
 

 

    

        1 april 2022
      50e jaargang no. 2518

    De Schakel    



Dé schoorsteenveger uit West-Friesland

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

Hoekstra Schoorsteen 
De Factorij 28K, 1689 AL Zwaag 

info@hoekstraschoorsteen.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 01-04-2022 50e jaargang no 2518 

 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 

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
13 mei  RKVV Voetbalquiz
20 mei  Klaverjassen Dorpshuis
07 juni Oud papier 1e elftal
17 juni  RKVV Keezavond gemeenschapsveiling
26 juni  RKVV Familietoernooi
05 juli Oud papier 1e elftal
09 juli  RKVV Kuubskistentoernooi
02 augustus Oud papier 2e elftal
30 augustus Oud papier Veteranen
27 september Oud papier 4e elftal
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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: 4de Zondag van de Veertigdagentijd.

Zondag 3 april 10.00 uur:  Woord en Communieviering met P. op den Kelder.   
 Gemengd koor.
Gebedsintenties
Overleden: Tiny Aker. Dat zij die achterblijven troost vinden.

 Jaap Kuiper
 Vera Langedijk en overleden familie Langedijk-Schouten
 Tiny Slippens-Boos
 Corry Blom-Oud, Jaap Blom, Ingrid en zegen over de gezinnen
 Nic Otsen en zegen over het gezin
 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.

Themastelling: Duivels dilemma.
De letter en de geest van de Wet; het levert steeds opnieuw een dilemma op. 
Regels zijn er niet voor niets; de 10 geboden zijn er om het samenleven mogelijk te 
maken en als Gods volk te leven. Jezus wil daar ook niets aan veranderen. Maar 
Hij roept op om niet de letter van de Wet te volgen, maar de geest. Met het oog 
op bevrijding en licht, niet op onderdrukking en angst. Dat is Zijn antwoord op het 
dilemma dat men Hem voorlegt.                          Bron: Bern Media Liturgie.
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Koster:  G. Karsten-Slaman
Lectrice:  L. op den Kelder-Pronk
Collectant:  R. Wiering-Dorrestein

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 10 april 2022 om 10.00 uur: 
Voorstellingsviering van de 1ste Communicantjes, met Pastor T. Immen-Bruinsma. 
Muziek van het Gelegenheidskoor.

Beste Collectanten,
Jullie mogen weer collecteren. Hier de data voor de komende weken:
03 april  10.00 u:  Roos  17 april   10.00 u: Nellie
10 april   10.00 u:  Joop  24 april   10.00 u; Wim
zaterdag  16 april  19.00 u: Hans   zondag  01 mei  10.00 u: Roos

Als dit niet past, graag onderling ruilen.

Vanavond…..

Het is dinsdagmorgen, vanavond is de openbare parochievergadering. Werkend 
aan dit  schakeltje dwalen mijn gedachten steeds af. Hoe zal het gaan? Hoe zullen 
de aanwezigen dit voorstel van de regio opnemen? Hoe kunnen we verder?

We zijn ons bewust, dat mensen en tijden veranderen en dat de kerk mee moet 
veranderen. Niet voor niets is er 2 jaar geleden al een denktank samengekomen. 
Daarna kwam corona en lag alles stil. 
Maar is dit regiovoorstel dan de juiste? Naar mijn gevoel en ervaring zou het meer 
van onderop, van de basis moeten komen. Kerk, dat zijn wij toch samen?

En ik kan het niet ontkennen: ik ben bang. Niet bang van, maar bang voor.
En al is het er qua grootte er niet mee te vergelijken, toch is het als mijn bang zijn 
voor het lot van de nu zo kwetsbare Oekraïners. Juist die angst voor hen, zorgt dat 
ik me met hen verbonden voel. Zij zijn het waard om je voor in te zetten.

