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Voor uw pe
• 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

Oplage per week 350		
Zwaagdijk-Oost 11-03-2022 50e jaargang no 2515

		

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
15 maart
16 maart
25 maart
29 maart
01 april
08 april
12 april
22 april
26 april
10 mei
20 mei
5 juni
07 juni
05 juli
02 augustus
30 augustus
27 september
25 oktober
22 november
20 december

Oud papier Veteranen
Sjoelen en kaarten
Gemeenschapsveiling Kaartavond
Openbare parochievergadering
Klaverjassen Dorpshuis
Gemeenschapsveiling
Oud papier 4e elftal
Klaverjassen Dorpshuis
RKVV Zwaagdijk, vrijwilligersavond
Oud papier 3e elftal
Klaverjassen Dorpshuis
Muzikale Wandeling
Oud papier 1e elftal
Oud papier 1e elftal
Oud papier 2e elftal
Oud papier Veteranen
Oud papier 4e elftal
Oud papier 3e elftal
Oud papier 2e elftal
Oud papier Veteranen

Iedere woensdag koersbal
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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: http:regiowh.nl
IBAN- nummer: NL97RABO0160691613 t.n.v. St. Jozefparochie.

Weekendviering: 2de

Zondag van de Veertigdagentijd.

Zondag 13 maart 10.00 uur: Themabijeenkomst met R. Wiering. Gemengd koor.
Thema: maskers af ná Carnaval.

Gebedsintenties.

Maria Hoendervanger en Ger van Meerbeek
Bidden we voor hen die ons gebed heel hard nodig hebben:
Voor de ruim 67.000 coronapatiënten. Dat zij hiervan goed genezen.
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.
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 20 maart 2022 om 10.00 uur: Sint Jozefviering
met Pastor T. Immen- Bruinsma.
bladzijde 2
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Soms moet je flexibel zijn
Zondag heeft de samenkomstviering Carnaval als thema. Een paar weken na
de eigenlijke datum maar dat gebeurt vaker. De grote optocht in Zwaag is ook
pas eind maart. En regelmatig hebben wij op de (Spaanse) Canarische eilanden
meegemaakt dat dit feest in de 40dagentijd werd gevierd. En dat terwijl Spanje toch
een echt katholiek land is. Tja, soms moet je flexibel zijn en eerlijk gezegd wisten zij
daar wel wat carnaval vieren is.
Zondag is bij ons de bezinning op carnaval dus ook later. Niet zoals laatst op tv
te zien was met een voorganger in een carnavalskazuifel en met prins carnaval
en met verklede mensen in de kerk. Maar wel een samenkomst met een goede
bezinning op carnaval en de 40dagentijd.
Intussen heeft de werkgroep Diaconie achter in de kerk een mooie expositie
neergezet over het thema van de vastenactie, met dank aan de familie Schilder.
Een deel van de opbrengt zal voor de mensen in Oekraïne zijn. Het is nu maandag,
de dag van de grote actie en velen zijn bezig om hieraan bij te dragen. Daarnet
kregen wij een paar jongetjes aan de deur die om lege flessen vroegen, waarvan
ze het statiegeld gaan overmaken aan giro 555. Dat is toch geweldig? Daar word je
blij van. Ook als gemeenschap van Zwaagdijk gaan we gezamenlijk onze bijdrage
leveren met een deel van de vastenactie. Want soms moet je flexibel zijn.
Vriendelijke groet, Tiny Immen

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

Al 50 jaar dé lokale NVM makelaar
Aantoonbaar het beste resultaat

ing:

Beoordel

8,7

Een persoonlijke aanpak
Eerlijk advies
4 vestigingen in Noord-Holland

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

hoorn@vanoverbeek.nl | 0229 - 27 17 77 | Lepelaar 3 | 1628 CZ Hoorn
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Vastenactie Thema: Je land is je leven

