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Weten wat jouw  
woning waard is?

hoorn@vanoverbeek.nl  |  0229 - 27 17 77  |  Lepelaar 3  |  1628 CZ Hoorn

• Purmerend • Hoorn • Edam-Volendam  
• West-Friesland

Aantoonbaar het beste resultaat

Een persoonlijke aanpak

Eerlijk advies

4 vestigingen in Noord-Holland

Vraag naar de gratis waardebepaling!

8,7
Beoordeling:

Al 50 jaar dé lokale NVM makelaar
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 Oplage per week 350  
 Zwaagdijk-Oost 22-04-2022 50e jaargang no 2521

   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 

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
21 mei Rommelmarkt Quick
05 juni Muzikale wandeling Nexus
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: Beloken Pasen.

Zondag 24 april 10.00 uur: Eucharistieviering met Kapelaan J. A. Correa.    
         Gemengd koor.

Mis- en Gebedsintenties. 
Overleden: Tiny Aker. Dat zij die achterblijven troost vinden.
 Vera Langedijk en overleden familie Langedijk-Schouten
 Maria Sjerps en Pieter Neefjes
 Mart Smit-Reus
 Mien Smit, Arie Smit en overleden familie
 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: Ik ben het.
‘Ik ben het’, luidt het thema bij deze lezingen. In de Evangelielezing is het Jezus die 
zijn wonden aan Thomas laat zien en kan zeggen ‘Ik ben het’. Hij is immers degene 
die gekruisigd en gestorven is en nu is opgestaan tot nieuw leven. En Hij blijft werk-
zaam! Zijn leerlingen hebben zojuist de zending ontvangen die Jezus van de Vader 
had gekregen en gaan zijn taak in de wereld voortzetten. Dat wordt ook vertelt in de 
eerste lezing uit het boek ‘Handelingen’. De leerlingen genezen zieken en bevrijden 
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Een goede Goede Week

Ja, daarop mogen we terugkijken. 

- Het begon met die mooie Palmzondagviering, waar ik de vorige week al over 
schreef. 
- Daarna op Witte Donderdag de Passion rond het thema “Alles komt goed ?!, 
heel inspirerend en bemoedigend.
- Op Goede Vrijdag verzorgde het Gelegenheidskoor een inspirerende viering 
rond het thema: ‘In het teken van de liefde’. Samen met velen mochten we het ‘be-
leven’, waarbij er echt iets door je heen ging!
- In de Paaswake gingen we met vuur en water van donker naar licht, van dood 
naar leven. 
- De Paasviering op zondagmorgen vierden we met vele mensen, uit Zwaagdijk 
en daarbuiten. De mooie teksten en liederen zorgden voor een echt Paasfeest. Dit 
kwam na afloop ook naar voren in de hartelijke Paaswensen, die gelukkig weer 
konden.

Nu is het 2e Paasdag, even vrij, even rust. Een kort schakeltje dus, met dank aan 
alle vrijwilligers en aanwezigen, die opstonden om samen Paasfeest, het feest van 
de Opstanding mogelijk te maken.

Vriendelijke groet, pastor Tiny 

mensen van onreine geesten. Zij doen precies wat Jezus steeds heeft gedaan om 
Gods genadige liefde te tonen. Hij is in zijn leerlingen werkzaam. Aan de ziener 
Johannes wordt in een visioen de verheerlijkte Jezus geopenbaard. Hij is het die 
nog steeds bij de kerken aanwezig is en als Gods gezant optreedt. Jezus is er nog 
steeds!
Bron: Bern Media Liturgie.

Koster:  N. Langedijk
Lectrices:  H. Bleeker-Jongert
Collectant:  W. Tieken
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 1 mei om 10.00 uur: Mariaviering met Pastor T. Immen-Bruinsma.
Dinsdag 17 mei is er een locatieraadsvergadering in de “Doorgang’.

Beste Collectantes, hier de data voor de komende weken:
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
Zondag 29 mei om 10.00 uur: Wim
Als dit niet past, graag onderling ruilen.
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Muzikale wandeling / Nexus / 5 juni.

Beste Zwaagdijkers,
wat geweldig-gezellig-leuk!

