
 

 

    

        20 mei 2022
      50e jaargang no. 2525

    De schakel    



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

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



bladzijde www.dorpsblad.nl1

 Oplage per week 350  
 Zwaagdijk-Oost 20-05-2022 50e jaargang no 2525

   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)
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 wanderling
07 juni Oud papier 1e elftal
08 juni KBO, Koersbal, sjoelen, klaverjassen 
14 juni   Statiegeldactie ,vanaf 18.30u 
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
28 juli            KBO, Schuitentocht Zwaagdijk 
02 augustus Oud papier 2e elftal
18 augustus    KBO, Zomersoos in het Dorpshuis met Skroivendevort
30 augustus   Vergadering Dorpsraad, Dorpshuis, 10.00 uur
 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: Sacrament van de Eerste Heilige Communie.

Zondag 22 mei 10.00 uur: Eucharistieviering met Pastoor J. van Dril en 
Pastor T. Immen-Bruinsma. 
Tijdens deze viering ontvangen de kinderen hun Eerste Heilige Communie.
De zang wordt verzorgd door Gelegenheidskoor samen met de kinderen.

Donderdag 26 mei om 10.00 uur: Hemelvaart viering met R. Wiering. 
Gemengd koor.

Mis- en gebedsintenties. 
Voor alle eerste communicantjes en hun familie.
Nic Otsen en zegen over het gezin
Piet Sijm en zegen over zijn gezin
Theo en Hillegonda Karsten-Vertelman
Mart Smit-Reus
Mien Smit, Arie Smit en overleden familie
Vera Langedijk en overleden familie Langedijk-Schouten
Gon, Sam, Vincent Kappelhof en Jaap Neefjes
Overleden familie Verdonk-Bijman

Voor onze zieken thuis en in een verpleeghuis.
Dat zij allen die steun en aandacht krijgen, die ze verdienen.
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Hemelvaart.
Maria Sjerps en Pieter Neefjes
Theo Verdonk, Corry Verdonk, Eduard Verdonk
Piet en Mien Schouten-Wiering, Cees Beerepoot en Sam Langedijk
Jo en Gré Sierkstra-Boots, André Sierkstra

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.

Zondag 22 mei
Koster: W. Tieken
Lectrices: kinderen en ouders
Collectant: N. Vijn-Nannings

Hemelvaart
Koster: N. Langedijk
Lectrice: L. op den Kelder-Pronk
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. 

Wij wensen 
Ard – Ian – Jaap - Luca - Marit – Nina – Noud – Pieter 
Sander – Stijn en hun gezinnen 
een feestelijke dag toe.

Kerkelijke agenda. 
Zondag 29 mei om 10.00 uur: er wordt een prachtig concert gegeven door ons 
eigen koor.

Beste Collectantes,
hier de data voor de komende weken:
Zondag 29 mei om 10.00 uur: Wim
Zondag 5 juni 10.00 uur: Joop
Zondag 12 juni om 10.00 uur: Hans
Zondag 19 juni om 10.00 uur: Nellie
Als dit niet past, graag onderling ruilen.
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Een week met blije vieringen

Dat begint zondag met de 10 communicantjes, die zich in op Palmzondag 
voorstelden.    
Ook nu belooft het weer een blije viering te worden.  De kinderen hebben er zin 
in, ze hebben zich verder voorbereid, er wordt deze week nog flink geoefend, hun 
ouders gaan de kerk versieren en de koster zal de vlag uitsteken. Maar vooral is 
het mooi, dat ze weten dat  het feest is omdat zij in de voetsporen van Jezus ook 
anderen blij mogen maken. Wij wensen hen en allen die zich met hen betrokken 
voelen een blije dag.

Op woensdag 25 mei is er ’s avonds om half 8 een bijzondere Mariaviering. Deze 
viering, vanouds georganiseerd door het gewestelijk Vrouwengilde staat in een 
heel lange traditie. Vele jaren kwamen vrouwen uit heel West-Friesland naar de 
Engelbewaarders-kerk in Hoorn. Voorganger was indertijd vicaris Geukers, die ons 
vrouwen op een bijzondere manier wist aan te spreken en als gewestvoorzitter was 
het mijn taak om hem te assisteren. 

