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      50e jaargang no. 2524

    De Schakel    
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 Oplage per week 350  
 Zwaagdijk-Oost 13-05-2022 50e jaargang no 2524

   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 (voor de gehele agenda zie www.dorpsblad.nl)

13 mei  RKVV Voetbalquiz
18 mei  KBO, Koersbal 
18 mei Bag2school zakken aan de weg zetten voor 8.30 u
20 mei Sport instuif i.s.m. handbal en tennis
20 mei  Klaverjassen Dorpshuis
21 mei Rommelmarkt Quick
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 
05 juni Muzikale wandeling
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
26 juli    Vergadering Dorpsraad, Dorpshuis, 10.00 uur
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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: 5de Zondag van Pasen.

Zondag 15 mei 10.00 uur: Woord en Communieviering met P. op den Kelder.   
    Gemengd koor.

Gebedsintenties. 
 Pastoor Volkers
 Maria Hoendervanger en Ger van Meerbeek
 Jaap de Lange, Catharina de Lange-Vlaar 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: Leven in Christus.
De evangelielezing geeft aan dat liefhebben de opdracht van de leerlingen is. In de 
eerste lezing horen we hoe leerlingen op weg daar met succes aan begonnen zijn. 
En de tweede lezing laat visionair zien waar dat uiteindelijk op zal uitlopen.
Bron: Bern Media Liturgie.

Koster: G. Karsten-Slaman
Lectrices: H. Bleeker-Jongert
Collectant: H. Wünsche
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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. 
Zoals u in ‘Samenkerk’ (het blad van het bisdom) kunt lezen, staat op blz. 14 - 17, 
dat er tijdens een plechtigheid op het Sint Pietersplein dat Paus Franciscus 10 per-
sonen Heilig zal verklaren 
waaronder de Friese Karmeliet Titus Brandsma. 
Ook is er een programma ‘Roderick zoek licht’, waarin er vertelt wordt over Titus 
Brandsma.
Dit programma is op zaterdag 14 mei op NPO2 om 16.30 uur.

Kerkelijke agenda. 
Dinsdag 17 mei is er een locatieraadsvergadering in de “Doorgang’.
Zondag 22 mei om 10.00 uur: Eucharistieviering met Pastoor J. van Dril en Pastor 
T. Immen-Bruinsma. Tijdens deze viering ontvangen de kinderen hun Eerste Heilige 
Communie.

Beste Collectantes,
hier de data voor de komende weken:
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 10.00 uur: Joop
Zondag 12 juni om 10.00 uur: Hans
Als dit niet past, graag onderling ruilen.

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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Pastor of pastoor?

Tijdens de gemeenschapsveiling vroegen jonge mensen me naar het verschil 
tussen een pastor en een pastoor. Een vraag die me al eerder op oogstdankdag in 
de Ark werd gesteld.  

Om maar met de deur in huis te vallen: in het kerkelijk wetboek komt de ‘rang’ van 
pastor niet voor. Echter: uit de aard van je roeping moet iedereen die werkzaam is 
in het pastoraat op de eerste plaats pastor zijn. Dat betekent herder. Zoals Jezus 
Christus als een herder zorg had voor de mensen.

Kerkrechtelijk staat een pastoor aan het hoofd van een parochie of tegenwoordig 
ook een regio of meerdere regio’s. De pastoor hier woont in de Langedijk.  
Vele jaren lang werd iedereen, die in het pastoraat werkte, pastor genoemd.  Zoals  
pastor Suidgeest, die in zijn jarenlange zorg als pastor zijn sporen heeft nagelaten. 
Net als mijn mentor pastor Karregat van Bovenkarspel wilde hij geen pastoor 
genoemd worden. Je moest pastor zijn, of je nu priester, diaken, kapelaan of 
pastoraal werker was.

En daartoe voel ik me geroepen. Eerlijk gezegd heb ik er tegen gestreden, juist 
omdat we weten hoe in de kerk tegen pastoraal werkers en vrouwen wordt 
aangekeken. Maar hier komt misschien verandering in, daar heeft paus Franciscus 
onlangs over geschreven. Binnenkort kom ik daar graag eens op terug.

