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De Schakel

medew: Janet Langedijk, Lida op den Kelder,
Els Smit, Aartje Sierkstra,
Kopij voor 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, 1683 NJ Zwaagdijk, tel. 0228-58 3395
penningmeester: P. Aker, schakelzwaagdijk@ziggo.nl
ledenadministratie: A. Sierkstra, Zwaagdijk 180, tel. 58 3976
bankrelatie: Rabobank WFO, rek. nr.: NL25 RABO 0160 6026 02

Aflopende agenda
01 september
29 september
27 oktober
24 november
22 december

Dinsdag oud papier, RKVV, 4e elftal
Dinsdag oud papier, RKVV, Veteranen
Dinsdag oud papier, RKVV, 2e elftal
Dinsdag oud papier, RKVV, 3e elftal
Dinsdag oud papier, RKVV, 1e elftal

Abonnementsgeld 2020 De Schakel
Het abonnementsgeld voor de Schakel over 2020 zal de komende week
worden geïncasseerd.
Met vriendelijke groet,
De Schakel
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Parochie Sint Jozef Zwaagdijk-Oost
Mevrouw T. Immen-Bruinsma,
Bereikbaar via:
tel.: 0229 57 3020 - bgg.: 06 3020 6773.
Opgave vieringen en intenties:
Ans Bakker
Zwaagdijk 131
1681 NC Zwaagdijk-Oost
Tel.: 0228-584272
Bij geen gehoor: 06-40477220
E-mail: a.karsten.bakker@quicknet.nl
Opgave ledenadministratie:
Mevrouw J. Neefjes van Bezooijen
Zwaagdijk-Oost 64, 1683 NK Zwaagdijk
Tel. 0228-584140
H. Communie wordt op verzoek bij de zieke thuisgebracht.
Opgave bij Ans Bakker.
Site van de parochie: www.zwaagdijkoost.rkregiowh.nl
IBAN- nummer: NL97RABO0160691613 t.n.v. St. Jozefparochie.

Weekendviering: Maria ten Hemelopneming.
Zondag 16 augustus 10.00 uur: Mariviering met P. op den Kelder, koorzang.

Gebedsintenties

Voor Jo Sierkstra. Dat er rust en vrede is voor hem.
Josien van Campen-Knook en Ferdie van Campen
Maria Sjerps en Pieter Neefjes
Piet Sijm en zegen over zijn gezin
Voor de zieken in onze parochie: dat zij blijven hopen op betere tijden.

Themastelling: Onze Moeder.

Op Maria ten Hemelopneming denken we zowel aan de kleinheid als aan de grootheid van Maria. De kleinheid van haar mens-zijn, de grootheid als uitverkorene van
God tot de moeder van Jezus. Haar geloof en trouw aan God zijn daarbij een voorbeeld voor ons allen. Belaagd door de draak staat de vrouw (Maria) symbool voor
het volk Gods. Dit volk moet, net als de bruid, alles achter zich laten en met God
mee gaan. Zo doet ook Maria dit vele jaren later, wanneer haar gevraagd wordt de
moeder te worden van Gods zoon. Vol overgave gaat zij op weg. God is haar redder en de redder van de mensheid, waaraan haar Zoon de menselijke bijdrage op
aarde levert. Hij is door zijn verrijzenis bron van leven voor alle christenen. Als moeder van Jezus, de brenger van eeuwig leven, is Maria als het ware ook moeder van
alle christenen, onze moeder.
Bron: Berne Media Liturgie.
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Koster:
N. Langedijk
Lectrice: T. van Diepen-Jonker
Organist: M. de Graaf-Duin
i.v.m. met het coronavirus is er géén collecte, tijdens deze vieringen.
Maar onze Sint Jozefkerk, kan niet zonder inkomsten.
Daarom staat er een schaal achterin de kerk voor uw gave.
Hartelijk dank voor uw bijdrage.
Coronaregels:
Vanaf 1 juli 2020 mogen er 100 mensen in de vieringen aanwezig zijn.
Maar wel moeten we de 1,5 meter afstand bewaren.
Houdt daarom alle buitenste plaatsen van de banken vrij,
zodat iedereen er vrij langs kan lopen.
Bij binnenkomst uw handen desinfecteren.
Kerkelijke agenda.
Zondag 23 augustus 10.00 uur: Woord- en Gebedsviering met Pastor T. ImmenBruinsma.
Parochieraadsvergadering: dinsdag 25 augustus.

