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 Oplage per week 350  
 Zwaagdijk-Oost 11-02-2022 50e jaargang no 2511

   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 februari Oud papier 2e elftal
15 maart Oud papier Veteranen
08 april Gemeenschapsveiling
12 april Oud papier 4e elftal
10 mei Oud papier 3e elftal
07 juni Oud papier 1e elftal
05 juli Oud papier 1e elftal

Spreuk van de maand februari 2022.

Als je het beter hebt dan anderen, 
bouw je geen hongerhek, 

maar een langere tafel.
Deze spreuk vertegenwoordigt de waarden waar Cordaid voor staat: omzien 
naar elkaar en geven om anderen die het minder hebben. Op deze manier 
kunnen we samen de wereld een beetje mooier maken.
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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: 6de Zondag door het jaar.

Zondag 13 februari 2022: Kerkopenstelling. 
Themastelling: Groot in kleine dingen. 

Deze Valentijn-bijeenkomst wordt geleid door Pastor T. Immen-Bruinsma. 
Het Gemengd koor zingt. 
In deze bijeenkomst kan ieder zijn eigen inbreng hebben. 
Alsmede ook de groep Provider die voor heerlijke cup-cake’s gaat zorgen.
Deze worden verkocht achterin de kerk en de opbrengst is voor KiKa.
Er is koffie drinken na de viering.

Gebedsintenties.
 Klaas Verdonk
 Maria Scholmeyer 
 Gon, Sam, Vincent Kappelhof en Jaap Neefjes
 Cees de Boer, Piet de Boer, Trien de Boer-Wiering en Jan-Joris
 Arie Neefjes

Lectrice: T. van Diepen-Jonker; Koster: G. Karsten-Slaman
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. 
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Iedereen is welkom in onze Sint Jozefkerk,
Maar denk om elkaar, door een mondkapje te dragen 
en handen te ontsmetten bij binnenkomst.
En neem de ruimte, door 1,5 mtr. uit elkaar te gaan zitten.
Als u zit, mag het mondkapje af.

Kerkelijke agenda. 
En dan mogen we natuurlijk ook de verjaardag van onze pastor niet vergeten.
Donderdag 10 februari mag Tiny haar verjaardag vieren. 
Dat het voor haar en haar gezin een sfeervolle dag mag zijn.
Zondag 20 februari 2022 om 10.00 uur: Woord en Communieviering 
                 met Pastor T. Immen-Bruinsma. 

De nieuwe Samen Kerk ligt weer achter in de kerk
en kan weer meegenomen worden.

Valentijnsdag

Maandag is het Valentijnsdag, de dag van de liefde. Het zal ons thema zijn in de  
samenkomst a.s. zondag. Met inbreng van velen, jong en oud.

Waarom Valentijn in de kerk vieren? Wat zegt ons de bijbel over de liefde? Maar 
ook zullen we op verrassende wijze het verhaal van de monnik Valentijn horen.
En net als bij Driekoningen krijgen de aanwezigen de gelegenheid om te vertellen 
over hun eigen ervaringen met deze dag. We vertellen elkaar onze verhalen of 
misschien is er een mooi gedicht?

Ook de jongeren van Provider zijn aanwezig en wellicht hebben zij 
verhalen, waarvan wij nog iets kunnen leren. Tenslotte zijn zij veel meer 
dan ouderen met dit feest opgegroeid. Zelf zag ik het eerlijk gezegd 
als iets nieuws, dat overgevlogen was uit Amerika en vooral goed was voor de 
commercie. Tot die ene keer……  En zo heeft ieder zijn of haar eigen verhaal.

Die jongeren van Provider gaan net als 2 jaar geleden weer cupcakes bakken. Toen 
hebben ze die na hun voorstellingsviering verkocht, waarbij de opbrengst was voor 
Kika, waar onderzoek wordt gedaan naar kanker onder kinderen.

Intussen zijn deze jongeren gevormd en zitten bij Provider. Door corona konden ze 
nog niet echt samenzijn maar nu gaan zij zich op Valentijn samen opnieuw inzetten 
voor Kika. Over liefde gesproken….
Ons koor zal mooie liederen zingen, waaronder een aantal uit die 
presentatieviering, zodat iedereen, jong en oud, mee kan zingen. En dan is er 
koffie…… met cupcakes. 

Vriendelijke groet, Tiny Immen
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Hoi allemaal,
De jongens en meiden van provider 9 gaan cupcakes bakken/versieren en 
verkopen voor Kika. Zondagochtend tijdens een samenzijn in de kerk van 
10.00 tot 10.30u kunt u de cupcakes kopen.  

