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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
20 juni
21 juni
26 juni
27 juni
04 juli
06 juli
03 augustus
31 augustus
28 september
26 oktober

Stiltemiddag “Huis van Bewustwording”, 13:00 - 16:30 uur
RKVV & Quick jeugd, EK-wedstrijd
RKVV, EK-avond Gemeenschapsveiling, 21.00 uur
RKVV, EK-avond Gemeenschapsveiling, 18.00 uur
RKVV & Quick jeugd, eindactiviteit ‘Belevenissenbos’
Dinsdag oud papier RKVV, Veteranen
Dinsdag oud papier RKVV, 1e elftal
Dinsdag oud papier RKVV, 4e elftal
Dinsdag oud papier RKVV, 3e elftal
Dinsdag oud papier RKVV, 2e elftal

sept/okt RKVV jeugd, AZ-Clinic

Abonnementsgeld 2021 De Schakel
Het abonnementsgeld voor de Schakel over 2021 zal de
komende week worden geïncasseerd.
Met vriendelijke groet,
De Schakel
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Parochie Sint Jozef Zwaagdijk-Oost
Pastor 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: 12de Zondag door het jaar. Vaderdag.
Zondag 20 juni 10.00 uur: Vaderdagviering met Pastor T. Immen-Bruinsma.
			 Gemengd koor.

Gebedsintenties.

Overleden: Jan Boos. Dat Jan begeleidt wordt door het engelenkoor
en dat hij gezegend wordt met uw liefdevolle aanwezigheid.
Tiny Slippens-Boos en zegen over het gezin
Theo Verdonk, Corry Verdonk-Reus, Eduard Verdonk, familie Verdonk
en familie Reus
Wim Smit en Gré Smit-Mol en zegen over het gezin
Piet Sijm
Voor onze zieken thuis of in een verpleeghuis. Dat zij door uw Geest gesterkt
worden en wij hun lijden dragelijk maken door een oprecht medeleven.
Themastelling: Waar was je God?
Dat teksten en versregels van beide testamenten met elkaar verweven zijn, laten de
lezingen van vandaag duidelijk zien. Job en Psalmen horen bij elkaar. Scheppingsmotieven en beelden uit de oertijd verbinden alle lezingen van deze dag, zowel van
OT als van NT: water, wind, dreiging tot ondergang en vernieuwing. De rode draad
zou kunnen zijn Gods voorzienigheid en redding uit elk gevaar. Voor Vaderdag het
verhaal Job. Job is de belichaming van de vraag die God hem stelde tijdens de
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storm op zee en krijgt uiteindelijk antwoord vis eerherstel van God hem verleent:
erkenning van zijn heiligheid en vergoeding van de schade.
Bron: Bern Media Liturgie.
Koster:
Lectrice:

P. Vijn
T. van Diepen-Jonker

i.v.m. met het coronavirus is er géén collecte, tijdens de viering.
Maar onze Sint Jozefkerk, kan niet zonder inkomsten.
Daarom staat er een schaal achterin de kerk voor uw gave.
Hartelijk dank voor uw bijdrage.
Kerkelijke agenda.
Zondag 20 juni Stiltemiddag van 13.00 – 16.30 uur in de Jozefkapel.
Zondag 27 juni uur 10.00 uur: Woord en Communieviering met R. Wiering.

