De Schakel

10 juni 2022
50e jaargang no. 2528

Oplage per week 350		
Zwaagdijk-Oost 10-06-2022 50e jaargang no 2528

		

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
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 15.00-17.00u handbal, voetbal en tennis
27 september Oud papier 4e elftal
25 oktober
Oud papier 3e elftal
22 november Oud papier 2e elftal
20 december Oud papier Veteranen
14 juni
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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: Feest van de Heilige Drie-Eenheid.
Zondag 12 juni 10.00 uur: Woord en Communieviering met R. Wiering.
Gemengd koor.

Gebedsintenties.

Jaap Kuiper
Jan Boos en zegen over zijn gezin
Vera Langedijk en overleden familie Langedijk-Schouten
Maria Scholmeyer
Jan Hetsen en Greta Hetsen-Fit
Voor onze zieken thuis en in een verpleeghuis.
Dat zij allen die steun en aandacht krijgen, die ze verdienen.
Themastelling: Wijsheid van God.
De Wijsheid is de openbaring van God en de bron van het leven. Ze schenkt ons inzicht dat vrijmaakt van de dood en naar het leven voert. Wijsheid wordt ook gebruikt
als benaming van Christus. De wijsheid bestaat bij God voor alles geschapen is,
zijn Zoon. Hij was altijd al bij God aanwezig en zal naar God terugkeren, waarop de
Geest naar de leerlingen gezonden wordt om hen verder inzicht te geven. De Geest
wijst naar de volle waarheid waardoor men Gods openbaring volledig zal ervaren
en zo deelgenoot wordt van Gods wijsheid. Want alles wat de Geest bekendmaakt,
heeft hij van de Zoon, zoals de Zoon het heeft van de Vader. Zo zijn Vader, Zoon en
Geest onlosmakelijk met elkaar verbonden.
Bron: Bern Media Liturgie.
bladzijde 2

de schakel 10-06-2022

Koster: N. Langedijk
Lectrice: L. Koopman-de Lange
Collectant: H. Wünsche
De collecte in de viering is bestemd voor de onkosten van onze Sint Jozefkerk.
De collecte wordt van harte bij u aanbevolen.
Hartelijk dank voor uw bijdrage.
Kerkelijke agenda.
Zondag 19 juni om 10.00 uur: Vaderdagviering met J. Schipper.
Dinsdag 5 juli om 20.00 uur: Parochieraadsvergadering.
Beste Collectantes,
hier de data voor de komende weken:
Zondag 19 juni om 10.00 uur: Nellie
Zondag 26 juni om 10.00 uur: Roos
Zondag 3 juli om 10.00 uur: Wim
Als dit niet past, graag onderling ruilen.

Samen Kerk

Achter in de kerk liggen de Samen Kerk van juni.
Het is een Pinkster uitgave, iets verlaat!
Neem ze gerust mee om te lezen.

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
g
rondleidin
aan en krijg
een leuke
goodie
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Er zijn van die vragen……
Onlangs op de veerboot over de Maas ging mijn mobiel, maar omdat die onderin de
rugzak lag, waren we te laat met opnemen. Weer aan wal stuurde ik een sms, dat ik
die week afwezig was. Al snel sms’t iemand, dat ze met haar vraag bij Ans terecht
had gekund.
Later vertelde Ans dat haar was gevraagd om samen even in de kerk te kijken.
Al enige dagen werd een katje vermist en wellicht was het beestje op de mooie
klanken van het koorconcert afgekomen en zat nu opgesloten. Het beestje werd
niet gevonden. Hopelijk is het weer terecht?
De volgende vraag diende zich na de Pinksterviering aan. Van wie was die
achtergelaten autosleutel? En meer vragen rezen op: Sinds wanneer lag hij daar?
Hoe was de eigenaar ervan naar huis gegaan? Waarom stond er geen auto van dat
merk op het kerkplein?
De eigenaar kan bij Ans terecht, is zij niet de vraagbaak voor velen?
De vraag of in de Pinksterviering een goede geest hing, mogen we bevestigen. Met
zijn allen zorgden we voor een goede en warme sfeer, mede dankzij het koor, dat
letterlijk de sterren van de hemel zong. Mooi om zo samen Pinksteren te vieren.
Ook de vraag of tijdens de muzikale wandeling een goede geest hing, kan positief
bevestigd worden. De sfeer was heel gezellig met mooie muziek, lekkere hapjes en
drankjes en geweldige mensen, die zich ervoor inzetten. Dat vraagt maar om één
ding: om herhaling!
Vriendelijke groet, pastor Immen