De diepe verbondenheid van inheemse volken met hun land
Dagelijks worden mensen over de hele wereld uit hun huizen gezet omdat een
overheid of grote onderneming zijn oog heeft laten vallen op de kostbare grond
waar ze wonen. Omdat er een grote waterkrachtcentrale gepland staat bijvoorbeeld
of een suikerriet- of palmolieplantage.
Die uitzettingen gaan vaak gepaard met veel intimidatie en zelfs geweld:
economische belangen blijken vaak zwaarder te wegen dan de rechten van de
lokale bevolking.
De landonteigeningen hebben ook veel impact op het milieu en klimaat.
Denk aan het teruglopen van de biodiversiteit en de grootschalige houtkap.
Daarmee raken landrechten aan de grote uitdagingen waarmee we op dit moment
te maken hebben: voedselzekerheid voor een groeiende wereldbevolking, een
klimaatcrisis en zware milieuschade.
Ieder jaar steunt de Vastenactie projecten die direct of indirect te maken hebben
met landrechten.
In 2022 worden bijv. indianen in Guatemala, Syrische vluchtelingen in Libanon en
kleine boerenfamilie’s in Brazilië gesteund bij hun strijd voor landrechten.
Dit jaar wordt de opbrengst van de Vastenactie gedeeld met de vluchtelingen
uit Oekraïne. Ook deze mensen hebben onze steun hard nodig!
Let op!!
De Vastenzakjes liggen bij de vastentafel achter in de kerk, deze kunnen mee
genomen worden.
Ook staat er bij de vastentafel de rode melkbus.
Daar kan het Vastenzakje of het geld in gedeponeerd worden.
Van harte aanbevolen! Meer informatie over de projecten van de Vastenactie kunt u
vinden in de folders achter in de kerk.
Werkgroep Kerk & Samenleving

					

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
de schakel 11-03-2022

Gemeenschapsveiling 8 april
Het blijkt dat veel dorpsgenoten en ook de bedrijven in Zwaagdijk
en Wervershoof het verenigingsleven in ons dorp een warm
hart toedragen. Dit gezien alle producten en diensten die weer
beschikbaar gesteld zijn om te gaan veilen op 8 april.
Enkele koopjes uitgelicht:
Maakten we vorige week al melding van de mogelijkheid om naar het Sauerland te
gaan, deze week belichten we het koopje van Gertjan en Karin Dekker. Zij bieden
hun vakantiehuisje op Vakantiepark Remboe Village in Epe aan voor een weekend
of midweek. Het is geschikt voor vier personen, datum in overleg.
Chocolaterie Paski (Tomatenmarkt) sponsort weer de tien doosjes met heerlijke
truffels. In 2 van die doosjes zit een geldbedrag te weten: één keer € 200,00 en
één keer € 50,00. Deze bedragen zijn geschonken door Bouwbedrijf Ruyter
Zwaagdijk. Bij het bereiken van iedere € 1000,00 tijdens de veiling wordt
een chocolatablet uitgereikt. Ook deze tabletten zijn gesponsord door Paski
chocolaterie.
Zuss & sap geeft iemand de kans om te gaan werken aan een gezonde mindset.
Je kunt deelnemen aan het detox programma dat start op 9 mei.
Niek Grooteman Schilders BV geeft 1 x een 5 gangen verrassingsdiner bij
restaurant Meijers 2.0 te Medemblik. Inclusief bijpassend wijnarrangement en
afsluitend met koffie en friandises.
Hans en Betsy Wiering nodigen 4 mensen uit voor een viergangen diner en bij
Kok aardbeien kun je het bedrijf komen bekijken. Er wordt ook een hapje en een
drankje geserveerd tijdens de rondleiding. Hans Mels en ABOVO Media bieden
kaarten aan voor een wedstrijd van Volendam mét een luxe buffet. De SWOZ
(Senioren Wervershoof Onderdijk Zwaagdijk) geven geld om hier prijzen van te
kopen voor de klaverjasavond die door de Gemeenschapsveiling georganiseerd
wordt. Het Dorpshuis “Over de Leek” biedt twee dagdelen huur van de ruimte
aan voor 25 personen met warm en koud buffet plus 1 personeelslid.
Smit-Brandhoff Tweewielers, Zesstedenweg 5 in Grootebroek stelt een dames
Transportfiets, merk Cortina U4 zwart met 3 versnellingen beschikbaar. Frame maat
50 of 56, dit nader te bepalen in de winkel.
De High teas voor twee personen van Schildersbedrijf Bakker en van Molen de
Krijgsman staan niet één maar zelfs twee keer in de catalogus. Sla uw slag!
Dit is slechts een greep uit het aanbod, volgende week meer.
Maar voor al deze leuke, gezellige, smakelijke, nuttige en spannende koopjes
hebben we ook weer KOPERS nodig. Dus wij hopen op een massale opkomst bij
onze jubileumveiling op 8 april om zo samen onze financiële steun te kunnen blijven
geven aan de vele verenigingen en instanties in ons dorp.
Mocht u niet in de gelegenheid zijn om naar de veiling te komen dan kunt u één
van de bestuursleden opdracht geven iets voor u te kopen. (Jan Oudeman, 0654333189)
Ook een geldelijke bijdrage is van harte welkom:
Gemeenschapsveiling Zwaagdijk NL45 RABO 0160 6906 09
Het bestuur.
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Zwaagdijk schoon

