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 Oplage per week 350  
 Zwaagdijk-Oost 25-02-2022 50e jaargang no 2513 

 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 

15 maart Oud papier Veteranen
25 maart Gemeenschapsveiling Kaartavond
01 april  Klaverjassen Dorpshuis
08 april Gemeenschapsveiling
12 april Oud papier 4e elftal
22 april  Klaverjassen Dorpshuis
26 april RKVV Zwaagdijk, vrijwilligersavond
10 mei Oud papier 3e elftal
20 mei  Klaverjassen Dorpshuis
07 juni Oud papier 1e elftal
05 juli Oud papier 1e elftal
02 augustus Oud papier 2e elftal
30 augustus Oud papier Veteranen
27 september Oud papier 4e elftal
25 oktober Oud papier 3e elftal
22 november Oud papier 2e elftal
20 december Oud papier Veteranen
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Parochie Sint Jozef Zwaagdijk-Oost
Pastor T. Immen-Bruinsma, 
Bereikbaar via: telefoonnr.  06 3020 6773

Opgave vieringen en intenties:
Ans Bakker, Zwaagdijk 131
1681 NC Zwaagdijk-Oost
Tel.: 0228 58 4272
Bij geen gehoor: 06 4047 7220
E-mail: a.karsten.bakker@quicknet.nl

Opgave ledenadministratie:
Mevrouw J. Neefjes van Bezooijen
Zwaagdijk-Oost 64, 1683 NK Zwaagdijk
Tel. 0228 58 4140

H. Communie wordt op verzoek bij de zieke thuisgebracht. 
Opgave bij Ans Bakker.

Site van de parochie: http:regiowh.nl
IBAN nummer: NL97 RABO 0 1606 91 613 t.n.v. St. Jozefparochie.

WEEKENDVIERING: 8de Zondag door het jaar.

Zondag 27 februari 10.00 uur:  Eucharistieviering met kapelaan J. A. Correa  
 Gemengd koor
Woensdag 2 maart 19.30 uur:  Aswoensdag 
 Woorddienst met A. Bakker, 
 in de Jozefkapel 
 Samenzang

MIS- en GEBEDSINTENTIES
Zondag:
 Overleden familie Verdonk-Bijman
 Maria Sjerps en Pieter Neefjes
 Cor Ruiter, Mart Ruiter-Stavenuiter, 
 Ria en Marlies Ruiter-de Wit en zegen over de gezinnen
 Corry Verdonk-Reus, Theo Verdonk, Eduard Verdonk, 
     familie Verdonk en fam. Reus
 Wim Smit en Gré Smit-Mol en zegen over het gezin.

Aswoensdag:
 Pastoor Volkers
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Zondag:
Themastelling: Vanuit het hart.
Onze lezingen schetsen een verbinding tussen vroeger en nu. Allereerst is sjabbat 
het belangrijkste fundament waarop de wijsheid en de ethiek rusten. Het vroege 
rechtvaardigheidsbesef ten aanzien van dood en leven groeit en overstijgt het 
traditionele vergeldingsprincipe. Zou je mogen stellen dat wijsheid als kennis van de 
natuur en van de vergeldingsprincipe zijn geëvolueerd en toegespitst op het eigen 
innerlijk met een eigen authentieke moraliteit? Dát zou wijsheid zijn in goddelijk 
perspectief.
Bron: Bern Media Liturgie.

Aswoensdag:
Themastelling: Als je vast.
De Aswoensdag, aan het begin van de vastentijd of veertigdagentijd, mag ingevuld 
worden als een moment van reflectie op onze manier van in het leven staan. De 
teksten voor deze dag vragen ons om ontzag voor God te hebben van binnenuit, 
vanuit een innerlijke overtuiging. Ze roepen ons op om in deze wereld vol van 
uiterlijkheden het juist niet in uiterlijkheden te zoeken. Wij mogen vertrouwen op de 
barmhartige God, die ons de weg tot redding / bevrijding aanreikt.  Jezus vraagt ons 
goed op onze motieven te letten. Vasten kan ons helpen om dieper bewust te zijn 
van hoe we in het leven staan en waar het steunpunt van ons leven ligt.
Bron: Bern Media Liturgie.

