De Schakel

1 juli 2022
50e jaargang no. 2531

Oplage per week 350		
Zwaagdijk-Oost 01-07-2022 50e jaargang no 2531

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
05 juli

Oud papier 1e elftal

09 juli

RKVV jeugd, Kuubskistentoernooi

26 juli 		

Vergadering Dorpsraad, Dorpshuis, 10.00 uur

28 juli           	

KBO, Schuitentocht Zwaagdijk

02 augustus

Oud papier 2e elftal

18 augustus  

KBO, Zomersoos in het Dorpshuis met Skroivendevort

30 augustus

Vergadering Dorpsraad, Dorpshuis, 10.00 uur
Oud papier Veteranen

09 september Sport instuif 15.00-17.00u handbal, voetbal en tennis
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: 14de Zondag door het jaar.
Zondag 3 juli 10.00 uur: Woord en Communieviering
met Pastor T. Immen-Bruinsma, Gemengd Koor
Gebedsintenties
Overleden: Joop Grent. Dat hij worden gedragen door ons gebed.
Maria Hoendervanger en Ger van Meerbeek
Maria Sjerps en Pieter Neefjes
Jo en Gré Sierkstra-Boots, André Sierkstra
Jan Hetsen en Greta Hetsen-Fit
Johannes Schouten en Johanna Schouten-Wiering
Voor onze zieken thuis en in een verpleeghuis en voor alle oorlogsslachtoffers.
Dat zij allen die steun en aandacht krijgen, die ze verdienen.
Themastelling: Oogsten
Oogsten is vooral de handen uit de mouwen steken en vruchten gaan verzamelen.
Dat zien we in de lezingen. In de eerst lezing is het voor de bevolking van Jeruzalem hard werken om hun herwonnen stad weer op te bouwen. Er moet nog heel
wat gebeuren voordat de oude luister hersteld is. De onvermoeibare Paulus moet
de Galaten uitleggen dat joden en heidenen vanaf nu één gemeenschap voor God
kunnen vormen, een nieuwe schepping. Zijn oogst bestaat uit nieuwe kansen op
een mooie wereld. Jezus stuurt 70 leerlingen de wijde wereld in om de Blijde Boodschap te verkondigen. Dat gaat niet zonder gevaren of zonder teleurstellingen.
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Ze moeten heel wat werk verzetten en alle kansen aangrijpen. Dan zal er geoogst
worden: dan komt er welzijn en vrede voor allen.
Wij, lezers, worden ook opgeroepen om te werken in de oogst, om liefde en goedheid te verspreiden waar we maar kunnen. Een gemeenschap moet door alle leden
gedragen en vooruit geholpen worden. We zijn allemaal arbeiders voor de oogst.
Bron: Bern Media Liturgie.
Koster:
G. Karsten-Slaman
Lectrice:
H. Bleeker-Jongert
Collectant: W. Tieken
De collecte in de viering is bestemd voor de onkosten van onze Sint Jozefkerk.
De collecte wordt van harte bij u aanbevolen.
Hartelijk dank voor uw bijdrage.
Kerkelijke agenda.
Zondag 10 juli om 10.00 uur: Woord en Communieviering met R. Wiering.

