
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 21 januari kunt u inleveren 

uiterlijk op woensdag 12 januari voor 19.00 uur ‘s avonds 

via  redactie@stichtingsamenspel.nl of op Benonilaan15, 1695HD Blokker

Tekst kunt u het beste aanleveren in Word of direct in uw e-mailbericht. 
Foto’s in een zo hoog mogelijke resolutie, minimaal 1 Mb en illustraties zoals logo’s het liefst 
als illustrator EPS en anders ook in een zo hoog mogelijke resolutie. Als u hierover vragen 
heeft, kunt u ze uiteraard altijd stellen via redactie@stichtingsamenspel.nl .

De redactie behoudt zich het recht voor de kopij in te korten en te beoordelen op toepasbaar-
heid en correcte inhoud voor plaatsing. Voor vragen of opmerkingen kunt u zich wenden tot 
de redactie via redactie@stichtingsamenspel.nl . Drukfouten voorbehouden.

Wilt u adverteren in Samenspel?
Als u een advertentie wilt plaatsen in Samenspel, kunt u contact opnemen met Zeeman recla-
megroep, Witte Paal 212 – 1742 LA Schagen, tel. 0224 - 296007 of e-mail: advertentie@zrgbv.nl

Heeft u een vraag voor de redactie?
Als u vragen heeft aan de redactie van Samenspel, dan kunt u bellen naar: 0229-241249
(tussen 19.00 en 20.00 uur).

Heeft u Samenspel niet ontvangen of heeft u een vraag over de verspreiding?
Als u opmerkingen of vragen heeft over bijvoorbeeld de verspreiding, kunt u contact opnemen 
met Henny Schoonderwoerd, telefoon 06-20564767.

Jaargang 51, nummer 22 24 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
   

SAMENSPEL
St icht ing



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.

Een kerstgroet van Samenspel 
Beste lezers van ons mooie blad Samenspel,

Kerst staat voor de deur en het jaar is bijna om. Zo’n jaar gaat toch weer snel, 

dit is al weer nummer 22 van Samenspel. Geniet van Kerstmis samen met de 

mensen om je heen. Het zullen er waarschijnlijk minder zijn als andere jaren in 

verband met corona, maar het is niet anders. Probeer je te focussen op de din-

gen die wel kunnen in plaats van de dingen die niet kunnen. Daar houd je een 

beter gevoel aan over.

Hopelijk is 2021 voor u toch nog een mooi jaar geweest en zo niet, dan hopen 

wij dat 2022 beter wordt met gezondheid en geluk. Wij hebben in ieder geval 

ons best gedaan u weer te voorzien van al het nieuws over onze eigen leefom-

geving. Dit is gedaan door onze redactie van zes personen en een bestuur van 

twee personen. Hierbij is een groot compliment voor de redactie zeker op zijn 

plaats.  Door de corona was het toch allemaal wat lastiger. Toch is het elke keer 

weer gelukt, ondanks het - tijdelijk door de corona - weinige nieuws op het 

gebied van de verenigingen. 

De boekjes moeten natuurlijk ook weer rondgebracht worden en daar hebben 

we een enthousiaste club bezorgers voor. Die willen wij dan ook hartelijk dan-

ken voor hun inzet.

Ten slotte de financiële kant van de zaak. Heel veel mensen en verenigingen 

maken een vrijwillige bijdrage over en die is ook hard nodig om Samenspel 

draaiende te houden, dank daarvoor. Ook veel dank voor onze ‘hoofdsponsors’ 

gemeente Hoorn, LOP en Rabobank.

Rest ons eenieder prettige kerstdagen en een gelukkig 2022 te wensen.

Redactie, columnisten en het bestuur van Samenspel



Coverstory: Wijkpark Bangaerde

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 oude benaming van bos, 
namelijk ‘woud’.

Begin jaren 80 is aan de oostkant van de Pastoor 
Nuijenstraat, ingeklemd tussen De Koewijzend en de 
Dorpsstraat van Zwaag, wijkpark Bangaerde gerealiseerd.  
Wijkpark Bangaerde zelf kent alleen huisnummer 1 waar wijkgebouw Honky Tonk 
is gevestigd. Van oudsher een ontmoetingsplek voor de jeugd (kinderdisco, hutten-
bouw, schaken en voorheen ook scouting). Tegenwoordig is in dit gebouw ook een 
kinderopvangorganisatie gevestigd.
De wijk bestaat verder uit zes straten met een gevarieerd aanbod aan woningen. In 
totaal bevat deze wijk 367 woningen. Alleen de Groenewoud kent geen woningen.
In de wijk vindt u een paar belangrijke voorzieningen zoals Sporthal Zwaag en een 
huisartsenpraktijk. Natuurlijk mag zwembad De Wijzend aan de Pastoor Nuijen-
straat niet ongenoemd blijven. De straatnamen zijn: • Butterwoud  •Groenewoud  
•Hoogewoud •Klaverwoud  •Krommewoud  •Munnikenwoud



Oliebollen bestellen 

Het is bijna weer zo ver. Onze molen draait volop met het nieuwe wiekenkruis 
en naar volle tevredenheid van de molenaar. We kunnen nu nog meer gebruik 
maken van de wind, dus ook wij helpen mee aan een beter milieu. Komend jaar gaat 
er nog een grote klus aan de molen gebeuren. De omloop is na 45 jaar namelijk aan 
vervanging toe. Wij 
hopen daar in de zomer 
mee te kunnen starten 
als alle financiën rond 
zijn.
Als u dit leest, heeft u 
misschien alle kerstspul-
len al in huis en gaan 
wij ons al een beetje 
voorbereiden op het 
oliebollenspektakel. Wat 
20 jaar geleden begon 
als proef, is uitgegroeid 
tot een ware happening. 
20 jaar, waar blijft de tijd! Begonnen in een bakje van 1 bij 1 meter, staan er nu drie 
grote oliebollenbakken in ons theehuis. Dit zouden wij echter niet kunnen zonder de 
hulp van onze fantastische vrijwilligers.
We hebben dit jaar een jubilaris bij de vrijwilligers: Jan Winter. Jan kwam 15 jaar te-
rug ons team versterken en staat met Rebecca Dudink achter de oliebollenpannen. Sa-
men hebben ze de grootste lol. Het is wel hard werken, maar o zo gezellig. Jan is een 
echte gastheer, gaat daarom regelmatig met een schaaltje oliebollen langs de mensen 
om deze te laten proeven. Jan, namens ons allemaal willen wij je bedanken voor je 
harde werk en gezelligheid. Je bent een kanjer! 
U hoeft niet meer uren in de rij te wachten, u kunt namelijk digitaal bestellen. Op 
onze website kunt u het bestelformulier vinden: www.molendekrijgsman.nl
Ook dit jaar hebben wij weer looproutes uitgezet op het molenerf vanwege Covid. 
Houd afstand en volg waar nodig de instructies op. Wij vragen u ook om zo veel mo-

gelijk op de fiets te 
komen in verband 
met verkeersover-
last. Als u wel met 
de auto komt, 
graag alleen par-
keren aan de kant 
van de molen.



