
 

 

    

        29 april 2022
      50e jaargang no. 2522

    De Schakel    
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 Oplage per week 350  
 Zwaagdijk-Oost 29-04-2022 50e jaargang no 2522 

 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 

04 mei  KBO, Koersbal 
10 mei Oud papier 3e elftal
11 mei  KBO, Koersbal, sjoelen, klaverjassen 
12 mei  KBO Fietstocht 
13 mei  RKVV Voetbalquiz
18 mei  KBO, Koersbal 
20 mei  Klaverjassen Dorpshuis
24 mei  KBO dagtocht naar de Zandsculpturenfestijn in Garderen 
25 mei  KBO, Koersbal, sjoelen, klaverjassen 
31 mei       Vergadering Dorpsraad, Dorpshuis, 10.00 uur
01 juni KBO, Koersbal 
07 juni Oud papier 1e elftal
08 juni KBO, Koersbal, sjoelen, klaverjassen 
15 juni  KBO, Koersbal 
17 juni  RKVV Keezavond gemeenschapsveiling
22 juni  KBO, Koersbal, sjoelen, klaverjassen 
26 juni  RKVV Familietoernooi
28 juni   Vergadering Dorpsraad, Dorpshuis, 10.00 uur
29 juni   KBO, Koersbal 
30 juni           KBO, Zomersoos in het Dorpshuis met Swingo 
05 juli Oud papier 1e elftal
09 juli  RKVV Kuubskistentoernooi
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Parochie Sint Jozef Zwaagdijk-Oost
Pastor T. Immen-Bruinsma, 
Bereikbaar via: telefoonnr.  06 3020 6773

Opgave vieringen en intenties:
Ans Bakker, Zwaagdijk 131
1681 NC Zwaagdijk-Oost
Tel.: 0228 58 4272
Bij geen gehoor: 06 4047 7220
E-mail: a.karsten.bakker@quicknet.nl

Opgave ledenadministratie:
Mevrouw J. Neefjes van Bezooijen
Zwaagdijk-Oost 64, 1683 NK Zwaagdijk
Tel. 0228 58 4140

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

Site van de parochie: http:regiowh.nl
IBAN nummer: NL97 RABO 0 1606 91 613 t.n.v. St. Jozefparochie.

WEEKENDVIERING: 3de Zondag van Pasen.

Zondag 1 mei 10.00 uur:  Mariaviering met Pastor T. Immen-Bruinsma. 
 Gemengd koor.
Tijdens deze viering wordt het kruisje van Arie Smit aan de familie teruggegeven.
Na de viering koffie drinken achterin de kerk.
Tevens de verkoop van rozen. Deze opbrengst is voor Oekraïne. 

GEBEDSINTENTIES. 
 Arie Smit en overleden familie
 Jaap Kuiper
 Theo Verdonk, Corry Verdonk, Eduard Verdonk
 Overleden ouders Petrus en Maria Slaman-Hooiveld
 Joris en Tiny Wiering-Schilder, Kees Dorrestein en Bennie
 Piet en Mien Schouten-Wiering,
 Sam Langedijk en zegen over het gezin
 Hans Vestering.
 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.

Thema van de Mariaviering: Maria, Moeder van de vluchtelingen.
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Koster:  W. Tieken
Lectrices:  L. Koopman-de Lange
Collectant:  R. Wiering-Dorrestein

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

Kerkelijke agenda. 
Zondag 8 mei om 10.00 uur: Woord en Communieviering met J. Schipper.
Dinsdag 17 mei is er een locatieraadsvergadering in de “Doorgang’.

Beste Collectanten, hier de data voor de komende weken:
Zondag 8 mei  om 10.00 uur:  Joop
Zondag 15 mei  om 10.00 uur:  Hans
Zondag 22 mei  om 10.00 uur:  Nellie
Donderdag 26 mei  om 10.00 uur:  Roos
Zondag 29 mei  om 10.00 uur:  Wim
Zondag 5 juni  om 10.00 uur:  Joop
Als dit niet past, graag onderling ruilen.

 Een beter land  

 Ze trekken over bergen
 doorkruisen de woestijn.
 of zwerven over zeeën
 om vrij te zijn.