Omdat zijn gezondheid achteruitging is mij vele jaren geleden gevraagd om de 
vicaris hierin op te volgen. En toen die kerk een uitvaartcentrum werd, is gekozen 
voor de Cunerakerk in Nibbixwoud. Mooi centraal gelegen en vlak bij de A7, want 
intussen komen de  vrouwen en steeds meer mannen niet alleen uit West-Friesland 
maar uit heel Noord-Holland. 

Maar eerst is dus zondag de 1e h. communieviering. Om meerdere redenen een 
bijzondere en blije viering. Wij hebben er zin in, jullie ook?

Vriendelijke groet, pastor Tiny 

 

 

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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Eerste Heilige Communie
Zondag 22 mei 2022
Thema: ‘Met Juul in de wolken!’

Dit jaar doen er in totaal 10 kinderen hun Eerste 
Heilige Communie uit de groepen 4, 5 en 6. Vanaf 
9 maart zijn deze kinderen gestart met het project 
‘Met Juul in de wolken!’. De werkmiddagen zijn op 
de woensdag uit school geweest en Pastor Tini, 
Lianne, Ewa en/of Lianne zijn er die middagen bij. 
 
De kinderen hebben zichzelf voorgesteld tijdens 
de voorstellingsdienst op zondag 10 april, waar de 
communicantjes zelf alle liedjes zongen, het was 
een hele gezellige viering.  

Ook zijn er diverse activiteiten ondernomen, 
zoals een speurtocht in de kerk, een bezoek aan 
de molen in Blokker, een gezellig middag naar 
bakkerij Van Diepen en een gezamenlijke maaltijd 
op school met de leraren/leraressen en pastor Tini. 

De werkgroep zorgt voor de planning, informeert de ouders over de activiteiten, 
onderhoudt het contact met school, verzorgt de ouderavond en met medewerking 
van de ouders kunnen de activiteiten plaatsvinden. Thuis hebben de kinderen ook 
foto’s en plaatjes verzameld en hebben we op een middag de blije kranten gemaakt 
en geknutseld voor de voorstellingsdienst. Deze knutsels worden tevens als 
versiering in de kerk gebruikt voor de eerste communie viering.

Het boekje voor zowel de voorstellingsdienst als de communieviering is door de 
werkgroep samengesteld. De kerk wordt dan ook geheel aangepast aan het thema 
en met behulp van de ouders wordt deze mooi versierd. Op zondag 22 mei is de 
Eerste Heilige communie viering met Pater J. van Dril en T. Immen-Bruinsma, 
waarbij het gelegenheidskoor, o.l.v. Gea en Peter samen met de communicantjes 
zullen gaan zingen.

Iedereen is van harte welkom! 
Tot zondag 22 mei om 10.00 uur in de St Jozefkerk.

Werkgroep Eerste Heilige Communie, 
Lianne Lakeman, Ewa Karsten en Lianne Breg 
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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 geheel verzorgde tocht is 28 mei om 7.00 uur 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. minimale  sponsorinleg is  10 euro.
Allen veel succes!!

Voor meer informatie: Ineke Tieken 0636597263

Lourdes.

Het is al weer enkele weken geleden, dat we weer thuis kwamen vanuit Lourdes.
Ik kan nu wel zeggen, dat ik nu ‘geaard’ ben. Ik ben weer thuis, vanuit Lourdes.
Wel kan ik dat heerlijke ‘gevoel van binnen’ zo weer oproepen. Maar het is niet 
meer steeds aanwezig.
Wat een devotie, wat een dankbaarheid, wat een saamhorigheid onder elkaar.
Wat een fijne groep mensen bij elkaar, waar ik bij mocht zijn. En niet te vergeten, 
wat een prachtig koor, dat mee ging naar Lourdes. Wat heb ik daar van genoten.
Ook zag ik, dat er verschillende mensen gebruik maakten van de pastorale mede-
werkers, die mee waren.
Een fijn gesprek, één op één, kan heel waardevol zijn. Ook de mensen onderling 
mochten hun verhaal delen met elkaar. Er is veel gelachen, maar ook de tranen 
hebben rijkelijk gestroomd. Ook dat kan een mens goed doen.
Als je dan meeloopt met de processie, wordt het lied ‘te Lourd op de bergen’, ge-
zongen in verschillende talen.
Tijdens het couplet zingt iedereen mee, al zingend gaan alle kaarsen omhoog. Op 
zo’n moment voel je geen verschil meer, we zijn allen één. 