Ophaaldata plastic HVC 
Zwaag + Blokker
OPHAALDATA:  DONDERDAG 6 JANUARI

Peuters ontdekken eigen mogelijkheden 
op peutergroep SKH Roald Dahl 
Peuters zijn de mooiste kleine eigenwijsjes op de wereld. Zij wil-
len heel graag alles zelf doen. Bij de peutergroep van SKH Roald 
Dahl mogen deze kinderen hun eigen mogelijkheden ontdekken. 
Door (samen)spelen met andere kinderen en met volwassenen in een kindvriendelijk 

ingerichte ruimte, leren zij zichzelf en 
de wereld kennen. Ieder kind op zijn 
of haar eigen manier, in een veilige en 
vertrouwde omgeving. 
De ontwikkeling die peuters doorma-
ken op de peutergroep van SKH Roald 
Dahl is een feestje om te mogen zien. 
Niet alleen maken zij een groei door in 

taalontwikkeling, motorische ontwikkeling en cognitieve ontwikkeling, ook worden 
hun sociale vaardigheden vergroot. Zij leren zich staande te houden in een groep, 
zonder daarbij zichzelf te verliezen. Ze wennen aan leeftijdsgenootjes en leren dat 
een groep normen en waarden heeft. En dat allemaal door te spelen! 
Spelenderwijs geeft SKH Roald Dahl peuters vaardigheden mee die zij als kleuter 
nodig hebben. Er wordt hierbij nauw samengewerkt met de kleuterklassen van basis-
school Roald Dahl en wanneer een kind vier jaar wordt, wordt er een warme over-
dracht gedaan naar school. Door deze samenwerking is de stap naar het basisonder-
wijs minder groot voor kinderen. Ze zijn inmiddels gewend aan de kleuterklas en ze 
kennen het gebouw al. Ouders zijn volop betrokken bij SKH Roald Dahl en hun kind. 
Ook zij kunnen zich bij SKH Roald Dahl ontwikkelen en leren hoe zij hun kind kunnen 
ondersteunen in de ontwikkeling. 
Opgroeien doen we immers samen. 
De peutergroep van SKH Roald Dahl 
is er voor kinderen van 2 tot 4 jaar 
en is geopend op maandag, dins-
dag, donderdag en vrijdag van 8.15 
tot 12.15 uur. De kinderen komen 
minimaal twee dagdelen per week 
naar de peutergroep. Tijdens de 
schoolvakanties is de peutergroep 
gesloten. Meer informatie: 
www.peuterspeelscholen.nl .



Nieuws seniorenvereniging Zwaag 

Hieronder de uitslag van de kaart/rummikup-middag 
van 26 oktober:
1e prijs: Lucy Dekker 5146 punten
2e prijs: Tiny Spil 5107 punten
3e prijs: Elly Smit 4960 punten
Marsenprijs: Ans Bennis
Poedelprijs:  Riet de Jong 3765 punten
Rummikubprijs: Mia van der Heide

Dinsdag 28 november was er wel klaverjassen, maar geen rummikup. Het was een 
moeilijke beslissing voor het bestuur om deze middag door te laten gaan, maar met 
de coronacheck en met inachtneming  van de anderhalve meter afstand kon het kla-
verjassen toch doorgaan. Het was een prachtige middag met vele mooie prijzen.

De uitslag was als volgt:
1e prijs: Johan Grim 5780 punten
2e prijs:  Truus Jong 5240 punten
3e prijs:  Elly Smit 4980 punten
4e prijs:  Ria Spil 4965 punten
5e prijs:  Arend Schraal 4770 punten
Poedelprijs:  Wim Smit 3950 punten

De komende kaartmiddagen zijn dinsdag 4 januari en dinsdag 25 januari in De Witte 
Valk. Aanvang 13.30 uur en de entree bedraagt 4 euro, incl. koffie of thee. 
Houd u er wel rekening mee dat u uw QR-code meeneemt op uw mobiel of anders op 
papier met identiteitsbewijs (vanaf 25 september verplicht).

Marian van Berkum en Atie Dekker

Activiteiten geannuleerd 
Helaas hebben wij vanwege de aangescherpte maatregelen de activiteiten groten-
deels moeten annuleren. Op dit moment wordt er alleen onder de middag in een 
klein groepje gezamenlijk gegeten. Uiteraard hopen wij iedereen in het nieuwe jaar, 
in nieuwe omstandigheden, weer te ontmoeten. 
Voor nu wensen wij iedereen hele fijne feestdagen toe en een gezond, gezellig 2022 
met mooie ontmoetingen. We hopen u 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 op 088-6652701 
of info@ontmoetenbijbrinkpark.nl .



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   3 JANUARI
MAANDAG 17 JANUARI

Mededelingen 

De praktijk is wegens nascholing, 
vakantie of nachtdienst gesloten op maandag 24 januari 2022

Arts in opleiding (Aios)
 In het kader van de vervolgopleiding tot huisarts volgt mevrouw H. Lemmens, 
arts, de huisartsstage in onze praktijk van 1 december 2021 tot 17 december 2022.
Een arts in opleiding tot specialist heeft het artsenexamen afgelegd en heeft de 
volledige bevoegdheid om de geneeskunde uit te oefenen.

Alle medewerkers van huisartsenpraktijk Medisch Centrum Oost wensen u fijne 
feestdagen en een voorspoedig 2022 toe. Wij danken u hartelijk, mede namens 
alle stagiaires, voor uw bijdrage aan hun opleiding (tot doktersassistentes, ver-
pleegkundig specialist en huisartsen). Tevens willen wij u hartelijk bedanken voor 
uw begrip en voor het naleven van de extra maatregelen in deze bijzondere tijden.

