
 

 

    

        15 juli 2022
      50e jaargang no. 2533

    De schakel    



Dé schoorsteenveger uit West-Friesland

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

Hoekstra Schoorsteen 
De Factorij 28K, 1689 AL Zwaag 

info@hoekstraschoorsteen.nl

Bericht van de redactie

Binnenkort beging de vakantieperiode weer en komt er weinig 
kopij binnen voor de Schakel. Ook voor de medewerkers is het dan een 
tijd om er even tussenuit te gaan. De Schakel zal dan ook 3 weken niet 
verschijnen.

De schakels van vrijdag 29 juli, 5 en 12 augustus komen te vervallen.

De eerste Schakel na de zomerstop zal  zijn die van vrijdag 19 augustus.
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 Oplage per week 350  
 Zwaagdijk-Oost 15-07-2022 50e jaargang no 2533

   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 

20 juli KBO Koersbal, sjoelen, klaverjassen
26 juli   Vergadering Dorpsraad, Dorpshuis, 10.00 uur
27 juli  KBO Koersbal
28 juli            KBO, Schuitentocht Zwaagdijk 
02 augustus Oud papier 2e elftal
03 augustus  KBO Koersbal, sjoelen, klaverjassen
10 augustus  KBO  Koersbal
17 augustus  KBO Koersbal, sjoelen, klaverjassen
18 augustus    KBO, Zomersoos in het Dorpshuis met Skroivendevort
24 augustus  KBO Koersbal
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
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

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: 16de Zondag door het jaar.

Zondag 17 juli 10.00 uur: Woord en Communieviering met Pastor T. Immen-
Bruinsma. Gemengd koor.
Tijdens deze viering wordt het kruisje van Jan Wagemaker teruggegeven aan zijn 
gezin.

Gebedsintenties.
Overleden: Joop Grent. Dat hij worden gedragen door ons gebed.
 Maria Sjerps en Pieter Neefjes
 Guurtje Schilder en Arie Groot
 Joris en Tiny Wiering-Schilder, Kees Dorrestein en Bennie
 Herman en Annie Sierkstra-Boots
 Jo en Gré Sierkstra-Boots, André Sierkstra
 Joop Laan en zegen over zijn 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: Bezorgd?
Uit de verhalen, die we deze zondag mogen lezen, kunnen we leren dat het een 
kunst is te blijven zien waar het in ons geloof om gaat. We kunnen in beslag geno-
men worden door wetten en regeltjes, door op te gaan in het zorg dragen voor de 
ander, door te bezorgd te zijn. Abraham laat ons zien hoe het is een waardig gast-
heer te zijn en tegelijk de gasten en daarmee de boodschap, die zij brengen, niet 
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uit het oog te verliezen. Hij krijgt er een nog groter cadeau voor terug. Wie weet wat 
het ons brengt.
Ook Maria verliest de kern niet uit het oog en kiest er daarom voor aan de voeten 
van haar Heer te gaan zitten, te luisteren en te leren. Martha heeft er moeite mee. 
Zij is té bezorgd in haar doen en laten om het haar gast naar de zin te maken.
Wat Martha overkomt zal ook ons niet vreemd overkomen. Het lezen van deze ver-
halen mag ons er aan herinneren, dat we regelmatig de tijd, rust en de ruimte ne-
men om te gaan zitten, te luisteren, te leren, de kern en boodschap van ons geloof 
weer te zien. Het is een mysterie en een cadeau, dat ons niet zal worden afgeno-
men. Levend vanuit dat geheim zullen wij doen wat goed en waardig is en zullen wij 
leven in tegenwoordigheid van en verbondenheid met onze Heer.
Bron: Bern Media Liturgie.

Koster:  P. Vijn
Lectrice:  A. Bakker
Collectant:  H. Wünsche

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 24 juli om 10.00 uur: Eucharistieviering met Kapelaan J. A. Correa.

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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Romeinse streken…

Onlangs schreef ik over keizer Constantijn, die in zijn grote rijk het christendom 
uitriep. Overigens heb ik wel mijn bedenkingen over zijn ‘heilig vuur’. Want waarom 
liet hij zich zelf dan pas op zijn sterfbed dopen? Was het er hem vooral om te doen, 
dat hij rust wilde in zijn immense rijk en hoopte hij dit met de christelijke waarden 
van verdraagzaamheid en rechtvaardigheid te bereiken?

Behalve het christendom heeft de Romeinse overheersing meer sporen achter 
gelaten. Niet alleen komen die aan het licht bij de diverse opgravingen, maar 
onlangs hoorden we het volgende in het radioprogramma Vroege Vogels.
Iemand die studie had gemaakt van ‘oude’ kruiden en planten, vertelde dat 
bijvoorbeeld een z.g. ‘vergeten’ groente als pastinaak ooit met de Romeinen 
hier is terechtgekomen. Maar ook bijvoorbeeld de cichorei, waarvan in de oorlog 
surrogaatkoffie werd gezet. Dat zijn nog enigszins nuttige planten. Maar toen hij het 
zevenblad opnoemde  zei hij er meteen wel bij, dat veel mensen daar niet blij mee 
zijn. Al kun je er ook, zo vertelde hij, een heerlijke pesto of een soort spinaziepotje 
van maken.

En zo zijn er nog veel meer planten, die met de Romeinen zijn meegekomen. 
Waren ze bang, dat in die wilde oorden in het hoge noorden, want zo werd Noord 
Europa toen beschouwd, geen voedsel voor hen zou zijn?
Vroege Vogels, een interessant programma op de vroege zondagmorgen, dat 
wij wel eens beluisteren alvorens uit bed te springen omdat de plicht roept. Het 
beluisteren waard.

