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 Oplage per week 350  
 Zwaagdijk-Oost 15-04-2022 50e jaargang no 2520

   De Schakel
medew: Janet Langedijk, Lida op den Kelder,

Els Smit, Aartje Sierkstra, 

Kopij voor  dinsdagavond 20.00 uur inleveren
via e-mail: schakelzwaagdijk@dorpsblad.nl

of in de brievenbus Zwaagdijk 30 (redactieadres)

redactieadres:
Zwaagdijk 30, 1683 NJ Zwaagdijk, tel. 0228-58 1317 of  
Zwaagdijk 26, 1683 NJ Zwaagdijk, tel. 0228-58 3395

penningmeester: P. Aker,  schakelzwaagdijk@ziggo.nl
ledenadministratie: A. Sierkstra, Zwaagdijk 180, tel. 58 3976

bankrelatie: Rabobank WFO, rek. nr.: NL25 RABO 0160 6026 02

Aflopende agenda 

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
11 mei  Bag2School zakken aan de weg zetten voor 08.30 uur
13 mei  RKVV Voetbalquiz
18 mei  Bag2School zakken aan de weg zetten voor 08.30 uur
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 vanaf 10.00 u
02 augustus Oud papier 2e elftal
30 augustus Oud papier Veteranen
27 september Oud papier 4e elftal
25 oktober Oud papier 3e elftal
22 november Oud papier 2e elftal
20 december    Oud papier Veteranen
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Parochie Sint Jozef Zwaagdijk-Oost
Pastor T. Immen-Bruinsma, 
Bereikbaar via:
tel.: 0229 57 3020 - bgg.: 06 3020 6773.

Opgave vieringen en intenties:
Ans Bakker
Zwaagdijk 131
1681 NC Zwaagdijk-Oost
Tel.: 0228-584272
Bij geen gehoor: 06-40477220
E-mail: a.karsten.bakker@quicknet.nl

Opgave ledenadministratie:
Mevrouw J. Neefjes van Bezooijen
Zwaagdijk-Oost 64, 1683 NK Zwaagdijk
Tel. 0228-584140

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

Site van de parochie: http:regiowh.nl
IBAN- nummer: NL97RABO0160691613 t.n.v. St. Jozefparochie.

Weekendviering: Hoogfeest van Pasen.

15 april. Goede Vrijdag om 19.30 uur. Themabijeenkomst. Gelegenheidskoor.
Zaterdag 16 april 19.00 uur: Paaswake met Pastor T. Immen-Bruinsma en 

     P. op den Kelder.  Gemengd koor.
Zondag 17 april 10.00 uur: Paasfeest met Pastor T. Immen-Bruinsma. Gemengd koor.

GEBEDSINTENTIES. 
Paaswake.
 Overleden: Tiny Aker. Dat zij die achterblijven troost vinden.
 Vera Langedijk en overleden familie Langedijk-Schouten
 Guurtje Schilder en Arie Groot
 Annie Laan-Sierkstra en Jan Laan
 Anna Duin-Deen en Piet Duin

Paaszondag. 
 Overleden: Tiny Aker. Dat zij die achterblijven troost vinden.
 Breggie Beers-Ridder en Jan Beers
 Overleden familie Verdonk-Bijman
 Theo Verdonk, Corry Verdonk, Eduard Verdonk en zegen over het gezin
 Piet Sijm en zegen over zijn gezin
 Piet en Miem Schouten-Wiering, Sam Langedijk en zegen over het gezin.
 Klaas en Agatha Neuvel-Buijsman en zegen over hun gezin
Bidden we voor hen die ons gebed heel hard nodig hebben:
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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: Zien – Geloven.
Soms daagt het inzicht ineens, maar vaker gaan de ogen stukje bij beetje open. 
Door te kijken kun je onderscheid maken, maar al te vaak geloven we daarbij in 
onszelf of geldende norm als maatstaaf. Hoeveel eeuwen heeft het geduurd, en 
nog steeds, voordat over de hele wereld de gelijkwaardigheid van ieder mens werd 
erkend? Hoeveel strijd heeft het gekost, voordat mensen hun medemensen van 
andere aard of afkomst zien als mensen zoals zijzelf? Naarmate de waarde van 
elke mens wordt gezien en er ook naar gehandeld wordt, kom je nader tot geloof in 
en vertrouwen op wat Jezus ons voorleefde. En nader tot de Eeuwige. Jezus werd 
erom vervolgd en gekruisigd, maar lééft. Met een hart-e-lijke kijk op de medemens 
wordt geloven, vertrouwen op en overgave aan datgene waarin Jezus ons voor-
ging. Maar na zien-geloven is er nog een stukje weg te gaan. Geloof heeft volgens 
theoloog Arjan Broers niet in de eerste plaats te maken met allerlei overtuigingen en 
met moraal, maar allereerst met een levenshouding, namelijk dat je datgene wat je 
hebt gezien en geloofd ook gaat doen en dat je niet alleen staat. De Joods geleerde 
Emmanuel Levinas verwoordt het zo: ‘ingaan op het appél dat op mij gedaan wordt 
door het gelaat van de weerloze, die mij aanziet.’ Zoals Jezus het onszelf ook voor-
leeft, wanneer hij verblinde mensen weer oriëntatie geeft; lamgeslagen weer op de 
been helpt en degenen, die doof geworden zijn voor het beroep dat op hen wordt 
gedaan, daar weer open stelt. Zien, geloven en ernaar handelen. Ook Petrus is die 
weg gegaan.
Bron: Bern Media Liturgie.

