
 

 

    

        3 juni 2022
      50e jaargang no. 2527

    De Schakel    
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 Oplage per week 350  
 Zwaagdijk-Oost 03-06-2022 50e jaargang no 2527 

 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       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   RKVV/Quick jeugd, Statiegeldactie – 
                                         vanaf 18.30u komen we langs de deuren
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 jeugd, 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
09 september Sport instuif i.s.m. handbal en tennis
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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: Hoogfeest van Pinksteren.

Zondag 5 juni 10.00 uur:  Pinksterviering met Pastor T. Immen-Bruinsma. 
 Gemengd koor.
Het kruisje van Jan Boos wordt aan zijn gezin teruggeven.
Deurcollecte: voor de Nederlandse missionarissen.

Gebedsintenties.
 Jan Boos en zegen over zijn gezin
 Breggie Beers-Ridder en Jan Beers
 Corry Ruijter-Alders en Joost Ruijter en zegen over het gezin
 Anna Duin-Deen en Piet Duin
 Herman en Annie Sierkstra-Boots
 Jo en Gré Sierkstra-Boots, André Sierkstra
 Paulien en Carla Koopman 
 Vera Langedijk en overleden familie Langedijk-Schouten
 Voor onze zieken thuis en in een verpleeghuis.
 Dat zij allen die steun en aandacht krijgen, die ze verdienen.

Themastelling: De Helper
Vernieuwend, inspirerend, in beweging brengend, grenzen overstijgend de betekenis 
van Jezus lerend, helper van mensen: woorden die de betekenis van de Pinkster-
geest aanduiden. De Geest die Jezus bezielde voor zijn werk in de wereld, wil ook 
zijn volgelingen bezielen. De hemelse betrokkenheid op de aarde eindigde niet met 
Jezus’ heengaan. 
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Deze Geest, gave van God, die hemel en aarde verbindt, wil in mensen wonen.
Bron: Bern Media Liturgie.

Koster:  G. Karsten-Slaman
Lectrice:  A. Bakker
Collectant:  J. Groot

De collecte in de viering is bestemd voor de onkosten van onze Sint Jozefkerk. 
Na de viering is er een Deurcollecte voor de Nederlandse missionarissen.
Beide collectes worden van harte bij u aanbevolen.
Hartelijk dank voor uw bijdrage. 

Kerkelijke agenda. 
Zondag 12 juni om 10.00 uur: Woord en Communieviering met R. Wiering.
Dinsdag 05 juli om 20.00 uur: Parochieraadsvergadering.

Beste Collectanten,
hier de data voor de komende weken:
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.

Week Nederlandse Missionaris
Bent u er voor hen tijdens de Pinksteractie 2022 ?

A.s zondag zal na de viering in de kerk een deurcollecte worden gehouden voor 
onze missionarissen en missionair werkers die elke dag opnieuw strijden tegen 
armoede, onrecht en uitsluiting.
Zij zetten zich overal ter wereld in voor anderen en één keer per jaar zetten wij 
henzélf in het middelpunt.
Al vragen missionarissen zelf weinig, een steuntje in de rug kunnen zij heel goed 
gebruiken.

Wees solidair met hen en steun deze bevlogen en bezielde 
mannen en vrouwen  door een financiele bijdrage te geven 
bij de deurcollecte, zodat zij zich kunnen blijven inzetten 
voor de ander.

Namens de missionarissen en missionair werkers: 
héél hartelijk bedankt voor uw onmisbare steun!! 
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Pinksteren

Zondag vieren we het hoogfeest van Pinksteren. Het feest van de goede, de heilige 
Geest. Maar steeds met een menselijke maat want het betreft een geestkracht die 
tot uitdrukking komt als mensen elkaar ontmoeten. 
Dit komt in onderstaand gedicht van Greed Brokerhof- van der Waa ook tot 
uitdrukking.