Graag wil ik iedereen bedanken, die mijn leven verrijkt hebben, 
tijdens deze dagen in Lourdes.

Lieve groet van Ans Bakker.
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Bedankt,

Iedereen ontzettend bedankt voor de felicitaties, bloemen, kaartjes 
en bezoekjes na het ontvangen van mijn koninklijke 
onderscheiding. Het was een grote verrassing en echt heel 
bijzonder om dit mee te mogen maken en ik ben er nog van 
aan het nagenieten.

Tini Sierkstra-Boots

Collectanten gezocht voor de MS collecteweek.

MS is een ziekte van het centrale zenuwstelsel (hersenen en ruggenmerg). De 
precieze oorzaak van MS is onbekend. Waarschijnlijk zijn er meerdere factoren die 
samen bepalen of iemand MS krijgt. Het is een immuunziekte en komt veel voor 
bij jonge mensen. In Zwaagdijk-Oost lopen er jammer genoeg maar 2 mensen de 
collecte voor het nationale MS fonds. Wij zijn dringend op zoek naar nog meer 
collectanten. Het maakt niet uit hoeveel huizen je langs wilt gaan, alle hulp is 
welkom! 
De opbrengst van de collecte gaat naar wetenschappelijk onderzoek om te kijken 
naar de oorzaak en oplossing voor MS. 

Wil je collecteren? 
Neem contact op met Maud Deken 06-48228452 
of mail naar maud_deken@hotmail.com
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Beste Klaverjasvrienden,

Deze vrijdag (20 mei) is onze laatste klaverjas avond 
van het seizoen.  Kom ook voor een gezellige avond 
klaverjassen. 

En omdat het de laatste avond is hebben we ook de uitslag m.b.t. de algehele 
seizoen winnaar. Wie heeft de meeste punten als totaal over de 3 best 
gespeelde avonden (de laagste score valt af). En op dezelfde manier wie is de 
Marsenkoning(in) van seizoen ‘21/’22 ?
Zoals normaal starten we om half 8 en de kosten zijn €3.50. En na afloop, als je 
wenst, een lekker borreltje toe.

Met vriendelijke groeten,
Dirk Neefjes 

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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Tour du ALS

Tour du ALS 2022 Dit jaar ben ik, André Vriend, gevraagd om 
als vrijwilliger met mijn vrachtwagen mee te helpen aan deze 
happening. 

Hieronder enige uitleg: Er gaan vijf vrachtwagens met 
goederen drie juni 2022 richting de Mont Ventoux in Frankrijk 
en komen twaalf juni 2022 weer terug. Mijn bijdrage hieraan 
is dat ik met mijn DAF 2800 trekker ook die kant op ga voor de Stichting ALS. Ik 
krijg hiervoor van transportbedrijf van Straalen de Vries ( VSDV) een semi dieplader 
ter beschikking die ik aan mijn DAF koppel. Ik neem dan een shoveltje en twee 
aggregaten mee. Nu wordt door de stichting ALS de dieselolie en de tol vergoed. In 
België en Frankrijk moet er door vrachtwagens tol betaald worden. Transportbedrijf 
VSDV heeft toegezegd ook de tol voor hun rekening te nemen. Blijft dus nog over 
plus minus negen honderd liter dieselolie. 

Ik wil graag proberen, misschien samen met u hiervoor geld op te halen, 
zodat er meer geld gebruikt kan worden voor onderzoek van deze spierziekte. 
Als u een bedrag wilt overmaken kunt u dat doen door bij Google “tour du ALS” in 
te tikken en links op het vakje “vrijwilligers” te klikken. Als u dan naar beneden scrolt 
komt u mijn naam tegen met daarin een vakje “doneren”. U maakt dus geen geld 
naar mij over maar naar de Stichting ALS. (Het is dus niet mijn banknummer want 
u hoeft geen water naar de zee te brengen). Voor bedrijven kunt u ook een bewijs 
van betaling vragen, het volledige bedrag is aftrekbaar van de belasting. En voor 
iedereen geld dat elk bedrag welkom is van klein tot groot. Tien keer tien is nml. 
ook honderd. Ik hoop dat we samen een mooi bedrag bijeen kunnen brengen zodat 
er met de onderzoeken verder gegaan kan worden en dat er uiteindelijk iets tegen 
deze spierziekte wordt uitgevonden. Ik heb er heel veel zin in en alvast heel erg 
bedankt voor uw eventuele bijdrage. Ik wil proberen op Facebook bij te houden wat 
we alle dagen aan het doen zijn. Dus zoek op André Vriend bij Facebook. 