Zaterdag de 19e is er weer een landelijke zwerfvuil opschoonactie.
Ook op Zwaagdijk willen we hier aan mee doen. Wij hebben al een aantal keer
zwerfvuil opgeruimd, en zien ook dat anderen dit wel eens doen. Misschien leuk
om dit een keer samen op te pakken. Er zijn zeker nog delen van Zwaagdijk en het
buitengebied welke weleens lekker opgeschoond mogen worden. We willen hier
een terugkomend iets van maken onder de naam Zwaagdijk Schoon en eens in de
plm. 2 maanden gaan rapen zodat we het kunnen bijhouden.
Ook zin om hier een steentje aan bij te dragen en even lekker een middag in
de buitenlucht bezig te zijn, meld je dan aan bij Hilleen (06-30598777), zodat ik
eventueel materiaal kan aanvragen bij de gemeente.
We verzamelen om 14.00 uur bij het kerkplein.
Na afloop kunnen we dan nog samen koffie,
thee of limonade drinken met wat lekkers. Ook
kinderen zijn van harte welkom om mee te doen.
Tot zaterdag de 19e,
Hilleen Bleeker en Maaike Ursem

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

Vraag een
g
rondleidin
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kr
en
n
aa
een leuke
goodie
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Muzikale wandeling / Nexus.
Beste Zwaagdijkers,
Zoals u eerder in de schakel hebt kunnen lezen,
willen wij weer een
MUZIKALE WANDELING organiseren!
Gelukkig kan en mag het “corona-technisch” weer, en
ik denk dat we daar allemaal heel blij mee zijn.
Onze wandeling is op 5 juni, dat is eerste Pinksterdag, en omdat veel mensen ook
tweede Pinksterdag vrij zijn kan het een leuke happening worden.
Wij hebben er in ieder geval nu al zin in.
Het stuk Zwaagdijk dat voor dit jaar in de planning staat is vanaf het MFA tot het
“ooievaarsbuurtje, dat is de buurt tegenover het PEN station, en die vroeger zo
genoemd werd omdat er in die buurt veel kinderen werden geboren.
Inmiddels hebben 2 tuineigenaren zich aangemeld, te weten: Kevin en Monique (
tegenover het MFA) en Gerrit en Anneke ( wonende in het Ooievaarsbuurtje)
Maar we hopen dat er toch meer tuinen bij komen, want we hebben op dit moment
al bandjes/duo’s/en een koor, die graag willen optreden.
DUS>>>>>>>>>>>>>>we hopen dat u deze gezellige muziekmensen “een podium”
wilt bieden, en u kunt zich daarvoor aanmelden bij geahoogland@quicknet.nl
En wilt u ook als muzikant meedoen, dat mag natuurlijk ook.
Dan kan dat via hetzelfde mailadres.
Alvast bedankt, namens Nexus, Gea.

