
 

 

    

        18 november 2022
      50e jaargang no. 2548

    De Schakel    



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 18-11-2022 50e jaargang no 2548 

 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 

18 november  Klaverjassen in Dorpshuis
20 november Intocht Sinterklaas, Donderstienen
22 november Oud papier 2e elftal
23 november Koersbal, sjoelen en klaverjassen 
25 november  WK-avond gemeenschapsveiling, RKVV Zwaagdijk
29 november  Dorpsraad 
30 november Koersbal
30 november Sinterklaasmiddag KBO in de MFA
07 december Koersbal, sjoelen en klaverjassen 
14 december Koersbal
15 december Presentatie Hist. Jaarboek “Den Swaegh Dyck”
16 december  Kerstviering  KBO in de MFA
17 december  Kerstavond RKVV Zwaagdijk, Quick en Centecor
18 december WK quiz o.l.v.  Stefan Oudeman met aansluitend WK-finale
20 december Oud papier Veteranen
21 december Koersbal, sjoelen
30 december  Klaverjassen in Dorpshuis

08 januari  Nieuwjaarsreceptie RKVV Zwaagdijk, Quick en Centecor
15 januari  Voetbal quiz o.l.v. Ted Sijm
21 januari  Uitvoering WIK
27 januari Uitvoering WIK
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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: Christus Koning.

Zondag 20 november om 10.00 uur: Woord en Communieviering met J. Schipper.  
        Gemengd koor.

Gebedsintenites.
 Maria Hoendervanger en Ger van Meerbeek
 Theo Verdonk, Corry Verdonk, Eduard Verdonk
Voor onze zieken thuis en in een verpleeghuis en voor alle oorlogsslachtoffers. 
Dat zij allen die steun en aandacht krijgen, die ze verdienen.

Themastelling: Denk aan mij.
‘Denk aan mij’,  vraagt de misdadiger die samen met Jezus gekruisigd is. In zijn 
wanhoop, tegen alles wat hij om zich heen hoort, is zijn geloof en vertrouwen groot. 
Het geeft hoop voor allen die het moeilijk hebben, die wanhopen door wat het leven 
brengt. Ook in de overige lezingen komt dit vertrouwen naar voren naast de inzet 
voor het zoeken naar eenheid en vrede.
‘Denk aan mij,’ toont een verbondenheid met Jezus en met God. In Hem is alles 
geschapen, door Hem is er verlossing. Wanneer wij ons aan Hem overgeven, is 
die verlossing ook voor ons mogelijk. In ‘denk aan mij’ laten wij, naast de vraag om 
steun, tegelijk onze eigen overgave aan Hem zien.

Bron: Bern Media Liturgie.
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Lector:   T. van Diepen-Jonker
Koster:   J. Oudeman
Collectant:  R. Wiering-Dorrestein

De collecte in de vieringen 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 27 november om 10.00 uur: Eucharistieviering met Kapelaan J. A. Correa.

Delen maakt blij

Bij de kinderkoorrepetitie vertelde een meisje me:  ‘Ik ben nog nooit in de kerk 
geweest en ik vind het er best mooi”. Die opmerking deed wel iets met me. 
De kerk, zo’n apart en mooi gebouw, midden in het dorp en je bent er nog nooit 
geweest. 
Zijn we dan wel goed bezig? Zo’n mooi gebouw moet je toch met elkaar delen?

En dat delen blij maakt, hoorden we zondag over die jongen die zijn brood en vis 
deelde en in de verhalen over St. Maarten en Sint Nicolaas. We merkten het ook 
bij al die mensen, groot en klein, die bij de voorbereidingen én in de viering 
hun tijd met elkaar deelden. Met als gevolg veel blije mensen in een mooie 
Sintmaartenviering.

Aan het eind kregen alle kinderen…. nee geen snoep, dat hadden ze thuis nog 
genoeg. Er werd een mooi zakje met een bol uitgedeeld. En alle kinderen waren blij 
want nu kunnen ze in het voorjaar hun zelf opgekweekte tulp in de kerk laten zien. 
En mogen dan ook weer samen zingen, en ook zingen maakt blij. 

Maar wellicht zien we elkaar op 4 december als ze komen kijken of Sinterklaas 
iets in hun schoentje heeft gedaan. Ik hoop dat ze allemaal weer komen, want die 
opmerking van dat meisje heeft me wel wat gedaan. 
Ze had gelijk, onze kerk is een mooi gebouw. Maar nog veel mooier is de 
gemeenschap, die al bijna 150 jaar zoveel  deelt met elkaar. 
Daar word je echt blij van.

Vriendelijke groet, pastor Tiny 
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Uitnodiging: Zingen met Kerstmis in de kerk

Voor het Gemengd Koor is de Kersttijd al weer aangebroken. Volgende week 
woensdag 23 november 2022 beginnen we weer met de repetities voor de viering in 
de Nachtmis.
We willen eenieder die graag wil zingen en eens wil ervaren wat het is om in 
een koor te zingen, uitnodigen om met ons mee te repeteren en uiteindelijk in de 
Nachtmis met ons mee te doen. 
We hopen echt van harte dat er mensen zijn die graag met ons koor, Kerstmis een 
extra glans willen geven.

De repetitie is op de woensdagavond, van 19.30 – 21.30 uur, in het MFA
Opgeven dat je komt kan bij ieder koorlid, maar je kunt ook gewoon bij ons 
binnenlopen op de repetitieavond.

Heel graag tot ziens, je bent van harte welkom!

