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 Oplage per week 350  
 Zwaagdijk-Oost 08-04-2022 50e jaargang no 2519 

 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 

08 april Gemeenschapsveiling
12 april RKVV 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
25 oktober Oud papier 3e elftal
22 november Oud papier 2e elftal
20 december Oud papier Veteranen

Gemeenschaps-
veiling

vrijdag 8 april
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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:  Palmzondag. 
 Voorstellen van de 1ste communicantjes.

Zondag 10 april 10.00 uur: Palmzondagviering met Pastor T. Immen- Bruinsma. 
 Tijdens deze viering zullen de Eerste communiekantjes zich voorstellen. 
 De liedjes die deze kinderen zingen wordt begeleid door Kasia Schouten. 

14 april: Witte donderdag om 19.30 uur. 
 Viering in Wervershoof met Kapelaan J.A.Correa
15 april: Goede Vrijdag om 19.30 uur. 
 Themabijeenkomst. Gelegenheidskoor.

GEBEDSINTENTIES. Zondag:
Overleden: Tiny Aker. Dat zij die achterblijven troost vinden.

 Pastor Josien van Campen-Knook en Ferdi van Campen
 Gon, Sam, Vincent Kappelhof en Jaap Neefjes
 Wim Smit en Gré Smit-Mol en zegen over het gezin
 Joris en Tiny Wiering-Schilder, Kees Dorrestein en Bennie
 Gretha Hetsen-Fit, Jan Hetsen 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.
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Themastelling: Gehoorzaam.

Jezus Christus vervult een bovenmenselijk opdracht. Jezus, een Koning van een 
andere orde. De ware profeet, de Zoon die de opdracht van zijn Vader trouw tot het 
uiterste volbrengt. 
Boven alles ging Hij zijn weg trouw en gehoorzaam, als een dienaar. 
De woorden in de Bijbel wijzen naar Hem vooruit: de profeet Jesaja beschrijft de 
knecht, die ondanks beschimpt en bespuwd te worden, gehoorzaam is. 
Ook in psalm 22 kunnen we de vooruitwijzing zien in de herder, die sterft voor zijn 
schapen. Door het slijk gehaald, vertrapt en vernederd en toch levend uit de hoop 
op God. 
Paulus schrijft in de Filippenzenbrief hoe deze vernederde gestalte door God ver-
hoogd wordt. De profetische kracht tot slot lezen we in beide evangelieverhalen op 
deze Palmzondag. Het is het Licht waaruit wij leven mogen. 
We gaan de Goede Week in en zijn op weg naar Pasen, het feest van Licht en de 
Verrijzenis.

Bron: Bern Media Liturgie.

Koster:  N. Langedijk
Lectrices:  Lianne Breg  
 Ewa Karsten 
 Lianne Lakeman
Collectant:  J. Groot

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. 
Zaterdag 16 april om 19.00 uur: 
 Paaswake viering met pastor T. Immen-Bruinsma en P. op den Kelder.
Zondag 17 april om 10.00 uur: 
 Hoogfeest van Pasen met Pastor T. Immen-Bruinsma. 

Beste Collectanten,
hier de data voor de komende weken:

Zaterdag 16 april  om 19.00 uur:  Hans
Zondag 17 april  om 10.00 uur:  Nellie
Zondag 24 april  om 10.00 uur:  Wim
Zondag 1 mei  om 10.00 uur:  Roos
Zondag 8 mei  om 10.00 uur:  Joop
Als dit niet past, graag onderling ruilen.
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De voorstellingsviering a.s. Palmzondag

