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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 

 

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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 Oplage per week 350  
 Zwaagdijk-Oost 18-02-2022 50e jaargang no 2512

   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 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
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

Mededeling!- Medemblikker Courant

De Medemblikker Courant wordt in sommige buurten in Zwaagdijk niet 
meer rondgebracht. Er is afgesproken dat er voortaan een stapeltje 
“Medemblikkers” in de hal van de MFA bezorgd wordt voor degene die 
geïnteresseerd is.
Hij kan dus gratis opgehaald worden in de MFA.
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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: 7de Zondag door het jaar.

Zondag 20 februari 10.00 uur: Woord en Communieviering 
           met Pastor T. Immen-Bruinsma. Gemengd koor.
Het kruisje van mevrouw Gré Neefjes-Schouten wordt terug gegeven aan de familie.

Gebedsintenties.
Margaretha en Rembertus Neefjes-Schouten
Vera Langedijk en overleden familie Langedijk-Schouten
Mart Smit-Reus
Mien Smit, Arie Smit en overleden familie

      Overleden ouders Petrus en Maria Slaman-Hooiveld

Themastelling: Bemint, zegent, bidt.
De leefregels en voorbeelden die ons in de lezingen van deze zondag worden 
voorgehouden, leggen de lat hoog. Het zijn ideaalbeelden. Toch is het niet de be-
doeling dat we deze idealen als zodanig opzij schuiven: onrealistisch, onhaalbaar, 
niet in deze maatschappij, niet voor mij….. We worden juist uitgedaagd om deze 
idealen zo veel mogelijk na te streven. Op de momenten dat we daar niet in slagen, 
mogen we vergeving vragen en met een schone lei beginnen. Het ‘onhaalbare’ is 
er niet om ons te ontmoedigen, maar kan ons misschien wel tot wat meer nederig-
heid stemmen wanneer wij de neiging voelen om anderen de maat te nemen. Moge 
onze levenshouding er één zijn van nederigheid, compassie en liefde voor God.
Bron: Bern Media Liturgie.
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Lectrice:  L. Koopman-de Lange
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. 

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. 
Zondag 27 februari 2022 om 10.00 uur: Eucharistieviering met Kapelaan J. A. Correa.

Groot  in kleine dingen

Zondag werd in een mooi gevulde Valentijn-samenkomst duidelijk, hoe 
vanzelfsprekend het  is om dit feest van vriendschap in de kerk te vieren. 
We kregen een verrassend bezoek van de monnik Valentijn, die ons vertelde hoe hij 
zelf had ervaren hoe je in kleine dingen groot kunt zijn. Wat ook naar voren kwam in 
de eigen verhalen van de aanwezigen.   
En zeker in de actie voor Kika door de Providerjongeren. Ruim van tevoren 
versierden ze de kerk met Kikavlaggen en zorgden voor kleurplaten, waarvan door 
kinderen goed gebruik werd gemaakt. Ook werden alvast de cupcakes klaargezet, 
die er fantastisch uitzagen.

Na afloop was er dus koffie met cupcakes, die zo lekker waren dat velen er ook 
nog mee naar huis namen. Hoeveel er gebakken zijn weet ik niet, maar wel dat de 
opbrengst voor Kika geweldig was. Samen waren we zondag groot in kleine dingen.

Dat was ook zo op de ouderavond voor de communicantjes waar we begonnen 
met herinneringen over ons eigen communiefeest. Er kwam van alles ter sprake: 
dat prachtige jurkje dat diezelfde dag nog scheurde, de extra feestelijke Poolse 
communiefeesten. En mooie cadeautjes als een bordje met bijpassend kop en 
schotel,  je eerste horloge of zelfs drie! 

Voor de werkgroep was het een mooi cadeautje dat na de bespreking van het 
werkplan iedereen zich direct opgaf om te helpen. Opnieuw een voorbeeld van 
groot zijn in kleine dingen. En dat waren ook de attenties en kaarten t.g.v. mijn 
verjaardag, waarvoor nogmaals hartelijke dank.