Voor nu geldt dat de parochieraad me indertijd heeft gevraagd om in Zwaagdijk 
pastor te zijn, zoals Kees Koning dat was. Pastor, ik zie het als een geuzennaam, 
juist omdat niet iedere pastoor ook pastor kan zijn….
Vriendelijke groet, pastor Tiny

n.b. Ook een pastor kan zich vergissen. Dank aan degenen, die me er opmerkzaam 
op maakten, dat De Liederik in Oostwoud ligt en niet in Hoogwoud.

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

www.kizzyhairstyling.nl
kizzyhairstyling@live.nl

Openingstijden:   Maandag 13:00 - 20:00 u
           Dinsdag  13.00 - 17:00 u
   Vrijdag:   09:00 - 17:00 u
 



bladzijde www.dorpsblad.nl5

In memoriam Tiny Aker

Tiny is geboren op 5 december 1939 als 9e van 13 in het 
gezin Aker. Een St. Nicolaascadeautje, zoals ze altijd zei.
Op de lagere school was Tiny een goede leerling, die 
aansluitend nog de 7e en 8e klas op de naaischool volgde. En 
al zei ze later altijd dat ze nog geen knoop kon aanzetten, daar heeft ze wel 
haar diploma kostuumnaaien gehaald.

Daarna wilde Tiny naar het lyceum maar moest na het 3e jaar stoppen omdat 
de krappe financiën het niet toelieten, dat ze verder ging. Een baantje op een 
administratiekantoor met daarbij huishoudelijk werk eindigde, toen ze  bij het 
ramenwassen met ladder en al door het raam ging.
Tiny ging toen werken op de boekhouding van het Noord-Hollands Dagblad, 
waar ze 40 jaar met enorm veel plezier en enthousiasme heeft gewerkt. 
Daarnaast heeft ze meer dan 40 jaar veel voor de toneelvereniging betekend. 
En voor de voetbal waar ze zich als bestuurslid en voor nog zoveel meer 
inzette.Na haar pensionering was zij vele jaren een  enthousiaste vrijwilligster 
bij Leekerweide.

Tiny was niet getrouwd maar had in Joop een lieve levensgezel. En intussen 
was haar familie met de vele tantezeggers een groot gezelschap geworden, 
waarin Tiny als bruisend en energiek middelpunt dé initiator van feesten en 
uitstapjes was. En steeds weer werd eenieder gegrepen door haar verhalen 
over wat ze had meegemaakt. 
Die verhalen en haar levenskracht zullen nu door velen worden gemist. Want 
deze vrolijke, eigenzinnige, krachtige en sociaal betrokken vrouw werd ziek 
en is na enige weken in het ziekenhuis overleden.
In haar uitvaarviering werden goede woorden over haar gesproken, waarna 
Tiny naar het kerkhof begeleid, waar zij in vrede mag rusten.   

n.b. Vanwege het plotselinge overlijden van haar zus Ria heeft het even 
geduurd, voordat dit In Memoriam tot stand kon komen.  

Rommelmarkt H.V. Quick
Zaterdag 21 mei 2022 vanaf 

13.00 uur op het handbalveld
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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

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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KBO-nieuws.

Op dinsdag 24 mei gaan we met de KBO naar Garderen. Zands-
culpturen 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 t/m 17 mei 2022, 
bij Nellie 0621653698, of bij Carien 0229 261429.

We hopen op een grote opkomst.
Groet Nellie, Carien en Ans.

Beste inwoners van Zwaagdijk-Oost,

Er kwam ons ter oren dat er een tweede rommelmarkt georganiseerd werd vanuit 
handbalvereniging Quick. Twee rommelmarkten zo kort op elkaar is natuurlijk niet 

handig. We hebben dan ook besloten om onze rommelmarkt te 
verplaatsen naar een andere datum. Welke datum dat wordt laten 
we u zo snel mogelijk weten via de Schakel. Ook voor het brengen 
van spullen voor onze rommelmarkt komen nieuwe data.
We willen iedereen die al spullen heeft gebracht enorm 
bedanken, we passen goed op de spullen en gaan deze uiteraard 
gebruiken op de nieuwe datum.

Met vriendelijke groet namens de leerlingenraad van de St. Jozefschool,
Mike de Munck
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De vereniging nodigt haar leden uit voor het bijwonen van de 

algemene ledenvergadering

die zal worden gehouden op: maandag 23 mei 2022 in Café “’t Fortuin”
Dorpsstraat 190 te Wervershoof, aanvang 20.00 uur.