Samen met de werkgroep, maar ook thuis bereiden onze communicantjes zich al 
geruime tijd  voor op hun communiefeest. 
We stonden stil bij wie zij zijn en wie er allemaal bij hen horen. 
Daarom hebben ze op de ‘wolken’ waarmee ze zich a.s. zondag voorstellen niet 
alleen hun eigen foto geplakt maar ook die van hun ouders, zusjes, broertjes, oma, 
opa, tante, oom enz.. Want iedereen hoort erbij en wil hen met liefde en zorg 
omringen. Ze weten intussen dat ook Jezus dat deed en ons vraagt of we net als 
Hij als een goede herder voor elkaar willen zorgen.
In deze Palmzondagviering zullen deze 10 kinderen op verrassende wijze het 
verhaal van Zijn intocht in Jeruzalem gaan verbeelden, samen ook met alle andere 
kinderen in de kerk. Met hun palmpasenstokken en als ze die niet hebben zorgen 
wij voor mooie palmtakjes.
En het koor?? Dat wordt de volgende verrassing, waarbij Kasia Schouten achter 
haar keyboard een belangrijke rol heeft.
Intussen is er ook een bezoek gebracht aan de molen en aan bakker Simon. Allen 
weten nu waar het meel vandaan komt, waarvan vervolgens brood wordt gebakken. 
En brood, gaat het daar niet over bij de communie? Delen van Heilig Brood, dat ons 
na 2000 jaar nog steeds aan Jezus herinnert en waarin Hij ons vraagt om ons leven 
als een goede herder met elkaar te delen. 

Onze communicantjes gaan zich daar nog verder op voorbereiden. 
Maar zondag zitten ze alvast op de eerste rang…….

Vriendelijke groet, pastor Tiny

Kom kijken en laat 
je verrassen bij 
Smallsteps Eigentijds!
• Ruim en groen buitenterrein met 

veel speelvrijheid
• We hebben een speelhal en een 

sporthal voor onbeperkt bewegen
• Vertrouwde omgeving: we zitten in 

één pand met de St. Jozefschool

Kinderdagverblijf, peuterspeelzaal en 
buitenschoolse opvang

0228 - 58 48 37
www.smallsteps.nl

Vraag een 
rondleiding 
aan en krijg 

een leuke 
goodie
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Bridge

Na een aantal mooie lentedagen was het nu prima weer om binnen te zitten en lek-
ker te bridgen. Dit was wel te merken  aan het aantal deelnemers. 
Paar warme hapjes erbij, heel leuke middag.
De uitslag: A-lijn  1e Tiny Kooter/Klaas Kloosterman
                             2e  Elly Neuvel/Piet Roozendaal
                             3e  Tonny/Nico Groen
                  B-lijn  1e  Bert Putters/Piet Tensen
                            2e   Bets Groeneveld.Renske Dorpema
                            3e   Ans Sachs/Joke Boon

Fietstocht Raad van Kerken

Op	zondagmiddag	22	mei	2022	organiseren	wij	een	fietstocht. 
Voor	wie	het	niet	befietsen	kan,	kan	het	ook	met	de	auto. 
We beginnen om 13.30 uur bij de Gereformeerde Kerk in Andijk, 
daar wordt eerst door Wim Ruiter wat verteld over deze kerk. 
Dan gaan we naar de R.K. Kerk van Onderdijk, ook hier wordt, 
door Trudy Commandeur, wat verteld over de kerk en krijgen we wat fris te drinken.  
Dan	fietsen/rijden	we	naar	de	Kapel	in	Andijk. 
Waar we verwelkomd worden door Jan en Coby Gorter. 
Daar	vertelt	Jan	wat	over	de	geschiedenis	van	De	Kapel	en	krijgen	we	koffie/thee. 
Ongeveer 17.30 uur is het afgelopen. 
 
We nodigen u van harte uit om hieraan mee te doen! 
Tot 22 mei 2022 om 13.30 uur bij de Gereformeerde Kerk, 
aan de Middenweg in Andijk. 
Heeft u nog vragen dan kan u bellen naar Wil Gorter 0228 - 59 2954
De Raad van Kerken van Andijk, Onderdijk, Wervershoof en Zwaagdijk-Oost 

                     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  



de schakel 08-04-2022bladzijde 6

Verslag Openbare parochievergadering 29 maart 2022

We kunnen terugkijken op een goed verlopen openbare parochievergadering.
Blij verrast waren wij door de overweldigende opkomst van 53 parochianen en 
vrijwilligers om van de parochieraad Zwaagdijk te vernemen voor welke ingrijpende 
verandering de St. Jozefparochie/kerk staat. 

