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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@dorpsblad.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
17 januari
19 januari
07 februari
16 februari
16 maart
28 maart
13 april

Stiltemiddag Huis van bewustwording
Dinsdag oud papier, RKVV
Stiltemiddag Huis van bewustwording
Dinsdag oud papier, RKVV
Dinsdag oud papier, RKVV
Stilte middag Huis van bewustwording
Dinsdag oud papier, RKVV

Een verzoek
Regelmatig komt het voor dat mensen verhuizen en hun adreswijziging
vergeten door te geven aan de administratie van “de Schakel”.
Ter voorkoming van misverstanden vragen wij u vriendelijk om dit vooral toch wel
te doen.
Dit kunt u doen via de mail: schakelzwaagdijk@dorpsblad.nl
of telefonisch bij Aartje Sierkstra: 0228 583976
Dank voor uw medewerking,
Redactie “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: 10 januari 2021. Doop van de Heer.
Overleden: Gon Kappelhof en Klaas Neuvel.
Dat zij voorgoed bij God thuis mogen zijn.
Lezingen: Jesaja 55,1-11
Johannes 5,1-9
Marcus 1,7-11
Themastelling: Mijn Veelgeliefde.
De auteur van de eerste Johannesbrief benadrukt dat Jezus Christus als mens op
de wereld is gekomen en is gestorven. Hij werd gedoopt met water en gaf Zijn eigen leven als teken van de vergevende liefde van God. En over die doop van Jezus
lezen we in het eerste hoofdstuk van het Marcus-evangelie. De doop die Johannes
predikte was gerelateerd aan bekering, aan het nieuwe luisteren naar de woorden
van de vroegere profeten. Zo roept Jesaja op tot berouw, tot inkeer en hij verzekert
dat God zal vergeven. De doop door Johannes hield geen lidmaatschap van een
groep of geloofsgemeenschap in. Het zich laten dopen was een teken van bekering
en van een ‘nieuw begin’. Jezus’ Jordaandoop is een historisch feit. Hij stond achter
de prediking van Johannes die vooral de juiste verhouding van mensen tot de levende God en mensen tot elkaar op het oog had.
En op de plaats waar Johannes Jezus doopt, zien we Gods eerste heilsopenbaring
in Jezus. De eretitel ‘Zoon van God’ wordt aan Jezus door de Vader zelf gegeven.
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Na de doop door Johannes begint Jezus zijn openbaar leven, een ‘nieuw begin’.
Bron: Bern Media Liturgie.
i.v.m. met het coronavirus is er géén collecte, tijdens deze vieringloze weken,
maar u kunt uw gaven deponeren op de rekening van de Sint Jozefkerk.
Want onze Sint Jozefkerk, kan niet zonder inkomsten.
IBAN- nummer: NL97RABO0160691613 t.n.v. St. Jozefparochie.
Hartelijk dank voor uw gulle bijdrage.
Graag wensen wij u allen een GEZOND 2021 toe.
Kerkelijke agenda.
Zondag 24 januari 2021: Eucharistieviering met Pastoor J. van Dril.

Het nieuwe jaar is begonnen.
Op het laatste blaadje van de Gerarduskalender van 2020 stond:
“Het wordt een mooi, lang weekend dit jaar. Gelegenheid om eens tijd te nemen
voor waar dit jaar weer eens geen tijd voor was: bezoek aan tante… of oom…. En
toch maar eens met vrienden en vriendinnen een boom opzetten over een van de
grote thema’s die dit jaar hun schaduw hebben geworpen: de aanslagen ver van
ons vandaan, maar ook zo dichtbij en beangstigend. En straks zingen we weer
liedjes over vrede met die Jezus Christus die nooit ver wil zijn van ons. Integendeel:
heel dichtbij ons wil zijn. Hij was één van ons, net zo bang als wij, maar hij durfde te
vertrouwen op zijn God, zijn Vader.”
Een lang weekend, dat was het zeker. Maar verder was het allemaal anders.
Zomaar op bezoek gaan of in een groep samen een boom opzetten over grote
thema’s , dat kon niet.
Zingen met kerstmis kon ook al niet. Hebben jullie het ook zo gemist? Wel
luisterden we zaterdag in de uitvaart van Gon Kappelhof naar een mooi kerstlied,
dat zij vele jaren met ons koor zong.
En die boom? Die was er wel: die was half december al door de koster geplaatst.
Het waren tekenen van hoop, van vertrouwen. Tekenen die ook Jezus ons gaf toen
hij één van ons was en die ik voor 2021 aan iedereen in deze onzekere en soms
bange tijd van harte toewens.
Vriendelijke groet, Tiny Immen
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Wat een verrassing voor de 40MM.
Veel mensen stortten toch hun bijdrage voor dit goede doel!
Hartelijk dank goede gevers. Daarmee konden we onze
ontwikkelingswerkers verblijden en hun idealen dichterbij brengen.
Voor het komend jaar wensen we, dat alles weer genormaliseerd
wordt en we kunnen genieten van een sportieve prestatie voor de
40MM.
Ineke Tieken en Tiny Boos

