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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 18-03-2022 50e jaargang no 2516

   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 
25 maart Gemeenschapsveiling Kaartavond
29 maart Openbare parochievergadering
30 maart  Jaarvergadering Quick -19.30 uur 
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
21 mei   Rommelmarkt Quick
5 juni  Muzikale Wandeling 
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

Iedere week koersballen
Om de week sjoelen en kaarten.
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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: 3de  Zondag van de Veertigdagentijd.

Zondag 20 maart 10.00 uur: Feestelijke viering rond Sint Jozef, 
onze patroon heilige, met Pastor T. Immen-Bruinsma. Gemengd koor.

Tijdens deze viering wordt het kruisje van mevrouw A. Kuip-Mooijer teruggegeven 
aan haar kinderen.
Na de viering wordt u uitgenodigd om samen koffie, thee of limonade te drinken.
Om 12.00 uur wordt het Sacrament van de Doop uitgereikt aan Ard en Lars 
Schilder. 
Dit zijn de zoons van Wies Kerkvliet en Jan Schilder. 
De Doopdienst is met Pastoor J. van Dril en Pastor T. Immen-Bruinsma.

Gebedsintenties.
 Tiem en Annie Kuip-Mooijer en zegen over hun gezin
 Mien Smit en overleden familie
 Vera Langedijk en overleden familie Langedijk-Schouten
 Theodorus van Diepen, Agatha van Diepen-Koopman, Koos, Piet en John
 Klaas en Agatha Neuvel-Buijsman en zegen over het gezin.
Bidden we voor hen die ons gebed heel hard nodig hebben:
Voor de ruim 67.000 coronapatiënten. Dat zij hiervan goed genezen.
Voor onze zieken thuis en in een verpleeghuis.
Voor al die slachtoffers die deze nieuwe oorlog met zich meebrengt.
Dat zij allen die steun en aandacht krijgen, die ze verdienen.
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19 maart: Sint Jozefdag.
Sint Jozef is de zwijgzame dienaar die niet is wat hij voor het oog van de mensen 
lijkt te zijn.
Hij is de mens die zich in eenvoud en nederigheid overgeeft, 
niet te groot om zich te laten gebruiken in Gods plan en daar een dienende rol te 
spelen. 
Niet voor niets is Sint Jozef een bijzondere patroon van onze kerk en van een 
goede dood. 
Want wat hij heeft voorgelegd is dé houding van de gelovige: 
een levensinstelling waardoor je goed kunt sterven: 
niet je eigen bekwaamheden, vaardigheden, kennis, carrière of wat dies meer zij,
niets van het menselijke kunnen redden, maar alleen onze kleinheid, 
onze eenvoud en nederigheid, ons overgegeven zijn: 
alles wat ons tot dienaar maakt met Jezus, de Dienstknecht van de Heer.
Bron: Mrg. J. Hendriks.

Lectrice:  Hilleen Bleeker-Jongert
Koster: W. Tieken

De schaal voor de collecte staat achterin de kerk. 
Onze Sint Jozefkerk, kan niet zonder inkomsten. 
Daarom kunt u uw geldelijke gave in deze collecteschaal doen. 
Hartelijk dank voor uw bijdrage. 

1 9   m a a r t ,   S i n t   J o z e f d a g.

Jozef je was een man,
 je beminde je vrouw.
Je was onvoorwaardelijk trouw.
Je was een vader voor je kind, 
je hebt beiden bemind.
Je verrichtte blijgezind je werk.
Je komt haast niet voor in de Bijbel 
het Boek van de Kerk.

                           
Kerkelijke agenda. 
Zondag 27 maart 2022 om 10.00 uur: Eucharistieviering met Pastoor J. van Dril.

Jozef, toch sta je bij ons bovenaan 
en stelden wij ons onder jouw naam.
Jouw naam aan onze parochie gegeven 
houdt ons staande in het leven.
Blijf ons een steun en toeverlaat 
als het om de toekomst gaat.
Geef ons die moeten sturen 
’n klare blik in moeilijke uren.
Dat je onze bede hebt gehoord 
onder Uw leiding gaan we voort.
Jozef, vraag dat wij 
in deze tijd, kunnen dienen als gij.

