De Schakel

20 maart 2020
48e jaargang no. 2420
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www.dorpsblad.nl

Belangrijke telefoonnummers en e-mailadressen
Alarmnummer Ambulance-Brandweer-Politie
Politie
Centrale Huisartsenpost
Dijklander Ziekenhuis [Westfries Gasthuis]
Gemeentehuis
Meldingen richting gemeente
Of www.medemblik.nl
Of via Fixi-app op uw smartphone.
Maatschappelijk werk/wmo: wijkteam-oost
Huisvuil en Ongedierte bestrijding HVC
[email : klantenservice@hvcgroep.nl]
St.Jozef Parochie: Mevr. J.Boon-Neefjes
St. Jozef School: Mevr. J. Schooneman
Dorpsraad Zwaagdijk-Oost: Dhr. P. Dekker
Plaats van de AED’s :
In het MFA [binnen], Beheerder Ron Kroon
Bij de voetbal [buiten]
Gezinshuis Zwaagdijk, Zwaagdijk 132a [buiten]
Mogelijk binnenkort buiten bij de kerk.
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112
0900 88 44
0229 297 800
0229 257 257
0229 856 000
0229 856 000
0229 856 000 [toets1]
0800 0700
0228 58 3162
0228 58 1424
0612 997 986
0228 58 4884
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Oplage per week 350		
Zwaagdijk-Oost 20-03-2020 48e jaargang no 2420

De Schakel

medew: Janet Langedijk, Lida op den Kelder,
Els Smit, Aartje Sierkstra,

kopij voor de dinsdagavond 20.00 uur inleveren
via e-mail: schakelzwaagdijk@zonnet.nl
of in de brievenbus Zwaagdijk 30 (redactieadres)
redactieadres:
Zwaagdijk 30, 1683 NJ Zwaagdijk, tel. 0228-58 1317 of
Zwaagdijk 26, 1633 NJ Zwaagdijk, tel. 0228-58 3395
penningmeester: P. Aker, schakelzwaagdijk@ziggo.nl
ledenadministratie: A. Sierkstra, Zwaagdijk 180, tel. 58 3976
IBANnummer: NL25 RABO 0160 6026 02

Aflopende agenda (voor de gehele agenda zie www.dorpsblad.nl)

21 maart
22 maart
25 maart
06 april
07 april
14 april
18 april
19 april
21 april
05 mei
12 mei
13 mei
16 mei

Stiltedag ST. Jozefkerk ‘Huis van Bewustwording’
Stiltemiddag ST. Jozefkerk ‘Huis van Bewustwording’
Koersbal
E.H.B.O Buitenoefening te Wervershoof
Film in Hét Postkantoor Bovenkarspel, Senioren
Dinsdag oud papier, RKVV, Veteranen
Stiltedag ST. Jozefkerk ‘Huis van Bewustwording’
Stiltemiddag ST. Jozefkerk ‘Huis van Bewustwording’
E.H.B.O, Nabespreking buitenoefening
Bevrijdingsdag 75 jaar, Nexus
Dinsdag oud papier, RKVV, 2e elftal
Laatste inleverdag Bag2school
Stiltemiddag ST. Jozefkerk ‘Huis van Bewustwording’

Bericht van de redactie
In verband met het Coronavirus zal er komende tijd geen
gedrukte Schakel (op papier) bij u in de brievenbus vallen.
Wij gaan ervanuit dat dit voor 2 weken zal zijn.
(zie pagina 3 van deze Schakel)
Redactie “de Schakel”
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Parochie Sint Jozef Zwaagdijk-Oost
Mevrouw T. Immen-Bruinsma,
Bereikbaar via:
telefoonnr.: 0229 57 3020
bgg.:
06 3020 6773

Opgave vieringen en intenties:
Ans Bakker, Zwaagdijk 131
1681 NC Zwaagdijk-Oost
Tel.: 0228 58 4272
Bij geen gehoor: 06 4047 7220
E-mail: a.karsten.bakker@quicknet.nl
Opgave ledenadministratie:
Mevrouw J. Neefjes van Bezooijen
Zwaagdijk-Oost 64, 1683 NK Zwaagdijk
Tel. 0228 58 4140
H. Communie wordt op verzoek bij de zieke thuisgebracht.
Opgave bij Ans Bakker.
Site van de parochie: www.zwaagdijkoost.rkregiowh.nl
IBAN nummer: NL97 RABO 0 1606 91 613 t.n.v. St. Jozefparochie.