We mogen weer meer (2)
Zondag is het Vaderdag, dus eigenlijk Nibbiker kermis. Maar net als in Zwaagdijk
mag dát nog niet. Frustrerend, vooral als het binnenkort weer wel mag.
Wat wel weer is begonnen is naast het pastoraat mijn andere vrijwilligerswerk:
het voorlezen aan kinderen van allochtone ouders met als doel de woordenschat
verbeteren zodat school leuker wordt.
Momenteel gebeurt dat bij een enthousiaste 6-jarige Poolse jongen. We lezen
boekjes maar praten ook samen over alledaagse dingen en doen allerlei spelletjes
waarbij ‘Ik zie, ik zie wat jij niet ziet’ zijn favoriet is.
Al pratend merk je, dat een voor ons vanzelfsprekend woord heel lastig kan zijn als
je er niet mee bent opgegroeid. Zo kwamen we het woord ‘gevoelens’ tegen, wat
we samen begrijpelijk maakten met de nodige gezichtsuitdrukkingen als lachen,
huilen, boos kijken enz. Het werd dolle pret vooral ook toen we bij het woord
‘bewegingen’ samen rondliepen, renden, sprongen, huppelden enz.
Bijzonder is, dat hij weigert met zijn ouders Nederlands te spreken. Heeft het
ermee te maken dat Pools praten bij ‘thuis’ hoort en hem daarom een gevoel van
vertrouwen geeft? Tenslotte kwam hij als 4jarige kleuter op school toch wel in een
voor hem rare, onverstaanbare wereld terecht. Dan heb je wel wat vertrouwen
nodig.
Vertrouwen, daarover horen we ook zondag in de Vaderdagviering. Die kleine
Poolse jongen leert me wat deze lezingen vandaag de dag voor ons kunnen
betekenen. Mooi dat we weer mogen: lezen én voorlezen.
Vriendelijke groet, Tiny Immen
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Stiltedagen in de st. Jozef kerk van Zwaagdijk oost.
Eén stiltedag…
Tijdens een stiltedag werk ik er aan
Om mijn gedachten stil te laten staan
Een dag van stilte, die neem ik in acht
Omdat de wereld op innerlijk vrede wacht
Eén stiltedag…
Een dag van stilte waarin ik mijn ogen sluit
De stekker met de buitenwereld gaat er even uit
In de verstilling neem ik volledig waar
Vanuit het meest liefdevolle gebaar
In een stiltedag is het fijn
Om in tevredenheid met mezelf te zijn
Eén dag in de verstilling...
Wil jij ook eens een stiltedag of stiltemiddag ervaren, stuur mij dan gerust een
berichtje.
Voor de stiltedagen in de zomermaanden verwijs ik graag naar mijn website.
Stiltedagen zijn van 10:00 - 16:30 uur. Investering € 99,•
•
•
•

zaterdag 4 september
zaterdag 9 oktober
zaterdag 6 november
zaterdag 11 december

Stiltemiddagen zijn van 13:00 - 16:30 uur. Investering € 45,•
•
•
•
•

zondag 20 juni
zaterdag 25 september
zaterdag 23 oktober
zaterdag 20 november
woensdag 29 december

Stilte(mid)dagen worden aangeboden door ‘Huis van Bewustwording’ en is een
onderneming van Brenda Karsten. De st. Jozefkerk heeft al een gedragen stilte en
daarmee raak jij sneller tot de verbinding met je intuïtie, jouw innerlijk weten.
OPGAVE via 06 3496 1296 | info@huisvanbewustwording.nl | Wervershoof |
www.huisvanbewustwording.nl
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De Zonnebloemloterij
Er kan gelukkig steeds meer versoepeld worden, nog even te gaan
en we kunnen weer van alles gaan ondernemen. Zo ook de verkoop
van de zonnebloemloten. Door het kopen van een lot kunnen we
weer leuke activiteiten verzorgen voor de mensen binnen onze
gemeenschap. Wij hopen dat u de zonnebloem een warm hart
toedraagt door het kopen van een lot.

Let op: Maak kans op een extra prijs en win een taart!!!
Afdeling Zwaagdijk voegt een ludieke actieprijs toe aan de lotenverkoop
Wilt u kans maken op die prijs koop dan 5 loten voor € 10,Per 20 mensen die een 5 loten gekocht hebben verloten we een taart.
Deze verloting zal eind september plaats vinden of zodra alle
vrijwilligers lang de deuren zijn geweest.
We hopen zo op een extra goed opbrengt uit de lotenverkoop.
Het zonnebloembestuur Zwaagdijk

Weten wat jouw
woning waard is?
Vraag naar de gratis waardebepaling!

ing:

Beoordel

8,7

Al 50 jaar dé lokale NVM makelaar
Aantoonbaar het beste resultaat
Een persoonlijke aanpak
Eerlijk advies
4 vestigingen in Noord-Holland