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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Perfecte afwerking, optimale bescherming! !
Ook al uw binnenschilderwerk is in
goede handen bij de erkende schilder
plafond en wandafwerking,
behangen en aanbrengen glasvlies/scan

Schildersbedrijf

Johan Bakker

Zwaagdijk 118, 1683NL Zwaagdijk.0228-582212 / 06-23691294 info@schilderjb.nl

www.schildersbedrijfjohanbakker.nl

Het was me het jaartje wel.
Normaliter vertelde ik tijdens de openbare jaarvergadering van de dorpsraad wat
er allemaal is gebeurd in de politiek en wat raakvlakken had met Zwaagdijk. Dit
jaar geen jaarvergadering, maar ik probeer jullie altijd al een beetje deelgenoot te
maken via de Schakel, maar ook via de Social Media kanalen. Ook de afgelopen
maanden is er weer genoeg besloten wat ook van belang is voor alle inwoners van
Zwaagdijk.
Financiële moeilijkheden door invloeden van buitenaf
Het zal jullie niet ontgaan zijn (via NHD, Binding of Social Media) dat de gemeente
Medemblik er niet rooskleurig op staat qua financiën. De grootste oorzaak hiervan
is het sociaal domein. Wat voorheen door de landelijke overheden werden
gedaan, moet nu gedaan worden door de gemeenten met minder geld dan wat
de landelijke overheid aan uitgaf. Dus voor de gemeente werd het meer taken
uitvoeren voor minder geld. In de eerste jaren viel het nog mee, dat kwam omdat
wij de overschotten gelijk opzij hadden gezet voor lastigere jaren. Die kwamen al in
2018/2019.
De gemeente heeft wettelijke taken uit te voeren en moet dit doen met het geld dat
ze er voor krijgen. Tekorten moeten opgevangen worden uit eigen middelen. Dat
is ook waarom je in veel gemeenten hoort dat de OZB omhoog gaat met 20-30%.
Voor deze keuze heeft de gemeente Medemblik ook gestaan. Zo hoog was gelukkig
niet nodig. Uiteindelijk is er toen een compromis gesloten van 12,5% verhoging.
Nog steeds hoog, maar wel realistisch gezien de uitgaven die er zijn voor de
gemeente.
Een andere invloed die buiten de macht van de gemeente ligt, zijn de extra uitgaven
in verband met Corona. Er is al 650.000 euro opzij gezet voor verenigingen,
dorpshuizen, musea en zwembaden. Hier bovenop komen nog de gelden die we
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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.

vanuit het rijk krijgen. We kunnen dus wel zeggen dat de gemeente er alles aan
doet om de leefbaarheid in stand te houden, ook na de Coronatijd.
Woningbouw
Wat is het mooi om te zien, dat alle huizenbezitters van het nieuwe plan hun sleutel
in ontvangst hebben genomen. Er wordt nog druk geklust om alle huizen tot een
paleisje om te toveren. De laatste sleutel is uitgereikt. Maar hopelijk is dit niet de
laatste sleutel, want er ligt nog steeds een plan klaar van Huizon. Toch ben ik, maar
ook de ambtelijke organisatie hoopvol. Want in het raadsvoorstel (wat 17 december
jl. is aangenomen) staat; “We zijn hoopvol dat de posterieure overeenkomst
binnenkort gesloten kan worden. Hier is de gemeente in een vergevorderd stadium.
Huizon heeft voorbereidingen getroffen voor het geschikt maken van de grond voor
de beoogde realisatie van hun woningen”. Natuurlijk heb ik ook contact gehad met
Huizon hierover. Ook zij geven aan dat ze begin volgend jaar willen gaan komen
met een woningaanbod. Geïnteresseerden mogen dan ook een mail sturen naar
info@huizon.nl
Met het nieuwe plan veranderd er ook wat aan ons wegennet. We hebben een extra
ontsluiting op de Zwaagdijk, maar ook het voetverkeer van de nieuwbouw naar
de bestaande wijk zie je op gang komen. Informeel heb ik al gevraagd naar de
Voetbrug (nabij de garageboxen Olivierstraat) en hoe het staat met de bebording.
Dit omdat het vanaf de Zwaagdijk een gelijke kruising is en vanuit de nieuwbouw
krijg je haaientanden. Dit kan verwarrend zijn. Zodra ik een reactie heb, laat ik het
weten.
Arbeidsmigranten
Enige tijd geleden heeft Cees Neefjes van PW2010 jullie al meegenomen in
de materie rondom het huisvesten van arbeidsmigranten. Naar het idee van
GemeenteBelangen ligt er nu aanvaardbaar concept beleid huisvesting klaar.
Belangrijke wijzigingen:
Vanaf ca half 2021 worden geen tijdelijke vergunningen meer verleend
voor huisvesting in de woonkernen. Een huis wat dan te koop komt te
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Voor uw perfe
• 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

info@perfectslapenwognum.nl

staan, wordt dan ook echt toegevoegd aan de woningvoorraad. Op die
manier hebben woningzoekenden ook een kans. Dit is goed voor starters,
zeker in Zwaagdijk waar bijna geen huis meer te koop staat.
-

Huisvesting op bedrijventerreinen is voor arbeidsmigranten enkel toegestaan op het terrein waar de hoofdactiviteit plaatsvindt.