Ontspanning door meditatie
Op 10 januari 2022 start Nicole Kruyning, POH GGZ van MCO, met zes avonden 
meditatie om te ontspannen voor patiënten van Huisartsenpraktijk Medisch 
Centrum Oost. De lessen worden digitaal gegeven via Teams, dus lekker vanuit je 
eigen huis of ergens in de natuur (als er maar wifi is :). 
De les start om 19.45 uur, duurt ongeveer 45 minuten en bestaat uit verschillende 
soorten meditaties.
Ervaring is niet nodig, wel is het nodig dat je Teams op je mobiel/laptop of tablet 
hebt staan. Je geeft je op voor een serie van zes lessen. Mocht je een keer niet 
kunnen, dan meld je je af. 
Doe je mee? Stuur een mail naar nicole@medischcen-
trumoost.com en dan krijg je aanvullende informatie.

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



Wij hebben de belangstelling en de vele blijken van medeleven
na het overlijden van mijn lieve man, onze vader, schoonvader en opa

Arie Coffeng

bijzonder op prijs gesteld.
Het heeft ons goed gedaan, onze hartelijke dank hiervoor.

Marth Coffeng-Buis
Kinderen en kleinkinderen

Zwaag, december 2021

In deze ijskoude zomer waren de mensen uit het dorp 
als een warme deken om ons heen.  

Wij wensen onze dorpelingen veel goeds in het nieuwe jaar. 

Fam. Joop van Diepen

Familieberichten & Zoekertjes

BEDANKT

DANKBETUIGING

Voor plaatsing in het Samenspel van 21 januari graag uiterlijk op  
WOENSDAG 12 januari voor 19.00 uur uw berichtje inleveren.

De kosten voor het plaatsen van een bericht in deze rubriek zijn € 5,-
dit bedrag kunt u overmaken naar rekening: nL 17 RaBo 0122 1373 96 

t.n.v. stichting samenspel
De tekst kunt u mailen naar redactie@stichtingsamenspel.nl 

en mag beslist niet te lang zijn (max. 50 woorden).
Het bedrag dient uiterlijk op de inleverdatum (zie hierboven) overgemaakt te zijn.

De redactie zorgt er dan voor dat uw zoekertje wordt geplaatst.

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?



Terugblik op 2021

Zo tegen het eind van het jaar overvalt je de behoefte om terug te 
kijken. Wat De Cromme Leeck betreft was 2021 een roerig jaar met 
onzekerheid, afscheid, uitdaging en aanpakken. Onzekerheid over 
het al dan niet doorgaan van de normale activiteiten: wat organiseren 
we en hoe doen we dat? In de maanden juli, augustus en september 
kon de tentoonstelling over de Tweede Wereldoorlog in het Huis van Oud doorgang 
vinden. De belangstelling was boven verwachting en dat gaf een voldaan gevoel. 
Afscheid namen we in april van ons oud-bestuurslid Henk Sloëtjes. Het waren verdrie-
tige weken rondom zijn overlijden. Henk liet zijn boerderij na aan De Cromme Leeck: 
een kans én een last. Zo goed mogelijk begonnen we met het maken van plannen. 
Praktisch gezien is er al veel gebeurd qua opruimen, erf en onderhoud. We beschou-
wen de erfenis als een uitdaging en we zijn heel blij met de steun van vrijwilligers en 
adviseurs. Aanpakken hebben we dus zeker gedaan dit jaar. Er verscheen in mei een 

interessant jaarboek 
dat bijna uitverkocht 
is en er werd in ok-
tober een succesvolle 
lezing georganiseerd 
in Nibbixwoud met 
als thema ‘Aan het 
werk’. In november 
onthulde wethouder 
Harry Nederpelt een 
keramisch wandre-
liëf aan het gebouw 
aan de Nieuweweg 
2c in Wognum. Dit 
kunstwerk werd van 
de ondergang gered 
door leden van onze 
Bouwhistorische Com-

missie. En gedurende het jaar werden plannen gemaakt voor het 25-jarig bestaan 
van De Cromme Leeck in 2022. Ja, u leest het goed: een jubileumjaar volgend jaar! 
Opgericht in 1997, waar blijft de tijd…
Het grootste deel van al deze gebeurtenissen was nog in nevelen gehuld toen ik bij-
gaande foto maakte van het Huis van Oud in de sneeuw op 9 februari van dit jaar.
Met het eind van dit jaar in zicht maken we ons op voor een nieuw en inspirerend 
feestjaar waarin de historie van de dorpen Wognum, Nibbixwoud en Zwaagdijk-West 
centraal staat. 
Namens het bestuur wens ik u allen plezierige dagen toe en een goed en gezond 2022.

Ina Broekhuizen-Slot

Huis van Oud in de sneeuw, 9 februari 2021.



Winterse 
kerstvakantie-activiteiten
Bij MAK Blokweer in Blokker hoef je je tijdens de kerstvakantie niet te vervelen, want 
er zijn leuke natuuractiviteiten om te doen. Van een doe-het-zelf pakket Kaarsen ma-
ken tot de speurtocht Wintergeheimen en een duurzame poster-tentoonstelling.

Wintergeheimen in het Boezelbos
Voor wie van wandelen en puzzelen 
houdt, is er de puzzeltocht Winter-
geheimen in het Boezelbos. Met 
opdrachten en leuke weetjes over 
de natuur in de winter, verzamel je 
de juiste letters voor een winters 
woord. Aan het eind van de puz-
zeltocht is er voor alle kinderen een 
kleine verrassing. De puzzeltocht 
Wintergeheimen in het Boezelbos is 
voor gezinnen met kinderen vanaf 
5 jaar. Jongere kinderen kunnen 

meedoen met een ouder broertje of zusje, ouders, opa of oma. Alle benodigdheden 
ontvang je in een tas, waarmee je de route zelf kunt ontdekken.

Kaarsen maken
Voor wie liever thuis blijft of niet op pad kan, maakten de 
medewerkers van MAK Blokweer een doe-het-zelf pakket 
Kaarsen maken. Dit pakket vervangt de populaire activi-
teit MAK’s Kaarsenatelier, waarbij je het magische smelten 
en stollen van was beleeft en een eigen mooi gekleurde kaars 
maakt. Er gelden tijdens de kerstvakantie aangepaste openingstijden, zo is MAK Blok-
weer op Eerste en Tweede Kerstdag en met oud en nieuw gesloten. Het is aan te raden 
om voor je bezoek de actuele informatie op de website te lezen. Voor de puzzeltocht en 
het pakket kaarsen maken, is reserveren noodzakelijk. Meer informatie en reserveren: 
www.mak-blokweer.nl of telefoonnummer 0229 266344.

