
 

 

    

        26 augustus 2022
      50e jaargang no. 2536

    De Schakel    



Voor alle behandelingen:

Volkersweg 43 1684 NW Zwaagdijk

Gediplomeerd trimster

www.tsmitje.nl info@tsmitje.nl

wassen en föhnen

knippen en plukken

ontklitten en ontwollen

scheren en borstelen

nagels en oren

06-40103476

Bij overlijden, dag en nacht bereikbaar
06 - 203 338 84                                             www.uitvaart.ritafeld.nl

Afscheid zoals ú het wenst 

Aandacht, warmte en betrokkenheid 
zijn de manier waarop ik samen met 
mijn team de uitvaart van u of uw 
dierbare verzorg. Ongeacht of en 
waar u verzekerd of lid bent.

Rita Feld is ook eigenaar van 
Uitvaartcentrum Johannes Poststraat, Hoorn

Rita Feld 
 Persoonlijke Uitvaartzorg
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 Oplage per week 350  
 Zwaagdijk-Oost 26-08-2022 50e jaargang no 2536

   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 

30 augustus   Vergadering Dorpsraad, Dorpshuis, 10.00 uur
 Oud papier Veteranen
31 augustus  KBO Koersbal, sjoelen , klaverjassen.
09 september Sport instuif 15.00-17.00u   handbal, voetbal en tennis
15 september   Algemene ledenvergadering RKVV Zwaagdijk
24 september Burendag Nexus,Dorpsfeest
27 september Oud papier 4e elftal
25 oktober Oud papier 3e elftal
22 november Oud papier 2e elftal
25 november  WK-avond gemeenschapsveiling RKVV Zwaagdijk
17 december  Kerstavond RKVV Zwaagdijk, Quick en Centecor
20 december Oud papier Veteranen\

2023
08 januari  Nieuwjaarsreceptie RKVV Zwaagdijk
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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: 22ste Zondag door het jaar.

Zondag 28 augustus om 10.00 uur: Eucharistieviering met Pastoor J. van Dril.   
 Gemengd koor. 
 Na de viering is er een deurcollecte voor de MIVA.

Mis- en Gebedsintenties.
Voor het bruidspaar in onze gemeenschap: 
Dat zij met vreugde uitzien naar deze bijzondere dag.
 Overleden familie Verdonk-Bijman
 Joris en Tiny Wiering-Schilder, Kees Dorrestein en Bennie
 Jo en Gré Sierkstra-Boots, André Sierkstra
Voor onze zieken thuis en in een verpleeghuis en voor alle oorlogsslachtoffers. 
Dat zij allen die steun en aandacht krijgen, die ze verdienen.

Themastelling: Om de kwetsbaren.
Macht, eer, prestige, rijkdom……diep van binnen bekoort het ons allemaal. De 
lezingen van vandaag dagen ons uit om niet toe te geven aan deze menselijke 
neigingen naar ‘meer’ voor onszelf – maar om juist nederig te zijn en ons om de 
kwetsbare medemensen te bekommeren, zonder er iets van hen (of bijvoorbeeld 
bewondering van anderen) voor terug te verwachten. Om genoegen te nemen met 
de plaats die ons gegeven is.
Bron: Bern Media Liturgie.
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Koster:  G. Karsten-Slaman
Collectant:  H. Wünsche
Lectrice:  A. Bakker

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

Kerkelijke agenda. 
Zondag 4 september om 10.00 uur: Woord en Communieviering met Pastor T. 
Immen-Bruinsma.
13 september parochievergadering in de ‘Doorgang’.

Voor velen is de vakantie weer voorbij

Na een weekje fietsen door Overijssel lag de nieuwe Schakel alweer bij de post. En 
kwam er een app, dat de eerste zondagviering in de kerk samen met het koor weer 
mooi was en dat voorganger Peter een inspirerende overweging had. 