De cupcakes kosten €1,- per stuk  
en de opbrengst is geheel voor Kika.

We hopen natuurlijk dat jullie allemaal cupcakes komen kopen voor dit 
goede doel. Tot zondag 10.00 uur!
U mag ze ook van tevoren al bestellen bij ons, dan zorgen wij 
dat ze zondagochtend voor u klaar staan. De bestelling graag 
voor zaterdag 13.00u doormailen naar 
info@liannebreg.nl  Alvast bedankt namens Kika!

Met vriendelijke groet, Provider 9

Ineke Kok, Eveline Dudink, Manon Sijm, Chantal van Diepen, 
Lianne Breg en Yvonne Sierkstra

Weten wat jouw  
woning waard is?

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

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

Aantoonbaar het beste resultaat

Een persoonlijke aanpak

Eerlijk advies

4 vestigingen in Noord-Holland

Vraag naar de gratis waardebepaling!

8,7
Beoordeling:

Al 50 jaar dé lokale NVM makelaar
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GemeenteBelangen voor Zwaagdijk

Over een paar weken is het al weer zover. De gemeenteraadsverkiezingen staan 
weer op de agenda. De verkiezingsborden staan straks weer in alle kernen met de 
daarbij behorende posters.
Ook die van GemeenteBelangen zal er weer tussenhangen met de lokale 
kandidaten. Vanuit Zwaagdijk zal ik me wederom verkiesbaar stellen, ik wil graag 
door met het inzetten voor “ook” de kleine kernen.

Voorzieningen:
Wat wij erg belangrijk vinden, is het behoud van onze voorzieningen. Er is veel 
onduidelijkheid bij de verenigingen welke kant het uiteindelijk in de toekomst op zal 
gaan. Voor ons is dit niet onduidelijk; School, Sport en Dorpshuis zijn essentieel 
voor kleine kernen. Wat ons betreft blijven deze dan ook bestaan op Zwaagdijk!

Woningbouw:
Gelukkig vordert de woningbouw gestaag, een mooie nieuwe woonwijk wordt 
gevormd. Maar wat als deze klaar is? Vele partijen staren zich blind op Wogum, 
Wervershoof, Medemblik en Andijk. Hier zijn grote plannen en visies voor 
geschreven. Wat ons betreft moeten we vaart maken met nieuwe visies voor de 
kleine kernen, zodat wanneer het kan er verder gebouwd kan worden. We willen 
niet weer 20 jaar wachten op de volgende uitbreiding van ons dorp.

Verkeersveiligheid:
Wij willen graag dat het gebied rondom de ontsluiting van de nieuwe wijk aangepakt 
gaat worden. Dit wordt onoverzichtelijk en is onveilig voor de voetgangers uit de 
nieuwe wijk. Een ander doorn in ons oog is de verkeerssituatie nabij het Winkelhart. 
Deze trage gang van zaken doet geen recht aan de inzet van omwonenden, 
dorpsraad en winkeliers. Hier blijven wij onverminderd aandacht voor hebben.

Sociaal Domein:
Iedereen leest het wel, het sociaal domein kost de gemeente (te) veel geld. De 
jeugdzorg en de WMO zijn hier debet aan, met dank aan de landelijke politiek. 
Zelf na een uitspraak van een arbitragecommissie, weigert Den Haag extra gelden 
beschikbaar te stellen, sterker nog bezuinigingen zullen nog gaan volgen. Erg zuur, 
want dit gaat ten koste van de voorzieningen in onze kernen en onze inwoners 
(hogere belastingen). Wij blijven ons inzetten voor betaalbare zorg.

Recycletarief:
Dit is een omstreden maatregel, die ingevoerd is. We horen veel tegenstanders, 
maar weten gelukkig ook dat er voorstanders zijn. Over één ding is iedereen het 
wel eens, de communicatie omtrent de invoering hiervan is niet voldoende geweest. 
In een volgende bijdrage kom ik hier uitgebreider op terug.

Kermis(borrels):
Het is al bijna uit onze geheugens. De kermis met haar kermisborrels, een echte 
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West Friese traditie. Toch hebben wij goede hoop, dat dit jaar weer een kermis 
georganiseerd kan worden. Binnen de gemeente is er gesproken over maximale 
tijd van 3 uur voor kermisborrels. Wij vinden dit betuttelend en niet nodig, wij zijn 
juist trots op hoe het gaat in Zwaagdijk. Namelijk in overleg tussen de jongeren en 
de horeca. Dit zou een voorbeeld moeten zijn voor de hele gemeente. Evenals dat 
wederom de jongeren samen met de Ark zorgen voor een mooi programma.

