De Schakel

27 mei 2022
50e jaargang no. 2526

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

www.dorpshuiszwaagdijk.nl
Ron Kroon tel. 0228-584884 / 06-42908391

Barruimte / kleine vergaderzaal
te huren per dagdeel en gymzaal per uur.

Belangrijke telefoonnummers en e-mailadressen

Alarmnummer Ambulance-Brandweer-Politie
Politie
Centrale Huisartsenpost
Dijklander Ziekenhuis [Westfries Gasthuis]
Uitvaartvereniging St.Barbara (24 uur)
Gemeentehuis
Meldingen richting gemeente
Of www.medemblik.nl
Of via Fixi-app op uw smartphone.
Maatschappelijk werk/wmo: wijkteam-oost
Huisvuil en Ongedierte bestrijding HVC
[email : klantenservice@hvcgroep.nl]
St.Jozef Parochie: Mevr. J.Boon-Neefjes
St. Jozef School: Mevr. J. Schooneman
Dorpsraad Zwaagdijk-Oost: Dhr. P. Dekker
Plaats van de AED’s :
In het MFA [binnen], contact via Els Smit
Bij de voetbal [buiten]
Gezinshuis Zwaagdijk, Zwaagdijk 132a [buiten]
J. Schipper, De Gracht 23, Zwaagdijk

112
0900 88 44
0229 297 800
0229 257 257
06 509 63 029
0229 856 000
0229 856 000

0229 856 000 [toets1]
0800 0700
0228 58 3162
0228 58 1424
0612 997 986
0228 58 2698

Oplage per week 350		
Zwaagdijk-Oost 27-05-2022 50e jaargang no 2526

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
31 mei 		
01 juni
05 juni
07 juni
08 juni
14 juni
15 juni
17 juni
22 juni
26 juni
28 juni 		
29 juni
30 juni          	
05 juli
09 juli

Vergadering Dorpsraad, Dorpshuis, 10.00 uur
KBO, Koersbal
Muzikale wanderling
Oud papier 1e elftal
KBO, Koersbal, sjoelen, klaverjassen
Statiegeldactie, vanaf 18.30u
KBO, Koersbal
RKVV Keezavond gemeenschapsveiling
KBO, Koersbal, sjoelen, klaverjassen
RKVV Familietoernooi
Vergadering Dorpsraad, Dorpshuis, 10.00 uur
KBO, Koersbal
KBO, Zomersoos in het Dorpshuis met Swingo
Oud papier 1e elftal
RKVV Kuubskistentoernooi

Abonnementsgeld 2022 “De Schakel”
Het abonnementsgeld voor de Schakel over 2022
zal de komende week worden geïncasseerd.
Met vriendelijke groet, De Schakel
bladzijde 1
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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: 7de Zondag van Pasen.
Zondag 29 mei 10.00 uur:
Tijdens de kerk-openstelling gaat het Gemengde koor ons verwennen,
door een CONCERT te geven voor iedereen.
Er wordt gezongen:
het Westfriezenlied (tekst Mevr. Aker-Neefjes)
Ave Maria van W. A. Mozart
Missa brevis in C-dur van W.A. Mozart
Dona Nobis Pacem.
Judex (uit Mors et Vita)
en nog enkele andere liederen.
U kunt luisteren naar het verhaal: ‘De lege stoel’.
Intrede en koffie gratis!!!!
Koster: P. Vijn
Kerkelijke agenda.
Zondag 5 juni om 10.00 uur: Hoogfeest van Pinksteren
			
met Pastor T. Immen-Bruinsma.
Dinsdag 5 juli om 20.00 uur: Parochieraadsvergadering.
bladzijde 2
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Beste Collectanten,
hier de data voor de komende weken:
Zondag 05 juni om 10.00 uur: Joop
Zondag 12 juni om 10.00 uur: Hans
Zondag 19 juni om 10.00 uur: Nellie
Zondag 26 juni om 10.00 uur: Roos
Zondag 03 juli om 10.00 uur: Wim
Als dit niet past, graag onderling ruilen.