Dit herinnerde me aan de drie ‘vakantievieringen’ in de kapel. 
De eerste keer was van 10 tot 11 uur een ‘kerkopenstelling’. Er was muziek, er kon 
een kaarsje worden aangestoken en Ans had voor mooie teksten en lekkere koffie 
gezorgd. 
En ook was er regen, heel veel regen. Nu bijna niet meer voor te stellen, maar het 
plensde de hele dag. Maar wij zaten met een weliswaar klein groepje zo gezellig 
aan de koffie, dat het bijna half 12 was voor we opruimden. 

De beide andere zondagen was er wel een viering, waarbij organist Peter ons 
begeleidde. Wellicht door het mooie weer was de opkomst onverwacht goed. En dat 
was mooi want de kapelvieringen zorgen altijd voor een aparte sfeer. Het lijkt of de 
Geest er gemakkelijker waait.
Nu konden we vanwege de warmte ook wel wat wind gebruiken, de grote 
kapeldeuren gingen open. Maar dat was ook om degenen, die niet meer in de kapel 
pasten er toch bij te laten horen.

Ook na deze vieringen was er koffie, die door Ria en vele vrijwilligers werd 
verzorgd, die ook alles weer met vereende krachten opruimden.  
Vieringen in de kapel, zo vertrouwd dicht bijeen, zo bijzonder samen. Iemand vroeg 
me of dit niet vaker kan…..

Vriendelijke groet, pastor Tiny
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In memoriam Gert Boos

Gert is in Wervershoof geboren op 5 maart 1935 als vijfde van 
de 14 kinderen Boos. 
Hoewel hij graag wilde doorleren, begon hij op 12jarige leeftijd 
bij opa Boos te werken, later bij Simon Huiberts.

In de oorlog was hij erbij toen er iemand in de Hoek werd 
neergeschoten. Het maakte diepe indruk op hem maar hij sprak er bijna nooit 
over. Wel over de mensen die langs kwamen en voedsel of onderdak kregen. 
Sociaal zijn kregen de kinderen Boos van jongs af aan mee.

Er werd veel gezongen in huize Boos. Op ieder familiefeest met het 
Bozakkenkoor en ook  zong Gert in het jongenskoor en 50 jaren lang in het 
herenkoor.

Op Westwouder kermis ontmoette hij Sitha. Ze trouwden en kregen 4 
kinderen: Ageeth, Josefien, Ard en Irene, die tot zijn grote trots zijn passie 
voor zingen deelden.

Toen Gert de zaak van zijn vader kocht, werd verbouwen zijn nieuwe passie. 
Maar zijn echte talent was loodgieter: lassen, gasfitter, verwarmingen en 
boilers installeren, dakdekken, zinkwerk enz. Daarnaast repareerde hij oude 
klokken, sleep schaatsen en puzzelde van 2 dozen onderdelen een DKW-
motor in elkaar.
En eens per jaar gingen ze een lang weekend met de kaartclub naar 
Duitsland. Later volgden  verre vakanties naar Zuid Afrika, Vietnam, Berlijn, 
Londen, Italië en China. 

Na zijn 40e  ging zijn gezondheid achteruit. En na een hartoperatie betrok Ard 
de zaak en verhuisden Gert en Sitha naar Zwaagdijk. Maar zijn hoofd bleef 
jong, hij was actief op internet en maakte ook hier zijn verbouwingsplannen. 
En als de kleinkinderen kwamen werd er samen gezongen, getekend of 
gevaren. Wat was hij trots op hen. 