We hebben namelijk inmiddels 7 tuineigenaren/eigenaressen bereid gevonden om 
hun tuin beschikbaar te stellen voor onze muzikale wandeling/fietstocht, die op 5 
juni ( eerste Pinksterdag) plaats zal vinden.
En daar zijn wij als organisatie natuurlijk heel blij mee.
U kunt die dag terecht bij;
Kevin en Moniek, Ted en Ewa, Jan- Anita- Jim- en Sem, Jolanda, familie 
Moesbergen, Arno en Anne, Gerrit en Anneke.
Ook willen we alvast een tipje van de sluier oplichten wat betreft de muziek die u 
die dag kunt verwachten: 
We hebben een aantal duo’s, bv Evert en Astrid, Jos en Jan, Theo en Marian, 
Maar ook een aantal bandjes waaronder bluesbandjes, de SilverLiningband, 
Endome, Key2hearts,………….
En natuurlijk nog veel meer, maar dat hoort u “terzijnertijd”. 
Hou 5 juni dus vrij, want het wordt – na twee jaar geen wandeling- vast weer heel 
gezellig!
 
Namens Nexus, Gea. 

Koningsfietstocht café de Ark

27 april, koningsdag, is het weer tijd voor de traditionele fietstocht.
Dit jaar een tocht van ongeveer 30 km. Door het westfriese landschap.
Starten kan tussen 13.00 en 14.00 uur. 
Het inschrijfgeld bedraagt € 5,--, bij terugkomst
serveren wij een kop soep.
Tot ziens op koningsdag bij café de ark

                     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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Eindelijk weer een muzikale wandeling 2022 in Zwaagdijk-Oost
Op zondagmiddag 5 juni 2022 (1ste Pinksterdag) organiseert Stichting Nexus te 
Zwaagdijk-Oost met veel enthousiasme de jaarlijkse Muzikale Wandeling. Dit zal 
plaats vinden in een 8-tal tuinen waarin u kunt genieten van kunst en muziek. Dit is 
voor een ieder vrij toegankelijk. Elk jaar schuiven we een stukje door op Zwaagdijk-
Oost, om het geheel redelijk compact te houden. Dit jaar zal dit evenement plaats-
vinden ten westen vanaf de nieuwbouw van Zwaagdijk-Oost, inclusief een stukje 
Tuinstraat. 

Voor deze Muzikale Wandeling zijn we op zoek naar diverse bandjes die willen 
optreden in deze tuinen. Dat mag in alle genres, beginnend of gevorderd, in pop-
klassiek-folklore-jazz-hiphop of rap, solo, bandjes, duo’s , etc. Inmiddels hebben we 
al een aantal aanmeldingen binnen gekregen, maar helaas nog niet voldoende om 
dit evenement door te laten gaan.

Natuurlijk zijn er Westfriesland heel veel mensen die muziek kunnen en willen 
maken, te denken aan: gevorderde en beginnende bandjes, verschillende soorten 
koren, muziekscholen, solisten, duo’s, misschien cabaretachtige artiesten, en noem 
maar op. 

Wij willen GRAAG gebruik maken van u! Het liefst natuurlijk zoveel mogelijk gratis, 
of tegen een kleine vergoeding. De optredens zijn ‘s middags vanaf 13.30 uur en 

zullen tot ongeveer 17.30 uur duren, waarbij 
een ieder afwisselend een half uur speelt. 
Wil u uw talenten laten horen? 

Oefenen met uw bandje is leuk, maar uw 
muziek ten gehore brengen op het podium 
is natuurlijk veel leuker. Lijkt het u leuk om 
mee te doen of heb je nog vragen? Neem 
dan contact op met op onderstaand contact-
persoon. 

Namens Stichting Nexus te Zwaagdijk-Oost, 

Gea Hoogland, telefoon 0228-584118 e-mail geahoogland@quicknet.nl 
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Opbrengst collecte hartstichting

Afgelopen week werd de collecte gehouden voor de Hartstichting. 
Twee voorgaande jaren ging het niet door vanwege corona. 
Maar dit jaar kon het gelukkig  weer!
Met een prachtige opbrengst :
                                                   €833,17
Dank namens de Hartstichting voor degene die zich ingezet 
hebben voor de collecte. 
Maar ook de gulle gevers.
Ria Duin.

18 april 2022  Eindelijk dan toch!

Na twee jaar uitgesteld te zijn ging het zaterdag 16 april dan toch eindelijk 
gebeuren. Wat ging er dan gebeuren? Nou de helikoptervlucht (aangeboden door 
Horizon Flowers) waarbij we veel bloeiende tulpen konden zien. Frank Schouten en 
André Vriend hadden dit gekocht op de gemeenschapsveiling in 2020. 