Vriendelijke groet, Tiny Immen



de schakel  18-02-2022bladzijde 4

Hoi allemaal,
Het was een groot succes afgelopen zondag met de verkoop van 
de cupcakes voor Kika.

De totale opbrengst voor Kika € 338,50
Wij willen iedereen heel erg bedanken voor hun donatie.

Groetjes, 
 de kinderen van  Provider 9

Bridgeclub Zwaagdijk

Een goed bezette bridgedeelname. Iedereen doet zijn best om er behalve een goed 
resultaat uit te sleuren er ook nog een gezellig middag van te maken. Dank aan 
Theo voor het aanbieden van een bitterbal.

De uitslag: A-lijn:  1e Mieke Smit en Piet Steltenpool
                             2e Elly Neuvel en Piet Roozendaal
                             3e Gerda en Dick Grooteman
                  
                  B-lijn:  1e Lies en Cor van der Spek
                             2e Adrie Roemer en Chiel de Graaf
                             3e Anneke Hilbrand en Joke Boon

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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Gemeenschapsveiling 8 april 2022

In 2020 hadden wij het geluk  -in tegenstelling tot veel  buurgemeenten- dat wij op 
14 februari nog een veiling konden organiseren. Dit vlak voor de uitbraak van de 
pandemie.
In 2021 was dit anders. Op 19 februari wilden wij onze 70e veiling organiseren. 
Maar helaas domineerde Covid 19 nog steeds de samenleving en moesten wij 
besluiten om de veiling af te lassen.
Door de mooie resultaten van de veilingen van afgelopen jaren hebben we gelukkig 
een financiële  buffer op kunnen bouwen waardoor we toch in staat waren om naar 
alle clubs en verenigingen hun jaarlijkse bijdrage over te maken. U zult begrijpen 
dat dit een flink gat in onze reserves heeft geslagen en we kijken er dan ook heel 
erg naar uit om dit jaar weer een veiling te kunnen organiseren.  Het dagelijks 
bestuur heeft de werkzaamheden weer opgestart en het hele comité is donderdag 
bijeen geweest. 
De veiling voor dit jaar staat gepland op vrijdag 8 april. 
Noteer deze datum vast in uw agenda!
Binnenkort kunt u dus de leden van het comité verwachten 
met de  vraag of u ook dit jaar weer iets beschikbaar wilt 
stellen voor de veiling. Dit kan bestaan uit: producten, 
diensten, een uitstapje of evenement organiseren of een 
geldelijke bijdrage.Veelal zult u de vertrouwde gezichten 
aan de deur zien; voor enkele wijken hebben wij nieuwe 
mensen bereid gevonden om dit te gaan doen.
Wij hopen, samen met de hele dorpsgemeenschap, een 
succes te maken van de 70,e “platina”, veiling.

Het bestuur
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NEXUS en EINDELIJK weer een MUZIKALE WANDELING.
 

Beste Zwaagdijkers,
eindelijk worden de maatregelen versoepeld! Wat zijn we daar allemaal blij mee. 
Kunnen we tenminste weer gezellige dingen organiseren zoals onze 
MUZIKALE WANDELING, en straks in september (de 24e) weer onze jaarlijkse 
BURENDAG. ( Schrijft u de data alvast in uw agenda? ) 
We zijn dan ook al weer druk aan het vergaderen geslagen, en de muzikale 
wandeling willen we houden op 5 juni, dit is eerste Pinksterdag. Voor iedereen een 
fijne gezellige dag om er even tussen uit te gaan, en te genieten van een lekker 
stukje muziek, een praatje met dees en gene, en eventueel 
een lekker borreltje. Met als afsluiting een spetterende after 
party, waarbij we niet hoeven te denken aan “ons werk” want de 
meesten hebben tweede pinksterdag ook nog vrij! 
 