Zondag:
Lectrice:  H. Bleeker-Jongert
Koster:  P. Vijn

Aswoensdag:
Lectrice:  T. van Diepen-Jonker
Koster:  W. Tieken

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 6 maart 2022 om 10.00 uur: 
 Woord en Communieviering met J. Schipper.



de schakel 25-02-2022bladzijde 4

Aswoensdag

Deze week begint Carnaval. Dit van oorsprong heidense volksfeest werd ooit in de 
christelijke traditie opgenomen en wordt afgesloten met de Aswoensdag-viering, 
dat de 40-dagentijd inluidt, de voorbereidingstijd op Pasen: Nieuw Leven.

In mijn vorige parochie vroeg men zich af of we Aswoensdag met het kinderkoor 
konden vieren, dus in een gezinsviering. 
Een uitdaging maar samen gingen we ervoor.  
In het dorpsblad schreef ik erover. Hoe konden we ons voorbereiden op Pasen, het 
feest van  nieuw leven? Moesten we dan niet eerst het oude en dan vooral dat wat 
niet goed was gegaan, achter ons laten? Iedereen, jong en oud werd uitgenodigd 
om daar thuis alvast eens bij stil te staan en op een briefje te schrijven wat je in een 
nieuw leven achter je zou willen laten, omdat het toch eigenlijk niet zo goed was.

In de Aswoensdagviering hoorden we het mythische verhaal over de vogel Feniks, 
die uit zijn as herrees om daarna in een nieuw leven weer tot bloei te komen.
De meegenomen briefjes lazen we uiteraard niet voor maar werden door de 
kinderen en alle aanwezigen in een vuurkorf gegooid, waarna ze in brand werden 
gestoken.
Later werd het as gebruikt voor het askruisje. We tekenden ons symbolisch omdat 
we met Pasen het nieuwe leven wilden beginnen zonder onze minpunten, die we 
daarnet letterlijk hadden verbrand.

Ook wij gaan Aswoensdag vieren. In de intieme sfeer van onze Jozefkapel gaan 
wij ons op  éigen wijze bezinnen hoe wij ons kunnen voorbereiden op Pasen, het 
nieuwe leven.

Vriendelijke groet, 
Tiny Immen

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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Bridge

Kregen we het niet al te warm in de zaal dan toch wel van het bridgen. 
Kachel te laat aan, maar extra vest er overheen en toch weer een gezellige 
middag gehad.
 
Uitslag: B-lijn 1e  Anneke Hilbrand/Joke Boon
                        2e  Corrie van Soest/Theo Koedooder
                        3e  Adrie Roemer/Chiel de Graaf
             A-lijn  1e  Afke Koeman/Ria Haring
                        2e  Mieke Smit/Piet Steltenpool
                        3e  Joke Labee/Frans Meijners 

EHBO Wervershoof
Zoals het er nu gaat uitzien kunnen we ons leventje weer oppakken 
zoals het twee jaar terug gestopt was. Wij van de EHBO hebben er 
weer ontzettend veel zin in om weer gewoon de oefenavonden te 
volgen zoals ze horen.
Even voor de leden: 
- 1 maart is de eerstvolgende avond vervolgd door28 maart de  
 buitenoefening.
 Voor deze avonden dien je je eigen wel even op te geven.
- De jaarvergadering vind plaats op 23 maart ook hiervoor moet je je eigen even 
 opgeven.