Goede Vrijdag:
Koster: W. Tieken

Paaswake:
Koster: P. Vijn
Lectrices: Lida op den Kelder-Pronk
Collectant: H. Wünst

Pasen:
Koster: G. Karsten-Slaman
Lectrices: A. Bakker
Collectant: N. Vijn-Nannings

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 24 april om 10.00 uur: Eucharistieviering met Kapelaan J. A. Correa. 
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Beste Collectantes,
hier de data voor de komende weken:
Zondag 24 april om 10.00 uur: Wim
Zondag 1 mei 10.00 uur: Roos
Zondag 8 mei om 10.00 uur: Joop
Zondag 15 mei om 10.00 uur: Hans
Zondag 22 mei om 10.00 uur: Nellie
Als dit niet past, graag onderling ruilen.

  Met de Paasdagen in aantocht komt het Paasnummer van Samen Kerk uit.
  Ze liggen achter in de kerk. Neem er gerust één mee!

Parochie midden in de gemeenschap

In de zo succesvolle 70e gemeenschapsveiling kreeg Hermien Sijm, die na 45! jaar 
als vrijwilliger stopte, de Jozefspeld uitgereikt. Niet alleen omdat deze veiling ooit 
ontstaan is als parochieveiling maar vooral omdat de parochie onderdeel is van de 
hele gemeenschap.
Daarom ook vind ik het als eerst aanspreekbare pastor belangrijk bij evenementen 
als deze aanwezig te zijn. Al hadden ook de koopjes hun aantrekkingskracht.

Dat het mooi is, dat we ook een kerkgebouw hebben, werd duidelijk in de 
Palmzondagviering waarin de .a.s. communicantjes zich voorstelden. Zoveel 
mensen, familieleden en andere   belangstellenden, de leerkrachten en niet te 
vergeten al die kinderen met hun prachtig versierde palmpasenstokken. 

En iedereen zong onder begeleiding van Kasia mee met ons koor van 
communicantjes, die ook het verhaal over de intocht van Jezus in Jeruzalem 
samen met alle aanwezige kinderen op vertederende wijze weergaven. Al vonden 
sommigen de zegening met water best wel  spannend…
Maar deze kinderen maakten duidelijk hoe Jezus zich toen gevoeld moet hebben 
met al die blije mensen. Al was niet iedereen hem goed gezind, daarop gaan we 
ons deze week bezinnen.
. 
Op Goede Vrijdag: Jesus Christ Superstar met mooie teksten en liederen, waarin 
eenieder zich aangesproken kan voelen. 

Zaterdagavond gaan we in de Paaswake met vuur, licht en water van donkerte en 
dood naar licht en leven. 