In de videoboodschap en het stuk “Nieuwe Adem” van de parochiebestuur Wer-
vershoof (regio) en het regionale pastorale team (zonder Tiny Immen) wordt uit de 
doeken gedaan wat het beleid voor de 5 parochies van de regio zal worden. 
Hier de belangrijkste punten:

A) - Er komt één liturgisch centrum in de regio, waarvan de locatie nog onbekend  
 is. In dit liturgisch centrum wordt het kernprogramma ondergebracht. 
 De locatie van het liturgisch centrum is (nog) onbekend. 
 Het kernprogramma bestaat uit de eucharistievieringen, de voorbereiding en de 
 viering van de overige sacramenten, individuele pastorale begeleiding waar een 
 pastor gewenst is, het coördineren en mee uitvoeren van de uitvaarten en 
 overige afscheidsrituelen.

 Dat betekent in Zwaagdijk GEEN: Eerste H. Communieviering, Vormsel viering,  
 Doopplechtigheid, Avondwake en Uitvaart, Woord-Communievieringen en 
 Eucharistievieringen.

B) -In alle 5 de parochies komt een plaats voor lief en leed (P.L.L.). 
 Het eigen kerkgebouw is mogelijk niet langer houdbaar. 
 Als Plaats voor Lief en Leed (P.L.L.) kan dan ruimte gehuurd worden.

 De huidige 5 parochies werken in het kalenderjaar 2022 aan een werkplan voor 
 hun P.L.L. met inachtneming van punt A. Dit plan moet 1 juli klaar zijn.

Het stuk “Nieuwe Adem” sluit met het volgende punt: 
 De inrichting van de centrale parochie, de keuze voor een locatie, en de 
 vaststelling van de pastorale bezetting maken de weg vrij voor de laatste stap: 
 een fusie van de vijf parochies, die zichtbaar uitmondt in het vinden van een 
 naam voor de nieuwe parochie. Klaar 1 januari 2023.

Unaniem werd er aan het eind van de openbare parochie vergadering besloten: 
We niet kunnen instemmen met het voorstel in “Nieuwe Adem”. 
Het haalt de ziel uit onze parochiegemeenschap.
We willen als zelfstandig parochie doorgaan. Hoe het Bisdom hier op reageert 
wachten we af.
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Tijdens de vergadering kwam de grote betrokkenheid en de sterke saamhorigheid 
bij de Zwaagdijker dorpsgemeenschap goed naar voren. 
Laten we dat ook vrijdag 8 april 2022 op de gemeenschapsveiling tonen, door 
in grote getale op deze gezellige avond aanwezig te zijn en op kleine en/of grote 
koopjes te bieden, zodat de 70ste Gemeenschapsveiling een goede opbrengst zal 
hebben. Comité Gemeenschapsveiling succes!

Nogmaals bedankt voor jullie inbreng en steun aan ons,
De parochieraad Zwaagdijk.

Collecte-Week Hartstichting van 10 t/m 16 april a.s.
 
In deze Hartstichting-week gaan duizenden mensen weer op pad 
met de collectebus.
Het thema is dit jaar JIJ EN JE HART VOOR EEN ANDER.
Met de opbrengst van de collecte werkt de Hartstichting aan concrete
oplossingen om ieders hart zo gezond mogelijk te houden.
Ons werk voor een gezond hart is hard nodig, zo ook de collecte!
Heb een groot hart voor de collectant, zij zetten zich in voor het goede doel.

Wil je ook helpen met collecteren geef je op bij mij!
 Ria Duin, 
 Zwaagdijk 113, Zwaagdijk.
 0228 58 1387.

Bij voorbaat dank namens de Hartstichting.

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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Uitslag klaverjassen vrijdag 1 April

Beste Klaverjasvrienden,
Eindelijk mochten we weer klaverjassen in het dorpshuis. En het werd een hele 
gezellige en gemoedelijke avond. We kaartten met 25 personen en de winnaar was 
net als de vorige keer Jaap, ook nu iemand die voor het eerst mee deed. 
Marjolein had vorige week bij de gemeenschapsveiling zo lekker gekaart 
(en gewonnen) dat ze ook bij het dorpshuis kwam kaarten. En de goede vorm had 
ze nog steeds. Ik heb zelf tegen haar gespeeld. De eerste drie ronden dat Marjolein 
speelde had ze een pit en de laatste keer miste ze 1 slag, maar met roem dik boven 
de 160 punten. Maar ze deed het niet alleen, zo maakte ze een keer troef en haar 
maat haalde de eerste 6 slagen, dus echt met team werk en dat zijn de mooiste 
pitten. Mijn maat en ik hadden dan ook weinig punten. Maar ja de ene keer verlies 
je en de andere keer win je en dat maakt kaarten zo leuk. 
 