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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Bridgeclub Zwaagdijk
Ondanks het fraaie zonnige weer was er ruime deelname voor weer een nieuwe
bridgemiddag.
Extra prijsjes werden weer ter beschikking gesteld,
waarvoor dank. Bitterbal erbij, dit vindt ook altijd gretig aftrek.
De uitslag: A-lijn:
1e Tonny en Nico Groen
                          	
2e Mieke Smit/Piet Steltenpool
     
gedeelde 3e Gerda en Dick Grooteman
                                 
Marianne Venema/Ria Haring
               B-lijn:
1e Lies en Cor van der Spek
                          	
2e Rini Karsten/Arie Breg
                          	
3e Renske Dorpema/Bets Groenevelt

Westfriese Lourdes Vliegreis 2022
Mensen gaan al eeuwenlang op bedevaart naar ‘heilige’ plaatsen, die om hun
religieuze betekenis aantrekkingskracht uitoefenen. Bedevaarten zijn van alle
tijden! Ook vandaag de dag hebben mensen behoefte aan bezinning en zoekt men
naar diepere waarden in het leven. Wie op pad gaat en openstaat voor contacten,
komt andere mensen tegen die ook de taal van ontmoeting spreken. Juist die
ontmoetingen in combinatie met vakantie en geloof maken een reis naar Lourdes tot
een bijzondere reis. Door die ervaring word je een ander mens. Misschien hoorde
u er al enthousiast over vertellen? Ook voor niet gelovigen, buitenkerkelijken en
andersdenkenden is een reis naar Lourdes waardevol! Ook onder hen zijn er velen
‘op zoek’.
Wilt u in korte tijd een grote afstand overbruggen en op een aangename manier
reizen? Dan is vliegen naar Lourdes een aanrader. In ongeveer anderhalf uur brengt
het chartervliegtuig u van Maastricht naar Lourdes. En, wilt u met mensen uit uw
omgeving, uit de regio? Groep Westfriesland organiseert vanaf 2002 een Lourdesgroepsreis met medische, pastorale en reisbegeleiding.
Data: 28-apr t/m 3-mei en 22 t/m 27-sep.
In beide reizen zijn nog vrije plaatsen!
Voor de reis van september is zorghotel Padoue gereserveerd. Ook belangstellenden
buiten de regio zijn van harte uitgenodigd.
Aanmelden: Harry Vet ham.vet@quicknet.nl / 0228-514040.
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Ik sta graag nog weer 4 jaar voor jullie klaar.
Week in, week uit zet ik me reeds vier jaar politiek in voor jullie. Gemiddeld 12
tot 16 uur per week, dat doe ik graag. Vooral natuurlijk op de reeds bekende
onderwerpen, waarvan het behoud van de voorzieningen toch wel van groot belang
is geweest.
•
De komende vier jaar staan wat mij betreft in het teken van de volgende
onderwerpen;
•
Nog steeds het behoud van onze mooie voorzieningen
•
Aan de slag met nieuwe woningbouwplannen, ook voor Zwaagdijk
•
Op korte termijn op zoek naar een plek om te wonen voor de jeugd, dit
kan met flexwonen
•
Aanpakken van onveilige verkeerssituaties, denk hierbij aan;
o De situatie nabij de Boekert, Zwaagdijk en de Tuinstraat (Rondom
Winkelhart)
o De situatie bij de nieuwe woonwijk (Kreekrug/Zwaagdijk)
o Ontsluiting WFO
•
Wij willen weten hoe de jeugd denkt over diverse onderwerpen in een
jeugdraad
•
Zorg blijft beschikbaar voor onze kwetsbare inwoners
•
De kermisborrels blijven bestaan, zoals ze waren!
•
En verder elk onderwerp wat aandacht vraagt op het dorp.
De afgelopen vier jaar heb ik met enige regelmaat jullie meegenomen in wat er
politiek speelde binnen ons dorp. De andere politieke partijen (muv Cees Neefjes),
hebben pas weer wat van zich laten horen in Campagnetijd. Ik denk dat ik het
vertrouwen de afgelopen vier jaar niet geschaad heb en dat ik klaar ben voor nog
eens vier jaar, wellicht wel als wethouder. Het enige wat ik van jullie vraag is om 15
minuten te investeren om je stem uit te brengen op mij.
GemeenteBelangen  Lijst 3, nummer 5! Dan zal ik daarna weer veel tijd gaan
investeren in onze mooie gemeente.
Toch ook nog wat Actueels in verkiezingstijd:
Ondanks de drukke campagnetijd, hou ik natuurlijk alles in de gaten wat er rondom
ons dorp gebeurd en zal indien nodig me hier dus voor blijven inzetten. Zo ook voor
de onderstaande onderwerpen.
Camping Hauwert  Jullie hebben het ongetwijfeld gelezen dat de camping
wellicht leeg moet zijn per 1 oktober aanstaande. Waar deze inwoners naar toe
moeten, dat weet niemand. 120 inwoners elders huisvesten is in deze tijd van
woningnood onhaalbaar, daarom zullen wij een voorstel doen, om voorlopig de
situatie te gedogen. Niets nieuws, want dat was het oorspronkelijke voorstel van de
gemeente.
Arbeidsmigranten op het WFO terrein  In een eerder stadium was het bestuur
WFO, omwonenden, de dorpsraad en een groot gedeelte van de raad, het er over
eens dat we dit moeten willen. Toch lijkt het weer op de agenda te komen, wederom
de Graanmarkt 3 naast de Rabobank. Wij waren hier al tegen en blijven hier ook
tegen. De belanghebbenden hebben in het verleden al voldoende redenen gegeven
hiervoor. Laten we die meningen dan ook respecteren.
bladzijde 9

