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 Oplage per week 350  
 Zwaagdijk-Oost 04-03-2022 50e jaargang no 2514 

 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 

5 maart Filmavond, De Donderstienen
15 maart Oud papier Veteranen
25 maart Gemeenschapsveiling Kaartavond
01 april  Klaverjassen Dorpshuis
08 april Gemeenschapsveiling
12 april Oud papier 4e elftal
22 april  Klaverjassen Dorpshuis
26 april RKVV Zwaagdijk, vrijwilligersavond
10 mei Oud papier 3e elftal
20 mei  Klaverjassen Dorpshuis
07 juni Oud papier 1e elftal
05 juli Oud papier 1e elftal
02 augustus Oud papier 2e elftal
30 augustus Oud papier Veteranen
27 september Oud papier 4e elftal
25 oktober Oud papier 3e elftal
22 november Oud papier 2e elftal
20 december Oud papier Veteranen
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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: http:regiowh.nl
IBAN nummer: NL97 RABO 0 1606 91 613 t.n.v. St. Jozefparochie.

WEEKENDVIERING: 1ste Zondag van de Veertigdagentijd.

Zondag 6 maart 10.00 uur:  Woord en Communieviering met J. Schipper 
 Gemengd koor

GEBEDSINTENTIES
 Jaap Kuiper
 Vera Langedijk en overleden familie Langedijk-Schouten
 Gon, Sam, Vincent Kappelhof en Jaap Neefjes
 Wim Smit en Gré Smit-Mol en zegen over het gezin
 Bidden we voor hen die ons gebed heel hard nodig hebben:
	 	 Voor	al	die	slachtoffers	die	deze	nieuwe	oorlog	met	zich	meebrengt.
  Voor onze zieken thuis en in een verpleeghuis.
  Dat zij allen die steun en aandacht krijgen, die ze verdienen.

Themastelling: Op Proef gesteld
Het gaat in deze lezingen om vertrouwen in Gods hulp. In de eerst lezing wordt 
in het gebed bij het ritueel gewezen op het handelen van God. De Heer heeft het 
roepen van het volk gehoord en het uit de slavernij van Egypte geleid. In de Psalm 
bevestigt God dat Hij de roep van de gelovige zal verhoren en de bidder uit de nood 
zal bevrijden. God neemt je bij de hand en helpt je. Op Zijn bescherming mag je 
rekenen. Je kunt zonder meer vertrouwen op Hem. En vertrouwen op God hoeft 
niet getest te worden, zegt Paulus. Het is een kwestie van geloof met je hart en 
je mond. Lucas laat zien dat dat vertrouwen wel degelijk op de proef kan worden 
gesteld. Jezus heeft zelf zware beproevingen gekend en ze doorstaan. Honger, 
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een verlangen naar macht, aan God gelijk willen zijn, allemaal beproevingen waar 
gewone mensen ook mee te maken krijgen. Je mag God echter niet op de proef 
stellen. Hij hoeft niet te voldoen aan onze voorwaarden.
Bron: Bern Media Liturgie.

Lectrice:  T. van Diepen-Jonker
Koster:  N. Langedijk

i.v.m. met het coronavirus is er géén collecte. 
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 13 maart 2022 om 10.00 uur: Woord en Communieviering met R. Wiering.

LatSynode = Samen Op Weg

Nu de coronamaatregelen zijn opgeheven zijn de mogelijkheden om samen op weg 
te gaan weer groter geworden. In de kerk zijn de vieringen weer als vanouds. 
Ook carnaval kon weer doorgaan en velen hebben ervan genoten, in de hoop, dat 
de gevolgen niet zo desastreus zullen zijn als 2 jaar geleden.  

Desastreus is wel de inval van Rusland in Oekraïne. 
Welke gevolgen zal dit hebben voor het land en voor de wereld? Ook in Oekraïne 
zijn mensen op weg gegaan. Zij ontvluchten het land, maar niet samen, want de 
mannen kunnen het land niet uit. Dit moet toch verschrikkelijk zijn?  
In de parochieraad gaan we ons erop beraden, of we samen iets kunnen doen.

De synode van paus Franciscus in 2023 heeft ook als bedoeling om samen op weg 
te gaan.
Hij heeft alle bisschoppen over de hele wereld 10 thema’s aangereikt met vragen 
als: Hoe wordt er naar leken, in het bijzonder naar jongeren en vrouwen geluisterd? 
Hoe bevorderen we een vrije communicatie? Hoe wordt gezag uitgeoefend? 
Hoe bevorderen we de deelname van iedereen aan de besluitvorming? 

De Nederlandse bisschoppen beperken dit tot 3 thema’s. vieren, missie en dialoog. 
Nieuw is wel, dat iedereen kan meepraten en wel 
 a.s. zaterdag 5 maart van 13.30 tot 16.00 uur in de R.K. kerk in Wognum.  
 Opgave via pastoor@rkmatteus.nl of 0229-703042.

Synode = Samen Op Weg. 
Mag ik stellen dat de St Jozefparochie goed op weg is? .

Vriendelijke groet, Tiny Immen
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Binnenstebuiten

Een nieuw Logo!