En op Paaszondag vieren we, dat nieuw leven mogelijk is en dat wij daaraan 
mogen meewerken. En dat gebeurt, daarvan zijn de tekenen duidelijk zichtbaar in 
de hele gemeenschap. 
Vriendelijke groet, pastor Tiny
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Vastenactie 
Thema: Je land is je leven
De diepe verbondenheid van inheemse volken met hun land

De Veertigdagentijd leert ons soberheid, solidariteit en spiritualiteit. De 
Vastenperiode laat ons groeien en leert ons delen. Delen is lang niet altijd meer 
vanzelfsprekend, zeker nu de financiële crisis zich laat gelden en veel mensen 
noodgedwongen zuiniger moeten leven.
Toch blijken de mensen in Westfriesland nog steeds solidair te kunnen zijn en zich 
nog steeds betrokken te voelen bij die mensen die getroffen zijn door het noodlot.

De Vastenaktie heeft als uitgangspunt: “Wie deelt met anderen, wordt er zelf ook 
beter van”  Ieder jaar steunt de Vastenactie o.a. 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.

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

Gezocht: 
 
 

 

Omdat onze hulp recent 
geëmigreerd is naar Zweden. 

 
 
 

Huishoudelijk hulp 
voor 4 uur in de 2 weken! 

 
 

Sascha Wiering, Zwaagdijk 99 
06-46366576 
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Geweldig succes jubileumveiling 

Na weken van voorbereiding was daar dan vrijdag 8 april de 
70e gemeenschapsveiling in Zwaagdijk. Reeds bij aanvang van 
de veiling was het heel druk. Een gemengd publiek van jong 
en oud maar ook een variatie van mensen die hun hele leven 
al in Zwaagdijk wonen áls van mensen die hier onlangs zijn 
komen wonen. Zij werden allen welkom geheten door de voorzitter, Jan Oudeman. 
Hij stond daarna stil bij het overlijden van Corrie Blom en Gerard Korver. Twee 
mensen die veel betekend hebben voor de gemeenschapsveiling. Tevens aandacht 
voor de mensen die, vaak na jarenlange trouwe dienst, gestopt zijn met hun 
werkzaamheden. Zij hebben allen thuis een mooi boeket ontvangen.
Hierna ging de veiling vlot van start onder leiding van de afslagers Peter Swart en 
Arjan Poland onder toeziend oog van Rinske Mantel, notaris van Mantel & Voors 
Notarissen en Mediators. 

De verkoop van tien doosjes truffels (beschikbaar gesteld door PASKI) zorgt altijd 
voor hilariteit en spanning want in twee van de doosjes zit een geldbedrag verstopt. 
Beschikbaar gesteld door Bouwbedrijf Ruyter. Het doosje met € 200,00 werd 
gekocht door Peter Beers en zijn zoon Ruud ging er vandoor met de troostprijs, 
€ 50,00. De doosjes samen waren goed voor een opbrengst van € 1.270,00. Dit 
was het laatste koopje voor de pauze. Hierna zette de voorzitter enkele mensen 
in het zonnetje. Sjaak van Diepen, 25 jaar bij het comité, werd geprezen om zijn 
kwaliteiten als penningmeester. Daarna bedankte hij Hermien Sijm voor al haar 
werkzaamheden, die na 45 jaar afscheid nam van het comité. De voorzitter van de 
Parochieraad, Piet Dekker, sloot zich hierbij aan en reikte haar de St. Jozefspeld uit.
Na de pauze werden nog een paar nagekomen koopjes geveild waaronder een 
kunststofdeur met plaatsing, aangeboden door Knipping Kozijnen. De familie 
R. Wiering werd de eigenaar en had daar € 5.300,00 voor over. Verblijf voor 14 
personen in een vakantiewoning op de Veluwe, aangeboden door Frank Schouten, 
bracht € 900,00 op. Voorts: het doosje waar de gouden Olympische medaille van 
Irene Schouten in had gezeten, voorzien van haar handtekening en een sjaal met 
de naam van Irene. Kees Laan had er € 300,00 voor over om dit collectors item in 
zijn bezit te krijgen.
De kaartavonden in De Ark, georganiseerd door het Comité, blijven onverminderd 
populair. De meesten moesten er wel € 100,00 of meer voor over hebben om deel 
te kunnen nemen.
De laatste koop van de avond is traditiegetrouw een bos rode rozen. Ruud Oud was 
uiteindelijk de hoogste bieder en had hier € 740,00 voor over!
Bij aanvang van de veiling ontvangt iedereen een lotnummer en een strookje 
waarop hij/zij de geschatte eindopbrengst in kan vullen. Tijdens de pauze worden 
deze strookjes opgehaald. De opbrengsten van vorige veilingen waren tussen de € 
30.000,00 en € 35.000,00. Dus slechts een enkeling raadde een bedrag boven de 
€ 40.000,00. De opbrengst was: € 46.905,00!!!!!
Destiny de Haan bleek het dichtst in de buurt te komen en won hiermee een 
slagroomtaart.
Bij de verloting voor aanvang van de veiling vielen Ria Luigjes, fam. Van Vuure en 
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Maurits Koeman in de prijzen. Onder de koopbonnen die na de pauze uitgegeven 
waren,  werden ook prijzen verloot. Joost Fischer, Bertus Smit en Frank Schouten 
waren de gelukkigen.
Op het strookje ook de mogelijkheid om een club of vereniging de originaliteitsprijs 
toe te kennen. De Donderstienen kregen de meeste stemmen. Zij gaan met acht 
personen klootschieten met barbecue tot besluit. Van het bedrag dat hun aanbod 
opbracht,  krijgen zij de helft, dit bovenop hun reguliere bijdrage.
Het was bijna 01.00 uur toen de voorzitter het fantastische eindbedrag van 
€ 46.905,00 bekend maakte. Hij dankte alle mensen, zowel schenkers als 
kopers voor hun aandeel hierin. De namen van alle sponsors en schenkers van 
geldbedragen staan achter in de catalogus vermeld. Ook dank aan alle mensen die 
donderdagavond en de hele vrijdag hard gewerkt hebben om alles tot in de puntjes 

