nog zijn sonore stem 
door de straten hebben laten galmen, óf zou hij stilzwijgend, op zijn gsm chattend en 
twitterend, het laatste plaatselijke nieuws de ether hebben rondgestrooid?



Protestantse kerkdiensten
De kerkdiensten in de wijkgemeente Zwaag-Blokker 
worden afwisselend gehouden in de Dorpskerk van Zwaag 
(Kerkelaan 8) en in de Dorpskerk van Blokker (Westerblokker 105). 

1e, 3e en 5e zondag van de maand: ZWAAG;
2e en  4e zondag van de maand: BLOKKER. 
De kerkdiensten beginnen in de regel om 10.00 uur.

Zondag 12 december Blokker: ds. R. Kooiman
Zondag 19 december Zwaag: ds. J. Meinders
Vrijdag 24 december Zwaag: 19:00 uur: kinderkerstfeest
22:30 uur: ds. J. Meinders, kerstnachtdienst
Zaterdag 25 december, 1e kerstdag, Blokker: ds. T. van Lente – Griffioen

Afhankelijk van de richtlijnen van het RIVM en kabinetsbesluiten is het mogelijk dat 
een of meer van bovenstaande diensten vervallen.

In Blokker is de Dorpskerk elke 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.

Rondom de boom

Onder bovenstaande titel zou normaal gespro-
ken in december in de Dorpskerk van Blokker 
een gezellige middag  voor jong en oud geor-
ganiseerd worden met een praatje en allerlei 
verschillende activiteiten zoals kaarsen of 
sterren maken, koekjes versieren, kerststukjes 
maken enzovoort.
Helaas kan dit door de aangescherpte maatre-
gelen ook dit jaar niet doorgaan. Toch kan de 
kerstboom in de kerk worden bewonderd op 
zaterdag 18 december van 14.00 tot 16.00 uur. 
Er wordt muziek gemaakt en er is een kleine 
expositie van allerlei verschillende kerststallen. 
Voor kinderen is er een kleine verrassing.

De Dorpskerk is altijd geopend op zaterdag en 
zondag geopend van 14.00 tot 16.00 uur. Van 
18 tot en met 31 december is de kerk iedere 
dag geopend. Er is altijd iemand aanwezig.

Corrie Balk-Sijp



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.
Wanneer deze activiteiten overdag gebeuren, is gebruik van mondkapje bij verplaatsing en houden van 
1,5 meter afstand verplicht.

In Zwaag graag reserveren voor de viering op Kerstmiddag 24 december en voor de beide Kerstdagen  
via de website van de parochie.
Deze maatregelen gelden uiteraard ook voor de Vietnamese, Poolse en Filipijnse gemeenschappen.

Zo. 12 dec. 09.30 uur Zwaag 3e Zondag van de Advent - M.O.V. 

    Eucharistieviering 

  11. 00 uur Hoorn Eucharistieviering m.m.v. Clara Voce

Zo. 19 dec. 09.30 uur Zwaag 4e Zondag van de Advent

    Eucharistieviering

  11.00 uur Hoorn Eucharistieviering m.m.v. Cantors

Vr. 24 dec. 15.30 uur Zwaag Op weg naar Kerst

    Eucharistieviering

Za. 25 dec. 09.30 uur Zwaag 1e Kerstdag - Eucharistieviering m.m.v. Marcanto

  11.00 uur Hoorn Eucharistieviering m.m.v. Capella Francesco

  13.00 uur Oosterblokker Eucharistieviering

Zo. 26 dec. 09.30 uur Zwaag 2e Kerstdag – Eucharistieviering

  11.00 uur Hoorn Eucharistieviering

Rooms-Katholieke kerkdiensten

Kerkgebouwen: 
Hoorn  H.H. Cyriacus - en Franciscuskerk, Grote Noord 15, 1621 KD Hoorn
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 GM Zwaag

Eerst aanspreekbare pastores: 
Pastoor Samuel Marcantognini en Kapelaan Javier Acuña, telefoon 0229-703042
Parochiesecretariaat Heilige Matteüs is geopend op maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 14.00 uur, 
woensdag gesloten.



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, Jacobsstaf 52-b,  1689 XG  Zwaag  0229 - 22 80 41
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 Zwaag/Zwaagdijk-West
Betty Groot, Dovenetel 39 (Zwaag/Bangert Oosterpolder) 06 - 20 42 3666
Mariejan Spil, Zwaagdijk 367, Zwaagdijk-West.    06 - 14 95 0037
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 06 - 14 95 0037
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