 Waar de oorlog teistert,
 waar de honger woedt
 moeten ze uit huis vandaan
 en zwerven dan voorgoed.

 Eeuwen door klinkt in de nacht
 steeds diezelfde bange klacht:
 Waar is thuis?
 Waar is thuis?

 Iedereen blijft hopen
 dat er nog een toekomst is.
 Rust voor het vermoeide hoofd
 een plek waar men in vrede leeft.

 Als je maar dichtbij blijft
 gaan we hand in hand
 en zullen we de grens passeren
 van een nieuw en beter land.
   Willem Wilmink.
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Het verband tussen: Maria, Oekraïne, Koffie en Rozen

Het thema van onze Mariaviering, a.s. zondag 1 mei is: 
     Maria, moeder van de vluchtenden

Met mooie teksten en liederen staan we stil bij de vele vluchtelingen in de wereld. 
En natuurlijk steken we de kaars aan, die sinds de oorlog in Oekraïne aan het begin 
van iedere viering wordt aangestoken. 

Stilstaan bij wat in Oekraïne gebeurt, dat is wel heel toepasselijk voor onze Maria-
viering. Zong zij  niet in haar magnifieke lied, het Magnificat; dat machtigen van hun 
troon worden gestoten en vernederden verhoogd? Maar ook dat wie honger heeft, 
met gaven wordt  overladen? Daarom zal de parochieraad na afloop rozen te koop 
aanbieden, waarvan de opbrengst voor Oekraïne is.

We gaan mooie Marialiederen zingen, bidden toepasselijke gebeden en luisteren 
naar bijzondere teksten waarin we stil staan bij de vluchtelingen. En natuurlijk bij 
Maria, moest zij zelf ook niet met Jozef en hun kleine kindje op de vlucht?

Traditioneel brengen we Maria hulde door haar in de bloemetjes te zetten. 
Die kunnen van huis worden meegenomen maar ook zullen er achterin de kerk 
bloemen worden neergezet, die u bij binnenkomst gelijk met het mooie boekje mee 
naar uw plaats kunt nemen.

Na afloop kunnen we dus samen koffie drinken en rozen voor Oekraïne kopen. 
Zo staan we niet alleen samen met Maria stil bij dat wat hen wordt aangedaan maar 
kunnen we in haar geest ook daadwerkelijk helpen.. 

Vriendelijke groet, pastor Tiny

Opbrengst Vastenactie 2022
 
De Paasdagen liggen weer achter aan ons!
Wij sluiten daarmee ook de Vastenactie weer af.
De opbrengst hiervan is € 300,00.
In overleg met elkaar is besloten om het gehele bedrag aan de Vastenactie 
over te maken.

Dit weekend wordt er in de Mariaviering van a.s. zondag 
een actie gehouden voor Oekraine.
We hopen dat u deze ook weer steunt
Dank namens,

Kerk en Samenleving,
Ria Duin.
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Zondag 1 mei Mariaviering en rozen verkoop

Aanstaande zondag beginnen we de meimaand, ook wel Mariamaand 
genoemd, goed.
Om 10.00 uur is er in de St. Jozefkerk te Zwaagdijk een Maria viering. 
Pastor Tiny Immen-Bruinsma heeft als thema gekozen: 
Maria, moeder van de vluchtenden. 
Een heel actueel thema en de parochieraad wil daarbij aansluiten door rozen te 
verkopen, waarvan de opbrengst ten goede zal komen aan Oekraïne. 
We hopen dan ook op een geslaagde verkoop van de rozen. 

Na de viering is er weer gelegenheid om samen koffie/thee te drinken. Als alle 
kerkgangers blijven koffie-/theedrinken, wordt het vast gezellig. U bent van harte 
uitgenodigd, dus tot zondagmorgen!

De parochieraad van St. Jozefparochie te Zwaagdijk.

Beste mensen
Wegens het overlijden van onze moeder/schoonmoeder 

bezorgen wij maandag 2 mei geen brood aan huis.
 

Simon en Mirjam Van Diepen
 

Komt u Knipping Kozijnen versterken?

