
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 10 december kunt u inleveren 

uiterlijk op woensdag 1 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 20 26 november 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.

Bedankt voor het stemmen!

De redactie van 
Samenspel heeft on-
langs een hele mooie 
cheque in ontvangst 
mogen nemen. Rabo 
ClubSupport leverde 
voor het Samenspel 
namelijk het prach-
tige bedrag van 
531,82 euro op! Een 
fantastisch eindre-
sultaat. Redactie en 
bestuur bedanken 
alle mensen die op 
het Samenspel heb-
ben gestemd.

Dank! 
De Rabobank heeft de uitkomsten bekend gemaakt van de alom 
geprezen actie Rabo ClubSupport. Dit gebeurde op 3 november 
tijdens een goed verzorgde avond bij Van der Valk Hoorn voor 
de vertegenwoordigers van de deelnemende clubs en verenigingen. Rabobankdirecteur 
Ron Bleeker leidde deze surprise-avond in waarbij enkele clubs extra in het zonnetje 
werden gezet. Na een interview met langebaanschaatsster Carlijn Achtereekte moch-
ten de cheques geopend worden. Ons koor mag het mooie bedrag van 294,55 euro 
tegemoet zien, waar we heel blij mee zijn. Dank aan de Rabobank en alle stemmers!  

Met hartelijke groet, 
Zangkoor Happy Together



Coverstory: Appelenbuurt 
in Westerblokker 

In deze rubriek bespreken we steeds een foto van 
het omslag van Samenspel. Bij de laatste serie 
straatnaamverklaringen wordt aandacht besteed 
aan diverse wijken waarbij de straatnamen onder-
ling een verband hebben.
Deze week: de straten in Westerblokker die alle-
maal zijn vernoemd naar ‘oude’ appelrassen en de 
toevoeging ‘laan’ hebben gekregen.

Het moge duidelijk zijn dat deze naamgeving verwijst naar de voormalige fruitboom-
gaarden die in dit gebied te vinden waren. Het vermelden waard is ook nog dat deze 
lanen vanaf de Koewijzend bereikt kunnen worden via het Plukkerspad.
Deze wijk kent een grote diversiteit aan woningen, waarbij ook op een aantal plek-
ken is gezorgd voor een mooie groenvoorziening en speelplekken voor de (kleinste) 
jeugd. De Appelenbuurt is gebouwd in de tweede helft van de jaren 70. 
De lanen in deze wijk zijn: 
• Coxlaan  
• Bramleylaan
• Benonilaan
• Jonathanlaan

• Yellowlaan
• James Grievelaan 
• Goudreinetlaan
• Ermgardlaan

• Golden Deliciouslaan
• Bellefleurlaan
• Sterappellaan



Zonnebloem Zwaag/Zwaagdijk-West zoekt bestuursleden

Onlangs is Coby van der Gulik afgetreden als bestuurs-
lid. Vanaf 2009 heeft zij in haar functie het bezoekwerk 
met veel passie uitgevoerd. Toen de voorzitters besloten 
te stoppen, heeft zij de afdeling draaiende gehouden en 
daarvoor zijn wij Coby enorm dankbaar. Voor haar inzet heeft zij van de verenigings-
consulent de gouden speld ontvangen. Namens iedereen: Coby bedankt!
Mensen met een lichamelijke beperking zijn vaker alleen dan zij zouden willen. Vrij-
willigers van de  Zonnebloem creëren voor hen momenten om naar uit te kijken en 
herinneringen om te koesteren. Bestuursleden ondersteunen en begeleiden hen hier-
bij. In Zwaag-Zwaagdijk-West zoeken we bestuursleden voor dit betekenisvolle werk.
Kom jij ons bestuur versterken? Meld je aan voor een kennismaking bij Monique Aker 
via e-mail moniqueaker1965@gmail.com of bel 06-41283057 of kijk op www.zonne-
bloem.nl/zwaag-zwaagdijk-west

Uitslag Nationale Zonnebloemloterij 2021
De trekking heeft plaatsgevonden op maandag 8 november. De uitslag kunt u vinden 
op www.zonnebloem.nl/loterij/uitslag
Het recht op uw prijs vervalt een jaar na de trekking.

Open repetitie Camerata Liocorno
Houd je van zingen, heb je een geoefende stem, houd je van uitdagingen en van 
Oude Muziek? Dan hebben wij een match! Camerata Liocorno zingt met veel plezier 
à capella. De muziek wordt thuis ingestudeerd en samen gezongen op de repetitie. 
De sfeer in ons koor is erg fijn. We hebben plaats voor nieuwe leden, bijvoorbeeld 
een hoge sopraan, een lage alt en een lage bas.
De repetities zijn op donderdag van 19.45 tot 22.00 uur in de hervormde kerk in 
Zwaag.  Wie vrijblijvend eens wil kennismaken, is welkom op onze open repetitie op 
donderdag 9 december om 19.45 uur. U kunt rekenen op een hartelijke ontvangst!
Voor meer informatie zie onze website www.camerataliocorno.nl



Bedankt

Stichting Historisch Zwaag wil iedereen bedanken die 
zijn of haar stem heeft uitgebracht op onze stichting.
Afgelopen maand oktober konden alle leden van Rabobank West-Friesland een stem 
uitbrengen op hun favoriete vereniging bij de actie Rabo ClubSupport. Woensdag 
3 november was de bekendmaking bij Van der Valk in Hoorn. Onze stichting mocht 
een cheque ontvangen van maar liefst 703,64 euro, waarvoor nogmaals onze dank.

Wereldlichtjesdag 2021 

De tweede zondag van december is het Wereldlichtjes-
dag. Wereldwijd wordt stilgestaan bij alle kinderen die 
niet meer bij ons zijn. 
Dit jaar is dat op zondag 12 december. In de sfeervolle 
dorpskerk in Zwaag organiseren uitvaartleider Judith 
Ettema en ceremoniemaker Karin van ’t Klooster een 
avond met als thema ‘Jouw naam in de sterren’. Met 
het noemen van de namen van de overleden kinderen, 
het aansteken van een kaarsje en het luisteren naar 
live muziek houden we de herinneringen levend. Het 
maakt niet uit hoe lang terug het verlies is geweest. U 
bent welkom vanaf 18.15 uur, de bijeenkomst begint 
om 18.30 uur en rond 19.30 uur sluiten we af met kof-
fie en thee en kunnen we nog napraten. 
De avond is vrij toegankelijk voor een ieder die het 
verlies van een kind in het hart meedraagt:  ouders, 
broers, zussen, familie en vrienden maar ook bijvoor-
beeld oppasouders en hulpverleners. Samen delen we 
het gemis.  Het is fijn als u zich van tevoren aanmeldt 
zodat wij de naam van degene die u mist, kunnen be-
noemen in de bijeenkomst. Aanmelden kan per e-mail: 
wereldlichtjesdagwf@gmail.com of telefonisch bij 
Judith Ettema (0229-220024) of Karin van ’t Klooster 
(06-13480415).