Namens het Gemengd Koor, Janet en 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
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Woensdag 30 November 2022

De Krachtige Bewuste Ondernemende Senioren van 
Zwaagdijk-Oost worden uitgenodigd voor een gezellige 
Sinterklaas Bingo in de MFA Over de Leek.
Om half twee inloop en koffie en thee met speculaas.
Om 14 uur gaan we kienen met St. Nicolaasprijsjes. 
We vragen u een cadeautje mee te brengen van € 5,- verpakt 
in sinterklaas papier.
Omdat we prijsjes bij gaan kopen vragen we u op te geven of u mee doet deze 
middag.
Dit kan bij Atie Dudink van de ledenadministratie op Tel 0228 – 752405 
graag voor 24 november.

Uw gastvrouwen Nellie en Carien hopen op een gezellige sfeer bij dit al oude feest.

Klaverjassen in het Dorpshuis, 

Beste Klaverjasvrienden,
Even een herinnering a.s. vrijdag 18 November is onze 2e klaverjas avond. 
We starten om 19:30 uur, kosten 3.50 euro. 

De volgende keer is:
- 30 december

Daarna nog 3 keer in januari, februari en maart. Voor het jaar klassement tellen de 
beste 4 avonden. 

Met vriendelijke groeten,
Dirk Neefjes 

 

                      

                         

                                                                                                                                                                                                                                                                                

..NNUU  OOOOKK  AAAANN  HHUUIISS..

  Bel Voor Een Afspraak.

06 21 17 63 22

- NU OOK AAN HUIS -

Bel voor een afspraak

06 21 17 63 22
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Intocht Sinterklaas

Op zondag 20 november brengen Sinterklaas en zijn 
Pieten weer een bezoek aan Zwaagdijk. 

De Sint zal dit jaar om 13.30 uur met de boot aankomen 
op de Tomatenmarkt. Hij hoopt daar door heel veel 
kinderen te worden begroet, dus houdt deze datum 
alvast vrij. Waarna hij samen met zijn Pieten vanaf de 
Tomatenmarkt naar het Dorpshuis zal gaan.

Hang de vlag uit!
Sinterklaas houdt van gezelligheid en wij willen jullie 
daarom vragen om de vlag die dag uit te hangen. Tuinen 
versieren mag natuurlijk ook!
  

Sinterklaasfeest
Nadat de Sint en zijn Pieten zijn gearriveerd op de Tomatenmarkt, zal het feest om 
15.00 uur verdergaan in MFA over de Leek. De zaal is open vanaf 14.30 uur.

Zwaagdijk afgesloten!
In verband met de intocht zal de Zwaagdijk, van Markerwaardweg tot de Boekert, 
tussen 13.15 en 14.30 uur afgesloten zijn voor alle rijverkeer behalve voetgangers. 

Bliksem-aktie
Zondagavond tussen 17.00 - 19.00 uur komen de Pieten 
bij u aan de deur. Zij zullen de envelop voor een financiële 
bijdrage, persoonlijk bij u ophalen. De envelop wordt in de 
week voorafgaand aan de intocht bij u in de brievenbus 
gedaan. Wij danken u alvast voor uw bijdrage. Zonder deze 
bijdrage is het voor ons niet mogelijk om het Sinterklaasfeest 
te organiseren.

Wij hebben er zin in en hopen jullie ook. Tot zondag de 20e!

Jeugdbeweging De Donderstienen
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Lieve kinderen en hun ouders/verzorgers.

Zondag 20 november komt Sint Nicolaas weer gezellig naar Zwaagdijk met, zoals 
we gewend zijn, een heleboel pieten. HET WORDT FEEST IN HET MFA! En 
natuurlijk tijdens de intocht.
Natuurlijk is het leuk als jullie daarbij zijn, er weer vlaggen hangen tijdens de intocht, 
de huizen weer mooi versierd zijn, kortom dat Sint Nicolaas weer blij over Zwaagdijk 
kan gaan. Hij vindt het in Zwaagdijk namelijk altijd zo gezellig!
Maar voordat het zover is, kunnen jullie dit verhaal lezen over pietje Pablo en zijn 
vriend pietje Filip. Als je het zelf nog niet kunt lezen, willen papa 
of mama het vast wel voorlezen. En het is ook alvast handig om 
wat liedjes te oefenen, of misschien wil je in het MFA wel een 
dansje laten zien, of samen met een vriendje of vriendinnetje 
een liedje zingen. Want ook dat vindt Sint altijd TOP. Doe je best!
Groeten Gea.