te verzorgen. Ook dank aan de medewerkers van het Dorpshuis 
voor de gastvrijheid en mooie aankleding van de zaal. 

Dank aan de medewerkers van de Schakel voor het werk dat 
zij verricht hebben aan het maken van de catalogus én voor de 
plaatsing van alle kopij in De Schakel!

Bestuur Gemeenschapsveiling Zwaagdijk-Oost.

KBO-nieuws.
Er waren 18 aanmeldingen voor de workshop.
Na een gezellig samenzijn, ging iedereen met een eigen werkstuk 
naar huis.
Op dinsdag 24 mei gaan we met de KBO naar Garderen. 
Zandsculpturen kunnen we daar bewonderen. Het thema is: Vaderlandse geschie-
denis. De entree is voor de KBO. Ook is er een schitterende winkel voor tuin 
benodigdheden. ooie beelden, prachtige vazen, windorgels die hun geluid laten 
horen doormiddel van de wind. De moeite waard om mee te gaan.

U kunt zich opgeven bij Nellie 0621653698 of bij Carien 0229 261429.
We hopen op een grote opkomst.
Groet Nellie, Carien en Ans.  
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Bridgeclub

Een kleine greep uit historische verhalen bij het bridgen.
 
Vijf ruiten? Is ze nou bezeten!? 
Zo zout heb ik het nog nooit gevreten.
‘t liefst sloeg  ik haar direct naar buiten.
Dwars door die verrekte ruiten.
Vijf schoppen, nou dan zal ze het wel snappen.
En anders vallen er straks rake klappen.

De uitslag:  A-lijn 1e Gerda/Dick Grooteman
                             2e Mieke Smit/Piet Steltenpool
                             3e Elly Neuvel/Piet Roozendaal
                   B-lijn Gedeelde 1e plaats:
                            Ans Sachs/Annie Spaander
                            Chiel de Graaf/Adrie Roemer
                            3e Simon Kooter/Nic. de Boer

Johnny Contant in café de Ark

Tweede paasdag, maandag 18 april speelt JOHNNY CONTANT in café de Ark.
Vanaf 16.30 uur brengen zij nummers ten gehore van de THE MAN IN BLACK.
Deze middag hebben wij ook enkele voorjaarsbieren op de tap.
Geniet van gezellige muziek, lekkere drankjes en een hapje in café de Ark,
Nieuwedijk 39, 1693 NX Zwaagdijk-Oost.

Koningsdag organiseren wij weer de traditionele KONINGSFIETSTOCHT.
Starten kan tussen 13.00 en 15.00 uur

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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Dankbetuiging

Langs deze weg willen wij iedereen bedanken
voor de vele mooie bloemen, kaarten en het medeleven 
bij het overlijden  van

Tiny Aker
Wat zullen wij haar missen.