Nou ja, we werden door Mariska Karsten al ver van te voren ingelicht dus we 
konden ons er op voor bereiden. We moesten ons melden om één uur bij Ton en 
Trudy Karsten. Vliegtuigen wachten meestal niet dus ik denk we gaan er maar op 
tijd naar toe. Buurman Frank om vijf voor één ff bellen of ie ook meeloopt maar die 
stond nog onder de douche. Niet zo’n beste start dus. Toch al vreemd dat Frank op 
zaterdagmiddag met goed werkbaar weer in een helikopter wil zitten, maar goed 
iets over enen kwam ie toch aan op de fiets. Wij melden ons bij Ton en Trudy die 
we lang niet gezien hadden. Mooi, daar kregen we eerst koffie met een heerlijke 
punt appeltaart. Frank en Ton hadden meteen weer tulpenpraat, waarbij ik dacht 
moeten we niet es naar Lelystad op weg gaan, we moesten er nml. om kwart voor 
drie wezen. Maar nee hoor, nog een koppie en uiteindelijk stapten we dan in de 
Mercedes van Ton. 

Als je een paar honderd bunder tulpen in de polder heb kom je niet zo vaak in de 
polder dus Trudy had de tomtom al ingesteld op het adres van het vliegveld. Ton 
hoefde alleen nog maar een toets in te drukken en dan konden we gaan, maar 
dat ging zelfs Ton al te ver, jammer verkeerde toets ingedrukt. We vertrokken dus 
zonder doel op het scherm en eigenlijk iets te laat naar het vliegveld. Maar geen 
probleem, Ton gaf op de nieuwe weg richting Enkhuizen meteen al veel gas dus dat 
schoot lekker op tot aan de rotonde van Bovenkarspel, daarna was  de weg richting 
de dijk afgesloten. Dat kon er ook nog wel bij dus na een tijdje binnendoor in de file 
meegereden te hebben besloten we toch maar weer om te keren en via via de oude 
weg op te zoeken naar de dijk. Dat ging goed totdat er op het kruispunt naar de dijk 
politie het verkeer stond te regelen. Iedereen mocht voor zodat we daar ook nog 
wel een minuut of vier ingeleverd hadden. Maar toen we dan toch de dijk opreden 
ging Ton helemaal los. Die dacht zeker, die mannen willen vliegen, waarom zou ik 
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Koningsdag Fietstocht (+/- 30 km)
Start tussen 13.00 – 15.00 uur

Inschrijfgeld € 5,--

Inclusief kop soep bij terugkomst

Café de Ark, 
Nieuwedijk 39, 
Zwaagdijk-Oost

hier alvast niet beginnen. In ieder geval staat zijn kenteken niet op mijn naam dus ik 
dacht laat maar gaan.  

En wat waar is, is waar precies om kwart voor drie waren we op de juiste 
bestemming. Nadat we kennis gemaakt hadden met de helikopterpiloot kregen 
we daar ook nog een bakkie koffie, kregen we wat uitleg over de vlucht en weet 
de piloot nu ook dat ie de grootste bollenbouwers van Zwaagdijk meeheeft en dat 
er straks stront te kort is i.v.m.  het duurder worden van de kunstmest of helemaal 
geen kunstmest meer. Waar je het al niet over heb. 
Nou de rondvlucht dan. Het was een prachtige kanariegele helikopter en bijna nog 
nieuw. Frank voorin naast de piloot, ik vond dat eigenlijk niet zo´n goeie plaats 
voor Frank omdat ie altijd overal aan moet zitten, dus de piloot daarvoor maar 
gewaarschuwd. De motor werd gestart en na het sein dat we konden vertrekken 
gingen we de startbaan op. Ja zelfs een helikopter moet de route van de start- 
en landingsbaan volgen. Dat was een hele beleving en we hadden meteen een 
prachtig uitzicht. We vliegen drie honderd meter hoog en met een snelheid van 
twee honderd km per uur. Heel apart om de vele windmolens nu eens van boven 
te zien. We vliegen van Lelystad naar het dolfinarium-Zeewolde-Veluwemeer-
Oostvaarders plassen en weer terug. 