Iedereen kleurt zijn of haar zondag anders in…
Misschien is dit de enige morgen van de week waarop u niets hoeft te doen;
kunt u langzaam wakker worden en heerlijk lang en rustig ontbijten. Of misschien
moet er veel gebeuren: kinderen naar een wedstrijd brengen of zelf sporten.
Of is de zondagmorgen het moment om naar de kerk te gaan of op tv een viering
volgen. En ook zijn er steeds meer mensen die op zondag de wekelijkse boodschappen halen.
Wij zijn gister thuis gekomen van de 4daagse in ‘t Gooi en daarom vandaag even
lekker niets. En is daar de zondag, de 7e dag, niet voor bedoeld?
De oude Egyptenaren rustten al op de 7e dag, en ook andere godsdiensten of
levensbeschouwingen hebben hun rustdag.
In het Oude Testament staan de 10 geboden of leefregels, waarin ook wordt opgeroepen om de 7e dag te rusten. En sinds keizer Constantijn in het jaar 321 in zijn
immens grote Keizerrijk de basis legde voor het christendom, geldt ook hier in het
westen de zondag als rustdag.
Wist u trouwens, dat in die oude bijbelboeken die rust niet alleen voor mensen maar
ook voor de aarde geldt? Elk 7e jaar mocht de aarde niet bewerkt worden: de grond
moest rust krijgen.
Die wijsheden uit de Bijbel zijn zo gek nog niet. Misschien zijn zij de oplossing voor
de vele overbelaste mensen én voor onze zwaarbelaste aarde?
Hoe u de rustdag ook inkleurt, ik wens iedereen zinvolle zondagen toe.
Vriendelijke groet, pastor Tiny
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Burendag/Nexus
Op 24 september is het Nationale Burendag, en als we de
reclame spotjes zouden volgen, zou elke wijk in Zwaagdijk dit
apart kunnen, moeten vieren.
Maar…………………
Zwaagdijk zou Zwaagdijk niet zijn, om ook daar een eigen invulling aan te willen
geven.
Wij willen natuurlijk de Burendag met zoveel mogelijk Zwaagdijkse medemensen
vieren en dus hebben we het volgende bedacht:
In het allernieuwste stukje van onze nieuwbouw, “de Kreekrug” organiseren wij een
gezellige happening, met koffie, taart, springkussens voor de kinderen, een barretje
met versnaperingen, een lekker gezellig stukje muziek, gewoon een leuke middag
voor wie wil.
We hopen dat u deze datum alvast noteert, want na
twee jaar zonder Burendag wordt het wel weer eens
tijd om “uw buur te spreken”.
Namens Nexus, Gea.

Zomeravondfietstochten Café “de Ark”
6 Wekelijkse Fietstochten
Eerste tocht 4, 6 of 7 juli
Vervolgens 5 wekelijkse tochten op
		
maandag, woensdag of donderdag
Na 6 volbrachte tochten een warme maaltijd als beloning!
Starten tussen 17.00 -19.00 uur
Inschrijfgeld € 4,-- p.p. (incl. Koffie/thee na terugkomst)
Café “De Ark, Nieuwedijk 39, Zwaagdijk-Oost
0228 – 58 1906
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Te koop:
Ze zijn er weer!!!

Nieuwe aardappelen
Op het vertrouwde adres:
Zwaagdijk Oost 210
Tel.: 0228 58 2698

Bericht van de redactie
Binnenkort begint de vakantieperiode weer en komt er weinig kopij binnen
voor de Schakel.
Ook voor de medewerkers is het dan een tijd om er even tussenuit te gaan.
De Schakel zal dan ook 3 weken niet verschijnen.
De Schakels van vrijdag 29 juli, 5 en 12 augustus
komen te vervallen.
De eerste Schakel na de zomerstop zal zijn
die van vrijdag 19 augustus.
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Zomeravondfietstochten Café “de Ark”
Het is weer tijd voor de traditionele zomeravondfietstochten.
Wekelijks een fietstocht van ongeveer 25 km á 30 km door het Westfriese
landschap met na 6 volbrachte tochten een warme maaltijd als beloning.
Dat worden weer 6 gezellige weken met een leuke fietstocht, een koppie, borreltje
en praatje op het (hopelijk) zonnige terras. En natuurlijk zijn ook dit jaar weer de
befaamde punten gebak weer verkrijgbaar!
Maandag 4, woensdag 6 of donderdag 7 juli kan de eerste tocht van een
reeks van 6 gereden worden.
Vervolgens tocht 2 op 11, 13 of 14 juli, tocht 3 op 18, 20 of 21 juli,
tocht 4 op 25, 27 of 28 juli, tocht 5 op 1, 3 of 4 augustus en
tocht 6 verspreid over 8, 10, 11, 15 en 17 augustus
(dit in verband met maaltijd na laatste tocht).
Starten kan tussen 17.00 en 19.00 uur,
inschrijfgeld  € 4,--, dit is inclusief een kop koffie/thee bij terugkomst.
tot ziens in café de Ark, Nieuwedijk 39, Zwaagdijk-Oost

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

50 JAAR

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

hoorn@vanoverbeek.nl | 0229 - 27 17 77 | Lepelaar 3 | 1628 CZ Hoorn
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Openingstijden:
			
			

Maandag
Dinsdag		
Vrijdag: 		

Appelmarkt 10 a
1681 PE Zwaagdijk
tel: 06 - 526 841 19
www.kizzyhairstyling.nl
kizzyhairstyling@live.nl
13:00 - 20:00 u
13.00 - 17:00 u
09:00 - 17:00 u