Zo van die ontmoetingen….
Zondagmorgen half 9 fietsend naar Zwaagdijk en genietend van de rust, de mooie
natuur, fluitende vogels en bezige eendjes kwam een oudere heer mij achterop en
knoopte een gesprek aan.
Hij vertelde dat hij iedere ochtend de fiets pakte, nadat zijn vrouw was overleden
met wie hij 60 jaar getrouwd was geweest. Vroeger had hij in een bandje gespeeld
en hij was nu op weg naar zijn kameraden uit die tijd.
Samen spraken we over het gemis na een overlijden.
Daarbij vertelde ik over onze vriend, die al meer dan 50 jaar tot onze vriendenkring
hoorde en van wie ik de dag ervoor zijn afscheidsviering had verzorgd.
Zo vonden die onbekende heer en ik elkaar in een bijzonder gesprek in een toevallige ontmoeting.
Op zijn vraag waar ik nu naartoe ging vertelde ik hem over onze communicantjes
en hoe mooi de voorbereiding was gegaan. Intussen naderden we de kerk en na
een hartelijke groet gingen we ieder onze weg.
Soms zijn er van die ontmoetingen….
Mooie ontmoetingen waren er daarna ook met de kinderen, hun ouders,
de werkgroep, het koor, de koster en vele anderen, het werd een blij feest
waar we met een goed gevoel op terug mogen kijken.
A.s. zondag is er geen viering maar wel is onze kerk een ontmoetingsplek voor
iedereen.
Het koor zingt mooie liederen en er wordt gezamenlijk koffie gedronken.
Wij moeten dit helaas missen, gaan een paar dagen fietsen en wandelen, wellicht
met ook weer mooie ontmoetingen.….
Vriendelijke groet,
pastor Tiny
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Blij met de Zwaagdijker bloementelers!
Nooit een tevergeefs beroep op de bloementelers in Zwaagdijk.
De fa. Langedijk met alliums en Horizon Flowers met tulpen. En voor de viering
van de Eerste Communie weer alliums van de Fa. Schilder en
pioenrozen in alle soorten en kleuren van Frank Schouten.
Dit maakt ons werk leuk!
Veel dank daarom van de versiergroep en
ik denk dat ik ook namens de kerkgangers spreek.
Hartelijk dank!
De versiergroep van de St. Jozefparochie.

					

Openingstijden:
			
			

Maandag
Dinsdag		
Vrijdag: 		

Appelmarkt 10 a
1681 PE Zwaagdijk
tel: 06 - 526 841 19
www.kizzyhairstyling.nl
kizzyhairstyling@live.nl
13:00 - 20:00 u
13.00 - 17:00 u
09:00 - 17:00 u

Tour du ALS
Het is verbazingwekkend dat er binnen zo’n korte tijd zoveel
gedoneerd is voor de spierziekte ALS. Volgende week ga ik
al de trailer aankoppelen en klaarmaken om de spullen te
vervoeren. Er staat ook aan weerskanten van de dieplader
een groot reclamebord op waar een ieder die gesponsord
heeft een sticker op mag plakken. Zeker voor bedrijven interessant, dus mocht u ook op dit bord willen plakken
maak dan uw donatie over naar de stichting ALS.
Dit doet u door bij Google tour du ALS in te tikken, waarna de site voor het licht
komt. Dan naar vrijwilligers en op dit moment sta ik daar nu nog bovenaan.
Daar kunt u ook zien hoeveel er is gedoneerd.
Nogmaals voor de duidelijkheid, u doneert niet aan mij, maar aan de “stichting ALS”
voor onderzoek naar een oplossing van de spierziekte ALS.
Voor degene die al hebben overgemaakt, de hartelijke dank van mij en van de
Stichting ALS.
Ik blijf u op de hoogte houden via de Schakel en Facebook.
Groeten André Vriend
bladzijde 4
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Eerste Communie
Wat hebben wij als gelegenheidskoor enorm genoten van het enthousiaste
meezingen van de communicanten!
Wat deden ze enorm goed hun best, echt super.
We vonden het op deze manier een eer om voor en met heb te mogen zingen, in
de prachtig versierde kerk. Alle complimenten voor het vele werk dat de werkgroep,
samen met andere hulpvaardige mensen van Zwaagdijk, hebben verricht.
We hadden na afloop een heerlijk, blij gevoel.
Namens het gelegenheidskoor
Gea.