Niet nog een stichting erbij?  
Het wemelt in onze regio van de stichtingen, die op 
alle mogelijke manieren mensen helpen. 
Een	flink	aantal	daarvan	zijn	kerkelijk	georiënteerd.	
Ze voeren de opdracht van hun Heer uit:  
Omzien naar mensen, die een steun in de rug kunnen gebruiken.  
Hier komt naar buiten, wat hen van binnenuit beweegt, vandaar: Binnenstebuiten.  
 
Onder deze paraplu brengen kerken en oecumenische stichtingen hun activiteiten 
onder de aandacht van de Westfriese bevolking, door die te plaatsen op een 
Diaconaal platform.  
Het platform zorgt dus in eerste instantie voor publiciteit. Hoe?  
 
Maandelijkse advertentie
Er verschijnt elk laatste weekend van de maand een advertentie in Huis-aan-huis-
blad Zondag, waarin de activiteiten van de komende maand worden aangekondigd. 
Die activiteiten zijn altijd bedoeld voor iedereen en liggen op het terrein van 
hulpverlening en/of eenzaamheids-bestrijding. 
Dus: Hoort zegt het voort! Ook buiten de kerk.

Website: www.binnenstebuiten-wf.nl  
Voor de advertentie moeten we altijd keuzes maken. Niet alles staat er in en ook 
heel compact.  
Op de website staat alle en ook uitgebreide informatie.  
Daar kunt meteen zien waar je vandaag, morgen en overmorgen terecht kunt.  
- In de AGENDA tref je alles op volgorde van datum, met een handige zoekfunctie.   
- Bij PROJECT INFORMATIE vind je uitgebreide info over diverse activiteiten.  
- Kerken, die hun activiteiten melden en worden opgenomen in de lijst 
   KERKGEMEENSCHAPPEN met een verwijzing naar hun website, 

Diaken Jan de Boer  
Het zou mooi zijn als de kerken en oecumenische stichtingen, door te laten zien 
wat ze doen, ook anderen zouden inspireren. 
Dat was wat Jan de Boer, de helaas overleden diaken van de pg Enkhuizen, 
voor ogen had toen hij het idee van een diaconaal platform lanceerde.  
 
Iedereen die meer wil weten over BinnensteBuiten kan mailen naar: 
info@binnenstebuiten-wf.nl

Voor nadere informatie over de verschillende activiteiten 
kun je bellen met HWK 0229-271684 

Waar haak jij aan
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KBO = Krachtig – Betrokken – Ondernemend.

Wij mogen u allen weer uitnodigen voor de workshop, 
die gegeven wordt door Maaike Ursem-Korver.

Altijd een mooi stukje mee naar huis, zeer creatief en origineel.
U mag hier zelf werk van maken op dinsdag 5 april 2022.
Wel graag opgeven bij Nellie 06 2165 3698.

Tot dinsdag om 14.00 uur in het dorpshuis ’Over de Leek’.

Groet Nellie, Carien en Ans.

Bridge

Een goed bezette middag en iedereen had er weer zin in. 
Nog een woord van dank voor de anonieme schenker van de prijs voor degenen
die het dichtst bij de 45% zaten. Altijd leuk.

De uitslag: A-lijn: 1e  Elly Neuvel/Piet Roozendaal
                            2e  Riet Spaander/Ank Putters
                           3e  Gerda/Dick Grooteman
 
                 B-lijn: 1e  Truus de Vries/Anton Wehman
                           2e  Adrie Roemer/Chiel de Graaf
                           3e  Ria Bal/Ria Admiraal
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Meedenken over het nieuwe 
Verkeers- en Vervoersplan 
van Gemeente Medemblik  
 
Gemeente Medemblik moet op het gebied van verkeer en vervoer in de toekomst 
veilig, bereikbaar en leefbaar blijven. Daarom maakt zij een nieuw beleidsplan op 
het gebied van mobiliteit; het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP). 
Het GVVP is een totaalvisie. Alle verkeersdeelnemers komen erin aan bod. 
Daarom wil de gemeente dit plan samen met alle inwoners, ondernemers en 
organisaties maken. 

Inwoners kunnen helpen!
Het	project	start	met	het	in	kaart	brengen	van	alle	ideeën	voor	verkeer	in	de	Ge-
meente	Medemblik.	Alle	ideeën	samen	vormen	de	basis	van	het	GVVP.	Inwoners	
van de gemeente Medemblik kunnen helpen om de lijst zo compleet mogelijk te 
maken	door	ideeën	aan	te	dragen.	
Dit kan vanaf maandag 21 februari tot en met zondag 13 maart 2022 
via de website: www.medemblik.nl/gvvp 
 
Inwoners	die	wel	mee	willen	doen,	maar	niet	in	staat	zijn	om	ideeën	digitaal	door	
te geven, kunnen vanaf 28 februari een papieren versie ophalen bij de publieks-
balie op het gemeentehuis in Wognum.
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Gemeenschapsveiling 8 april 2022

De eerste ronde is achter de rug; de inbreng voor de veiling. Op 3 maart kwamen 
de comitéleden bijeen om hun lijsten in te leveren. Ook zijn de meeste bedrijven 
inmiddels bezocht om te vernemen wat zij dit jaar beschikbaar willen stellen.
Het is verheugend om te merken dat ook onze nieuwe dorpsgenoten bereid zijn om 
hun steentje bij te dragen, zowel bij de inbreng als met de toezegging om naar de 
veilingavond te komen. Dit mede om wat dorpsgenoten te leren kennen. Wij heten 
ze uiteraard van harte welkom.