Kom kijken en laat
je verrassen bij
Smallsteps Eigentijds!
•
•
•

Ruim en groen buitenterrein met
veel speelvrijheid
We hebben een speelhal en een
sporthal voor onbeperkt bewegen
Vertrouwde omgeving: we zitten in
één pand met de St. Jozefschool

Kinderdagverblijf, peuterspeelzaal en
buitenschoolse opvang
0228 - 58 48 37
www.smallsteps.nl
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Ien enkel lichie
Wat kè-je doen met ien enkel lichie
met ien zô’n keersie, wat woifelend brandt
Wat kè-je doen met zommaar wat woorde
een klop op je skouwer, een aai van je hand
Wat kè-je doen met mooie gedachtes
een sterke arm of een zonnige lach
Wat kè-je doen met ien têlefoôntje
met ien keertje zegge: “Noh heui, goeiedag!”
Wat kè-je doen met al zukke dinge
zo daags en gewoôn en zo kloin allegaar
Wat kè-je doen met ien enkel lichie
vezelf maar ien ding: geef ’t deur an een aar!
Afgelopen zondag werd tijdens de viering voor het eerst sinds maanden weer
gezongen. En wel door enige leden van ons koor onder aanvoering van de dirigent
en begeleid door gast-organiste Ria Kappelhof. En al konden we niet meezingen, al
luisterend deed het wel iets met me.
We gaan de goede kant op, al kunnen we nog niet de communie met elkaar delen.
Maar is er niet zoveel meer om te delen met elkaar, vooral als mensen het moeilijk
hebben? Heeft Jezus niet vooral hierin het voorbeeld gegeven?
Vaak steken we voor iemand, die het moeilijk heeft, een kaarsje aan. Dat is niet
zomaar een sentimenteel lichtje. Als iemand een kaars pakt en een lucifer en die
kaars dan voor iemand anders aansteekt, dan is er toch sprake van warmte van de
ene mens naar de ander.
Duizenden en duizenden mensen steken op een dag een kaarsje aan.
Dat is iets heel anders, dan wanneer duizenden mensen géén kaars aansteken.
Dát hebben we zondag gedaan: kaarsjes delen, een klein lichtje om samen een
groot licht te zijn voor elkaar. Lectrice Lida las daarbij bovenstaand gedichtje. Al met
al werd het een heel bijzondere viering.
Vriendelijke groet, Tiny Immen

					

Openingstijden:
Maandag
			
Dinsdag		
			
Woensdag
			Donderdag
			
Vrijdag: 		
			
Zaterdag
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Appelmarkt 10 a
1681 PE Zwaagdijk
tel: 06 - 526 841 19
www.kizzyhairstyling.nl
kizzyhairstyling@live.nl
13:00 – 17:00 u
gesloten
13:00 – 20:00 u
gesloten
09:00 – 17:30 u
10.00 – 15.00 u
www.dorpsblad.nl