Dus ga je voor behoud van de voorzieningen, meer woningbouw, betere 
verkeersveiligheid, betaalbare zorg en behoud van de traditionele kermisborrels. 
Kies dan voor GemeenteBelangen.

Heb je een vraag? 
Bel of mail gerust => gerben.gringhuis@raadmedemblik.nl / 06-10200403
Met vriendelijke groet, Gerben Gringhuis
GemeenteBelangen Lijst 3, nummer 5

Bridgeclub Zwaagdijk

Na een uitermate spannende ochtend door het schaatsen de knop omzetten en 
richting Sarto.
Een fijne bridgemiddag volgde. 
De uitslag is als volgt:
A-lijn:  1e Els Deen/Nel Pastoors
           2e Elly Neuvel/Piet Roozendaal
           3e Tiny Kooter/Klaas Kloosterman
 
B=lijn: 1e Arie Breg/Rini Karsten
           2e Corrie v.Soest/Theo Koedooder
           3e Lies en Cor van der Spek
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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 
 
P r o g r a m m a   z o n d a g   1 3     f e b r u a r i 
Berkhout 1 – Zwaagdijk 1 
  Aanvang 14:00 uur Competitie Scheidsrechter: P.G. Steur 
Valken 3 – Zwaagdijk 2  
  Uitgesteld 
Zwaagdijk 3 – Hauwert 2   
  Aanvang 11:00 uur  Competitie Scheidsrechter: Siemen van Diepen 
Zwaagdijk 4 – ASV’55 3 
  Aanvang 14:00 uur Competitie Scheidsrechter: Joram Verlaat 
Hollandia VE45+ 1 – Zwaagdijk VE45+11     
  Aanvang 11:00 uur Competitie Vertrek: 10:00 uur 
Koninklijke HFC JO16-3 – Zwaagdijk JO16-1 
  Aanvang 08:45 uur Competitie Vertrek: 07:15 uur  
 
P r o g r a m m a   z o n d a g   2 0   f e b r u a r i 
Zwaagdijk 1 – St George 1 
  Aanvang 14:00 uur Competitie Scheidsrechter: S. Korver 
LSVV 5 – Zwaagdijk 2  
  Aanvang 10:00 uur Competitie Vertrek 08:45 uur 
Flevo 3 – Zwaagdijk 3   
  Aanvang 12:00 uur  Competitie Vertrek: 11:00 uur 
KSV 6 – Zwaagdijk 4 
 Aanvang 14:00 uur Competitie Vertrek: 12:45 uur 
Zwaagdijk VE45+ 1 – SV Enkhuizen VE45+ 1   
  Aanvang 11:00 uur Competitie Scheidsrechter: Peter Beers 
Zwaagdijk JO16-1  Vrij
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Terreindienst: 13 februari Joost Fischer 
Lijnentrekken: 12 februari Arjen Vijn 
Terreindienst: 20 februari Rick Deken 
Lijnentrekken: 19 februari Patrick Ursem 
 

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

LAATSTE KANS: DONATEURS KAARTEN seizoen 2021-2022 
Aangezien het 1e elftal door een wijziging in het competitie programma pas op 20 
februari zijn eerste thuiswedstrijd speelt kan er tot vrijdag 18 februari nog een 
donateurskaart gekocht worden. Dus wilt u onze voetbalvereniging steunen en 
daarnaast kans maken op een van de prijzen in onze loterij op zondag 20 februari? 
Koop een donateurskaart en u steunt de vereniging in de algemene kosten. Zo zijn 
wij in staat om (jeugd)activiteiten te organiseren en de contributie voor de jeugd zo 
laag als mogelijk te houden.
U kunt het bedrag, waarvoor u onze vereniging wilt steunen, zelf bepalen.
Het bedrag kunt u overmaken via NL40RABO0160691087 o.v.v. uw naam en adres. 
Bij betaling van 10 euro of meer ontvangt u dan een donateurskaart thuis en speelt 
u automatisch mee met de loterij tijdens de thuiswedstrijd van het 1e elftal tegen St. 
George op 20 februari.
Bij de loterij maakt u kans op de volgende prijzen:
1e prijs € 100
2e prijs € 75
3e prijs    € 50
4e prijs  € 25
5-9e prijs € 10 
Alle prijswinnaars krijgen tevens persoonlijk bericht.
Alvast bedankt voor uw steun! 
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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