Wij zijn op zoek naar enthousiaste (gepensioneerde) medewerkers die het 
leuk vinden om nog te werken. Natuurlijk geen probleem als de pensioen-
gerechtigde leeftijd nog niet bereikt is. 
Heeft u enkele dagen per week over en wilt u graag een bijdrage leveren 
aan de productie van onze kozijnen, deuren en dakkapellen? 
Werkzaamheden zijn met name houten constructies in elkaar zetten en 
aluminium onderdelen schuren. 
Werkdagen en -tijden zijn flexibel in te delen.

Bent u benieuwd wat we voor elkaar kunnen betekenen? 
Bel naar 0229-261295 en vraag naar Patrick of 
stuur een email naar info@knipping.nl.
Wij kijken ernaar uit om een kop koffie met u te drinken!
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Bridge

Een gezellige bridgemiddag zonder problemen. 
Er was nog sprake van om nog een paar keer door te gaan, maar er haakten toch 
teveel af wegens vakantie, andere planning enz.
We hopen in september weer een herstart te maken.
Er was voor iedere deelnemer een bos tulpen met dank aan onze anonieme 
schenker.
Uitslag:  A-lijn:  1e  Elly Neuvel/Piet Roozendaal
          gedeeld   1e  Riet Spaander/Ank Putters
                          3e  Mieke Smit/Piet Steltenpool
 
            B-lijn:  1e  Nic.de Boer/Simon Kooter
                         2e  Corrie van Soest/Theo Koedooder
                         3e  Ria Bal/Ria Admiraal

  KBO-nieuws

  Op dinsdag 24 mei gaan we met de KBO naar Garderen.
  Zandsculpturen kunnen we daar bewonderen.
  Het thema is: Vaderlandse geschiedenis.
  De entree is voor de KBO.
Ook is er een schitterende winkel voor tuin benodigdheden.
Mooie 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 06 2165 3698.
of bij Carien 0229 26 1429.
We hopen op een grote opkomst.

Groet Nellie, Carien en Ans.

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

www.kizzyhairstyling.nl
kizzyhairstyling@live.nl

Openingstijden:   Maandag 13:00 – 17:00
           Dinsdag  gesloten
   Woensdag 13:00 – 20:00
   Donderdag gesloten 
   Vrijdag:   09:00 – 17:30
   Zaterdag 10.00 – 15.00  
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De Zonnebloemloterij
 
De Zonnebloemloterij is weer van start gegaan en we gaan weer 
bij U langs komen. Ook dit jaar hebben we de taartenactie. 
Door 5 loten te kopen maakt U kans op het winnen van 
een taart t.w.v. 25 euro. Dit was vorig jaar een groot succes!
Wij hopen dat U ook dit jaar de zonnebloem een warm hart toe-
draagt en steunt met het kopen van de loten. 
 
Zonnebloem afdeling Zwaagdijk Oost

Gevonden 

op het wandelpad van Zwaagdijk
Een gouden schakelarmband
Als deze van jou is of weet van wie ?

Telefoon 06 2165 3698

Rommelmarkt St. Jozef voor KIKA

De leerlingenraad van basisschool Sint Jozef organiseert dit jaar een rommelmarkt 
voor het goede doel KIKA (Stichting Kinderen Kankervrij). 
Er is de laatste tijd veel aandacht voor de Oekraïne, hierdoor worden andere goede 
doelen soms een beetje vergeten, vandaar dat wij KIKA willen steunen. 
Voor deze rommelmarkt hebben we spullen nodig om te verkopen. 
Daarom vragen we u: 
heeft u op zolder, in de schuur of in een vergeten kast nog schone en bruikbare 
spullen liggen die we kunnen verkopen op onze rommelmarkt, breng deze dan op 
woensdag 11 of donderdag 12 mei tussen 8:30 uur en 9:30 uur naar de Sint Jozef-
school! Spullen die na de rommelmarkt overblijven bieden we aan bij Noppes.

Als u iets wilt kopen op onze rommelmarkt bent u op 
vrijdag 13 mei van 14:15 uur tot 15.45 uur welkom op ons schoolplein. 
Iedereen is welkom: opa’s, oma’s, buren en buurtbewoners. 