25-08-1929

In memoriam Jo Sierkstra

16-07-2020

Jo is geboren op 25 augustus 1929 in Workum. Op jonge leeftijd
kwam hij met zijn ouders naar Westfriesland, maar zijn hele
leven lang bleef het friese bloed door zijn aderen stromen, wat
vooral te merken was aan zijn eigenwijsheid! Toen hij 29 was
trouwde hij met Gré Boots. Samen kregen zij 6 kinderen. Hij was
trots op zijn gezin! Niets was hem teveel.
Toen we klein waren bond hij ’s winters je schaatsen onder, zo
strak dat je voeten bijna blauw werden. Later bracht hij dan
warme chocolade melk op het ijs. Hij was ook gek op tuinieren:
hij kweekte groenten en fuchsia’s! We weten niet hoeveel soorten hij had,
maar hij kende ze allemaal bij naam.
Als je het huis uit was, was het vader Jo die de tuin bijhield en je
voorzag van eigen gekweekte groenten. Meestal al klaargemaakt en
de bieten en peertjes al gekookt, tot rond zijn 70e de Alzheimer om de
hoek kwam. Langzaamaan werd zijn geheugen minder en moesten
ze uiteindelijk verhuizen naar de Wilskracht in Wervershoof. Daar
hebben pap en “moin Gré” , zoals hij dat altijd zo lief zei, nog een paar
jaar samen gewoond tot het echt niet meer ging en pap naar beneden
ging om volledig verzorgd te worden. 2 ½ jaar geleden is hij verhuisd
naar het St. Nicolaas in Lutjebroek, waar zijn toestand steeds minder
werd. Gelukkig heeft hij daardoor niet meegekregen dat eerst zijn
zoon André en daarna zijn Gré overleden. Op 16 juli is hij uiteindelijk
rustig ingeslapen en heeft hij zijn welverdiende rust gekregen. Op
21 juli is hij na een mooie afscheidsdienst begraven bij zijn Gré.
We vertrouwen erop dat ze nu weer samen zijn.

Dankbetuiging
Langs deze weg willen we graag iedereen bedanken voor de vele kaarten,
bloemen, lieve berichtjes en alle mensen die ons persoonlijk zijn komen
condoleren na het overlijden van onze vader en opa

Jo Sierkstra.
Het heeft ons allemaal heel goed gedaan.
De kinderen van Jo en Gré Sierkstra.
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NIEUWEDIJK 39
ZWAAGDIJK-OOST
0228-581906
Maandag 17 augustus
&
Vrijdag 21 augustus

Zijn wij wegens reserveringen

Gesloten

Tweddel
Piet Bosman was ooit verantwoordelijk voor het openbaar groen in Zwaagdijk.
Ter hoogte van het huidige voetbalveld was er een “bosje” naar hem vernoemd.
De “bosjes van Piet Bosman”. Hij woonde ernaast. In een klein dijkhuisje; nu
parkeerplaats voor ongeveer 1 auto.
Voor Piet Bosman had de jeugd ontzag, hij was ook een soort BOA, gestoken in
een zwart uniform met zwarte klep-pet leek hij zoiets als een politieman. Hij hield
onder andere de heg tussen fietspad en weg netjes. Onkruid vrij, geen bomen
opslag. Geen manshoog gras. De stekelverordening gold indertijd nog en ook het
verantwoordelijk gezag hield zich daaraan. De heg werd jaarlijks minimaal een keer
geschoren. Daarnaast geschoffeld en onkruid vrijgehouden. Werd niet hoger dan
kniehoogte en was zo een veilige nette afscheiding tussen weg en fietspad. Fietsers
hadden zo geen last van opspattend water bij plassen op de weg en iedereen had
goed zicht op alle weg gebruikers.
Tegelijk was het natuurlijk ook nog
een tijd dat de jeugd zelfstandig met
autoped, hinkelend, tollend, knikkerend,
hoepelend en in de winter over het ijs
via de landen achter de huizen langs
naar school ging. Of hoogzomers via het
onderpad langs de dijkgracht. Andere
tijden.
Niet te vergelijken met hoe het er nu
toe gaat en is. Veel is beter. Maar niet
alles. De heg tussen fietspad en rijweg
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heeft het maar moeilijk. In de loop van de tijd is het onderhoud ervan overgegaan
naar ons allemaal; naar onze gemeente. Dat is geen verbetering. Het resultaat
is eigenlijk bedroevend. Het wordt nu een strookje met gevarieerde beplanting.
Grassen manshoog. Distels staan vol in het zaad. Er komen essen tevoorschijn,
beuken en andere struikjes verschijnen en de onderhoudsploeg van de gemeente
laat zich niet zien. Het zou misschien een neventaak kunnen zijn voor de BOA’s
van de gemeente? Een beetje onderhoud wat ze naast hun toezichthoudende taak
kunnen doen? Ongeveer zoals Piet Bosman indertijd naar ons gevoel functioneerde
in het openbaar domein.
Of moeten we proberen als Zwaagdijk de heg zelf maar in onderhoud te nemen?
Iedere buurt een eigen strook. Dan kan de te onderhouden strook tussen weg en
fietspad meteen her en der wat breder worden uitgevoerd met extra beplanting, zo
houden we ook de variatie in de beplanting zoals we die nu kunnen zien; maar dan
netter, al moet de weg natuurlijk wel goed geschikt blijven voor het steeds groter
wordend agrarisch verkeer, we blijven een dorp waar ook gewerkt wordt. Het zou
moeten kunnen. En groen moet het natuurlijk blijven tussen de weg en fietspad.
De functie van doorgaande route hoeft de weg immers niet meer te vervullen na de
komst van de Westfrisiaweg.
Tweddel