 Pinksteren is openstaan voor een kracht die je boven jezelf uittilt.
 Is warm lopen voor iets wat hoop geeft en uitzicht biedt.
 Is geloven dat heel gewone mensen iets buitengewoons tot stand 
                                                                                 kunnen brengen 
 als ze zich laten inspireren door woorden van liefde en kracht.

 Pinksteren is diep ademhalen
 en alles wat in je is openzetten voor een droom die lucht geeft.
 Is je vleugels uitslaan en je mee laten nemen door die windvlaag,
 die als een frisse bries over de aarde waait.

 Pinksteren is de kracht van God in elkaar herkennen
 en in zijn / haar Geest met elkaar verdergaan.  

Zondag kunnen we elkaar ook weer ontmoeten tijdens de muzikale wandeling. 
Een muzikale happening, waar veel mensen zich met ware geestkracht voor 
inzetten. Nexus heeft er dus een goede dag voor gekozen. 

Iedereen een mooie Pinksterdag gewenst.

Vriendelijke groet, pastor Tiny 

Draag bij aan een toekomst zonder MS
Collecte Nationaal MS Fonds van 27 juni t/m 2 juli

Van 27 juni t/m 2 juli 2022 is de landelijke huis-aan-huis collecte van 
het Nationaal MS-Fonds. 
Duizenden collectevrijwilligers gaan langs de deuren of komen online in 
actie voor de strijd tegen MS (multiple sclerose). 

Draag bij aan onderzoek naar deze zenuwslopende
ziekte en geef aan de collectant!
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Het Gemengde Koor

Afgelopen zondag was het de 5de zondag van de maand .
Er is dan geen viering in de kerk, maar het koor wil dan toch graag zingen.

En wat een verrassing was het dat er zoveel mensen in de kerk waren.
Het koor zong stukken van de Mozartmis, Judex, 
het Ave Maria van Mozart en nog twee andere liederen.

Tussendoor gezellig koffiedrinken.

Tot slot het Westfriezenlied met tekst van Mevr. Aker- Neefjes, 
wat de mensen in de kerk ook uit volle borst meezongen.

Het koor heeft weer genoten van dit “concert” en de mensen in de kerk ook.
Hopelijk kunnen we over een paar maanden het weer eens doen.

Namens het koor, 
dank jullie voor de belangstelling!

Nellie

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

50 JAAR
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Tour du ALS

Zo het is bijna zover. Vrijdag drie juni vertrek ik vanaf Zwaagdijk naar Ridderkerk 
alwaar ik twee aggregaten op ga laden met bijbehorende snoeren, kabels en ver-
deelkasten. Daarna ga ik naar Beneden Leeuwen waar ik een shovel of een ruwter-
rein heftruck op kan laden. 
De andere vier vrachtwagens zijn dan ook hun spullen overal aan het ophalen. 
Wat zij precies meenemen vertel ik later, het is ook mijn eerste keer dus ik weet dat 
ook nog niet allemaal. In ieder geval heb ik mijn opdracht binnen en ik ben de enige 
met een semi-dieplader die dus een open laadbak heeft. Daarna verzamelen we 
alle vijf nabij Eisden in Zuid Limburg vanwaar we daarna samen vertrekken richting 
de Mont Ventoux in Zuid Frankrijk. 
Ik ben vandaag bij mijn sponsors geweest die stickers hebben voor op mijn re-
clamebord. Ik heb nml. op de dieplader een bord gemaakt van twee en een halve 
meter lang en zestig cm hoog waar ik de stickers op kan plakken. Iedereen, dus 
ook de particuliere donateurs komen met de naam op het bord zoals opgegeven op 
de ALS site. Ik vind dit wel zo leuk, omdat de donateurs de moeite nemen om een 
bedrag over te maken, dan moet ik daar ook wat voor terug doen. 
Het is boven mijn verwachting hoeveel geld er al gedoneerd is. Een ieder die nog 
een donatie wil doen:  vul bij Google `tour du als` in, open de site en klik op “vrijwil-
ligers”, scrol naar beneden dan ziet u daar mijn vrachtwagen en mijn naam vermeld 
en een knop met “doneer nu”. Daar kunt u ook zien hoeveel er al gedoneerd is voor 
mijn actie. 
Alstublieft mensen, ga uw gang, u helpt hiermee om een mooi bedrag bij elkaar te 
krijgen voor meer onderzoek naar deze ellendige spierziekte. Omdat ik het de laat-
ste tijd natuurlijk met meerdere mensen over mijn actie heb, hoor ik er heel erg van 
op hoeveel mensen aan deze ziekte lijden. Er zijn veel mensen die dichtbij of verder 
weg wel iemand kennen die aan deze ziekte lijdt. 
Nou het volgende nieuws zal ik op mijn telefoon moeten maken, maar ik doe het 
graag, omdat ik iedereen hiermee op de hoogte kan houden hoe de actie verloopt. 
Ook ga ik deze week weer het laatste nieuws op Facebook vertellen.