Kom genieten van dit mooie initiatief! 
U kunt op het schoolplein voor € 2,50 6 fiches kopen waarmee u op de rommel-
markt kunt betalen. 
Fiches die overblijven kunnen niet weer worden teruggewisseld voor geld, 
dit is dan voor het goede doel. We stellen het op prijs als u gepast betaalt.
Bij slecht weer vindt de rommelmarkt plaats in onze gymzaal.

Groetjes,
De kinderen van de leerlingenraad van de Sint Jozefschool
Zwaagdijk 204, Zwaagdijk-Oost
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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 impor-
teurs 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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Uitslag klaverjassen vrijdag 22 april ’22.

Beste Klaverjasvrienden,

Het was weer een gezellige avond met toch weer 7 tafels, en geen stilzitters. 
Veel spannende potjes, en ook de eindstanden lagen veel dichter bij elkaar dan de 
vorige keer. 
En zoals ik toen schreef : de ene week verlies je, en de ander week win je en dat 
maakt het kaarten mooi.  En dat bleek. 
Hier de uitslag :

Uitslag : 
1 Dirk Neefjes      7021
2  Ton Haring            7012
3    Harry Sierkstra     6999
4   Rene Goedhart    6937
5   Astrid Sijm             6905 
 
Omdat we dit jaar veel avonden hebben gemist gaan we dit jaar langer door. 
De laatste  avond is: Vrijdag 20 mei 
en we hopen weer op een goede opkomst.
 
Met vriendelijke groeten,
Dirk Neefjes 
 

Voor alle behandelingen:

Volkersweg 43 1684 NW Zwaagdijk

Gediplomeerd trimster

www.tsmitje.nl info@tsmitje.nl

wassen en föhnen

knippen en plukken

ontklitten en ontwollen

scheren en borstelen

nagels en oren

06-40103476
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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 

 

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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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   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 
 
P r o g r a m m a   z o n d a g   8   m e i  
St. George 1 – Zwaagdijk 1 
 Aanvang 14:00 uur Competitie Scheidsrechter: A.S. Mumcuoglu 
Zwaagdijk 2 – HSV 5    
 Aanvang 11:00 uur  Competitie Scheidsrechter: Patrick Wiering 
KSV 6 – Zwaagdijk 4 
 Aanvang 14:00 uur Competitie Vertrek 12:45 uur 
SV Enkhuizen VE45+ 1 – Zwaagdijk VE45+ 1  
 Aanvang 10:00 uur Competitie Vertrek 09:00 uur 
 
Terreindienst:  1 mei  Rick Deken 
Lijnentrekken:  30 april  Arjen Vijn 
Terreindienst:  8 mei  Rens van Diepen 
Lijnentrekken:  7 mei  Patrick Ursem

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 
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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 24 april 
Woudia 1 – Zwaagdijk 1   0-3 
Zwaagdijk 3 – Flevo 3   1-0 
Zwaagdijk 4 – KSV 6   11-1 
Zwaagdijk VE45+ 1 – VVW VE45+1  3-3  
 
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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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.

Zaal/velddiensten 
We verwachten dat de zaal/velddiensten, 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
1 mei      13:00 Quick DS1 – KRAS/Volendam DS2  De Dars, hal 2
8 mei      12:15 Westsite DS3 - Quick DS1  Calandhal

B-jeugd H-Q
3 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
8 mei      11:00 SV De Valken DC1 - Quick/Hauwert DC1  De Banne

D-jeugd H-Q
8 mei      12:00 Hauwert/Quick D1 - Sporting Andijk D1  De Dres

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

Uitslagen
20 apr Legmeervogels DS1 – Quick DS1  14 - 18
24 apr Quick DS1 - OTTO Work Force/VOC Amsterdam DS3  20 - 25
24 apr Quintes/VVW D1 - Hauwert/Quick D1  24 – 10
24 apr Westfriezen DB2 - Hauwert/Quick DB1  11 – 10 
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P r o g r a m m a   v e l d c o m p e t i t i e 

Senioren 1
15 mei   13:00 Quick DS1 – Zaanstreek DS1   Veld Quick
22 mei   13:30 Legmeervogels DS1 – Quick DS1   Veld 
       Legmeervogels
12 juni   13:00 Quick DS1 – Vriendschap/TOB DS1   Veld Quick
19 juni   13:55 Victoria O DS 1 – Quick DS1   Sportcomplex   
       Victoria O