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   8 DECEmBER
  WOENSDAG 22 DECEmBER
SVP PAPIER GEBUNDELD OF IN DOOS/BAK AAN DE WEG ZETTEN.



Het oude liedje….
Door Piet Kroon

Gebeurtenissen komen en gaan, ze ontstaan toevallig of zijn gepland. Ze lijken hun 
eigen dynamiek te bezitten, terwijl de mens toch echt wel de aanstichter is! Neem 
nou de politiek in ons Lage Landje als voorbeeld. Deze lijkt vandaag de dag een grillig 
spoor te volgen en wordt de laatste tijd door menigeen met verbazing gadegeslagen.  
Toen op Goede Vrijdagochtend Nederland nog lag bij te komen van het tot in de 
kleine uurtjes durende politieke debat over ‘Pieter Omtzigt, functie elders’ moest ik 
denken aan een geschiedenisles op de PABO van een halve eeuw geleden, die zo maar 
ineens bij me kwam binnenwaaien.
De op het Binnenhof gefotografeerde notitie ‘Pieter Omtzigt, functie elders’, die wap-
perend vanonder de oksel van Minister Ollongren het flitslicht inkeek, had aan duide-
lijkheid niets te wensen overgelaten. Parlement en pers waren van links naar rechts in 
beroering gekomen en het kabinet lag, happend naar adem, knock-out in de touwen. 
De gebeurtenis deed mij denken aan de historische meesterzet van Koning Karel de 
Eenvoudige van Frankrijk in het jaar 910. Toen kon deze vorst na zijn ‘functie elders’-
actie opgelucht ademhalen. Nu weten we maar al te goed dat, zoals ook bij schaken, 
zowel meersterzetten als blunders op de loer liggen! 

Terug naar die bewuste geschiedenisles. Van het gehele lerarencorps uit mijn PABO-
tijd is de geschiedenisdocent, frater Darius, mij altijd helder bijgebleven. Hij hanteerde 
een excentrieke manier van aandacht vragen aan de klas, die aan het begin van de 
les altijd gonsde van de bijgeluiden. Met zijn pen tikte hij altijd beurtelings op allerlei 
voorwerpen op zijn bureau, van asbak via koffiekopje tot pennenhouder aan toe. 
Gek genoeg werkte dat altijd, misschien wel omdat wij onbewust vaag vermoedden 
dat hij ook nu weer met een nieuw opzienbarend verhaal op de proppen zou komen. 
Zijn krijtje was een toverstok. Aan het begin van zijn les verscheen in een oogwenk 
een strategische situatieschets van Europa op het bord. Door zijn troebele jampot-bril 
wist je amper of hij jou of je buurman aankeek, maar de boodschap miste zijn doel 
nooit. Zo kwam hij met het verhaal van Rollo, de Viking op de proppen. Met zijn blik 
op oneindig gericht op het verre, geheimzinnig middeleeuws verleden leek hij de vol-
dongen feiten van weleer in volle glans op te willen poetsen. Hij had zijn eerste volzin 
nog niet eens helemaal uitgesproken of de klas verstomde al als bij toverslag tot een 
en al aandacht.

Het Frankische Rijk van Karel de Eenvoudige werd belaagd door Rollo de Vikingvorst. 
Karel verzon de volgende list onder het motto: ‘Als je de vijand niet kunt bedwingen, 
nodig hem dan uit om hem jouw lied mee te laten zingen!’ Hij gaf Rollo het gebied 
West-Francia te leen, dat hij mocht besturen en verdedigen. Probleem opgelost. 
Misschien heeft hij deze meesterzet ook wel ‘Vikingvorst Rollo Functie Elders’ ge-
noemd, avant la lettre in dit geval. 
De actuele versie is heel anders afgelopen en dit muisje heeft vast nog een langer 
staartje, waarvan nu nog steeds niemand de juiste afmeting durft te voorspellen!



  Column Anja

Ophaaldata plastic HVC 
Zwaag + Blokker
OPHAALDATA:  DONDERDAG 9 DECEmBER

Poetsen

“Wil je me helpen met wat huishoudelijke klussen van-
daag?”, vraag ik aan zoonlief. Ik zie dat er verschillende 
lades rommelig en vies worden en er moet worden gestof-
zuigd. Hij pakt de stofzuiger uit de kast en pakt de iPad. “Ik 
zet wel even een muziekje op hoor“, zegt hij. Ik kijk een beetje bedenkelijk, want de 
stofzuiger maakt volgens mij al genoeg geluid. Maar goed, ik ben al blij dat hij me 
helpt en dus laat ik hem zijn gang gaan. De geluidsbox wordt aangezet met de iPad 
en met een opmerking dat dit nummer een kwartier duurt, zet hij de muziek en de 
stofzuiger tegelijk aan.

Ik draai de kraan open en pak mijn dweil. De muziek galmt door de kamer en staat 
zo luid dat het geluid van de stofzuiger een stil geruis is op de achtergrond. Ik kijk vol 
verbazing naar mijn zoon die met de stofzuiger door de kamer gaat op de maat van 
de muziek. Ik moet er om lachen. Wat beleef ik nu weer? Het is de muziek die je niet 
zou verwachten van deze jonge vent. Onder de indruk van de steeds luidere tonen 
ga ik aan het werk. Mijn dweil vliegt over de kastjes en door de lades. De kookplaat 
begint weer te glimmen en het aanrecht krijgt ook de aandacht die het nodig heeft. 

“Ehh, moeders, de laatste minuten komen wat heftigere muziekinstrumenten erdoor-
heen. Dus niet schrikken hè!” Ik ga verder met het schoonpoetsen van de magnetron. 
Ik kijk nergens meer van op. Dat joch houdt van allerlei soorten muziek. AC/DC is een 
favoriet,  Ierse folk staat ook weleens op. Maar vandaag luisteren we naar de 1812 
Overture van Tchaikovsky. Op YouTube wordt gewaarschuwd dat je honden kunnen 
gaan blaffen, je moeder bang wordt, je buren stomverbaasd zullen zijn en katten in 
paniek raken. 

En ja hoor, ik schrik van de kanonschoten en even later hoor ik ook nog kerkklokken 
luiden. Het is een bijzonder muziekstuk waarbij van alles als muziekinstrument wordt 
gebruikt. Zoonlief voegt aan de kanonnen en kerkklokken een Dyson toe. Dit had 
Tchaikovsky moeten horen.



De jackpot van de Staatsloterij staat in december op 27,7 miljoen euro.
Vindt u ook dat dit onwijs veel geld is en dat je daar veel meer mensen 

blij mee kunt maken?
Club Minilot.nl geeft 100 kansen op 277.000 euro en dat voor 8,85 euro per lot.

Wie doet dit? Gem Doodeman, dus dat zit wel goed.
Meer info op www.minilot.nl of mail naar g.doodeman@hccnet.nl. 

of bel 0651920595.