Wij willen dit keer het stuk tussen het MFA en 
het  Ooievaarsbuurtje nemen, met  daarbij de Boekert en Tuinstraat qua tuinen,  en 
we vragen via deze schakel wie er in dat stuk woont en zijn/haar of hun tuin 
beschikbaar wil stellen. Natuurlijk krijgt u daarover nog meer informatie als u dat 
wilt, en we komen ook altijd een avond met de tuin- en muziekmensen bij elkaar, 
maar sowieso vonden tuinmensen uit eerdere wandelingen het heel gezellig om 
muziek in de tuin te hebben.
U kunt zich opgeven bij Andre, café de Ark 0228581906, Frits de Groot 
0229261928, Jan Bleeker 0228583264 of Gea Hoogland 0228584118.
We hopen op een geweldige opgave en natuurlijk op een supergezellige wandeling!
Namens NEXUS, Gea.

Bij overlijden, dag en nacht bereikbaar
06 - 203 338 84                                             www.uitvaart.ritafeld.nl

Afscheid zoals ú het wenst 

Aandacht, warmte en betrokkenheid 
zijn de manier waarop ik samen met 
mijn team de uitvaart van u of uw 
dierbare verzorg. Ongeacht of en 
waar u verzekerd of lid bent.

Rita Feld is ook eigenaar van 
Uitvaartcentrum Johannes Poststraat, Hoorn

Rita Feld 
 Persoonlijke Uitvaartzorg
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Gevestigd in Zwaagdijk-Oost, leverancier van bomen en planten aan 
professionele groenverwerkers zoekt per direct teamversterking!
Je/u gaat deel uitmaken van een gemengde groep enthousiaste collega’s op 
de binnen- en buitenwerkvloer. 

Waar is het wachten nog op? 
Reageer snel op één van onderstaande functies!

*Allround medewerker administratie en HR 20 – 24 uur.

De werkzaamheden bestaan uit het verzorgen van de debiteuren- 
en  crediteurenadministratie, alsmede kas- en bankverkeer en 
salarisadministratie. Daarnaast zijn aangifte BTW en loon en 
Personeelszaken onderdeel van het takenpakket.
Wij vragen een afgeronde opleiding PDB en PDL en ervaring met het 
programma ”Loon” is een pré.
Ben je/ bent u ervaren op de financiële afdeling en kan je/kunt u zelfstandig 
werken dan is dit een kans! 

*Logistiek medewerker 38 uur.

De werkzaamheden bestaan uit het verzorgen van het intern transport.
Laden en lossen, orderpicken en diverse voorkomende werkzaamheden 
zorgen voor een afwisselende job. Ben je/bent u een energiek en secuur 
persoon, in het bezit van een heftruck-certificaat en lijkt plantentransport een 
uitdaging, dan maken wij graag kennis met jou/u!

Interesse gewekt voor één van bovenstaande vacatures? 
Personeel@westfrieslandplant.nl is het adres voor een enthousiaste 
motivatie-e-mail,
t.a.v. Mevr. C. Schaap of 0229-264900 bellen en vragen naar Dhr. M. Laan.
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Van raadslid naar wethouder?

Het zou kunnen. De leden waren tijdens de ledenvergadering van 
GemeenteBelangen in ieder geval unaniem en ook het bestuur is positief. Ik ben 
in ieder geval erg verheugd met het gestelde vertrouwen in mij dat ik Joset Fit zou 
mogen opvolgen.

Maar eerst verkiezingen
Maar wethouder worden, wordt je niet zomaar. Een goede verkiezingsuitslag is daar 
wel voor noodzakelijk. Ik hoop dat ik net als bij de vorige verkiezingen mag rekenen 
op jullie steun. Van de 538 stemmen de vorige keer in Zwaagdijk, waren er 289 voor 
GemeenteBelangen. Dit aantal kan wat mij betreft nog wel hoger. Zodat we daarna 
een serieuze gesprekspartner zijn in het smeden van een coalitie.

