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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 aflopende agenda zie www.dorpsblad.nl
17 juni
22 juni
26 juni
28 juni 		
29 juni
30 juni          	
05 juli
09 juli
26 juli 		
28 juli           	

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 jeugd, Kuubskistentoernooi
Vergadering Dorpsraad, Dorpshuis, 10.00 uur
KBO, Schuitentocht Zwaagdijk

st!

tru
h
c
a
n
e
t
c
e
f
r
e
p
Voor uw
• 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
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info@perfectslapenwognum.nl
www.dorpsblad.nl

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 het Heilig Sacrament. Vaderdag.
Zondag 19 juni 10.00 uur: Woord en Communieviering met J. Schipper.
Gemengd koor.

Gebedsintenties.

Maria Sjerps en Pieter Neefjes
Pastoor Volkers
Corry Verdonk-Reus, Theo Verdonk, Eduard Verdonk,
familie Verdonk en fam. Reus
Nic Otsen en zegen over het gezin
Piet Sijm en zegen over zijn gezin
Klaas en Agathe Neuvel-Buijsman en zegen over het gezin
Voor onze zieken thuis en in een verpleeghuis en voor alle oorlogsslachtoffers.
Dat zij allen die steun en aandacht krijgen, die ze verdienen.
Themastelling: Danken en delen.
In de lezingen van deze feestdag komen de polen van zegen, maaltijd en het optreden als Gods priester of gezalfde steeds samen. Een (authentieke) vertegenwoordiger van (de Bijbelse) God heeft niet alleen een bepaalde status, maat zet die status
ook altijd zo om dat er een gemeenschap ontstaat waarin mensen leven vinden,
zelfs middenin de dood, en waarin ze op een manier met elkaar omgaan die past
bij het leven dat ze ontvangen hebben, namelijk zó dat iedereen tot zijn recht komt.
Een Messias, de maaltijd die Hij viert, de gemeenschap die Hij sticht, heeft zo een
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inhoud die net zo spiritueel als sociaal is, of, andersom gezegd: de sociale, lichamelijke vorm van de maaltijd die mensen voedt en laat opleven is de vorm van wat
spiritualiteit in het voetspoor van Gods Messias, en daarmee christelijke
spiritualiteit is.
Bron: Bern Media Liturgie.
Koster: 		
Lectrice:
Collectant:

W. Tieken
A. Bakker
N. Vijn-Nanning

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 26 juni om 10.00 uur: Eucharistieviering met Pastoor J. van Dril.
Dinsdag 5 juli om 20.00 uur: Parochieraadsvergadering.
Beste Collectantes,
hier de data voor de komende weken:
Zondag 26 juni om 10.00 uur: Roos
Zondag 3 juli om 10.00 uur: Wim
Als dit niet past, graag onderling ruilen.

Te koop:
Ze zijn er weer
NIEUWE AARDAPPELEN
Op het vertrouwde adres:
Zwaagdijk Oost 210
0228 58 2698

					

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
www.dorpsblad.nl

Wel kermis maar nog geen vakantie….
Terwijl ik dit schrijf wordt in Zwaagdijk kermis gevierd en de volgende week zijn wij
in Nibbik aan de beurt. Maar ook wordt er nog steeds hard gewerkt.
Zo hebben we de vorige week met de werkgroep en de koordirigente de eerste
heilige communieviering geëvalueerd. Samen gekeken wat goed was en weer kan
worden meegenomen. En wat verbeterbaar was en daarom de volgende keer extra
aandacht verdient.
Maar ook hebben we samen naar de toekomst gekeken en plannen gemaakt voor
bijvoorbeeld Vormsel, Dierendag, St. Maarten en het St. Nicolaasfeest. Fijn om met
zo’n enthousiaste groep te mogen samenwerken.
Ook het nieuwe liturgierooster moest worden samengesteld.
Allereerst ging Guda naar de regionale bijeenkomst, waar ze hoorde op welke
zondag van de maand bij ons een priester komt. Ook het voorstel van het
regiobestuur over de sluiting van 4 kerken was uiteraard onderwerp van gesprek.
Opmerkelijk genoeg was hierover nog weinig bekend bij de parochianen elders.
Hoewel het toch iets is, dat alle mensen aangaat.
Na dat overleg zijn er hier de bijeenkomsten en indelingen met de eigen
voorgangers, met de koren, de kosters, de lectrices en de collectanten, waarna
het rooster kan worden samengesteld. Vervolgens kunnen de liturgieboekjes
worden besteld, waarbij zorgvuldig wordt gekeken wanneer we bijv. in bepaalde
themavieringen onze eigen boekjes gebruiken.
Zo gebeurt er veel in de parochie. Soms op de voorgrond maar heel vaak op de
achtergrond zijn mensen samen bezig. Ook dat is Kerk-zijn.
Vriendelijke groet, pastor Tiny