Verder is het vanaf nu weer mogelijk om je op te geven voor een EHBO-cursus 
een zeer leerzame cursus. Mocht je dan eens moeten ingrijpen dan weet je goed 
en kordaat te handelen en verder leed te besparen voor het slachtoffer.
We zijn met z’n allen weer verschrikkelijk enthousiast en hopen er een prachtig jaar 
van te maken.

Voor opgave voor een cursus kun je terecht bij ehbosandrabregman@gmail.com

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

www.kizzyhairstyling.nl
kizzyhairstyling@live.nl

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

Klaverjassen in het Dorpshuis, 

Beste Klaverjasvrienden,
Gelukkig we gaan weer terug naar het normale leven, en kunnen we weer klaver-
jassen. Vanwege de kaartavond van het gemeenschapsveiling (waar veel van onze 
kaarters aan meedoen) wordt het een weekje later dan eerst gepland, maar nu 
staat onze volgende klaverjasavond op vrijdag 1 april, en dat is geen grap. 
We gaan dan gewoon weer kaarten zoals normaal, starten om half 8 en rustig 4 
rondjes afwerken en een borreltje toe.
 
Omdat we dit jaar veel avonden hebben gemist willen we dit jaar langer door gaan 
in het seizoen (mits we genoeg deelnemers hebben). 
De planning is:  Vrijdag 1 en 22 april en vrijdag 20 mei                       
 
Met vriendelijke groeten, Dirk Neefjes 
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Verkiezingen voor de leden van de gemeenteraad 

Wanneer kan ik stemmen
Woensdag 16 maart 2022 kiezen we een nieuwe gemeenteraad. 
Om drukte bij de stembureaus te voorkomen mag u ook op 
maandag 14 en dinsdag 15 maart stemmen. 
- Op 14 en 15 maart zijn 5 stembureaus in de gemeente geopend. 
- Op 16 maart kunt u op één van de 30 stembureaus uw stem uitbrengen. 
Stemmen kan tussen 07.30 en 21.00 uur.

Waar kan ik stemmen
De locaties van de stembureaus vindt u op onze website . 
De locaties staan ook op het stembiljet dat u begin maart 
thuis ontvangt.

Politieke partijen in gemeenteraad
In h.a.h. krant ‘de Medemblikker’ van 3 maart vindt u een publicatie over deze 
verkiezingen. Wij laten u kennismaken met de lijsttrekkers van de 8 politieke 
partijen die aan de verkiezingen in Medemblik deelnemen. Zij vertellen kort wat 
hun speerpunten zijn in de komende periode. De gemeenteraad is het hoogste 
bestuursorgaan in de gemeente. De leden van de gemeenteraad (raadsleden) 
nemen alle beslissingen die voor de gemeente van belang zijn. Bijvoorbeeld over 
onderwijs, nieuwbouw of de hoogte van de belastingen. Welke partijen deelnemen 
aan de raad en het college is dus van invloed op de ontwikkelingen in de gemeente. 
Uw stem telt dus
Iedereen vanaf 18 jaar met een uitnodiging is welkom op 16 maart zijn stem uit te 
brengen.

Hoe u kunt stemmen
Informatie over het stemmen; over de locaties van de stembureaus, hoe u uw stem 
uitbrengt en hoe u kunt stemmen voor een ander kunt u lezen op onze website. 
Op uw stembiljet staat het stembureau dat het dichtstbij u in de buurt is, maar ook 
de andere stembureaus worden vermeld.
U wilt weten wie de kandidaten zijn en waar hun partij voor staat? 
Ga voor de partijprogramma’s naar onze website.

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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Kaartavond Gemeenschapsveiling 2020 
 
Nu bijna alle corona maatregelen worden opgeheven kunnen wij als veiling comité 
eindelijk de inmiddels al twee keer uitgestelde kaartavond van de Gemeenschaps-
veiling 2020 gaan organiseren. 
De oorspronkelijk datum was vrijdag 9 oktober 2020.
 