Uitslag :               punten
1 Marjolein Koeman        7846 
2 Jan Sijm                      7691
3 Peter Beers                  7135
4  Willem de Greeuw      7041
5  Remmert Neefjes        6970  
 
Omdat we dit jaar veel avonden hebben gemist willen we dit jaar langer door gaan 
in het seizoen. De volgende avonden zijn:  Vrijdag 22 April 
     Vrijdag 20 Mei 
En nieuwe deelnemers zijn weer van harte welkom. 

Met vriendelijke groeten,
Dirk Neefjes 
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Gelegenheidskoor

Op 15 april, Goede Vrijdag, willen wij in onze kerk, 
de Goede Vrijdagviering met u vieren.
Eindelijk kan en mag het weer. 
We zijn al heel “lekker” bezig met de liedjes uit 
Jesus Christ Superstar, en er zijn een paar mooie 
solo’s bij. Het is zeker de moeite waard om te komen luisteren!

Tussendoor hebben we teksten gemaakt over het lijden van Jezus, en over de 
liefde, wat Jezus tijdens zijn leven aan zijn medemensen gaf, en wat hij ons geleerd 
heeft. 
We willen graag om half acht beginnen, en hopen dat u aanwezig kunt zijn.
 
We weten dat er discussies zijn met betrekking tot onze prachtige kerk, houden we 
die open, of niet. Of beter gezegd, MOGEN we die open houden.
Het zou toch heel erg zijn, als er van bovenaf besloten wordt, dat onze kerk dicht 
zou moeten, dat we voor alle kerkelijke dingen zoals, eerste communie, 
rouwdiensten, bruiloften, vormselvieringen ed naar een andere plaats moeten. 
Wie weet wel naar Medemblik! 
Natuurlijk weten we dat de kerk lang niet vol zit op zondagochtenden, maar als er 
besloten wordt tot sluiting, dan weten we zeker dat de mensen niet meer komen.
En juist is de kerk nog zo vaak nodig, het gebouw op zich heeft al een mooie sfeer, 
de vieringen die daar gehouden worden kunnen we niet missen. 
Wij als gelegenheidskoor zouden het bijvoorbeeld heel jammer vinden als we onze 
Allerzielenviering, of zoals de Goede Vrijdagviering niet meer in onze kerk kunnen 
houden.
Dus hopen wij, dat we nog lang in onze kerk terecht kunnen!

Met hoopvolle groet, 
namens ons koor, Gea.

 
En natuurlijk zien we u eerst aanstaande vrijdag tijdens de Gemeenschapsveiling.
Wat is dat toch een geweldig initiatief. 
Alle	verenigingen,	en	het	kerkgebouw,		profiteren	hiervan,	en	kunnen	door	
de geldelijke bijdrage, vaak net iets extra’s doen.

Vorig jaar was er een prachtige opkomst, en zo gezellig tussendoor weer iedereen 
eventjes te spreken. 
Dus hopelijk zien we elkaar vrijdag, bij een koopje, een hapje (altijd aanwezig 
tijdens deze avond) en een drankje!
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Gemeenschapsveiling 8 april 2022

Na weken van voorbereiding is het komend weekend 
zover. Voor de 70e keer wordt de Gemeenschapsveiling 
gehouden in Zwaagdijk. 
Daar zullen onder deskundige leiding van de afslagers 
Peter Swart en Arjan Poland 600 koopjes geveild 
worden. Koopjes die bijeen gebracht zijn door de 
inwoners van Zwaagdijk maar zeker ook door de 
bedrijven van het WFO terrein en uit Wervershoof. 
Waarvoor onze grote dank. 

Aanvang van de veiling is 19.30 uur en een medewerker van Mantel & Voors 
Notarissen zorgt er voor dat alles correct zal verlopen. 
De medewerkers van het Dorpshuis hebben de zaal sfeervol aangekleed en 
Horizon Flowers heeft weer gezorgd voor mooie tulpjes op tafel. 
Alle koopjes zijn van te voren gefotografeerd en worden weer getoond op een groot 
scherm zodat u het verloop van de veiling goed kunt volgen. 
Met dank aan onze ploeg jonge vrijwilligers die achter de schermen druk bezig was 
om alles tot in de puntjes voor te bereiden. 