Sinterklaasverhaal, deel 2

“Zo pietjes, dank jullie wel dat jullie me zo goed hebben 
geholpen. De pepernoten zet ik nu in de oven, dan zijn ze……huh? Waarom heb jij 
je schort al afgedaan Pablo”?
“Ja uh bakpiet, ik uh, ik, ik heb zo’n zin in de pietengym, ja, dat is het, de 
pietengym”.
“Jij”?  De bakpiet begint heel hard te lachen. ”Hahaha, jij? Pietengym? Hahaha, 
Pablo Pablo, hahaha, de pietengym”. Het buikje van de bakpiet schudt zelfs heen 
en weer, zo erg moet hij lachen.
“Ja bakpiet” zegt Pablo serieus, “ik ga namelijk naar Oo………….” Pablo schrikt, 
bijna wilde hij zeggen naar Oostenrijk. “Ik ga namelijk oefenen bij de pietengym om 
beter te leren klimmen”.
“Hahaha, dat is ook echt wel nodig Pablo” grinnikt de bakpiet nog even na. “Weet je 
nog van vorig jaar, toen moesten wij jou zelfs een paar keer van”
“Ja bakpiet, dat weten we nog wel, maar mag ik nu weg”?
“Nou ga maar, maar doe je best he! Anders moeten we dit jaar jou ook weer, 
hahaha. Die Pablo”. Bakpiet kijkt naar Pablo, die het baklokaal uitrent.
In de gymzaal is nog niemand aanwezig. “Mooi” denkt Pablo, en snel zet hij een 
lange bank tegen het klimrek om daarover naar boven te klimmen. “ Wauw, dat is 
wel hoog zeg. Ik moet wel voorzichtig zijn, en die bergen in Oostenrijk zijn natuurlijk 
nog hoger, tjeempie. 
Zo, en nu naar beneden glijden, oei, bijna fout, ik”
“Pablo! Wat zie ik nou? Ben jij al aan het oefenen? Tjonge, wat goed van jou. Jaha, 
vorig jaar moesten we jou natuurlijk……….”
“Oh gympiet”zegt Pablo geschrokken, hij pakt snel het klimrek vast. “bent u er al”? 
“Ik ben aan het oefenen want ik wil sterkere beenspieren krijgen, dus”…….. 
“Mooi, mooi dan gaan we daar vandaag eens extra op trainen”. 
En zo gezegd, zo gedaan. Pablo doet zijn uiterste best, en Filip natuurlijk ook, want 
dat doen echte vrienden. Als de gymles afgelopen is blijft Pablo nog even staan.
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“Filip, zeg maar dat ik zo kom, ik moet gewoon nog dertig kniebuigingen maken, 
want Heins heeft gezegd dat je met je knieën bij elkaar, van linkst naar rechts moet 
gaan. En dat heb ik vandaag niet gedaan, dus snap je”. 
“Maar Pablo, we moeten nu toch pakjes inpakken. De hoofdpiet heeft gezegd dat er 
al heel verlanglijstjes zijn, en dat wil hij voor vanavond ingepakt hebben”.
“Ja ja, ik weet het. Maar dit is nu belangrijker, ik voel gewoon dat ik dat 
bergafglijden heel goed kan! En volgens mij is Heinz dan echt trots op me, en 
dan gaan we samen die berg af, en dan? Ja, de worstjes, de skihut muziek,  het 
dansen, Oostenrijk, ik kom eraan”!
Hoofdschuddend loopt Filip weg, maar komt even later terug met een boze 
hoofdpiet achter hem aan.” Wat vertelt Filip nou? Jij wilt niet inpakken omdat je 
kniebuigingen wilt maken? Nee zeg, zullen we maar zeggen, Pablo jij gaat nu 
inpakken, begrepen”? 
“Uh ja hoofdpiet, maar” 
“Niks te maren, niks te maren zullen we maar zeggen. Hup! Die 
kniebuigingen doe je maar na het inpakken. Uh, waarom sta je zo 
raar met je knieën”? 
“Ik- ik ga wel mee, hoofdpiet”.
Als Pablo achter Filip en de hoofdpiet de inpakruimte binnen komt, 
s het daar een drukte van belang. Alle pieten zijn bezig met lijstjes, met 
inpakpapier, met plakband, lopen naar de kadootjeskamer, heel gezellig allemaal.
“Sorry Pablo, maar hoofdpiet was bezig en wilde niet luisteren” fluistert Filip.
“Filip, geeft niet hoor, jij kon er niets aan doen, ik ga straks nog wel even naar de 
gymzaal.”
Pablo en Filip zijn een tijdje druk bezig, kadootjes voor Tineke, voor ellen, voor 
Tim, voor Kees, voor….”Ahh” Pablo geeft een gilletje. “Ahh kijk, Filip kijk, dit is een 
teken”. Pablo zwaait opgewonden met  het verlanglijstje voor de ogen van Filip.
Filip kijkt naar het verlanglijstje, en daarna niet begrijpend naar Pablo.
“Filip, zie je het dan niet? Oh-oh-oh. Hier staat skeelers, dat is natuurlijk Engels 
voor ski-les, oh dit is gewoon een teken”.
“Een teken”? Filip begrijpt er niets van. 
“ja, dit wil zeggen dat is op die skeelers moet gaan lessen, dus naar ski-les moet 
gaan, snap je wel. Oh, ik haal dat cadeau even, wat goed. Jodelahietie”. En Pablo 
huppelt naar de kadokamer, en komt even later met de doos terug.
“Ja, hier staat dat Engelse woord weer, dus dit heb ik nodig als ik ga oefenen”.
“Maar Pablo” Filip kijkt geschrokken, dit is een cadeau voor Lisa. Dit verlanglijstje 
zat in haar schoen”.
“Ja, maar kijk, er staat ook: een boek, een lekker luchtje, een chocoladeletter, dus 
als ze dat allemaal krijgt dan zal ze die skeelers echt niet missen. Nou kom op Filip, 
wees nu blij voor mij, ik ga straks aan de wegwijspiet vragen waar je kunt oefenen, 
dan gaan we daar naar toe. Morgen overdag als we toch vrij zijn”.
“ Maar Pablo, we hebben zondag die intocht in Zwaagdijk, en trouwens dat 
cadeau………”
“Filip Filip, jij bent mijn vriend toch? En we gaan heel vroeg weg, lekker oefenen, en 
dan zijn we gewoon weer op tijd bij die intocht, echt, geloof me maar”.
“Nou ik”.
“He toe
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Dé schoorsteenveger uit West-Friesland

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

Hoekstra Schoorsteen 
De Factorij 28K, 1689 AL Zwaag 

info@hoekstraschoorsteen.nl

                     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

 

 

     
Schildersbedrijf Johan Bakker            
     Zwaagdijk 118, 1683NL Zwaagdijk.0228-582212 / 06-23691294   info@schilderjb.nl

 www.schildersbedrijfjohanbakker.nl 

 
 