Fam. Aker

Cursus tekenen en schilderen

Het is zo langzamerhand een feit dat de druk  van de 
Corona-perikelen er nu toch wel af is. 
De schilderskring Bessie is ook weer gestart. De gezellige 
en enthousiaste groep leden zijn al weer druk bezig. Wij komen een maal per week 
bij elkaar op de donderdagavond in het Kerkje Bessie In Lutjebroek.

Door deze “Coronajaren” is gebleken dat voor vele mensen soms het animo is 
gezakt voor diverse creatieve activiteiten.
Uiteraard is dat bijzonder jammer. Het biedt vaak zulke mooie mogelijkheden tot 
ontspanning en voldoening

Een van die dingen is bijvoorbeeld tekenen en schilderen. Het is een bijdrage 
aan het op een zeer plezierige en gezellige wijze invulling te geven aan je vrije tijd. 
Iedereen is er als kleuter mee begonnen. Al of niet gestimuleerd door bijvoorbeeld 
school.Daarom is het, juist in deze tijd, belangrijk om weer dergelijke activiteiten 
op te gaan pakken.
Het maakt je hoofd leeg van alle rompslomp. 

Dus: 
Heb je enige affiniteit met het tekenen en schilderen en ben je toch al wat meer 
gevorderd in de technieken van schilderen, zowel met acryl, olieverf, aquarel, pastel 
of pen, neem dan eens contact met ons op. 

Misschien is lid worden van de Schilderskring Bessie in Lutjebroek wat voor jou!

Immers juist het samen doen stimuleert en door overleg werkt het de verbetering 
van je werk in de hand.
Dus meld je aan!! Kan ook via afgebeelde QR code!

Voor meer informatie zie onze website 123website.nl Schilderskring Bessie 
Of telefoon. 06 24139886 (Lucienne Witte) 
06 53399927 (Joop Hof)
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TWEEDE PAASDAG
Maandag 18 april

JOHNNY CONTANT
Aanvang 16.30 uur

Café de Ark
Nieuwedijk 39

Zwaagdijk-Oost

Beste inwoners van Zwaagdijk, 

De Bag2School actie komt er weer aan! Op 11 en 18 mei 2022 
halen we de zakken weer op. Mocht u de zakken zelf willen 
inleveren, dan kan dit op school tussen 9 en 18 mei 2022. 

De actie in het kort: De opbrengst van de Bag2School actie 
heeft als doel om extra geld in te zamelen voor onze school om de stijging van de 
ouderbijdrage zo laag mogelijk te houden of zelfs te voorkomen. De actie wordt 2 
keer per jaar gehouden. Rond mei en oktober. Kleding wordt door Bag2School, al 
dan niet gesorteerd, verkocht aan importeurs en groothandelaren in Europa, Azië 
en Afrika. 80% wordt als kleding hergebruikt en 20% gaat naar de recyclingindustrie 
voor de productie van bedden, sokken, dekens en schoonmaaktextiel. Wat mag er 
ingezameld worden? Goede kwaliteit tweedehands kleding, schoenen (per paar), 
riemen, lakens, dekens, gordijnen, knuffels en tassen. 

Doet u weer mee? We zouden het erg op prijs stellen als u zich ook dit keer weer 
in wilt zetten voor onze actie. Dit kunt u doen door de zak(ken) met spullen aan de 
weg te zetten op de plaats waar ook de afvalcontainers neergezet worden. 
De inzameldagen zijn woensdag 11 mei en woensdag 18 mei. Graag de zakken 
neerzetten vóór 08.30 uur. Wij halen de zakken dan in de loop van de ochtend op. 
Houdt u er rekening mee dat de zakken waterdicht moeten zijn wanneer er die 
dag neerslag wordt verwacht. Ziet u op deze 2 woensdagen na 12 uur nog zakken 
staan? Dan graag even bellen naar 06-52590037 en we zorgen dat deze alsnog 
worden weggehaald. 