Prettig weekend en de groeten van 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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Café “de Ark”
Nieuwedijk 39  Zwaagdijk-Oost

10, 11, 12 en 13 juni KERMIS ZWAAGDIJK-OOST

Vrijdag 10 juni  19.30 uur  Beerpong toernooi  
                                                 opgave deelname niet meer mogelijk
    DJ Simon Ruiter  
        organisatie Kermiscomité
Zaterdag 11 juni 14.30 uur Kindermiddag met spelletjes, 
                            17.00-19.00 uur 
   Frizz-feest  organisatie de Donderstienen
                            21.00 uur  DJ Jacco Deen
Zondag 12 juni  13.30 uur  Kermis Games 
                      opgave deelname niet meer mogelijk
                                           DJ Simon Ruiter organisatie kermiscomité
                           16.00 uur  De Giel Montanjes
                           20.00 uur  DJ Dolphin
Maandag 13 juni 16.00 uur Clemens & Clemens
                            20.00 uur  Image
                                           DJ Simon

In de feesttent shotjesrad & cocktailbar

Tot ziens op de kermis in en rond Café “de Ark”
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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 ieder-
een 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 welkomst-
mocktail voor je klaar! 
Stuur ons een mail of laat een bericht 
achter op onze facebookpagina met 
jouw favoriete playlist! 

     Tot zaterdag 11 juni!
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Muzikale Wandeling te Zwaagdijk, 5 juni
 
Op 5 juni hebben wij op Zwaagdijk eindelijk weer eens een Muzikale Wandeling. 
Na twee jaar door corona steeds afgeblazen, gaan we dit jaar weer gezellig, ont-
spannen naar muziek luisteren in allerlei mooie tuinen, met zeer gastvrije tuineige-
naren, die u graag verwennen met een lekker koppie, of een glaasje van het “een of 
‘t ander”. Deze wandeling, begint om half twee, tot ongeveer vijf uur.
We hebben dit jaar zeven tuinen, welke te herkennen zijn aan de vlaggetjesslin-
ger en de poster waarop staat wat voor muziek er in die tuin te beluisteren valt. 
Tijdens onze bijeenkomst met muzikanten en tuineigenaren viel het enthousiasme 
gewoon op! De muzikanten waren heel blij dat er eindelijk weer gespeeld mag en 
kan worden, en de tuineigenaren hebben zin in een feestje en willen het u graag 
naar de zin maken.

Een kleine greep van wat wij te bieden hebben: 
Endome, deze band staat garant voor heerlijke swingende muziek, vrolijk, dans-
baar, gewoon lekker. Zij spelen in de tuin van Kevin en Moniek, waar ook Jenta 
Schippers speelt. Jenta is een jonge muzikante, prachtig bij stem en zichzelf 
begeleidt op de gitaar. Zij speelt eigen nummers afgewisseld met covers.