Het had van ons nog wel langer mogen duren maar de tijd zat er op en het is 
mooi geweest. Na de piloot bedankt te hebben gingen we weer naar Zwaagdijk. 
Ton reed weer en toen gingen we met een herkenbare snelheid van Ton, en deze 
was relaxter als op de heenreis. Op Zwaagdijk aangekomen waren daar ook onze 
vriendinnen bijgekomen en gingen we met een busje van Horizon Flowers naar 
Wognum waar we met zijn allen heerlijk gegeten hebben en waar we het over 
van alles en nog wat gehad hebben. Dat we bijna uitgepraat waren zijn we weer 
vertrokken naar Zwaagdijk. Ton en Trudy, Horizon Flowers, heel erg bedankt voor 
dit mooie arrangement.  

Groeten Frank, Madalène, Gerda en André
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Beste Klaverjasvrienden, 

Deze vrijdag (22 april) gaan we weer lekker kaarten in het 
dorpshuis. Kom ook voor een gezellige avond klaverjassen. 
Zoals normaal starten we om half 8 en de kosten zijn €3.50. 
En na afloop, als je wenst een lekker borreltje toe.
 
Omdat we dit jaar veel avonden hebben gemist gaan we dit jaar langer door, 
hierna komt er nog 1 keer : 
Vrijdag 20 mei 
  
Met vriendelijke groeten,
Dirk Neefjes 

Zwaagdijk 251 Zwaagdijk-Oost, 0229-264900, personeel@westfrieslandplant.nl

Zoekt per direct

*Zaterdag- en vakantiekrachten vanaf 15 jaar. 
Lekker buiten, gezellig met andere jongens en meiden bijverdienen!

Bel of kom langs, geen tijd te verliezen!

*Logistiek medewerker 38 uur.
De werkzaamheden bestaan uit het verzorgen van het intern transport.

Laden en lossen, orderpicken en diverse voorkomende werkzaamheden 
zorgen voor een afwisselende job. Je/u bent een energiek en secuur 

persoon, in het bezit van een heftruck-certificaat, graag buiten en ziet in 
plantentransport een uitdaging. Welkom in het team!
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De 49ste sponsorwandeltocht 40 MM

Vanaf nu is de organisatie van de 40 MM van start gegaan. 
De officiële start van de tocht is 28 mei in ‘t Centrum Venhuizen.
Maarrrr.... u kunt de hele maand mei deze tocht (ook in gedeeltes) 
wandelen via de app 40mm. Deze app is de hele maand mei online.
Ook dit jaar is er weer een gezinsroute.
De inschrijving is uitsluitend digitaal. Mocht dit een probleem zijn, vraag een 
gezinslid, buur of vriend(in) om hulp. De website is erg gebruiksvriendelijk.
De inschrijfkosten zijn € 3,50
Allen veel succes!!

Voor meer informatie:
Ineke Tieken 0636597263

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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Westfriese Lourdes Vliegreis 2022

In dé Westfriese Lourdes Vliegreis van 22 t/m 27-sep 2022 
zijn nog vrije plaatsen, in groepshotel én zorghotel. Heeft u zorg 
nodig en kan die door uw reis-/kamergenoot verleend worden, dan 
is groepshotel Croix des Bretons uw verblijfplaats. Is het lopen in 
het glooiende Lourdes te vermoeiend en beschikt u niet over een 
eigen rolstoelduwer, dan is zorghotel Padoue uw gastenverblijf. Het zorghotel is 
dé uitgelezen plek voor mensen die zorg of verpleegkundige hulp nodig hebben. 
Het zorghotel biedt maatwerk! De zorgvrijwilligers en brancardiers verlenen alle 
benodigde hulp op elk gewenst tijdstip. (Begeleiding: 1 op 1). 

De begeleiding van de pelgrims in het groepshotel bestaat uit pastor Jules Post, 
pastor Mariet Vet, hotelleider Fred van de Winkel en groepsassistent Harry Vet. In 
het zorghotel zijn o.a. werkzaam de Westfriese zorgvrijwilligers Monique Bolman, 
Emmy Homan en Karin Koomen en de brancardiers Harrie Dol, Piet Huisman en 
Chris Oud. De Westfriese vrijwilligers zijn aangesteld door het Huis voor de Pelgrim. 
Wilt u in de toekomst ook eens als vrijwilliger mee naar Lourdes? Mail dan info@
huisvoordepelgrim.nl. 

De saamhorigheid in de Groep Westfriesland is ieder jaar weer heel sterk! Als 
individueel deelnemer zult u zich niet alleen voelen, met het oog op het ‘na-beleven’ 
is een reis-/kamergenoot aan te bevelen! Wilt u dit jaar met dé Westfriese Lourdes 
Vliegreis mee? Bel Harry Vet 0228-514040 of mail ham.vet@quicknet.nl.