Maar onverwacht ging zijn gezondheid snel achteruit. Gert werd opgenomen 
in het ziekenhuis en daar bleek hij ernstig ziek te zijn. Op 18 juli is Gert op 
87jarige leeftijd  overleden. Zijn afscheidsviering was in Wervershoof met het 
kerkkoor, waar hij 50 jaren lang bij had gezongen. Gert ruste in vrede.
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MIVA-collecte 2022: 
Medische zorg voor de meest kwetsbaren in Tanzania

Dit jaar steunen we met de MIVA-collecte het werk van dr. Geofrey in Tanzania. Hij 
zet zich in voor goede primaire gezondheidszorg in het westen van Tanzania, waar 
het rotsachtige landschap voor uitdagingen zorgt.
De wegen zijn er slecht en alleen met een terreinwagen kan het ziekenhuis bereikt 
worden.
Deze auto wordt gebruikt door doctoren en verpleegkundigen en wordt ook gebruikt 
als ambulance.
Een extra auto zou de hulp aan de gemeenschap nog verder verbeteren.

A.s. zondag, na de zondagsviering wordt er een deurcollecte gehouden.
Deze wordt van harte bij u aanbevolen!

Hartelijke groet,
Kerk & Samenleving
 

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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Kerkwerken

Hallo dames en heren,
Na de zomer moet de kerk binnenkort weer schoon gemaakt worden.
Wij willen groep 3 vragen of zij in week 36 dit is van 5 tot 9 september de kerk
willen werken. De volgende dames en heren willen wij uitnodigen aanwezig te zijn:

Janet Langedijk-v.d. Berg, contactpersoon tel. 0228-581317
                                           e-mail: a.langedijk@quicknet.nl
Mieke Koeman-v.d. Burg
Ineke Kolken-Jansen          Madeleine Schouten-Bakker
Jan Oudeman                     Hans Konijn
Gerard Kuip.
Overleg met elkaar welke dag het voor iedereen gelegen komt.
U heeft allemaal een overzicht van 2022 van de groepen ontvangen.
Hartelijk dank namens de parochie.

Groeten,
Lyda Schouten

Dé schoorsteenveger uit West-Friesland

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

Hoekstra Schoorsteen 
De Factorij 28K, 1689 AL Zwaag 

info@hoekstraschoorsteen.nl

                     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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Dorpsfeest/burendag/gezamenlijke verenigingen.

Beste Zwaagdijkers,

Zoals u al eerder in de Schakel heeft kunnen lezen, willen wij op 24 september 
een “BURENDAG” organiseren. 

Maar omdat de “roep” om een “echt ZWAAGDIJKER DORPSFEEST” steeds 
luider klinkt, hebben we samen met de verschillende verenigingen van Zwaagdijk 
gemeend om dit feest op die 24e te laten plaatsvinden. 
En u allen bent hierbij van harte uitgenodigd.

Wat is de bedoeling?

Allereerst hebben we de geweldige BAKWEDSTRIJD weer 
ingevoerd: Heel Zwaagdijk Bakt, en kunnen we ons hopelijk 
verheugen op een lekker stukje gebak bij de koffie of thee ( vanaf drie uur).

Dan krijgt u in de week van 2 september een Zwaagdijker dorpsquiz in uw 
brievenbus, die u samen met uw buren, uw teamgenoten, of uw vrienden kunt gaan 

maken, liefst groepjes van 6 personen maar minder mag ook, en die 
quiz mag u inleveren op de adressen die op het quizformulier staan. 
De prijsuitreiking is die 24e tijdens het feest.
Op deze feestelijke-gezellige- dag mag een muziekje natuurlijk niet 
ontbreken, en wij zijn dan ook heel blij dat we JOHNNY CONTANT 
bereid hebben gevonden om te komen spelen. 
Ook zijn we bezig met een snackwagen............................
Natuurlijk wordt ook aan de jeugd gedacht, we hebben twee 
springkussens en ws. komen er nog wat spelletjes bij, maar e.e.a. is 
nog in overleg.

Dit hele gezellige, voor het hele dorp, feest begint om drie uur, met koffie en wat 
lekkers, en vindt plaats op en rond het sportterrein.

Wij hopen dat u allemaal mee gaat doen met de quiz, en 
eventueel met het bakken van wat lekkers, 
en vooral.......................