In de tuin van Ted en Ewa spelen voor u Three of Us, een bekende band, veelge-
vraagd,  met een “schitterend” repertoire, heerlijke luistermuziek afgewisseld met 
wat stevigere muziek. Ook Pink Onions is in die tuin te beluisteren, zij brengen 
stevige muziek, met een beetje “bluesie” invloeden, en zeker ook een aanrader.

Dan hebben we de tuin van de familie Wagemaker, waarbij de jongens staan te 
popelen om u te ontvangen. In deze tuin komen de jongere muzikanten aan bod, te 
weten Huub Sijm, heel bekend in Zwaagdijk en vlak daarbuiten, met verschillende 
covers van bv Guns and Roses, Creep van Radiohead, Nirvana ed, en in die tuin 
speelt Emma Koning met band, een beginnende band, liedjes lekker in het gehoor 
uit de genres: pop, soul en jazz, en het zou zomaar kunnen zijn dat deze twee een 
aantal liedje samen gaan doen.

Dan komen we bij Jolanda waar onze heel bekende Theo en Margret een acte de 
présence geven. Zij doen al jaren mee en staan altijd garant voor heerlijke muziek, 
lekker om mee te zingen, pure ontspanning, Circle of Music is een band met jonge 
muzikanten, onder (bege)leiding van Rhytmm  Haakman. Ook weer een muzikant 
pur sang, dus zeker een bezoekje waard! En dan in die tuin spelen Ellen en Marcel 
hun vertolkingen van Blof, Acda en de Munnik, Bruce ed. 

Bij Ingrid en Willem komt Koos Konijn, met zijn mondharmonica’s. Hij speelt 
mee met bekende en onbekendere liedjes, een genot voor het oor, Koos wordt 
afgewisseld door Key2Hearts. Piet, met zijn twee dochters, heeft al een eerdere 
editie meegedaan en had toen een tuin vol met luisteraars en  genieters. Zij spelen 
Nederlandstalige en Engelstalige liedjes met af en toe de keyboard of piano als 
muzikale omlijsting.
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Bij Arno en Anne hebben we de SilverLiningband, zeker de moeite waard om 
naar te komen luisteren vooral als zij muziek spelen van Mary Black, Gerry Raf-
ferty, Ilse de Lange, en als u daar wilt blijven zitten, dan kunt u genieten van Ellis 
en Johan, broer en zus, singer-songwriter met liedjes over liefde en leven, iets wat 
ons allemaal boeit en waar Nirmala dan later op door borduurt, ook zij zingen over 
liefde en leven, met een spirituele knipoog.

En dan hebben we Gerrit en Anneke. Zij waren de eerste die zich aangemeld 
hadden, met hun eigen band. Te weten Jos Leo, jaren geleden bekend geworden 
door zanger van Viteles die met zijn muzikale vrienden fantastische muziek brengt. 
Ook wat blues gerelateerd maar lekker om te luisteren. En dan komt daar The Raw 
Melodians nog bij, ook met een bluesie sound maar ook nederpop of zomaar een 
rondje Prince.
U ziet het, voor ieder wat wils! 

En wij hopen u ergens in een tuin tegen te komen, genietend, luisterend, 
misschien dansend, pratend of lekker zittend. Tot dan!

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

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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Bericht van het Kermiscomité

Eindelijk mogen we weer! Na twee stille jaren, mogen we 
weer het mooiste feestje van het jaar organiseren. Nog één 
weekje 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 
B E E R P O N G   T O E R N O O I 
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 
V O O R   D E   K I N D E R E N  
In de middag worden er door de Donderstienen weer activiteiten georganiseerd om 
er voor de jeugd ook een leuke kermis van te maken! 