Interieurverzorgster voor 2 of 3 uur per week. 
Mail bij interesse naar: abeerepoot@yahoo.com

Tafel gasbarbecue van Weber + een nieuwe gasfles 12 liter voor 25 euro.
Telefoonnummer: 06-22200230

Familieberichten & Zoekertjes

GEVRAAGD

TE KOOP

AANGEBODEN

Voor plaatsing in het Samenspel van 10 december graag uiterlijk op  
WOENSDAG 1 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.

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

Geen Sinterklaasfeest in Blokker
Helaas hebben heeft het Sinterklaascommissie Blokker besloten het Sinterklaasfeest 
van 28 november in Het Gouden Hoofd te annuleren.Wij hopen alle kinderen volgend 
jaar november weer te kunnen verwelkomen.
Met vriendelijke groet, Sinterklaas Commissie Blokker 
Oranjevereniging Blokker-Oosterblokker



Taxaties op de antiek- en brocante markt 

Het was gezellig druk tijdens de antiek- en brocante markt van 
Cultureel Centrum Pancratius in Oosterblokker zondag 7 novem-
ber. Een drukte van belang was het vooral bij de deskundige, die 
de door bezoekers van huis meegebrachte spullen taxeerde en 
beoordeelde. De verhalen zijn altijd de moeite waard, bleek ook nu weer.
Van kringloopkwaliteit tot ware kunst, bij taxateur Hans van Kampen kwam het 
allemaal op tafel. Vanwege ziekte van de tweede taxateur was het druk bij Hans, 
maar dat weerhield de antiekliefhebbers er niet van te wachten op hun spannen-
de ‘eigen’ taxatie. Terwijl ze wachtten, kon er heel wat opgestoken worden van 
de verhalen rond de verschillende voorwerpen die meegenomen waren.
Wie heeft er ooit gehoord van een ‘Quadrille spel’ ? In een mooie Japanse lak-
doos met kleine vakjes zat de schat verborgen: oude handgesneden kaartjes en 
vakken met ivoren fiches. Een 18e-eeuws spel dat met vier personen gespeeld 
werd in de hogere kringen. In West-Friesland werd het ‘ketrielese’ genoemd.
“Reken u niet rijk”, was vaak te horen bij de mooiste ‘Delftsblauwe’ vazen of 
indrukwekkende schilderijen. Meestal betrof het een productie uit later tijd dan 
de VOC-periode en bleken schilderijen van een amateurschilder. “Het is wat een 
gek er voor geeft!”
Bij ieder item wordt uitvoerig besproken waar het vandaan komt, wie de kunste-
naar is, waar het gemaakt is en uit welke periode. Het theepotje uit een porselei-
nen servies bleek niet uit Japan te komen, maar uit Engeland waar Wedgewood 
ze vorige eeuw produceerde. Wel van heel dun prachtig eierschaal porselein.
Tussen alle ‘kitsch’ viel de studie van Vincent van Gogh meteen op. Een schets van 
een op het land werkende boer, helemaal écht! Laat het door de juiste conserva-
tor beoordelen, was het advies en weer: reken je niet rijk, je weet niet hoeveel er 
van zijn of hoe de kwaliteit is. 
Een ander werk dat er uit sprong was van Jan Toorop, in symbolistische stijl met 
koppen in strakke lijnen.  
Favoriet bij de taxateur was het Schager mes, een zilveren reismes uit 
1829 met foedraal van roggenleer. Bovenop het heft prijkt een hondje 
dat staat voor trouw, wist hij te vertellen. In de rondreizende ten-
toonstelling ‘Leer van vis’ van netwerk Zuiderzeecollectie is zo’n 
mes te bewonderen.
Het meest opvallend waren de mannen die aankwamen 
met grote kleurige schilderijen van clowns en een 
bronzen beeld van clown Oleg Popov van het 
Russisch Staatscircus. Echte liefhebbers!

Frouwien Schoonhoven



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

4 dec Heren Zaterdag De Blokkers-Kolping Boys 15.00 uur Blokker

5 dec Heren De Blokkers-Grasshoppers 14.00 uur Blokker

5 dec Heren Westfriezen-Always Forward 14.00 uur Zwaag 

ZAALVOETBAL

26 nov Dames ZwaagHoogland/Kozijnen-Spirit’30 19.45 uur Zwaag

26 nov Heren ZwaagHoogland/Kozijnen-Volendam 2 21.05 uur Zwaag

3 dec Dames ZwaagHoogland/Kozijnen-Alpha Tours 3 20.50 uur Zwaag

26 nov Dames RTC 72-DWOW 21.05 uur De Kreek

3 dec Dames RTC 72-Plein’82 20.55 uur De kreek

HANDBAL

28 nov Dames HV Blokker-DTS’48 2 13.20 uur Zwaag

28 nov Dames Westfriezen-De Valken 13.30 uur Zwaag

VOLLEYBAL

27 nov Dames Wham Wham-Kids Aktief US 4 16.00 uur De Opgang

27 nov Heren Wham Wham-Spaarnestad 4 14.00 uur De Opgang

26 nov Dames NIVO-mOVE 4 19.00 uur De Kers

10 dec Heren NIVO-Ardea 19.00 uur De Kers

10 dec Dames NIVO-Bevok/VIP 2 19.00 uur De Kers

HOCKEY

28 nov Heren WFHC-mHC Weesp 14.45 uur  De Roskam

Sportagenda november/december 

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   6 DECEmBER
mAANDAG 20 DECEmBER



26 nov Jeugdmusical Gewoon Super  Aanvang: 19.00 uur
 De Witte Valk, Zwaag

27 nov Karakteristiek Klassiek met ensemble Saen Amare  Aanvang: 20.00 uur
 Cultureel Centrum Pancratius, Oosterblokker

27 nov Jeugdmusical Gewoon Super  Aanvang: 14.00 uur
 De Witte Valk, Zwaag

28 nov mak’s Biomarkt  11.00-17.00 uur
 Mak Blokweer, Blokker 

28 nov Een dagje helpen op de boerderij  14.00-15.00 uur
 Mak Blokweer, Blokker

Activiteitenagenda  november

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

Blijde gezichten bij viering 70-jarig jubileum
“Wat een prachtige dag”, zo hoorde het bestuur van KVG 
Zwaag aan het einde van de middag op 16 november, toen de 
dames vanuit Van der Valk Hoorn weer naar huis gingen. Met 
een prima verzorgd lunchbuffet, een indrukwekkende film in de Vue bioscoop en 
vervolgens nog ‘n uurtje gezellig nazitten, was de uitstekende organisatie door het 
bestuur top! Waarbij opgemerkt mag worden dat door Tonny Rood veel werk is ver-
zet. Maar waar het bestuur ook heel blij mee was, is de royale bijdrage van het LOP, 
waarvoor hartelijk dank en ook de stemmen van de leden bij de Rabo ClubSupport 
actie. Zodoende was de viering van het jubileum mogelijk.
Onze volgende bijeenkomst is het sfeervolle kerstgebeuren. Maar vanwege de coro-
namaatregelen moeten wij opnieuw tijden gaan aanpassen. Let goed op de nieuwe 
uitnodiging, hierin staat dat wij u nu ‘s middags om 14.00 uur uitnodigen in De Plataan. 
Dus géén viering om 19.00 uur in de Kapel en niet aanvang 20.00 uur. 
Uw eigen bijdrage is 6 euro en we zien graag dat u dit bedrag rechtstreeks overmaakt 
aan de penningmeester (NL84 Rabo 0376814152) waarbij uw betaling dan tegelijk 
geldt als aanmelding. Lukt dit niet, dan mag u het bedrag uiteraard ook in een envelop 
rechtstreeks in de brievenbus op Krijterslaan 36 afgeven en doe dit vóór 4 december.
We hopen weer vele leden deze middag te ontmoeten.
Ps, neem uw coronacheck en paspoort of ID-kaart mee!