P r o g r a m m a   z a t e r d a g   1 2   f e b r u a r i

09:40 uur Strandvogels JO11-1 - Zwaagdijk RKVV JO11-1   
 Vertrek 9.00 uur, Rijders; de ouders van Pieter en Dave 

09:00 uur Zwaagdijk RKVV JO9-1 - Westfriezen JO9-4 
 Scheidsrechter; Jacob Jan Wiering, Kantinedienst de ouders van Ian 

10:30 uur Medemblik FC JO8-1 - Zwaagdijk RKVV JO8-1   
 Vertrek 9.45uur, Rijders; de ouders van Luca 

Programma JO07 Sportpark De Westrand (VVW))
 10:00 uur VVW JO7-2 - Zwaagdijk RKVV JO7-1   
 10:10 uur KGB JO7-1 - Zwaagdijk RKVV JO7-1  
 10:20 uur Zwaagdijk RKVV JO7-1 - VVW JO7-1  
 Vertrek; 9.30 uur, Rijders; de ouders van Lars Schilder 

Na dit weekend is de 3e fase van dit seizoen alweer gespeeld. 
De 4e fase is van 12 maart t/m 21 mei 2022.

Uitslagen zaterdag 5 februari

Zwaagdijk RKVV JO11-1 - Always Forward JO11-3  Verzet naar a.s. don. 18.00u
Always Forward JO9-4 - Zwaagdijk RKVV JO9-1      8-9
Zwaagdijk RKVV JO8-1 - Medemblik FC JO8-2 3-4

Wedstrijdverslagen jeugd – zaterdag 5 februari 2022
⚽ RKVV Zwaagdijk JO9 ⚽
Vandaag moesten we naar Hoorn om tegen Always Forward te spelen. Gelijk in de 
in de eerste minuut stond Noud mooi vrij en schoot op doel, helaas net niet, maar 
daar was Hidde en die scoorde alsnog de 0-1. Toen een mooie pass van Nina naar 
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Hidde naar Noud op links en goal!!! Wat goed samengewerkt 0-2. Toen Hidde de 
bal mooi afgepakt van de tegenstander en schoot naar Chaz, die de 0-3 maakte. 
Daarna kwam de tegenpartij in actie, maar daar was Stijn die de bal wederom mooi 
tegenhield. Jullie waren goed aan het verdedigen achter, Nina zelfs een tikkie-
takkie tussendoor en toen een mooie bal van Hidde naar Sil, helaas net niet. En wat 
de tegenpartij ook probeerde ze kwamen bijna niet langs Roy, wat stond hij goed te 
verdedigen! Toen een mooie tegenaanval, deze was echt niet te houden, 1-3. Gelijk 
Chaz weer mooi uitgelopen met een schot naar Noud die probeerde te scoren, 
keeper hield m niet goed vast en kon Noud deze er alsnog inlopen, 1-4. Toen een 
pass van Nou op Chaz , ook deze hield de keeper tegen maar hij kwam terug en 
liggend scoorde Chaz de 1-5. Toen nog een mooi tegendoelpunt en was het tijd 
voor limonade. 2-5

Na de rust meteen in actie en scoorde we de 2-6. Sil een heel mooi schot op doel, 
maar helaas net op de paal. Wel supergoed gewerkt! Daarna nog twee goals van 
Chaz 2-8 en toen een hele mooie assist van Hidde aan Sil en die schoot de 2-9 
erin. Toen werd de tegenpartij wakker en begonnen supergoed te spelen. De een 
na de andere goal vloog erin. Een lopje over Stijn heen, we konden er niets aan 
doen, maar gelukkig hebben we toch de winst gehouden en eindigden we met 8-9.

Groetjes van Nina

⚽ RKVV Zwaagdijk JO8 ⚽
Het was behoorlijk koud afgelopen zaterdag maar goed gekleed 
ging Zwaagdijk toch de strijd aan!
We werden gelijk wakker geschud en direct na het beginsignaal stormde Medemblik 
naar het doel van Zwaagdijk en het duurde niet lang of Medemblik stond 0-1 voor, 
We werden een beetje overdonderd maar konden ons herpakken en wat meer 
weerstand bieden en kregen zelfs goede kansen.. maar erin wilde ze nog niet, en 
zo ging het redelijk gelijk op. Dankzij Luca bleef de 0-2 bespaard.

Na een kwartiertje ongeveer werd vanaf de zijkant de vrijstaande Sil aangespeeld 
en zonder na te denken poeiert hij de bal in de goal! 1-1 

Hier werden we enthousiast van, op het moment dat Irene Schouten als snelste 
de 3000 meter schaatste was het Nout die de 2-1 erin tikte! Het ging lekker nu, 
echter, de kou speelde toch wel een rol en was het lastig om lekker te voetballen. 
Medemblik kon al snel de gelijkmaker maken (2-2) we snakte naar de rust om 
binnen even op te warmen!