Geweldig; Wat een geslaagde rommelmarkt van Quick!
Wij willen iedereen bedanken voor de geslaagde rommelmarkt, zoveel vrijwilligers
om ons te helpen, zoveel die hun zolders, schuren en huizen hebben opgeruimd,
zoveel bedrijven in Zwaagdijk en Wervershoof met hun gulle giften, kopers om de
“rommel” te kopen, en mensen die de verloting tot een ware happening hebben
gemaakt.
Het was super om te zien dat zoveel mensen onze club een
warm hart toedragen. Wij hebben ervan genoten en met een
geweldige opbrengst van € 1.302,60 was het een goed
geslaagde Rommelmarkt.
Nogmaals iedereen ontzettend bedankt!
bladzijde 5
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Uitslag Klaverjassen, vrijdag 20 mei ’22
Beste Klaverjasvrienden,
Vrijdag hadden we onze laatste klaverjas avond van dit seizoen in het dorpshuis.
We hadden 6 tafels en geen stilzitters. We zaten weer gezellig, geen onvertogen
woord, goed voorzien van een drankje en af en toe werd een lekker hapje gebracht
door de dames.
Nico had een hele beste avond, de laatste partij was hij wel een beetje
zenuwachtig, want hij had altijd 1 slechte pot zei hij. Maar dat viel dit keer mee.
De uitslag was:
1 	 Nico Boon           	
2  	 Remco Wiering  
3  	 Gerrie Goedhart
4  	 Tim Neefjes         
5   	 Harry Sierkstra   

6977
6755
6739
6720
6711

Het was de laatste avond van het seizoen, en dit jaar hadden we vanwege de
Corona slechts 4 avonden gehad (maar wel 4 meer dan vorig jaar !). En nu ging het
om de beste 3 spellen. Er waren 24 trouwe kaarters die 3 of meer keer hadden mee
gedaan. En veruit de beste was Harry Sierkstra. Harry had niet één avond gewonnen, maar wel driemaal in de top 5 en dat bracht hem tot de score van 20.783
punten.
Marjolein Koeman won de Marsen prijs van het seizoen. Met een totaal van
11 marsen over 3 avonden. Harry en Marjolein gefeliciteerd met jullie winst.
Volgend jaar beginnen we weer in oktober en hopelijk dan weer voor 6 avonden.
Met vriendelijke groet,
Dirk Neefjes

bladzijde 6
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KERMIS ZWAAGDIJK

Programma voor de jeugd a.s. zaterdag 11 juni
Versier je fiets met toeters en bellen of kom verkleed!
Om 14.00 uur komen wij alle ouders en kinderen op de fiets
ophalen. Je mag je fiets versieren met slingers
en toeters en bellen.
Of trek je mooiste kermisoutfit aan! Zodat iedereen weet dat het feest gaat beginnen.
We rijden vanaf Knipping, via de nieuwbouw en
fietsen zo gezellig met z’n allen naar de kermis
toe!
Kinderkermis
in de tent bij de Ark
14.30 - 16.00 uur  Doe gezellig mee met de
leuke spellen, verzamel de meeste punten en
wie weet ben jij wel de winnaar!
Geef je op!
Iedereen heeft een talent!
16.00 uur we hopen dat veel kinderen hun
talent willen laten zien. Alles mag! Dansen,
zingen, playbacken, een toneelstukje, een
goochel-act, je eigen instrument bespelen.
Verzin het maar!  
Mail je act naar: donderstienen@hotmail.com
En voor de tieners onder ons
17.00 - 19.00 uur
Luisteren naar je eigen playlist, lekker
dansen en gek doen op de muziek die jij
leuk vindt. Jullie zijn van harte welkom
in de feestttent. Er staat een welkomstmocktail voor je klaar!
Stuur ons een mail of laat een bericht
achter op onze facebookpagina met
jouw favoriete playlist!
					
bladzijde 7
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MUZIKALE WANDELING ZWAAGD
DEELNEMENDE
TUINEN

13.30-13.50 13.50-14.10 14.10-14.30 14.30-14.50 14.50-15-10

Jolanda Schoordijk
Tuinstraat 14

Theo &
Marian

Circle of
Music

Ellen &
Marcel

Theo &
Marian

Circle of
Music

Arno & Anne
Tuinstraat 6

Silver
Lining Band

Elles &
Johan

Nirmala

Silver
Lining Band

Elles &
Johan

ARTIESTE
13.30-14.00

14.00-14.30

14.30-15.00

15.0

Fam. Neefjes
Zwaagdijk 191

Endome

Jenta Schippers

Endome

Fam. Karsten
Zwaagdijk 213

Three of us

Pink Onions

Three of us

Pink

Fam. Wagenmaker
Zwaagdijk 226

Emma Koning &
band

Huub Sijm

Emma Koning &
band

Hu

Fam. Lakeman
Zwaagdijk 236

Jos & Jan

The Raw
Melodians

Jos & Jan

Th
Me

Fam. Moesbergen
Tuinstraat 49B

Koos Konijn

Piet Meester &
dochters

Koos Konijn

Jenta

Piet M
do

Georganiseerd door Sticht
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DIJK-OOST / ZONDAG 5 juni 2022
ARTIESTEN/ TIJDEN