Omhulsel…

Dat is de benaming die wij vaak geven als we met mensen in gesprek zijn over een 
afscheid en we het gaan hebben over de opbaring van de overledene. Vaak wordt 
meteen gedacht aan een uitvaartkist, je kent misschien wel dat beeld van een eiken-
kleurige kist met geplooide satijn bekleding erin. 
De meeste mensen weten wel dat er inmiddels wat meer keuze is, maar dat is eigen-
lijk nog een understatement. Net als met alle keuzes die voor een uitvaart zo per-
soonlijk mogelijk gemaakt kunnen worden, is ook de keuze voor het omhulsel waarin 
de overledene komt te liggen heel persoonlijk te maken.
We noemen een aantal varianten: kisten in alle kleuren van de regenboog, met een 
persoonlijke foto erop geprint of een mooie inscriptie erin geëtst, boomstamkisten, 
rieten manden in allerlei kleuren en soorten materiaal. Ecologische keuzes zijn er ook 
te over, kisten die ‘om de hoek’ worden gemaakt door de plaatselijke timmerman uit 
resthout, waardoor grote vervoersbewegingen niet meer nodig zijn en er geen extra 
druk wordt gelegd op materiaalkeuze.
Maar heb je ook wel eens gedacht aan een baarplank en een uitvaartwade waarin 
men gewikkeld wordt? Hierin zijn ook allerlei persoonlijke keuzes te maken en het 
aanbod is groot. Je kunt er zelfs voor kiezen om in je eigen dekbed of deken gewik-
keld te worden. Het mooie van een wade is dat het zorgt voor een natuurlijk proces 
van afscheid nemen in de dagen tussen overlijden en uitvaart. Elke dag kan de wade, 
doek, dekbedovertrek of deken wat verder dicht gevouwen worden.
Je zou haast zeggen ‘De keuze is reuze’ en zo is het ook.
Een goede uitvaartbegeleider kan je helpen die keuzes te maken, maar natuurlijk 
kun je ook al eens even googelen. Een goede voorbereiding is veel waard, het kan je 
helpen om de keuzes op die moeilijke momenten wat makkelijker te maken.

Wilt u meer weten? Bel gerust, wij staan graag voor u klaar! 
Dichtbij vertrouwd, 06-11444417 (24 uur per dag bereikbaar).

Lian Kroon en Monique Bankras

Namens de gezamenlijke uitvaartverenigingen:
St. Barbara Zwaag
St  Barbara Oosterblokker
St. Jozef Blokker
De Laatste Eer Blokker/Zwaag
Uitvaartvereniging Schellinkhout



Lezen op de Roald Dahlschool 

Niet voor niets is onze school vernoemd naar een van de 
belangrijkste kinderboekenschrijvers uit de geschiedenis. 
Het lezen neemt in onze school een belangrijke plaats in. 
In de groepen 1-2 werken wij aan de taalontwikkeling van de kleuters door onder an-
dere het interactief voorlezen. Interactief voorlezen betekent vooral dat leerkracht en 
kinderen samen betekenis geven aan een verhaal. Tijdens het voorlezen verwoorden 
wij hardop het denken zoals: “Als ik naar dit plaatje kijk, denk ik dat het boek gaat 
over….” of  “Als ik de titel lees, dan denk ik dat dit boek…”. Deze manier van voorle-
zen bevordert het begrijpend luisteren en het vergroot de woordenschat bij kinderen. 
Vanaf groep 3 leren de kinderen zelf lezen en ontdekken hiermee de wereld van het 
geschreven woord. Door het lezen wordt hun wereld in één klap een stuk groter. 
Dagelijks lezen de kinderen een kwartier uit een zelfgekozen boek uit onze eigen 
schoolbibliotheek. Daarnaast lezen de leerkrachten in iedere groep dagelijks voor. 
Ook de bibliotheek is een belangrijke partner binnen onze school. Medewerkers 
verzorgen een mooi aanbod zodat kinderen meer geïnteresseerd raken in het lezen. 
Daarnaast kiezen kinderen één keer in de drie weken in de Brede schoolbibliotheek 
boeken die ze thuis mogen lezen. 
In oktober organiseren wij altijd de voorleeswedstrijd. Kinderen kiezen uit hun eigen 
groep een voorleeskampioen die in de theaterzaal mag voorlezen voor alle kinderen 
van de bouw. Uit de groepen 7-8 wordt de schoolkampioen gekozen. Dit jaar is Anna 
uit groep 8 de voorleeskampioen geworden. Zij gaat ons vertegenwoordigen in de 
Hoornse finale. Wij wensen haar veel succes! Bent u benieuwd naar onze school? 
Wij nodigen u graag uit voor een van onze kennismakingsochtenden. 
Op deze ochtend vertellen wij u meer over onze school en krijgt u een rondleiding. 
U kunt alvast een kijkje nemen op onze website www.roalddahlschool.nl
Op Instagram ‘roalddahlschool’ laten wij ook regelmatig zien waarmee we bezig zijn 
bij ons op school.  
Graag tot ziens bij ons op school.



Lisanne Vlaar (34) uit Zwaag vertelt over haar dochtertje Yrsa, inmiddels vier jaar. De 
kleine meid staat vrolijk in het leven en heeft er - naast het feit dat ze vaak geprikt 
moet worden - gelukkig weinig last van. Voor de ouders Lisanne en Martin is hun 
dagelijks leven echter drastisch veranderd. “We hebben nooit vakantie van diabetes.”