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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Zomeractiviteiten voor senioren 2022
(voorheen Zomersoos)

Deze zomer worden er in de gemeente Medemblik weer diverse activiteiten
aangeboden voor senioren. Vanuit Zwaagdijk zijn er 3 activiteiten waar u zich voor
kan opgeven.
*Donderdag 30 juni: Swingo, een muzikale bingo met voor ieder een prijsje.
Locatie: Dorpshuis “Over de Leek” in Zwaagdijk
Aanvang: 14.00 uur
Kosten: € 7,-- per persoon
*Donderdag 28 juli: Schuitentocht
Vertrek: Boten-uitlaat Tolweg
Aanvang: 14.00 uur
Opsteek: “De Paus” voor koffie en gebak
Kosten: € 7,-- per persoon
*Donderdag 18 augustus: Optreden van “Skroivendevort”
Met als afsluiting een gezellige maaltijd
Locatie: Dorpshuis “Over de Leek” Zwaagdijk
Aanvang: 14.00 uur
Kosten: € 25,-- per persoon
U kunt zich opgeven bij Atie Dudink, De Gracht 10, telefoon 0228 75 2405
Betalen bij binnenkomst.
We hopen veel mensen te mogen begroeten op deze gezellige middagen.
U hoeft geen lid te zijn van een ouderenbond

Weten wat jouw
woning waard is?
Vraag naar de gratis waardebepaling!

ling:
Beoorde

8,7

Al 50 jaar dé lokale NVM makelaar
Aantoonbaar het beste resultaat
Een persoonlijke aanpak
Eerlijk advies
4 vestigingen in Noord-Holland