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   5 JANUARI
  WOENSDAG 19 JANUARI
SVP PAPIER GEBUNDELD OF IN DOOS/BAK AAN DE WEG ZETTEN.



18 t/m 31 Dagelijkse openstelling Dorpskerk Blokker  14.00-16.00 uur
dec Dorpskerk Blokker (hoek kolenbergstraat/Westerblokker)

24 dec Kinderkerstviering   Aanvang: 18.00 uur
 Sint Martinuskerk, Zwaag

24 dec - Expositie Expeditie Duurzaam
10 jan Mak-Blokweer, Blokker

30 dec Online Top 2000 Quiz  Aanvang: 20.30 uur
 www.quizzards.

4 jan Kaartmiddag seniorenvereniging Zwaag  Aanvang: 13.30 uur
 De Witte Valk, Zwaag

16 jan Jeugdprinsverkiezing De Blockeniers
 Het Gouden Hoofd, Westerblokker

Activiteitenagenda  december/januari

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

UITGAANSTIP

Winterstoom tijdens kerstvakantie
Op zoek naar een leuk uitje voor in de kerstvakantie? Kom dan 
naar het Stoommachinemuseum, gevestigd in het voormalig 
stoomgemaal Vier Noorder Koggen aan het IJsselmeer. Vanaf 
tweede kerstdag tot en met zondag 9 januari is het museum 
geopend en onder stoom (behalve oud- en nieuwjaarsdag). 
In het museum is het lekker warm, de ketel wordt gestookt en de stoommachines 
draaien. Miniatuurstoommachines staan klaar om zelf stoom te maken en te ontdek-
ken wat stoomkracht doet. Met de leuke speurtocht kun je het museum verkennen 
en help je de stoker of de smid, dan verdien je het ‘hulpstokersdiploma’ of ‘smeeddi-
ploma’. Na de kerstvakantie sluit het museum voor korte tijd weer de deuren om op 
zaterdag 19 februari te openen met de voorjaarsvakantie en de start van het nieuwe 
stoom- en evenementenseizoen. Openingstijden kerstvakantie: 10.00 tot 16.00 uur.           
Reserveer online je ticket en tijdblok via www.stoommachinemuseum.nl met de 
Tickets-button op de homepage. Vanaf 13 jaar is toegang alleen mogelijk met een 
coronatoegangsbewijs. Het dragen van een mondkapje is verplicht.
Nederlands Stoommachinemuseum, Oosterdijk 4, Medemblik, telefoon 0227-544732.



Lees verder op de volgende pagina >>

Vrienden en vriendinnen van Het Masker

‘Kerstfeest met veel cadeaus
Alle lampjes in de knoop
Keiveel vreten met mekaar
Mooiste tijd van het jaar
Ho ho ho ho ho ho ho ho ho
Beuk de ballen uit de boom!’

Dat was vorig jaar de aanstekelijk feestelijke kersthit van 
de slimste mens Snollebollekes. Wat ook een regelrechte 
knaller was, was De Aftrap van het nieuwe carnavalsseizoen 
afgelopen zaterdagmiddag. Dachten we vorig jaar een een-
malig, bijzonder en uniek online carnaval georganiseerd te 
hebben, begonnen we dit jaar weer met iets totaal anders 
wat nog nooit eerder in de geschiedenisboeken van Het Masker is voorgekomen. 
Tja, je moet soms wat rare capriolen uithalen om het maximale op dat moment er uit 
zien te krijgen.

Dat er behoefte was aan een mooi uitje in eigen dorp bleek wel aan de vele vooraf 
gemaakte reserveringen, wat nodig was om een van de beperkte aantal plekjes te be-
machtigen. Iedereen zat mooi an met voldoende ruimte verspreid door de gehele zaal.
De middag begon met fraaie en altijd boeiende optochtbeelden op het mega grote 
scherm, ondersteund door muziek van onze eigen DJ Maarten. Wat is Zwaag toch 
trots op de optochtdeelnemers!

Prins Roberto en Hofdames Amber & Liza werden bedankt voor het twee jaar lang 
voorgaan bij Het Masker want daar kwam nu toch echt wel een einde aan. Roberto 
behoort nu officieel bij de rode bolhoeden-brigade.
Aangezien we eigenlijk op deze dag de MaskerQuiz gespeeld zouden hebben, was 
er voor de afwisseling en interactie van het ZIT-feestje een Mini-Quiz met 20 vragen. 
Maar niet getreurd, de echte nieuwe MaskerQuiz zit nog in de pijpleiding om ge-
speeld te worden.
Na een korte pauze werd het podium ingenomen door de mannen van Masker Inside. 
Bernd ‘René van der Gijp’ en Jeroen ’Johan Derksen’ bespraken in een soort satire 
van alles en nog wat dat met voetbal en ook weer niet met voetbal te maken had. Zo 
werd Hans Clobus uitgemaakt voor kutkeeper en Jeroen Swerissen was niet echt de 
behendigste en getalenteerde van het voetbalteam. Maar voor het Bestuur hoef je 
ook niet echt voetbalkwaliteiten te bezitten en zo werd Jeroen Swerissen benoemd 
tot de nieuwe Secretaris van Het Masker.

Er moest ook geld in het laatje komen dus werd er overgeschakeld naar de reclame 
van Koning TOTO. “Maar wie is nu eigenlijk de Zwaagse koning TOTO?”, vroegen de 
mannen zich af. De troon ging door de zaal en stopte bij Arjan Knol. 



Zou dit niet een mooi nieuw Raadslid zijn voor Het Masker? Het antwoord was JA! En 
zo werd Arjan Knol het nieuwe Raadslid van Het Masker. 
Hiermee kwam een einde aan het Masker Inside programma maar de hoofdfilm 
moest nog komen. Dit bleek meer een aflevering van ‘Wie is de Mol’ maar dan in het 
kader van ‘Wie is de Prins’. Geheel onherkenbaar qua uiterlijk en stemgeluid werd 
het nieuwe Decorum gepresenteerd. Maar wie zijn het eigenlijk? Er werden diverse 
hints gegeven maar niemand kwam er achter deze middag. Het eindigde dus in een 
behoorlijke teaser van een cliffhanger. Schokkende conclusie; nu nog geen nieuw 
Decorum bij Het Masker!

Om bij te komen van al deze spectaculaire ontknopingen traden Kornuiten & Co live 
op. Wat waren ze goed hè, ze wisten iedereen in carnavalssfeertje te krijgen.
De komende weken zullen er meer hints naar buiten komen om te kunnen achter-
halen wie de nieuwe Prins en Hofdames zijn. Het nieuwe Decorum is bij Het Masker 
bekend, nu bij jullie nog. Hou daarom de website www.carnavalzwaag.nl en de social 
media-kanalen in de gaten voor meer hints en het laatste nieuws omtrent het nieuwe 
carnavalsseizoen.