Oud-voorzitter N. Laan
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‘St. Jozefdag’

Volgend jaar is het 150 jaar geleden dat St Jozef de patroon werd van de nieuwe 
parochie hier in Zwaagdijk. In de historische boekjes, die Riet Kroon me onlangs 
leende, stond te lezen, dat er meerdere redenen waren om zich af te scheiden van 
Westwoud, waar Zwaagdijk toen ‘kerkte’. Interessante boekjes die tonen, dat de 
huidige gemeenschapszin ook toen volop aanwezig was. 

Als patroon is St. Jozef de beschermer van Zwaagdijk. Zijn feestdag is op 19 maart 
en voor ons scholieren was het indertijd  ‘SintJozefdag’ en hadden we vrij van 
school.
Dat is niet meer. Maar omdat we leven in een onzekere tijd willen we zondag in de 
viering  stilstaan bij St. Jozef. Wie was hij en wat kan hij voor mensen van deze tijd 
betekenen? Want ook zijn leven is bepaald niet altijd over rozen gegaan. 

We beginnen deze viering met het aansteken van de kaars: voor de mensen 
in Oekraïne, voor de mensen in Rusland die hun moed bij elkaar zoeken om te 
protesteren tegen deze oorlog en voor al diegenen die in actie komen om de 
Oekraïners te helpen.

Voor deze viering is een speciaal boekje gemaakt met niet alleen bekende maar 
ook heel oude liederen en met zelfs het Zwaagdijker volkslied, dat ooit is gemaakt 
door organist J. Schaper.

Na de viering is er gelegenheid om elkaar bij een kopje koffie te ontmoeten. 
Zo maken we er samen toch een beetje een ‘Sint Jozefdag’ van.

Vriendelijke groet, Tiny Immen

 

 

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 
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Bestaat er volgend jaar nog een
St. Jozefparochie/kerk op Zwaagdijk???

UITNODIGING voor een Z E E R   B E L A N G R I JK E 
Openbare parochie vergadering.

Beste parochianen, vrijwilligers en/of Zwaagdijkers.
Het parochiebestuur regio Wervershoof(regiobestuur) en het pastorale team 
hebben het stuk “Nieuwe Adem” opgesteld. Dit stuk “Nieuwe adem” zorgt voor 
een ingrijpende verandering binnen onze parochiegemeenschap. De paro-
chieraad Zwaagdijk moet binnenkort besluiten hoe of welke koers de paro-
chiegemeenschap St. Jozef van Zwaagdijk verder wil gaan.
Wij, van de parochieraad kunnen en mogen daar niet alleen over beslissen en 
willen graag samen met de Zwaagdijker vrijwilligers en parochianen tot een 
breed gedragen besluit komen. 
Er wordt daarom een Openbare parochie vergadering gehouden op dinsdag 
29 maart 2022 om 20.00 uur in het Dorpshuis in het MFA “Over de Leek” 
waar we u allen voor uitnodigen. 
We laten daar een videoboodschap van het parochiebestuur regio Wervers-
hoof (regiobestuur) zien en zullen het stuk “Nieuwe adem” aan u presenteren. 

We staan voor een hele ingrijpende stap, die we moeten zetten en hopen 
dat velen met ons in gesprek willen gaan op dinsdagavond 29 maart over de 
vraag: 

Gaan we met de regio verder of…….???

Noteer deze belangrijke datum in u agenda en help ons 
de juiste stap te zetten.

De parochieraad Zwaagdijk-Oost.

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



de schakel  18-03-2022bladzijde 6

Vastenactie 
Thema: Je land is je leven
De diepe verbondenheid van inheemse volken met hun land

Ieder jaar steunt de Vastenactie ook projecten die direct of indirect te maken heb-
ben met landrechten. 
In 2022 worden bijv. indianen in Guatemala, Syrische vluchtelingen in Libanon en 
kleine boerenfamilie’s  in Brazilië gesteund bij hun strijd voor landrechten.

In Guatemala worden drie Maya-gemeenschappen gesteund die opkomen 
voor hun rechten. In de voor de gemeenschappen belangrijke rivier worden 
waterkrachtcentrales gebouwd. Dat betekent dat de toegang tot water beperkt 
wordt en kostbare landbouwgrond verdwijnt. De dorpen worden gesteund bij het 
opbouwen van duurzaam watermanagement, leert ze wat hun rechten zijn en hoe 
ze die kunnen verdedigen.