5
• Purmerend • Hoorn • Edam-Volendam
• West-Friesland

hoorn@vanoverbeek.nl | 0229 - 27 17 77 | Lepelaar 3 | 1628 CZ Hoorn
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Hoe krijgen we meer biodiversiteit in Medemblik?
Op 4 juni wandelde Andrea van Langen, wethouder Groen en Openbare Ruimte,
langs het Egboetswater in Oostwoud met de Werkgroep Biodiversiteit Medemblik.
Daar leerde ze over de mogelijkheden om flora en fauna flink te verrijken. Ze
namen ook het rapport ‘Meer Kleur in Medemblik’ in ontvangst. Wethouder Van
Langen reageerde: “Samen met onze inwoners en organisaties werken we waar
mogelijk graag mee aan meer biodiversiteit in onze gemeente.”
De Werkgroep Biodiversiteit Medemblik die sinds 2019 actief is,
geeft in het rapport ‘Meer kleur in Medemblik’ aanbevelingen voor
meer biodiversiteit langs een fiets, wandel en vaarroute in het
Egboetswater, nabij de Pukweg te Oostwoud. Dit gebied wordt
beheerd door Recreatieschap Westfriesland. Twee kaarten en
vele foto’s geven aanbevelingen hoe ter plekke de biodiversiteit
verbeterd kan worden.
Ook geven ze suggesties mee hoe de route kan worden
aangepast en uitgebreid. De werkgroep richt zich naast bomen,
struiken en kruidensoorten ook op insecten, allerlei wilde dieren op het land en in
de lucht, maar vooral ook op insecten, planten en dieren die in het water leven.
Voorzitter Nico Slagter van het Recreatieschap Westfriesland : ”Dit rapport sluit
mooi aan op de doelstellingen van het Pact Westfriesland dat zeven gemeenten
momenteel uitvoeren. Natuur en biodiversiteit is namelijk een belangrijk en
onmisbaar aspect bij andere opgaven. Denk bijvoorbeeld aan de bevruchting van
gewassen voor onze land en tuinbouw. Primair zijn wij er voor de recreatie, maar op
een zeer hoge tweede plaats komt zeker natuurbehoud.”
De gemeente is blij met dit initiatief uit de samenleving. Zij hecht veel waarde aan
behoud en verbetering van biodiversiteit. Dit initiatief laat zien dat ook deze partijen
diezelfde kant op willen. De gemeente herziet op dit moment de Biodiversiteitsnota
uit 2013 en kan de gegevens uit deze rapportage daarbij betrekken. Daarnaast gaat
de gemeente in gesprek met KNNV en IVN over de rapportage en de richting die de
gemeente op kan gaan.
De werkgroep is een initiatief van drie partijen: De Koninklijke Nederlandse
Natuurhistorische Vereniging, het IVN, Instituut Voor Natuureducatie en
duurzaamheid en GroenLinks Medemblik. Hun
belangrijkste doel is het verbeteren van de biodiversiteit in Medemblik. Dit rapport is
een eerste product van hun samenwerking.
Behalve aanbevelingen geven, willen ze, door de uitwisseling van elkaars projecten
en een verdere samenwerking, elkaar aanvullen en versterken. Onderwerp? Het in
stand houden en verbeteren van de natuurwaarden in Medemblik en Westfriesland.
Daarbij willen ze praktisch zijn, projectmatig werken en onze kennis en expertise
delen met andere groepen en organisaties en de afdeling Groenbeheer van de
gemeente.
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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

					

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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Bij de tot standkoming van het onderstaand bericht dat vorige
week in de Schakel stond waren wij nog niet op de hoogte van de
beperking dat er niet gezamenlijk naar EK wedstrijden in de horeca
mocht worden gekeken.
Wij handhaven echter vooralsnog de geplande data onder voorbehoud en hopen in de tussentijd op verdere versoepelingen aangaande deze beperking.
Mocht er geen tijdige versoepeling komen, dan kan deze geplande EK avond niet
doorgaan en hopen we het op een later tijdstip alsnog opnieuw aan te kunnen
bieden.