DAT U AANWEZIG BENT!

Namens de handbal, tennis, Donderstienen, voetbal, het Kermis-comité en Nexus, 
groeten Gea
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RKVV Zwaagdijk 
Site: http://www.rkvvzwaagdijk.nl
E-mailadres: info@rkvvzwaagdijk.nl

Shirt Sponsors RKVV Zwaagdijk 2021-2022:
Senioren: 
Senioren 1 Sijm Agro       
Senioren 2 Mercurius Administraties / Boy’s Fruits
Senioren 3 Ursem Timmerwerken en diverse andere sponsors   
Senioren 4 Horizon Flower Family
Veteranen 45+ Keukenloods  
Junioren: 
JO16 West-Friesland Plant 
JO11 Kwekerij Amaranth & Horizon Flower Family 
JO9 Kwekerij Amaranth & Horizon Flower Family 
JO8 Kwekerij Amaranth & Horizon Flower Family 
JO7 Kwekerij Amaranth & Horizon Flower Family 
Kabouters Kwekerij Amaranth & Horizon Flower Family 
 
Oefenprogramma 1e elftal
Donderdag 25-aug KGB  1 – Zwaagdijk 1  20:00 uur 
Zondag 28-aug  Zwaagdijk 1 – Medemblik 1 13:00 uur 
Zondag 4-sep  1e bekerwedstrijd  14:00 uur 
 
P r o g r a m m a   z o n d a g   4   s e p t e m  b e  r
 
Zwaagdijk 1 – CTO’70 1  
  Aanvang 14:00 uur Beker Scheidsrechter: D. Poot 
 
Zwaagdijk 2 – Purmersteijn 3  
  Aanvang 11:00 uur Beker Scheidsrechter: NNB  
 
KGB 6 – Zwaagdijk 4    
  Aanvang 14:00 uur Beker  Vertrek 13:00 uur 
 
MOC 35+1 – Zwaagdijk 45+1  
  Aanvang 11:00 uur Beker Vertrek 10:00 uur 
 
Spartanen JO19 – Zwaagdijk JO19 -1 
  Aanvang 14:00 uur Beker Vertrek 13:00 uur 
 
Terreindienst: 4 september: Maickel Sijm 
Lijnentrekken: 3 september: Arjen Vijn 
 
Indeling senioren elftallen 
Vanaf afgelopen vrijdag zijn de competitie indelingen van de senioren elftallen weer 
bekend geworden. Kijk op www.rkvvzwaagdijk.nl voor de betreffende indelingen! 
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Minutenspel 2022-2023 
Vanaf het seizoen 2015-2016 is het minutenspel geïntroduceerd in Zwaagdijk. Ieder 
seizoen kunnen leden, supporters, vrijwilligers, sponsors en andere betrokkenen 
van RKVV Zwaagdijk zich inschrijven voor het minutenspel. Het seizoen staat bijna 
weer op het punt van beginnen. Bij een nieuw seizoen hoort natuurlijk ook weer een 
nieuw minutenspel.

Elke thuiswedstrijd ontvangt de deelnemer een willekeurig nummer tussen de 1 en 
de 90. Wordt er in jou minuut gescoord? Dan win jij het minutenspel van de desbe-
treffende thuiswedstrijd 
 
Elke minuut kost weer €20.
Elke thuiswedstrijd wordt er €50 uitgekeerd.
Ook bij eventuele promotie c.q. degradatie wedstrijden.

De minuten kunnen weer worden aangekocht bij Peter Beers en of Ellen Neefjes. 
 
