
 

 

    

        25 maart 2022
      50e jaargang no. 2517

    De Schakel    



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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 Oplage per week 350  
 Zwaagdijk-Oost 25-03-2022 50e jaargang no 2517 

 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 

25 maart Gemeenschapsveiling Kaartavond
30 maart  KBO, Koersbal, sjoelen en kaarten 
01 april  Klaverjassen Dorpshuis
06 april      KBO, Koersbal 
08 april Gemeenschapsveiling
12 april Oud papier 4e elftal
13 april    KBO, Koersbal, sjoelen en kaarten 
20 april.   KBO, Koersbal 
22 april  Klaverjassen Dorpshuis
26 april RKVV Zwaagdijk, vrijwilligersavond
27 april   KBO, Koersbal, sjoelen en kaarten 
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
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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: 3de Zondag van de Veertigdagentijd; Laetarezondag.

De klok gaat dit weekend weer 1 uur vooruit!
Zondag 27 maart 10.00 uur:  Eucharistieviering met Pastoor J. van Dril 
 Gemengd koor
Laetarezondag = Roze zondag; dit betekend halverwege de vastentijd. 

Zaterdag om 11.30 uur is de uitvaart voor Mevrouw Tiny Aker. 
De uitvaart is met Pastoor J. van Dril. Gemengd koor.

MIS- en GEBEDSINTENTIES.
Overleden: Tiny Aker. Dat zij die achterblijven troost vinden.

 Maria Sjerps en Pieter Neefjes
 Overleden familie Verdonk-Bijman
 Joris en Tiny Wiering-Schilder, Kees Dorrestein en Bennie

 Bidden we voor hen die ons gebed heel hard nodig hebben:
 Voor de vele coronapatiënten. Dat zij hiervan goed genezen.
	 Voor	al	die	slachtoffers	die	deze	nieuwe	oorlog	met	zich	meebrengt.
 Voor onze zieken thuis en in een verpleeghuis.
 Dat zij allen die steun en aandacht krijgen, die ze verdienen.
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Themastelling: Mede – lijden.
Steeds weer opnieuw beginnen, dat is wat men in het boek Jozua vertelt. Belangrijk 
is blijven luisteren naar de stem van de Heer en je leven inrichten naar Zijn woor-
den, bepalingen en aanwijzingen. Paulus pakt daar een thema uit op: de dienst 
van de verzoening. Wie de dienst opneemt, kan bijdragen aan de vernieuwing van 
de schepping en aan het stichten van vrede. In de parabel uit het Evangelie houdt 
Jezus ons drie spiegels voor: die van de  verloren zoon, van de oudste zoon en van 
de barmhartige vader. De vraag is: in wie herkennen we ons? Wiens weg willen we 
gaan? Als we levenswijze van de barmhartige vader oppakken, gaan we de weg 
van de verzoening en van het mede-lijden. In het woord ‘barmhartigheid’ zitten de 
woorden ‘mede-lijden’, ‘medelijden’ en ‘mededogen’ verborgen.
Bron: Bern Media Liturgie.

Koster:  P. Vijn
Collectant:  W. Tieken
Lectrice:  A. Bakker

De collecte in de viering is bestemd voor de onkosten van onze Sint Jozefkerk. 
De collecte wordt van harte bij u aanbevolen.
Hartelijk dank voor uw bijdrage. 

Kerkelijke agenda. 
Zondag 3 april 2022 om 10.00 uur: 
 Woord en Communieviering met P. op den Kelder.

Beste collectanten, Jullie mogen weer collecteren.
Hier de data voor april:
  3 april om 10.00 uur:  Roos
10 april om 10.00 uur:  Joop
17 april om 10.00 uur:  Nellie
24 april om 10.00 uur;  Hans.
Als dit niet past, graag onderling ruilen.

 Vastentijd
 Vastentijd is een kuur in soberheid.
 Soberheid wil zeggen:
 Gelukkig kunnen zijn met je deel 
 en glimlachen om de beperkingen om datgene wat je mist.
 Vasten is veertig dagen groeien naar de vreugde van het leven zoals het is.
 Gelukkig zijn met het strikt noodzakelijke, met het natuurlijke: 
 het is een aparte vreugde.
 Zo is vasten een weg naar Pasen: 
 verrijzen uit dat gevoel van leegte en zinloosheid 
 dat overvloed altijd met zich meebrengt.
 