I.v.m het Coronavirus geen vieringen meer deze maand.
De kerk is zondag open tussen 11.00 en 12.00 uur.
Dan kunt U evt. een kaarsje opsteken.
Ter informatie:
Zondag 22 maart 2020: 4de Zondag in de Veertigdagentijd.
Zondag 22 maart 2020.
Roze zondag.
Dit betekent, dat we halverwege de veertigdagentijd zijn.
Lezingen van deze dag:
Eerste boek Samuel 16, 1b, 7-10, 13a.
Johannes 9, 41.
Kerkelijke agenda.
Zondag 5 april Palmzondagviering met Pastor T. Immen-Bruinsma.
Parochieraadsvergadering: 14 april 2020, in de ‘Doorgang’.
Openbare parochievergadering:
28 april 2020, in het dorpshuis M.F.A. Over de Leek.
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Donderdag 19 maart Sint Jozefdag.
Jozef, de patroonheilige van onze parochie.
Jozef je was een mans, je beminde je vrouw,
je was onvoorwaardelijk trouw.
Je was een vader voor je kind,
je hebt beiden bemind.
Je verrichtte blijgezind je werk,
Je komt haast niet voor in de Bijbel,
het boek van de kerk.
Jozef, toch sta je bij ons bovenaan
en stelden wij ons onder jouw naam.
Jouw naam aan onze parochiegegeven
houdt ons staande in het leven.
Blijf ons een steun en toeverlaat
als het om de toekomst gaat.
Geef ons die moeten sturen
’n klare blik in moeilijke uren.
Dat je onze bede hebt gehoord
onder Uw leiding gaan we voort.
Jozef, vraag dat wij
in deze tijd kunnen dienen als gij.
Gemaakt door onze oud-voorzitter N. Laan.

Bericht van de redactie
In verband met het Coronavirus zal er komende tijd geen
gedrukte Schakel (op papier) bij u in de brievenbus vallen.
Wij gaan ervanuit dat dit voor 2 weken zal zijn.
Voor zover er iets te melden is gaat/kan dat via www.dorpsblad.nl.
Die wordt wekelijks actueel gehouden.
Via www.dorpsblad.nl kunt u de Schakel heel eenvoudig online lezen.
Dus, U kunt gewoon nieuwe kopij insturen en dat wordt door ons in een online
versie geplaatst, die er op internet uitziet als een “papieren” Schakel.
Redactie “de Schakel”
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“Laten we een beetje op elkaar letten”
Toen vorige week donderdag op tv werd gezegd, dat grotere evenementen werden
afgelast, vroegen wij ons nog heel naïef af, of dat ook voor de Vormselviering zou
gelden. Vele telefoontjes volgden over en weer. Tot Mgr. van Burgstede ’s avonds
naar Lianne belde, dat het zaterdag niet door zou gaan.
Heel jammer, vooral voor onze enthousiaste vormelingen.
Maar de slingers, die kosters Gerard en Piet al aan de hoge lampen hadden
opgehangen, blijven daar hangen. Uitstel betekent geen afstel.
Volgens de website van het bisdom zullen er vanwege de Corona tot eind maart
geen vieringen zijn.
Maandagavond sprak premier Rutte zijn indrukwekkende toespraak en zei, dat het
lang zal gaan duren en vele mensen ziek zullen worden.
Voor de kwetsbare ouderen had hij speciale aandacht.
Daarom doe ik hierbij een oproep aan iedereen:
Kwetsbare Nederlanders hebben veel last van alle maatregelen. En daar kunnen
wij iets aan doen. Al is het maar door voor een momentje van geluk te zorgen, als
er een kaartje in de brievenbus valt van ouderen thuis of in een verzorgingshuis.
En een bezoekje brengen is nu lastig, maar gelukkig is er nog de telefoon, laten we
die wat vaker gebruiken. Bel bijvoorbeeld een oude buurman op, die de hele dag
alleen zit.
En de kinderen, die nu vrij zijn, kunnen een mooie tekening maken en die bij
ouderen in de brievenbus doen.
Om met de woorden van onze premier te spreken: “Laten we een beetje op elkaar
letten”.
Vriendelijke groet, Tiny Immen

