
23-12-2022: Klaverjassen maanddrive 

27-12-2022: Kerst zaalvoetbal Deimoshal 

28-12-2022: Kerst zaalvoetbal Deimoshal 

29-12-2022: Kerst zaalvoetbal Deimoshal 

07-01-2023: Nieuwjaarwedstrijd en receptie 

15-01-2023: SVW Niieuwjaars klaverjasdirve 

20-01-2023: Klaverjassen maanddrive 

21-01-2023 : Kabouterzaalvoetbal  

 Sporthal Zuid 

04-02-2023 : Kabouterzaalvoetbal  

 Sporthal Zuid 

Evenementen en activiteiten 

NIEUWSBRIEF SVW’27 

In dit nummer: 

• Evenementen 

• Nieuwjaars  

klaverjasdrive 

• 7x7 voetbal bij 

SVW’27 

• Scorebord op het  

B-veld 

• Sinterklaas 
activiteiten bij 

SVW’27 

• Nieuwjaarsreceptie 

• Bas Maas Zilveren 

Reiger 

• Kerstgroet bestuur 

SVW’27 

• Meld je aan als 

jeugd  

scheidsrechter 

Samen leveren we meer dan voetbal! 16-12-2022 Jaargang 3, nr. 5 

7 x 7 voetbal bij SVW’27 

Nieuwjaars klaverjasdrive 

Op ZONDAG 15 JANUARI 2023 organiseren we 

de 3de editie van de SVW klaverjasdrive.  

Dit wordt een supergezellig samenzijn in de 

kantine van SVW. 

 

Inloop en aanmelden: vanaf 15:30 uur 

Start drive: 16:00 uur 

Eind drive: ca 21:00 uur 

Kosten: € 5,00 pp (dit is inclusief soep en een 

broodje) 

 

Vanaf 16:00 zullen de eerste kaarten geschud 

worden. 

Rond 18:00 uur krijgen alle deelnemers een 

kopje soep en een broodje en tijdens het kaar-

ten zullen de deelnemers voorzien worden van 

lekkere hapjes. 

 

Inschrijven voor dit evenement kan door een 

mail te sturen door op deze link te klikken. 

We hebben de volgende gegevens nodig: 

Onderwerp mail: SVW Nieuwjaarsdrive 

Naam speler 1 

Naam speler 2 

Mailadres contactpersoon 

Telefoonnummer contactpersoon 

 

Inschrijven via de website kan ook door op de 

afbeelding te klikken.  

 

Dit wordt gespeeld op de vrijdagavonden in 

het voorjaar van 2023. Het zijn in totaal 5 

avonden.  

De speelavonden zijn al bekend namelijk  

vrijdagavond 10 maart, 24 maart, 14 april, 21 

april en 12 mei.  

De wedstrijden beginnen  om 20:00 uur en er 

worden op een avond 3 wedstrijden  

gespeeld van 20 minuten. Het hangt nog wel 

af van hoeveel ploegen er worden ingedeeld.  

Na de voorjaarsreeks volgt er in september tot 

en met november nog een najaarsreeks. Ook 

deze bestaat uit 5 speelavonden en ook op de 

vrijdagavond.   

De wedstrijden worden gespeeld in de omge-

ving van Heerhugowaard, Alkmaar, Bergen, 

Hensbroek en Koedijk en bij de indeling wordt 

zoveel mogelijk rekening gehouden met de 

plaats waar de club gevestigd is. 

Als je belangstelling hebt, neem dan contact 

op met Peter de Boer. Hij neemt dan zo snel 

mogelijk contact met je op. Ook voor vragen 

kan je bij Peter terecht. 

Scorebord op het B-veld 

Woensdag 29 november jl. is het scorebord 

op het B– veld van SVW’27 onthuld. 

 

Het scorebord is door de samenwerking van 

de Anton Groep en de supportersvereniging 

de Groen Zwarte Maten tot stand gekomen.  