50 JAAR

• Purmerend • Hoorn • Edam-Volendam
• West-Friesland

hoorn@vanoverbeek.nl | 0229 - 27 17 77 | Lepelaar 3 | 1628 CZ Hoorn
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Tour du ALS (slot)
Hallo, nu ik dit schrijf op maandag avond (nee ik ben niet naar de
kermis, heb daar al ff bier genoeg gehad) ben ik alweer thuis.
Maar nog even over de donderdag, de dag dat het gebeuren moet.
Om zeven uur ‘s morgens vetrokken de eerste al en op de site is te zien welke
groepen er op bepaalde tijden vertrekken. Om half elf is de massastart, dit is
een heel emotioneel gebeuren vond ik. Degene die omhoog gaan en degene die
afscheid nemen van elkaar en nog een laatste aanmoediging kunnen geven. Dat
is echt een kippenvel moment hoor. Nou ja, zo in de loop van de middag komen
de eerste mensen alweer terug die vroeg zijn vertrokken. De fietsers komen zelf
terug en de lopers worden van bovenaf weer opgehaald met taxibusjes. Het schijnt
dat als je de hele tijd omhoog hebt gelopen met een bepaalde hoek in je enkels
dat dan naar beneden lopen heel moeilijk wordt. Ik weet het niet want ik begin der
niet an. Heb met Gerda jaren terug nog eens een heel stuk een berg opgelopen
en heb toen tegen haar gezegd: als je me dood wil hebben dan moeten we dit
vaker doen. (Is dus gelukkig nooit meer gebeurt). Daarom vind ik het zo’n prestatie
voor iedereen die op wat voor manier dan ook aan zo’n berg begint. Waar de start
vanmorgen was is nu de finish waar ondertussen dan veel mensen, kennissen,
vrienden of familie op de bekenden staan te wachten en daar dan maximaal voor
staan te applaudisseren, omhelzen of doet wat ie zelf wil. Heel emotionele taferelen
waar ikzelf ook zo de tranen om kan laten lopen. Wat een prestatie. Na terugkomst
kan dan het feest beginnen. Er zijn veel statafels en banken of je blijft gewoon
gezellig met een koppeltje staan en drinkt wat. Wat een gezellig groot feest en
met leuke muziek. Wanneer dat afgelopen is, is er voor de vrijwilligers het eten
klaar en daarna begint onze “bonte avond”. Heerlijk eten en daarna komt er ook
een muziekvereniging uit Brabant de boel nog ff gek maken voor een dansie, wat
aardig lukt. En zo is er weer een dag om, maar zeker één om nooit te vergeten.
Vrijdagochtend om acht uur eten en daarna begin ik met de shovel alle spullen op
het terrein bij elkaar te zetten zodat we de vrachtwagens snel kunnen laden. Dat
alles is een hele klus. We hebben vijf vrachtwagens, maar we moeten er vier laden.
Omdat de trailer met al het etenswaar leeg is. Dit is veel werk hoor en een hoop
passen en meten. Toen we bijna klaar waren en iedereen bijna al weg was kwam
er nog iemand achter dat er nog allemaal goudkleurige slierten in de bomen zaten
die er nog even uit moesten omdat de gemeente het terrein komt keuren. Het is
toch niet te geloven, moet ik met de shovel iemand optillen zodat die die rotzooi
uit de bomen kan trekken. Maar ik zal je vertellen dat dat niet erg lukt als ze al
een paar dagen in de boom zitten te waaien. Je trekt die dingen ook kapot en ze
zitten allemaal verward in de takken. Staan we met vijf chauffeurs gewoon meer
dan een half uur te wachten om die troep uit de bomen te halen die ze er met vier
spaghetti kanonnen in hebben geschoten. Het was een prachtig gezicht op dat
moment, maar zorg dan dat degene die die troep er in heeft geschoten het er ook
weer uithaalt. Goed na die ergernis de laatste spullen opgeladen en de trailers aan
de juiste trekkers gekoppeld. Ik trek nu een lege oplegger mee en dan es kijken of
ik wat meer snelheid kan houden berg opwaarts. Heen met de dieplader woog ik zo
ongeveer vijf en dertig ton en dan met 320 pk ga je nog zo’n beetje 30/32 km per
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uur omhoog. Vandaag de dag heeft iedereen zo’n beetje 480 pk. Mijn auto is van
1975 en dat was vroeger gewoon zo. Nu weeg ik misschien een ton of dertien en
inderdaad nergens last van en rij zo overal mee naar boven. Geen oponthoud meer
dus daarvan. Toen iedereen klaar was nog even gedoucht op de camping, afscheid
genomen van de laatst aanwezige mensen en om vijf uur in de middag vertrekken
we. Om een uur of acht nog ergens gegeten en om kwart over twaalf hadden we
een parkeerplaats gevonden waar we met vijf auto’s konden staan. Negen uur
verplichte rust en dus om kwart over negen konden we weer verder. Het is een hele
rit maar uiteindelijk reden we toch Nederland weer binnen. Nog heerlijk gegeten
met zijn allen bij de Molshoof (nee dit is geen typefout) in Kelpen Oler en daar ook
afscheid van elkaar genomen. Boven Eindhoven ging een ieder zijn kant op. Mijn
trailer moest naar Nistelrode waar ik hem afgekoppeld heb. Daarna met de losse
trekker naar huis waar ik om precies half elf zaterdag avond tuis kwam.
Een tocht van 2600 km, een fantastische ervaring rijker, met leuke mensen kennis
gemaakt en de waarheid van de ALS met eigen ogen daar gezien. De ziekte is
verschrikkelijk en we mogen hopen dat door onderzoek hier een medicijn voor komt
welke voor een oplossing kan zorgen of al zal het maar een verbetering van leven
zijn. En daar is nou juist het geld voor nodig. Ik wil hier vooral, al mijn sponsors
vanaf deze plaats nog een keer bedanken. Ik had op de dieplader aan weerskanten
een bord gemaakt van zestig centimeter hoog en twee en een halve meter lang
waarop alle sponsors vermeld staan van klein tot groot. Alle sponsors heel, heel
hartelijk bedankt voor het ongelooflijke bedrag waar ik nooit op had durven
rekenen. Het bedrag dat de stichting ALS door mijn inzet en jullie vrijgevigheid
bijgeschreven heeft gekregen is geworden: één en vijftig honderd en vijf en tachtig
euro. 5185.00 euro wat een fantastisch bedrag, door de sponsors opgebracht.
Deze vrijgevigheid van jullie dwingt me er toe volgend jaar zeker weer mee te doen
en hoop, dat ik dan weer een beroep op jullie kan en mag doen.
Voor wie Facebook heeft: Kijk daar ook es naar André Vriend waar ook mijn
verhalen staan en vooral ook foto’s.
Iedereen bedankt en de groeten van André Vriend