Namens alle leerlingen van de St. Jozefschool alvast enorm 
bedankt voor uw hulp bij deze inzameling
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RKVV Zwaagdijk 
Site: http://www.rkvvzwaagdijk.nl
E-mailadres: info@rkvvzwaagdijk.nl

Shirt Sponsors RKVV Zwaagdijk 2021-2022:
Senioren: 
Senioren 1 Sijm Agro       
Senioren 2 Mercurius Administraties / Boy’s Fruits
Senioren 3 Ursem Timmerwerken en diverse andere sponsors   
Senioren 4 Horizon Flower Family
Veteranen 45+ Keukenloods  
Junioren: 
JO16 West-Friesland Plant 
JO11 Kwekerij Amaranth & Horizon Flower Family 
JO9 Kwekerij Amaranth & Horizon Flower Family 
JO8 Kwekerij Amaranth & Horizon Flower Family 
JO7 Kwekerij Amaranth & Horizon Flower Family 
Kabouters Kwekerij Amaranth & Horizon Flower Family 
 
P r o g r a m m a   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 
 
P r o g r a m m a   z o n d a g   2 4   a p r i l 
Woudia 1 – Zwaagdijk 1 
  Aanvang 15:45 uur Competitie Scheidsrechter: C. Beuving 
Zwaagdijk 3 – Flevo 3   
  Aanvang 11:00 uur  Competitie Scheidsrechter: Joram Verlaat 
Zwaagdijk 4 – KSV 6 
  Aanvang 14:00 uur Competitie Scheidsrechter: Patrick Wiering 
Zwaagdijk VE45+ 1 – VVW VE45+ 1  
  Aanvang 11:00 uur Competitie Scheidsrechter: Peter Beers
Zwaagdijk JO16-1  en Zwaagdijk 2 zijn vrij 
 
Terreindienst: 18 april Maickel Sijm 
Lijnentrekken: 17 april Patrick Ursem 
Terreindienst: 24 april Joost Fischer 
Lijnentrekken: 23 april Sven Ursem

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
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Balsponsor voor de wedstrijd Zwaagdijk 1 – St George 1 
  Jos Otsen  
Jos wordt om 13:30 uur verwacht in de bestuurskamer. 
 
Uitslagen zondag 10 april 
Kwiek 1 – Zwaagdijk 1    1-2 
Zwaagdijk 2 – KSV 3    7-0 
Valken 4 – Zwaagdijk 3    2-0  
Apollo’68 3 – Zwaagdijk 4    0-2  
SEW VE45+ 1 – Zwaagdijk VE45+ 1  0-0  
Zwaagdijk JO16-1 – RODA ‘23 Rksv JO16-2  3-4 
 
Balsponsors gezocht 
Zou jij graag een keer de balsponsor willen zijn bij een thuiswedstrijd van 
Zwaagdijk? Neem dan contact op met Han Ursem of Ellen Neefjes, of stuur een 
mailtje naar info@rkvvzwaagdijk.nl 
  

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

Bij overlijden, dag en nacht bereikbaar
06 - 203 338 84                                             www.uitvaart.ritafeld.nl

Afscheid zoals ú het wenst 

Aandacht, warmte en betrokkenheid 
zijn de manier waarop ik samen met 
mijn team de uitvaart van u of uw 
dierbare verzorg. Ongeacht of en 
waar u verzekerd of lid bent.

Rita Feld is ook eigenaar van 
Uitvaartcentrum Johannes Poststraat, Hoorn

Rita Feld 
 Persoonlijke Uitvaartzorg
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Jeugdvoetbal

Trainingstijden Jeugd
JO7   dinsdag  van 17.15 tot 18.00 uur Jeroen
  (Vanaf 18 januari t/m 29 maart binnentraining in het MFA)
Kabouters hebben winterstop.
JO8 / JO9 dinsdag  van 18.00 tot 19.00 uur Maurits, Ryan
  donderdag van 18.00 tot 19.00 uur   Erik en Marthijs  
JO11  dinsdag  van 18.00 tot 19.00 uur Paul
  donderdag  van 18.00 tot 19.00 uur Ted
Keepertraining JO8 t/m JO11 donderdag  van 18.00 tot 18.30 uur – Dave 
JO16  donderdag van 18.30 tot 19.30 uur Pieter
 
P r o g r a m m a   z a t e r d a g   1 6   a p r i l
geen programma

P r o g r a m m a   z a t e r d a g   2 3   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 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

Uitslagen zaterdag 9 april

Zwaagdijk RKVV JO11-1 - Always Foward JO11-3 4-5
Zwaagdijk RKVV JO9-1 - Medemblik FC JO9-1 2-7
Zwaagdijk RKVV JO8-1 - Sporting Andijkc JO8-2 3-6