 Manu Verhulst
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Iedereen hoort erbij

Samen met de werkgroep bereiden de a.s. communicantjes zich voor op hun 
1e H. Communie. 
De vorige week waren ze met ook vader Arjan en oma Ria in de kerk waar een 
speurtocht was uitgezet. En koster Piet en ik waren er om zo nodig iets nader uit 
te leggen. Het was een leuke middag met mooie vragen en opmerkingen van de 
kinderen. 

Die vragen en opmerkingen komen ook naar voren als ze met het werkboekje bezig 
zijn. Kinderen zijn onbevangen, ze oordelen niet en op heel ongedwongen en van-
zelfsprekende wijze gaan ze ermee om.  
Daarom was het mooi, dat de ouders van de zondag gedoopte Ard en Lars Schilder 
als lezing hadden gekozen voor het verhaal waarin de leerlingen van Jezus ruziën 
over	wie	het	belangrijkst	is.	Waarop	Jezus	hen	er	fijntjes	op	wijst,	dat	het	bij	Hem	
niet om macht en aanzien gaat en dat zij van kinderen nog veel kunnen leren.
Ard wilde graag met de anderen ‘communie doen’ maar was nog niet gedoopt. 
Dat gebeurde dus zondag en ook Lars deed mee. 
Want iedereen hoort erbij, samen gaan we op weg. 

Met behulp van het werkboekje gaan de communicantjes met elkaar en met Jezus 
op weg. Maar wie zijn zij zelf dan eigenlijk en wie was Jezus? En hoe kan hij 
eeuwen later de mensen nog steeds de weg wijzen? 
Met behulp van leuke opdrachtjes praten we hierover. 
Waarbij iedere opmerking of vraag ertoe doet, want iedereen hoort erbij.

Vriendelijke groet, Tiny Immen

Kerkwerken

Hallo dames en heren,
De kerk moet binnenkort weer schoon gemaakt worden.
Het zal mooi zijn als het er dan weer op z’n “Paasbest” uit ziet.
Wij willen groep 2 vragen of zij in week 13 -dit is van 28 maart tot 1 april- in de 
kerk willen werken. 
De volgende dames en heren willen wij uitnodigen aanwezig te zijn:
Riet Sijm-van Diepen, Contactpersoon telefoonnummer: 0228-586614
                                    e-mail: rietsijm@kpnmail.nl

Margreet Jansen-Schouten  Ellie Laan-Besseling
Joke Roemer-Besseling                 Adrie Roemer
Jaap Ursem                                   Nico de Lange

Overleg met elkaar welke dag het voor iedereen gelegen komt.
Hartelijk dank namens de parochie.
Groeten, Lyda Schouten
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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 J K 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 parochie-
raad Zwaagdijk moet binnenkort besluiten hoe of welke koers de parochiege-
meenschap 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
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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 Libanon leven 884.000 Syrische vluchtelingen. Ze hebben geen eigen plek om 
te wonen in hun nieuwe land. Bijna 90% van hen leeft op de armoedegrens. In de 
kampen is het leven hard en zwaar. Er is onvoldoende eten, slechte huisvesting, 
geen school voor de kinderen en geen werk voor de volwassenen. We steunen via 
Vastenactie 250 gezinnen in tentenkampen in de Bekaa-vallei bij het opbouwen van 
een beter, menswaardig bestaan.

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

                     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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Gemeenschapsveiling 8 april 2022

Nog één week en dan……. valt de catalogus bij u in de bus 
van de 70e gemeenschapsveiling in Zwaagdijk. 
Een catalogus waarvan de kaft zoals gebruikelijk weer 
ontworpen	is	door	Lianne	Breg	grafische	vormgeving.	

Een catalogus vol verrassende aanbiedingen en voor elk wat wils en ook niet 
onbelangrijk…. voor ieders budget. Want, of u deze avond nu € 50,00 wilt besteden 
of € 500,00…. allen van harte welkom op deze gezellige avond in de MFA “Over de 
Leek”. 