Balsponsors gezocht 
Zou jij graag een keer de balsponsor willen zijn bij een thuiswedstrijd van Zwaag-
dijk? Neem dan contact op met Han Ursem of Ellen Neefjes, of stuur een mailtje 
naar info@rkvvzwaagdijk.nl  
 
Reclamebordsponsors gezocht 
Zou jij graag met een reclamebord van jouw bedrijf langs het hoofdveld van Zwaag-
dijk willen staan? Neem dan contact op met Han Ursem of stuur een mailtje naar 
info@rkvvzwaagdijk.nl 
 
ALGEMENE LEDENVERGADERING
Bij deze nodigt het bestuur van de RKVV Zwaagdijk haar leden, jeugdleiders, trai-
ners en de ouders van de jeugdleden uit, om op donderdag 15 september 2022 om 
21.00 uur aanwezig te zijn op de algemene ledenvergadering in de kantine van de 
RKVV Zwaagdijk, het adres is Toernooiveld 10 Zwaagdijk Oost.

AGENDA:
01. Opening
02. Notulen van de vergadering van 9 september 2021
03. Jaarverslag van de secretaris ( voorzitter) over seizoen 2021/2022
04. Jaarverslag van de penningmeester over het seizoen 2021/2022
05. Verslag van de kascommissie en aanstelling nieuwe kas commissie
06. Mededelingen en binnen gekomen stukken
07. Bestuursverkiezing. Aftredend en herkiesbaar zijn Rick Deken, 
 Rens van Diepen en Cees Sierkstra.  De leden kunnen tegen kandidaten 
 voordragen mits deze voordracht is ondertekend door tenminste 3 leden en 
 uiterlijk 5 dagen voor de vergadering is ingediend bij de secretaris.
08. Donateurskaarten
09. Kantine beheer
10. Contributie 
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11. Tarieven kantine
12. Competitie en training
13. Rondvraag 
14. Sluiting 

Het bestuur hoopt op een grote opkomst daar er door de opkomst van de leden blijk 
wordt gegeven dat zij ook belangstelling hebben voor hun eigen vereniging.
Namens het bestuur Cees Sierkstra (voorzitter) 
 
Datums voor in de agenda: 
15 september 2022: Algemene ledenvergadering
25 november 2022:  WK-avond gemeenschapsveiling 
17 december 2022:  Kerstavond 
8 januari 2023:    Nieuwjaarsreceptie 

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

De ideale plek voor al uw...

•	Familie	aangelegenheden	
	 (feest/uitvaart/kraamfeest)
•	Sport	activitieiten	(ook	tennis)
•	Culturele	activiteiten
•	Spelletjes	dag	/	avond
•	Biljart	(snooker)	avond
•	Kinderfeestjes
•	Vergaderingen
•	Kaart	drive Barruimte / kleine vergaderzaal 

te huren per dagdeel en gymzaal per uur.

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

• Boxsprings • Dekbedden
• Slaapkamers • Dekbedovertrekken
• Ledikanten • Hoeslakens
• Matrassen • Moltons
• Latten bodems • Kussens
• Matras beschermers • Slopen

Voor uw perfecte nachtrust!

www.actiematras.nl          info@perfectslapenwognum.nl
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Handbal Vereniging Quick
Meer informatie: zie www.handbalquick.nl 
            en www.handbal.nl

Donateurskaarten 
We zijn officieel gestart met het nieuwe seizoen! 
De donateurskaarten zijn even weggeweest maar worden de komende weken 
verkocht door onze leden en vrijwilligers aan de deuren op Zwaagdijk. 
Met een donateurskaart van 7,50 euro steunt u onze vereniging en kunt u vijf keer 
een kop koffie of thee halen in de kantine van Quick. De consumpties zijn dus 
alleen in het buitenseizoen in te wisselen. 