Bloemstyliste

Trees

afscheidsbloemen & bruidsbloemen
•
•
•
•
•

Persoonlijke aandacht en inlevingsvermogen
Op afspraak bij u thuis
Ook ‘s avonds en in het weekend bereikbaar
Bezorging in groot deel van West Friesland
Bel of mail voor vrijblijvende informatie

www.bloemstylistetrees.nl
bladzijde 6

06-36251267

info@bloemstylistetrees.nl
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Ziekentriduum Zwaag
12 – 13 – 14 mei 2020

Drie dagen vol warmte, liefde, saamhorigheid en aandacht voor elkaar.
Dat is waar het bij het Ziekentriduum om draait!
Maar ook als u niet ziek bent en onafhankelijk van wat of waar u in gelooft;
u bent van harte welkom.
Heeft u behoefte of interesse aan een ontspannen programma,
een luisterend oor, een hapje en een drankje,
geef u dan spoedig op bij mij.
Ook kan ik u nader informeren
over de inhoud van deze drie dagen
en het vervoer naar de St. Martines kerk in Zwaag.
We zien uit naar uw komst!
Contactpersoon in Zwaagdijk-Oost:
Ans Bakker, 0228584272.

					

Appelmarkt 10 a
1681 PE Zwaagdijk
tel: 06 - 526 841 19
www.kizzyhairstyling.nl
kizzyhairstyling@live.nl

Openingstijden:
Maandag
13:00 – 17:00
			
Dinsdag		
gesloten
			Woensdag
13:00 – 20:00
			Donderdag
gesloten
			Vrijdag: 		09:00 – 17:30
			Zaterdag
10.00 – 15.00		

Het Dorpshuis
Ook wij van het dorpshuis willen ons graag houden aan de adviezen en
voorschriften van de overheid, om de verspreiding van het Coronavirus tegen te
gaan / te vertragen. Dus nu even geen groeps-activiteiten in ons Dorpshuis,
in ieder geval niet tot 6 april. (Daarna zien we wel weer).
Dus geen gym, zang, feestjes en ook geen kaarten.
Helaas maar het is niets anders, we gaan even dicht.
Met vriendelijke groeten, namens bestuur dorpshuis,
Dirk Neefjes
bladzijde 7
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Voor uw pe
• Boxsprings
• Slaapkamers
• Ledikanten
• Matrassen
• Latten bodems
• Matras beschermers

• Dekbedden
• Dekbedovertrekken
• Hoeslakens
• Moltons
• Kussens
• Slopen

Boogerd 6 - 1687 VX Wognum - tel. 0229 57 52 83 - fax 0229 57 52 85

www.actiematras.nl
bladzijde 8
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De 49MM – Verandering door wandeling – Schrijf je nu in!
De 47e editie van de 40MM staat weer voor de deur: zaterdag 23 mei
De inschrijving voor de 40MM sponsorwandeltocht is weer van start gegaan!
Wederom hebben we een aantal prachtige routes uitgezet door het West-Friese
landschap en over de IJsselmeerdijk. U kunt inschrijven via www.40mm.nl of bij een
van de vele locaties in West-Friesland waar inschrijfformulieren verkrijgbaar zijn
voor maar € 3,00 - zie www.40mm.nl voor de verkoop adressen.
Het doel van de 40MM is om zoveel mogelijk sponsorgeld bijeen te brengen, met
dit sponsorgeld helpen we vele projecten in minder ontwikkelde landen over de hele
wereld. Dit kunt u doen door gezellig mee te wandelen maar ook door wandelaars
te sponsoren!
Korte en lange routes.
De 40MM sponsorwandeltocht vindt plaats op 23 Mei in Venhuizen en omgeving.
Er zijn 5 afstanden: de korte 4 km kinderroute en de afstanden 8 km, 9 km, 24 km
en de 40 km. Met een variatie aan afstanden en starttijden is het voor iedereen
mogelijk te genieten van de gezelligste wandeling in West-Friesland! We zien u
graag op zaterdag 23 Mei in Venhuizen! Voor alle info: www.40mm.nl
Verandering door wandeling
Met elkaar maken we er ook in 2020 weer een succes van!
Het is jaarlijks prachtig om te zien hoe iedereen een stapje
meer doet. Door gezellig mee te wandelen draag je bij aan
een positieve verandering bij de verschillende projecten in
de minder ontwikkelde landen, voor alle projecten die we
ondersteunen zie www.40mm.nl.
Wij rekenen weer op ieders steun en maken er samen tijdens deze 47e editie weer
een mooie dag van, we zien u allen graag op zaterdag 23 Mei te Venhuizen!