 

 

 

     Perfecte afwerking, optimale bescherming! 
! Ook uw binnenschilderwerk is in  

goede handen bij de erkende schilder. 
Kijk voor meer informatie over onze 

specialisaties op onze website. 
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RKVV Zwaagdijk
Site: http://www.rkvvzwaagdijk.nl 
E-mailadres: info@rkvvzwaagdijk.nl

Shirt Sponsors RKVV Zwaagdijk 2022-2023:
Senioren: 
Senioren 1  Sijm Agro       
Senioren 2  Ursem Timmerwerken en diverse andere sponsors
Senioren 3  Mercurius Administraties / Boy’s Fruits  
Senioren 4  Horizon Flower Family
Veteranen 45+   Keukenloods  
Junioren:     
JO19   Sijm Agro
JO12 / JO10 / JO9 / JO8  Kwekerij Amaranth & Horizon Flower Family 
 
P r o g r a m m a   z o n d a g   2 0   n o v e m b e r  
Zwaagdijk 1 – ALC 1
  Aanvang: 14:00 uur Competitie Scheidsrechter: P. Börnemann
Zwaagdijk JO19-1 – Succes JO19-2
  Aanvang: 14:00 uur Competitie Scheidsrechter: Glenn Bakker 
Overige teams zijn vrij! 
 
P r o g r a m m a   z o n d a g   2 7   n o v e m b e r 
Valken 1 – Zwaagdijk 1 
  Aanvang 14:00 uur Competitie Scheidsrechter: NNB 
Zwaagdijk 2 – ALC 2
  Aanvang 11:00 uur Competitie Scheidsrechter: Boy Sijm
Zwaagdijk 4 – DWB 3
  Aanvang: 14:00 uur Competitie Scheidsrechter: NNB 
Spirit JO19-2 – Zwaagdijk JO19-1
  Aanvang 14:00 uur Competitie Vertrek 13:00 uur
 
Zwaagdijk 3 en Zwaagdijk 45+ 1 zijn vrij 
 
VIP van de week voor de wedstrijd Zwaagdijk 1 – ALC 1 
 Jaap en Jose Ursem 
Jaap en Jose worden om 13:30 uur verwacht in de bestuurskamer. 
Balsponsor voor de wedstrijd Zwaagdijk 1 – ALC 1 
 Jacob Wiering 
Jacob wordt om 13:30 uur verwacht in de bestuurskamer. 
 
Terreindienst 20 november: Rens van Diepen
Lijnentrekken 19 november: Arjen Vijn
Terreindienst 27 november: Maickel Sijm 
Lijnentrekken 26 november: Sven Ursem 
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Uitslagen 13 november 
Kwiek 1 – Zwaagdijk 1   4-2 
Zwaagdijk 2 – Flevo 4   3-7 
Westfriezen 4 – Zwaagdijk 3  3-0
Zwaagdijk 4 – ASV 3   1-1 
Zwaagdijk 45+1 – Woudia 45+1  1-1 
 
Balsponsors gezocht 
Zou jij graag een keer de balsponsor willen zijn bij een thuiswedstrijd van Zwaag-
dijk? Neem dan contact op met Cees Sierkstra 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 
 
Het WK voetbal staat op het punt van beginnen, dus meld je nog snel aan… 
1. Scorito voetbalpoule 
Om het WK op een nog spannendere manier te beleven zijn er op scorito.com twee 
subleaques aangemaakt, RKVV Zwaagdijk én Jeugd RKVV Zwaagdijk. 
Op scorito.com kan je gratis een account aanmaken, waarna je je kan aanmelden 
voor de subleaque.  
 
Subleaque ‘Jeugd RKVV Zwaagdijk’
De subleaque voor de jeugd is gratis voor alle jeugdleden en daar zijn leuke prijsjes 
te winnen. Doe je mee?
Maak een account aan op scorito.com en speel mee!

Subleaque ‘RKVV Zwaagdijk’
De subleaque RKVV Zwaagdijk is de algemene subleaque die is aangemaakt. Om 
mee te doen aan deze poule vragen wij aan iedere deelnemer 10 euro aan inschrijf-
geld. Het inschrijfgeld = het prijzengeld!

Wil je graag mee doen aan de RKVV Zwaagdijk WK-poule? 
Maak dan een account aan op scorito.com, doe mee met de WK-2022 game, meld 
je aan bij de subleaque en maak 10 euro over naar het volgende rekeningnummer: 
NL40RABO0160691087 t.n.v. RKVV Zwaagdijk. 

Plaats bij het overmaken de volgende beschrijving:  
WK-poule Zwaagdijk <naam>

Let op: deadline om mee te doen en je voorspellingen te plaatsen zondag 
20 november 17:00 uur. 
 
2. Coach van het Jaar WK 
Vanuit het NHD wordt er een WK Coach van het Jaar spel georganiseerd, waarbij 
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je 11 basisspelers en 4 wisselspelers moet selecteren van verschillende landen 
met een bepaald budget. Deze spelers kunnen punten voor jouw team scoren door 
middel van te scoren, een assist te geven, de nul te houden of een penalty stoppen. 
Een speler in je team die een gele of rode kaart krijgt levert minpunten op, net als 
een speler die een penalty mist.  
 
Durf jij het aan om mee te strijden om dé WK Coach van Zwaagdijk te worden, 
schrijf je dan in op www.coachvanhetjaar.nl, sluit je aan bij de RKVV Zwaagdijk 
subleaque en stuur een Whatsapp bericht of SMS naar 06-53584619. Deelname 
bedraagt 10 euro en inschrijfgeld = prijzengeld.  
 