Groeten André Vriend

                     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
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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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Bericht van het kermiscomité

Eindelijk mogen we weer! Na twee stille jaren, mogen we 
weer het mooiste feestje van het jaar organiseren. Nog minder 
dan een maandje en dan is het zover, kermis Zwaagdijk-
Oost 2022! Dit jaar is de kermis van vrijdag 10 juni tot en 
met maandag 13 juni. Ook dit jaar zal het ‘Kermiscomité 
Zwaagdijk-Oost’ actief betrokken zijn bij het organiseren van 
de activiteiten tijdens de kermis. Wij, de leden van het comité, 
zijn samen met Café de Ark alweer een tijdje bezig om verschillende activiteiten zo 
goed mogelijk te organiseren. Sinds de start van het Kermiscomité, in 2014, is de 
samenstelling van het comité al meerdere keren veranderd. Wij vinden het super 
om te zien dat de kermis zo leeft in ons dorp! Wij hebben in ieder geval al erg veel 
zin in de kermis! Hopelijk jullie ook!
Bij deze willen wij jullie laten weten wat we tot nu toe in de planning hebben staan.

Vrijdag 10 juni 
BEERPONG TOERNOOI 
Na het grote succes van 2018 & 2019 zal ook in 2022 ons Beerpong toernooi 
plaatsvinden dat om 19:30 uur begint bij Café de Ark in de tent. Opgeven 
hiervoor is helaas niet meer mogelijk. Had je geen interesse om mee te doen met 
het Beerpong toernooi of was je te laat met opgeven? Kom dan wel langs om te 
zien hoe de teams het doen. 
Tijdens deze avond wordt de muziek verzorgd door DJ Simon. Voor meer 
informatie, check onze social media.

Zaterdag 11 juni 
Vanaf 21:00 uur zal DJ Jacco Deen er alles aan doen om er een gezellig feest van 
te maken in de tent!

Zondag 12 juni 
KERMIS GAMES 
Zondagmiddag organiseren wij de 7e editie van de Kermis Games met net als alle 
andere keren de leukste spellen. Hier zullen 20 teams weer tegen elkaar strijden 
voor de meeste punten of de beste outfit! 
Dankzij het enthousiasme van iedereen, zaten de Kermis Games binnen een week 
vol! Echt geweldig! Opgeven voor de Kermis Games is helaas niet meer mogelijk.  
De Kermis Games beginnen om 13:30 uur rondom het terrein van Café de Ark.  
Geen interesse om mee te doen aan de Kermis Games of was je te laat met 
opgeven? Kom dan evengoed een kijkje nemen tijdens de spellen. Dit is zeker de 
moeite waard! Met muziek van DJ Simon is het altijd een top sfeer. Vanaf 16:00 uur 
zal Giel Montanjes spelen! In de tent zal DJ Dolphin om 20:00 uur aantreden om de 
boel op stelten te zetten! 
Voor dit evenement geldt net als voor het Beerpong toernooi, kijk voor meer 
informatie op onze social media. 
VOOR DE KINDEREN 
Zondagmiddag zullen er ook weer verschillende activiteiten zijn voor de kinderen. 



de schakel  20-05-2022bladzijde 14

Zo kunnen zij zich vanaf 14:00 uur weer laten schminken tot prinses, leeuw, 
superheld etc. Verder zal Manon Ballon langskomen van 15:00 tot 17:00 uur om 
de kinderen te vermaken! Zo proberen we voor iedereen wat te organiseren tijdens 
de kermis!