Wedstrijdverslagen zaterdag 9 april
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⚽ RKVV Zwaagdijk JO8 – zaterdag 9 april 2022 ⚽

Vandaag speelden de JO8 tegen Sporting Andijk.
Mooie poging van Ilke in de eerste minuut maar zijn loppie kwam net niet mooi uit. 
Een punt tegen volgde snel. Helaas de tweede poging van Ilke belandde op de 
paal. Beide partijen waren erg actief maar de ballen wilden er niet in. Luca had het 
dan ook niet makkelijk met de felle voorjaarszon in het gezicht. Het tweede punt 
tegen was een feit. De kanjers bleven ervoor knokken. Roy stopte bijvoorbeeld een 
bal die anders het doel in zou gaan met zijn scharrengat! Hilarisch om te zien en 
de moeders hadden lol 🤪. Lennart vloog over het veld bij het maken van zijn eerste
doelpunt voor de JO8. In the pocket, dit voelde lekker! Een knaller van Chaz het 
doel in, tweede doelpunt…lekker bezig!
Na de rust stond Lennart op doel, de wind speelde op en was niet in ons voordeel. 
Er was een, niet te houden, corner tegen…over Lennarts handen heen…niet te 
doen. Nog een strafschop tegen, het doel in. Luca liet nog even een “schaar” 
zien, erg knap! Mila maakte het team weer super enthousiast door het scoren van 
het derde doelpunt! Ook Noud heeft meerdere geprobeerd een schot op doel te 
plaatsen, echter kwam de bal steeds niet lekker op zijn slof. Nog een mooie poging 
van Sil maakte dat het publiek hun tenen kromden maar helaas mocht hij er niet in. 
Ook Mila probeerde er nog ééntje in te knallen maar deze wilde dit keer niet. Helaas 
geen winst vandaag maar wel een goede team sfeer en sportieve mentaliteit ook 
wanneer het even tegen zit 💪🏼💪🏼

Groetjes Ilke en Oonagh

⚽ RKVV Zwaagdijk JO9 – zaterdag 9 april 2022 ⚽

Zaterdag mochten we thuis tegen de Westfriezen. We waren nog maar net 
begonnen of we stonden 1-0 voor. De tegenstander was toch wel sterk en kwamen 
we helaas redelijk snel op achterstand. Ze maakten een paar keer een slimme goal 
door hoog van afstand in te schieten. We bleven, ondanks we wat mopperig waren, 
vol goede moed verder gaan en bleven strijden. Helaas wisten we hem er een paar 
keer niet in te krijgen waardoor de tegenstander uit kon lopen. We hebben met zijn 
allen ons best gedaan jammer maar verloren 2 - 7. Volgende keer maken we ze 
weer in.

Groet, Hidde Koster

⚽ RKVV Zwaagdijk JO11 – zaterdag 9 april 2022 ⚽

Zaterdag hadden we een thuis wedstrijd tegen Always Forward.
Het was een spannende wedstrijd we waren aan elkaar gewaagd.
We hebben 4-5 gespeeld Guus, Dave, Deron, Lennon en Pieter hebben gescoord.
Maar één van de doelpunten werd niet goedgekeurd, anders had het gelijk spel 
geweest.

Groetjes Pieter 



bladzijde www.dorpsblad.nl17

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

 

 

Bloemstyliste  Trees  

afscheidsbloemen & bruidsbloemen 
 
• Persoonlijke aandacht en inlevingsvermogen 
• Op afspraak bij u thuis 
• Ook ‘s avonds en in het weekend bereikbaar 
• Bezorging in groot deel van West Friesland 
• Bel of mail voor vrijblijvende informatie  

 
www.bloemstylistetrees.nl          06-36251267      info@bloemstylistetrees.nl 
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Beste Tennisleden,

Het zal u niet ontgaan zijn dat er de afgelopen jaren veel gebeurd is 
rondom ons tennispark. Ruim een jaar geleden zijn de tennismatten 
vernieuwd inclusief de onderlaag en drainage. Daarna zijn de 
traditionele lampen in de baanverlichting vervangen door LED-lampen. 
Vervolgens is door een aantal vrijwilligers het terras compleet vernieuwd door 
nieuwe tegels. En als laatste, de boeidelen rondom het gebouw zijn vervangen door 
onderhoudsvrij materiaal.
Kortom, er is genoeg gebeurd de afgelopen jaren. 