Sommige dingen
g
je
vergeet
je...

5

Sommige dingen
vergeet je nooit.
Van Overbeek Makelaars vijftig jaar. Wat is
dat snel gegaan. En wat is er veel veranderd.
Gelukkig zal één ding altijd hetzelfde blijven:
onze ongekende service. Ontdek het zelf.
Bel Tim voor een afspraak op 0229 - 27 17 77!

5
Nu 50 dagen
géén opstartkosten

Kijk op vanoverbeek.nl/50jaar
hoorn@vanoverbeek.nl | 0229 - 27 17 77 | Lepelaar 3 | 1628 CZ Hoorn
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Digitaal verzending naar het CBR ( via zorgdomein)
rijbewijskeuring A, BE, CE, DE en code 95
in het dorpshuis Zwaagdijk in Zwaagdijk

Verloopt uw rijbewijs omdat u 75 jaar of ouder bent, jonger dan 75 jaar bent, of
omdat u om medische redenen moet worden gekeurd voor het verlengen van uw
rijbewijs A? B/E? C/E, D/E? Code 95 en taxipas . Maak dan nu alvast een afspraak
voor deze keuringen in Zwaagdijk.
Locatie: Dorpshuis Zwaagdijk, Zwaagdijk 204a, 1682 NP Zwaagdijk
Data: wekelijks.
Wilt u meer informatie over deze rijbewijskeuring, of wilt u een afspraak maken?
Neem dan contact op met het afsprakenbureau (09.00 – 18.00 uur): 0516-514574
of 06-14716543
Online afspraak maken: www.goedkoperijbewijskeuringen.com
Ook inwoners uit omliggende gemeenten zijn van harte welkom.

Spreuk van de maand augustus 2020.

Goede herinneringen dragen het leven.
Een bijzondere ontmoeting, een goed gesprek, een kleine blijk
van waardering. Dit zijn vaak de mooie momenten in ons leven
die we ons nog lang zullen heugen.
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RKVV Zwaagdijk

Site: http://www.rkvvzwaagdijk.nl
E-mailadres: rkvv.zwaagdijk@gmail.com

Shirt Sponsors RKVV Zwaagdijk 2020-2021:
Senioren:
Senioren 1
Senioren 2
Senioren 3

Senioren 4
Veteranen 45+
Junioren:
JO15		
JO10
JO8		
JO7		
Kabouters

Sijm Agro 					
Mercurius Administraties / Boy’s Fruits
Ursem Timmerwerken en diverse andere sponsors		
Horizon Flower Family
Keukenloods
West-Friesland Plant
Kwekerij Amaranth & Horizon Flower Family
Kwekerij Amaranth & Horizon Flower Family
Kwekerij Amaranth & Horizon Flower Family
Kwekerij Amaranth & Horizon Flower Family

Oefenprogramma seniorenelftallen

Zondag 16 augus tus
Zwaagdijk 1 – Dess 1			

Donderdag 20 augustus
Zwaagdijk 1 – Zouaven 2 		
Zwaagdijk 2 – VVS 3			

Aanvang 14:00 uur
Aanvang 19:30 uur
Aanvang 19:00 uur

Bekerprogramma

Zaterdag 29 augustus

Zwaagdijk JO15 1 – Purmerend JO15 -2

Zondag 30 augustus

Texel ’94 1 – Zwaagdijk 1 		
Blokkers 2 – Zwaagdijk 3 		
Zwaagdijk 45+ 1 – Hauwert 35+ 1