Wij wensen jullie een vrolijk eind, een goed begin en een jaar volkomen naar jullie zin!
Doe iets GEKS, denk iets MOOIS, zeg iets LIEFS, dan heeft iedere dag in 2022 iets positiefs.

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

Nieuws van Swaegh Zingt 
Het protocol/aanvullende richtlijnen voor de koor-
sector is aangepast naar de situatie per 14 december 
2021. Het maatregelenpakket dat het kabinet aankondigde op 26 november is op 
14 december verlengd. De maatregelen gelden nu vooralsnog tot en met 14 januari 
2022. De belangrijkste maatregel voor de koorsector is dat kunst- en cultuurbeoefe-
ning tussen 17.00 en 05.00 uur niet is toegestaan. Deze ‘avondlockdown’ is voor veel 
koren ingrijpend: er werd immers druk gerepeteerd voor uitvoeringen rond kerst en 
die dreigen in veruit de meeste gevallen in het water te vallen. Bovendien zijn het 
vaak al eerder uitgestelde concerten van vorig jaar. Maar ook koren die nog geen 
uitvoeringen gepland hadden, zaten net lekker in een repetitiemodus die nu abrupt 
wordt onderbroken.
Daarnaast keert de zigzagformatie terug in het protocol. Datzelfde geldt voor het 
gebruik van het mondkapje, als mensen zich bewegen door de repetitie- en concert-
ruimte. Deze maatregelen gelden óók als het coronatoegangsbewijs van toepassing 
is en dat is het geval bij kunst- en cultuurbeoefening voor groepen van 18 jaar en 
ouder. Helaas, het is niet anders. We blijven hopen dat we volgend jaar weer gaan 
oefenen en kunnen optreden voor publiek. 
Rest ons namens het bestuur iedereen fijne feestdagen en een gezond en gelukkig 
2022 te wensen.



Sonnet Kerst 2021 “Formule 1”

Drie koningen banen zich door zand voort. 
Het is voor hen een onbekend circuit 
met een bijzondere ster; ze volgen die. 
Ze hebben van ’n Vredekampioen gehoord.

Ze kloppen bij Herodes aan de poort. 
Die zegt de nieuwe kampioen te eren, 
maar de wijzen zullen niet terugkeren. 
Ze vertrouwen hem niet op zijn woord.

In Bethlehem voltrok zich Zijn victorie. 
Ook herders, trouwe fans van Zijn stal, 
bejubelen uit volle borst Zijn glorie.

“Formule 1”, verdient wereldwijd bijval. 
“Bemin uw naaste als uzelf”, schrijft historie. 
Een gouden regel, die vrede brengen zal.

Mc.12,31 2021-12-15 Jan Jong (JH7)



Lees verder op de volgende pagina >>

Leerlingen van meerdere 
basisscholen in gemeente 
Hoorn zijn dit school-
jaar via doe-activiteiten 
aan de slag gegaan met 
duurzaamheid. De expeditie gaat langs ver-
schillende wijken. Deze herfst brengt MAK 
Blokweer het project in vijf scholen in de 
Kersenboogerd, Blokker en Zwaag. In het 
voorjaar gaat Expeditie Duurzaam langs vijf 
andere scholen in Risdam, Kersenboogerd 
en Zwaag. 
Tijdens Expeditie Duurzaam maken leerlin-
gen onder andere kennis met de ‘7 Junior 
Global Goals’. Deze Junior Global Goals zijn 
vereenvoudigde doelen van de Sustainable 
Development Goals (SDG’s), opgesteld door 
de Verenigde Naties. Door deze goals leren 

kinderen beter begrijpen wat duurzaamheid precies bete-
kent. 
Op elke school start het project met de Hoornse Schooldag 
van de duurzaamheid, de kick-off. Op die dag worden alle 
Junior Global Goals met leuke doe-activiteiten geïntrodu-
ceerd. Bijvoorbeeld door het spel ‘Zeker weten, lekker eten’ 
en een echte 0-meting waarbij de leerlingen zich bewust 
worden hoeveel zij al weten over en doen aan duurzaam-
heid.

In de weken daarna gaat Expeditie Duurzaam op de school 
verder met verdiepende gastlessen en activiteiten over ener-
gie, voeding en afval. Leerlingen berekenen bijvoorbeeld hoe 
je het beste een huis kunt isoleren. Ze werken samen op het 
schoolplein met krijt aan een berekening van de hoeveel-

heid water die nodig is om 
ons voedsel te produceren. 
Dat blijkt enorm veel te zijn 
en levert verbaasde reacties 
op: ‘Klopt dit echt?’ Gewa-
pend met afvalgrijpers gaan 
de leerlingen de wijk rond 
de school in om zwerfvuil te 

Poster expositie Expeditie Duurzaam



rapen. Wist je dat een weggegooid blikje wel 50 jaar in de natuur achterblijft voordat 
het verteerd is? ‘Nu is dat blikje mooi opgeruimd’, vertelt een leerling trots. 
De expeditie sluit op elke school af met een CKV-les poster maken (culturele kunst-

zinnige vorming). Aan de hand van inspirerende 
voorbeelden en achtergrondinformatie door gast-
docent Bertjan van Eijsden over wat bijvoorbeeld 
een goede poster is, maken de leerlingen een 
eigen poster over een van de duurzame expeditie 
thema’s. Met de posters roepen zij anderen op om 
ook iets aan bijvoorbeeld schone natuur of schone 
energie te doen. De posters van basisscholen De 
Bussel, De Flierefluiter en de Sint Jozefschool zijn 
tijdens de kerstvakantie, van 24 december tot 10 
januari, bij MAK Blokweer te bewonderen.