Zoals gebruikelijk brengen wij vast een paar koopjes onder de aandacht.
- Tamara en Robbert de Lange (nr. 124) bieden een verblijf van een lang weekend  
 of een midweek aan in hun vakantieappartement in Winterberg-Niedersfeld in 
 het mooie Sauerland. Het ligt midden in het groen en tegenover een meer. 
 Geschikt voor 4 tot 6 personen. Periode in overleg (kerstvakantie uitgesloten). 
 Wintersport, mountainbiken of wandelen: het kan er allemaal. 
- Peter en Ria Duin gaven voor 2 personen een toegangsbewijs voor zaterdag 
 4 juni voor de Parkschouwburg. Daar treden de 3 JS op. 
 Zij verzorgen een prachtige show rond The Joshua Tree van U2.
- De jongens van het gezinshuis gaan in september weer koken voor 8 personen.  
 Een gezellige avond met een uitstekend diner.
- Cees en Hermien Sijm nodigen zondag 1 mei 5 personen uit om te komen 
	 lunchen.	Aanvang	12.30	uur,	daarna	een	fietstocht	van	30	–	35	km	met	een	
	 tussenstop	en	na	afloop	nog	een	borreltje	op	Zwaagdijk	115.		
 Bij slecht weer wordt het zondag 29 mei.
- Dave Sijm en Daniëlle van ’t Hof organiseren een bumperball voor 8 personen 
 op zaterdag 18 juni mét barbecue. Jongelui: zet de datum vast in je agenda! Het 
 is een geweldige uitdaging: met een luchtbel om je heen kun je met de ballen 
 elkaar omver “bumpen”. Botsen, omvallen, pasen, schieten en scoren is de 
 formule.
- Schildersbedrijf Johan Bakker geeft weer een 4 gangen diner voor 2 personen 
	 incl.	3	consumpties	pp	bij	Restaurant	Hendrickje	Stoffels	in	Hoorn.	
 Dit keer nog een extra koopje van het schildersbedrijf: 
 een High tea voor 2 personen bij Molen de Krijgsman in Blokker. 
Molen de Krijgsman stelt zelf ook een High tea voor 2 personen beschikbaar. 
 Banketbakker Linda (dochter van de schilder) zwaait daar de scepter en zij zorgt 
 er voor dat er een keur van zoetigheden en hartige hapjes op tafel komen.
En	uiteraard	zijn	ook	weer	de	nodige	taarten	en	flessen	drank	
toegezegd. 

Volgende week in De Schakel worden er weer koopjes uitgelicht. 

Mocht u niet benaderd zijn of alsnog iets willen schenken dan kunt u 
dit nog (zsm) mailen naar gemeenschapsveilingzwaagdijk@gmail.com 
of een briefje in de bus doen bij Jan Bleeker op Zwaagdijk 105. 
     
Bestuur Gemeenschapsveiling
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De verkiezingen komen steeds dichterbij!

Nog maar anderhalf week en dan mogen we weer stemmen. De stempassen zijn 
inmiddels binnen. Bewaar deze goed. Mocht je er niet zijn, vul dan een machtiging 
in zodat een ander kan stemmen namens jou.
Het zijn spannende tijden en de landelijke peilingen laten zien dat lokale partijen 
weer groter worden. Dit komt mede doordat er steeds minder vertrouwen is in de 
landelijke politiek en dat is ook niet zo vreemd. Dus zoek je een goed alternatief 
voor een landelijke partij, kies dan voor GemeenteBelangen Lijst 3 nummer 5. In het 
NHD hebben jullie kunnen lezen dat wij naast woningbouw ook voor de voorzienin-
gen staan. Het behoud van School, Sport en Samenzijn. Zeer actueel op Zwaagdijk
In één van mijn vorige bijdragen had ik al aangekondigd om wat meer achtergrond-
informatie te geven over het recycletarief.

Recycletarief kost niet meer geld, het kost hoogstens wat aandacht
De campagne is in volle hevigheid losgebarsten en de uitspraken vliegen je om 
de oren. Zo wordt er geroepen dat het recycletarief duurder is. Laat je niets wijs 
maken, dat is niet het geval. Het enige wat gevraagd wordt om je afval goed te 
scheiden. Dat hoeft niet moeilijk te zijn en hierdoor geef je minder uit aan het 
recycletarief.
Uit de praktijk:
Bij ons thuis ging er veel afval bij het restafval, waarom? Wellicht gemakzucht of 
laksheid. Veel te makkelijk ging er eten, papier of plastic bij het restafval. Heb ik dan 
niets op met het milieu? Tuurlijk wel, maar het gebeurt gewoon in een gezin met 
opgroeiende kinderen. Is dit een unieke situatie? Ik geloof het van niet.