De afslagers Peter Swart en Arjan Poland brengen de koopjes weer op een vlotte, 
humorvolle manier aan de man/vrouw. En onze grote groep vrijwilligers zorgt er 
weer voor dat alles vlekkeloos verloopt. Alle comitéleden zetten hun beste beentje 
voor, maar daarnaast kunnen we ook rekenen op een aantal (veelal jonge) vrijwil-
ligers	die	op	deze	dag	flink	de	handen	uit	de	mouwen	steken.	Daar	zijn	wij	als	
bestuur heel dankbaar voor.

Mooi om te zien is dat de verenigingen en clubs die een  bijdrage ontvangen, 
óók weer iets terug doen. 
RKVV organiseert voor 20 personen een WK avond. Gezamenlijk de wedstrijd 
bekijken en het geheel wordt voorzien van een hapje en een drankje en een 
gezellige barbecue. Ook organiseren ze nog een Keez-avond voor 24 personen. 
De Donderstienen gaan klootschieten en barbecueën, de Historische vereniging 
geeft een levensmiddelenpakket met Oud-Hollandse streekproducten. 
Toneel vereniging WIK stelt theaterkaarten beschikbaar en Handbalvereniging 
Quick doet ook een mooi aanbod. 
Van de Stichting ondersteuning gemeenschap krijgen we na Pasen de Paaskaars 
en ook het kermiscomité zult u tegen komen in de catalogus. 
De bijdragen van het Dorpshuis en de Ouderenbond heeft u al in een eerder bericht 
kunnen vernemen.

Dit zijn slechts enkele koopjes die geveild zullen worden op 8 april. 
Wij hopen dat we u nieuwsgierig gemaakt hebben en dat u de catalogus goed gaat 
bestuderen én dat u op de veilingavond aanwezig zult zijn. Het verenigingsleven 
vaart er wel bij en u hebt gegarandeerd een gezellige avond. En gelukkig zonder 
mondkapjes of QR code!

U kunt dit jaar ook op donderdagavond 7 april tussen 19.00 uur en 20.30 uur alvast 
de spullen brengen die u beschikbaar gesteld hebt maar dit is ook op vrijdag tussen 
9.00 uur en 12.00 uur mogelijk. 
Het liefst voorzien van het catalogus nummer.

Bestuur Gemeenschapsveiling
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Bedankt voor jullie steun!

Vorige week woensdag waren de verkiezingen, een spannende dag was het wel. 
Gespannen hebben wij gekeken naar de uitslagen en daar kwamen voor ons twee 
punten prominent naar voren. Dat Hart voor Medemblik de grote winnaar was ge-
worden, maar dat wij ondanks deze aardverschuiving in de lokale politiek gelijk zijn 
gebleven. Wij hebben onze 5 zetels weten te behouden. Verder heeft de VVD, CDA 
en Morgen 1 zetel verloren. D66, GroenLinks en ChristenUnie zijn gelijk gebleven.

Uitslag Zwaagdijk
In Zwaagdijk heeft GemeenteBelangen nog meer als de vorige keer, kunnen reke-
nen op jullie steun. Wij hebben van de 550 stemmen er 362 mogen ontvangen, 
een prachtig aantal.

Hoe ziet de raad er nu uit (van groot naar klein)
1. Hart voor Medemblik - 6 zetels 2. CDA  - 5 zetels
3. GemeenteBelangen - 5 zetels 4.VVD  - 5 zetels
5. Morgen  - 4 zetels 6.D66  - 2 zetels
7. GroenLinks  - 1 zetel  8.ChristenUnie - 1 zetel

Coalitie
De coalitieverkenning is reeds gestart. Hart voor Medemblik heeft hier de hand-
schoen opgepakt en zij hebben hierbij ondersteuning van de voorzitter van 
de BoerBurgerBeweging (BBB). Hij zal de verkennende gesprekken gaan voeren. 
Wij staan in ieder geval klaar om onze bestuurlijke verantwoordelijkheid te nemen.