Dit jaar wordt de opbrengst van de Vastenactie gedeeld met de vluchtelingen 
uit Oekraïne. Ook deze mensen hebben onze steun hard nodig!
 
Let op!! 
De Vastenzakjes liggen bij de vastentafel achter in de kerk, deze kunnen mee 
genomen worden. Ook staat er bij de vastentafel de rode melkbus. 
Daar kan het Vastenzakje of het geld in gedeponeerd worden.
Van harte aanbevolen!

Meer informatie over de projecten van de Vastenactie kunt u vinden in de folders 
achter in de kerk.

Werkgroep Kerk & Samenleving

Bridgeclub

Ondanks het mooie (fiets)weer hadden we weer een goede bezetting.
Leuke spellen zaten erbij, alhoewel dat niet altijd voor iedereen gunstig uitpakte.
De anonieme gever (hij weigert nog steeds zijn naam prijs te geven) van de 
prachtige bossen tulpen voor degenen die het dichtst bij de 50% eindigden. 
Bedankt.
De uitslag: A-lijn  1e Marianne Venema/Ria Haring
                             2e Gerda/Dick Grooteman
                             3e Tonny/Nico Groen
 
                  B-lijn  1e Rini Karsten/Arie Breg
                             2e Corrie  van Soest/Tiny Kooter
                             3e Bert Putters/Piet Tensen
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Zondag 20 maart

ST. PATRICKSDAY
m.m.v. VOICE OVER

Aanvang 16.30 uur

*******************

Maandag 18 april (tweede paasdag)

LENTEBOCKBIERFESTIVAL
m.m.v. JOHNNY CONTANT

Aanvang 16.30 uur

Café de Ark, 
Nieuwedijk 39, 

Zwaagdijk-Oost
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Gemeenschapsveiling 8 april 2022

Vrijdag 8 april is het al weer de 70e keer dat de veiling wordt 
gehouden, een jubileumjaar waar we graag extra aandacht aan 
willen schenken. In het weekend van 1 april wordt de catalogus 
bij u bezorgd en daarin meer over dit jubileum. 
Nu kunnen we al vast melden dat er diverse leuke attenties zijn 
in het kader van het jubileum, zoals de premie bij het bereiken 
van iedere € 1000,00. Een tablet chocola, gesponsord door Paski, en speciaal voor 
deze gelegenheid gemaakt. Bij het inleveren van de koopbordjes aan het eind van 
de avond staat u ook een heerlijke verrassing te wachten. Een paar dagen voor de 
veiling datum ontvangt u een flyer met nadere informatie en deze gaat vergezeld 
van een smakelijke attentie.
Jan Bleeker is bezig met het maken van een goed gevulde catalogus met vele 
leuke kavels. Een mooie combinatie van goederen, gezellige avondjes, sportieve 
uitdagingen en originele uitjes. De ervaring leert dat deze uitjes altijd zeer in trek 
zijn. Je leert je dorpsgenoten beter kennen en je bent verzekerd van een leuke dag 
of avond.

In aanvulling op vorige week:
Zin in een romantisch etentje voor twee? Piet en Lia Dekker geven een diner 
bon te besteden bij restaurant Oxalis. Bekend om zijn luxe kaart. Restaurant van 
Rooijen geeft ook twee keer een diner bon.
Bij Café de Ark kunnen acht personen deelnemen aan een High Beer/High Wine 
avond op zondag 8 mei 2022. De drankjes gaan vergezeld van lekkere hapjes. 
Succes verzekerd!
Uit ons plaatselijk winkelcentrum ook leuke koopjes: 
De Jumbo geeft een koffiefiltermachine ter waarde van € 229,00 en Bakkerij 
Koning geeft twee bonnen voor heerlijke slagroomtaarten. Mammoet Woongigant 
een accessoire pakket en een tegoedbon van € 25,00.
Ook een geldelijke bijdrage is van harte welkom, zoals wij o.a. ontvingen van 
Diëtistenpraktijk I. Wiering-Vriend, Zwaagdijk 264. (Onze bankrekening: 
NL45RABO 0160690609 t.n.v. Gemeenschapsveiling Zwaagdijk).
U ziet…. Alle reden om vrijdag 8 april naar de MFA “Over de Leek” te komen, want 
daar gaat het gebeuren. Gezelligheid, leuke koopjes, een lekker drankje en een 
hapje en bijpraten met je dorpsgenoten. Dus .. graag tot ziens in de MFA

Dan nog een oproep: Het comité Gemeenschapsveiling kan versterking gebruiken. 
En wel van iemand die zich bezig wil houden met de social media, zodat we ook 
via dat kanaal de koopjes onder de aandacht kunnen brengen. Bent u die persoon 
of kent u iemand die dit zou kunnen en willen doen? Laat het ons weten (tel. 06-
54333189, vz Jan Oudeman). Het comité bestaat uit gezellige mensen en deze 
vrijwilligersklus beslaat maar een paar maanden per jaar. Wie o wie???? 