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.
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Bedankt:
Lieve tuinmensen:
Kevin en Moniek, Ted en Ewa, Jan-Anita-Jim en Sem,
Willem en Ingrid, Arno en Anne, Jolanda, Gerrit en Anneke,
jullie hartstikke bedankt voor het beschikbaar stellen van
de tuin, het gulle onthaal voor iedereen, de vrolijkheid en vriendelijkheid, de
gezelligheid……………………we hebben genoten!
Lieve muzikanten:
waaronder onze eigen Marcel en Ellen, Huub, maar ook Nirmala, Endome, Jan en
Jos, Jenta Schipper, Pink Onions, Emma Koning en band, Piet Meester met zijn
dochters, Koos Konijn, Theo en Margret, de “jonge” band van Rhytmm, SilverLining
Band, Ellis en Johan band,
heel, heel erg bedankt voor jullie enthousiaste, mooie, gezellige, verrassende, soms
sprakeloze optredens…………………………………….we hebben genoten!
Lieve bezoekers:
bekenden, familie, onbekenden, muziekliefhebbers, luisteraars, meezingers,
genieters, dansers, mooi-aan-staanders, natuurlijk iedereen die er was,
hartstikker bedankt voor jullie aanwezigheid en support en enthousiame
………………………we hebben genoten!
EN IK DENK DAT IEDEREEN ERG GENOTEN HEEFT,
DUS VOLGEND JAAR, GAAN WE LEKKER DOOR.
Namens Nexus, met lieve groet, Gea