3. WK-avond Gemeenschapsveiling 
Bij de Gemeenschapsveiling afgelopen jaar kon je een plaats kopen voor een WK-
avond tijdens het 2e groepsduel van Nederland tegen Ecuador. Alle mensen die een 
plaats hebben gekocht hebben inmiddels een persoonlijke uitnodiging ontvangen. 
 
4. WK Quiz 18 december 
Hoewel het een omstreden WK is, willen we er toch graag een gezellige draai aan 
geven door weer een WK voetbal quiz te organiseren. Wat is er leuker dan dat op 
de dag van de finale te doen, zodat we aansluitend samen de finale kunnen bekij-
ken.

Wanneer:          Zondag 18 december 2022
Waar:                Voetbalkantine RKVV Zwaagdijk
Start quiz:        12.00 uur (finale begint om 16.00 uur – 
 we zorgen dat de quiz tijdig is afgelopen)
                         Inloop vanaf 11.30 uur waarbij er koffie en broodjes klaar 
 staan voor een ieder. 
Geef je op via de mail of app bij Stefan (spjoudeman@hotmail.com / 06-41488957), 
teams mogen uit maximaal 3 personen bestaan. We vragen een inleg van €15,- per 
team wat volledig besteed zal worden aan de prijzen.
We zien jullie opgaves met veel plezier tegemoet! 
 
Donateurskaart seizoen 2022-2023
Wilt u onze voetbalvereniging steunen? Koop een donateurskaart en u steunt de 
vereniging in de algemene kosten. Zo zijn wij in staat om (jeugd)activiteiten te orga-
niseren en de contributie voor de jeugd zo laag als mogelijk te houden.
U kunt het bedrag, waarvoor u onze vereniging wilt steunen, zelf bepalen.
 
Het bedrag kunt u overmaken via NL40RABO0160691087 o.v.v. uw naam en 
adres.
Bij betaling van 10 euro of meer ontvangt u dan een donateurskaart thuis en speelt 
u automatisch mee met de Nieuwjaarsloterij op 8 januari 2023.

Bij de loterij maakt u kans op de volgende prijzen:
1e prijs € 100
2e prijs € 75
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3e prijs € 50
4e prijs € 25
5e prijs € 10
6e prijs € 10
7e prijs € 10
8e prijs € 10
9e prijs € 10
 
Alle prijswinnaars krijgen tevens persoonlijk bericht.
Alvast bedankt voor uw steun!
 
Datums voor in de agenda:
25 november 2022:  WK-avond gemeenschapsveiling 
17 december 2022:  Kerstavond 
18 december 2022: WK quiz o.l.v.  Stefan Oudeman met aansluitend WK-finale 
8 januari 2023:  Nieuwjaarsreceptie 
15 januari 2023: Voetbal quiz o.l.v. Ted Sijm 
26 april 2023: Vrijwilligersavond
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Jeugdvoetbal

Trainingstijden jeugd
Kabouters/JO7 woensdag van 17.00 tot 17.45 uur Joop en Jan
JO8  woensdag  van 18.00 tot 19.00 uur Jeroen
JO9 / JO10 maandag  van 18.30 tot 19.30 uur Maurits en Arjen
 donderdag  van 18.30 tot 19.30 uur  Erik en Marthijs
JO12 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  

 
  Het WK in Qatar begint dit weekend !!!

 Om het WK op een nog spannendere manier    
 samen met je teamgenootjes te beleven is er   
 op scorito.com een subleague ‘Jeugd RKVV 
 Zwaagdijk’ aangemaakt. 

 Vul de poule in en speel mee met kans op 
 leuke prijzen!
https://www.scorito.com/subleague/550728/wk-
voetbal-2022/jeugd-rkvv-zwaagdijk/

P r o g r a m m a   z a t e r d a g   1 9   n o v e m b e r
Zwaagdijk RKVV JO12-1 Vrij    (wedstrijd verplaats naar 17 dec.)
09:00 uur SV Spartanen JO9-1 - Zwaagdijk RKVV JO9-1
Vertrek 8:30 uur, Vervoersdienst; de ouders van Chaz Laan 
0830 uur Spirit 30 (SC) JO8-3 - Zwaagdijk RKVV JO8-1
Vertrek 8:15 uur, Vervoersdienst; de ouders van Joes Sijm 

P r o g r a m m a   w o e n s d a g   2 3   n o v e m b e r
18.30 uur Westrfriezen  JO10-7JM – Zwaagdijk RKVV JO10-1
Vertrek 17.55 uur, Vervoersdienst; de ouders van Paulien de Boer 

P r o g r a m m a   z a t e r d a g   2 6   n o v e m b e r
09:45 uur de Zouaven JO12-2 - Zwaagdijk RKVV JO12-1
Vertrek 9:00 uur, Vervoersdienst; de ouders van Lars Kok en Martijn Rood 
10:00 uur Zwaagdijk RKVV JO10-1 – FC Medemblik JO 10-2
Scheidsrechter; Ronald de Boer, Kantine Dienst; Hidde Koster 
09:00 uur RKEDO JO9-2 - Zwaagdijk RKVV JO9-1
Vertrek 8:15 uur, Vervoersdienst; de ouders van Roy Bouman 
08:45 uur Sv Enkhuizen JO8-3JM - Zwaagdijk RKVV JO8-1
Scheidsrechter; Steef Stap, Kantine Dienst; de ouders van Wout Karsten 
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Uitslagen zaterdag 5 november
Zwaagdijk RKVV JO12-1 – Always forward JO12-4 0-8
Zwaagdijk RKVV JO10-1 – Winkel JO10-1 5-3
Zwaagdijk RKVV JO9-1 – De Zouaven JO9-2  7-4
Zwaagdijk RKVV JO8-1 – de Zouaven JO8-02 10-5