Onlangs hebben we bij ons thuis meer aandacht gegeven aan het restafval en ik 
concludeer dat dit echt mogelijk is. Er zijn nu al twee ophaalrondes geweest en 
onze afvalbak is voor de helft vol. Het is echt te doen, als je er wat aandacht aan 
besteed. Ik gok dat onze bak pas op zijn vroegst in april wordt aangeboden. Dat zou 
betekenen dat we onze bak slechts 3x per jaar aan hoeven te bieden. Toch denk ik 
zelf dat de bak in de zomer nog wel een keer extra aan wordt geboden, dit om nare 
geurtjes tegen te gaan.
 
Het financiële plaatje voor ons gezin met 2 kinderen
De kosten zijn verdeeld over de kosten zoals ze nu zijn met het recycletarief, 
de kosten bij ongewijzigd beleid en de kosten zoals ze in 2021 waren.

 Kosten 2022 Kosten 2022                   Kosten 2021
 (recycletarief) (Ongewijzigd beleid)*

Vast tarief € 301 € 372 (Kostendekkend) € 345
Variabel tarief/recycle tarief € 45 (4xledigen) € 0 € -
Korting 2022 € -25 € 0 € 
Teruggaaf medische indicatie € nvt €  €
Totaal € 321 € 372 € 345
*Ongewijzigd beleid wordt bedoeld, dat wanneer er geen recycletarief zou zijn ingevoerd, 
de prijzen sowieso verhoogd moesten worden met  8% ivm kostendekkendheid.
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Hoeveel kost het bij de buren?
Opmeer  € 420  Enkhuizen € 410
Koggeland € 379  Hoorn  € 351
Stede Broec € 396  Drechterland € 408

Geloof wat je wil geloven, maar zelfs wanneer je de grijze bak meer als die 4x aan-
biedt (zoals de verwachting bij ons thuis is), zal je goedkoper uit zijn. Tevens zijn we 
goedkoper uit dan bij onze buurgemeenten. Ook goed om te weten, is dat er met de 
invoering van deze systematiek ook wordt gekeken naar ouderen en mensen met 
gezondheidsklachten. Want maak je gebruik van zaken waar je medisch afval van 
hebt, wordt het totaal bedrag verminderd met € 55 (dit komt neer op 4x ledigen). Dit 
maatwerk is niet van toepassing bij andere gemeenten.

Alleen Hoorn is verreweg goedkoper, dit komt doordat het een stedelijk gebied is en 
daardoor het huisvuil sneller opgehaald kan worden. Dit ter vergelijk bij de langge-
rekte lintdorpen en buitengebieden in onze gemeente.

Toch is er ook kritiek
Kritiek over hoe het recycletarief is ingevoerd. Er is te weinig uitleg gegeven aan 
de inwoners bij de invoering van deze methodiek, ook was het maatwerktarief voor 
medisch afval laat bekend, waardoor inwoners niet direct een goed beeld hebben 
gekregen. 

Ook de communicatie omtrent het ophalen van het afval kan beter. Denk hierbij aan 
het plastic afvalzakken in de grotere kernen. Dit moet duidelijk, zodat dit niet op 
straat blijft liggen.

Dumpen van afval
Ook ik ben niet blind van wat er allemaal gebeurd met het dumpen van afval of afval 
stoppen in de rolemmer van iemand anders. Dit is nooit goed te praten. Maar komt 
wel voort uit sentimenten, dat alles duurder wordt. Terwijl het echt niet duurder hoeft 
te zijn.  Gelukkig zie en hoor ik weinig dat er in Zwaagdijk  afval gedumpt wordt bij 
de buren. Laten we dat ook zo houden. 

Conclusie:
Afval scheiden loont voor de inwoner op meerdere manieren. Ten eerste je betaalt 
minder aan het recycletarief en ten tweede we ontvangen als gemeente meer voor 
de	opgehaalde	grondstoffen.	GemeenteBelangen	zal	zich	ook	inzetten	dat	dit	weer	
terug zal vloeien naar de inwoners, zoals we dit jaar al gedaan hebben met inciden-
tele korting van 25 euro.

Mochten er nog vragen zijn, 
dan verneem ik ze graag. 
Met vriendelijke groet,
Gerben Gringhuis 
gerben.gringhuis@raadmedemblik.nl / 06-10200403
GemeenteBelangen Medemblik, Lijst 3, nummer 5



de schakel 04-03-2022bladzijde 10

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

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 Barruimte / kleine vergaderzaal 

te huren per dagdeel en gymzaal per uur.

                     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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Gemeenteraadsverkiezingen  2022

MORGEN! is een vooruitstrevende, sociale en positieve partij welke is ontstaan 
door een samengaan van PWF, PvdA en PW2010. 
Door dit samengaan is MORGEN! de grootste lokale partij in de gemeente 
Medemblik. 