Yrsa (4) heeft al sinds haar eerste jaar diabetes type 1
Van de meeste producten die Yrsa eet of drinkt kent Lisanne de hoeveelheid koolhy-
draten ondertussen uit haar hoofd. “Ze kan geen hap eten zonder te berekenen hoe-
veel insuline er voor nodig is. Soms is het gokken, maar in Nederland staat het aantal 
gelukkig meestal op de verpakking vermeld. Dat is in bijvoorbeeld Frankrijk wel an-
ders. Daar waren we toen we de diagnose net gekregen hadden. Toen was het vaak 
gissen. Wanneer we nu naar het buitenland gaan, nemen we vaak producten mee uit 
Nederland. Een stuk makkelijker.” Alles wat Yrsa eet of drinkt, moet eerst door de 
‘malle molen’: wat is haar glucosespiegel op dit moment, hoeveel koolhydraten heeft 
het product wat ze wil eten, hoeveel insuline zit er nog in haar systeem en wat gaat 
ze straks doen? “Als Yrsa bijvoorbeeld gaat bewegen, heeft ze minder insuline nodig 
dan wanneer ze bijvoorbeeld rustig televisie gaat kijken. En ook kou en warmte heb-
ben invloed. We zijn er de hele dag mee bezig.”

Waterpokken
Hoogstwaarschijnlijk zijn de waterpokken bij Yrsa de trigger geweest van haar diabe-
tes. Het afweersysteem maakt dan de verkeerde cellen kapot. In dit geval zijn het de 
eilandjes van Langerhans die zijn aangevallen. Zij zorgen normaal gesproken voor de 
aanmaak van insuline. Bij diabetes type 1, een auto-immuunziekte, maakt het lichaam 
helemaal geen insuline meer aan. En daarom moet, ook bij Yrsa, meerdere keren per 

Lees verder op de volgende pagina >>

‘Nooit 
vakantie 
van 
diabetes’

“Ze voelde zich al een tijdje niet zo lekker, 
maar toen ze op een gegeven moment 
twaalf longdrinkglazen per dag dronk, 

wisten we zeker: dit is niet goed. En 
toen was Yrsa nog geen twee jaar. In 
het ziekenhuis werden onze vermoe-

dens bevestigd. Yrsa heeft 
diabetes type 1.”



dag insuline worden ingespoten. Dat gebeurt door middel van insulinepomp. Hier-
mee kan je een extra hoeveelheid insuline toedienen. Dit heet een bolus. Je doet dit 
als je iets eet dat koolhydraten bevat, of om hoge bloedglucosewaarden te ‘corrige-
ren’. “’s Nachts gaat dat niet altijd goed, dan begint de pomp te piepen. Meerdere 
keren moeten we er dan uit, waardoor onze nachtrust ook verstoord is.”

Zorgen
Na de diagnose moest Yrsa vier dagen in het ziekenhuis blijven. “Martin en ik moes-
ten in korte tijd heel veel leren. We wisten weinig van diabetes af. De hele dag tellen 
we koolhydraten en dat aantal moeten we omrekenen voor insuline. Yrsa kan niet 
zomaar wat eten. Als ze bij de buurvrouw een snoepje krijgt, moet ze dat eerst aan 
ons laten zien. Yrsa weet gelukkig niet beter en groeit ermee op. Toch maak ik me 
wel zorgen als ze straks een puber is of als ze gaat stappen en alcohol gaat drinken. 
Hoe gaat ze dan met haar ziekte om? Het vraagt veel discipline en ze zal er nóg beter 
op moeten letten. Als ze dat niet doet, kan ze een hypo krijgen die levensgevaarlijk 
kan zijn.”

Ondernemend
Niet veel mensen weten wat de impact op het leven is van iemand met diabetes type 
1. “In het kort komt elke dag neer op prikken, meten, spuiten, eten. Oja, en reke-
nen. Ik ben wiskundelerares, dus daar ben ik gelukkig wel goed in”, lacht Lisanne. 
“Voor Myron, onze zoon van 6, is het ook niet altijd makkelijk. Ook hij moet rekening 
houden met de diabetes van zijn zusje. Hij begrijpt gelukkig dat hij niet zomaar een 
snoepje kan gaan eten in het bijzijn van Yrsa. Verder zijn we als gezin wel heel on-
dernemend. Wat dat betreft laten we ons niet tegenhouden door de ziekte. We gaan 
gewoon op pad, maar nemen dan wel wat extra spullen mee, zoals eten en drinken 
en een weegschaal.” Af en toe kunnen Lisanne en Martin even bijtanken als Yrsa een 
nachtje bij opa en oma logeert. “Mijn ouders en schoonouders weten inmiddels heel 
goed hoe ze ermee om moeten gaan, maar dat had wel tijd nodig. Daarom vind ik 
het ook heel lief dat een vriendin van mij onlangs alles heeft willen leren, zodat Yrsa 
ook af en toe bij haar kan logeren.” Op school komt er speciaal voor Yrsa één tot drie 
keer per dag een diabetesverpleegkundige langs om insuline te geven. “Daar zijn we 
echt heel blij mee”, benadrukt Lisanne. “Als zij er niet zou zijn, zouden Martin en ik 
steeds naar school moeten gaan terwijl we aan het werk zijn. Dat is niet te doen. Over 
een paar jaar gaat deze verpleegkundige met pensioen. Hopelijk kan Yrsa het tegen 
die tijd zelf.”  

mobieltjes inleveren
Er wordt op dit moment hard gewerkt aan een medicijn tegen diabetes type 1 en de 
ontwikkelingen gaan snel. Er wordt bijvoorbeeld geprobeerd om nieuwe insuline-
producerende cellen te maken. “Ik weet niet of het medicijn voor Yrsa op tijd komt. 
Natuurlijk realiseer ik me dat er veel ergere ziektes zijn en dat met diabetes op zich 
goed te leven is. Maar ons leven is wel beperkter geworden, het makkelijke is er wel 



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

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

vanaf. Het enige wat voor ons telt is dat Yrsa gelukkig is.” Sinds enige tijd is Yrsa 
ambassadeur van Stichting Opkikker. “Dat betekent dat wij actief meedoen met het 
inzamelen van geld. Dat doen we door oude mobieltjes in te zamelen. Die worden 
gerecycled en Stichting Opkikker ontvangt voor iedere telefoon een vergoeding.” 
Stichting Opkikker is er voor gezinnen met een ziek kind en organiseert regelmatig 
Opkikkerdagen waarop deze gezinnen in de watten worden gelegd en samen even 
onbezorgd plezier kunnen maken. “Voordat Yrsa ziek werd vond ik dit al een heel 
mooie stichting. Ze doen goed werk. Zelf hebben wij vorig jaar een thuis-Opkikker-
dag mogen meemaken, in verband met de coronamaatregelen. Dit jaar beleefden we 
een Ambassadeursdag in Duinrell. Zo dag is fantastisch en dat gun ik andere gezinnen 
ook.”
Wie thuis nog een oud mobieltje heeft liggen en er niks meer mee doet, kan deze 
inleveren bij Lisanne aan de Westerveer 6 in Zwaag (Bangert en Oosterpolder) of op 
Benonilaan 15 in Blokker. 

Inktzwam
Tijdens een wandeling langs het be-
drijventerrein aan de Zwaagmergouw 
werden wij  verrast door deze prachtige 
paddestoel. Een geschubde inktzwam. 
Dit is een van de meest voorkomende van 
de honderd soorten inktzwammen die in 
Nederland voorkomt.