Opgewarmd en al begonnen we aan de 2e helft en dat ging weer gelijk op, 
wederzijdse kansen, Lennart op z’n tijd een goeie duik, en aan de overkant de 
nodige kansen, wat achteraf onze pech is geweest. 

Na 10 minuten was het toch Medemblik die efficiënt met de kansen om ging en de 
2-3 maakte en niet veel later zelfs de 2-4!
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En zoals gezegd zat het geluk ons ook niet mee, 2 grote kansen, bal op de paal, 
bal op de lat. Nout, Sil, Chaz, Luca maar ook de nieuwe speler Ilke, met z’n 
4en drukten ze Medemblik steeds naar achter maar de bal wilde er niet in.. Als 
Medemblik dan weer counterde stonden Mila en Roy gelukkig paraat en samen 
met Lennart konden zij de bal weer naar voren schieten en in de laatste minuut 
gebeurde het dan toch nog, Lennart trapt de bal helemaal naar voren en werd de 
3-4 alsnog gemaakt, helaas verloren maar toch dapper gestreden in de kou!

Groetjes van Lennart

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 
interactieve televisie? Profiteer dan tot deze datum van dit extra voordeel.

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.



de schakel  11-02-2022bladzijde 12

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!

DELTA bestellen? Ga dan naar http://aklam.io/sZZ2WD

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

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

                     Appelmarkt 10 a
1681 PE Zwaagdijk
tel: 06 - 526 841 19

www.kizzyhairstyling.nl
kizzyhairstyling@live.nl

Openingstijden:   Maandag 13:00 – 17:00 u
           Dinsdag  gesloten
   Woensdag 13:00 – 20:00 u
   Donderdag gesloten 
   Vrijdag:   09:00 – 17:30 u
   Zaterdag 10.00 – 15.00 u 
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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.

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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Handbal Vereniging Quick
Meer informatie: zie www.handbalquick.nl 

            en www.handbal.nl

Corona
Door de coronamaatregelen zijn veel wedstrijden 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.

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
13 feb    13:00 Quick DS1 - Victoria O DS1 De Dars, hal 2
6 mrt      12:45   AHC ‘31 DS1 - Quick DS1  Sporthallen Zuid
13 mrt    13:00 Quick DS1 - Legmeervogels DS1  De Dars, hal 2
19 mrt    19:30  Con Zelo DS1 - Quick DS1  Sportpodium Waarland
27 mrt    13:00 Quick DS 1 – AHC’31 DS1  De Dars, hal 1 
 
B-jeugd H-Q
13 feb    15:15 Excelsior ‘53 DB1 - Hauwert/Quick DB1  De Kloet
20 feb    12:30 Victoria O DB1 - Hauwert/Quick DB1  De Stap
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

C-jeugd Q-H
13 feb    11:45 Quick/Hauwert DC1 - D.T.S. ‘48 DC1  De Dars, hal 2
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
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D-jeugd H-Q
12 feb    09:55  KRAS/Volendam D2 - Hauwert/Quick D1  Opperdam
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

E-jeugd H-Q
12 feb    10:00  Quintes/VVW E2 - Hauwert/Quick E1  De Dars, Hal 1
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

Uitslagen
6 feb Hauwert/Quick DB1 – Victoria O DB1 18-12
6 feb KSV DC2 - Quick/Hauwert DC1 26-17
6 feb Hauwert/Quick D1 – Meteoor D1 10-15

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.

Dé schoorsteenveger uit West-Friesland

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

Hoekstra Schoorsteen 
De Factorij 28K, 1689 AL Zwaag 

info@hoekstraschoorsteen.nl



de schakel  11-02-2022bladzijde 16

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
Uitvaartvereniging  St.Barbara (24 uur)     06-50963029
Plaats van de AED’s :
 In het MFA [binnen] contact via Els Smit 0228 582698
 Bij de voetbal [buiten]
 Gezinshuis Zwaagdijk, Zwaagdijk 132a [buiten]
    J. Schipper, De Gracht 23, Zwaagdijk

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 
rondleiding 
aan en krijg 

een leuke 
goodie



Vraag vrijblijvend een offerte 
aan!

Vraag Vraag vrijblijvend 
vrijblijvend 

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

www.merad.nl

Hulp nodig bij uw 
belasting-aangiften?
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