MORGEN!, de naam zegt het al, wil vooruit kijken naar de toekomst, 
want MORGEN! kan het beter, en morgen moet het ook beter, duurzamer, socialer 
en eerlijker. 
Ieder onderwerp, hoe gevoelig ook, moet zonder voorwaarden vooraf, besproken 
kunnen worden waarbij natuurlijk alle opties open liggen, zoals b.v.: naast traditio-
nele woningbouw ook alle alternatieve vormen van wonen en huisvesting, naast de 
woon en huisvestings mogelijkheden voor onze inwoners, ook de (on)wenselijkheid 
van illegale huisvesting van arbeidsmigranten woningen die daar niet voor bedoelt 
zijn. 
Bij verkeersveiligheid naast de ontsluiting van het winkelcentrum ook de rol van 
sluipverkeer en overlast van zwaar landbouwverkeer in ons dorp. 
Maatschappelijke voorzieningen zoals dorpshuizen, (sport)verenigingen, iedere 
kern of dorp heeft er recht op!, maar wees ook eerlijk over wat niet mogelijk is, nu 
worden stichtingen, verenigingen en kernen/dorpen te vaak aan het lijntje gehouden 
en iets voorgespiegeld, of zelfs beloofd, wat niet haalbaar is. 
Het sociale domein: zowat alle uitgaven zijn verplicht middels landelijke wetgeving, 
dit kost de gemeente enorm veel geld, met de verkiezingen op komst, scoren met 
(on)mogelijke bezuinigingen, daar doet MORGEN! niet aan mee. 
Financieel heeft de gemeente Medemblik het moeilijk, dat vraagt om realisme. 
MORGEN! staat voor eerlijke en open politiek, in zowel goede als in minder goede 
tijden. 

De stap van Medemblikse naar Wereldse zaken is groot en wat er op heden in het 
oosten van Europa gebeurt is een regelrechte ramp voor de bewoners van de 
Oekraine: MORGEN! roept de inwoners van de gemeente Medemblik op, solidair 
te	zijn	met	de	getroffenen,	en	waar	mogelijk	hulp	te	bieden!!!

Wilt u meer weten over ons verkiezingsprogramma, kijk dan op onze site: 
www.morgeninmedemblik.nl
Volgende week in de schakel wat de standpunten van MORGEN!  voor 
Zwaagdijk-Oost kunnen gaan betekenen!

Cees Neefjes
No.: 6  lijst 4  Morgen!
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Roots

De voorgaande week ging het veel over roots… 

De plaats waar je bent geboren wordt vaak genoemd als de plek waar je roots 
liggen.
Of de geboorteplaats van je ouders. Al is dan niet helemaal duidelijk wie dan 
precies het zwaarste telt. De moeder of de vader. De wederzijdse grootouders 
tellen natuurlijk ook (een beetje?) mee. Of dan ook de oma’s even zwaar meetellen 
als	de	opa’s	weet	ik	niet	helemaal;	maar	ik	vermoed	dat	de	plaats	van	de	opa’s	–	
in	ieder	geval	vroeger	–	het	zwaarst	zal	wegen.	
Maar dat is tegenwoordig natuurlijk niet meer het geval.

Het kan natuurlijk ook zijn dat je zelf de plaats waar je het liefst kermis vierde laat 
bepalen waar de roots liggen. Of waar je de lagere school hebt bezocht. Dat voelt 
op een of andere manier wellicht wat logischer. 

Als je bent geboren in Zwaagdijk en je moeder is dat ook, evenals je opa en oma 
van moeders kant en als dan ook nog je opa van vaders kant is opgevoed door een 
tante die het grootste deel van haar ruim honderd jarig leven op Zwaagdijk heeft 
gewoond dan is de plek waar je roots liggen voor iedereen wel duidelijk denk ik. 
Dat moet Zwaagdijk zijn.

Het is daarbij natuurlijk begrijpelijk dat de plek waar je grotendeels bent opgegroeid 
je de lagere school hebt bezocht, een plaats is waar je een bijzondere band mee 
hebt en dat die plaats er trots op is dat je in hun midden bent opgegroeid. 
Dat is ook helder. 

Maar zo gaat dat als je extreem succes hebt. Dan wil iedereen deel uitmaken 
van het succes. Door je “roots” te claimen. Dus is de gemeente waar je nu woont 
heel trots op de roots net als het dorp waar je een tijdje hebt gewoond of het dorp 
waar je misschien gaat wonen en natuurlijk de gemeente die is ontstaan waar je je 
schooltijd hebt doorgebracht. Allemaal claimen ze daarmee als het ware een deel 
van het succes. 

Hier in Zwaagdijk doen we dat niet. We weten al lang dat nagenoeg half 
Wervershoof, half Hoogkarspel, een groot deel van Westwoud, van Nibbik, wordt 
bevolkt met mensen met Zwaagdijker roots. Als er in je geboortedorp maar 
mondjesmaat gebouwd mag worden zijn dorpen als Zwaagdijk niet anders gewend.

Wij vinden het wel gewoon heel erg leuk dat een echte West-Friese, overduidelijk 
nog steeds heel erg een nuchtere West-Friese is gebleven en zo’n extreem goede 
prestatie heeft geleverd.