En zo ben ik ook bang voor de parochie met wie ik mij verbonden voel. Met de 
mensen waarmee ik al meer dan vijf jaar op mag trekken en die ik enorm ben gaan 
waarderen. Ook zij zijn het waard om je voor in te zetten. En dat geeft me moed om 
door te gaan. 
Vooral omdat ik me daartoe geroepen voel. Heeft Christus zelf ons niet opgeroepen 
er te zijn voor de kwetsbaren?
En mijn gedachten dwalen weer af naar vanavond……..

Vriendelijke groet, Tiny Immen
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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 
hebben 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.

De kleine boeren in het noordoosten van Brazilië zijn vaak families zonder land-
rechten. Zij produceren onvoldoende voedsel: ze kunnen nauwelijks investeren in 
goed materiaal en zaaigoed, omdat ze ieder moment verdreven kunnen worden. 
Deze groepen leven van dag tot dag en verbouwen alleen enkele snelgroeiende 
gewassen. Ondervoeding ligt daardoor op de loer. 
Via Vastenactie krijgen 60 families uit beide groepen ondersteuning: ze ontvangen 
kassen, bassins voor wateropvang, gereedschap, zaaigoed én training en 
begeleiding.  

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

Ter info;

Wellicht heeft u het in de Binding zien staan: 
Voorstelling van het Klimaatcircus in Wervershoof.
 
U hoeft daarvoor niet perse naar Wervershoof, het komt later 
dit jaar ook nog in het Dorpshuis/MFA hier bij ons op het dorp 

Ron Kroon
Beheerder Dorpshuis, Zwaagdijk-Oost
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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

Groeten uit Washington, DC

Inmiddels zijn we alweer bijna 3 maanden terug in Washington, DC. 
We denken nog met veel plezier, en heimwee, terug naar onze tijd in het mooie 
Zwaagdijk-Oost. Op mijn 18e had ik Zwaagdijk omgeruild voor Groningen en 
daarna was ik verder uitgevlogen, niet denkende dat ik ooit weer in Zwaagdijk zou 
wonen. Maar dankzij Corona hebben mijn dochters en ik weer veel tijd met familie, 
oude vrienden en bekenden kunnen doorbrengen, en vele nieuwe vrienden 
gemaakt. 
Het is toch uniek, zo’n hechte gemeenschap waar ik me na vele jaren toch weer zo 
thuis kan voelen en waar ik met open armen ben ontvangen. 
Er zijn niet veel plekken waar zo’n hechte gemeenschap nog bestaat. Iets om te 
koesteren en trots op te zijn! 

We willen jullie Zwaagdijkers hartelijk bedanken voor het warme onthaal, de goede 
zorgen, de vriendelijke gesprekken, en het opnemen van ons in de gemeenschap, 
al was het maar tijdelijk. We kijken er naar uit om iedereen weer te zien in de 
zomermaanden, als we weer tijdelijk in Zwaagdijk verblijven. 

Hartelijke groet,

Sara, Leena, Sujith Kumar, en Sandra Vijn

Reumafonds

De jaarlijkse collecte van Reuma Nederland kon dit jaar eindelijk 
weer eens doorgaan, nadat er 2 jaar door een bepaalde oorzaak 
geen deurcollecte geweest was. 
Gevers en collectanten, hartelijk bedankt voor de prachtige 
opbrengst van € 614,41.
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Bridge

Door een aantal afzeggingen werd er in 1 lijn gespeeld en iedereen vond dit toch 
wel eens harstikke leuk.
Een korte memorie gebracht aan ons lid van het eerste uur, nl. Tiny Aker. 
Na een zeer kort ziekbed moest zij de strijd opgeven.