Nieuw park Bangert en Oosterpolder 
Er komt een nieuw park in de Bangert en Oosterpolder. 
Wethouder Simon Broersma plantte donderdag 9 december 
een van de eerste bomen. In de dagen erna werden nog 72 
bomen geplant in het nieuwe park. Het park wordt aangelegd op de groenstrook tus-
sen de Strip, Westfrisiaweg en de Rijweg. De bomen zijn mede gefinancierd door de 
Provincie Noord-Holland in het kader van klimaatadaptatie.
Begin volgend jaar worden er meer bomen en struiken geplant. Ook komt er een 
wandelpad van ongeveer 800 meter lang. Het park wordt bovendien aangevuld 

met bankjes en bijvoorbeeld een bijenhotel, 
insectenmuur, boomstammen of speeltoestel-
len. De exacte invulling hangt nog af van de 
buurtbewoners. Zij worden begin volgend jaar 
gevraagd om hun voorkeur door te geven aan 
de gemeente. 
Het idee is om het park een sfeer mee te ge-
ven van de boomgaard die Bangert en Oos-
terpolder ooit was. Bewoners hebben eerder 
aangegeven graag een park te willen in de 
wijk. Waarbij het park als natuurlijke groene 
buffer dient tussen de woningen en Westfri-
siaweg. Het park geeft de wijk Bangert en 
Oosterpolder meer groen. Inwoners hebben 
hiermee een mooie plek om te wandelen en te 
spelen. Bijkomend voordeel is dat de Westfri-
siaweg minder zichtbaar wordt vanuit de wijk. 
Daarnaast helpt het park bij het verbeteren 
van de biodiversiteit in de gemeente Hoorn.



Ingezonden: Ontsluitingsweg Rozenbuurt Zwaag

De komende maanden wordt een keuze gemaakt voor de infrastructuur rondom de 
Rozenbuurt. De gemeente wil deze realiseren langs de kerk zoals de projectontwik-
kelaar wenst. Eventuele andere keuzes worden afgewezen met een reden. Alleen als 
je een objectieve opsomming maakt, zijn er meerdere redenen om juist te kiezen voor 
het alternatief: een aansluiting op de rotonde Krijterslaan-Oostergouw, naast het 
nieuw aan te leggen fietspad voor de Rozenbuurt.
Voor de duidelijkheid: een calamiteitenweg zal worden gebruikt door al het verkeer 
als de ingang dicht is bij werkzaamheden, ongelukken, et cetera. Dus niet alleen hulp-
voertuigen, maar ook de vuilnisophaaldienst en bezorgvrachtauto’s!
Ik nodig de bewoners van Zwaag uit om de partijen welke nu in de coalitie zitten te 
vragen waarom er geen objectieve keuze kan worden gemaakt en waarom de porte-
monnee van de projectontwikkelaar moet worden gespekt? Deze partijen zijn VVD, 
D66, Groen Links, Sociaal Hoorn, en Fractie Tonnaer. Deze partijen richten zich ook 
weer op de verkiezingen, en een keuze voor de Kerkelaan is nadelig voor de bewo-
ners van Zwaag en Hoorn.
Volgens de gemeente is er voor een calamiteitenweg bij Oostergouw-Krijterslaan een 
(door de projectontwikkelaar te betalen) brug nodig en is deze weg breed en zwaar. 
Ook de aansluiting op de rotonde is lastig/onwenselijk. Daarom is een keuze voor de 
Kerkelaan logisch.
De invulling van deze calamiteitenweg zal gebeuren in overleg met onder andere het 
kerkbestuur. Maar juist NIET met de omwonenden en andere Zwagers!

Het resultaat zal zijn:
•  Dat een groot deel van het grasveld voor de kerk zal worden bestraat.
•  Aantasten historisch aangezicht van een oud stukje Zwaag.
•  Dat de weg vlak langs de toren loopt en deze door trillingen gevaar loopt.
•  Dat oude grote bomen zullen moeten worden gekapt en gesnoeid.
•   De kerkvoorzitter is gepaaid door de projectontwikkelaar met een keerlus welke 

hij niet mag gebruiken volgens de gemeente.
•  Dat de drukke Dorpsstraat nog drukker zal worden.
•   Parkeren op het grasveld als het parkeerterrein vol is, niet meer mogelijk is: Par-

keren op een calamiteitenroute mag niet, dus zal er op de Dorpsstraat moeten 
worden geparkeerd.

•  Door de lengte een passeerstrook zal moeten worden ingepast (nog breder).
•   Dat de inwoners van Zwaag en Hoorn zullen gaan betalen voor toekomstige aan-

passingen voor problemen die nu bekend zijn en waarop geen antwoord wordt 
gegeven.

•   Door de lengte, bochten en de kerk die in het zicht staat, de route onoverzichtelijk is.
•   Gevaar voor direct omwonenden: weg op minder dan 1 meter langs een huis.

Een keuze voor de rotonde zorgt voor:
•  Dat verkeer makkelijk drie kanten op kan gaan. Lees verder op de volgende pagina >>



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

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

•  Calamiteitenverkeer vanuit de grote kazernes er makkelijk kunnen komen.
•  Kort en overzichtelijk.
•  Als nodig mocht blijken dit makkelijk een doorgaande weg zou kunnen worden

Samen als Zwagers kunnen we misschien een goede invulling geven aan de Rozen-
buurt. En een indicatie voor de komende verkiezingen.

Met vriendelijke groeten, Juno Kampstra - 06-19530448

Beste inwoners van het Rijk der Blockeniers en daarbuiten,
Wat genieten Prins Jut, Adjudante Juul en hun Hofdames 
dat zij gepresenteerd zijn als het nieuwe decorum. Ze gaan 
helemaal in hun rol op. De mooie en vele reacties waren 
hartverwarmend. Want niemand had verwacht dat René en 
Nel als echtpaar met hun Hofdames het decorum zouden 
zijn. Maar niets bleek minder waar. 
Al één keer zijn ze officieel in functie geweest. Dit bij carnavalsvereniging Ospylac, 
waar ook de nieuwe Prins en zijn gevolg werden gepresenteerd. En ook het Jeugdde-
corum en Raad van Elf. Nu gaan ze nu genieten van de kerstdagen om zich vervolgens 
voor te bereiden op een hopelijk mooi carnaval.
Vanaf deze plaats wensen Prins Jut, Adjudante Juul en Hofdames Lindsey en Manon 
eenieder fantastische kerstdagen en een mooi en voorspoedig 2022.
De Blockeniers zijn ook blij dat er twee nieuwe Raad van Elf-leden geïnstalleerd 
konden worden, namelijk Camiel Swier en Joeri Brouwer. Fantastisch dat zij plaats 
hebben genomen in de Raad.
In het nieuwe jaar hoopt het decorum gelijk weer een belangrijke functie te mogen 
vervullen. Want wie wordt de nieuwe Jeugdprins of -Prinses, Adjudant of Adjudante 
en Hofdames? Het is nog geheim maar zondag 16 januari zullen we het weten. Het 
jeugdbestuur is achter de schermen al volop bezig om dit spektakel te organiseren. 
Dit alles vindt plaats in Het Gouden Hoofd. Uiteraard is daar onze huis-dj Go-Round 
ook weer aanwezig om er een onvergetelijke middag van te maken. Iedereen is van 
harte welkom.



