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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 58 2698
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Oplage per week 350
(Deze week alleen digitaal)
Zwaagdijk-Oost 12-03-2021 49e jaargang no 2467

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@dorpsblad.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. 0228 58 3976
IBANnummer: NL25 RABO 0160 6026 02

Aflopende agenda
16 maart
13 april
11 mei
8 juni

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

Bericht van de redactie
Vanwege de pandemie zijn alle activiteiten in het dorp afgelast
en komt er heel weinig kopij binnen.
Toch zijn er altijd weer berichten die eigenlijk in de Schakel
moeten worden vermeld.
Daarom hebben we besloten om één keer in de twee weken
in druk te verschijnen.
De andere week kunt u de Schakel online lezen: www.dorpsblad.nl
Zo blijft u evengoed op de hoogte van de laatste berichten uit
Zwaagdijk-Oost.
Volgende week wordt er weer een “papieren”Schakel bij u bezorgd!
Vriendelijke groet, Redactie “de Schakel”
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Parochie Sint Jozef Zwaagdijk-Oost
Pastor T. Immen-Bruinsma,
Bereikbaar via: telefoonnr. 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.
WEEKENDVIERING: 14 maart 2021. 4de Zondag van de veertigdagentijd.
Zondag 14 maart 10.0 uur: GEEN viering.
Vraagt u zich weleens af:
Hoe zou Jezus in deze omstandigheden hebben gehandeld?
Wat zou Hij hebben gedacht, gezegd,
en hoe zou Hij concreet hebben gedaan?
Vincent Depaul.
Lezingen: Leviticus 13,1-2.45-46.
Psalm 23.
1Korinthe 10,31-11,1.
Marcus 1,40-45.
Themastelling: Het kwaad wordt overwonnen.
De toekomst staat centraal in alle lezingen van deze zondag: hetzij in de onverwachte verlossing in de oudtestamentische lezing, het verlangen naar Jeruzalem
als symbool van toekomst in de psalm, de vernieuwing van hemel en aarde in de
epistellezing, of de verlossende verheerlijking/verhoging van de Zoon in het Evangelie. Op deze manier wijzen alle lezingen enerzijds naar een toekomst die beter
is dan de status quo en geven ze ruimte voor een verlangen daarnaar. Anderzijds
benadrukken ze ook alle dat dit verlangen uiteindelijk alleen door God zelf beantwoord kan én zal worden. In deze spanning leven is de karakteristiek van christelijke existentie.
Bron: Bern Media Liturgie.
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i.v.m. met het coronavirus is tijdens deze viering-loze weken geen collecte,
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.
19 maart: Sint Jozefdag.
Sint Jozef is de zwijgzame dienaar die niet is wat hij voor het oog van de mensen
lijkt te zijn. Hij is de mens die zich in eenvoud en nederigheid overgeeft, niet te groot
om zich te laten gebruiken in Gods plan en daar een dienende rol te spelen.
Niet voor niets is Sint Jozef een bijzondere patroon van onze kerk en van een
goede dood. Want wat hij heeft voorgelegd is dé houding van de gelovige: een
levensinstelling waardoor je goed kunt sterven: niet je eigen bekwaamheden,
vaardigheden, kennis, carrière of wat dies meer zij, niets van het menselijke kunnen
redden, maar alleen onze kleinheid, onze eenvoud en nederigheid, ons overgegeven zijn: alles wat ons tot dienaar maakt met Jezus, de Dienstknecht van de Heer.
Bron: Mrg. J. Hendriks.

Een jaar corona
Toen een paar weken geleden de sneeuw verdween bekroop me een gevoel van:
“Nu moet die corona ook maar verdwijnen en gaan we weer opnieuw beginnen”.
Helaas is dat niet zo. Sterker nog, terwijl vorig jaar rond deze tijd vooral in het zuiden corona heerste, wordt nu juist West Friesland zwaar getroffen. Daarom heeft de
parochieraad moeten besluiten, dat er nog geen weekeindvieringen zullen zijn.
Vorig jaar op 12 maart om 4 uur ’s middags kondigde premier Rutte vanuit het
Torentje de eerste coronamaatregelen af. Voor onze parochie betekende het, dat de
bisschop die avond het Vormsel van 14 maart afgelaste. Iets wat nog steeds niet is
gevierd omdat er slechts 30 mensen mogen meevieren.
Ook de voorbereidingen van de communicantjes zijn daarom nog niet gestart.
Maar niet alleen kinderen en jongeren hebben last van de gevolgen van corona.
Zo kijken bijvoorbeeld de koorleden er naar uit om op woensdagavond gezellig
samen te repeteren en in het weekend weer samen te zingen.
Ook de regeling dat er maar 1 persoon op bezoek mag komen is voor niemand
leuk. Daarom kijken we uit naar het moment dat er in de kerk weer vieringen zijn, of
zoals iemand me laatst zei: “Dan zie je die zondag tenminste elkaar nog”.
Het positieve bij dit alles is, dat het mooie lenteweer is begonnen. Mensen komen
naar buiten, er wordt veel gewandeld en gefietst. Een goede en gezonde manier
om elkaar toch te zien. Laten we hopen op een mooie lente.
Vriendelijke groet,
Tiny Immen
bladzijde 5