De uitslag:  1e  Klaas Kloosterman/Tiny Kooter
                   2e  Marianne Venema/Piet Roosendaal
                   3e  Mieke Smit/Piet Steltenpool

Kaartavond 2020 Gemeenschapsveiling

Eindelijk was ie daar, de kaartavond van 
de gemeenschapsveiling 2020
Door de pandemie kwam veel uitstel maar GEEN afstel. 
Afgelopen vrijdag waren de kaartliefhebbers (bijna) allemaal op tijd 

aanwezig om te beginnen met een  koppie en een gebakkie.
Toen de laatste invallers (die we toch weer moesten oproepen) aanwezig waren 
konden we redelijk op tijd aanvangen met een gezellige maar toch ook een verbe-
ten strijd om de punten, de roem, de pitten en de natjes.
Tussendoor, prima verzorging van  “de Ark”, met natjes en droogjes.
En na 4 ronden kwam er ook een uitslag; 
 1e  Marjolein Koeman  met  7764 punten
 2e  Jolanda Schoordijk  met  7430 punten
 3e  Remmert Neefjes  met  7387 punten
Deze 3 gingen met een prachtige fruitmand naar huis. Voor iedereen was er een 
prijsje mede gesponsord door de ouderenbond, waarvoor dank.

Vermeldingswaard is nog dat Joost hele slechte kaarten kreeg 
deze hele avond maar toch ook een mooie fruitmand kreeg die 
behoorde bij de poedelprijs; 4880 punten
En oh ja, Dirk (Laan) was eigenlijk 7e (sorry).

De avond werd gezellig afgesloten met de napraat en andere sterke verhalen.
Mocht u nu denken dat lijkt mij ook leuk; 8 april zijn de kaartavonden voor dit jaar 
ook weer te koop. 

De kaartavond staat gepland voor 21 oktober a.s. 
Gezelligheid troef met prima verzorging. Dus graag tot ziens op eerst 8 april 
(de veilingavond) en daarna hopelijk op 21 oktober (de kaartavond).
 
Namens het Gemeenschapsveilingcomité,
Peter
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Gelegenheidskoor……..Goede Vrijdag.
 
Beste Zwaagdijkers,
Eindelijk mogen en kunnen we weer zingen! 
En wij zijn dan ook blij dat we de Goede Vrijdag viering, op vrijdag 15 april, 
mogen verzorgen. Dit keer hebben we als thema “LIEFDE”.

We hebben liedjes gekozen uit de rock-opera: “Jesus Christ Superstar”, en 
tussendoor hebben we teksten gemaakt die ons allen hopelijk weer wat steun 
kunnen geven in deze onzekere tijd.

Wij hopen dat u weer aanwezig bent om te genieten en te luisteren naar deze 
nog altijd prachtige en eigentijdse muziek, gezongen door ons “eigen” 
gelegenheidskoor.

Met liefdevolle groet, 
namens ons koor, Gea.

Fietstocht KBO

Het	is	mooi	weer	en	dus	gaan	we	weer	fietsen.	De	route	weet	ik	nog	niet,	dus	een	
verrassing! Iedereen	die	zin	heeft	om	te	fietsen	mag	gewoon	
aansluiten. U hoeft geen lid te zijn van de KBO.
Gewoon gezellig mee fietsen.

Op donderdag 7 april gaan we van start .
Om 13.30 uur vertrekken we bij de kerk en 
we zien wel waar we naar toe gaan en waar we opsteken

Groeten Nellie

  
  Kom je bij ons spelen?

  0 - 4 jaar

  Dinsdag en woensdag is er nog een plekje open.

           - Heerlijk op de boerderij in Zwaagdijk
                - Met veel ruimte in en om huis

        Nieuwsgierig?  Bel me gerust: 06 - 1380 5943



de schakel 01-04-2022bladzijde 8

Klaverjassen in het Dorpshuis, vrijdag 1 april
 
Beste Klaverjasvrienden,
A.s. vrijdag weer klaverjassen in het Dorpshuis. 
Vorige week vrijdag al heel gezellig gekaart met gemeenschapsveiling (het was 
weer heel goed voor elkaar !) en nu weer gewoon met onze eigen liefhebbers in het 
Dorpshuis. We starten om half 8 en doen rustig 4 rondjes met 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 april, vrijdag 22 april en vrijdag 20 mei. 
  