Stem 16 maart  Gemeentebelangen (lijst 3)
Gerben Gringhuis (nummer 5)
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Gemeenteraadsverkiezingen 2022.

Morgen! Morgen! Morgen!

Het verkiezingsprogramma van MORGEN! vindt u op de site:www.
morgeninmedemblik.nl
Wat betekend dit programma voor Zwaagdijk-Oost:
WONEN EN HUISVESTING:
Afgelopen 2 jaar is er eindelijk weer gebouwd. Dit waren echter wel de woningen
die 20 jaar terug al beloofd waren. Ten opzichte van die 20 jaar terug is er nu nog
steeds een flinke krimp qua inwoneraantal, dus over de volgende plannen moeten
alweer nagedacht worden!
Daarnaast zien we ook op zowel het ‘Zwaagdijker’ als het ‘Hauwerter’ deel’ van
camping Hauwert goede mogelijkheden voor wonen, verblijf en huisvesting.
Gedacht wordt dan aan: flex- en tijdelijk wonen, alternatieve woonvormen voor jong,
oud en spoedzoekers, tiny houses en z.g.n. knarrenhofjes, al dan niet in combinatie
met recreatiewoningen.
SPORT EN CULTUUR:
Om de verenigingen en de MFA een belangrijke functie te laten behouden m.b.t.
de leefbaarheid in ons dorp, pleiten wij er voor om naast de bestaande subsidies,
de accommodaties meer gebruiksmogelijkheden te geven, waardoor er meer
activiteiten kunnen plaatsvinden en er dus ook meer inkomsten gegenereerd
kunnen gaan worden.
VERKEER / VERKEERSVEILIGHEID:
Naast een snelle aanpak van de verkeers(on)veiligheid bij het winkelcentrum
ook aandacht voor de rest van Zwaagdijk. Ondanks de ingebruikname van de
westfrisiaweg een aantal jaren geleden is Zwaagdijk nog steeds een drukke (sluip)
route voor doorgaand verkeer. In tegenstelling tot andere kernen in onze gemeente
zijn er hier weinig snelheidsbeperkende maatregelen in het 50km.-gebied.
MORGEN pleit er voor om Zwaagdijk zo in te richten dat doorgaand (sluip)verkeer
ontmoedigd wordt en dat de maximum snelheid gehandhaaft kan worden, ook de
maximum snelheid van het vele landbouwverkeer dat dagelijks door ons dorp rijd
(of soms denderd). Maximum snelheden zijn er immers niet om weggebruikers te
beperken, maar juist voor hun veiligheid en de veiligheid en leefbaarheid voor omen aanwonenden.
MORGEN! kan het beter worden!.......
MORGEN! laat het beter worden!
Cees Neefjes
No.: 6. Lijst 4 Morgen!
(fusiepartij: PvdA, Progressief WestFriesland, Progressief W’hoof)
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Even voorstellen…..de kandidaat-raadsleden
D66 Medembik