Voorkeur
Mijn voorkeur ligt voornamelijk in het gebied van het Sociaal Domein, 
Sportverenigingen, Sportaccommodaties, Zwembaden, Dorpsraden, Dorpshuizen 
en Schoolgebouwen. Dit zijn de onderwerpen waar ik nu al bekend mee ben in 
de raad, maar ook tijdens mijn werk bij Sportfondsen Nederland (exploitant van 
zwembaden, sporthallen en andere welzijnsaccommodaties). Ook de ervaring die ik 
heb opgedaan in de dorpsraad, neem ik van harte mee. 

Sportaccommodaties 
Ondanks dat het Coronatijd was, heb ik me kunnen inzetten voor het verbeteren 
van de sportaccommodaties. Zowel in de raad als ook daarbuiten. Het is mooi als 
ik redelijk eenvoudig mijn steentje daar mee heb kunnen bijdragen. Denk hierbij 
aan het veiligstellen van budgetten om de vervanging van de velden te kunnen 
bekostigen, maar ook de ondersteuning op het gebied van de mijnsteen sanering 
rond de velden of bij de renovatie van het handbalveld. Het zijn onderwerpen die 
niet altijd zichtbaar zijn, maar die wel bijdragen in een mooi sportpark.

Voorzieningen zoals de sportparken zijn van groot belang voor de binding van een 
kern. Net zoals de school en de dorpshuizen dat zijn.
Mochten er vragen zijn, bel of mail gerust.

Met vriendelijke groet,
Gerben Gringhuis, GemeenteBelangen
gerben.gringhuis@raadmedemblik.nl / 06-10 200 403
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Steun vanuit provincie voor kandidaten D66 Medemblik

Komende tijd zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Altijd weer voor ons een 
spannende tijd. Wij hebben dit keer veel goede en leuke kandidaten op onze lijst in 
Medemblik. Immers wij hebben droomkandidaten als Senna Rood, Geert Mos, 
Hinke Louissen, Bas Tensen en Frans Langedijk in de top van onze lijst. Als dit nog 
niet genoeg is, kunt u ook van kiezen op Yannick Nijsingh of op mij. Of op onze 
oud-wethouder Hans Tigges. In mijn geval sta ik op de lijst als steun voor D66 
Medemblik. Ik blijf echter actief als statenlid in de provincie. Dit doe ik met veel 
plezier. 

Laatst vertelde iemand mij dat hij zo weinig hoorde van de provincie. Toen bedacht 
ik mij, het wordt weer tijd om een stukje te schrijven voor Walhalla. Want er spelen 
grote en super interessante onderwerpen op provinciaal niveau. Misschien leeft de 
provincie niet zo, maar de onderwerpen die we in onze Provinciale Staten 
behandelen wel. 

Bijvoorbeeld, wij hebben in onze gemeente ook agrariërs die zoeken naar een ge-
zonde toekomst en alle inwoners willen gezond voedsel kunnen eten. Wij hebben 
ook starters die iets moois met natuur en landbouw willen gaan doen. Wij willen ook 
blijven genieten van onze prachtige landelijke omgeving. Het wandelnetwerk in de 
provincie is fors uitgebreid, ook in onze kernen in Medemblik, vind je de paaltjes 
hiervan terug. Wij zijn trots op de Regatta in Medemblik en de recente steun van 
de provincie waarderen wij enorm. Wij willen als Medemblikkers meedenken met 
de energietransitie. Velen van ons werken ergens anders in Nederland (zoals ik) 
en willen graag ons werk goed kunnen bereiken, met openbaar vervoer en/of de 
auto. Of we werken thuis en stellen goede internetverbindingen en services zeer op 
prijs. Dus datacentra zijn belangrijk, maar wel onder scherpe voorwaarden. In onze 
gemeente Medemblik hebben we gelukkig geen last van ongezonde uitstoot door 
Tatasteel, maar dit is wel een groot onderwerp voor ons in de provincie. Net als 
Schiphol en de bijhorende geluids- en gezondheidsoverlast. En niet onbelangrijk, 
ook wij willen versnelling in de woningbouw. De (woningbouw) plannen rondom het 
station van Hoorn zijn ook voor ons van groot belang. Als provincie willen we helpen 
bestaande plannen sneller te realiseren door (ambtelijke) steun aan gemeenten, 
ook die van Medemblik. Gewoon wat voorbeelden en zeker geen compleet lijstje.