Agenda:

1. Opening
2. Vaststelling van de notulen van de Algemene Ledenvergadering van       

11 oktober 2021
3. Ingekomen stukken en mededelingen
4. Verslag financiële commissie inzake de jaarrekening 2021
5. Vaststelling financiële jaarrekening 2021
6. Benoeming lid financiële commissie 2023
7. Vaststelling contributie 2023

Het bestuur stelt voor de huidige contributie te handhaven 
op € 15 per jaar.

8. Vaststelling servicepakket 2023
9. Bestuursverkiezing: geen aftredende bestuursleden volgens rooster
10. Uitvaartcentrum
11. Verstrekking geldlening € 100.000 ten behoeve van uitbreiding van het 

uitvaartcentrum
12. Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR)
13. Rondvraag
14. Sluiting

N.B. De notulen en de jaarrekening liggen een half uur voor aanvang van de 
vergadering ter inzage en kunnen via e-mail worden opgevraagd via: info@
barbara-wervershoof.nl

Namens het bestuur,
Brenda Burgman, secretaris

Informatie en vragen over de voordelen van het lidmaatschap:
Mevrouw G.A.M. Beerepoot, telefoon: 06-23030419 of via 

ledenadministratie@barbara-wervershoof.nl

Het meldingsnummer bij overlijden is 06-50963029.
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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 maak 
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 toedraagt en steunt met het kopen van de loten. 
 
Zonnebloem afdeling Zwaagdijk Oost

Al een aantal vrijwilligers hebben zich opgegeven om te helpen, 
hier zijn wij hun erg dankbaar voor. 
 
Heb je zaterdag 21 mei nog tijd vrij en zin om ons te helpen? 
De rommelmarkt vindt plaats op het handbalveld.

Geef je op door te mailen naar activiteitencommissiequick@hotmail.com 
of een berichtje naar Karlijn Laan 06-21436529
Meld daarbij welke tijd je beschikbaar bent.

-  Spullen ophalen is vanaf 09:30 uur.  
-  Uitzoeken van de spullen is van 11:00 tot 13:00 uur.
-  De rommelmarkt is van 13:00 tot 15:00 uur. 
-  Opruimen van 15:00 tot 16:00 uur. 

Met vriendelijke groet, 

Namens de activiteitencommissie 
van handbalvereniging Quick. 

Vrijwilligers gezocht voor de rommelmarkt 
van Handbalvereniging Quick op zaterdag 21 mei 2022
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Rommelmarkt H.V. Quick
Zaterdag 21 mei 2022 vanaf 13.00 uur

JA! HIER ZIJN SPULLEN VOOR DE ROMMELMARKT 
VAN HV QUICK

Wanneer u deze R voor uw raam plakt, weten wij dat u iets voor de rommelmarkt heeft klaarliggen en wordt dit opgehaald op 
zaterdag 4 mei, vanaf 09.00 uur

R
Zaterdag 21 mei 2022 organiseert Handbalvereniging Quick de jaarlijkse rommelmarkt; 

dit jaar op het handbalveld van Quick! 

Met uiteraard de bekende rommelmarkt, maar uiteraard ook het fantastische enveloppenspel 
met prachtige gesponsorde prijzen!!
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Muzikale wandeling / NEXUS / 5 juni

Beste Zwaagdijkers,

Het gaat vast en zeker heel gezellig worden tijdens onze 
muzikale wandeling, want we hebben echt mooie locaties
 ( de tuinmensen besteden elk vrij moment om hun tuin nog 
mooier te maken),
en daarbij hebben we ook nog eens: swingende- leuke- gezellige- dansbare- 
genietende muziek!
Zelfs muzikanten van Zwaagdijker bodem, daar zijn we natuurlijk helemaal blij mee, 
en muzikanten met Zwaagdijker Roots!
Dus alle tijd om ook weer herinneringen van vroeger op te halen: weet je nog- om 
even bij te praten- en hoe is het nu met- om weer te lachen- om weer even plezier 
te maken met elkaar.
Wat dacht u bijvoorbeeld van Daydream Heroes? Met Jan Sijm- Tom-Pe Blom en 
Bert Hoogeveen, altijd garant voor een stukje heerlijke bluesmuziek en een oud- 
Zwaagdijker, Jan,  in hun geleding.
Of Gerard Sijm met zijn dochter? Gerard, samen met broer Jan,  van de “oude FBI” 
die in onze weide omtrek echt wereldberoemd waren. En daarbij speelt hun neefje 
Huub, die op dit moment super populair is, ook in een tuin! 
Maar ook onze Ellen en Marcel, vanuit ons gelegenheidskoor, die samen geweldige 
nummers van de Dijk, Bruce Springsteen, Acda en de Munnik brengen.
De bekende Rhytmm, met een nieuwe band: The Circle of Music, 
En Piet Meester met zijn dochters, ook altijd een heerlijk stukje muziek!
Teveel om op dit moment op te noemen, maar we houden u op de hoogte, dus volg 
de Schakel! En……….hou 5 juni vrij!