We	beginnen	de	avond	met	koffie	met	wat	lekkers	en	ook	gedurende	avond	wordt	u	
voorzien van een hapje en een drankje. Gedurende de avond zijn er diverse prijzen 
te	winnen	en	premies	te	verdienen.	Na	afloop	van	de	veiling,		bij	het	inleveren		van	
uw	koopnummer	staat	u	een	fijne	verrassing	te	wachten,	ook	weer	in	het	kader	van	
ons jubileum.

Afgelopen	week	hebt	u	een	flyer	in	de	brievenbus	gevonden	met	de	laatste	informa-
tie over de veiling en een kleine traktatie in het kader van ons jubileum. 
En ook, of gelijk bij de catalogus, een briefje waarop u thuis al de gegevens in 
kunt vullen zoals naam, adres en de wijze waarop u op het scherm als koper 
vermeld wilt worden. 
Dit scheelt veel tijd voor onze medewerkers bij de entree. 

Voorts een vriendelijk verzoek om de spullen die u beschikbaar gesteld hebt 
donderdagavond tussen 19.00 uur en 20.30 uur en vrijdag vóór 12.00 uur af te 
geven in de MFA, liefst voorzien van een sticker met het catalogusnummer.

Nog een kleine correctie in de catalogus: 
Koopje nummer 309: een cadeaubon ter waarde van € 50,00. Deze is niet bij 
’t Fortuin te besteden maar bij restaurant de Beren (terrein Zevenhuis).

Verder nog een nagekomen koop: 
Knipping Kozijnen biedt een kunststof voordeur naar keuze aan, inclusief 
montage. Dit is ter waarde van € 7.000,00.
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En nadere info over het aanbod van de voetbal, koop 25 en meer: 
De WK avond, gezamenlijk de wedstrijd Nederland-Ecuador bekijken, geheel 
verzorgd, inclusief barbecue vindt plaats op 25 november. 
Nadere info over aanvangstijden etc. t.z.t.
Donderdag en vrijdag wordt er door de comitéleden, de overige vrijwilligers en het 
bestuur nog hard gewerkt om alles tip-top voor elkaar te hebben en dan wordt het 
vrijdagavond….. wij hebben er zin in!

Wij hopen vrijdag weer de gemeenschapszin en onderlinge betrokkenheid 
van de Zwaagdijkers te mogen ervaren en zien u graag in de MFA verschijnen. 
De opbrengst van de veiling komt immers weer geheel ten goede aan de 
Zwaagdijker gemeenschap met zijn vele clubs en verenigingen. 
En dit bloeiende verenigingsleven mag niet verloren gaan! 

Bestuur Gemeenschapsveiling Zwaagdijk

Hauwert in Concert

Wat	fijn	om	de	draad	weer	op	te	pakken.	
Ruim twee jaar geleden was ons laatste concert en kwam de 
pandemie ons verstoring en leed brengen. Een stabiele wereld 
is nog ver te zoeken, maar muziek kan hopelijk voor verlichting zorgen. 
We starten op vrijdagavond 22 april	met	‘JBJ’;	Jeffrey	Oud,	Bas	Berkhout,	
Jeroen Aker met support van violist Annah Posthumius. 
Zij brengen een akoestische ode aan de mooiste nummers uit de popgeschiedenis. 
Van Alain Parsons tot Boudewijn de Groot en een drietal eigen nummers. 

Entree	is	€	15,-	inclusief	koffie,	thee	en	pauzedrankje.	Betaling	contant	aan	de	zaal.	
Reserveren; Hauwertinconcert@gmail.com. 
Aanvang concert is 20.15. De zaal gaat open om ca. 19.45 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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IJsclub Andijk organiseert Tulpenwandeltocht

De Tulpenwandeltocht 2022 kan doorgaan en de organisatie 
heeft er zin in. 
De wandeltocht wordt gehouden op 1 mei 2022. 
We hebben een vernieuwde route, die dit jaar alleen door Andijk 
zal gaan. We slaan de naburige dorpen even over en gaan langs 
nog meer tulpenvelden dan voorheen. Er is dit jaar weer de moge-
lijkheid deel te nemen aan een 8,5 en een 15 kilometer route.” 