Namens het bestuur,
Hermien Sijm-Wissink
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Muziek in café de Ark

Eindelijk mag het weer! Na lange tijd van lockdowns en beperkingen weer muziek 
in de Ark! Zondag 20 maart vieren we St. Patricksday. We hebben 2 Ierse bieren op 
de tap en muziek van VOICE OVER.Aanvang 16.30 uur en vrij entree.
Maandag 18 april, tweede paasdag is het weer tijd voor het jaarlijkse 
lentebockbierfestival met muziek van JOHNNY CONTANT, aanvang ook 
16.30 uur en vrij entree.
Noteer vast in je agenda: kermis Zwaagdijk-Oost : 
vrijdag 10 juni t/m maandag 13 juni

Tot ziens in café de Ark

Dé schoorsteenveger uit West-Friesland

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

Hoekstra Schoorsteen 
De Factorij 28K, 1689 AL Zwaag 

info@hoekstraschoorsteen.nl

                     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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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   m a a r t 
Zwaagdijk 1 – MOC 1 
  Aanvang 14:00 uur Competitie Scheidsrechter: R.C Muller 
Victoria O 3  – Zwaagdijk 2  
  Aanvang 09:30 uur Competitie Vertrek 08:30 uur 
Zwaagdijk 3 – LSVV 6  
  Aanvang 11:00 uur Competitie Scheidsrechter: Joram Verlaat 
Zwaagdijk 4 – WBSV 3 
  Aanvang 14:00 uur Competitie Scheidsrechter: Patrick Wiering
Zwaagdijk VE45+ 1 - KGB VE45+ 1 
  Aanvang 11:00 uur Competitie Scheidsrechter: Peter Beers 
AS’80 JO16-2 - Zwaagdijk JO16-1 
  Aanvang 09:00 uur Competitie Vertrek 07:30 uur 
 
P r o gr a  m m a   z o n d a g   2 7   m a a r t 
RK EDO 1 – Zwaagdijk 1 
  Aanvang 14:00 uur Competitie Scheidsrechter: nog niet bekend 
Zwaagdijk 2 – LSVV 5 
  Aanvang 11:00 uur Competitie Scheidsrechter: Patrick Wiering 
ALC 3 – Zwaagdijk 3   
  Aanvang 13:30 uur  Competitie Vertrek 12:30 uur 
KGB 7 – Zwaagdijk 4  
  Aanvang 12:00 uur Competitie Vertrek 11:00 uur 
Westfriezen VE45+ 1 – Zwaagdijk VE45+ 1  
  Aanvang 10:00 uur Competitie Vertrek 09:00 uur 
Zwaagdijk JO16-1 – TABA afc JO16-3 
  Aanvang 11:00 uur Competitie Scheidsrechter: Glenn Water 
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Terreindienst: 20 maart Cees Sierkstra 
Lijnentrekken: 19 maart Arjen Vijn 
Terreindienst: 27 maart Rens van Diepen 
Lijnentrekken: 26 maart Patrick Ursem 
 
Pupil van de week voor de wedstrijd Zwaagdijk 1 – MOC 1  
  Vincent Polak 
Vincent wordt samen met hun ouders om 13:30 uur verwacht in de bestuurskamer 
Vip van de week voor de wedstrijd Zwaagdijk 1 – MOC 1 
  Schoonheidssalon Zwaagdijk  
Schoonheidssalon Zwaagdijk wordt om 13:30 uur verwacht in de bestuurskamer. 
 