Als gevolg van corona-beperkingen hebben we hier helaas niet eerder aandacht 
aan kunnen besteden. Dit willen we alsnog doen door een feestelijk tintje te geven 
aan het openingstoernooi op zaterdag 23 april 2022 voor alle tennisleden.
Dit is voor zowel de jeugdleden alsmede de seniorenleden. We willen beginnen om 
15.30 uur. Er worden jeugdspelen georganiseerd op het handbalveld en voor de 
seniorenleden wordt een toernooitje georganiseerd door onze Toernooicommissie. 
Om 18.30 uur wordt de BBQ aangestoken. U hoeft er zelf niets voor te doen. De 
totale kosten voor volwassenen bedraagt € 10,- p.p. en voor kinderen € 5,- p.p. Dat 
is inclusief eten en drinken vanaf 15.30 uur tot 23.00 uur.

Dit toernooi is voor de leden en eventuele partner en uw (klein)kinderen zijn ook 
welkom. Hetzelfde geldt voor de jeugdleden, ouders en broertje/zusje zijn ook 
welkom. Je hoeft niet perse mee te doen, alleen mooi aanzitten is natuurlijk ook 
prachtig. 

Geef u svp op via www.centecor.nl onder de knop 
Aanmelden Feestelijk Openingstoernooi en geef tevens aan met hoeveel 
personen u komt (volwassenen/kinderen) en of u tevens mee tennist dan wel de 
kinderen meedoen met de jeugdspelen. In verband met de logistieke organisatie 
kunt u zich opgeven tot 18 april a.s.
Wij hebben er zin in.
Namens Tennisclub Centecor, Piet Dekker, voorzitter.

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

www.kizzyhairstyling.nl
kizzyhairstyling@live.nl

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

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
13 apr    20:00 Quick DS1 - Legmeervogels DS1  M.C. De Muiter
20 apr    21:00 Legmeervogels DS1 – Quick DS1  De Waterlelie, veld 1
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
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      10:00 Hauwert/Quick DB1 - Niedorp DB1   De Dres

C-jeugd Q-H
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
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
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
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Uitslagen
9 apr Graftdijk DS1 – Quick DS1  22 – 10 
10 apr Quick/Hauwert DC1 - SSV/Sporting S DC1 28 - 17
10 apr Hauwert/Quick D1 - D.T.S. ‘48 D2  17 - 17   
10 apr Hauwert/Quick DB1 - D.T.S. ‘48 DB1   15 -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.

Belangrijke  telefoonnummers  en  e-mailadressen
Alarmnummer Ambulance-Brandweer-Politie     112                                                                            
Politie                                              0900 88 44
Centrale  Huisartsenpost                 0229 297 800
Dijklander Ziekenhuis [Westfries Gasthuis]     0229 257 257
Uitvaartvereniging St Barbara ( 24 uur) 06 509 63 029
Gemeentehuis         0229 856 000
Meldingen richting gemeente   0229 856 000
 Of www.medemblik.nl
 Of via Fixi-app op uw smartphone.
Maatschappelijk werk/wmo: wijkteam-oost  0229 856 000  [toets1] 
Huisvuil en Ongedierte bestrijding HVC    0800 0700
 [email : klantenservice@hvcgroep.nl]
St.Jozef Parochie: Mevr. J.Boon-Neefjes 0228 58 3162
St. Jozef School: Mevr. J. Schooneman 0228 58 1424
Dorpsraad Zwaagdijk-Oost: Dhr. P. Dekker      0612 997 986
Uitvaartvereniging  St.Barbara (24 uur)     06-50963029
Plaats van de AED’s :
 In het MFA [binnen] contact via Els Smit 0228 582698
 Bij de voetbal [buiten]
 Gezinshuis Zwaagdijk, Zwaagdijk 132a [buiten]
    J. Schipper, De Gracht 23, Zwaagdijk



PAASEIEREN ZOEKEN - 16 APRIL
Kleur de kleurplaat in en geef deze op zaterdag 16 april 

om 11.00 uur aan de paashaas bij het Egboetswater. Tot dan!

Naam:   ____________________________  Leeftijd:   _____

Bij slecht weer verzinnen we een alternatief bij het MFA/Dorpshuis. 
Dit zullen wij via onze Facebookpagina communiceren!
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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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