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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Voor uw perfe
• Boxsprings
• Slaapkamers
• Ledikanten
• Matrassen
• Latten bodems
• Matras beschermers

• Dekbedden
• Dekbedovertrekken
• Hoeslakens
• Moltons
• Kussens
• Slopen

Boogerd 6 - 1687 VX Wognum - tel. 0229 57 52 83 - fax 0229 57 52 85

www.actiematras.nl
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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		
Kwekerij Amaranth & Horizon Flower Family
JO9 		
Kwekerij Amaranth & Horizon Flower Family
JO8 		
Kwekerij Amaranth & Horizon Flower Family
JO7 		
Kwekerij Amaranth & Horizon Flower Family
Kabouters
Kwekerij Amaranth & Horizon Flower Family
Familietoernooi 2022 een prooi voor de familie Pronk
Afgelopen zondag werd na 2 jaar afwezigheid eindelijk weer het familietoernooi
georganiseerd. Helaas op het laatste moment nog een afmelding, waardoor er in
totaal 12 teams mee deden.
Met 2 poules van 6 speelde elk team 5 poulewedstrijden en 1 wedstrijd tegen het
team met dezelfde eindrankschikking in de andere poule.
Uiteindelijk ging de finale tussen de familie Pronk en de familie Neefjes.
Na de reguliere tijd stond het nog steeds gelijk, waardoor de ‘golden goal’ ingevoerd
werd. Het team dat als eerste zou scoren zou winnen!
De familie Pronk ging uiteindelijk met de titel aan de haal. Van harte gefeliciteerd!
De Fair-Play prijs ging naar de familie van Diepen.
Kuubkistentoernooi 2022
Wegens een tekort aan animo hebben wij helaas moeten besluiten om het
kuubkistentoernooi van 9 juli niet door te laten gaan.
Het jeugdtoernooi gaat wel gewoon door.
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
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Jeugdvoetbal
Trainingstijden Jeugd
JO7
dinsdag
van 17.15 tot 18.00 uur
JO8 / JO9 dinsdag
van 18.00 tot 19.00 uur
donderdag van 18.00 tot 19.00 uur
JO11
dinsdag
van 18.00 tot 19.00 uur
donderdag van 18.00 tot 19.00 uur
Keepertraining JO8 t/m JO11
donderdag van 18.00 tot 18.30 uur
JO16
donderdag van 18.30 tot 19.30 uur

Jeroen
Maurits, Ryan
Erik en Marthijs
Paul
Ted
Dave
Pieter

Toernooi Agenda van onze Jeugd
Zodra de programma’s van de toernooien bekend zijn,
zullen wij deze uiteraard
via de app met de teams delen.
JO7
SEW-toernooi 			
zaterdag 02 juli 2022
Eerste wedstrijd 08:50 uur. Vertrek 8:15 uur.
Rijders; de ouders van Sepp Eijbrink en Noah Korstanje
Kuubskisten-toernooi 		
zaterdag 09 juli 2022
VVS’46-toernooi 			
zaterdag 27 augustus 2022
JO8
SEW-toernooi 			
zaterdag 02 juli 2022
Eerste wedstrijd 8:30 uur. Vertrek 7:50 uur.
Rijders; Luca van Schaik en Roy Bouman
Kuubskisten-toernooi 		
zaterdag 09 juli 2022
VVS’46-toernooi 			
zaterdag 27 augustus 2022
JO9
SEW-toernooi 			
zaterdag 02 juli 2022
Eerste wedstrijd 8:30 uur. Vertrek 7:50 uur.
Rijders; de ouders van Hidde Koster
Kuubskisten-toernooi 		
zaterdag 09 juli 2022
VVS’46-toernooi 			
zaterdag 27 augustus 2022
JO11
Kuubskisten-toernooi 		
VVS’46-toernooi 			
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De ideale plek voor al uw...
• Familie aangelegenheden
(feest/uitvaart/kraamfeest)
• Sport activitieiten (ook tennis)
• Culturele activiteiten
• Spelletjes dag / avond
• Biljart (snooker) avond
• Kinderfeestjes
• Vergaderingen
• Kaart drive

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

Barruimte / kleine vergaderzaal
te huren per dagdeel en gymzaal per uur.

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
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
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
0228 58 2698

www.dorpsblad.nl

KLEURPLAAT
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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