Wedstrijdverslagen zaterdag 5 november

  RKVV Zwaagdijk JO12 – zaterdag 12 november 2022  
Vandaag een thuiswedstrijd tegen Always Forward. De wedstrijd begon om 10:50. 
Het was kouder dan eerder deze week en er hing nevel in de lucht. We begonnen 
met frisse moed. Guus zette goed druk op de tegenstander. De eerste doel poging 
was van de tegenpartij. Zwaagdijk moet hard aan het werk. Doelpunten van de 
tegenstander vlogen om onze oren. Een mooie poging van Dave maar helaas op de 
paal. Keeper Milan heeft het druk maar helaas is het moeilijk om de bal alle keren 
tegen te houden, want het wordt 4-0. Rust. 
In de 2de helft heeft Pieter nog een doelpoging gedaan maar er komt geen 
doelpunt uit. We hebben super ons best gedaan en laten zien dat we best kunnen 
voetballen, maar de tegenpartij was beter en dat is jammer. Dan is het nog tijd voor 
de penalty’s! Daarbij scoorde ik één doelpunt toch even een fijn gevoel.
Eindstand: 8-0 

Groetjes, Derôn van Houten 

  RKVV Zwaagdijk JO10 – zaterdag 12 november 2022  
Zaterdag 12 november speelden we thuis tegen Winkel. We begonnen met een 
goeie warming up, want we moesten even het suiker van al onze Sint Maarten 
snoep door de aderen laten stromen en verbranden.
We begonnen met de wedstrijd, we moesten echt even inkomen en wennen dat 
we nu een wat sterkere tegenstander hadden. Die hadden wat sneller de smaak 
te pakken dan ons... Ik kon echt 2 van hun schoten op doel niet tegenhouden. Ze 
speelden het mooi uit. We stonden dus ineens al 0-2 achter. Ik en de rest werden 
hier niet blij van... We begonnen een beetje te mopperen, maar dachten ineens 
weer aan onze positiviteits punten... Nu was Zwaagdijk aan de beurt! Dat zei ook 
onze coach. We konden elkaar weer beter vinden en goed overspelen. Met Nina en 
Stijn voor in de spits en Paulien, Hidde en Ian in de verdediging wisten we terug te 
komen en stond het met de rust 2-2! Yes!
Na de rust had Winkel van keeper geruild. Hun echte keeper was er niet dus 
wisselde 2 veldspelers het af. Dus even een kleine wijziging in de opstelling aan 
hun zijde. Het was weer even zoeken. Maar we konden elkaar weer goed vinden. 
We hebben mooi overspel laten zien en ik heb veel ballen tegen kunnen houden. 
Het was een spannende wedstrijd. 
Uiteindelijk hebben we met 5-3 gewonnen! 

Groetjes Nick
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 RKVV Zwaagdijk JO9– zaterdag 12 november 2022  
Vandaag speelde Zwaagdijk tegen Zouaven, de tweede wedstrijd in de 2e klasse! 
Al bij het inspelen viel op dat het team van Zouaven een kop groter is. De coach 
gaf ze nog even een peptalk dat ze zich niet moesten laten afschrikken, en ze 
trokken zich er inderdaad niks van aan. Zwaagdijk zette gelijk druk met 2 schoten 
op doel, helaas werd de eerste tegengehouden door de keeper en was de tweede 
net naast, maar de toon is gezet. Dan komt Zouaven met de tegen aanval. Ze zijn 
fel, maar Zwaagdijk is scherp! Roy schiet de bal mooi weg. Er volgt een corner voor 
Zouaven, maar die wordt mooi weggewerkt, en Zwaagdijk gaat weer over tot een 
aanval: Ilke scoort, 1-0! Zouaven laat het er niet bij zitten, en blijft fel aanvallen, 
maar Zwaagdijk blijft ook goed verdedigen. Dan breken ze toch door en komt er 
een serieus schot op doel, gelukkig gepakt door Lennart. Zwaagdijk komt al snel 
weer tot een aanval, Chaz draait goed in en schiet mooi, maar nét naast. Even 
later schiet Noud perfect in de kruising: 2-0! Na wat wisselende aanvallen en goede 
verdediging van beide kanten komt Zouaven met een prachtig schot, die was niet 
te houden, 2-1. Maar Zwaagdijk schrikt daar niet van af, en niet veel later schiet 
Noud hem er nog een keer in, 3-1! Na wat miscommunicatie bij Zwaagdijk komt de 
bal open voor doel van Zwaagdijk te liggen, met alleen nog de keeper ertussen. 
Zouaven schrok daar zelf ook van en schoot gelukkig naast. Hoewel Zouaven 
daarna blijft aanvallen, lukt het ze door de goede verdediging van onder andere 
Roy en Sil niet om door te breken. Sil schiet de bal ver richting de goede helft van 
het veld, en Luca doet wat mooie trucjes met snel voetenwerk, wat eindigt in een 
corner voor Zwaagdijk. Chaz neemt de corner, en Luca schiet hem erin! We gaan 
met 4-1 de rust in. 