Trainingen 
Senioren:
Dinsdag 20:00 uur tot 21:30 uur Quick veld 
Jeugd vanaf 23 augustus: 
Dinsdag 18:30 uur tot 20:00 uur. Quick veld. C1, C2 en D1
Donderdag 18:30 uur tot 20:00 uur Hauwert veld. C1 en C2

Teamindeling jeugd 
Quick-Hauwert 
C1

Hauwert-Quick 
C2

Hauwert-Quick 
D1

Mara Ursem Q
Esmee Koeman Q
Maud Dudink Q
Yanthe Grinhuis Q
Carice Neefjes H
Marleen de Groot H
Mees Veldkamp

Teamverantwoordelijke: 
Yvonne Siekstra 

Anouk Sijm Q
Fabiënne Blokker Q
Evi Koeman Q
Emma Groot H
Floortje Vriend H
Melanie Bankersen H
Nicole Brugman H
Anouk vriend 

Jonna Grinhuis Q
Sepp Blokker Q
Sam Groot H
Elvira van der Ham H
Sara Steltenpool H
Claudia Stapel H
Lotte Vriend H
Melle Steltenpool H
Mike van der Ham

Zaal/velddiensten 
We verwachten dat de zaal/velddiensten geregeld worden door ouders en/of 
speelsters.

Programma veldcompetitie 

Senioren 1
4 September   13:30 Graftdijk DS 1 – Quick DS1 Grafdijk 
    Sportcomplex 
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Recreanten 1 
31 augustus    20:00  Quick DWM1 - Excelsior ’53 DMW1 Veld Quick 
5 september   19.00  Hauwert DWM1 - Quick DMW1  Veld Hauwert  
  
D/C-jeugd Quick-Hauwert 
28  augustus  11:15   Quick/Hauwert DC1 – Andijk DC1  Veld Quick
4  september  12:15   Niedorp C1 – Quick/Hauwert DC1 Sportcomplex 
    Nieuwe Niedorp 

D/C-jeugd Hauwert-Quick 
28  augustus  10.00  Hauwert/Quick DC2 - St. George DC1  Veld Quick  
 

D-jeugd Hauwert-Quick 
28 augustus  13.30  Hauwert/Quick D1 - St Georde D1  Veld Hauwert 

Nieuwe handballen te koop 

Wanneer iemand een nieuwe bal wil aanschaffen, stuur dan een 
mailtje naar quick@handbal.nl  Het gaat om de ‘Geel-Blauw-Rode’ 
ballen van het merk X-treme in zowel maat 1 (voor de E-jeugd en 
D-jeugd) als maat 2 (vanaf de C-jeugd). Daarbij ook de licht blauwe 
‘zachte’ ballen maat 1 (F-jeugd). 

Aanschafprijzen: X-treme ballen (E-jeugd – Senioren): €22,50 per stuk
Zachte bal (F-jeugd): €17,50 per stuk.



Belangrijke  telefoonnummers  en  e-mailadressen
Alarmnummer Ambulance-Brandweer-Politie     112                                                                            
Politie                                              0900 88 44
Centrale  Huisartsenpost                 0229 297 800
Dijklander Ziekenhuis [Westfries Gasthuis]     0229 257 257
Uitvaartvereniging St Barbara ( 24 uur) 06 509 63 029
Gemeentehuis         0229 856 000
Meldingen richting gemeente   0229 856 000
 Of www.medemblik.nl
 Of via Fixi-app op uw smartphone.
Maatschappelijk werk/wmo: wijkteam-oost  0229 856 000  [toets1] 
Huisvuil en Ongedierte bestrijding HVC    0800 0700
 [email : klantenservice@hvcgroep.nl]
St.Jozef Parochie: Mevr. J.Boon-Neefjes 0228 58 3162
St. Jozef School: Mevr. J. Schooneman 0228 58 1424
Dorpsraad Zwaagdijk-Oost: Dhr. P. Dekker      0612 997 986
Uitvaartvereniging  St.Barbara (24 uur)     06-50963029
Plaats van de AED’s :
 In het MFA [binnen] contact via Els Smit 0228 582698
 Bij de voetbal [buiten]
 Gezinshuis Zwaagdijk, Zwaagdijk 132a [buiten]
    J. Schipper, De Gracht 23, Zwaagdijk



Korting o
p je

hypothe
ek*

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
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