Met Ria Kuin-Temme en Jules Post, beiden al jaren aan dé Westfriese Lourdes 
Vliegreis verbonden, is een interview afgenomen. De video met het interview staat op 
www.weeff.nl en op www.nhnieuws.nl/west-friesland. De video zelf staat op YouTube. 
Later deze week zal de video ook te zien zijn bij WEEFF op tv! 
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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   v r i j d  a g   2 2   a p r i l 
TOS-Actief JO16-2 – Zwaagdijk JO16-1  
  Aanvang 18:30 uur Competitie Vertrek: 17:00 uur 
 
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 14:00 uur Competitie Scheidsrechter: C. Beuving 
Zwaagdijk 3 – Flevo 3   
  Aanvang 11:00 uur  Competitie Scheidsrechter: NNB 
Zwaagdijk 4 – KSV 6 
  Aanvang 14:00 uur Competitie Scheidsrechter: NNB 
Zwaagdijk VE45+ 1 – VVW VE45+ 1  
  Aanvang 11:00 uur Competitie Scheidsrechter: Peter Beers 
 
P r o g r a m m a   z o n d a g   1   m e i 
Zwaagdijk 1 – Valken 1 
  Aanvang 14:00 uur Competitie Scheidsrechter: E.W. Schans 
SVW’27 4 – Zwaagdijk 2   
  Aanvang: 11:00 uur Competitie Vertrek 09:45 uur 
Zwaagdijk VE45+ 1 – Berkhout VE45+ 1  
  Aanvang 11:00 uur Competitie Scheidsrechter: Peter Beers
Zwaagdijk JO16- 1 – AFC JO16- 2  
  Aanvang 14:00 uur Competitite Scheidsrechter: Glenn Bakker 
 
Zwaagdijk 3 en Zwaagdijk 4 zijn vrij 
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Terreindienst: 24 april Joost Fischer 
Lijnentrekken: 23 april Sven Ursem 
Terreindienst: 1 mei Rick Deken 
Lijnentrekken: 30 april Arjen Vijn

Pupil van de week voor de wedstrijd Zwaagdijk 1 – Valken 1  
   Hidde Koster 
Hidde wordt samen met zijn ouders om 13:30 uur verwacht in de bestuurskamer 
 
Balsponsor voor de wedstrijd Zwaagdijk 1 – Valken 1 
  De veldhoveniers  
Alle veldhoveniers worden om 13:30 uur verwacht in de bestuurskamer. 
 
Balsponsor voor de wedstrijd Zwaagdijk 1 – Valken 1 
  Piet Mulder  
Piet wordt om 13:30 uur verwacht in de bestuurskamer. 

Uitslagen zondag 17 april 
Zwaagdijk 1 – St. George 1 0-3 
ALC 3 – Zwaagdijk 3 0-12  
 
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
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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

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 - de Valken JO11-1
 Scheidsrechter; Ryan Kennedy, Kantine dienst de ouders van Martijn Rood
 10:00 uur   Zwaagdijk RKVV JO9-1 - Valken de JO9-2
 Scheidsrechter Jacob Jan Wiering, Kantine dienst de ouders van Stijn Kok
 10:00 uur  Zwaagdijk RKVV JO8-1 - Spirit JO8-2
 Kantine dienst de ouders van Luca van Schaik
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 Lars Schilder

P r o g r a m m a   z a t e r d a g   3 0   a p r i l
Geen programma!!!

P r o g r a m m a   z a t e r d a g   7   m e i 
Geen programma!!!

Dé schoorsteenveger uit West-Friesland

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

Hoekstra Schoorsteen 
De Factorij 28K, 1689 AL Zwaag 

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

Save the date – Rommelmarkt!
Op zaterdag 21 mei a.s. wordt de jaarlijkse rommelmarkt weer gehouden! 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.

Programma veldcompetitie
De veldcompetitie wordt op dit moment ingepland. Zodra het programma definitief is 
wordt deze geplaatst in de Schakel.

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
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
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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

Uitslagen
13 apr Quick DS1 - Legmeervogels DS1 22-22

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.

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



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

www.merad.nl

Jaarrekening nodig 
voor uw onderneming?

Vraag vrijblijvend een offerte 
aan!

voor uw onderneming?

Vraag Vraag vrijblijvend 
vrijblijvend 
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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
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
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