In de rust heeft Zouaven waarschijnlijk een flinke peptalk gekregen, want ze zijn 
gelijk in de aanvalsstemming, en voordat alle ouders al weer langs de lijn staan 
hebben ze al 2 x gescoord: 4-3. Chaz komt met een mooie tegenaanval, maar die 
wordt goed tegengehouden. Kort daarna is Ilke aan zet, en die scoort een prachtig 
doelpunt, 5-3! Na wat spanning aan beide kanten schiet Sil mooi op doel, maar 
ook die wordt door de keeper gestopt. Vervolgens brengt Noud de bal mooi naar 
voren, passt naar Chaz die hem er bijna in schiet. Helaas volgt kort daarop een 
tegenaanval, die niet te houden is, 5-4. Dan schiet de keeper van Zoauven de bal 
zo naar Chaz, die geen genade kent en de bal er hard in trapt, 6-4. Zouaven valt 
ook weer aan, maar schiet over. Na nog wat spanning voor het doel van Zwaagdijk 
werkt Roy de bal keihard weg, wat hem helaas veel pijn doet. Even een wissel. Dan 
komt Mila goed voor doel, en schiet mooi! Maar nét naast! Daarna weer een corner 
voor Zwaagdijk, genomen door Chaz. De keeper werkt de bal snel weg, maar Noud 
is snel bij de bal en schiet hem er van afstand zo over de keeper heen in! 7-4! 
Zouaven laat het er niet bij zitten, en komt weer tot een tegenaanval. Ze weten door 
de ijzersterke verdediging te breken, maar Lennart neemt een duik en kan de bal 
wegtikken. Zwaagdijk komt nog een laatste keer tot een aanval, waarbij Chaz bijna 
scoort met een kopbal. Al met al heel goed gespeeld door beide teams. 

Groetjes van Lennart
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 RKVV Zwaagdijk JO8– zaterdag 12 november 2022  
Afgelopen zaterdag hebben wij gespeeld tegen de Zouaven, Het was koud en we 
waren met een speler minder, onze vaste keeper Jasper kon er helaas niet bij zijn, 
maar met Wout op doel als vervanger zijn er heel wat doelpunten gestopt, wat 
een mooie reddingen had hij! de eerste tien minuten liepen niet helemaal soepel, 
we liepen tegen een 0-2 aan, na een kleine time-out gingen het stukken beter en 
schoot Noah in drie minuten tijd 5 doelpunten binnen.
Na de rust begonnen we met een 5-2 stand, en door een aantal hele mooie 
reddingen door onze verdedigers Lars en Joe en het samenspel van hun naar Sepp 
en Jayden op het middenveld konden we met mooie acties nog meer doelpunten 
maken en ook zeker doelpunten van de Zouaven tegenhouden, Jayden scoorde er 
ook nog een en gingen we uiteindelijk met de winst van het veld af. 10-5 gewonnen, 
wat een toppers!

De coach

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,
of op de Facebook- of Instagram pagina van onze vereniging. 

Sinterklaas actie Handbal vereniging Quick
Daar is ‘ie weer! Onze jaarlijkse Sinterklaas actie.  Ook dit jaar komen we niet 
langs de huizen, maar kunt u online uw bestelling plaatsen!  Kijk hiervoor op onze 
Facebook of Instagam pagina, of op de website www.handbalquick.nl 
Een speculaastaartje voor € 3,50 of een smulpakket voor € 10,-  We komen de 
bestellingen waarschijnlijk in de week van 28 november langs brengen. 
Let op: bestellen kan tot 20 november 

Trainingen 
Senioren:
Dinsdag 19:45 uur tot 21:15 uur in De Brug 
Jeugd: 
Dinsdag 18:30 uur tot 20:00 uur in De Brug. C1, C2 en D1. 
Donderdag 18:30 uur tot 20:00 uur De Post. C1, C2 en D1.  

Zaaldienst 
We verwachten dat de zaaldienst voor de jeugd geregeld worden door ouders.
De indeling voor de zaaldienst bij de senioren en recreanten is als volgt:

Recreanten 
23 november  20:00 Manon Ursem & Maartje  De Muiter 
7 december  20:00 Marissa & Kirsten  De Muiter 
14 december  20:00 Sofie & Maud   De Muiter 
18 januari  20:00 Jodie & Leonie   De Muiter 
22 februari  20:00 Gea & Manon Ursem  De Muiter 
22 maart  20:00 Emese & Monica   De Muiter

Senioren
20 november  12:30 Mandy & Karlijn   De Dars Olympiahal
4 december  12:30 Julia & Michelle   De Dars Olympiahal
18 december   12:30 Yvonne & Kim    De Dars Olympiahal
15 januari  12:30 Sabine & Marjolijn  De Dars Olympiahal
5 februari  12:30 Lisa & Mandy  De Dars Olympiahal
19 februari  12:05 Manon Vijn & Annabel  De Dars Darshal 
19 maart  12:30 Myrna & Sabine   De Dars Olympiahal

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 door aan Sofie Lakeman en wijzigingen voor de jeugd Hauwert-
Quick aan Arie Neefjes (06 22327870), dan wordt de HandbalNL-app aangepast. 
Houd de app dus goed in de gaten. 
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Recreanten: 
23 november  20:00 Monica Wagenmaker 
7 december  20:00  Gea Nieuweboer 
14 december  20:00  Peter Beers
18 januari  20:00  Peter Beers
22 februari 20:00 Peter Beers
22 maart  20:00 Maartje Romein

C-jeugd: 
Alle thuiswedstrijden: Gerben Gringhuis 

D/C-jeugd: 
20 november  10:00 Manon Vijn
4 december  10:00 Karlijn Laan
18 december  10:45 Lisa Neefjes  
15 januari  10:00 Yvon Ursem
29 januari  11:00 Scheids Hauwert
19 februari  10:00 Marjolijn Aker
19 maart  10:00 Myrna Sijm 