Uitslagen zondag 13 maart 
Zwaagdijk 1 – Woudia 1   1-0 
Koedijk 5 – Zwaagdijk 2   3-0 
Zwaagdijk 3 – De Wherevogels 2  6-0 
Zwaagdijk 4 – AGSV 3   4-1 
Sporting S VE45+1 – Zwaagdijk VE45+ 1  2-0 
Zwaagdijk JO16-1 – AS’80 JO16-1  1-4 
 

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 
Winaar minutenspel Zwaagdijk 1 – Woudia 1 
Afgelopen week won Rico Steur het minutenspel bij Zwaagdijk-Woudia, doordat Nils 
Dekker vlak voor rust (45e minuut) voor de 1-0 tekende. 
Minutenspel Zwaagdijk 1 – MOC 1 
Wederom een thuiswedstrijd komend weekend, dus wederom een minutenspel! Kijk 
snel op www.rkvvzwaagdijk.nl welke minuut jij hebt! 
 
LOTERIJ DONATEURS KAARTEN seizoen 2021-2022 
Afgelopen zondag na de gewonnen wedstrijd tegen Woudia vond eindelijk de loterij 
plaats van de verkochte donateurskaarten. De volgende mensen zijn in de prijzen 
gevallen: 
1e prijs: Johan Bakker       (100 euro)
2e prijs: Lida Hoogland-Hoffer  (75 euro) 
3e prijs: D. van Diepen (50 euro) 
4e prijs: Ciska Mol-Hoogland (25 euro)
5e prijs: Maickel Sijm (10 euro) 
6e prijs: Hans Schoon (10 euro)
7e prijs: Jos Otsen (10 euro)
8e prijs: Meerjam Bouman (10 euro)
9e prijs: A. Molenaar (10 euro) 
 

Alle winnaars van de loterij willen we hartelijk feliciteren met hun gewonnen prijs. 
Daarnaast willen wij iedereen die een donateurskaart heeft gekocht afgelopen jaar 
namens de club hartelijk bedanken voor hun 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 9   m a a r t   2 0 2 2

10:00 uur  Zwaagdijk RKVV JO11-1 - Strandvogels JO11-1
 Scheidsrechter; Ryan Kennedy, Kantine dienst  de ouders van Martijn Rood
10:00 uur  Zwaagdijk RKVV JO9-1 - Medemblik FC JO9-1
 Scheidsrechter Jacob Jan Wiering, Kantine dienst de ouders van Hidde Koster
10:00 uur  Zwaagdijk RKVV JO8-1 - Woudia JO8-1
 Scheidsrechter Steef Stap, Kantine dienst de ouders van Sil Koster

Programma JO07 Sportpark Strandvogels (Onderdijk)
 08:30 uur VVW JO7-2 - Zwaagdijk RKVV JO7-1
 08:40 uur Zwaagdijk RKVV JO7-1 - Strandvogels JO7-1
 08:50 uur s.v. Enkhuizen JO7-2 - Zwaagdijk RKVV JO7-1 
 Vertrek 8:00 uur, rijders; de ouders van Jasper Kok

P r o gr a m m a   z a t e r d a g   2 6   m a a r t   2 0 2 2

10:00 uur Zwaagdijk RKVV JO11-1 - VVW JO11-1
 Scheidsrechter; Ryan Kennedy, Kantine dienst de ouders van Lennon Blokker  
 10:00 uur  Zwaagdijk RKVV JO9-1 - Medemblik FC JO9-1
 Scheidsrechter Jacob Jan Wiering, Kantine dienst;de ouders van Nick Middelburg
 10:30 uur  HSV Sport JO-08-1 - Zwaagdijk RKVV JO8-1
 Vertrek 10:00 uur, rijders; de ouders van Noud Koeman

Programma JO07 Sportpark Zwaagdijk
10:00 uur KGB JO7-2 - Zwaagdijk RKVV JO7-1
10:00 uur VVW JO7-2 - Zwaagdijk RKVV JO7-1
10:20 uur Zwaagdijk RKVV JO7-1 - Strandvogels JO7-1

kantine dienst de ouders van Joe Sijm
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Uitslagen zaterdag 12 maart 2022
Valken de JO11-1 - Zwaagdijk RKVV JO11-1 2-4
Valken de JO9-2 - Zwaagdijk RKVV JO9-1  6-6
Spirit 30 (SC) JO8-2 - Zwaagdijk RKVV JO8-1 9-6