Maandag 13 juni 
EERSTE DEUN 
De organisatie van de Eerste Deun hebben wij sinds 2019 op ons genomen. Deze 
activiteit is al jarenlang een traditie tijdens de kermis en deze willen wij graag voort 
blijven zetten. Om 9:30 uur zal de kar vertrekken vanaf Café de Ark, dus zorg dat 
je er op tijd bent of sta klaar langs de weg! Het kermiscomité zal zorgen voor een 
warm welkom! Na de rit zullen we, zoals gewoonlijk, met z’n allen ontbijten bij Café 
de Ark.
Verder zal op de maandag vanaf 16:00 uur de band Clemens en Clemens in de tent 
spelen. Vervolgens zal om 20:00 uur het feest in de tent verder gaan met de band 
Image. In het voorcafé komt DJ Simon de leukste plaatjes draaien. Zij zullen er alles 
aan doen om er een geweldige laatste avond van te maken!

SPONSOREN 
Tot nu toe willen wij de volgende sponsoren enorm bedanken voor hun bijdrage aan 
kermis Zwaagdijk-Oost:
- Café De Ark  
- Knipping 
- Laan Flora facilities 
- Schouten Tulips 
- Mercurius Administatie  
- Kino’s Kraanverhuur  
- Renault Depot  
- KaRo BV 
- Beauty by Destiny 
- Blankenzee Onderhoud & Technische Service 
 
Wilt u kermis Zwaagdijk-Oost ook sponsoren? Dat kan! Neem dan contact met ons 
op via: kermiszwaagdijk@hotmail.com 

SOCIAL MEDIA 
Via onze social media kanalen geven wij veel informatie over onze activiteiten. Wil 
je deze informatie niet missen? Volg dan ‘Kermis Zwaagdijk-Oost’ op Facebook en 
@kermiszwaagdijkoost op Instagram. Of kijk op www.kermiszwaagdijkoost.nl 

Groeten van een enthousiast kermiscomité, 
Kevin Neefjes, Joost Fischer, Niels Wittenberg, Ashley Haring, Mees Laan, Nils 
Dekker, Lieke Ruiter & Sofie Lakeman 

- C.O.R. C.V. 
- Dekker Glascultures BV 
- Duijn Teamsport 
- Keukenloods 
- Michael Nobbe Optiek 
- Molenaar Westfriesland Holding 
- Plantenkwekerij Gitzels B.V. 
- Rainbow Colors 
- Sijm Agro 
- Sven’s Klussenbedrijf
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Dat willen we in Medemblik. In het gehele land is echter sprake van toenemende 
criminaliteit in de buitengebieden. Ook bij ons. Daarom zijn we - in samenwerking 
met Meld Misdaad Anoniem, het LTO en het CCV - gestart met het ‘Programma 
Veilig Buitengebied’. Zo willen we gezamenlijk criminaliteit aanpakken en een 
veilige leef-en werkomgeving creëren voor iedereen. En dat willen we samen 
met u doen!

Kom naar de voorlichtingsbijeenkomst over drugsproductie in het buitengebied 
en leer de signalen én de geur van drugs herkennen. Deelname is gratis.

7 juni 2022 
19.30 - 21.30 uur 

‘t Fortuin 
Dorpsstraat 190, Wervershoof

Aanmelden kan via www.nhdrugsalert.nl/events

VEILIG WONEN & WERKEN
IN HET BUITENGEBIED 
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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   w o e n s d a g   1 8   m e i 
Zwaagdijk 2 – Koedijk 4 
  Aanvang 19:30 uur Competitie Scheidsrechter: Peter Beers 
 

P r o g r a m m a   v r i j d a g   2 0   m e i 
Woudia VE45+1 – Zwaagdijk VE45+1 
  Aanvang 19:00 uur Competitie Vertrek 18:15 uur 
 

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: N. Jongeneel  
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 
 

P r o g r a m m a   z o n d a g   2 9   m e i  
Zwaagdijk 1 – Sporting Andijk 1 
  Aanvang 14:00 uur Competitie Scheidsrechter: J.G. Hoekstra 
Zwaagdijk 2 – SVW’27 4 
  Aanvang 11:00 uur Competitie Scheidsrechter: NNB 
DWB 2 – Zwaagdijk 3 
  Aanvang 11:00 uur Competitie Vertrek 10:00 uur 
DWB 3 – Zwaagdijk 4 
  Aanvang 11:00 uur Competitie Vertrek 10:00 uur 
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Pupil van de week voor de wedstrijd Zwaagdijk 1 – Sporting Andijk 1 
    Luca van Schaik 
Luca wordt samen met zijn ouders om 13:30 uur verwacht in de bestuurskamer. 
 