EK-avond Gemeenschapsveiling
Afgelopen jaar kon het EK-voetbal en daarmee ook de EK-avond die RKVV
Zwaagdijk beschikbaar stelde bij de Gemeenschapsveiling geen doorgang vinden
vanwege de corona-pandemie. Gelukkig gaat het EK dit jaar wel ‘gewoon’ door,
dus willen wij (als de corona-maatregelen het toelaten én als Nederland zich plaatst
voor de 1/8 finale) het dit jaar wel organiseren.
De EK-avond van vorig jaar stond gepland voor het 1e groepsduel NederlandOekraïne, maar op dit komt deze datum (13 juni) nog te vroeg gezien de maatregelen.
Op dit moment hebben we 2 mogelijke data:
Zaterdag 26 juni, wedstrijd 21:00 uur (wanneer Nederland 2e wordt in de poule)
Zondag 27 juni, wedstrijd 18:00 uur (wanneer Nederland 1e wordt in de poule)
Mochten de maatregelen en de resultaten van het Nederlands elftal het toelaten
kunnen bovenstaande data dus onder voorbehoud in de agenda worden gezet!
Onderstaand de personen die de EK-avond hebben gekocht:
Joop Grent
Nico Boon
Jacob Jan & Manon Wiering
Paski
Han en Ellen Blom
Jos Boon
Johan & Ellen Neefjes
Peter & Wil Schouten
Dennis Mol
Patrick Neefjes
Rens van Diepen
Jochem Oudeman
Dave Sijm

(1 persoon)
(1 persoon)
(1 persoon)
(1 persoon)
(1 persoon)
(1 persoon)
(2 personen)
(2 personen)
(2 personen)
(2 personen)
(2 personen)
(2 personen)
(2 personen)

Hopelijk tot dan!
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EK-wedstrijd kijken – maandag 21 juni 18.00 uur
met de jeugd van handbal & voetbal
Leuk dat veel van jullie meedoen met de EK Poule! Om het
nog meer samen te beleven, willen we maandag 21 juni met
onze jeugdleden de voetbalwedstrijd kijken in de kantine. De
wedstrijd Nederland – Noord-Macedonië begint om 18.00 uur.
We verwachten jullie om 17.30 uur, zodat we samen patatjes
kunnen eten. Laat wel even weten in de voetbal-app of je wel of
niet komt. We zien jullie graag in oranje, tot maandag!
Jeugdcommissie RKVV & Quick

KNVB regiocup - t/m 26 juni 2021
Zaterdag 19 juni 2021

Medemblik FC JO7-1 - Zwaagdijk RKVV JO7-1
10:00 uur (vertrek: 09.15 uur)
Sportpark Medemblik
Zwaagdijk RKVV JO10-1 - DINDUA JO10-1
10:00 uur
Sportpark Zwaagdijk
Strandvogels JO15-1 - Zwaagdijk RKVV JO15-1
12:45 uur (vertrek 12.00 uur)
Sportpark Strandvogels

Zaterdag 26 juni 2021

Zwaagdijk RKVV JO7-1 - Hauwert 65 JO7-1
10:00 uur
Sportpark Zwaagdijk
Always Forward JO8-4 - Zwaagdijk RKVV JO8-1
08:45 uur (vertrek: 08.00 uur)
Sportpark Wilhelmina
Medemblik FC JO10-2 - Zwaagdijk RKVV JO10-1
09:00 uur (vertrek: 08.15 uur)
Sportpark Medemblik
Uitslagen zaterdag 12 juni
MOC JO7-2 - Zwaagdijk RKVV JO7-1
Sportpark MOC
3-13
Zwaagdijk RKVV JO10-1 – Woudia JO10-1G
Sportpark Zwaagdijk 10-6
Zwaagdijk RKVV JO15-1 - Zouaven (de) JO15-3 Sportpark Zwaagdijk 12-2