Rita Feld

Persoonlijke Uitvaartzorg

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

Bij overlijden, dag en nacht bereikbaar
06 - 203 338 84
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AZOV Musicals brengt ouderwets
topvermaak met ‘de Jantjes’
De Nieuwe Haven Abbekerk 🎭
29 & 30 Oktober 2022
Drie gezworen vrienden nemen na enkele tegenslagen op
liefdesgebied afscheid van hun zo geliefde Amsterdam. Als
matroos bij de marine vertrekken ze naar Nederlands-Indië. Net
als in de Jordaan maken ze van alles mee, en als ze na 6 jaar
terugkeren blijkt er dan ook een hoop veranderd..
In deze tijdloze musical brengen wij het café van tante Piet en al
haar eigenzinnige stamgasten naar u toe op 29 oktober om 20.00
uur en 30 oktober om 15.30 uur in de Nieuwe Haven in Abbekerk.
Met live orkest en de klassiekers als “Word nooit verliefd”,
“Draaien” en “Als je huilt ben je een stakker” belooft dat een zeer
gezellige avond te worden. Mis het niet en koop kaarten voor €20,via www.azov.nl
AZOV Musicals is een amateur musicalvereniging uit West-Friesland
met ongeveer 30 leden en één gemeenschappelijke passie: musical.
Ons doel is zo veel mogelijk mensen op een laagdrempelige wijze
kennis te laten maken met musical en alle facetten hiervan, of het nu
op het toneel is, in de zaal of achter de schermen. De shows worden
begeleid door professionele muzikanten, regie, choreografie,
licht en geluid.
bladzijde 9
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En dan is het alweer voorbij…
Wat was kermis Zwaagdijk-Oost 2022 weer een onvergetelijk weekend & wat
hebben we dit feestje gemist de afgelopen jaren! Wij zijn enorm blij dat we er dit
jaar weer alles aan hebben mogen doen om er een top weekend van te maken voor
jullie. Hopelijk is dat ons gelukt en mogen we dit nog vele jaren voor jullie doen! Wij
willen iedereen in ieder geval ontzettend bedanken voor jullie komst, enthousiasme
en de positieve reacties!
We willen graag Café de Ark in het speciaal bedanken voor de fijne samenwerking
gedurende de periode naar de kermis toe en tijdens de kermis.
Ook willen wij graag De Donderstienen bedanken voor hun inzet en enthousiasme
voor de activiteiten voor de jeugd! Hopelijk kunnen we dit samen voort gaan zetten.
Natuurlijk willen wij ook onze vrijwilligers, opbouwers, spelbegeleiders, deelnemers,
schminkers en EHBO-ers bedanken voor hun inzet tijdens onze kermis. Zonder
jullie had het niet zo’n mooi weekend geweest!
Ook nogmaals bedankt voor alle sponsoren, mede dankzij jullie hebben we dit
afgelopen weekend mogelijk kunnen maken. Zonder jullie steun zou de kermis niet
zijn wat het nu is. Enorm bedankt namens het Kermiscomité!
- Café De Ark
- Keukenloods
- Knipping
- Michael Nobbe Optiek
- Laan Flora facilities
- Molenaar Westfriesland Holding
- Schouten Tulips
- Plantenkwekerij Gitzels B.V.
- Mercurius Administatie
- Rainbow Colors
- Kino’s Kraanverhuur
- Sijm Agro
- Renault Depot
- Sven’s Klussenbedrijf
- KaRo BV
- Laan Used Machines
- Beauty by Destiny
- Caravanstalling Groot
- C.O.R. C.V.
- Karma Wervershoof
- Dekker Glascultures BV
- Ursem Timmerwerken
- Duijn Teamsport
- Blankenzee Onderhoud & Technische Service
Wilt u kermis Zwaagdijk-Oost volgend jaar ook sponsoren? Dat kan! Neem dan
contact met ons op via: kermiszwaagdijk@hotmail.com
De winnaars van het Beerpong toernooi op vrijdag waren:
•
Alle Neefjes & Guido van der Gracht!
Wat goed dat jullie de titel konden behouden na 2019. Nogmaals gefeliciteerd
jongens!
Tijdens de Kermis Games zijn er verschillende prijzen weggegeven, dit mede
doordat de teams alles uit de kast halen om zo leuk en origineel mogelijk verkleed
te komen! Hiervoor willen wij alle teams dan ook heel erg bedanken! Dit maakt de
Games echt compleet!
Het team “Puntloos” heeft met de Kermis Games de meeste punten behaald! Hoe
gek dat ook klinkt...
Team “Onbekend” ging aan de haal met de prijs voor het best verkleedde team
bladzijde 10
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namens het Kermiscomité!
Daarnaast hadden we dit jaar 2 André & Mathieu prijzen, deze waren
gewonnen door de teams “Liever bier dan baco” & “Messiah”.
Allemaal nogmaals gefeliciteerd!!
SOCIAL MEDIA
Via onze social media kanalen zullen wij de foto’s van afgelopen kermis delen.
Hebben jullie zelf nog foto’s van afgelopen weekend? Dan mag je die altijd naar ons
mailen.
Volg ‘Kermis Zwaagdijk-Oost’ op Facebook en @kermiszwaagdijkoost op
Instagram. Of kijk op www.kermiszwaagdijkoost.nl
Wij hebben erg van jullie genoten deze kermis! Bedankt voor de komst en hopelijk
tot volgend jaar!! Tips en tops zijn altijd welkom zodat wij er volgend jaar een nog
betere kermis van kunnen maken! Laat dan een privéberichtje achter of stuur een
mailtje.
Trotse groeten van een brak maar zeer voldaan Kermiscomité,
Kevin Neefjes, Joost Fischer, Niels Wittenberg, Ashley Haring, Mees Laan, Nils
Dekker, Lieke Ruiter & Sofie Lakeman