Tweddel
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RKVV Zwaagdijk
Site: http://www.rkvvzwaagdijk.nl  
E-mailadres: info@rkvvzwaagdijk.nl

Shirt Sponsors RKVV Zwaagdijk 2021-2022:
Senioren: 
Senioren 1 Sijm Agro       
Senioren 2 Mercurius Administraties / Boy’s Fruits
Senioren 3 Ursem Timmerwerken en diverse andere sponsors  
Senioren 4 Horizon Flower Family
Veteranen 45+ Keukenloods  
Junioren: 
JO16 West-Friesland Plant 
JO11 / JO9 / JO8 Kwekerij Amaranth & Horizon Flower Family
J07 / Kabouters Kwekerij Amaranth & Horizon Flower Family 

 
P r o g r a m m a   z o n d a g   6   m a a r t 
Strandvogels 1 – Zwaagdijk 1 
 Aanvang 14:00 uur Competitie Scheidsrechter: D. Poot 
Koedijk 4 – Zwaagdijk 2  
 Aanvang 14:00 uur Competitie Vertrek 12:45 uur 
St George 3 – Zwaagdijk 4 
 Aanvang 13:00 uur Competitie Vertrek: 12:00 uur 
KGB VE45+ 1 – Zwaagdijk VE45+ 1  
 Aanvang 11:00 uur Competitie Vertrek 10:00 uur 
 
P r o g r a m m a   z o n d a g   1 3   m a a r t 
Zwaagdijk 1 – Woudia 1 
 Aanvang 14:00 uur Competitie Scheidsrechter: J. Wa Bwanda 
Koedijk 5 – Zwaagdijk 2 
 Aanvang 14:00 uur Competitie Vertrek 12:45 uur 
Zwaagdijk 3 – De Wherevogels 2   
 Aanvang 11:00 uur  Competitie Scheidsrechter: nog niet bekend 
Zwaagdijk 4 – AGSV 3 
 Aanvang 14:00 uur Competitie Scheidsrechter: nog niet bekend 
Sporting S VE45+ 1 – Zwaagdijk VE45+ 1  
 Aanvang 10:30 uur Competitie Vertrek 09:30 
Zwaagdijk JO16-1 – AS’80 JO16-1  
 Aanvang 14:00 uur Competitie Scheidsrechter: nog niet bekend 
 

Terreindienst:  6 maart  Geen thuiswedstrijden 
Lijnentrekken:  5 maart  Geen thuiswedstrijden 
Terreindienst:  13 maart  Rick Deken 
Lijnentrekken:  12 maart  Sven Ursem 
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Pupil van de week	voor	de	wedstrijd	Zwaagdijk	1	–	Woudia	1	 
 Noud en Nina Koeman 
Noud en Nina worden samen met hun ouders om 13:30 uur verwacht in de 
bestuurskamer 
 
Vip van de week	voor	de	wedstrijd	Zwaagdijk	1	–	Woudia	1 
 Reclamebordsponsor: Bas E-bikes 
Bas wordt om 13:30 uur verwacht in de bestuurskamer. 
 
Balsponsor	voor	de	wedstrijd	Zwaagdijk	1	–	Woudia	1 
 Gerben Gringhuis 
Gerben wordt om 13:30 uur verwacht in de bestuurskamer.
 
Uitslagen zondag 27 februari 
ALC	1	–	Zwaagdijk	1	(oefenwedstrijd)	 1-4 
 

Menno de Vries nieuwe trainer RKVV Zwaagdijk 
Per 23-2-2022 heeft Menno de Vries een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd 
getekend als hoofdtrainer van de selectie (team 1 en 2) en coach van ons eerste 
team voor het volgende seizoen als opvolger van Harry Sierkstra.

De 44-jarige Andijker heeft een zeer verdienstelijk verleden als voetballer bij 
diverse amateurclubs in de hogere regionen en is al eerder als hoofdtrainer 
bij Strandvogels in dienst geweest.

Als bestuur denken wij de juiste trainer te hebben gevonden om de huidige selec-
tie op het gewenste niveau te krijgen en vertrouwen op een prettige en sportieve 
samenwerking. 
 

Balsponsors gezocht 
Zou jij graag een keer de balsponsor willen zijn 
bij een thuiswedstrijd van Zwaagdijk? 
Neem dan contact op met Han Ursem of Ellen Neefjes, 
of stuur een mailtje naar info@rkvvzwaagdijk.nl 
  

LOTERIJ DONATEURS KAARTEN seizoen 2021-2022 
Tijdens de derby tegen Woudia op zondag 13 maart zal de loterij plaatsvinden.  

Mocht degene die prijs heeft niet aanwezig zijn op 13 maart, 
dan wordt er persoonlijk contact met diegene opgenomen. 
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Jeugdvoetbal

Trainingstijden Jeugd
JO7  dinsdag  van 17.15 tot 18.00 uur Jeroen
 (Vanaf 18 januari t/m 29 maart binnentraining in het MFA)
Kabouters  hebben winterstop.
JO8 / JO9 dinsdag  van 18.00 tot 19.00 uur Maurits, Ryan
 donderdag  van 18.00 tot 19.00 uur    Erik en Marthijs
JO11 dinsdag  van 18.00 tot 19.00 uur Paul
 donderdag  van 18.00 tot 19.00 uur Ted
Keepertraining JO8 t/m JO11 
 donderdag  van 18.00 tot 18.30 uur   Dave 
JO16 donderdag  van 18.30 tot 19.30 uur Pieter
 

Het programma voor de jeugd fase 4 start vanaf zaterdag 12 maart.