Wedstrijdverslagen Jeugd - zaterdag 12 juni 2021:
⚽ RKVV Zwaagdijk JO7⚽
Afgelopen zaterdag mochten wij onze eerste wedstrijd van de Regiocup spelen.
Heerlijk om jullie weer in aktie te zien! We mochten naar Midwoud voor een wedstrijd tegen MOC. Het eerste doelpunt zat er al snel, Roy had een hele mooie bal
bladzijde 10
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van opzij, 0-1. Door goed overspel maakt Chaz de 0-2. Vlak daarna probeer Sil het
ook op doel, maar helaas was hij op de lat. Noud scoorde de 0-3 met vlak daarna
een mooie goal van de tegenpartij, 1-3. De tegenpartij had het wel lastig tegen jullie, jullie stonden goed verdeeld over het veld, waardoor het lastig voor ze was om
de bal te pakken te krijgen. Toen kwam er een corner. Chaz nam deze en schoot
de bal recht in de linkervoet van Noud en met gemak werd het 1-4. Vlak daarna liep
Noud heel mooi door vanachter en schoot de 1-5 erin. Daarna nog twee keer een
goal van Chaz en twee goals van Noud. Maar wat spelen jullie toch mooi samen,
trots! Daarna maakte Roy de 1-10. Maar toen kwam toch de tegenpartij twee keer
door de verdediging heen en scoorde, 3-10. Door een mooie pass van Chaz, scoorde Noud de 3-11. Calictus had zich voor het doel geplaatst en had twee hele mooie
reddingen, de bal kwam er niet in. Daarna wederom Noud en bij de laatste goal had
Chaz vrij spel, de tegenpartij stond nog op onze helft dus hij had alle tijd om naar
het doel te gaan en tikte de bal met zijn hoofd het doel in, 3-13. In de laatste aanval
gingen Jayden en Sil samen richting doel, maar helaas was de verdediging van
MOC te goed. Maar een geweldige wedstrijd was het.
Een supertrotse coach, Maurits
Terugblik: Sport-instuif ‘Bewegen is Gezond’
Op vrijdag 11 juni was er sport-instuif voor de jeugd in Zwaagdijk-Oost. Dit was een
groot succes! Bijna 60 kinderen hebben meegedaan aan verschillende
sportactiviteiten op het gebied van handbal, voetbal en tennis. Daarnaast was er
een quiz met gezonde weetjes, veel fruit en watertap-tonnen. Er
konden prijsjes gewonnen worden en de kinderen konden op de
foto met Druppie.
Het was fantastisch dat dit georganiseerd kon worden, na een
periode waarin er weinig groepsactiviteiten plaats kon vinden.
Namens de jeugdcommisies van Handbalvereniging Quick, Voetbalvereniging
RKVV Zwaagdijk, Tennisvereniging Centecor en in samenwerking met JOGG
Medemblik willen we alle vrijwilligers bedanken die dit mede mogelijk hebben
gemaakt. Speciale dank voor Boy Sijm en Jumbo Monique voor de sponsoring
van het fruit.
Jeugdcommissie HV Quick, RKVV Zwaagdijk en Centecor
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We gaan naar het belevenissenbos! – zondag 4 juli 09.30 uur
met de jeugd van handbal & voetbal

Het seizoen is bijna ten einde, en dat willen we graag met onze jeugd afsluiten met
een uitje naar het belevenissenbos.
Wij willen met de JO8 t/m JO16 en de F t/m B jeugd op zondag 4 juli naar het
Belevenissenbos. We zullen om half 10 vertrekken en rond half 4 weer terug zijn.
Vergeet niet droge kleding, een handdoek en je bidon mee te nemen. Verdere informatie van deze dag volgt nog, maar noteer het natuurlijk wel alvast in je agenda!
Jeugdcommissie RKVV & Quick

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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c
e
f
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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Rita Feld

Persoonlijke Uitvaartzorg

Afscheid zoals ú het wenst
Aandacht, warmte en betrokkenheid
zijn de manier waarop ik samen met
mijn team de uitvaart van u of uw
dierbare verzorg. Ongeacht of en
waar u verzekerd of lid bent.
Rita Feld is ook eigenaar van
Uitvaartcentrum Johannes Poststraat, Hoorn

Bij overlijden, dag en nacht bereikbaar
06 - 203 338 84

www.uitvaart.ritafeld.nl

Belangrijke telefoonnummers en e-mailadressen
Alarmnummer Ambulance-Brandweer-Politie
Politie
Centrale Huisartsenpost
Dijklander Ziekenhuis [Westfries Gasthuis]
Uitvaartvereniging St Barbara ( 24 uur)
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
Uitvaartvereniging St.Barbara (24 uur)
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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0900 88 44
0229 297 800
0229 257 257
06 509 63 029
0229 856 000
0229 856 000
0229 856 000 [toets1]
0800 0700
0228 58 3162
0228 58 1424
0612 997 986
06-50963029
0228 582698
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Jaarrekening nodig
voor uw onderneming?

Vraag
vrijblijv
en
een off d
erte
aan!

Bollenmarkt 6h
1681 PJ Zwaagdijk-Oost
T. 0228 581678
info@merad.nl

www.merad.nl
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