Wedstrijdverslagen jeugd – zaterdag 12 maart 2022

⚽ RKVV Zwaagdijk JO11 ⚽
Afgelopen zaterdag begon de laatste fase van dit voetbal seizoen. We moesten 
uit naar de Valken. Een fikse tegenstander. De wedstrijd begon goed. Er werd 
goed samengespeeld. De eerste 10 munten werd er wel snel gewisseld, want de 
tegenstander was wel pittig aan het verdedigen, waardoor we wat uitval hadden. 
Toch wisten we al snel door Lennon de 0-1 wist te maken. 
Er werd goed verdedigd en Milan had er ook een paar mooie ballen uit.
Het ging mooi gelijk op en het werd een spannende eerste helft die van 1-1 
naar 2-1 voor ging. We gingen met een mooie 2-2 de rust. Na rust moest je niet 
knipperen met je ogen, want direct na de aftrap was het Guus die alert was en de 
2-3 scoorde. Snel daarop volgde de 2-4 door Dave.
Nog een paar mooie kansen van Pieter, Guus en Dave maar het bleef bij 2-4 wat 
een mooie verdiende eindstand was.

Tot volgende week.

⚽ RKVV Zwaagdijk JO9 ⚽
Gelukkig wilde de tegenstander een half uurtje later spelen zodat we ons team 
konden aanvullen met 2 spelers uit de JO8 ,Sil en Noud, die om 8.45 nog tegen 
Spirit moesten spelen. 
Het was een spannende wedstijd en Zwaagdijk moest nog wel een beetje wakker 
worden. Al snel liepen ze tegen 2-0 aan. De coach riep; nu wij  Zwaagdijk!! Nou 
daar werd gehoor aan gegeven! Noud scoort al snel 2x. Sil neemt vanaf de zijlijn 
een mooie poging op doel en vliegt er met een hele mooie boog in, helaas wordt hij 
afgekeurd omdat de tegenstander een bloedneus had. In de verdediging hielden 
eerst Stijn en Ian, en tweede helft Nick en Ian de aanvallers goed in de gaten, 
waardoor het moeilijk was om te scoren. In de voorhoede speelden Nina en Hidde 
een goede rol en kregen steeds steun van Sil en Noud, waardoor 
het met elkaar lukte om er nog 4 bij in het doel te schieten. Dit 
maakte de uiteindelijke stand 6-6. Al vonden de spelers dat ze toch 
met 6-7 gewonnen hadden.
 

Noud en Sil, bedankt voor jullie extra en goede steun!!
Gr coach Marthijs

⚽ RKVV Zwaagdijk JO8 ⚽
We mochten zaterdag naar Hoogkarspel om tegen Spirit te spelen. We waren gelijk 
goed in actie; Een mooie voorzet van Chaz zorgde ervoor dat Luca al sneld e 0-1 
scoorde en vlak daarna maakte we er nog twee. 0-3. We waren in de gloria, maar 
moesten nu wel opletten want nu kwam Spirit aan zet. Een mooie goal van hun over 
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Lennart heen, daar kon je gewoon niet bij. Timeout. Daarna gelijk weer in actie, Ilke 
een hele mooie doelpoging, maar helaas. Spirit daarna weer in de aanval en niet bij 
te houden door Roy en scoorde er een paar achter elkaar. Roy stond echt goed te 
verdedigen en ook Lennart had mooie reddingen, maar we gingen toch de rust in 
met 4-3.
Ook daarna vlogen er weer twee voor Spirit in en kreeg Lennart een bal in zijn 
gezicht, dus nam Luca het snel over, 6-3. Toen nog twee goals van ons , maar ook 
weer 1 voor Spirit, 7-5. Timout. Luca was er nog ff niet klaar voor en er zat er gelijk 
weer een in, 8-5. Maar daar kwam Chaz met een hele mooi goal 8-6. Toen Ilke weer 
een mooie poging, maar hij mocht er gewoon niet in. Ook Lennart en Mila goed 
aan het aanvallen. Toen Sil een mooie dribbel naar voren, maar ook deze net niet 
kunnen afmaken.Toen een mooie zuivere corner van Chaz op het hoofd van Roy…. 
Ahh jammer op de lat! We eindigden in 9-6. Mooi potje voetbal jongens!

Groetjes Noud

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

Jaarvergadering –  woensdag 30 maart om 19.30 uur
Op woensdag 30 maart a.s. wordt de jaarvergadering gehouden. We starten om 
19.30 uur in de handbalkantine. Tot dan!