Hachee met aardappelpuree van chips en herfstgroenten 

Aantal personen: 2 
Bereidingstijd: 1 uur en 50 minuten + 4 uur en 30 minuten wachten 
Benodigdheden:
• 500 gram riblappen   • 150 gram bak en braad 
• 1 laurierblaadje   • 2 kruidnagels  
• 29 gram ontbijtkoek   • 500 gram uien  
• 3 gram verse knoflook   • 80 gram pompoenblokjes 
• 80 gram kastanje champignons • 1 prei  
• 1 rode ui    • 3 gram rozemarijn  
• Olie     • 750 ml water 
• 130 gram cheese onion chips  • 100 gram belegen geraspte kaas  
• 1 tl uienpoeder   • 1 tl knoflook poeder
• 36 gram hachee kruidenmix  

Braadpan, bakpapier + kookpan + garde + kookpan 

Bereidingswijze 
Laat de riblappen minimaal 2 uur van te voren op kamertemperatuur komen.
Snijd de uien in ringen, snijd de knoflook fijn, snijd de riblappen in blokjes, dit kan je 
ook aan de slager vragen.
Kruid de riblappen met de helft van de hachee kruiden, smelt de boter in de braad-
pan. Als alle bubbels van de boter verdwenen zijn, kan je de riblappen aanbraden. 
Haal de riblappen uit de pan. Fruit de ui en knoflook in de braadpan en voeg de 
laurier en de kruidnagel toe in de pan.
Blus de jus af met 300 ml water en laat het water warm worden. Voeg de riblappen 
met de overgebleven hachee kruiden weer toe in de braadpan. Verkruimel de ontbijt-
koeken en voeg toe in de pan. 
Laat de riblappen op laag vuur minimaal 2 uur en 30 minuten sudderen met de deksel 
schuin op de pan en af en toe doorroeren.
Verwarm de oven op 180 graden. Bekleed de bakplaat met bakpapier. Snijd de prei en 
rode ui in ringen. Verdeel de pompoen, kastanje champignons, prei, rode ui en roze-
marijn over de bakplaat.  Besprenkel wat olie over de groenten en hussel door elkaar. 
Laat de groenten ongeveer 25 tot 30 minuten garen in de oven. 
Breng een pan met 750 ml water aan de kook. Voeg de chips toe in de pan en blijf 
roeren met de garde tot dat er een puree mengsel ontstaat.
Voeg de kaas, uien poeder en knoflook poeder toe en roer alles door elkaar.
 
Tips
Ik maak altijd wat extra hacheevlees om in te vriezen. Vergeet niet de kruidnagel en 
laurierblaadjes te verwijderen uit de braadpan.
  
Eet smakelijk!  www.tassiesfoodfavorites.nl    



Een dagje helpen op 
de boerderij
Op een boerderij is altijd wel wat te 
doen. Voeren, schapen tellen, stal 
vegen, hokken schoonmaken, mest 
kruien, zieke dieren verzorgen, knuf-
felen, borstelen en nog veel meer. Wil 
jij je ook eens een echte dierenverzor-
ger voelen? Trek dan je werkkleren 
aan en kom zondag 28 november van 
14.00 tot 15.30 uur helpen op de kijk-
boerderij van MAK Blokweer.

Boerderij en markt
Zondag 28 november van 11.00 tot 17.00 uur staat tegelijkertijd de laatste MAKs bio-
markt van dit seizoen op het terrein van MAK Blokweer. Daarna houdt de bio-markt 
een winterstop tot maart. Op de markt zijn kramen van de vaste standhouders te 
vinden met groente, fruit, kaas en brood uit de streek, aangevuld met wisselkramen 
met uiteenlopende producten. Ouders kunnen hun duurzame inkopen doen terwijl 
de kinderen helpen op de boerderij. Of combineer de markt met een bezoek aan 
de tentoonstelling ‘West-Friezen, land en water’ en een lekkere wandeling in het 
herfstige natuurpark. Kortom, er is genoeg te doen! Van tevoren reserveren voor de 
activiteit ‘Een dagje helpen op de boerderij’ is noodzakelijk. Lees voor je bezoek aan 
MAK Blokweer de actuele informatie op onze website.

De doe-middagen worden minstens twee keer per maand georganiseerd en staan 
altijd in het teken van een van onze thema’s natuur, boerderij en groen. 
Meer informatie en reserveren: www.mak-blokweer.nl of 0229-266344.



musicalvereniging Zwaag bedankt…

Meldden we in de voorlaatste editie van het volprezen 
Samenspel dat we op stoom waren, beleefden we na het 
verschijnen van de laatste editie weer benauwde ogenblik-
ken. De persconferentie was aanstaande en ondanks de gebruikelijke lekkages naar 
de pers, wisten we niet zeker waar we aan toe zouden zijn. Mogen we repeteren, zo 
ja: hoe en waar? En na drie dagen van bellen, websurfen en overleggen door diverse 
bestuursleden, bleek dat een gehuurde zaal gezien wordt als niet essentiële dienst-
verlening, maar dat we tóch onze gang kunnen gaan met repeteren. Na een korte 
break tijdens het schrijven van dit stuk komt er van onze secretaris een app-bericht 
dat weer roet in het eten lijkt te gooien. Een website van Koornetwerk Nederland 
meldt dat als de zaal gekoppeld is aan een horecagelegenheid de regel van kracht is 
die voor een eet- en drinkgelegenheid geldt. Schiet mij maar lek! 

Onze thuishaven De Witte Valk biedt gelukkig de mogelijkheid de zaal aan de achter-
zijde te betreden en er komt dus geen hapje noch drankje aan te pas. Gelukkig blijkt 
de gemeente Hoorn bij navraag het geen probleem te vinden en zich te kunnen vin-
den in onze werkwijze. Wel iedere repetitie QR-codes checken! Dat houdt tevens in 
dat onder de huidige van kracht zijnde maatregelen we in januari ook gewoon onze 
voorstellingen kunnen uitvoeren en dus kunt u op www.musicalzwaag.nl gewoon uw 
kaarten bestellen. Weliswaar zou het kunnen zijn dat u het zonder hapje en drankje 
moet stellen en het aantal zitplaatsen beperkt moeten worden, maar dat zien we dan 
wel weer.
Maar goed, genoeg hierover. We zouden bedanken en dat gaan we hierbij doen.

Allereerst Stichting Dorpsveiling Zwaag. Wij hadden als project communicatiemid-
delen voor regie, orkest en toneel ingediend en dankzij de donatie van de stichting 
kunnen we dit realiseren en de benodigde hardware aanschaffen. Bedankt stichting 
Dorpsveiling.
Als tweede willen we de Rabobank bedanken voor de bijdrage die we mochten ont-
vangen en als kers op de taart mochten we ook nog de originaliteitsprijs in ontvangst 
nemen voor het promotiefilmpje dat we hadden ingediend. Een mooi bedrag van 
441,38 euro is op de rekening bijgeschreven. Rabobank eveneens bedankt. 
Tenslotte verraste het LOP ons nog met een donatie en gaat ook naar het LOP onze 
dank uit.