- Deze activiteiten zullen beginnen vanaf 14:00 uur met het gezamenlijk fietsen   
   naar de kermis. 
- Daar aangekomen zijn er tijdens de Kinderkermis van 14:30 tot 16:00 uur 
   leuke spellen te spelen. 
- Om 16:00 uur zal Zwaagdijk got Talent beginnen. Waarbij we de mooiste en    
   leukste optredens van iedereen graag willen bewonderen! 
   Vergeet je hier niet voor op te geven via: donderstienen@hotmail.com . 
- Van 17:00 tot 19:00 uur is er een Frizzfeest waar je lekker kunt dansen op 
   muziek die jij leuk vindt! Kom dus zeker langs voor een gezellige zaterdag!
- Later zal vanaf 21:00 uur DJ Jacco Deen er alles aan doen om er een gezellig  
   feest van te maken in de tent!
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Zondag 12 juni 
K E R M I S   G A M E S 
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 infor-
matie op onze social media. 

V O O R   D E   K I N D E R E N 
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 
E E R S T E   D E U N 
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!
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S P O N S O R E N 

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 
 - 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 
 - Laan Used Machines 
 - Caravanstalling Groot 
 - Karma Wervershoof 
 - Ursem Timmerwerken 

Wilt u Kermis Zwaagdijk-Oost ook sponsoren? Dat kan! 
Neem dan contact met ons op via: kermiszwaagdijk@hotmail.com 

S O C I A L   M E D I A 
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
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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   d o n d e r d a g   2   j u n i  
Zwaagdijk JO16-1 – VVA Spartaan JO16-1 
 Aanvang 19:30 uur Competitie Scheidsrechter: Patrick Wiering 
 
P r o g r a m m a   m a a n d a g   6   j u n i 
HSV Sport 1 – Zwaagdijk 1 
     Aanvang 14:30 uur Competitie Scheidsrechter: L.C. Blank  
Zwaagdijk VE45+ 1 – Sporting Andijk VE45+1 
     Aanvang 11:00 uur Competitie Scheidsrechter: Peter Beers  

Uitslagen zondag 29 mei 
Zwaagdijk 1 – Sporting Andijk 1 1-1 
Zwaagdijk 2 – SVW’27 4  0-5 
DWB 2 – Zwaagdijk 3  4-0 
DWB 3 – Zwaagdijk 4  1-10 
 
Terreindienst:  2 juni  Maickel Sijm 
Terreindienst:  6 juni  Patrick Ursem 
Lijnentrekken:  5 juni  Sven Ursem 
 
4e elftal kampioen!!! 
Afgelopen weekend is het 4e elftal kampioen geworden en hebben dit groots 
gevierd. Namens het bestuur willen wij het 4e elftal hartelijk feliciteren 
met het behalen van het kampioenschap! 
 
Kuubkistentoernooi 2022 
Wegens een tekort aan animo hebben wij helaas moeten besluiten om het 
kuubkistentoernooi van 9 juli niet door te laten gaan. 
Het jeugdtoernooi gaat wel gewoon door. 
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Keezavond 17 juni 
Vrijdagavond 17 juni is het weer tijd voor de jaarlijkse Keezavond van 
RKVV Zwaagdijk, beschikbaar gesteld bij de Gemeenschapsveiling. 
Alle mensen die tijdens de Gemeenschapsveiling een kaart hebben gekocht 
voor deze avond ontvangen binnenkort een persoonlijke uitnodiging.  
 
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 

Jeugdvoetbal

Trainingstijden Jeugd
Kabouters woensdag van 17.00 tot 17.45 uur Joop en Jan
JO7  dinsdag  van 17.15 tot 18.00 uur Jeroen
JO8 / JO9 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   donderdag  van 18.00 tot 18.30 uur Dave 
JO16 donderdag  van 18.30 tot 19.30 uur Roland

Toernooi Agenda van onze Jeugd
Zodra de programma’s van de toernooien bekend zijn, zullen wij deze uiteraard 
via de app met de teams delen.