15.10-15-30 15.30-15.50 15.50-16.10 16.10-16.30 16.30-16.50 16.50-17.10 17.10-17.30
Ellen &
Marcel

Theo &
Marian

Circle of
Music

Ellen &
Marcel

Theo &
Marian

Circle of
Music

Ellen &
Marcel

Nirmala

Silver
Lining Band

Elles &
Johan

Nirmala

Silver
Lining Band

Elles &
Johan

Nirmala

EN/ TIJDEN
15.30-16.00

16.00-16.30

16.30-17.00

17.00-17.30

Endome

Jenta Schippers

Endome

Jenta Schippers

Three of us

Pink Onions

Three of us

Pink Onions

uub Sijm

Emma Koning &
band

Huub Sijm

Emma Koning &
band

Huub Sijm

he Raw
elodians

Jos & Jan

The Raw
Melodians

Jos & Jan

The Raw
Melodians

Koos Konijn

Piet Meester &
dochters

Koos Konijn

Piet Meester &
dochters

00-15.30
Schippers

k Onions

Meester &
ochters

ting Nexus Zwaagdijk-Oost

bladzijde 9

www.dorpsblad.nl

Muzikale Wandeling, 5 juni
De datum van 5 juni komt al dichter bij. Inmiddels is het
schema klaar en dat kunt u in deze schakel vinden.
Helaas hebben een aantal muzikanten af moeten zeggen, door ziek en zeer, of
door ( achteraf) te weinig mensen kunnen vinden in hun band.
Toch hebben we een leuk afwisselend programma: voor jong en oud, voor dansers
en “zitters”, voor meezingers en luisteraars, voor “rustigers en drukkers”, kortom
voor ieder wat wils.
Wij hopen dan ook dat onze Muzikale Wandeling, noem het ook maar fietstocht,
weer een hele mooie, gezellige en vooral goedbezochte happening wordt,
vooral na twee jaar van “quarantaine”.
Wij hebben er alle zin in, om u allemaal weer tegen te komen
in een van de mooie tuinen waar: “DE MUZIEK SPEELT!”
In ieder geval willen we Kevin en Moniek, Gerrit en Anneke, Jolanda, Arno en Anne,
Ted en Ewa, de hele familie Wagemaker en de familie Moesbergen
van harte bedanken voor hun geweldige medewerking.
Namens Nexus, met een muzikale groet Gea.

Abonnementsgeld 2022 “De Schakel”

Het abonnementsgeld voor de Schakel over 2022
zal de komende week worden geïncasseerd.
Met vriendelijke groet, De Schakel

Gratis Sportlessen bij Sportclass Zwaagdijk!
Sportclass in Zwaagdijk….., een ouderwetse bedoening, op een matje, wekelijks
hetzelfde rondje op dezelfde muziek?? Echt niet!!
Een superleuke groep onder leiding van Damian Wagenmaker.
Geen enkele les is hetzelfde. Je mag zelf ook ideeën inbrengen.
Er wordt rekening gehouden met iedereen, je kunt op je eigen
niveau meedoen.
De lessen zijn heel gevarieerd, soms in groepjes met circuitjes,
dan weer individueel.
Met mooi weet sporten we buiten, achter het dorpshuis.
Nieuwsgierig?
Wij bieden aan: Elke maandagavond van 19.00 tot 20.00 uur GRATIS met ons mee
te sporten in de maanden juni en juli. (Behalve 2de pinksterdag en kermismaandag.)
Info: Ellen Neefjes, email: ellen64@quicknet.nl, of 06 8186 96 10
bladzijde 10
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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 twee
weken 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
VOOR DE KINDEREN
In de middag worden er door de Donderstienen weer activiteiten georganiseerd om
er voor de jeugd ook een leuke kermis van te maken! Deze zullen beginnen vanaf
ongeveer 14:00 uur. Meer informatie hierover volgt snel!
Later zal vanaf 21:00 uur 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.
bladzijde 11
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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.
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:
- Dekker Glascultures BV
- Café De Ark
- Duijn Teamsport
- Knipping
- Keukenloods
- Laan Flora facilities
- Michael Nobbe Optiek
- Schouten Tulips
- Molenaar Westfriesland Holding
- Mercurius Administatie
- Plantenkwekerij Gitzels B.V.
- Kino’s Kraanverhuur
- Rainbow Colors
- Renault Depot
- Sijm Agro
- KaRo BV
- Sven’s Klussenbedrijf
- Beauty by Destiny
- Blankenzee Onderhoud & Technische Service - Laan Used Machines
- C.O.R. C.V.
Wilt u kermis Zwaagdijk-Oost ook sponsoren? Dat kan!
Neem dan contact met ons op via: kermiszwaagdijk@hotmail.com

bladzijde 12
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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