Eurootjes die we heel goed kunnen gebruiken, want we moeten ernstig rekening 
houden dat het begrote aantal toeschouwers niet wordt toegestaan en dat bete-
kent minder inkomsten. Om die reden roepen we ook op ons te sponsoren, hetzij als 
Vriend van MvZ of als pakketsponsor. Kijk op onze website voor de mogelijkheden. 
We waarderen elke vorm van support.



Buurttuin Sint maarten 

Wat een prachtig weer dit jaar voor de kinderen om langs de deuren te gaan met 
hun lampionnen. Geen regen, geen wind, geen kou en toch lekker donker om trots je 
mooie lichtende lampion te kunnen laten zien. 
Ook wij van de buurttuin genoten van de kinderen en hun creaties en de milde 

weersomstandigheden. 
Er ontstaan namelijk wel 
eens andere goede ideeën 
in de Gaardenbuurt, dus 
deze avond waren wij ook 
van de partij bij het buurt-
tuintje. Niet om in de 
tuin te werken deze keer, 
maar om ook wat licht en 
warmte uit te stralen. Het 
licht kwam van de lampjes 
die we in de tuin hadden 
opgehangen. De warmte 
kwam van de koffie en 

warme chocolademelk. De neergezette kaarsen gaven beiden, licht en warmte.
Voor de kinderen die snel door wilden lopen, hadden we natuurlijk ook gewoon wat 
lekkers om mee te nemen. Voor de liefhebbers, waaronder ook ouders, was het een 
mooi rustplekje. Soms werd er lekker gekletst en soms duurde het opdrinken van de 
hete drank gewoon wat langer. Hebben we gelijk een aanvulling voor volgend jaar: 
slagroom! Daar kunnen we de drankjes zo nodig weer een beetje mee afkoelen!
De zaterdag erna zijn we in de tuin zelf ook nog aan de slag gegaan. Bij lieve buurtjes 
mag het bankje opgeslagen worden, superfijn. Verder hebben we nog wat paaltjes 
veranderd en er is een kruidentafeltje bijgekomen. Bolletjes en zaden zijn de grond in 
gegaan zodat we hopelijk in het voorjaar wat vrolijke bloemen kunnen verwelkomen.

Maar afgerond voor de 
winter hebben we de 
tuin nog niet, het is nog 
steeds een leuke stek met 
herfstkleuren en de laat-
ste bloeiende bloemen. 
Zolang het kan, laten 
we iedereen nog lekker 
genieten. Doen wij het 
zelf ook.

Groetjes Theo, Marjo, Fia, 
Joke, Sonja, Ans (en Ton) 
en Marjo



Vrienden en vriendinnen van Het masker

Het zal je maar gebeuren: heb je je hele huwelijksdag tot in de 
puntjes verzorgd en uitgedacht; van ceremonie tot versiering en 
van bruidstaart tot feestavond. Dan sta je uiteindelijk voor het 
altaar: zegt je toekomstige partner op de belangrijkste vraag ‘nee’!

Zo voelde Het Masker zich vrijdagavond 12 november, de avond voor de Prinsbekend-
making. We waren al doorgeschakeld naar plan B (vervroegd beginnen in verband 
met sluiting om 0.00 uur), moesten we nu gelijk alweer opschalen naar plan C. Zo 
hard kan het gaan in korte tijd. Best bizar eigenlijk.

Door de nieuwe regels vanuit de overheid moest Het Masker met pijn in de buik be-
sluiten dat de Prinsbekendmaking niet door kon gaan. Het was zuur, viel ons zwaar 
en was erg jammer maar ook verstandig tegelijkertijd. Alles was geregeld en we ston-
den er helemaal klaar voor.
Maar wat houdt plan C precies in? Nou, Het Masker heeft een andere datum in ge-
dachten om toch het nieuwe Decorum aan jullie te kunnen presenteren. Zaterdag 18 
december gaan we het opnieuw proberen, dus zet die datum met dikke letters in je 
agenda. Waarschijnlijk had je daar ook al wat staan want dat was de datum voor de 
MaskerQuiz. Die gaan we dan ook verschuiven en wel naar vrijdag 14 januari 2022.

Ondertussen gaat Het Masker in volle vaart door met de overige voorbereidingen 
voor het JubileumFeest en het grote Carnavalsweekend, natuurlijk zodra het slot er 
weer af kan en de rem weer wat minder hard ingetrapt mag worden en het allemaal 
wel ‘gewoon’ door kan gaan. Dit gezegd hebbende, zien wij gelukkig ook al bij som-
mige optochtdeelnemers dat het onderstel van stal wordt gehaald en piepschuim en 
andere bouwmaterialen worden aangevoerd naar de bouwschuren. We hopen dat dit 
weer een mooi sneeuwbaleffect gaat geven naar de andere optochtdeelnemers van 
de Grote Zwaagse Carnavalsoptocht om hun bouwplannen door te zetten en natuur-
lijk ook  de optochtdeelnemertjes van de De Grote Zwaagse Kinderoptocht. Want 
na een jaar niets kunnen doen, begint het bij iedereen weer lekker te kriebelen om 
creatief aan de slag te gaan.

Normaliter zouden we het dus in deze editie van Het Samenspel uitgebreid hebben 
over hoe de Prinsbekendmaking was verlopen en uiteraard wie de nieuwe Prins en 
Hofdames van Het Masker zijn geworden. Helaas moeten zij hun geheimpje nog even 
proberen voor zich weten te houden maar na al die weken kunnen deze paar er mis-
schien ook nog wel bij, zodat het straks een ware explosie van confetti wordt in de 
Leuttempel met al die opgekropte adrenaline.

Prinsbekendmaking zaterdag 18 december: wie wordt Prins Carnaval?
MaskerQuiz vrijdag 14 januari 2022: welk team weet de meeste vragen?
(er wordt gevraagd naar je QR-code. Houd hier rekening mee met je bezoek)

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



‘Naast een gelukkige ‘ik’ heb ik weinig nodig’

27 vierkante meter; zo 
groot - of zo klein - is 
het tiny house waarin 
Ivonne Schrikkema 
(73) uit Zwaag samen 
met haar twee hondjes 
en drie katten vanaf 
januari hoopt te gaan 
wonen. Het fenomeen 
tiny house is nog rede-
lijk nieuw in Nederland, 
maar er is steeds meer 
vraag naar.  Er is een 
heuse tiny house-bewe-

ging ontstaan in Nederland en op dit moment is er ook een tv-programma aan ge-
wijd: ’Tiny house battle’, een programma dat helemaal past in een tijd van ontspullen 
en duurzaamheid. Ivonne woont op dit moment nog in een eengezinswoning. “Deze 
woning is eigenlijk te groot voor mij. Ik kan met gemak kleiner gaan wonen.”