JO7
Hauwert-toernooi  zaterdag 18 juni 2022  
SEW-toernooi  zaterdag 02 juli 2022
Kuubskisten-toernooi  zaterdag 09 juli 2022
VVS’46-toernooi zaterdag 27 augustus 2022

JO8
Hauwert-toernooi  zaterdag 18 juni 2022  
SEW-toernooi  zaterdag 02 juli 2022
Kuubskisten-toernooi  zaterdag 09 juli 2022
VVS’46-toernooi zaterdag 27 augustus 2022

JO9
Hauwert-toernooi  zaterdag 18 juni 2022  
SEW-toernooi  zaterdag 02 juli 2022
Kuubskisten-toernooi  zaterdag 09 juli 2022
VVS’46-toernooi zaterdag 27 augustus 2022
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JO11
Hauwert-toernooi  zaterdag 18 juni 2022  
Kuubskisten-toernooi  zaterdag 09 juli 2022
VVS’46-toernooi zaterdag 27 augustus 2022

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 en 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.



MUZIKALE WANDELING ZWAAGDIJK-OOST / ZONDAG 5 juni 2022 
DEELNEMENDE 

TUINEN 
ARTIESTEN/ TIJDEN 

13.30-
13.50 

13.50-
14.10 

14.10-
14.30 

14.30-
14.50 

14.50-
15.10 

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 

Jolanda Schoordijk 
 
Tuinstraat 14 

Theo & 
Margret 

Circle 
of 
Music 

Ellen & 
Marcel 

Theo & 
Margret 

Circle 
of 
Music 

Ellen & 
Marcel 

Theo & 
Margret 

Circle of 
Music 

Ellen & 
Marcel 

Theo & 
Margret 

Circle of 
Music 

Ellen & 
Marcel 

Arno & Anne 
 
Tuinstraat 6 

Silver 
Lining 
Band 

Ellis & 
Johan 

Nirmala Silver 
Lining 
Band 

Ellis & 
Johan 

Nirmala Silver 
Lining 
Band 

Ellis & 
Johan 

Nirmala Silver 
Lining 
Band 

Ellis & 
Johan 

Nirmala 

 ARTIESTEN/ TIJDEN 
 13.30-14.00 14.00-14.30 14.30-15.00 15.00-15.30 15.30-16.00 16.00-16.30 16.30-17.00 17.00-17.30 
Fam. Neefjes 
 
Zwaagdijk 191 

Endome Jenta 
Schippers 

Endome Jenta 
Schippers 

Endome Jenta 
Schippers 

Endome Jenta 
Schippers 

Fam. Karsten 
 
Zwaagdijk 213 

Three of 
us 

Pink Onions Three of us Pink Onions Three of us Pink Onions Three of us Pink Onions 

Fam. Wagemaker 
 
Zwaagdijk 226 

Emma 
Koning & 
band 

Huub Sijm Emma Koning 
& band 

Huub Sijm Emma Koning 
& band 

Huub Sijm Emma Koning 
& band 

Huub Sijm 

Fam. Lakeman 
 
Zwaagdijk 236 

Jos & Jan The Raw 
Melodians 

Jos & Jan The Raw 
Melodians 

Jos & Jan The Raw 
Melodians 

Jos & Jan The Raw 
Melodians 

Fam. Moesbergen 
 
Tuinstraat 49B 

Koos 
Konijn 

Key2Hearts Koos Konijn Key2Hearts Koos Konijn Key2Hearts Koos Konijn Key2Hearts 

Georganiseerd door Stichting Nexus Zwaagdijk-Oost 
 



 

Artiest naam Adres Omschrijving 
Endome Zwaagdijk 191 Deze band staat garant voor heerlijke swingende muziek, vrolijk, dansbaar, gewoon lekker. 
Jenta Schippers Zwaagdijk 191 Jenta is een jonge muzikante, prachtig bij stem en zichzelf begeleidt op de gitaar. Zij speelt eigen nummers afgewisseld met 

covers. 
Three of us Zwaagdijk 213 Een bekende band, veelgevraagd,  met een “schitterend” repertoire, heerlijke luistermuziek afgewisseld met wat stevigere 