Graag tot volgende week, namens Nexus, met muzikale groet Gea. 
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Vind je het leuk om te zingen maar heb je nooit de stap durven nemen om 
je aan te melden? 

Pop4You zoekt dames en heren! Grijp nu je kans en kom vrijblijvend op 
dinsdag 24 mei meezingen in ons popkoor. Op deze avond maak je mee hoe 
een repetitie verloopt en laten we je proeven van de gezellige sfeer. 
 
Wij zorgen ervoor dat je de liedjes die we gaan zingen op papier hebt, zodat 
je lekker mee kunt zingen. Notenlezen is niet nodig. 

Dus gooi je schroom van je af en meld je aan via het onderstaande mailadres; 

pop4youdrechterland@gmail.com 

Graag in de mail je naam en, als je het weet, je zangstem 
 

We zingen op de dinsdagen van 19.30 tot 21.45 uur in de aula van 
Basisschool het Kerspel, Nachtegaal 1 te Hoogkarspel. 
 
Over ons: 
Wij zijn Pop4You, een popkoor met zo’n 35 enthousiaste leden en we 
zingen popmuziek in 5 stemgroepen, van Adele en Cold Play tot Queen. We 
zingen onder leiding van dirigent John van der Schaaf met Carin Wagenaar 
aan de toetsen. Tijdens optredens is er ook een gitarist en een drummer. 
We treden zo’n 4 maal per jaar op. Dit kan zijn een eigen concert, op een 
braderie of korenfestival.  Zie ook: pop4you.nl 
Zie voor meer info op onze site https://pop4you.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  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   z o n d a g   1 5   m e i  
Zwaagdijk 1 – Strandvogels 1 
  Aanvang 14:00 uur Competitie Scheidsrechter: R.C. Muller 
KGB 3 – Zwaagdijk 3 
  Aanvang 11:00 uur Competitie Vertrek 10:00 uur 
Dynamo 6 – Zwaagdijk 4 
  Aanvang 11:30 uur Competitie Vertrek 10:30 uur 
De Rijp VE45+1 – Zwaagdijk VE45+ 1 
  Aanvang 09:30 uur Competitie Vertrek 08:30 uur
 
P r o g r a m m a   w o e n s d a g   1 8   m e i 
Zwaagdijk 2 – Koedijk 4 
  Aanvang 19:30 uurCompetitie  Scheidsrechter: Peter Beer 
 
P r o g r a m m a   z o n d a g   2 2   m e i 
DWB 1 – Zwaagdijk 1 
  Aanvang 14:00 uur Competitie Scheidsrechter: S. Korver 
Zwaagdijk 3 – Blokkers 2 
  Aanvang 11:00 uur Competitie Scheidsrechter: NNB 
Zwaagdijk 4 – Con Zelo 5 
  Aanvang 14:00 uur Competitie Scheidsrechter: NNB 
Zwaagdijk VE45+ 1 – RKEDO VE45+1 
  Aanvang 11:00 uur Competitie Scheidsrechter: Peter Beers  
AFC JO16-2 – Zwaagdijk JO16-1 
  Aanvang 11:00 uur Competitie Vertrek: 09:45 uur 
Zwaagdijk 2 vrij
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Terreindienst: 15 mei Cees Sierkstra 
Lijnentrekken: 14 mei Sven Ursem 
Terreindienst 18 mei Rens van Diepen 
Terreindienst: 22 mei Maickel Sijm 
Lijnentrekken: 21 mei Arjen Vijn 
 

VIP van de week voor de wedstrijd Zwaagdijk 1 – Strandvogels 1 
      Cor- en Anneke Imming en Riet Haring 
Cor, Anneke en Riet worden om 13:30 uur verwacht in de bestuurskamer. 
 