De komende vier jaar:
De komende vier jaar zal ik me in ieder geval inzetten vanuit de raad en mochten 
de onderhandelingen zo zijn dat we mogen meedoen in de coalitie zal ik me 
hopelijk inzetten vanuit het college.

Tot slot:
Mocht er een onderwerp spelen, waarover je graag in overleg gaat. 
Bel (06-1020 0403) of mail (gerben.gringhuis@raadmedemblik) me gerust.
Gr. Gerben Gringhuis (GemeenteBelangen)
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Bridge

Het is altijd een genoegen om zoveel blije bridgers te mogen verwelkomen.
Een paar heerlijke traktaties van Klaas. Dit vanwege zijn verjaardag. 
Bedankt hiervoor Klaas.
 
De uitslag: A-lijn: 1e  Tiny Kooter/Riet Spaander
                             2e Truus de Vries/Anton Wehman
                             3e  Mieke Smit/Piet Steltenpool
 
                  B-lijn:  1e Rini Karsten/Arie Breg
                             2e  Marian Ligtenbarg/Tonny de Heer
                             3e  Bets Groenevelt/Renske Dorpema

Het	doek	is	definitief	gevallen	voor	ons	erelid

TINY AKER

Ruim 40 jaar heeft ze veel betekend voor onze 
vereniging en heel veel mensen laten genieten

van haar spel.

Tiny, bedankt voor je inzet.

Toneelgroep WIK

KBO = Krachtig – Betrokken – Ondernemend

Wij mogen u allen weer uitnodigen voor de workshop, die gegeven wordt door 
Maaike Ursem-Korver.
Altijd een mooi bloemstukje mee naar huis, zeer creatief en origineel.
U mag hier zelf werk van maken op dinsdag 5 april 2022.
Eigen bijdrage is € 5.00.
Wel graag opgeven bij Nellie  06 2165 3698
                          of bij Carien 0229 261429

Tot dinsdag 5 april, om 14.00 uur in het dorpshuis ’Over de Leek’.

Groet Nellie, Carien en Ans
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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   m a a r t 
RK EDO 1 – Zwaagdijk 1 
 Aanvang 14:00 uur Competitie Scheidsrechter: niet bekend 
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 
 
P r o g r a m m a   z o n d a g   3   a p r i l 
Zwaagdijk 1 – Berkhout 1 
 Aanvang 14:00 uur Competitie Scheidsrechter: H.L. Wienholds 
ALC 2  – Zwaagdijk 2  
 Aanvang 11:30 uur Competitie Vertrek 10:30 uur 
Zwaagdijk 3 – SVW’27 5 
 Aanvang 11:00 uur Competitie Scheidsrechter: Joram Verlaat 
Zwaagdijk 4 – Hauwert 3 
 Aanvang 14:00 uur Competitie Scheidsrechter: Patrick Wiering
Buitenboys sc. JO16-1 – Zwaagdijk JO16-1 
 Aanvang 09:30 uur Competitie Vertrek 08:15 
 

Terreindienst  27 maart  : Rens van Diepen 
Lijnentrekken  26 maart  : Patrick Ursem 
Terreindienst    3 april  : Joost Fischer 
Lijnentrekken     2 april  : Sven Ursem 
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Uitslagen zondag 27 maart 
Zwaagdijk 1 – MOC 1   4 - 2 
Victoria O 3 – Zwaagdijk 2   Uitgesteld  
Zwaagdijk 3 – LSVV 6   0 - 2 
Zwaagdijk 4 – WBSV 3   4 - 2 
Zwaagdijk VE45+ 1 – KGB VE45+ 1 0 - 4 
AS’80 JO16-2 – Zwaagdijk JO16-1  6 - 1 

 
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 
  

Winnaar minutenspel Zwaagdijk 1 – MOC 1 
Afgelopen week won Aron Verdonk het minutenspel bij Zwaagdijk-MOC, 
doordat	de	openingstreffer	in	de	4-2	gewonnen	wedstrijd	tegen	MOC	
plaatsvond in de 15e minuut.