Nieuw in Zwaag: peutergroep De Ooievaartjes

Kinderopvang gratis in het nieuwe regeerak-
koord? Het zou fantastisch zijn! Hoe meer kinde-
ren kunnen profiteren van een vroege start op 
school, hoe beter! In een peutergroep worden 
kinderen vertrouwd gemaakt met dagelijkse 
routines als samen eten en drinken, handen 
wassen, jas aan doen, schoenen aantrekken 
en naar de wc gaan. Ze leren samen delen en 
spelen en vergroten hun woordenschat en taal-
vaardigheid. Aan de hand van mooie doordach-
te thema’s worden de peuters aangemoedigd 
en begeleid in het ontdekken van de wereld om 
hen heen. Met dit alles ontwikkelen zij spe-
lenderwijs een belangrijke voorsprong voor de 
start in het basisonderwijs. Vooral wanneer de 
peutergroep in de school is gevestigd. Juist dan 
kan immers optimaal worden geprofiteerd van 
de samenwerking tussen kleuter- en peuter-
groepen. Die mooie start zou voor ieder kind 
bereikbaar moeten zijn! 

Om die reden is er nu een nieuwe peutergroep: 
De Ooievaartjes. Bedoeld voor kinderen van 2 
tot 4 jaar. Hier geen wachtlijst, uw kind is direct 
welkom! 

Peuterleidster Sharon van der Pal is, met haar jarenlange ervaring in de kinderop-
vang, voor veel ouders uit Blokker/Zwaag geen onbekende. Zij neemt haar kennis én 
haar enthousiasme mee om van De Ooievaartjes de allermooiste peutergroep te ma-
ken. Dat doet zij samen met de kleuterleerkrachten van kindcentrum Het Ooievaars-
nest, waar de Ooievaartjesgroep gevestigd is. Hier krijgen kinderen optimale kansen 
zich te ontwikkelen van peuter naar kleuter in een fijne, veilige omgeving. Het 
gezellige huiselijke peuterlokaal vormt de thuisbasis. In de verschillende hoeken kan 
worden gespeeld en aan de grote tafel wordt samen gegeten of geknutseld. Op vaste 
momenten doen de peuters mee met activiteiten in de kleuterklas en er is natuurlijk 
tijd om buiten te spelen én voor peutergym in de gymzaal. Bewegen, spelen, leren; 
drie dingen die voor iedere peuter belangrijk zijn. Het kan bij De Ooievaartjes.

Aanmelden of meer informatie? Kijk op www.ikcooievaarsnest.nl of kom langs om 
een kijkje te nemen! Volg ons ook op Instagram of Facebook. 

Kindcentrum Ooievaarsnest, Kalbstraat 1, Zwaag



Lees verder op de volgende pagina >>

Blokker, een dorp van oost tot west  
Door Piet Kroon

Op de lagere school scoorde ik redelijk met topografie, maar van het dorp Blokker 
had ik toen in de verste verte nog nooit gehoord. De eerste keer dat ik ervan hoorde 
was in 1960, toen het nieuwtje in ons dorp rondging dat mijn oud-onderwijzer zijn 
baan als onderwijzer op de Sint Jozefschool in Halfweg had verruild voor de functie 
van ‘Hoofd der School’ in het West-Friese Blokker. Op zich was dat geen landelijk 
nieuwsfeit. Wel werd het dorpje enkele jaren later in een klap voorpaginanieuws, 
toen bekend werd dat The Beatles in de veilinghal van Blokker een eenmalig popcon-
cert in Nederland zouden geven. Dit evenement stuwde Blokker omhoog in de vaart 
der volkeren van de toenmalige jaren zestig, dat samenviel met de revival van de pop-
muziek, die zijn weerga tot dan toe in de wereld nog niet had beleefd. 

Ongeveer drie jaar later werd ik weer opnieuw bij toeval met het bestaan van Blok-
ker geconfronteerd. Aan het eind van mijn militaire diensttijd viel mijn oog namelijk 
zomaar op een piepkleine advertentie in het schoolblad voor een vacature aan de la-
gere school in Oosterblokker. Dat Blokker-belletje had ik al eerder horen rinkelen, dus 
de toon was gezet. Met de Beatles-hits nog nagalmend in mijn oren, reisde ik voor 
het eerst in mijn prille leven naar Blokker voor mijn sollicitatiebezoek aan de heer 
Nouwen, die uitgerekend ook nog mijn vierde-klasonderwijzer op de dorpsschool in 
Halfweg was geweest!

Als de dag van gisteren herinner ik mij nog de reis naar Blokker op die bewuste 
zaterdagmorgen. Nadat ik na de treinreis naar Hoorn de bus had genomen, ging ik 
af op de tip dat de eerste de beste school langs de dorpsstraat vast wel de juiste zou 
moeten zijn, dus stapte ik daar uit. Dan had ik buiten de onmetelijkheid van de West-
Friese streekdorpen gerekend, want ik kwam er op deze zaterdagmorgen snel achter 
dat de school in Oosterblokker een pittig eindje verder lag, zodat ik het laatste deel 
van het traject stapvoets moest overbruggen. 

Kwam daar nou nooit een eind aan die kilometerslange dorpsstraat? Bij Sunny Home 
dacht ik dat de zon voor mij ging schijnen, want de weg boog af naar rechts. Daar 
doemde warempel iets op dat de uitstraling leek te hebben van een bescheiden 
dorpscentrum. Het Boekert bood alleen uitkomst met de gemeentehuisklok op half 
elf. Daarnaast stonden een politiebureau en postkantoor, maar van het schoolgebouw 
geen spoor! Dus na de spoorwegovergang dan maar bij de tweede driespong linksaf, 
want het straatnaambordje vermeldde zowaar Oosterblokker. In de verte doemde 
een kerkje op. Daar staat namelijk ook meestal wel een school bij, dus kreeg ik 
nieuwe moed bij dit baken van goede hoop. De smeulende resten van een afgebran-
de boerderij aan de rechterkant van de weg liet ik wijselijk voor de trieste hoop die er 
van over was en kreeg ik tenslotte duidelijk het kerkje in zicht. Daar aangekomen zag 
ik schuin daarachter ook de contouren van de school, met daarvoor de woning met 



het juiste huisnummer. Ik kreeg geen kans om aan te bellen, want de deur zwaaide 
al spontaan open en volgde er een breeduit hartelijk welkom door de heer Nouwen, 
terwijl hij de slaap nog uit zijn ogen wreef. “Dat komt ervan als je de halve nacht bij 
de brandende boerderij van Arie Groot hebt staan kijken, ik heb er de tranen nog van 
in mijn ogen!”, zei hij op gekscherende toon, waarmee hij slinks zijn verontschuldi-
ging wegmoffelende.
Onder het genot van een welkom bakkie koffie werd ik me op deze zaterdagmorgen 
pas goed ervan bewust dat Blokker zoveel méér inhield dan alleen die landelijke win-
kelketen van huishoudelijke artikelen. Ik had voor de eerste keer kennisgemaakt met 
een langgerekt sierlint, bezet met unieke stolpboerderijen, die als parels in de streek 
tussen Hoorn en Enkhuizen aan West-Friesland dat unieke karakter meegaven! 