We zitten vlak voor de verkiezingsdag 16 maart, en wat is het spannend!
Want dit is een goede kans om D66 een boost te geven om groter en sterker te worden in
de gemeenteraad van Medemblik. Ik, Senna Rood lijsttrekker van D66 Medemblik, heb er
alle vertrouwen in dat we daarin kunnen slagen. Vanzelfsprekend is het geheel meer dan
de som der delen. Daarom wil ik de ruimte nemen om onze verkiesbare kandidaten voor
te stellen:
#2 Geert Mos - Medemblik
In 2014 begonnen in de gemeenteraad en gaat daarmee zijn derde periode als raadslid
tegemoet. Ook bekleedt hij sinds 2018 de rol van fractievoorzitter en heeft veel ervaring in
het werkveld als arbeids- en organisatiesocioloog. Voor mij als nieuwkomer is het prettig
om van een meer dan ervaren politicus veel te kunnen leren. Als inwoner van Medemblik
maakt Geert zich in eigen stad niet alleen hard voor de verkeersveiligheid, maar ook voor
het veel groener en autoluw maken van de Nieuwstraat, dé winkelstraat van Medemblik;
#3 Hinke Louissen - Wognum
Hinke is geboren en getogen in Wognum en werkt als docent en stagecoördinator bij het
Horizon College in Hoorn. Jarenlang is zij als vrijwilliger, bestuurslid én speler betrokken
bij de Musical in Wognum. De column die Hinke al jarenlang schrijft in dorpskrant De Walhalla en haar kennis van het sociale domein maken haar tot een aanwinst voor onze partij.
Hinke is expert op het gebied van jeugdzorg en constateert dat de kosten de pan uit reizen. Zij zet zich in voor een eerlijk verhaal, waarbij maatwerk de sleutel is:
passende zorg met passende budgetten én verantwoording daarover.
#4 Bas Tensen - Wervershoof
Bas is geboren en getogen in Wervershoof, een West-Fries in hart en nieren. Bas woont
aan de Dorpsstraat en runt daar zijn eigen installatiebedrijf. Zijn rol als ondernemer zie je
terug in zijn politiek, die van pragmaticus, aanpakker en realist. Bas is een echt gemeenschapsmens, zo is hij jarenlang betrokken als vrijwilliger bij popfestival Dijkpop in Andijk.
Bas zegt nooit een woord te veel maar als hij iets zegt dan is het krachtig en kernachtig,
een fijne eigenschap in de politiek. Bas wil zich gaan inzetten voor een gemeente waar
we naar elkaar omkijken, samenwonen, samenwerken en op z’n tijd samen een feestje
mogen vieren.
#5 Frans Langedijk – Wognum
Frans is geboren in De Weere, heeft lang in Sijbekarspel gewoond en daarna in Wognum. In Abbekerk is Meester Frans een begrip, door zijn werk als leerkracht voor basisschool. Frans heeft veel vrijwilligersfuncties vervuld, bijvoorbeeld bij de voetbalverenigingen DESS en Spartanen. Frans maakt zich o.a. sterk voor de meer dan noodzakelijke
vernieuwbouwplannen van de vele ‘afgekeurde’ basisscholen in de gemeente Medemblik.
#1 Senna Rood – D66 Medemblik
Als jonge lijsttrekker ga ik mij natuurlijk inzetten voor de belangen van jeugd en jongeren.
De dolgedraaide woningmarkt is een groot probleem voor hen en waar ik zelf ook last van
ondervind. Daarom schreef ik een brief aan de gemeente, wat uiteindelijk heeft geleid tot
mijn verkiezing tot lijsttrekker voor D66 Medemblik. Ik hoop dat u een goed beeld heeft gekregen van onze kandidaat raadsleden. Voor de volledigheid verwijs ik u ook graag naar
ons verkiezingsprogramma op onze website d66medemblik.nl.
Uw stem is onze kracht, stem voor nieuwe energie, stem 16 maart D66 Medemblik!
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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, JO7, Kabouters Kwekerij Amaranth & Horizon Flower Family

Programma zondag 13 maart

Zwaagdijk 1 – Woudia 1
Aanvang 14:00 uur
Competitie
Scheidsrechter: J. Wa Bwanda
Zwaagdijk 3 – De Wherevogels 2		
Aanvang 11:00 uur
Competitie
Scheidsrechter: Joram Verlaat
Zwaagdijk 4 – AGSV 3
Aanvang 14:00 uur
Competitie
Scheidsrechter: Patrick Wiering
Sporting S VE45+ 1 – Zwaagdijk VE45+ 1
Aanvang 10:30 uur
Competitie
Vertrek 09:30
Zwaagdijk JO16-1 – AS’80 JO16-1
Aanvang 11:00 uur
Competitie
Scheidsrechter: Glenn Water