De provincie doet dit echter niet alleen. De provincie is een ‘middenbestuur’ en 
werkt altijd nauw samen met minimaal gemeenten, waterschappen en het rijk. Dus 
ook nauw met de gemeente Medemblik. Dat doe ik ook, zeker op D66 niveau. Dus 
ik kijk uit naar de samenwerking met de nieuwe fractie van D66 komende periode. 
Hopelijk een grote fractie, als u dat wilt. 

Als u meer wilt weten, neem dan contact met mij op of kijk op de website van de 
provincie of van D66 Noord Holland. 

Arja Kapitein,
Statenlid D66 Noord Holland,
Woordvoerder Landbouw, Financiën en Bestuur Kapiteina@noord-holland.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 
 
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 10:15 uur  Competitie Vertrek: 9:15 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 – AFC JO16-1    
  Aanvang 14:00 uur Competitie Scheidsrechter: Glenn Water 
 
P r o g r a  m m a   z o n d  a g   2 7   f e b r u a r i 

Alle teams vrij
 
 
Pupil van de week voor de wedstrijd Zwaagdijk 1 – St. George 1  
   Nina Koeman 
Nina wordt samen met haar ouders om 13:30 uur verwacht in de bestuurskamer 

Vip van de week voor de wedstrijd Zwaagdijk 1 – St George 1: 
  Reclamebordsponsor: Bas E-bikes 
Bas wordt om 13:30 uur verwacht in de bestuurskamer.
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Balsponsor voor de wedstrijd Zwaagdijk 1 – St George 1: 
  Johan Koomen 
Johan wordt om 13:30 uur verwacht in de bestuurskamer.

Terreindienst: 20 februari Rick Deken 
Lijnentrekken: 19 februari Patrick Ursem 
 
Uitslagen zondag 13 februari 
Berkhout 1 – Zwaagdijk 1    2-0 
Valken 3 – Zwaagdijk 3    Uitgesteld 
Zwaagdijk 3 – Hauwert 2    3-0 
Zwaagdijk 4 – ASV’55 3    2-1 
Hollandia VE45+1  – Zwaagdijk VE45+ 1  4-1
Koninklijke HFC JO16-3  – Zwaagdijk JO16-1 5-0 
 
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 – St. George 1 
Eindelijk weer een thuiswedstrijd (met publiek!!!) voor ons 1e elftal. Bij elke thuis-
wedstrijd hoort natuurlijk weer het minutenspel. Kijk snel op www.rkvvzwaagdijk.nl 
welke minuut jij hebt! 
  
LOTERIJ DONATEURS KAARTEN seizoen 2021-2022 
Komende zondag speelt het 1e elftal zijn eerste thuiswedstrijd na de winterstop. Na 
de wedstrijd zal de loterij plaatsvinden van de verkochte donateurskaarten van het 
seizoen 2021-2022. Dus mocht je nog geen plannen komende zondag, kom dan 
het 1e elftal supporten tegen St. George en kijk na de wedstrijd of jij in de prijzen 
bent gevallen. 
 
De volgende prijzen worden verloot:
1e prijs € 100
2e prijs € 75
3e prijs    € 50
4e prijs  € 25
5-9e prijs € 10  
 
Mocht degene die prijs heeft niet aanwezig zijn komende zondag, 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

Tijdelijk geen KNVB-jeugdprogramma
De 4e fase is van 12 maart t/m 21 mei 2022. 
Deze wedstrijden moeten nog worden ingedeeld door de KNVB.