In overleg met Café de Ark hebben wij nu de nieuwe datum 
voor deze jaarlijkse gezellige klaverjasavond vastgesteld op 
 vrijdag 25 maart 2022, 
 aanvang 19.30 uur. 

Alle kopers krijgen ook persoonlijk van ons nog een uitnodiging voor deze avond.

Ook voor onze komende veiling op vrijdag 8 april 2022 zal deze oergezellige 
kaartavond weer ruimschoots worden aangeboden als koopje.  

De kaartavond voor de nieuwe veiling is inmiddels ook 
al vastgesteld op vrijdag 21 oktober 2022.

Het veiling comité. 

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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Gemeenschapsveiling 8 april 2022

Inmiddels hebt u allemaal de gele flyer in uw brievenbus 
gevonden met daarin uitleg over de veiling. Voor de meeste 
van onze dorpsgenoten een bekend verhaal, maar er zijn ook 
weer heel wat nieuwe mensen in Zwaagdijk komen wonen en 
die willen wij uiteraard graag bij onze activiteiten betrekken. 

Onderaan de flyer treft u een opgavestrookje aan. Daarop kunt u vermelden wat 
uw gift dit jaar zal zijn. Sommigen van u hebben inmiddels de wijkcontactpersoon al 
aan de deur gehad. Zo niet, dan kunt u binnenkort iemand verwachten. 

De lijsten moeten donderdag 3 maart ingeleverd worden zodat Jan Bleeker weer 
kan beginnen met het samenstellen van de catalogus; ieder jaar weer een hele 
klus. In de flyer stonden al enkele suggesties voor wat u beschikbaar zou kunnen 
stellen. Maar wie weet, welke creatieve ideeën bij u boven komen  borrelen….  
Wij zijn benieuwd!

Tijdens de vergadering met het comité werd de vraag gesteld of iemand zich bezig 
kan gaan houden met publicaties over de veiling op Facebook en Instagram. 
Bij de aanwezigen bleek dit niet het geval, maar mogelijk bent u de persoon die 
wij zoeken of kent u iemand die dit zou willen doen? Dan graag een berichtje naar 
gemeenschapsveilingzwaagdijk@gmail.com of benader één van de bestuursleden.

Overigens kunt u naar dit mailadres ook een kort filmpje of een foto sturen van 
hetgeen u op de veiling aan wil bieden. Dan kan uw koopje op een leuke, aantrek-
kelijke manier gepresenteerd worden op de avond van de veiling.

Wie kunt u verwachten?
Begin Zijdwerk t/m Zwaagdijk 46 en vanaf Café de Ark, 
begin Tolweg t/m Zwaagdijk 63: 
 P. op den Kelder en/of Maaike Ursem.

Zwaagdijk 65 t/m 99 en Café De Bak t/m Zwaagdijk 106: 
 Jacqueline Neefjes en/of Ilse Blokker.

Zwaagdijk 108 t/m 148 en Zwaagdijk 101 t/m 151: 
 Ton Langedijk en/of Hermien Sijm-Wissink.

Zwaagdijk 150 t/m 218 en Zwaagdijk 153 t/m laatste huis Boekert: 
 Miranda Slippens en/of Jos Boon.

Zwaagdijk 231 t/m 253, Tuinstraat 
 begin Joop Groot en Zwaagdijk t/m 258: Gerrit Laan.

Zwaagdijk 260 t/m Kok aardbeien en Zwaagdijk 255 tot de Rijweg: 
 Hans Mels en/of Wim Goedhart.
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De Gracht 1 en 2: 
 Dirk laan

De Kreekrug, de Weide, Volkersweg oneven, Oliverstraat en De Gracht 3: 
 Arjan Vijn en René Aker

Volkersweg even,  Schoolstraat en Zwaagdijk 181, 183 en 185: 
 Peter Beers

Tomatenmarkt: 
 Ronald de Boer.