Programma zondag 20 maart
Zwaagdijk 1 – MOC 1
Aanvang 14:00 uur
Competitie
Victoria O 3 – Zwaagdijk 2
Aanvang 09:30 uur
Competitie
Zwaagdijk 3 – LSVV 6
Aanvang 11:00 uur
Competitie
Zwaagdijk 4 – WBSV 3
Aanvang 14:00 uur
Competitie
Zwaagdijk VE45+ 1 - KGB VE45+ 1
Aanvang 11:00 uur
Competitie
AS’80 JO16-2 - Zwaagdijk JO16-1
Aanvang 09:00 uur
Competitie

Scheidsrechter: R.C Muller
Vertrek 08:30 uur
Scheidsrechter: nog niet bekend
Scheidsrechter: nog niet bekend
Scheidsrechter: Peter Beers
Vertrek 07:30 uur

Terreindienst: 13 maart Rick Deken
Lijnentrekken: 12 maart Sven Ursem
Terreindienst: 20 maart Cees Sierkstra
Lijnentrekken: 19 maart Arjen Vijn
Pupil van de week voor de wedstrijd Zwaagdijk 1 – Woudia 1
Noud en Nina Koeman
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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 6 maart
Strandvogels 1 – Zwaagdijk 1		
Koedijk 4 – Zwaagdijk 2		
Flevo 3 – Zwaagdijk 3		
KGB VE45+1 – Zwaagdijk VE45+ 1		

5-0
8-1
2-0
3-0

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

Minutenspel Zwaagdijk 1 – Woudia 1

Komende zondag staat de thuiswedstrijd tegen Woudia op het programma. Bij elke
thuiswedstrijd hoort natuurlijk weer het minutenspel. Kijk snel op www.rkvvzwaagdijk.nl welke minuut jij hebt!

LOTERIJ DONATEURS KAARTEN seizoen 2021-2022

Na de derby tegen Woudia op zondag 13 maart zal de loterij plaatsvinden.
Hierna volgt er nog een kort optreden van de gelegenheidsband “malle vent” met
gastoptreden van Bas Berkhout en Enrico Kors.
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

Programma zaterdag 12 maart
11:00 uur
Valken de JO11-1 - Zwaagdijk RKVV JO11-1
Vertrek 10:15 uur, rijders; de ouders van Rick Karsten en Pieter Sijm
09:30 uur
Valken de JO9-2 - Zwaagdijk RKVV JO9-1
Vertrek 08:50 uur, rijders; de ouders van jaap Wiering
08:45 uur
Spirit 30 (SC) JO8-2 - Zwaagdijk RKVV JO8-1
Vertrek 08:15 uur , rijders; de ouders van Chaz Laan
Programma JO07 Sportpark Immerhorn (Enkhuizen)
08:45 uur
s.v. Enkhuizen JO7-2 - Zwaagdijk RKVV JO7-1
08:55 uur
s.v. Enkhuizen JO7-3 - Zwaagdijk RKVV JO7-1
09:05 uur
Zwaagdijk RKVV JO7-1 - Strandvogels JO7-1
Vertrek 8:00 uur, rijders; de ouders van Calitus van Diepen

Programma zaterdag 19 maart
10:00 uur
Zwaagdijk RKVV JO11-1 - Strandvogels JO11-1
Scheidsrechter; Ryan Kennedy, Kantine dienst de ouders van Martijn Rood
10:00 uur
Zwaagdijk RKVV JO9-1 - Medemblik FC JO9-1
Scheidsrechter Jacob Jan Wiering, Kantine dienst de ouders van Hidde Koster
10:00 uur
Zwaagdijk RKVV JO8-1 - Woudia JO8-1
Scheidsrechter Steef Stap, Kantine dienst de ouders van Sil Koster
Programma JO07 Sportpark De Westrand (VVW)
09:00 uur
Vertrek 8:30 uur, rijders; de ouders van Jasper Kok
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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.