Z a t e r d a g   1 9   f e b r u a r i
Oefenwedstrijd 10.00 uur VVW JO11 – RKVV Zwaagdijk JO11
 Vertrek 9,30 uur, Rijders, de ouders van Lars kok en Deron van Houten

Uitslagen donderdag 10 februari
Zwaagdijk RKVV JO11-1 - Always Forward JO11-3   2-1

Uitslagen zaterdag 12 februari
Strandvogels JO11-1 - Zwaagdijk RKVV JO11-1 8-4 
Zwaagdijk RKVV JO9-1 - Westfriezen JO9-4 6-6
Medemblik FC JO8-1 - Zwaagdijk RKVV JO8-1 4-9

Wedstrijdverslagen jeugd – zaterdag 12 februari 2022

⚽ RKVV Zwaagdijk JO11 ⚽
Voor de JO11 hadden we een dubbel programma. Donderdag mochten we tegen 
Always forward op eigen terrein de afgelaste wedstrijd inhalen. Een mooie pot met 
veel kansen. De wedstrijd begon goed door een prachtige goal van Guus;1-0, Veel 
kansen op doel, maar ze wilde er niet in. Paal, net naast, over, de keeper in de weg. 
Wat er ook was ze gingen er niet in. Na rust wisten we nog de 2-0 te maken. T was 
ook de eerste wedstrijd van onze nieuwe aanwinst Deron. De wedstrijd eindigde in 
2-1.

Zaterdag moesten we naar Strandvogels. Deze tegenstander hadden we vaker 
gehad, dus we wisten dat  we aan de bak moesten. Gelukkige ging t al snel de 
goede kant op, na een prachtig uitgespeelde aanval tussen Dave en Deron wist 
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Deron de 1-0 te maken.
Er werd goed gevoetbald en ook wel kansen op doel, maar ze hadden een sterke 
keeper op doel.
Toen Strandvogels een schot op doel bij ins deed, vloog de bal precies over Milan 
en heen precies onder de lat in doel. Kon Milan niks aan doen. Al met al ging het 
gelijk op. De 2-1 werd gescoord door Strandvogels , een mazzeltje, schot van veraf, 
waarin de bal door de wind in doel belande. Pech. Goed gevoetbald, maar helaas 
geen punten.
Een trotse coach

⚽RKVV Zwaagdijk JO9 ⚽
Koud dat was het. We hadden allemaal extra kleren en handschoenen aan, helaas 
konden we geen extra schoenen aan want het ijs zat nog in het gras. Luca en Sil 
hebben ons team versterkt vanuit de JO8.Luca ging als eerste op doel en kreeg 
meteen binnen 10 minuten 3 doelpunten om zijn oren, met een mooie krul ging de 
bal over hem heen en langs hem.Zwaagdijk in te tegen aanval, Hidde schiet, net te 
zacht, Ian schiet van achter naar voor en Hidde maakt het goed af, 1-3.Stijn, Ian en 
Luca verdedigen goed. Nina schiet naar Nick, paas om Hidde, net mis.1-4 de rust 
in. Coach geeft een pep talk.Tweede helft. Zwaagdijk was wakker en opgewarmd. 
Nick gaat vol in de aanval, Luca schiet, 2-4. Nina binnen 2 minuten 3-4 mooi in de 
hoek. Hidde via de paal 4-4. Coach blij en schreeuwt- zo moet het!! Het team laat 
mooi voetbal zien, Sil krijgt de bal van de keeper en past meteen weer door op 
Hidde, door op Luca en 5-4!!! 5-5 was niet te redden. Keeper Stijn schiet uit zijn 
handen, naar Nina, 6-5!! Mooi ingeschoten!! Eindstand 6-6. Sil en Luca bedankt 
voor de hulp!!
Groeten coach Marthijs