www.dorpsblad.nl

					

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		

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
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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
bladzijde 6
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Een oproep!
2x per jaar hebben we de Bag2School inzameling
en met de opbrengst hiervan is school ontzettend blij.
We krijgen echter regelmatig de vraag of men tussendoor ook ergens zakken kan
brengen. Op school is hier helaas geen ruimte voor beschikbaar, dus zijn we op
zoek naar een stukje opslag.
Wellicht heeft iemand een stukje schuur of loods over waar
bijvoorbeeld op een vast moment per maand kleding gebracht
kan worden.
De week voor de inzameling zorgen wij vanuit de oudervereniging
dat alles bij school terecht komt.

Beste gast!!
U kunt nu ook bij ons langskomen voor diverse afhaalgerechten, warme
en koude dranken om mee te nemen, zoals heerlijke appeltaart met
koffie-thee of warme chocolademelk, soep v/d dag of huisgemaakte friet
met ‘Brander’ mayonaise, kijk dan ook even in ons winkeltje met diverse
soorten jam, wijnen en vruchtensappen en cadeauartikelen van onze
meubelmakerij!!
Uiteraard kunt u ook onze take away gerechten bestellen via
whatsapp of telefonisch zodat u deze gelijk mee kunt nemen,
bestel deze dan wel een dag van te voren zodat wij uw gerechten
kunnen voorbereiden en klaarzetten.
Bestel via onze website: https://hofvanbohemien.nl/stoof-on-the-way/
Of d.m.v. WhatsApp via: (06) 39 73 75 12
Net als voorheen worden alle gerechten zonder bezorgkosten geleverd
met een gratis handleiding waarmee u onze gerechten zodanig kan
verwarmen dat u dezelfde kwaliteit ervaart als bij ons in het restaurant.
Eet smakelijk en blijf gezond!
Met vriendelijke groeten,
Het Team van Hof van Bohemien
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Stichting Rundvee Museum Aat Grootes Aartswoud
Help de koeien uit de brand!
Zoals u waarschijnlijk wel gelezen heeft, is het Rundvee Museum
Aat Grootes in Aartswoud begin februari getroffen door brand.
We zijn momenteel enorm hard aan het werk om de brandschade
zo snel mogelijk te herstellen. Daar is geld voor nodig, veel geld
zelfs. Daarnaast zijn ook wij door de Corona-crisis getroffen en
zijn de bezoekers-inkomsten vorig jaar behoorlijk ingekrompen.
De brandschade van het gebouw is gelukkig verzekerd, maar wij willen graag een
aantal zaken anders in ons museum. Duurzaam en energiezuinig terugbouwen
vraagt een flinke investering. Ook willen we de ruimte binnen het museum uitbreiden, de kudde weer compleet maken, maar ook met een aantal aanpassingen ons
museum voor de toekomst interessanter maken voor bezoekers.
Hiervoor zijn wij een online geef-actie gestart en hebben uw hulp nodig. Ons
streven is een bedrag van € 20.000 binnen te halen. Het succes van onze actie is
gekoppeld aan de bekendheid. Hoe meer mensen bekend zijn met de actie, des
te groter is de kans op ons succes. Meer informatie over de actie en de donatielink
naar geef.nl vindt u op onze website www.rundveemuseum.nl
Heeft u vragen over de actie of wilt u meer weten? Laat het ons weten!
Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage.
Namens het rundveemuseum,
Martijn Korver, secretaris
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T.C. Centecor Jeugd
Hallo allemaal,
2020 liep voor de jeugdtennis anders dan verwacht vanwege
Corona. Zo waren er geen toernooien en kon ook het ouder-kindtoernooi niet doorgaan. Gelukkig konden alle buiten lessen wel doorgaan en
fanatiekelingen konden voor het eerst, via Edgar Blom, in het najaar de lessen
voortzetten in de sporthal van het MFA.
Helaas moesten deze lessen vroegtijdig gestopt worden en kunnen we inmiddels
niet wachten tot het nieuwe les seizoen begint in april op de spiksplinternieuwe
buitenbaan.
Net als andere jaren biedt Centecor voor de jeugd Maak Kennis Met Tennis aan.
Dit zijn lessen tussen april en oktober op de woensdagmiddag, met uitzondering
van de schoolvakanties.
Edgar leert de kinderen op een speelse en gezellige manier de
beginselen van tennis aan.
Maak Kennis Met Tennis wordt aangeboden voor € 32,-- voor 16 lessen.
Kinderen (vanaf 6 jaar) kunnen zich aanmelden
op www.centecor.nl en het aanmeldformulier invullen op de jeugdpagina.
Voor meer informatie kan je mailen naar jeugdtennis@centecor.nl
Ook kinderen die al kunnen tennissen en hun lessen willen oppakken kunnen zich
via de bovenstaande website opgegeven.
Hopelijk tot snel op de tennisbaan!
Groeten van Anne-Marie Hauwert en Mireille Aker namens Centecor