Met vriendelijke groeten,
Dirk Neefjes 
 

                     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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Nexus/ Muzikale Wandeling
 
Beste Zwaagdijkers,
 
Nog een keer via ons welbekende dorpsblad een oproep 
aan de mensen tussen het mfa, en het ooievaarsbuurtje.

Wij willen heel graag de muzikale wandeling organiseren op zondag 5 juni 
(Eerste	Pinksterdag)	en	hoewel	we	al	flink	wat	leuke	muziek	hebben,	is	de	animo	
om een tuin beschikbaar te stellen, nog wat teleurstellend.
Dat is heel jammer! 

Uit vorige wandelingen is gebleken dat de mensen die hun tuin beschikbaar had-
den gesteld, echt topmiddagen hebben gehad: leuke mensen in de tuin, gezellige 
muziek, een drankje (betaald natuurlijk), hier en daar een dansje, mooi aanstaan en 
een praatje, gewoon hartstikke leuk. 
Natuurlijk snappen we het als u denkt:” tjonge, en dan?” Maar u kunt ons gerust 
even bellen voor meer informatie. Het zou namelijk heel jammer zijn, als deze editie 
niet in die buurt (vanaf mfa) plaats kan vinden.
Doet u mee? Aan deze gezellige zwaagdijker activiteit? 

Voor opgave, en eventuele vragen: 
 andredeark@gmail.com
 fritsdegroot@quicknet.nl
 jan.bleeker@quicknet.nl 
 geahoogland@quicknet.nl

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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70e Gemeenschapsveiling Zwaagdijk-Oost op 8 april

Op 28 oktober 1951 kwam het toenmalige kerkbestuur bijeen onder leiding van 
Pastoor Vreeswijk, dit om te komen tot oprichting van een “kerkebollen commissie”. 
Men heeft grootse plannen om een nieuw kerkgebouw te realiseren. 
Door het houden van een bollenveiling probeert men geld bijeen te krijgen. 
Bollenkwekers leverden tulpenplantgoed, dit werd opgekweekt  en de bollen werden 
per opbod verkocht. 
De	eerste	groene	veiling	bracht	fl.	3.592,00	op.	
Bij	het	10-jarig	bestaan	is	de	netto	opbrengst	opgelopen	tot	fl.	12.805,00.	
En bij de laatst gehouden veiling, de 69e, op 14-02-2020, is dit opgelopen 
naar € 35.236,00!!! Een geweldig bedrag waarmee wij alle clubs en verenigingen in 
het dorp weer konden ondersteunen.

En dan valt dit weekend de catalogus voor de 70e veiling bij u in de bus. 
Zoals u kunt zien hebben we weer een zeer gevarieerd aanbod. Alle schenkers uit 
Zwaagdijk en de bedrijven van het WFO terrein en uit Wervershoof danken wij heel 
hartelijk voor hun bijdrage. 
Wij raden u aan om de catalogus goed te bestuderen want er is beslist voor ieder-
een een aantrekkelijk koopje te vinden. 
Ook aandacht voor het voorwoord van de voorzitter want daarin wordt vermeld wat 
er allemaal te winnen valt, hoe u een gokje kunt wagen, wanneer u spullen kunt 
brengen en nog wat praktische informatie over halen en brengen van mensen, over 
thuisbezorgen van spullen etc. etc.

Onze oproep om versterking van het comité op het gebied van social media heeft 
ook succes gehad. Savannah van Vuure (Zwaagdijk 107) is bereid gevonden om 
deze klus op zich te nemen. Welkom bij het comité!