⚽RKVV Zwaagdijk JO8 ⚽
We speelden uit tegen FC Medemblik JOE8-1, met Lennart op keep.  
We begonnen heel enthousiast met een mooie koppoging van Luca maar dat 
lukte helaas net niet, maar al snel scoorde Chaz de 0-1. Even later stond onze 
verdediging even niet op te letten toen Lennart de achterbal schoot en daar maakte 
Medemblik snel gebruik van door er 1-1 van te maken. Nog voor de time-out 
maakte Chaz de 1-2. Daarna gingen we met een goed samenspel weer lekker van 
start, Eelke pakte heel netjes de bal af! Lennart schoot vanaf het doel ver uit naar 
Chaz en die schoot zo de 1-3 in het doel van Medemblik. Lennart keepte nog een 
aantal keren heel mooi, prachtige duikvluchten, helaas was er op een gegeven 
moment discussie en mocht Lennart de Keepersballen niet meer uit zijn handen 
schieten (waar hij juist zo goed in is). Maar Luca scoorde de 1-4, Roy de 1-5 over 
alles en iedereen heen. Toen kwamen er weer 2 tegen doelpunten welke niet te 
houden waren en stond het 3-5. Maar Chaz liet dat niet over zijn kant gaan en 
maakte de 3-6, Sil deed nog een goede poging maar dat lukte helaas even niet. 
Chaz nam een corner welke door Luca prachtig werd ingekopt voor de stand 3-7. 
Later werd er goed naar voren gespeeld, Mila liep zich schitterend vrij en Noud kon 
de 3-8 maken.  Eelke had nog een mooie aanname van de bal, helaas glipte er 
nog een bal door Lennarts vingers en werd het 4-8 maar Zwaagdijk zette door met 
verschillende mooie acties en een goede verdediging en keeper. Sil dribbelde een 
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uitbal mooi naar Roy wie hem weer over alles en iedereen heen schoot en er de 
eindstand van 4-9 van maakte. 
Top gespeeld, goed samen gewerkt en gelukkig was de eindstand van de discussie: 
de keeper mag een keeperbal gewoon uit zijn handen schieten (achterballen niet). 
Alvast een fijne voorjaarsvakantie allemaal!
Groetjes Roy 

Jeugdtennis

In april gaan de lessen voor de jeugd weer van start. Wij merken dat er 
in de afgelopen jaren nieuwe jeugdleden bij zijn gekomen, waar we heel 
blij mee zijn. Tennis is natuurlijk ook een super leuke en gezellige sport. 
Naast de lesuren kan de jeugd ook gebruik maken van de tennisbaan (mits de baan 
vrij is natuurlijk) door met een vriendje of vriendinnetje, een ouder of opa of oma 
een balletje te slaan. Je kan dus eigenlijk bijna het hele jaar bij de tennis terecht! 

Voor de kinderen in de leeftijd van 6 t/m 12 jaar leden bieden wij
Maak kennis met tennis aan. 

Dit start in april op de woensdagmiddag en op deze manier 
maken de kinderen op een enthousiaste en speelse manier 
kennis met de sport en werken ze aan hun balvaardigheid. 
Het eerste jaar zijn de kinderen aspirant-lid van de 
vereniging, wat een voordelig tarief oplevert. Kinderen vanaf 
6 jaar kunnen mee doen met Maak kennis met tennis en 
opgegeven worden via de site van tennisclub Centecor 
(www.Centecor.nl). Ook een proefles volgen is natuurlijk 
mogelijk, stuur hiervoor graag een mailtje naar 
jeugdtennis@centecor.nl. 

Groeten namens de jeugdcommissie, Anne-Marie Hauwert en Mireille Aker
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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
6 mrt      12:45   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 DS 1 – AHC’31 DS1  M.C. De Muiter
1 mei      13:00 Quick DS1 – KRAS/Volendam DS2  De Dars, hal 2

B-jeugd H-Q
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
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
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
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
11 feb KRAS/Volendam D2 - Hauwert/Quick D1     21-9
13 feb Quick DS1 - Victoria O DS1  18-27
13 feb Quick/Hauwert DC1 – D.T.S.’48 DC1  14-20

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.

                     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 



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

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.



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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