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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In memoriam Tiny Aker 

Tiny heeft veel betekent voor onze vereniging
zat jaren in het bestuur en deed daar ”haar ding”.
Activiteiten samen organiseren
tijdens vergaderingen notuleren.
Maar ook toen ze gestopt was als bestuurslid bleef ze bezig
was elke zondag als lootjesverkoopster aanwezig.
Mensen sprongen pardoes achter bomen
als ze Tiny met haar geldbakje aan zagen komen.
Want ze “smeerde” je zo voor een tientje lootjes aan
en bleef gewoon -tot je kocht- bij je staan.
Ondertussen vertelde ze verhalen, want dat kon ze   
                        doorspekt met humor
waarmee ze verder ging onder het genot van een      
                                              biertje bij Anneke en Cor.
Aan de bar met Sam en Japie, Joop, Theo en Co
prachtige verhalen kreeg je dan gratis cadeau.
Maar ook haar vrienden en familie liet ze niet 
                                                                  in de steek
ging trouw op bezoek, vrijwel elke week.
Tiny regelde doktersbezoeken, reed mee naar 
                                                           het ziekenhuis
verzorgde dat er hulp kwam thuis.
Ja Tiny, we zullen je verhalen niet meer horen, 
                                         je aanwezigheid niet meer meemaken
maar heel erg bedankt voor je inzet, je humor in allerlei zaken.

Tiny bedankt voor alles wat je voor ons hebt gedaan.

Rust in Vrede.

Namens R.K. Voetbalvereniging “Zwaagdijk”
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Jeugdvoetbal

Trainingstijden Jeugd
Kabouters hebben winterstop.
JO7  dinsdag  van 17.15 tot 18.00 uur Jeroen
 (Vanaf 18 januari t/m 29 maart binnentraining in het MFA)
JO8 / JO9 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
 

Programma zaterdag 26 maart
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, 
 Kantinedienst; 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

Programma zaterdag 2 april
11:30 uur Westfriezen JO11-3 - Zwaagdijk RKVV JO11-1
 Vertrek 11:20 uur,rijders; de ouders van Dave Bouman en Deron van Houten
08:45 uur SV Spartanen JO9-3 - Zwaagdijk RKVV JO9-1
 Vertrek 8:00 uur, rijders; de ouders van Jaap Wiering
10:00 uur  Zwaagdijk RKVV JO8-1 - Medemblik FC JO8-1
 Scheidsrechter; Huub Koopman, 
 Kantine dienst de ouders van Mila van der Werf

Programma JO07 Sportpark Immerhorn (Enkhuizen)
08:45 uur   MOC JO7-2 - Zwaagdijk RKVV JO7-1
08:55 uur   s.v. Enkhuizen JO7-1 - Zwaagdijk RKVV JO7-1
09:05 uur   Zwaagdijk RKVV JO7-1 - Strandvogels JO7-1
        Vertrek 8:00 uur, rijders; de ouders van Wout Karsten
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Lidmaatschap seizoen 2022-2023
Binnenkort gaan we weer aan de slag voor 
de teamindelingen voor seizoen 2022-2023.
Afmeldingen dienen vóór 31 maart a.s. 
doorgegeven te worden via jeugd@rkvvzwaagdijk.nl

Uitslagen zaterdag 19 maart
Zwaagdijk RKVV JO11-1 - Strandvogels JO11-1 2-2
Zwaagdijk RKVV JO9-1 - Medemblik FC JO9-1 4-6
Zwaagdijk RKVV JO8-1 - Woudia JO8-1  2-4

Wedstrijdverslagen zaterdag 19 maart

RKVV Zwaagdijk JO11 
Afgelopen zaterdag moesten we tegen Strandvogels. Een echte derby, waarbij 
de spanningen voor de wedstrijd al aanwezig waren; een geduchte tegenstander. 
Vandaag hadden we extra hulp van Ian, om de gelederen wat te versterken omdat 
Lennon in quarantaine zat.
We begonnen goed aan de wedstrijd. Er werd goed verdedigd; Martijn had iedere 
bal en wist hem goed af te geven aan de voorhoede. Een mooie aanval met Dave 
en Deron ging net via de paal en werd net geen doelpunt. Even later was het Dave 
die de 1-0 wist te maken. Een ongelukkige hoge bal belande later achter Milan in 
het Doel wat de 1-1 was. Met deze stand gingen we de rust in. In de tweede helft 
wederom kansen, maar de paal stond steeds in de weg. Een mooi afstandsschot 
van Rick belande even later wel in de kruising; 2-1. Helaas was na de time out de 
organisatie een beetje weg, waardoor we niet konden voorkomen dat er 2-2 werd 
gemaakt. Met deze eindstand gingen we het weekend in.
Een echte derby met spannend en mooi voetbal. Top gespeeld mannen!
Tot volgende week.