Balsponsor voor de wedstrijd Zwaagdijk 1 – Sporting Andijk 1 
    Johan Koomen 
Johan wordt om 13:30 uur verwacht in de bestuurskamer. 
 
Uitslagen zondag 15 mei 
Zwaagdijk 1 – Strandvogels 1   1-3 
KGB 3 – Zwaagdijk 3   8-1 
Dynamo 6 – Zwaagdijk 4  2-3 
De Rijp VE45+3 – Zwaagdijk VE45+1 0-3 
 
Terreindienst 18 mei Rens van Diepen 
Terreindienst: 22 mei Joost Fischer 
Lijnentrekken: 21 mei Arjen Vijn 
Terreindienst: 29 mei Maickel Sijm 
Lijnentrekken: 28 mei Patrick Ursem 
 
Laatste thuiswedstrijd 1e elftal 29 mei 
Na de laatste thuiswedstrijd van Zwaagdijk 1 tegen Andijk speelt er muziek in de 
kantine met medewerking van Enrico Kors, Bas- en Martijn Berkhout. 
 
Balsponsors gezocht 
Zou jij graag een keer de balsponsor willen zijn bij een thuiswedstrijd van Zwaag-
dijk? Neem dan contact op met Han Ursem of Ellen Neefjes, of stuur een mailtje 
naar info@rkvvzwaagdijk.nl
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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 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

Uitslagen zaterdag 14 mei

Zwaagdijk RKVV JO11-1 – HSV Sport JO11-1 6-3
Zwaagdijk RKVV JO9-1 - Always Forward JO9-4  
Zwaagdijk RKVV JO8-1 - Medemblik FC JO8-2 

Programma vrijdag(avond) 10 juni
Woudia AH toernooi  17.00-21.00u  (JO8,  JO9 en JO11)

Programma zaterdag 18 Juni
SEW toernooi -  08.30-12.30u   (JO7, JO8 en JO9)

Programma zaterdag 2 Juli
Hauwert-toernooi  (JO7, JO8, JO9, JO11 en JO16)  programma volgt

Programma zaterdag 9 Juli
Kuubskistentoernooi RK VV Zwaagdijk- vanaf 10.00u (JO7, JO8,  JO9 en JO11) 
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Statiegeldactie RKVV Zwaagdijk en HV Quick

Op dinsdag 14 juni (na kermis) komt de jeugd van RKVV Zwaagdijk en HV Quick 
langs de deuren, om lege flessen en/of lege kratten op te halen. De opbrengst is 
voor onze handbal-/voetbaljeugd. Breng uw lege flessen/kratten voor- en na de 
kermis dus niet gelijk naar de supermarkt, maar geef ze de 14e juni aan de voetbal 
en de handbal! Alvast heel erg bedankt namens alle jeugdleden.

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

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! Hopelijk zien we je daar!

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
22 mei   3:30 Legmeervogels DS1 – Quick DS1  Veld Legmeervogels
15 juni   9:30 Victoria O DS 1 – Quick DS1  Sportcomplex Victoria O

B-jeugd H-Q
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    4:00 Westfriezen DC2 – Quick/Hauwert DC1  Sportpark ‘t Krijt, veld 1
12 juni    10:30 Quick/Hauwert DC1 – Westfriesland/SEW DC4 Veld Quick
18 juni    11:00 SSV/Sporting S DC1 – Quick/Hauwert DC1 Veld SSV
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D-jeugd H-Q
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
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
15 mei Quick DS1 – Zaanstreek DS1  28 – 14
15 mei Quick/Hauwert DC 1 – Spartanen DC 2  22 – 24
15 mei      Hauwert/Quick D1 – Niedorp D2  7 – 19

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.

Dé schoorsteenveger uit West-Friesland

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

Hoekstra Schoorsteen 
De Factorij 28K, 1689 AL Zwaag 

info@hoekstraschoorsteen.nl



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

Vraag vrijblijvend een offerte 
aan!

Uw persoonlijke 
administratie op orde?

Vraag Vraag vrijblijvend 
vrijblijvend 

administratie op orde?
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