muziek. 
Pink Onions Zwaagdijk 213 Zij brengen stevige muziek,  met een beetje “bluesie” invloeden, en zeker ook een aanrader. 
Huub Sijm Zwaagdijk 226 In deze tuin komen de jongere muzikanten aan bod, te weten Huub Sijm, heel bekend in Zwaagdijk en vlak daarbuiten, met 

verschillende covers van bv Guns and Roses, Creep van Radiohead, Nirvana e.d. 
Emma Koning & band Zwaagdijk 226 Een beginnende band, liedjes lekker in het gehoor uit de genres: pop, soul en jazz. 
Jos & Jan Zwaagdijk 236 Al jaren gelden bekend geworden door zanger van  Vitales die met zijn muzikale vrienden fantastische muziek brengt. Ook 

wat blues gerelateerd maar lekker om te luisteren. 
The Raw Melodians Zwaagdijk 236 Een bluesie sound maar ook nederpop of zomaar een rondje Prince. 
Theo & Margret  Tuinstraat 14 Zij doen al jaren mee en staan altijd garant voor heerlijke muziek, lekker om mee te zingen, pure ontspanning. 
Circle of Music  Tuinstraat 14 Een band met jonge muzikanten, onder (bege)leiding van Rhytmm  Haakman. Ook weer een muzikant pur sang, dus zeker 

een bezoekje waard. 
Ellen & Marcel Tuinstraat 14 Een vertolkingen van Blof, Acda en de Munnik, Bruce ed. 
Koos Konijn Tuinstraat 49B Speelt op zijn mondharmonica’s. Hij speelt mee met bekende en onbekendere liedjes, een genot voor het oor. 
Key2Hearts Tuinstraat 49B Het trio Key2Hearts bestaat uit: Piet, Lynn en Nienke Meester. Zij brengen met begeleiding van gitaar en piano Nederlandse 

en Engelse pareltjes waaronder nummers van Maaike Ouboter, Toon Hermans, Amy Winehouse, The First Aid Kit en Anouk. 
Silver Lining Band Tuinstraat 6 Zeker de moeite waard om naar te komen luisteren vooral als zij muziek spelen van Mary Black, Gerry Rafferty, Ilse de 

Lange, etc. 
Ellis & Johan Tuinstraat 6  Ellis is singer-songwriter van Engelstalige liedjes over liefde en het leven.  Johan speelt sinds een tijdje de bas en heeft 

ervaring opgedaan bij de Jeroen Booy Rockschool. Als broer en zus vormen ze samen sinds kort een duo en nemen u graag 
mee in hun muzikale performance! 

Nirmala Tuinstraat 6 Nirmala speelt en zingt sfeervolle, meditatieve, rustgevende Oosterse muziek en mantra´s, overgoten met een Westers 
sausje. 

 



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.

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 juni  19:30 Victoria O DS 1 – Quick DS1 Sportcomplex 
    Victoria O
B-jeugd H-Q
12 juni  12:00 Kleine Sluis DB2 – Hauwert/Quick DB1 Veld Kleine Sluis

C-jeugd Q-H
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
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
12 juni  10:00 Meteoor E1 – Hauwert/Quick E1 Sportpark 
    De Weijver
19 juni  12:10 Hauwert/Quick E1 – Zuidermeer E1 Veld Hauwert 

Uitslagen
29 mei     Hauwert/Quick DB1 – D.T.S. ’48 DB1   17 - 14 
24 mei      Westfriezen DC2 – Quick/Hauwert DC1   17 - 28
29 mei      Hauwert/Quick D1 – St. George D1   24 - 10



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

Dé schoorsteenveger uit West-Friesland

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

Hoekstra Schoorsteen 
De Factorij 28K, 1689 AL Zwaag 

info@hoekstraschoorsteen.nl



Vraag vrijblijvend een offerte 
aan!

Vraag Vraag vrijblijvend 
vrijblijvend 

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

www.merad.nl

Hulp nodig bij uw 
belasting-aangiften?
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