-

Voor agrarische bedrijven is er een verruiming naar maximaal 60 huisvestingsplekken.

Inwoners mogen ook wat vinden van dit beleid. Zij worden uitgenodigd om een
reactie te geven via www.medemblik.nl/huisvestingwerknemers Neem hier rustig
een kijkje en deel je mening.
Accommodatiebeleid
Het nieuw vast te stellen accommodatiebeleid raakt ons allemaal. Want hoe gaat
ons dorp er de komende 20 jaar uitzien. Willen we onze school met dorpshuis en
sportzaal behouden, wat is de toekomst van onze sportvoorzieningen? Ik zal pleiten
voor een accommodatieniveau waarin er zeker ruimte is voor een school, dorpshuis
en sportvoorzieningen. Dit omdat deze voorzieningen het cement zijn voor onze
inwoners. Overal kunnen we elkaar tegenkomen en bieden we onze hulp aan bij
sportverenigingen, dorpshuis maar ook op school.
Om te peilen wat inwoners graag wensen, zal er een grootscheepse enquête
worden uitgeschreven. Alle inwoners boven de 15 jaar zullen uitgenodigd worden.
Ik hoop dat alle Zwaagdijkers die tot deze categorie behoren, ook zullen deelnemen
aan deze enquête.
Verkeer nabij het Winkelhart
Onlangs is er een motie aangenomen waar wij mede indiener van zijn geweest.
Hier wordt gevraagd om zo snel mogelijk de gesprekken en de mogelijkheden te
bekijken van een alternatief plan. Ik had gehoopt dat hier al enige terugkoppeling
van was gekomen. Helaas is dat nog niet het geval geweest. Wat wel van belang is,
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dat voor een verbetering wel geld beschikbaar is gesteld in de begroting voor 2021.
Natuurlijk hou ik dit nauwlettend in de gaten.
Landgoed Zwaagdijk
In juni 2019 is er een notitie aangenomen in de raad met als titel “Kansen voor
landgoederen”. Aan de hand van deze notitie kan de initiatiefnemer dit landgoed
gaan ontwikkelen aan de Zwaagdijk 212. Inmiddels lig het ontwerpbestemmingsplan
ter visie. Belanghebbenden kunnen vanaf nu ook een zienswijze indienen. Er zijn
nog geen overleggen geweest met de dorpsraad en andere overlegpartners. Dit
gaat nog plaatsvinden ook om nog een reactie te kunnen geven. Ik volg met een
positieve blik dit proces.
(Alle stukken zijn te vinden via: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/
stcrt-2020-66957.html )
Parkeren vrachtwagen WFO (Tomatenmarkt)
Hier heb ik al veelvuldig aandacht voor gevraagd, wat mij betreft met te weinig
resultaat. Het liefst had ik (en met mij de ondernemers en het bestuur van het WFO)
een parkeerverbod willen hebben nabij de Tomatenmarkt. Het bestuur van het WFO
heeft nu het heft in eigen hand genomen, om in ieder geval een verkeersbord te
plaatsen met daarop een verbod tot overnachten. Toch heb ik nog steeds goede
hoop dat dit probleem opgelost gaat worden.
Op naar een mooi 2021
Ik wens jullie een gelukkig (en Coronavrij) 2021. Ook het komende jaar sta ik klaar
om me in te zetten voor onze mooie gemeente, waarbij ik ook zeker kijk naar de
belangen van Zwaagdijk.
Met vriendelijke groet,
Gerben Gringhuis , GemeenteBelangen Medemblik
Mail:		
gerben.gringhuis@raadmedemblik.nl
Facebook:
facebook.com/Gerben-Gemeentebelangen
Instagram:
@raadslid_gerbengringhuis

					

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
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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

06-36251267

info@bloemstylistetrees.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] contact via Els Smit
Bij de voetbal [buiten]
Gezinshuis Zwaagdijk, Zwaagdijk 132a [buiten]
J. Schipper, De Gracht 23, Zwaagdijk
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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 582698
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Duurzaam wonen
in jouw
nieuwbouwhuis
Met een nieuwbouwwoning maak je een
duurzame keuze. Je bent dus klaar voor de
toekomst. Dat belonen wij met een
duurzaamheidskorting op je
hypotheekrente.
*Meer informatie en voorwaarden op de website.

Rabobank.nl/nieuwbouw
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