Save the date – Rommelmarkt!
Op zaterdag 21 mei a.s. willen wij graag weer de jaarlijkse rommelmarkt 
organiseren. Na twee jaar afwezigheid vanwege corona hopen we dat het dit jaar 
weer een groot succes wordt! Wij zijn nog op zoek naar enthousiaste vrijwilligers. 
Wil je helpen? Stuur dan een mailtje naar quick@handbal.nl 

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.

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
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 DS1 – AHC’31 DS1  M.C. De Muiter
3 apr      13:00 Quick DS1 – Con Zelo DS1  De Dars, hal 2
9 apr      19:00 Graft DS1 – Quick DS1  De Oosterven
24 apr    13:00 Quick DS1 - OTTO Work Force/VOC Amsterdam DS3   De Dars, hal 2
1 mei      13:00 Quick DS1 – KRAS/Volendam DS2  De Dars, hal 2
8 mei      12:15 Westsite DS3 - Quick DS1  Calandhal

B-jeugd H-Q
19 mrt    19:00  Westf./SEW DB2 - Hauwert/Quick DB1  De Dres
22 mrt    18:45 Excelsior ‘53 DB1 - Hauwert/Quick DB1  De Kloet
3 apr      10:00 Hauwert/Quick DB1 – Westf./SEW DB2  De Dres
10 apr    11:45 Hauwert/Quick DB1 - D.T.S. ‘48 DB1  De Dres
24 apr    13:30 Westfriezen DB2 - Hauwert/Quick DB1  Sporthal Zwaag
8 mei      10:10 Hauwert/Quick DB1 - Niedorp DB1   De Dres
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C-jeugd Q-H
19 mrt    13:45  Westfriezen DC2 - Quick/Hauwert DC1  Sporthal Zwaag
27 mrt    11:45 Quick/Hauwert DC2 – Westf./SEW DC4  De Muiter
3 apr      11:45 Quick/Hauwert DC1 - Westfriezen DC2  De Dars, hal 2  
10 apr    12:00  Quick/Hauwert DC1 - SSV/Sporting S DC1 De Dars, hal 2
24 apr    11:55 Excelsior ‘53 DC1 - Quick/Hauwert DC1  De Kloet
8 mei      11:00 SV De Valken DC1# - Quick/Hauwert DC1  De Banne

D-jeugd H-Q
19 mrt    10:00  Spartanen D1 - Hauwert/Quick D1  De Bloesem
3 apr      13:00 Hauwert/Quick D1 - Spartanen D1  De Dres
10 apr    10:00 Hauwert/Quick D1 - D.T.S. ‘48 D2  De Dres
23 apr    10:00 Quintes/VVW D1 - Hauwert/Quick D1  De Dars, hal 1
8 mei      12:10 Hauwert/Quick D1 - Sporting Andijk D1  De Dres

E-jeugd H-Q
19 mrt    10:00  Westfriezen E3 - Hauwert/Quick E1  Sporthal Zwaag
27 mrt    13:00 Hugo Girls E2 - Hauwert/Quick E1  Sportcentrum 
Noorderend
3 apr      12:00 Hauwert/Quick E1 - Westfriezen E3  De Dres 
10 apr    10:55 Hauwert/Quick E1 - Tornado E3  De Dres
24 apr    10:00     SV De Valken E2 - Hauwert/Quick E1  De Banne
8 mei     12:55 Hauwert/Quick E1 - Sporting Andijk E2  De Dres

Uitslagen
13 mrt    Hauwert/Quick DB1 - Spartanen DB1  14 - 11
13 mrt    Quick/Hauwert DC1 - Spartanen DC1  12 - 14
13 mrt    Hauwert/Quick D1 - Vido D1  14 - 7

Mededelingen
Nieuwe handballen te koop 
Wanneer iemand een nieuwe bal wil aanschaffen, stuur dan een mailtje naar 
quick@handbal.nl Het gaat om de ‘Geel-Blauw-Rode’ ballen van het merk X-treme 
in zowel maat 1 (voor de E-jeugd en D-jeugd) als maat 2 (vanaf de C-jeugd). 
Daarbij ook de licht blauwe ‘zachte’ ballen maat 1 (F-jeugd). 
Aanschafprijzen: X-treme ballen (E-jeugd – Senioren): €22,50 per stuk

Zachte bal (F-jeugd): €17,50 per stuk.

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



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

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



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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