Gevonden!
Er is een autosleutel gevonden in onze Sint Jozefkerk.
Wie mist deze sleutel? Op te halen bij Ans.
Tel.: 06 404 77 220.
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Opbrengst deurcollecte Pinksteren.
Afgelopen Pinksteren werd de jaarlijkse deurcollecte gehouden voor de
Nederlandse Missionarissen. De opbrengst hiervan is € 260,75.Hartelijk dank
namens hen.
Kerk en Samenleving

Tour du ALS.
Zoals beloofd, dit bericht schrijf ik nu vanuit Malaucene en dat is een
heel mooi plaatsje in zuid Frankrijk vlakbij de berg de Mont Ventoux.
Vrijdag 3 juni ben ik om kwart voor vijf vertrokken naar Ridderkerk
waar ik twee aggregaten heb geladen met alle toebehoren zoals
kabels, paddestoelen extra diesel voor de aggregaten en schakelkasten. Daarna
naar Beneden Leeuwen voor een shovel met pallet vorken. Alles goed vastgemaakt
met spanbanden en kettingen, het is tenslotte een tocht van plm 1300 km. In
Eijsden onder Maastricht kwamen we met de 5 vrachtwagens bij elkaar. Kennis
gemaakt met alle andere chauffeurs en om 14.oo vertrokken we. Na Luik begint het
meteen behoorlijk te klimmen, mijn hele spulletje weegt toch plm 35 ton en dan blijkt
vandaag de dag mijn 320 pk toch wel iets te kort te zijn. Ik kom natuurlijk boven
maar met nog een snelheid van 30 km. Nou ja ik zie geen file, heb nergens last van
en rij voorop.
Om zes uur hebben we totaal 500 km gereden en zoeken we plek voor de
overnachting en was snel gevonden, heerlijk gegeten en de volgende morgen
vertrokken we weer om 8 uur. Nu wordt het een taaie dag en uiteindelijk 740 km
gereden.
Moeilijk om een plek te vinden en toen we die gevonden hadden was de tent
gesloten en konden we niets meer eten. Nou dan de eigen koelkast maar open,
biertje er bij en slapen maar. Zondag ochtend nog 100 km binnendoor en daarna
waren we op bestemming. Meteen hebben we alle wagens gelost en heerlijk
gegeten. Maandag hadden wij het niet zo druk meer maar wat geholpen met de
shovel en wat al niet meer Het is verbazingwekkend wat we allemaal mee hadden
als je ziet wat er allemaal opgebouwd wordt. Dinsdag hebben we niet veel gedaan
maar wel alvast twee taxi busjes opgehaald voor de mensen die niet meer verder
kunnen of boven zijn en niet meer terug kunnen lopen. Als je de hele tijd omhoog
loopt kan je niet naar beneden lopen wordt er gezegd dus degene die lopen worden
allemaal opgehaald.
Morgen halen we nog 10 busjes op voor donderdag. Donderdag is de dag dat het
voor iedereen gaat gebeuren lopend, met de fiets, hard lopend en handbike. Het zal
een groot gebeuren worden en ik laat me hierdoor verrassen. Volgende week weer
mijn volgende verhaal.
U kunt nog steeds doneren door op google tour du als in te tikken, de site te openen
en op vrijwilligers te tikken, naar benden te scrollen dan komt u mijn naam tegen en
een knop met doneren. Hier ziet u ook meteen hoeveel dit al heeft opgeleverd.
Tot de volgende week. Groeten André
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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  Ontvang een strippenkaart à €2
en doe gezellig mee met de leuke spellen. Ook is er
een snoepkraam en rad van avontuur!

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 wie weet beoordeelt de jury jullie optreden als
beste act en win jij een prijs!

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 feesttent. 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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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”

					

Openingstijden:
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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
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Bericht van het kermiscomité
Nog 1 nachtje slapen en dan is het zover, kermis ZwaagdijkOost 2022! De kermis is van vrijdag 10 juni tot en met
maandag 13 juni. Tot nu toe lijkt het weer mee te zitten.
Hopelijk gaan we een droge, zonnige kermis tegemoet!
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 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!
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.
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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.
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
- 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
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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

Dé schoorsteenveger uit West-Friesland

www.hoekstraschoorsteen.nl Tel: 06-43 1971 00
Hoekstra Schoorsteen
De Factorij 28K, 1689 AL Zwaag
info@hoekstraschoorsteen.nl

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.
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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
Senioren 2
Senioren 3
Senioren 4
Veteranen 45+
Junioren:
JO16
JO11
JO9
JO8
JO7
Kabouters

Sijm Agro 					
Mercurius Administraties / Boy’s Fruits
Ursem Timmerwerken en diverse andere sponsors		
Horizon Flower Family
Keukenloods
West-Friesland Plant
Kwekerij Amaranth & Horizon Flower Family
Kwekerij Amaranth & Horizon Flower Family
Kwekerij Amaranth & Horizon Flower Family
Kwekerij Amaranth & Horizon Flower Family
Kwekerij Amaranth & Horizon Flower Family