Lange en kortere route
Iedereen kan meedoen, ook als de 15 kilometer misschien een beetje te veel ge-
vraagd is. Deze route van 8,5 kilometer is ook geschikt voor rolstoelgebruikers en 
goed te doen met (jonge) kinderen die meelopen. Tijdens de pandemie hebben veel 
mensen het wandelen (her)ontdekt. Wandelen is leuk en gezond, voor jong en oud. 
Wandelen is helemaal niet oubollig, maar werkt juist verjongend. Redenen genoeg 
om mee te lopen!”

Deelname 
Met alle zorgelijke ontwikkelingen in Oekraïne is besloten dat de opbrengst van de 
Tulpenwandeltocht 2022  zal worden gestort aan Giro 555. 
Velen onder ons willen iets doen voor Oekraïne, maar hebben het gevoel vanuit 
hier (te) weinig te kunnen doen. 
Door mee te wandelen met deze Tulpenwandeltocht kunt u wél iets doen! 
Bij	Giro	555	kunnen	ze	met	onze	financiële	bijdrage	zorgen,	dat	de	juiste	hulp	op	de	
juiste plek terecht komt. 
Het inschrijfgeld is € 5,00, maar een extra vrijwillige bijdrage mag uiteraard ook. 
Kinderen t/m 13 jaar betalen 3,00 euro. 
Leden van de IJsclub Andijk mogen ook rekenen op een korting op het inschrijfgeld 
van € 2,00 (Neemt u wel even uw Rode IJsclub Andijk seizoenskaart 2012/2022 
mee?) . 
De gehele opbrengst gaat naar Giro 555.

Over de route
Het start- en eindpunt zijn bij Zorgboerderij de Tulp, Kleingouw 151, 1619 CJ Andijk. 
Daar kunt u zich inschrijven. Beide routes worden met borden aangegeven. 
Parkeren is gratis en dat staat ook aangegeven. 
- Vertrektijd Tulpenwandeltocht: de route van 15 km start tussen 9-11 uur, 
- de mensen die de route van 8,5 km lopen kunnen starten tussen 10-11 uur. 

Meer informatie
Loop	mee,	doe	mee	en	steun	actie	555	t.b.v.	Slachtoffers	in	Oekraïne.	
Veel dank daarvoor, IJsclub Andijk. 
Heeft u toch nog vragen over de Tulpenwandeltocht, dan kunt u bellen met 
Piet de Vries op 0228- 59 15 56 of stuur een e-mail met uw vraag aan 
denieuwebakkerij@hotmail.com
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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   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: Patrick Wiering 
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: Glenn Water 
 
P r o g r a m m a   m a a n d a g   1 8   a p r i l 
Zwaagdijk 1 – St. George 1 
 Aanvang 14:00 uur Competitie Scheidsrechter: van Schoonderwoerd 
ALC 3  – Zwaagdijk 3  
 Aanvang 11:30 uur Competitie Vertrek 10:30 uur 
 
Overige teams vrij. 
 

Terreindienst:  10 april  Cees Sierkstra 
Lijnentrekken:    9 april  Arjen Vijn 
Terreindienst:  18 april  Maickel Sijm 
Lijnentrekken:  17 april  Patrick URsem
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Pupil van de week voor de wedstrijd Zwaagdijk 1 – St George 1  
 Mila van der Werf 
Mila wordt samen met haar ouders om 13:30 uur verwacht in de bestuurskamer 
 
Balsponsor voor de wedstrijd Zwaagdijk 1 – St George 1 
 Jos Otsen  
Jos wordt om 13:30 uur verwacht in de bestuurskamer. 
 

Uitslagen zondag 3 april 
Zwaagdijk 1 – Berkhout 1  2-4 
ALC 2 – Zwaagdijk 2  2-0 
Zwaagdijk 3 – SVW’27 5  3-2  
Zwaagdijk 4 – Hauwert 3  5-3 
Buitenboys SC JO16-1 – Zwaagdijk JO16-1 3-0 
 

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 – Berkhout 1 
Afgelopen zondag scoorde Zwaagdijk in de 17e minuut het eerste doelpunt, waar-
door Siem en Anita Deken werden gekroond tot winnaar van het minutenspel.  
 