D-jeugd:
Alle thuiswedstrijden scheidsrechter Hauwert 

Uitslagen 
9 november  20:00 Quick DMW1 – D.T.S. ’48 DMW1  22-12
13 november  13:15 St. George DS1 - Quick DS1 26-18 
13 november  12:30  Hugo Girls DC1# - Quick/Hauwert DC1 22-13
13 november  10:45 Hauwert-Quick DC2 - SSV/Sporting S DC1  18-12
13 november  10:00 Hauwert/Quick D1 - Westfriesland/SEW D3 13-25

Programma zaalcompetitie 
Senioren 1
20 november  12:30 Quick DS1 - Schagen DS1  De Dars 
27 november  12:00 Tornado DS2 - Quick DS1   De Draai 
4 december  12:30 Quick DS1 - Spartanen DS1  De Dars 
11 december  15:15 DSS DS2 - Quick DS1   De Waterakkers 
18 december  11:45 Quick DS1 - Tonegido DS1  De Dars 
15 januari  12:30  Quick DS1 - Hollandia T DS2  De Dars 
22 januari  12:05  Meteoor DS1 - Quick DS1   De Weijver 
28 januari  19:50 JHC DS1 - Quick DS1   Sport aan Zee 1 
5 februari  12:30  Quick DS1 - St. George DS1  De Dars 
12 februari  15:15 Schagen DS1 - Quick DS1  De Spartahal 
19 februari  12:15 Quick DS1 - Tornado DS2   De Dars 

Recreanten 1  
23 november  20:00 Quick DMW1 – Excelcior ’53 DMW1   De Muiter 
28 november  19:00 Hauwert DMW1 - Quick DMW1   De Dres 
7 december  20:00  Quick DMW1 - Westfriezen DMW2   De Muiter 
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14 december  20:00  Quick DMW1 - Quintes/VVW DMW1  De Muiter 
9 januari  20:00  SSV/Sporting S DMW2 - Quick DMW1  De Mijse 
18 januari  20:00  Quick DMW1 - Spartanen/SEW DMW1 De Muiter 
31 januari  21:00  DTS ‘48 DMW1 - Quick DMW1   De Sluis 
15 februari  20:00  Excelsior ‘53 DMW1 - Quick DMW1  De Kloet 
22 februari 20:00 Quick DMW1 - Hauwert DMW1   De Muiter  
 
C-jeugd Quick-Hauwert 
20 november  11:15  Quick/Hauwert DC1 - Westfriezen DC1  De Dars 
26 november  18:25 Tornado DC1 - Quick/Hauwert DC1#   Waardergolf 
4 december  11:15 Quick/Hauwert DC1# - Kleine Sluis DC1  De Dars
10 december  16:00 Westfriesland/SEW DC3 - Quick/Hauwert DC1  De Bloesem 
18 december  11:15 Quick/Hauwert DC1# - Tonegido DC1#  De Dars 
15 januari  11:15 Quick/Hauwert DC1# - DSO DC1#   De Dars 
22 januari  12:10  Schagen DC1# - Quick/Hauwert DC1#  De Spartahal 
29 januari  10:00  Quintes/VVW DC1 - Quick/Hauwert DC1 De Dars 
5 februari  11:15  Quick/Hauwert DC1# - Hugo Girls DC1   De Dars 
12 februari  09:30  Westfriezen DC1 - Quick/Hauwert DC1  Sporthal Zwaag 
19 februari  11:00  Quick/Hauwert DC1# - Tornado DC1    De Dars  

D/C-jeugd Hauwert-Quick  
20 november  10:00 Hauwert-Quick DC2 - Victoria O DC1   De Dars  
26 november  13:45 Westfriezen DC3 - Hauwert-Quick DC2   Sporthal Zwaag 
4 december  10:00 Hauwert-Quick DC2 - KSV DC3  De Dars 
11 december  10:55 HV Blokker DC1 - Hauwert-Quick DC2  De Kreek
18 december  10:45 Hauwert-Quick DC2 - Kleine Sluis DC2 De Dres
15 januari  10:00 Hauwert-Quick DC2 - Vido DC3  De Dars 
22 januari  10:30 Koedijk DC1 - Hauwert-Quick DC2  Alkmaar Noord 
29 januari  11:00 Hauwert-Quick DC2 - Valken DC2  De Dres 
4 februari  10:55 SSV/Sporting S DC1 - Hauwert-Quick DC2  De Mijse 
12 februari  13:00 Victoria O DC1 - Hauwert-Quick DC2  De Stap 
19 februari  10:00 Hauwert-Quick DC2 - Westfriezen DC3  De Dars 

D-jeugd Hauwert-Quick 
20 november  10:00 Hauwert/Quick D1 - Westfriezen D2  De Dres 
26 november  12:45 Spartanen D1 - Hauwert/Quick D1     De Bloesem 
4 december  10:00 Hauwert/Quick D1 - KRAS/Volendam D3  De Dres 
10 december   11:00 Quintes/VVW D2 - Hauwert/Quick D1  De Dars 
18 december  10:00 Hauwert/Quick D1 - Meteoor D2#  De Dres 
15 januari  10:00 Hauwert/Quick D1 - Excelsior ‘53 D1#  De Dres 
22 januari  12:00 DTS ‘48 D2# - Hauwert/Quick D1  De Sluis 
29 januari  10:00 Hauwert/Quick D1 - Niedorp D1  De Dres 
4 februari  12:00 Westfriesland/SEW D2 - Hauwert/Quick D1 De Dres 
11 februari  12:00 Westfriezen D2 - Hauwert/Quick D1 Sporthal Zwaag
19 februari  09:45 Hauwert/Quick D1 - Spartanen D1  De Dres 



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

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.



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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