Zaterdag 5 september
Dindua JO15 1 – Zwaagdijk JO15 1

Zondag 6 september

Zwaagdijk 1 – Meervogels 1		
Zwaagdijk 3 – Oosthuizen 3		
Ilpendam 35+ 1 – Zwaagdijk 45+ 1

Zondag 13 september
Zwaagdijk 1 – Westfriezen 1		
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Aanvang 14:00 uur
Aanvang 14:00 uur
Aanvang 11:30 uur
Aanvang 11:00 uur
Aanvang 10:15 uur
Aanvang 14:00 uur
Aanvang 11:00 uur
Aanvang 10:00 uur
Aanvang 14:00 uur
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Het 2e en het 4e elftal spelen geen beker dit jaar.
Minutenspel winnaars niet gespeelde wedstrijden seizoen 2019/2020.
Op zondag 6 september, tijdens de bekerwedstrijd tegen Meervogels 1, worden de
minutenspel winnaars verloot van de niet gespeelde thuiswedstrijden van het seizoen 2019-2020.
Indeling Zwaagdijk 1 in de 4e klasse
Het 1e elftal zal het in de 4e klasse opnemen tegen de volgende ploegen:
Sporting Andijk		MOC		De Valken
Berkhout		
Oosthuizen
HSV Sport 1889
DWB			RKEDO		Woudia
Flevo			Strandvogels
Kwiek 78
George St.			
De eerste competitiewedstrijd staat gepland op 20 september
Corona maatregelen kantine
Als voetbalvereniging hebben wij ons uiteraard ook te houden aan de corona maatregelen. Inmiddels hebben wij al de nodige maatregelen genomen in de kantine
wat betreft de indeling. We gaan er vanuit dat iedereen zijn gezonde verstand gebruikt zolang deze corona maatregelen gelden. Alleen op deze manier kunnen we
genieten van een coronavrij voetbalseizoen!
ALGEMENE JAARVERGADERING;
Bij deze nodigt het bestuur van de RKVV Zwaagdijk haar leden, jeugdleiders en de
ouders van de jeugdleden uit, om op donderdag 10 september 2020 om
21.00 uur aanwezig te zijn op de algemene jaarvergadering in de kantine van de
RKVV Zwaagdijk.
Agenda jaarvergadering 10 september 2020
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Opening
Notulen jaarvergadering 5 september 2019
Jaarverslag van de secretaris over het seizoen 2019/2020
Jaarverslag van de penningmeester over het seizoen 2019/2020
Verslag van de kascommissie en aanstelling nieuwe kascommissie
Mededelingen en binnengekomen stukken
Bestuursverkiezing
De leden kunnen tegenkandidaten voordragen mits deze voordracht is onder		
tekend door tenminste 3 leden en uiterlijk 5 dagen voor de vergadering is
ingediend bij de secretaris.
8. Donateurskaarten
9. Vrijwilligers, bardiensten, schoonmaken kantine enz.
10. Aanpassing van contributie en de tarieven van de kantine
11. Competitie en training
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12. Hoe om te gaan met de situatie rondom corona
13. Rondvraag
14. Sluiting
Het bestuur hoopt op een grote opkomst daar er door de opkomst
van de leden blijk wordt gegeven dat zij ook belangstelling hebben
voor hun eigen vereniging.
Namens het bestuur,
Cees Sierkstra voorzitter.

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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Voor uw per
• 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
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info@perfectslapenwognum.nl
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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.

Abonnementsgeld 2020 De Schakel
Het abonnementsgeld voor de Schakel over 2020 zal de komende week
worden geïncasseerd.
Met vriendelijke groet,
De Schakel

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]
J. Schipper, De Gracht 23, Zwaagdijk [nieuw]
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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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