Nagekomen koopje: (dus niet in de catalogus te vinden):
Frank Schouten biedt een weekend in een vakantiehuis in Otterloo aan. 
Het huis is geschikt voor 14 personen en is te vinden op Europarcs De Zanding. 
Het is voor het weekend van 30 september tot 3 oktober. 
Aanvraag voor service als lakenpakketten of boodschappen zijn voor eigen kosten. 
Faciliteiten op het park zijn inclusief, zwembad, restaurant etc.  Reservering via het 
park is tussen de € 1.350,00 en 1 550,00; dit om u een idee van de prijs te geven. 
Een prachtige kans om met de hele familie een mooi weekend op de Veluwe door 
te brengen. 

70 jaar veilingen op het dorp. Wie “jarig” is trakteert. 
Komende week vindt u een smakelijke traktatie in de brievenbus, bij het bereiken 
van iedere € 1000,00 geven we een tablet chocola (met “70”); gesponsord door 
Paski Chocolaterie. 
En bij het verlaten van de zaal en inleveren van uw koopnummer hebben we ook 
nog een verrassing in het teken van het jubileum.
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U ziet, alle reden om op 8 april naar de MFA te komen. 
Zwaagdijkers hechten aan een goed functionerend verenigingsleven, aan saam-
horigheid én gezelligheid. Dit komt allemaal bij elkaar tijdens de veilingavond, dus 
wij hopen u te mogen ontmoeten!

Mocht u onverhoopt niet kunnen komen, 
maar wilt u toch uw bijdrage leveren: 
dan kunt u opdracht geven aan Jan Oudeman 
om iets voor u te kopen (tel. 06-54333189)

Namens het bestuur,
Hermien Sijm-Wissink

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.

 

 

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 

 



de schakel 01-04-2022bladzijde 12

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   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 
 
P r o g r a m m a   z o n d a g   1 0   a p r i l 
Kwiek 1 – Zwaagdijk 1 
 Aanvang 14:00 uur Competitie Scheidsrechter: R.E. Glebbeek 
Zwaagdijk 2 – KSV 3 
 Aanvang 11:00 uur Competitie Scheidsrechter: NNB 
Valken 4 – Zwaagdijk 3   
 Aanvang 11:30 uur  Competitie Vertrek 10:30 uur 
Apollo’68 3 – Zwaagdijk 4  
 Aanvang 13:30 uur Competitie Vertrek 12:30 uur 
SEW VE45+ 1 – Zwaagdijk VE45+ 1  
 Aanvang 10:00 uur Competitie Vertrek 09:00 uur
Zwaagdijk JO16-1 – RODA ‘23 Rksv JO16-2 
 Aanvang 11:00 uur Competitie Scheidsrechter: NNB

Pupil van de week voor de wedstrijd Zwaagdijk 1 – Berkhout 1  
 Roy Bouman 
Roy wordt samen met zijn ouders om 13:30 uur verwacht in de bestuurskamer 
 
Balsponsor voor de wedstrijd Zwaagdijk 1 – Berkhout 1 
 Sylvia Fischer Hart en Dirk Neefjes  
Sylvia en Dirk worden om 13:30 uur verwacht in de bestuurskamer. 
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Terreindienst:  03 april  Joost Fischer 
Lijnentrekken:  02 april  Sven Ursem 
Terreindienst:  10 april  Maickel Sijm 
Lijnentrekken:  09 april  Arjen Vijn  
 
Uitslagen zondag 27 maart 
RK EDO 1 – Zwaagdijk 1   5-0 
Zwaagdijk 2 – LSVV 5   2-4  
KGB 7 – Zwaagdijk 4   0-2 
Zwaagdijk JO16-1 - TABA afc JO16-3 7-1 
 
Balsponsors gezocht 
Zou jij graag een keer de balsponsor willen zijn bij een thuiswedstrijd van Z
waagdijk? Neem dan contact op met Han Ursem of Ellen Neefjes, 
of stuur een mailtje naar info@rkvvzwaagdijk.nl 
  
Minutenspel Zwaagdijk 1 – Berkhout 1 
Komende zondag staat de thuiswedstrijd tegen Berkhout op het programma, dus 
tijd voor weer een nieuw minutenspel. Bekijk snel op de site welke minuut je hebt. 
 