Programma zaalcompetitie
Senioren 1
13 mrt 13:00
16 mrt 20:45
19 mrt 19:30
27 mrt 13:00
3 apr
13:00
9 apr
19:00
24 apr 13:00
1 mei
13:00
8 mei
12:15

Quick DS1 - Legmeervogels DS1		 De Dars, hal 2
KRAS/Volendam DS2 - Quick DS1		 Opperdam
Con Zelo DS1 - Quick DS1
Sportpodium Waarland
Quick DS1 – AHC’31 DS1		 M.C. De Muiter
Quick DS1 – Con Zelo DS1		 De Dars, hal 2
Graft DS1 – Quick DS1		 De Oosterven
Quick DS1 - OTTO Work Force/VOC Amsterdam DS3 De Dars, hal 2
Quick DS1 – KRAS/Volendam DS2		 De Dars, hal 2
Westsite DS3 - Quick DS1		 Calandhal

B-jeugd H-Q
13 mrt 11:10
19 mrt 19:00

Hauwert/Quick DB1 - Spartanen DB1		 De Dres
Westf./SEW DB2 - Hauwert/Quick DB1		 De Dres
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3 apr
10 apr
24 apr
8 mei

10:10
11:50
13:30
10:10

Hauwert/Quick DB1 – Westf./SEW DB2		
Hauwert/Quick DB1 - D.T.S. ‘48 DB1		
Westfriezen DB2 - Hauwert/Quick DB1		
Hauwert/Quick DB1 - Niedorp DB1		

De Dres
De Dres
Sporthal Zwaag
De Dres

C-jeugd Q-H
13 mrt 11:45
19 mrt 13:45
3 apr
11:45
10 apr 12:00
24 apr 11:55
8 mei
11:00

Quick/Hauwert DC1 - Spartanen DC1		
Westfriezen DC2 - Quick/Hauwert DC1		
Quick/Hauwert DC1 - Westfriezen DC2		
Quick/Hauwert DC1 - SSV/Sporting S DC1
Excelsior ‘53 DC1 - Quick/Hauwert DC1		
SV De Valken DC1# - Quick/Hauwert DC1		

De Dars, hal 2
Sporthal Zwaag
De Dars, hal 2
De Dars, hal 2
De Kloet
De Banne

D-jeugd H-Q
13 mrt 10:25
19 mrt 10:00
3 apr
13:05
10 apr 10:10
23 apr 10:00
8 mei
12:10

Hauwert/Quick D1 - Vido D1		
Spartanen D1 - Hauwert/Quick D1		
Hauwert/Quick D1 - Spartanen D1		
Hauwert/Quick D1 - D.T.S. ‘48 D2		
Quintes/VVW D1 - Hauwert/Quick D1		
Hauwert/Quick D1 - Sporting Andijk D1		

E-jeugd H-Q
13 mrt 09:30
19 mrt 10:00
27 mrt 13:00
3 apr
12:10
10 apr 10:55
24 apr 10:00
8 mei 12:55

Hauwert/Quick E1 - SV De Valken E1		 De Dres
Westfriezen E3 - Hauwert/Quick E1		 Sporthal Zwaag
Hugo Girls E2 - Hauwert/Quick E1
Sportcentrum Noorderend
Hauwert/Quick E1 - Westfriezen E3		 De Dres
Hauwert/Quick E1 - Tornado E3		 De Dres
SV De Valken E2 - Hauwert/Quick E1		 De Banne
Hauwert/Quick E1 - Sporting Andijk E2		 De Dres

Uitslagen
5 mrt
6 mrt
6 mrt

Quintes/VVW DC2 - Quick/Hauwert DC1		
AHC ‘31 DS1 - Quick DS1		
Hauwert/Quick D1 - Niedorp D2		

De Dres
De Bloesem
De Dres
De Dres
De Dars, hal 1
De Dres

17-24
29-22
8-22

Mededelingen
Nieuwe handballen te koop
Wanneer iemand een nieuwe bal wil aanschaffen, stuur dan een mailtje naar
quick@handbal.nl 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.

bladzijde 16

de schakel 11-03-2022

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

112
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

Overweegt u
zonnepanelen
aan te schaffen?
Laat ons de btw en de fiscale kant voor u regelen.

Vraag
vrijblijvend
een offerte
aan!

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