Gemeenschapsveiling 8 april 
Komende vrijdag vindt de Gemeenschapsveiling weer plaats. RKVV Zwaagdijk 
biedt 2 verschillende koopjes aan, te weten de Keezavond en een geheel verzorgde 
WK avond.  
De Keezavond vindt plaats  op vrijdag 17 juni             19:30 uur 
De WK-avond vindt plaats  op vrijdag 25 november  17:00 uur 
 
Nog geen plannen aankomende vrijdag? 
Kom dan naar de Gemeenschapsveiling en bied mee op 1 van deze koopjes! 

 
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 
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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
 

Programma zaterdag 9 april
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

Programma zaterdag 16 april
geen programma

Programma zaterdag 23 april
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 puders 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 MOC (oostwoud)
10:00 uur KGB JO7-2 - Zwaagdijk RKVV JO7-1
10:10: uur VVW JO7-2 - Zwaagdijk RKVV JO7-1
10:20 uur Zwaagdijk RKVV JO7-1 - MOC JO7-2
 Vertrek 9:30 uur, rijders; de ouders van Sepp Eijbrink
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Uitslagen zaterdag 2 april
Westfriezen JO11-3 - Zwaagdijk RKVV JO11-1  4-5 
SV Spartanen JO9-3 - Zwaagdijk RKVV JO9-1    Uitgesteld
Zwaagdijk RKVV JO8-1 - Medemblik FC JO8-1 6-10

RKVV Zwaagdijk JO08
Wedstrijdverslag Zwaagdijk JO8
Wij mochten deze zaterdag thuis tegen Medemblik voetballen. We begonnen goed 
aanvallend met een mooie actie van Roy, maar die ging net over. Ik scoorde de 
1-0, even later scoorde Eelke de 2-0. Daarna werd Medemblik beter en scoorde 
ze de 2-1 en vervolgens vloog de 2-2 er heel hard in, deze kon dan ook niet door 
Lennart gehouden worden. Medemblik scoorde ook de 2-3, alvorens Sil de 3-3 
binnenschoot. Hun scoorde de 3-4 en wij schoten nog een corner op de paal en 
Chaz schoot net langs doel, nadat er mooi samen gespeeld was met Noud. Even 
later scoorde Chaz de 4-4 met een mooie bal, alleen scoorde Medemblik weer snel 
de 4-5 en ook de 4-6 en 4-7, nadat er mooie aanvallen van Zwaagdijk met goed 
samenspel er net niet in gingen en Luca nog een goede redding had, scoorde ik 
mijn 2e doelpunt en werd het 5-7. Na een misverstandje werd het 5-8 en ook nog 
5-9, Eelke scoorde ook zijn 2e doelpunt alvorens Medemblik de eindstand op 6-10 
bepaalde. Ondanks de nederlaag vond ik het een leuke wedstrijd. 
Groetjes Mila

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

50 JAAR
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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 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 

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
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
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
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
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D-jeugd H-Q
10 apr   10:00 Hauwert/Quick D1 - D.T.S. ‘48 D2 De Dres
24 apr   11:00 Quintes/VVW D1 - Hauwert/Quick D1 De Westrand, veld 1
8 mei     12:00 Hauwert/Quick D1 - Sporting Andijk D1 De Dres

E-jeugd H-Q
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     11:00 Hauwert/Quick E1 - Sporting Andijk E2 De Dres

Uitslagen
31 mrt    Con Zelo DS1 - Quick DS1 24 - 20
3 apr      Quick DS1 – Con Zelo DS1 22 - 28
3 apr      Hauwert/Quick DB1 - Westfriesland/SEW DB2 22 - 22
3 apr      Hauwert/Quick D1 - Spartanen D1 05 - 20
3 apr      Quick/Hauwert DC1 - Westfriezen DC2 32 – 22 
     
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.
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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

Dé schoorsteenveger uit West-Friesland

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

Hoekstra Schoorsteen 
De Factorij 28K, 1689 AL Zwaag 

info@hoekstraschoorsteen.nl



Vraag vrijblijvend een offerte 
aan!

Vraag Vraag vrijblijvend 
vrijblijvend 

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

www.merad.nl

Hulp nodig bij uw 
belasting-aangiften?
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