G e e n p r o g r a m m a zondag 12 juni i.v.m. kermis
Uitslagen maandag 6 juni
HSV Sport 1 – Zwaagdijk 1				
Zwaagdijk VE45+1 – Sporting Andijk VE45+1 		

2-2
3-0

1e elftal handhaaft zich in 4e klasse
2e Pinksterdag mocht het 1e elftal afreizen naar HSV Sport om directe handhaving
in de 4e klasse veilig te stellen. Zwaagdijk had aan 1 punt genoeg en na een 0-2
voorsprong kwam directe handhaving wel erg dichtbij. HSV Sport kwam nog terug
tot 2-2, maar dit was genoeg voor Zwaagdijk om zich te handhaven in de 4e klasse!
Gefeliciteerd met de handhaving!
Familietoernooi 2022
Zondag 26 juni is het na 2 jaar corona eindelijk weer tijd voor het familietoernooi. 13
teams hebben zich ingeschreven en de voorbereidingen zijn al in volle gang. Het
volledige programma van de dag wordt volgende week in de schakel en op de website gecommuniceerd!
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.
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 hebben inmiddels een
persoonlijke uitnodiging gehad! Tot de 17e!
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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
JO7 		
dinsdag 		
JO8 /JO9
dinsdag 		
		
donderdag
JO11		
dinsdag 		
		
donderdag
Keepertraining JO8 t/m JO11
JO16		
donderdag

van 17.15 tot 18.00 uur
Jeroen
van 18.00 tot 19.00 uur
Maurits, Ryan
van 18.00 tot 19.00 uur
Erik en Marthijs
van 18.00 tot 19.00 uur
Paul
van 18.00 tot 19.00 uur
Ted
donderdag van 18.00 tot 18.30 uur – Dave
van 18.30 tot 19.30 uur
Pieter

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 		
SEW-toernooi 		
Kuubskisten-toernooi
VVS’46-toernooi 		

zaterdag 18 juni 2022
zaterdag 02 juli 2022
zaterdag 09 juli 2022
zaterdag 27 augustus 2022

JO8
Hauwert-toernooi 		
SEW-toernooi 		
Kuubskisten-toernooi
VVS’46-toernooi 		

zaterdag 18 juni 2022
zaterdag 02 juli 2022
zaterdag 09 juli 2022
zaterdag 27 augustus 2022

JO9
Hauwert-toernooi 		
SEW-toernooi 		
Kuubskisten-toernooi
VVS’46-toernooi 		

zaterdag 18 juni 2022
zaterdag 02 juli 2022
zaterdag 09 juli 2022
zaterdag 27 augustus 2022

JO11
Always Forward toernooi
Hauwert-toernooi 		
Kuubskisten-toernooi
VVS’46-toernooi 		

zaterdag 10 juni 2022
zaterdag 18 juni 2022
zaterdag 09 juli 2022
zaterdag 27 augustus 2022
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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.

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.

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 14

06-36251267

info@bloemstylistetrees.nl
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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
12 juni 12:00 Kleine Sluis DB2 – Hauwert/Quick DB1		
C-jeugd Q-H
12 juni 10:30
18 juni 11:00
D-jeugd H-Q
12 juni 10:30
Valken
19 juni 13:05

Sportcomplex 		
Victoria O
Veld Kleine Sluis

Quick/Hauwert DC1 – Westfriesland/SEW DC4 Veld Quick
SSV/Sporting S DC1 – Quick/Hauwert DC1
Veld SSV
SV De Valken D1 – Hauwert/Quick D1		

Sportcomplex

Hauwert/Quick D1 – Westfriezen D4		

Veld Hauwert

E-jeugd H-Q
12 juni
10:00 Meteoor E1 – Hauwert/Quick E1		
				
19 juni
12:10 Hauwert/Quick E1 – Zuidermeer E1		

Sportpark
De Weijver
Veld Hauwert

Uitslagen
21 mei
22 mei
22 mei
22 mei
24 mei
29 mei
29 mei

Lacom ‘91 DC2 - Quick/Hauwert DC1
Legmeervogels DS1 - Quick DS1
A&O DB1 - Hauwert/Quick DB1
Victoria O D1 - Hauwert/Quick D1
Westfriezen DC2# - Quick/Hauwert DC1
Hauwert/Quick D1 - St. George D1
Hauwert/Quick DB1 - D.T.S. ‘48 DB1
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12 - 27
18 – 30
14 - 35
11 - 13
17 – 28
24 - 10
17 - 14
www.dorpsblad.nl
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Voor uw p
• 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

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
Uitvaartvereniging St.Barbara (24 uur)
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
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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
06-50963029
0228 582698
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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