Balsponsor voor de wedstrijd Zwaagdijk 1 – Strandvogels 1 
      Pieter Stap    Pieter wordt om 13:30 uur verwacht in de bestuurskamer. 
 
Uitslagen zondag 8 mei 
St. George 1 – Zwaagdijk 1  4-2 
Zwaagdijk 2 – HSV 5  5-1 
KSV 6 – Zwaagdijk 4 1-9 
Sv. Enkhuizen VE45+1 – Zwaagdijk VE45+1 2-1 
 

Lidmaatschap seizoen 2022-2023 
Mocht je het seizoen 22-23 niet meer willen voetballen bij ons, moet het 
lidmaatschap voor aankomende zondag 15 mei 2022 opgezegd zijn. Deze 
uiterste datum is voor ons van belang voor het samenstellen en opgeven van de 
teams voor het volgende seizoen.
Onze jeugdleden kunnen dit doen door een mail te sturen naar: jeugd@
rkvvzwaagdijk.nl o.v.v. opzegging lidmaatschap. 
De senioren kunnen dit doen door een mail te sturen naar: j_ursem@quicknet.nl 
o.v.v. opzegging lidmaatschap. 
 

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 
  
 
 
 

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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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   1 4   m e i

10:00 uur Zwaagdijk RKVV JO11-1 – HSV Sport JO11-1
 Scheidsrechter; Ryan Kennedy, Kantine dienst de ouders van  Guus Mol
10:00 uur  Zwaagdijk RKVV JO9-1 - Always Forward JO9-4
 Scheidsrechter Jacob Jan Wiering, Kantine dienst Jaap Wiering
10:00 uur  Zwaagdijk RKVV JO8-1 - Medemblik FC JO8-2
 Scheidsrechter Steef Stap, Kantine dienst de ouders van Ilke van Houten
10:50 uur Sportpark Zwaagdijk
 kantine dienst de ouders van Jayden Korstanje

Programma JO07 Sportpark Zwaagdijk
 10:50 uur  KGB JO7-2 - Zwaagdijk RKVV JO7-1
 11:00 uur  MOC JO7-2 - Zwaagdijk RKVV JO7-1
 11:10 uur Zwaagdijk RKVV JO7-1 - Strandvogels JO7-1
   kantine dienst de ouders van Jayden Korstanje

P r o g r a m m a   z a t e r d a g   2 1   m e i

10:30 uur sv Enkhuizen JO11-3 - Zwaagdijk RKVV JO11-1
 Vertrek 10:15 uur, rrijders; de ouders van Rick Karsten en Pieter Sijm  
10:30 uur  RKEDO JO09-1 - Zwaagdijk RKVV JO9-1
 Vertrek 9:30 uur, rijders; de ouders van Hidde Koster
8:45 uur Sv Enkhuizen JO08-2JM - Zwaagdijk RKVV JO8-1
 Vertrek 8:00 uur, rijders; de ouders van Roy Bouman

Programma JO07 Sportpark Sportpark Strandvogels (Onderdijk)
 08:30 uur  MOC JO7-2 - Zwaagdijk RKVV JO7-1
 08:40 uur  KGB JO7-2 - Zwaagdijk RKVV JO7-1
 08:50  uur Zwaagdijk RKVV JO7-1 - s.v. Enkhuizen JO7-2
            Vertrek 8:30 uur, rijders; de ouders van Calictus van Diepen
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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 geregeld worden door ouders en/of 
speelsters.

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
15 juni  19:30 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 / Sportcomplex 
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
21 mei  18:00 Lacom’91 DC 2 – Quick/Hauwert DC 1 Veld Lacom’91
28 mei  14:00 Westfriezen 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
8 mei    12:00 Hauwert/Quick D1 - Sporting Andijk D1 De Dres
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
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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 

Uitslagen
3 mei Hauwert/Quick DB1 - Z.A.P. DB2 15 - 23 
8 mei Westsite DS3 - Quick DS1 24 – 19
8 mei Hauwert/Quick DB1 - Niedorp DB1 21 - 21
8 mei SV De Valken DC1 - Quick/Hauwert DC1 24 – 18  
8 mei Hauwert/Quick E1 - Sporting Andijk E2 9 - 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.
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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



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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