Voetbalquiz 13 mei 
Op vrijdagavond 13 mei vind eindelijk de uitgestelde voetbalquiz onder leiding van 
Ted Sijm plaats. Je kan je opgeven bij Ted Sijm, tel. 06-42407651 (in groepjes van 
max. 3 personen), locatie: Kantine voetbalvereniging RKVV Zwaagdijk 
We	spelen	3	rondes	+	een	finale	ronde. 
Inschrijfgeld:	€10,-	per	team,	incl.	koffie	en	hapjes 

Jeugdvoetbal

Trainingstijden Jeugd
JO7  dinsdag  van 17.15 tot 18.00 uur Jeroen
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   2   a p r i l
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
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Programma JO07 Sportpark Immerhorn (Enkhuizen)
 08:45 uur MOC JO7-2 - Zwaagdijk RKVV JO7-1
 08:55 iuur  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

P r o g r a m m a   z a t e r d a g   9   a p r i l
10:00 uur Zwaagdijk RKVV JO11-1 - Always Foward JO11-3
 Scheidsrechter; Ryan Kennedy, Kantine dienst de ouders van Lars Kok
10:00 uur Zwaagdijk RKVV JO9-1 - Medemblik FC JO9-1
 Scheidsrechter Jacob Jan Wiering, 
 Kantine dienst de ouders van Ian Karsten
 10:00 uur  Zwaagdijk RKVV JO8-1 - Sporting Andijkc JO8-2
 Scheidsrechter; Dave Koopman, 
 Kantine dienst de ouders van Lennart Meervelt

Programma JO07 Sportpark Immerhorn (Enkhuizen)
08:45 uur   s.v. Enkhuizen JO7-2 - Zwaagdijk RKVV JO7-1
08:55 uur   v.v. Enkhuizen JO7-3 - Zwaagdijk RKVV JO7-1
09:05: uur  Zwaagdijk RKVV JO7-1 - KGB JO7-2
 Vertrek 8:00 uur, rijders; de ouders van Sepp Eijbrink

Uitslagen zaterdag 19 maart
Zwaagdijk RKVV JO11-1 - VVW JO11-1  2-2
Zwaagdijk RKVV JO9-1 - Medemblik FC JO9-1 6-6
HSV Sport JO-08-1 - Zwaagdijk RKVV JO8-1 3-7

RKVV Zwaagdijk JO11
Afgelopen zaterdag stond er weer een derby op het programma, de JO11 mocht 
aantreden tegen VVW. Extra puntje van spanning, in VVW speelt een klasgenootje 
dus beiden teams waren er op gebrand om te winnen! Meteen bij het begin van de 
wedstrijd is duidelijk dat de teams aan elkaar gewaagd zijn. Zwaagdijk heeft meer-
dere kansen maar helaas lukt het niet om de bal het doel in te krijgen. Dan schiet 
VVW op doel en die is wel raak. 1-0 achter maar Zwaagdijk laat zich niet uit het 
veld slaan en blijft aanvallen. Helaas zonder resultaat dus met de rust is de stand 
nog steeds 0-1. Tijdens de rust krijgen de jongens een peptalk in de kleedkamer en 
passen de coaches de opstelling wat aan. Vol frisse moed begint Zwaagdijk aan de 
tweede helft. De aangepaste opstelling zie je meteen terug, ze gaan aanvallender 
spelen en al snel kan Guus over links richting het doel en scoort! 1-1. Zwaagdijk 
blijft vechten voor de overwinning, ze creëren veel kansen maar de keeper van 
VVW weet het doel schoon te houden. Na de time out heeft Rick nog een prachtige 
poeier op doel, helaas binnenkant paal, wat een pech. Vlak voor het einde heeft 
VVW ook nog wat kansen maar gelukkig houdt onze sterke verdediging alle aanval-
len knap tegen. 1-1 was dus de eind uitslag. Het was een mooie en spannende 
wedstrijd, het aanwezige publiek heeft ervan genoten, ga zo door mannen!
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RKVV Zwaagdijk JO09
Zwaagdijk RKVV JO9-1 – Zwaluwen 30 JO9-1