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

bladzijde 13
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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
Programma zondag 29 mei
Zwaagdijk 1 – Sporting Andijk 1
Aanvang 14:00 uur
Competitie
Zwaagdijk 2 – SVW’27 4
Aanvang 11:00 uur
Competitie
DWB 2 – Zwaagdijk 3
Aanvang 11:00 uur
Competitie
DWB 3 – Zwaagdijk 4
Aanvang 11:00 uur
Competitie

Scheidsrechter: J.G. Hoekstra
Scheidsrechter: NNB
Vertrek 10:00 uur
Vertrek 10:00 uur

Programma donderdag 2 juni
Zwaagdijk JO16-1 – VVA Spartaan JO16-1
Aanvang 20:00 uur
Competitie
Scheidsrechter: Glenn Water
Programma maandag 6 juni
HSV Sport 1 – Zwaagdijk 1
Aanvang 14:30 uur
Competitie
Scheidsrechter: NNB
Zwaagdijk VE45+ 1 – Sporting Andijk VE45+1
Aanvang 11:00 uur
Competitie
Scheidsrechter: Peter Beers
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.
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Uitslagen zondag 22 mei
DWB 1 – Zwaagdijk 1
		
Zwaagdijk 3 – Blokkers 2			
Zwaagdijk 4 – Con Zelo 5		
Zwaagdijk VE45+1 – RK EDO VE45+1
AFC JO16-2 – Zwaagdijk JO16-1		
Terreindienst:
Lijnentrekken:
Terreindienst:
Lijnentrekken:

4-2
5-1
3-0
0-1
4-1

29 mei Maickel Sijm
28 mei Patrick Ursem
06 juni Cees Sierkstra
05 juni Sven 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.
Hierbij wensen we ons 4e team veel succes met het hopelijk te behalen kampioenschap, na de wedstrijd volgt een gul onthaal in de kantine.
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

Voor alle behandelingen:
wassen en föhnen
knippen en plukken
ontklitten en ontwollen
scheren en borstelen
nagels en oren
www.tsmitje.nl info@tsmitje.nl
Volkersweg 43 1684 NW Zwaagdijk
Gediplomeerd trimster

06-40103476
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Handbal Vereniging Quick

Meer informatie: zie www.handbalquick.nl
en www.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.
Programma veldcompetitie
Senioren 1
15 juni 19:30 Victoria O DS 1 – Quick DS1		
					
B-jeugd H-Q
29 mei 12:10 Hauwert/Quick DB1 – D.T.S. ’48 DB1
12 juni 12:00 Kleine Sluis DB2 – Hauwert/Quick DB1

Sportcomplex
Victoria O
Veld Hauwert
Veld Kleine Sluis

C-jeugd Q-H
24 mei 19:00 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
D-jeugd H-Q
29 mei 13:10
12 juni 10:30
Valken
19 juni 13:05

Hauwert/Quick D1 – St. George D1			Veld Hauwert
SV De Valken D1 – Hauwert/Quick D1		Sportcomplex
Hauwert/Quick D1 – Westfriezen D4			Veld Hauwert

E-jeugd H-Q
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
22 mei
22 mei
21 mei
21 mei

Legmeervogels DS1 – Quick DS1
Victoria O D1 – Hauwert/Quick D1
A&O – Hauwert/Quick DB1
Lacom’91 DC 2 – Quick/Hauwert DC1
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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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Voor uw pe
• Boxsprings
• Slaapkamers
• Ledikanten
• Matrassen
• Latten bodems
• Matras beschermers

• Dekbedden
• Dekbedovertrekken
• Hoeslakens
• Moltons
• Kussens
• Slopen

Boogerd 6 - 1687 VX Wognum - tel. 0229 57 52 83 - fax 0229 57 52 85

www.actiematras.nl

info@perfectslapenwognum.nl

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

op je
Korting eek*
hypoth