B-jeugd H-Q
15 mei    10:00 Hauwert/Quick DB1 – Westfriezen DB2   Veld Hauwert 
22 mei    10:00 A&O – Hauwert/Quick DB1     A &O /  Sport  
        compl. Oosterhout
29 mei    12:10 Hauwert/Quick DB1 – D.T.S. ’48 DB1   Veld Hauwert 
12 juni    12:00 Kleine Sluis DB2 – Hauwert/Quick DB1   Veld Kleine Sluis

C-jeugd Q-H
15 mei     11:45 Quick/Hauwert DC1 – Spartanen DC2   Veld Quick
25 mei     14:00 Westfiezen DC2 – Quick/Hauwert DC1   Sportpark 
       ‘t Krijt, veld 1
12 juni     11:45 Quick/Hauwert DC1 – Westfriesland/SEW DC4  Veld Quick
18 juni     11:00 SSV/Sporting S DC1 – Quick/Hauwert DC1   Veld SSV

D-jeugd H-Q
15 mei     13:05 Hauwert/Quick D1 – Niedorp D2   Veld Hauwert
22 mei     10:55 Victoria O D1 – Hauwert/Quick D1   Sportcomplex   
       Victoria O
29 mei     13:10 Hauwert/Quick D1 – St. George D1   Veld Hauwert
12 juni     10:30 SV De Valken D1 – Hauwert/Quick D1   Sportcomplex   
       Valken
19 juni     13:05 Hauwert/Quick D1 – Westfriezen D4   Veld Hauwert

E-jeugd H-Q
15 mei     11:00 Hauwert/Quick E1 – Niedorp E1   Veld Hauwert
22 mei     10:00 Victoria O E1 – Hauwert/Quick E1   Sportcomplex   
       Victoria O
29 mei     14:00 Hauwert/Quick E1 – St. George E1   Veld Hauwert
12 juni      10:00 Meteoor E1 – Hauwert/Quick E1   Sportpark 
       De Weijver
19 juni      12:10 Hauwert/Quick E1 – Zuidermeer E1   Veld Hauwert 

Mededelingen
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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
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Mededeling!- Medemblikker Courant

De Medemblikker Courant wordt in sommige buurten in 
Zwaagdijk niet meer rondgebracht. 
Er is afgesproken dat er voortaan een stapeltje 
“Medemblikkers” in de hal van de MFA bezorgd wordt 
voor degene die geïnteresseerd is.

Hij kan dus gratis opgehaald worden in de MFA.

Belangrijke  telefoonnummers  en  e-mailadressen
Alarmnummer Ambulance-Brandweer-Politie     112                                                                            
Politie                                              0900 88 44
Centrale  Huisartsenpost                 0229 297 800
Dijklander Ziekenhuis [Westfries Gasthuis]     0229 257 257
Uitvaartvereniging  St.Barbara (24 uur)      06 509 63 029
Gemeentehuis         0229 856 000
Meldingen richting gemeente   0229 856 000
 Of www.medemblik.nl
 Of via Fixi-app op uw smartphone.
Maatschappelijk werk/wmo: wijkteam-oost  0229 856 000  [toets1] 
Huisvuil en Ongedierte bestrijding HVC    0800 0700
 [email : klantenservice@hvcgroep.nl]
St.Jozef Parochie: Mevr. J.Boon-Neefjes 0228 58 3162
St. Jozef School: Mevr. J. Schooneman 0228 58 1424
Dorpsraad Zwaagdijk-Oost: Dhr. P. Dekker      0612 997 986
Plaats van de AED’s :
 In het MFA [binnen], contact via Els Smit    0228 58 2698
 Bij de voetbal [buiten]
 Gezinshuis Zwaagdijk, Zwaagdijk 132a [buiten]
    J. Schipper, De Gracht 23, Zwaagdijk



Korting o
p je

hypothe
ek*

Duurzaam wonen
in jouw
nieuwbouwhuis
Met een nieuwbouwwoning maak je een
duurzame keuze. Je bent dus klaar voor de
toekomst. Dat belonen wij met een
duurzaamheidskorting op je
hypotheekrente.

*Meer informatie en voorwaarden op de website.

Rabobank.nl/nieuwbouw
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