Vandaag speelde de JO9 na een transfer van Jaap sinds lange tijd weer met het 
eigen team.
De wedstrijd begint met Nick in het doel, Ian in de verdediging, Jaap en Nina het 
middenveld, Stijn en Hidde in de spits. Zwaluwen waren even van slag van deze 
formatie en gaven Hidde alle ruimte om te spelen. De coach had het snel door en 
stuurde een paar mannetjes op hem af. We gingen de rust in met 1-1.

Na de rust stond Stijn in het doel, Nick en Jaap in de achterhoede. Ian verdedigde 
het middenveld en Hidde en Nina in de spits. Zwaluwen snapte er weer even niets 
van en raakte in paniek. Maar toen ze ons spel door hadden werd het een doel-
puntenfestijn. Mooie ballen en kansen over en weer eindigde de wedstrijd in een 
verdiende 6-6.

Op naar volgende week!

RKVV Zwaagdijk JO108

Wedstrijdverslag HSV Sport 1889 JO8-1 - Zwaagdijk RKVV JO8-1
26-03-2022

We speelden vandaag uit bij HSV Sport. Maurits coachte ons weer en beloofde ons 
een ijsje van de MacDonalds als we zouden winnen. Nou daar hadden we wel oren 
naar! Binnen 4 minuten maakte Chaz 0-3! HSV scoorde ook, waarna er een heel 
mooie actie van Ilke kwam maar die ging net voor het doel langs. Daarna keepte 
Lennart met een prachtige duik, de bal stuitte terug naar mij en toen speelde ik 
weer naar voren. De keeper van HSV had het druk maar hield stand tot Luca voor 
kwam te staan, hij schoot de 1-4, 1-5 en 1-6 erin!
Na de rust ging Luca op doel. Lennart speelde mooi naar voren maar het lukte niet. 
Mila speelde super mee en had een mooie kans maar de situatie was verwarrend 
en daardoor ging hij er niet in. Er werden nog 2 tegen doelpunten gemaakt, wat de 
stand 3-6 maakte. Maar toen kwam Chaz prachtig langs de lijn naar voren, speelde 
over naar Lennart wie de bal naar Noud speelde en Noud scoorde de 3-7. Sil had 
nog een hele goede verdedigingsactie en Luca keepte goed. Later speelde Noud 
mooi naar voren, door naar Chaz en die scoorde als laatste. Het werd 3-8 voor ons, 
we hadden ons ijsje verdiend! Dus na het douchen, reden we door naar de Mac 
waar we allemaal een ijsje uit mochten zoeken, maar ik mocht een croissantje met 
nutella want ik houd niet van softijs. Dat hebben we lekker buiten in het zonnetje 
opgesmikkeld, nogmaals bedankt Maurits en Lianne!

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

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 

Aan- en afmelden nieuwe seizoen
Na twee rare coronajaren open we het komende seizoen weer met vol enthousi-
asme en met verschillende teams te kunnen handballen! Je kunt je tot en met 
10 april a.s. aan- of afmelden voor het nieuwe seizoen door een mailtje te sturen 
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
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 Graftdijk 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
3 apr    10:00 Hauwert/Quick DB1 – Westf./SEW DB2 M.C. De Muiter
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
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  M.C. De Muiter
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
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
22 mrt    Excelsior ‘53 DB1 - Hauwert/Quick DB1  23 – 14   
23 mrt    Quick DS1 - JuRo Unirek/VZV DS4  17 – 30  
27 mrt    Quick DS1 – AHC’31 DS1  21 – 28 
27 mrt    Quick/Hauwert DC1 – Westf./SEW DC4  10 – 3  

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



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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