Indeling en programma hiervoor zijn helaas nog niet bekend.

Komende zaterdag is er voor de gehele jeugd nog geen programma.

Beste Zwaagdijkers,

Waarschijnlijk hebben jullie het al gehoord, maar we hebben goed nieuws! 
Er zijn voldoende aanmeldingen geweest in Benningbroek, Hauwert, Midwoud, 
Nibbixwoud, Oostwoud, Sijbekarspel, Wognum, Zwaagdijk-Oost en Zwaagdijk-West 
om glasvezel aan te sluiten! 
Hiermee zijn ook onze inwoners klaar voor de toekomst.
Heb jij je nog niet aangemeld? Of ken jij iemand die zich nog niet heeft aangemeld? 
Goed nieuws: inwoners die zich uiterlijk 30 maart 2022 aanmelden betalen tijdelijk 
géén € 650 activatiekosten! Dus wil jij ook supersnel glasvezel internet en interac-
tieve	televisie?	Profiteer	dan	tot	deze	datum	van	dit	extra	voordeel.
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Nog meer voordeel? Ook nu kun je je nog voor Caiway of DELTA glasvezel 
aanmelden	via	RKVV	Zwaagdijk.	Jij	profiteert	zo	van	€ 25 cashback. 
Met jouw aanmelding steun je dan daarnaast ook onze verenigingen want wij 
krijgen € 50 voor jouw aanmelding.
Dus ga jij voor:
 - Supersnel en stabiel glasvezel internet
 - De internetsnelheid krijgen die je wordt beloofd
 - Even snel uploaden als downloaden
 - En dat allemaal voor een prijs die vergelijkbaar is (en in veel gevallen   
 zelfs goedkoper is) dan jouw huidige internetaanbieder?
 Dan wil jij glasvezel hebben van DELTA of Caiway!

Caiway bestellen? Ga dan naar http://aklam.io/obONN3

Namens de besturen van de handbal, tennis en voetbal: 
dank je wel voor je aanmelding! 

DELTA bestellen? Ga dan naar http://aklam.io/sZZ2WD
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Handbal Vereniging Quick
Meer informatie: zie www.handbalquick.nl 
            en www.handbal.nl

Corona
Sinds een aantal weken zijn de coronamaatregelen versoepeld en mogen we weer 
lekker handballen. 
Door de coronamaatregelen zijn veel wedstrijden in de afgelopen periode afgelast. 
Het is de bedoeling dat deze wedstrijden de komende tijd allemaal ingehaald gaan 
worden. Houd de HandbalNL app en de website www.handbal.nl dus goed in de 
gaten voor wijzigingen.

Veel speelplezier! 

Scheidsrechters
Zorg ervoor dat je minimaal 15 minuten voor aanvang van de wedstrijd aanwezig 
bent om o.a. te tossen. Bij verhindering dien je zelf voor een vervanger te zorgen!  
Geef wijzigingen voor Quick of Quick-Hauwert wedstrijden door aan Sofie Lakeman. 
Wedstrijden Hauwert-Quick gaan via Hauwert. Mail dan even naar Arie Neefjes op 
ab.arie@hotmail.com.

Houd de site www.handbal.nl en de HandbalNL app goed in de gaten. 
De scheidsrechters worden z.s.m. ingedeeld. 

Zaaldiensten 
We verwachten dat de zaaldiensten, net als buiten, 
geregeld worden door ouders en/of speelsters.

P r o g r a m m a   z a a l c o m p e t i t i e 

Senioren 1
6 mrt      14:00   AHC ‘31 DS1 - Quick DS1 Sporthallen Zuid
13 mrt    13:00 Quick DS1 - Legmeervogels DS1 De Dars, hal 2
16 mrt    20:45 KRAS/Volendam DS2 - Quick DS1 Opperdam
19 mrt    19:30  Con Zelo DS1 - Quick DS1 Sportpodium Waarland
27	mrt				13:00	 Quick	DS1	–	AHC’31	DS1	 M.C.	De	Muiter
3	apr						13:00	 Quick	DS1	–	Con	Zelo	DS1	 De	Dars,	hal	2
9	apr						19:00	 Graft	DS1	–	Quick	DS1	 De	Oosterven
24 apr    13:00 Quick DS1 - OTTO Work Force/
                                                          VOC Amsterdam DS3 De Dars, hal 2
1	mei						13:00	 Quick	DS1	–	KRAS/Volendam	DS2	 De	Dars,	hal	2
8 mei      12:15 Westsite DS3 - Quick DS1 Calandhal
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B-jeugd H-Q
6 mrt      12:50  Hauwert/Quick DB1 - Z.A.P. DB2  De Dres
13 mrt    11:10  Hauwert/Quick DB1 - Spartanen DB1  De Dres
19 mrt    19:00  Westf./SEW DB2 - Hauwert/Quick DB1  De Dres
3	apr						10:10	 Hauwert/Quick	DB1	–	Westf./SEW	DB2	 	 De	Dres
10 apr    11:50 Hauwert/Quick DB1 - D.T.S. ‘48 DB1  De Dres
24 apr    13:30 Westfriezen DB2 - Hauwert/Quick DB1  Sporthal Zwaag
8 mei     10:10 Hauwert/Quick DB1 - Niedorp DB1  De Dres

