
22-04-2022: Individueel Keezen toernooi 

22-04-2022: Arie en Annie 10 over rood  

toernooi 

23-04-2022: André Westra Darttoernooi 

23-04-2022: Arie en Annie 10 over rood  

toernooi 

29-04-2022: Maandelijkse Klaverjasdrive 

04-05-2022: Straatvoetbal Mixtoernooi 

26-05-2022: GZM toernooi 
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Inschrijven kan nog 

Update relocatie SVW’27 

Afgelopen dinsdagavond 12 april heeft de 

gemeenteraad unaniem besloten om een 

voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen 

voor de plannen van onze relocatie. 

Het doet ons als SVW'27 zeer goed dat alle 

politieke partijen enthousiast zijn over de  

toekomst van Sportpark de Kabel en voor 

SVW'27 en Tornado als verenigingen. 

 

Het projectteam de Kabel, waar SVW'27 zitting 

heeft, kan nu verder met het maken van  

indelingstekeningen voor het sportterrein en 

opstallen waarover wij u als lid te zijner tijd op 

de hoogte zullen stellen. 

 

Ook zal er door de gemeente een participatie-

proces worden opgestart om alle  

omwonenden bekend te maken met de  

plannen zodat men kan meedenken door  

middel van een ontwerpfestival. 

 

Voor onze vereniging is dit een grote stap in de 

goede richting, waar wij als bestuur van  

SVW'27 zeer content mee zijn en wij gaan dan 

ook met vol enthousiasme verder met het 

maken van de plannen. 

 

Na een jaar afwezigheid vanwege het  

Coronavirus kunnen we eindelijk het  

gezelligste evenementenweekend van SVW’27 

organiseren. De organisatie is al maanden 

bezig met de voorbereidingen en hebben nu 

alles gereed. Inschrijven voor de diverse  

onderdelen kan nog steeds 

Op vrijdag 22 april 2022 organiseren we voor 

de 11de keer het Individueel Keezentoernooi. 

Als je je hier voor wilt inschrijven ga je naar de 

site van SVW’27. 

 

 

 

 

 

 

Op vrijdag 22 april en zaterdag 23 april 2022 

organiseren we voor de 20ste keer het Arie en 

Annie 10 Over Rood Toernooi. Als je je hier 

voor wilt inschrijven ga je naar de site van 

SVW’27. 

Op zaterdag 23 april 2022 organiseren we 

voor de 20ste keer het André Westra  

Darttoernooi. Als je je hier voor wilt opgeven 

ga je naar de site van SVW’27. 

Het beloofd weer een gezellig feestje te  

worden in de kantine van SVW’27. 

 

 

https://www.svw27.nl/1/193/inschrijving-diverse-activiteiten-gestart/
https://www.svw27.nl/396/http--wwwsvw27nl-396-keezen-toernooi-/
https://www.svw27.nl/395/http--wwwsvw27nl-395-10-over-rood-toernooi-/
https://www.svw27.nl/398/http--wwwsvw27nl-398-dart-toernooi-/


NIEUWSBRIEF SVW’27 

Open club SVW’27 

Op de Algemene Ledenvergadering van 

24 maart 2022 worden er altijd  

vrijwilligers in het zonnetje gezet. 

 

Henk Klingeler is als lid van verdienste 

benoemd van SVW'27. Henk staat 

altijd z'n mannetje en doet binnen de 

vereniging heel veel klussen en je kunt 

altijd een beroep op hem doen.  

Op de foto: Henk Klingeler, die uit  

handen van Jeroen Appelman 

(bestuurslid vastgoed en terreinen) de 

bos bloemen en een diner bon krijgt 

overhandigd en de oorkonde van de 

vereniging, die bij deze benoeming 

hoort. 

 

Op dezelfde avond is Gerard van  

Diepen gehuldigd als Erelid van de 

vereniging SVW'27. 

Gerard (wie kent hem niet) is al jaren 

verbonden aan de vereniging en zijn 

werkzaamheden zijn eigenlijk niet op te 

noemen. Hij heeft binnen de vereniging 

bijna alle vrijwilligerstaken gedaan. Op 

dit moment vervult hij de zeer belang-

rijke taak van ledenadministrateur van 

de vereniging.  

Op de foto: Gerard van Diepen met de 

bos bloemen,  de oorkonde van de 

vereniging en ook een speldje die  

behoort bij de benoeming van Erelid 

van de vereniging. Deze kreeg Gerard 

uit handen van de voorzitter Hilko  

Kramer overhandigd.  

Winnaars schoolvoetbal  

In de meivakantie word er op ons 

Sportcomplex de Kabel een opvolging 

gedaan van ons succesvolle ‘Open 

sport Park’ afgelopen zomer. 

Heerhugowaard Sport NV organiseert 

samen met SVW 27 in de meivakantie 

van 25 april tot en met 06 mei 2022 

elke dag activiteiten voor jong en oud 

op het complex van SVW 27 . 

Van walking football voor de ouderen 

tot voorlezen in de kantine voor de 

jongste kinderen er is voor iedereen 

wat te doen.  

Op 26 april 2022 wordt dit vanaf 11:30 

uur officieel geopend en iedere  

belangstelling is welkom. 

Het programma zal komen te staan op 

de site van Heerhugowaardsport. 

Vrijwilligers in het zonnetje gezet 

Maandag 11 april en woensdag 13 

april zijn de finales gespeeld van het 

schoolvoetbal. Ondanks de afgelastin-

gen van de week ervoor was het een 

groot feest voor de leerlingen van de 

scholen van het basisonderwijs uit 

Heerhugowaard. 

 

Bij de jongens van groep 5 en 6 is de 

Pater Jan Smitschool winnaar  

geworden. 

Bij de meisjes van groep 5 en 6 is de 

Familieschool uit 't Kruis de winnaar 

geworden. 

Bij de jongens van groep 7 en 8 is de 

Pater Jan Smitschool winnaar  

geworden. 

Bij de meisjes van groep 7 en 8 is de 

Vlindertuin de winnaar geworden. 

Straatvoetbaltoernooi 

Complex SVW’27 rookvrij 

Op de Algemene Ledenvergadering van 

24 maart 2022 is besloten dat per 

direct het complex van SVW’27 op alle 

dagen van de week rookvrij zal zijn. 

Op woensdag 4 mei 2022 organiseert 

Ed Veldhuisen samen met Peter Snoek 

en Arno Insing een straatvoetbal  

toernooi waarbij 5 tegen 5 wordt  

gespeeld conform de zaalvoetbal  

regels. De deelnemers worden per  

leeftijdsgroep gemixt.  

 

Je kan je opgeven via de site van de 

organisatie. 

 

Wanneer: woensdag 4 mei 

(meivakantie) 

Waar: Parkeerplaats SVW27 en  

Tornado 

Voor wie: Pupillen SVW27 O8 t/m O13 

Hoe laat: -Ochtend vanaf 09:00 uur  

 JO8, JO9, JO10  

 -Middag vanaf 13:00 uur     

 JO11, JO12 + MO13, JO13 

  

De opbrengsten van de consumpties 

gaan naar de stichting van Ed  

Veldhuisen: Stichting Straatkinderen 

Medellín.  

https://heerhugowaardsport.nl/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeMx6JFjc3yhtwXowKiXe4fugGWOYLJM8ZIdF5WcMaqOo2WXA/viewform