Quizzards presenteert: Top 2000 Quiz online

Quizzards presenteert donderdag 30 december vanaf 20.30 uur de 
online Top 2000 Quiz. Omdat we de Top 2000 Quiz ook dit jaar niet 
op locatie kunnen doen, organiseren we deze quiz online vanuit 
ons eigen Top 2000 Café. De Top 2000 Quiz is voor alle leeftijden, 
jong en oud, kenner en leek en iedereen die een gezellige avond wil 
hebben vol met ‘o ja’ momenten. In deze quiz nemen we jullie mee langs de pareltjes 
van de popmuziek uit de jaren vijftig van de vorige eeuw tot de hedendaagse hits. 
Weet je geen enkel antwoord? Doe dan ook mee en geniet van een heerlijk muzikaal 
avondje waar je ook nog wat van kan opsteken. Plezier gegarandeerd en wie weet 
win je ook nog een leuke prijs!
Info en tickets (7,50 euro per team): www.quizzards.nl

Bedankt! 
Muziekvereniging De Herleving wil langs deze weg Rabo ClubSupport, 
Dorpsveiling Zwaag en LOP bedanken voor hun financiële bijdragen. 
Mede hierdoor kunnen wij ons instrumentarium uitbreiden en de club 
draaiende houden. Inclusief ons leerorkest. We zijn blij dat ons concert op zondag-
middag 21 november doorgang heeft kunnen vinden. Het was zeer geslaagd met een 
volle zaal belangstellenden. Het was heerlijk om weer eens voor publiek te kunnen 
spelen! Na het concert hebben we één kerstrepetitie kunnen houden en daarna was 
het weer klaar en kunnen we niet meer samen repeteren. Met een aantal muzikan-
ten spelen we online. Verder zijn we nog in afwachting of we met de kerst kunnen 
spelen. We wensen iedereen een fijne decembertijd en hopen elkaar in 2022 weer 
persoonlijk te kunnen ontmoeten. Blijf gezond allemaal!



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.

Vrijdag 24 december, kerstavond
Zwaag: 17:00 uur:  ds. J. Meinders, kerstnachtdienst

Zaterdag 25 december, eerste kerstdag
Blokker: 10.00 uur: ds. T. van Lente-Griffioen

Zondag 26 december, tweede kerstdag
Zwaag: 10.00 uur: ds. T. van Lente-Griffioen

Vrijdag 31 december, oudejaarsavond
Blokker: 17.00 uur: ds. R. Kooiman, gezamenlijke dienst

Zondag 2 januari
Zwaag: 10.00 uur: 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.
Vanaf zaterdag 18 december tot en met vrijdag 31 december is de Dorpskerk in Blokker 
elke middag van 14.00 tot 16.00 uur geopend.

Cursus Engelse conversatie

Na een vorige oproep heeft een aantal mensen zich opgegeven voor de cursus En-
gelse conversatie. Om deze cursus doorgang te laten vinden, heb ik nog drie cursisten 
nodig. De cursus start begin januari in De Plataan in Zwaag. De bedoeling is om bij 
elkaar te komen op vrijdagmorgen van 10.30 tot 11.30 uur.
Het is wel belangrijk dat de deelnemers al een beetje Engels kunnen spreken, want 
echte beginners converseren nog niet. We praten over allerlei onderwerpen en probe-
ren hier en daar wat verbeteringen aan te brengen, we moeten immers wel vooruit-
gaan. Eind april stoppen we. De kosten zijn 75 euro en verder heeft u pen en papier 
nodig. Voor inlichtingen, graag bellen in de avond naar 06-14130640.
Opgeven per e-mail: opasnor48@hotmail.nl . Dan heb ik meteen ook uw e-mailadres.
Mocht u graag willen deelnemen maar overdag niet kunnen, meld u zich dan toch 
aan en vermeld dit er dan duidelijk bij. We zoeken een oplossing.

Gert van Wilsum



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. De avondkerkdiensten vanaf 8 januari zijn onder voorbehoud.

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. Cantor
  11.00 uur Hoorn Eucharistieviering m.m.v. Capella Francesco
Zo. 26 dec. 09.30 uur Zwaag 2e Kerstdag - Eucharistieviering
  11.00 uur Hoorn Eucharistieviering 
Za. 01 jan. 11.00 uur Hoorn Nieuwjaarsdag - Eucharistieviering m.m.v. Schola Cantorum
Zo. 02 jan. 09.30 uur Zwaag Drie Koningen - Eucharistieviering m.m.v. Cantor
  11.00 uur Hoorn Eucharistieviering m.m.v. Cantor
Za. 08 jan. 19.00 uur Oosterblokker Doop van de Heer 
    Eucharistieviering - Schelpenviering m.m.v. St. Caecilia
Zo. 09 jan. 09.30 uur Zwaag Eucharistieviering - Schelpenviering - Samenzang
  11.00 uur Hoorn Eucharistieviering - Schelpenviering m.m.v. Voces Cyriaci
Za. 15 jan. 19.00 uur Westwoud Eucharistievering m.m.v. Gelegenheidskoor
Zo. 16 jan. 09.30 uur Zwaag Eucharistieviering m.m.v. Cantor
  11.00 uur Hoorn Eucharistieviering m.m.v. Cantor
Za. 22 jan. 19.00 uur Oosterblokker Eucharistieviering m.m.v. koor Zingerderwijs
Zo. 23 jan. 09.30 uur Zwaag Eucharistieviering m.m.v. Marcanto
  11.00 uur Hoorn Eucharistieviering m.m.v. Clara Voce

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