We hebben ook alle bedrijven op het WFO terrein, in Zwaagdijk en Wervershoof 
aangeschreven. De brieven op het WFO terrein werden weer bezorgd door  
Simon Laan, waarvoor hartelijk dank.
Siem Deken, Jaap Ursem, Adrie Roemer en Jan Oudeman zullen deze bedrijven 
persoonlijk benaderen. 
We hopen weer veel respons te krijgen om  zo samen een mooi 70-jarig jubileum 
van de veiling te kunnen vieren.

Mochten er nog koopjes zijn van de veiling in 2020 die (door alle corona-
perikelen) nog niet afgehandeld zijn, dan het verzoek om dit zo mogelijk 
voor de datum van de nieuwe veiling te doen.

Namens het bestuur van de Gemeenschapsveiling, 
H. Sijm-Wissink

Voor alle behandelingen:

Volkersweg 43 1684 NW Zwaagdijk

Gediplomeerd trimster

www.tsmitje.nl info@tsmitje.nl

wassen en föhnen

knippen en plukken

ontklitten en ontwollen

scheren en borstelen

nagels en oren

06-40103476
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RKVV Zwaagdijk 
Site: http://www.rkvvzwaagdijk.nl  
E-mailadres: info@rkvvzwaagdijk.nl

Shirt Sponsors RKVV Zwaagdijk 2021-2022:
Senioren: 
Senioren 1 Sijm Agro       
Senioren 2 Mercurius Administraties / Boy’s Fruits
Senioren 3 Ursem Timmerwerken en diverse andere sponsors  
Senioren 4 Horizon Flower Family
Veteranen 45+ Keukenloods  
Junioren: 
JO16  West-Friesland Plant 
JO11 / JO9 / JO8 Kwekerij Amaranth & Horizon Flower Family 
J07/ Kabouters  Kwekerij Amaranth & Horizon Flower Family
    
P r o g r a m m a   z o n d a g   2 7   f e b r u a r i  
ALC 1 – Zwaagdijk 1 
 Aanvang 14:00 uur Oefenwedstrijd 
 
P r o g r a m m a   z o n d a g   6   m a a r t 
Strandvogels 1 – Zwaagdijk 1 
 Aanvang 14:00 uur Competitie Scheidsrechter: D. Poot 
Koedijk 4 – Zwaagdijk 2  
 Aanvang 14:00 uur Competitie Vertrek 12:45 uur 
Flevo 3 – Zwaagdijk 3   
 Aanvang 12:00 uur  Competitie Vertrek: 10:45 uur 
St George 3 – Zwaagdijk 4 
 Aanvang 13:00 uur Competitie Vertrek: 12:00 uur 
KGB VE45+ 1 – Zwaagdijk VE45+ 1  
 Aanvang 11:00 uur Competitie Vertrek 10:00 uur 
 
Terreindienst: 6 maart Geen thuiswedstrijden 
Lijnentrekken: 5 maart Geen thuiswedstrijden 
 
Uitslagen zondag 20 februari 
LSVV 5 – Zwaagdijk 2 3-0 
Overige teams  Afgelast 
 
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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LOTERIJ DONATEURS KAARTEN seizoen 2021-2022 

Helaas werd er afgelopen zondag niet gevoetbald in Zwaagdijk vanwege het 
slechte weer. De loterij van de donateurskaarten is daardoor ook verschoven naar 
de eerstvolgende thuiswedstrijd. 
Tijdens de derby tegen Woudia op zondag 13 maart zal de loterij plaatsvinden.  

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

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
 
t/m 25 februari is er geen KNVB jeugd programma

Beste Zwaagdijkers,

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

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

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

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

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

Veel speelplezier! 

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

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

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

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

Senioren 1
6 mrt      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
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
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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

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

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



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



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

www.merad.nl

Jaarrekening nodig 
voor uw onderneming?

Vraag vrijblijvend een offerte 
aan!

voor uw onderneming?

Vraag Vraag vrijblijvend 
vrijblijvend 
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