 

 

mailto:horeca@svw27.nl
mailto:kledingfonds@svw27.nl
https://www.svw27.nl/1154/nieuwjaarsklaverjasdrive/


NIEUWSBRIEF SVW’27 

Nieuwjaarsreceptie 

Op de Algemene Ledenvergadering van 

23 november jl. is Bas Maas, namens 

het college van burgemeester en  

wethouders, onderscheiden met de 

Zilveren Reiger  

 

Bas Maas is dit jaar 80 jaar geworden 

en vanuit SVW'27 wilden wij graag dat 

hij gehuldigd zou worden voor zijn  

jarenlange inzet voor onze vereniging 

en we hopen nog lang van Bas zijn 

inzet te kunnen genieten. 

 

Bas heeft tot zijn 47e jaar actief  

gevoetbald bij SVW27. Daarnaast was 

Bas 19 jaar bestuurslid Algemene 

Dienst en onder de voorzitters Peter 

Halkes en Wil van der Meer een aantal 

jaren vicevoorzitter. 

 

Ook is hij 5 jaar geleider geweest van 

verschillende SVW'27 voetbalteams. 

Na zijn pensionering, als commerciële 

man van weekblad De Koerier, vanaf 

zijn 61e jaar tot heden, is hij 19 jaar 

lang verantwoordelijk voor het  

aansturen van de schoonmaakploeg 

op maandag en de onderhoudsploeg 

op vrijdag. 

 

Elke zaterdag is Bas van 8 tot 10 uur 

bij SVW aanwezig om de velden te  

keuren en vlaggen op te hangen. Wel 

tot 10 uur, want dan is het tijd om de 

krant te gaan lezen. 

Bas zijn vaste uitspraak is altijd  “maar 

daar komen wij wel uit". Hieruit blijkt 

dat Bas altijd kiest voor overleg en 

samenwerking en dat problemen er 

zijn om op te lossen. 

 

Als bestuur van SVW'27 willen wij ook 

Bas feliciteren met deze welverdiende 

onderscheiding en hem danken voor 

zijn inzet voor SVW'27. 

Kerstgroet bestuur SVW’27 

Na een onderbreking van 2 jaar  

vanwege Corona is er dit jaar weer een 

Nieuwjaars wedstrijd met daarop  

volgend een Nieuwjaarsreceptie. 

Omdat het 1e elftal op zaterdag speelt 

worden de Nieuwjaars wedstrijd en 

Nieuwjaarsreceptie ook op zaterdag 

gehouden. Dit jaar is dat dus op  

zaterdag 7 januari.  Iedereen die  

SVW'27 een warm hart toedraagt wordt 

van harte uitgenodigd. 

Het programma is als volgt: 

 

14:30 Nieuwjaars wedstrijd  

 oud SVW’27 - SVW'27 1 

16:30 start Nieuwjaarsreceptie 

17:30 - ca 20:30 een gezellige uitloop         

met live muziek   

 

Oud SVW’27 staat onder leiding van 

Ferdinand Hofland. 

 

De wedstrijd staat onder leiding van 

Raymond Schipper. 

Bas Maas Zilveren Reiger 

Voor de pupillen zijn er deze maand 

diverse activiteiten georganiseerd. 

Op 1 december kwamen er Pieten 

langs om met de jongste pupillen en 

kabouters in de Waardergolf diverse 

spelletjes te doen. 

Op 14 december was er voor de  

oudste pupillen een gezellige middag 

met allerlei spelletjes en leuke prijzen 

in de kantine van SVW27 

De beide dagen waren goed bezocht 

met een hele hoop blije kinderen. Na 

afloop kregen alle kinderen een  

chocoladeletter van de Sint. 

Op 27, 28 en 29 december wordt het 

Kerst zaalvoetbaltoernooi in de  

Deimoshallen georganiseerd. Je kan je 

hier voor opgeven door op de link te 

klikken. Elk jaar is dit toernooi een 

groot succes en kan mede dankzij de 

ondersteuning van de Groen Zwarte 

Maten georganiseerd worden. 

 

 

Sinterklaasactiviteiten SVW’27 

Het bestuur van SVW’27 wil via deze 

nieuwsbrief iedereen die bij de club 

betrokken is hele fijne feestdagen  

toewensen en een mooi, gezond en 

gelukkig 2023 toewensen. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfN5JZ-G4wu4N0t20G9-P0ujCKyrFtVW3Qu1MvUSbJXdvvHnQ/viewform


 

https://www.svw27.nl/1/1652/svw27-zoekt-jeugd-scheidsrechters/