 RKVV Zwaagdijk JO8
Jo8 mocht zaterdag om tien uur thuis voetballen tegen Woudia. De jongens en Mila 
hadden er zin in en gingen vol goede moed het veld op . De mannen van Wou-
dia waren alleen groot van stuk dus de zenuwen sloeg wat toe, maar daardoor 
gingen ze niet minder spelen ! Al gauw viel er voor Woudia een doelpunt , waardoor 
Zwaagdijk moest focussen. Na de tien min time out begonnen ze meer samen te 
werken en was Zwaagdijk veel aan de bal . Toch vielen er nog drie doelpunten 
voor Woudia 4-0 en toen kwam de rust.
Met wat zielige gezichten gingen ze de kleedkamer in, maar gingen daarna vol voor 
de tweede helft ! Met een goed samenspel viel de bal op Chaz zijn hoofd en kopte 
hij de eerste doelpunt in de kruising ! Er werd weer gelachen , ook door een mooie 
assist een paar minuten later werd er voor Zwaagdijk nog een keer gescoord, 4-2 ! 
Al met al een goede tweede helft en een mooie wedstrijd!
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RKVV Zwaagdijk JO9 
De JO9 mocht zaterdag thuis tegen Medemblik, het was een spannende en ge-
waagde wedstrijd . De jongens en Nina waren in topvorm, na een goede warming 
up bestormde ze het veld. In de eerste helft kreeg Medemblik meer kansen waar-
door ze 4-0 in de eerste helft achter kwamen , toch had Zwaagdijk veel balbezit. 
Na een goede bespreking in de rust kwamen ze positief en in topvorm terug het 
veld op. Toen viel er een doelpunt voor Zwaagdijk Chaz schoot hem mooi in de 
kruising! Toen kregen ze meer vertrouwen en scoorde nog een keer deze keer een 
mooie assist van Ilke naar Chaz zorgen voor een tweede doelpunt ! Ook volgende 
er nog twee doelpunten voor Zwaagdijk een goede tweede helft dus! Eindstand 
6-4,  wat een toppers! 
 
Groetjes van Chaz

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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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 organi-
seren. 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
23 mrt  19:30 Quick DS1 - JuRo Unirek/VZV DS4 M.C. De Muiter
27 mrt  13:00 Quick DS1 – AHC’31 DS1 M.C. De Muiter
31 mrt  20:15 Con Zelo DS1 - Quick DS1 Sportpodium Waarland
3 apr    13:00 Quick DS1 – Con Zelo DS1 De Dars, hal 2
9 apr    19:00 Graft DS1 – Quick DS1 De Oosterven
13 apr  20:00 Quick DS1 - Legmeervogels DS1 M.C. De Muiter
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
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
3 mei   19:30 Hauwert/Quick DB1 - Z.A.P. DB2 De Dres
8 mei   10:10 Hauwert/Quick DB1 - Niedorp DB1 De Dres



C-jeugd Q-H
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
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
27 mrt  13:00 Hugo Girls E2 - Hauwert/Quick E1  SC Noorderend
3 apr    12:00 Hauwert/Quick E1 - Westfriezen E3  M.C. De Muiter
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
16 mrt    KRAS/Volendam DS2 - Quick DS1  19 - 14
19 mrt    Westf./SEW DB2 - Hauwert/Quick DB1  20 - 17
19 mrt    Westfriezen DC2 - Quick/Hauwert DC1  14 - 23

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

Vraag vrijblijvend een offerte 
aan!

Uw persoonlijke 
administratie op orde?

Vraag Vraag vrijblijvend 
vrijblijvend 

administratie op orde?
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