De kermis is weer voorbij
Afgelopen zaterdag was de kermis voor de kinderen een topper! We willen jullie
allemaal bedanken voor jullie komst en jullie gezelligheid.
Het begon al met een lange stoet fietsers over de Zwaagdijk en direct na aankomst
kon het feest beginnen. Spelletjes, schminken, popcorn, limonade en een
snoepkraam. Ook eendjes vangen en een schiettent zorgden voor vermaak. Het
was een leuke drukte.
Daarna een volle tent om te kijken naar de optredende artiesten bij Zwaagdijk’s
Got Talent. 5 acts trakteerden het publiek op fantastische dansshows (Sarah en
Inge, Annelieke en Fabienne, Paulien en Nina), een heuse goochelshow (Florine
en Ian) en het dak ging eraf bij de laatste act! (Noud, Chaz en Roy) Wat een feest!
Na lovende woorden ging de deskundige jury in beraad, dat was spannend want
iedereen had het goed gedaan. De winnaars van 2022 zijn Annelieke en Fabienne
geworden! Zij mochten de grote prijsbeker in ontvangst nemen. Ook kregen alle
deelnemers een mooie medaille.
Na de talentenjacht was er een loterij met prijzen en er werd afgesloten met een
gezellig Frizzfeest voor de tieners. Het bleef een lange gezellige middag met een
hoge opkomst waar we heel blij mee zijn!
We willen iedereen die geholpen heeft om deze middag een succes te maken
hartelijk danken.
Het volgende uitje dat we organiseren is de doe-dag op zaterdag 24 september!
Graag tot ziens.
Groetjes van de Donderstienen.
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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

Keezavond 17 juni
Aankomende vrijdag 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, tot vrijdag!
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. Voor
het toernooireglement verwijzen we je graag door naar www.rkvvzwaagdijk.nl

Programma Knipping familie/vrienden toernooi 2022
Poules
Poule A

Poule B

Poule C

1

Familie Neefjes

Familie Jansen

Familie Dekker

2

Familie Hekelaar

Familie Korver/
Houtsma

Familie Pronk

3

Familie Blom

Familie van Diepen

Familie Groot

4

Familie Sijm

Familie Ursem

Familie Laan

5

t Vlaggeschip
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Veld 1

Veld 2

Veld 3

Veld 4

10.00

Neefjes - Hekelaar

1

Blom - Sijm

2

Jansen - Korver/
Houtsma

3

10.20

van Diepen Ursem

4

Dekker - Pronk

5

Groot - Laan

6

10.40

Neefjes - ‘t
Vlaggeschip

7

Hekelaar - Blom

8

11.00

Jansen - van
Diepen

9

Korver/Houtsman Ursem

10

Dekker - Groot

11

11.20

Sijm - ‘t Vlaggeschip

12

Pronk - Laan

13

Neefjes - Blom

14

11.40

Pauze

12.00

Hekelaar - ‘t
Vlaggeschip

15

Neefjes - Sijm

16

Jansen - Ursem

17

12.20

Pronk - Groot

18

Korver/Houtsman van Diepen

19

12.40

Dekker - Laan

20

Hekelaar - Sijm

21

Blom - ‘t Vlaggeschip

22

13.00

Pauze

13.15

4A - Beste nr
2 (2B of 2C)

23

3A - Minste nr 2
(2B of 2C)

24

3B - 4C

25

3C 4B
- 26-

13.35

2A - Beste nr
1 (1B of 1C)

27

Plek 5/6
13.55

Winnaar 23 Winnaar 24

14.15

Winnaar 27 Winnaar 28

1A - Minste nr 1
(1B of 1 C)

28

Plek 7/8
29

Finale

Verliezer 23 - Verliezer 24

Plek 9/10
30

Winaar 25 Winnaar 26

Plek
11/12
31

Verliezer 25
- Verliezer
26
-32-

Troostfinale
33

Verliezer 27 - Verliezer 28

34

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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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

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
Eerste wedstrijd 10:00 uur. Vertek 9:30 uur.
Rijders; de ouders van Joe Sijm en Wout Karsten
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
Eerste wedstrijd 10:00 uur. Vertrek 9:30 uur.
Rijders; Sil Koster en Noud Koeman
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
Eerste wedstrijd 10:00 uur. Vertrek 9:30 uur.
Rijders; de ouders van Stijn kok
SEW-toernooi 			
zaterdag 02 juli 2022
Kuubskisten-toernooi 		
zaterdag 09 juli 2022
VVS’46-toernooi 			
zaterdag 27 augustus 2022
JO11
Hauwert-toernooi 			
zaterdag 18 juni 2022
Eerste wedstrijd 10:30 uur. Vertrek 10:00 uur.
Rijders;de ouders van Milan Aker en Lennon Blokker
Kuubskisten-toernooi 		
zaterdag 09 juli 2022
VVS’46-toernooi 			
zaterdag 27 augustus 2022

bladzijde 15

www.dorpsblad.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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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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Jaarrekening nodig
voor uw onderneming?

Vraag
vrijblijv
en
een off d
erte
aan!

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

www.merad.nl