C-jeugd Q-H
5 mrt      11:00 Quintes/VVW DC2 - Quick/Hauwert DC1  De Dars, hal 2
13 mrt    11:45 Quick/Hauwert DC1 - Spartanen DC1  De Dars, hal 2
19 mrt    13:45  Westfriezen DC2 - Quick/Hauwert DC1  Sporthal Zwaag
3 apr      11:45 Quick/Hauwert DC1 - Westfriezen DC2  De Dars, hal 2  
10 apr    12:00  Quick/Hauwert DC1 - SSV/Sporting S DC1 De Dars, hal 2
24 apr    11:55 Excelsior ‘53 DC1 - Quick/Hauwert DC1  De Kloet
8 mei    11:00 SV De Valken DC1# - Quick/Hauwert DC1  De Banne

D-jeugd H-Q
6 mrt      10:55  Hauwert/Quick D1 - Niedorp D2  De Dres
13 mrt    10:25  Hauwert/Quick D1 - Vido D1  De Dres
19 mrt    10:00  Spartanen D1 - Hauwert/Quick D1  De Bloesem
3 apr      13:05 Hauwert/Quick D1 - Spartanen D1  De Dres
10 apr    10:10 Hauwert/Quick D1 - D.T.S. ‘48 D2  De Dres
23 apr    10:00 Quintes/VVW D1 - Hauwert/Quick D1  De Dars, hal 1
8 mei     12:10 Hauwert/Quick D1 - Sporting Andijk D1  De Dres

E-jeugd H-Q
6 mrt      10:00  Hauwert/Quick E1 - Westfriezen E2  De Dres
13 mrt    09:30  Hauwert/Quick E1 - SV De Valken E1  De Dres
19 mrt    10:00  Westfriezen E3 - Hauwert/Quick E1  Sporthal Zwaag
27 mrt    13:00 Hugo Girls E2 - Hauwert/Quick E1  Sportcentrum 
                 Noorderend
3 apr      12:10 Hauwert/Quick E1 - Westfriezen E3  De Dres 
10 apr    10:55 Hauwert/Quick E1 - Tornado E3  De Dres
24 apr    10:00     SV De Valken E2 - Hauwert/Quick E1  De Banne
8 mei     12:55 Hauwert/Quick E1 - Sporting Andijk E2  De Dres

Mededelingen
Nieuwe handballen te koop 
Wanneer	iemand	een	nieuwe	bal	wil	aanschaffen,	stuur	dan	een	bestuurslid	een	
berichtje of e-mail. 
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). 
Aanschafprijzen:	 X-treme	ballen	(E-jeugd	–	Senioren):	€	22,50	per	stuk
                             Zachte bal (F-jeugd):                          € 17,50 per stuk.
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Boogerd 6 - 1687 VX  Wognum - tel. 0229 57 52 83 - fax 0229 57 52 85

• Boxsprings • Dekbedden
• Slaapkamers • Dekbedovertrekken
• Ledikanten • Hoeslakens
• Matrassen • Moltons
• Latten bodems • Kussens
• Matras beschermers • Slopen

Voor uw perfecte nachtrust!

www.actiematras.nl          info@perfectslapenwognum.nl
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Belangrijke  telefoonnummers  en  e-mailadressen
Alarmnummer Ambulance-Brandweer-Politie     112                                                                            
Politie                                              0900 88 44
Centrale  Huisartsenpost                 0229 297 800
Dijklander Ziekenhuis [Westfries Gasthuis]     0229 257 257
Uitvaartvereniging  St.Barbara (24 uur)      06 509 63 029
Gemeentehuis         0229 856 000
Meldingen richting gemeente   0229 856 000
 Of www.medemblik.nl
 Of via Fixi-app op uw smartphone.
Maatschappelijk werk/wmo: wijkteam-oost  0229 856 000  [toets1] 
Huisvuil en Ongedierte bestrijding HVC    0800 0700
 [email : klantenservice@hvcgroep.nl]
St.Jozef Parochie: Mevr. J.Boon-Neefjes 0228 58 3162
St. Jozef School: Mevr. J. Schooneman 0228 58 1424
Dorpsraad Zwaagdijk-Oost: Dhr. P. Dekker      0612 997 986
Plaats van de AED’s :
 In het MFA [binnen], contact via Els Smit    0228 58 2698
 Bij de voetbal [buiten]
 Gezinshuis Zwaagdijk, Zwaagdijk 132a [buiten]
    J. Schipper, De Gracht 23, Zwaagdijk

Dé schoorsteenveger uit West-Friesland

www.hoekstraschoorsteen.nl  Tel: 06-43 1971 00

Hoekstra Schoorsteen 
De Factorij 28K, 1689 AL Zwaag 

info@hoekstraschoorsteen.nl



Korting o
p je

hypothe
ek*

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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