Ivonne Schrikkema verruilt eengezinswoning voor tiny house
Tiny houses zijn volwaardige woningen op kleine schaal. Ze worden bewust gebouwd 
en bewoond vanuit de behoefte een eenvoudiger leven te leiden met minder nadruk 
op consumeren en met een kleinere ecologische voetafdruk. Bij het ontwerp en de 
bouw wordt slim gebruik gemaakt van ruimte en innovatieve technologieën. Een tiny 
house mag maximaal vijftig vierkante meter groot zijn. 

Verliefd
Ivonne las op Facebook voor het eerst over tiny houses. “Ik was eigenlijk al meteen 
heel enthousiast en ben er meer over gaan lezen. Vooral de blogs van Marjolein Jon-
ker, oprichter en ambassadeur van Tiny House Nederland, spraken mij heel erg aan. Ik 
ging mijn eigen leven met een andere bril bekijken: wat heb ik nou écht nodig? Word 
ik nou gelukkig in een groot huis met honderden boeken? En hoe kan ik zo goed 
mogelijk voor de natuur zijn? Ik bezocht een open dag van een tiny house-project en 
ik werd op slag verliefd op de huisjes en de manier van leven. Het maakte mij nóg 
nieuwsgieriger. Vervolgens las ik in 2019 een oproep op Facebook: Tiny House Dron-
ten zoekt bewoners voor project. Ik heb me aangemeld en woonde de vergaderingen 
bij en ik wist: dit is het, hier wil ik mee verder.” 

Gemeenschappelijke ruimte 
De in totaal tien huisjes van Vereniging Tiny House Dronten komen te staan op een 
stuk grond van zevenduizend vierkante meter in Biddinghuizen, midden in een 

Lees verder op de volgende pagina >>
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nieuwbouwgebied. “Het is een heel mooie plek”, glundert Ivonne. “De tiny houses 
komen rondom een gemeenschappelijke ruimte te staan, waar onder meer plek is 
voor wasmachines. Ook wordt deze ruimte bijvoorbeeld gebruikt om te vergaderen 
en er komt een stellingkast voor gemeenschappelijk tuingereedschap. We willen een 
moestuintje aanleggen, een speeltuintje en misschien een voedselbos. Verder woon 
ik straks vlak bij het Veluwemeer waar ik met mijn elektrische bakfiets naartoe kan 
gaan. Die bakfiets is het enige luxe middel dat ik mezelf gun”, lacht ze. “Verder heb 
ik naast een gelukkige ‘ik’ weinig nodig. Ondertussen heb ik zó veel spullen wegge-
bracht naar de kringloopwinkel. In het tiny house is er geen plek voor en bovendien 
heb ik al die spullen niet nodig.” 
mogelijkheden
Op de vraag of er nog iets is wat Ivonne straks gaat missen, blijft het lang stil. “Ik zou 
het écht niet weten. Ja, mijn kleinkinderen ga ik minder zien dan nu. Maar ze kunnen 
gezellig komen logeren. Daar kijk ik nu al naar uit. Verder zie ik geen hobbels op de 
weg. Ik ben positief ingesteld en denk altijd in oplossingen en mogelijkheden.”
Comfort, maar geen luxe
Sommige kleine huisjes zijn van alle gemakken voorzien en andere zijn compleet off 
the grid, wat betekent dat je niet bent aangesloten op stroom, gas, water en riole-
ring. Zonnepanelen, regenwater, composttoiletten bieden een goed alternatief. “Ik 
wilde in eerste instantie ook off the grid gaan wonen, maar heb toch besloten het 
niet te doen. Ik voel me soms nog wel dertig, maar mijn lichaam vraagt om iets meer 
comfort. Maar zeker geen luxe”, benadrukt Ivonne. “Daarom heb ik straks, vanaf 
april, wél een wateraansluiting. Tot die tijd vang ik regenwater op. Op het dak ko-
men zonnepanelen. Gebruik maken van wat de natuur ons geeft, zoals zon, wind en 
water, daar gaat het om. Ik heb in ieder geval straks veel lagere woonlasten dan nu. 
Ook produceer ik minder afval en heb ik meer tijd om bewuster te leven met gelijkge-
stemden.” Verder ziet het tiny house er volgens Ivonne vanbinnen eigenlijk net zo uit 
als haar huidige woning. “Alleen dan in het klein uiteraard. Alles is heel functioneel 
ingericht. Zo komt er een slaapbankje te staan, zodat ik ook logees kan ontvangen en 
ik heb een kookkacheltje gekocht.” Ivonne is dus helemaal klaar om haar intrek te ne-
men in haar tiny house. “De bouwer van mijn huisje is op dit moment nog bezig met 
een constructieberekening die de gemeente daarna moet goedkeuren. Dat zorgt voor 
een klein knoopje in mijn maag. Maar ik ben een vasthoudende optimist, mijn glas is 
meestal voor driekwart vol, dus ik ga ervan uit dat het allemaal goed komt.”
Voor zover Ivonne weet, zijn in de gemeente Hoorn nog geen tiny house-projecten 
opgezet. Wie interesse heeft om ook in een tiny house te gaan wonen, doet er 
volgens Ivonne goed aan om een groep te vormen, liefst met mensen die al ervaring 
hebben met het wonen in een tiny house. Zorg er in ieder geval voor dat je niet al-
leen bent.
Meer informatie over tiny houses is te vinden op www.marjoleininhetklein.com . 
Op www.tinyhousenederland.nl is ook heel veel informatie te vinden, bijvoorbeeld 
over de wet- en regelgeving op het gebied van tiny houses. Kijk ten slotte ook eens 
op www.tinyfindy.com, een platform voor vraag en aanbod van tiny houses, woonlo-
caties, producten en diensten.



Vieringen: 

De Lourdeskapel in Zwaag is geopend op de dagen dat het secretariaat open is.
De eucharistievieringen op dinsdag t/m vrijdag beginnen om 09.00 uur in de kerk, alleen op woensdag 
om 08.30 uur met Stille Aanbidding.
Wel moet u nog rekening houden met het coronavirus, dus houd afstand.

Za. 27 nov. 19.00 uur Oosterblokker Eucharistieviering m.m.v. Zingenderwijs

Zo. 28 nov. 09.30 uur Zwaag 1e Zondag van de Advent

    Eucharistieviering 

  11.00 uur Hoorn Eucharistieviering m.m.v. Schola Cantorum

Za. 4 dec. 19.00 uur Westwoud Eucharistieviering m.m.v. Cantor

Zo. 5 dec. 09.30 uur Zwaag 2e Zondag van de Advent

    Eucharistieviering

  11.00 uur Hoorn Eucharistieviering 

Wo. 8 dec. 09.00 uur Zwaag Maria Onbevlekte Ontvangenis

    Eucharistieviering

Za. 11 dec. 19.00 uur Oosterblokker Eucharistievering m.m.v. St. Caecilia

Zo. 12 dec. 09.30 uur Zwaag 3e Zondag van de Advent

    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