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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Handbal Vereniging Quick

Meer informatie: zie www.handbalquick.nl
en www.handbal.nl

Beste mensen, blijf gezond en blijf fit! We hopen jullie snel weer te mogen
verwelkomen op en rondom ons handbalveld
PENNINGMEESTER GEZOCHT !!!
Helaas stopt onze huidige penningmeester, Marjolein Koeman, na dit
seizoen. We zijn op zoek naar een opvolger! Ben jij, of ken jij een geschikte kandidaat? Mail dan naar penningmeesterquick@hotmail.com.
Ook voor vragen over het penningmeesterschap kunt u natuurlijk mailen of een bestuurslid aanspreken.
We hopen op een enthousiaste opvolger

Trainingstijden

Selectie: Donderdag 19:15u – 20:30u Jaap van der Thiel HV Quick
B-jeugd: Dinsdag
19:00u – 20:00u Matthijs
HV Hauwert
C-jeugd: Woensdag 19:15u – 20:00u Antoon & Gemma
HV Hauwert
Vrijdag
18:15u – 19:15u Antoon & Gemma
HV Hauwert
D1 H-Q: Woensdag 18:00u – 19:00u Celine & Lianne
HV Hauwert
D1 Q-H: Woensdag 18:00u – 19:15u Celine & Lianne
HV Quick
E-jeugd: Woensdag 17:00u – 18:00u Celine &Lianne, Chelsea
					 HV Quick
F-jeugd: woensdag 17:00u – 18:00u Celine
HV Hauwert

De trainingen starten weer vanaf 3 maart.

Mededelingen
Afmelden volgend seizoen
Ondanks alle coronaperikelen zijn we als bestuur al druk bezig met komend
seizoen. En hoewel we natuurlijk hopen alle leden te kunnen behouden in deze
rare tijden, zullen er wellicht toch mensen zijn die zich willen afmelden voor volgend
seizoen. We zouden deze afmelding dan graag vóór 1 april binnen krijgen via
ledenquick@outlook.com. Hopelijk blijft de inbox leeg en kunnen we ervoor zorgen
dat seizoen 2021-2022 een mooi seizoen wordt.
Nieuwe handballen te koop
Wanneer iemand een nieuwe bal wil aanschaffen, dan is dat mogelijk bij Manon
Sijm. Het gaat om de ‘Geel-Blauw-Rode’ ballen van het merk X-treme in zowel maat
1 (voor de E-jeugd en D-jeugd) als maat 2 (vanaf de C-jeugd). Daarbij ook de licht
blauwe ‘zachte’ ballen maat 1 (F-jeugd). Manon heeft ze thuis liggen, dus ze zijn
per direct af te halen (wel even bellen om teleurstellingen te voorkomen).
Aanschafprijzen: X-treme ballen (E-jeugd – Senioren): €22,50 per stuk
Zachte bal (F-jeugd): €17,50 per stuk.
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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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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

op je
Korting eek*
hypoth
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