De ideale plek voor al uw...
• Familie aangelegenheden
(feest/uitvaart/kraamfeest)
• Sport activitieiten (ook tennis)
• Culturele activiteiten
• Spelletjes dag / avond
• Biljart (snooker) avond
• Kinderfeestjes
• Vergaderingen
• Kaart drive

www.dorpshuiszwaagdijk.nl
Ron Kroon tel. 0228-584884 / 06-42908391

Barruimte / kleine vergaderzaal
te huren per dagdeel en gymzaal per uur.
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RKVV Zwaagdijk

Site: http://www.rkvvzwaagdijk.nl
E-mailadres: info@rkvvzwaagdijk.nl
Bericht van bestuur / jeugdcommissie RKVV Zwaagdijk
in verband met Corona maatregelen
Afgelopen donderdag heeft de KNVB/overheid haar verenigingen verzocht per
direct alle voetbal activiteiten af te gelasten tot en met minimaal 6 april 2020 om
de verspreiding van het Corona-virus tegen te gaan.
Het hoofdbestuur en de jeugdcommissie van RKVV Zwaagdijk heeft deze situatie
besproken. We houden ons aan de adviezen van de KNVB.
Dat betekent dat er tot en met minimaal 6 april 2020 naast dat er geen wedstrijden
worden gespeeld, ook de trainingen geen doorgang zullen vinden.
Als gevolg van deze maatregelen blijft onze kantine ook gesloten.
Mocht de situatie tussentijds veranderen of schuift de termijn na verder op,
dan leest u dit op onze site.
Wees extra voorzichtig komende tijd en volg goed de adviezen op, maar zorg ook
dat je in goede conditie blijft (wandelen, fietsen, hardlopen etc.).
Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met de voorzitter van RKVV
Zwaagdijk, Cees Sierkstra.
Mobiel: 06-51492990
Mail: chj.sierkstra@quicknet.nl
Vriendelijke groet,
Bestuur en jeugdcommissie RKVV Zwaagdijk
Uitslagen zaterdag 14 maart en zondag 15 maart
Alles afgelast in verband met de Corona maatregelen.

Bericht van de redactie
In verband met het Coronavirus zal er komende tijd geen
gedrukte Schakel (op papier) bij u in de brievenbus vallen.
Wij gaan ervanuit dat dit voor 2 weken zal zijn.
Voor zover er iets te melden is gaat/kan dat via www.dorpsblad.nl.
Die wordt wekelijks actueel gehouden.
Redactie “de Schakel”
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Handbal Vereniging Quick

Meer informatie: zie www.handbalquick.nl
en www.handbal.nl
In overeenstemming met de adviezen van het RIVM en het NHV heeft het
bestuur besloten om de wedstrijden en trainingen te laten vervallen
tot in ieder geval 6 april 2020.
Ook de jaarvergadering zal op een later moment gehouden worden.

Dé schoorsteenveger uit West-Friesland

www.hoekstraschoorsteen.nl Tel: 06-43 1971 00
Hoekstra Schoorsteen
De Factorij 28K, 1689 AL Zwaag
info@hoekstraschoorsteen.nl
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