Vriendelijke groet, pastor Tiny

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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In memoriam Joop Grent

Joop is geboren op 28 maart 1936 als zoon van Arie en Aaltje Grent. Hij had 2 
broers: Theo en Piet en 1 zus: Til.
Na zijn schooltijd werd Joop grondwerker, waarbij hij moest graven, kabels 
leggen enz. Het was zwaar werk en daarom is hij op zijn 63e met pensioen 
gegaan. 

Dat betekende niet, dat hij zich ging vervelen, want hij was een sportieve man. 
Regelmatig trok hij er op zijn racefiets op uit. Een rondje IJsselmeer via de 
Afsluitdijk en de Lelystaddijk op één dag was voor hem geen probleem. Niet 
voor niets stond op zijn overlijdenskaart een racefietser afgedrukt. Verder 
biljartte hij graag en vaak in de Ark en ook wandelde Joop regelmatig. Zo 
haalde hij op hoge leeftijd nog lopend een visje uit Hoogkarspel.

Joop hield van gezelligheid en had in Tiny Aker een fijne levenspartner. 
Samen gingen ze er vaak op uit en hebben ze vele reizen gemaakt. En naar 
de voetbal, waar hij na afloop met zijn vrienden gezellig aan de bar stond. 

Heel lang kon Joop in zijn dijkhuisje blijven wonen, maar enige jaren geleden 
werd hij  vergeetachtig. Aanvankelijk kreeg hij zorg van de Omring, maar 
gaandeweg werd duidelijk, dat hij niet in zijn huisje kon blijven.
Bijzonder is, dat Tiny nog heeft geregeld, dat Joop naar St. Jozef in 
Wervershoof kon. Want toen hij na 86 jaar in het dijkhuisje te hebben 
gewoond, in februari naar het St. Jozefhuis verhuisde, overleed Tiny een 
maand later.
Hij was tevreden op zijn nieuwe plekje. Als je hem bezocht en vroeg hoe het 
ging, zei deze vriendelijke man altijd heel rustig: ”Ik heb het goed”. 

Joop is op 17 juni overleden, waarna Anneke en Cor ervoor 
zorgden dat hij in onze st. Jozefkapel kon worden opgebaard en 
een waardige afscheidsviering kreeg met goede woorden en mooie 
liederen van ons koor.
Nu mag Joop in vrede rusten.

Bericht van de redactie

Binnenkort beging de vakantieperiode weer en komt er weinig kopij 
binnen voor de Schakel. Ook voor de medewerkers is het dan een tijd 
om er even tussenuit te gaan. 
De Schakel zal dan ook 3 weken niet verschijnen.

De schakels van vrijdag 29 juli, 5 en 12 augustus komen te vervallen.

De eerste Schakel na de zomerstop zal  zijn die van vrijdag 19 augustus.
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Vormselproject 2022

Beste ouders en kinderen van Zwaagdijk,

Wij zijn al druk bezig met de voorbereidingen van het Vorm-
selproject voor de kinderen van Groep 7/8 (komend jaar 
groep 8/brugklas). Ze zullen in de maand september in groepjes bij een gastouder 
met het project aan de slag gaan. Tevens maken ze samen een vlog, die zal wor-
den gepresenteerd tijdens de gezinsviering op zondag 2 oktober.
 
De Vormsel plechtigheid staat gepland op vrijdag 14 oktober 19.00u  
 
Wij horen graag of uw kind mee wil doen aan het project. 
Stuur dan een mail naar vormen-zwaagdijk@hotmail.com 

        Werkgroep Vormsel Zwaagdijk,
        Lianne Lakeman, Ewa Karsten en Lianne Breg. 

 

Te koop wegens verhuizing:
•	 Solide slaapkamerkast, 2/3 hang, 1/3 leg

               Breed: 1,83 cm, diep 65 cm, hoog 223 cm
•	 Mooie Vide lamp met 12 lampjes
•	 Woonkamerlamp met 10 lampjes
•	 RIH Damesfiets Delta, 8 versnellingen
•	 Zonnebank, opvouwbaar

N.de Lange, de Gracht 38
Tel. 0228 58 3838 / 06 5428 2780

                     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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Dorpsraad Zwaagdijk Oost

De dorpsraad komt elke laatste dinsdag van de maand vanaf 10.00 uur bij elkaar in 
het dorpshuis. En als u iets met de dorpsraad wilt bespreken dan kan dat. 
We willen graag vooraf horen waarover u met ons wilt overleggen, zodat we 
voorbereid zijn en misschien al extra info kunnen verzamelen. Bel dan even met 
Piet Aker 06 13485709.

En natuurlijk kan dat ook altijd met ieder van ons.

De voorgaande maanden zijn, globaal, de volgende onderwerpen besproken 
en hebben we, waar mogelijk, actie genomen om de voortgang, verbetering, te 
bewerkstelligen.

Het werk aan de weg bij de Boekert. 
We hebben als Dorpsraad met enige regelmaat contact met het HHNK over het 
werk langs de Noorderboekert. De situatie daar is nu gewoon gevaarlijk voor met 
name het fietsverkeer (maar eigenlijk gewoon voor al het verkeer). Het HHNK heeft 
al een aantal keren beloofd om dit werk beter uit te gaan voeren en schijnt daar ook 
wel mee bezig te zijn, maar echt schot in deze zaak lijkt er niet te zijn.
We blijven hierover “aan de bel trekken”.

En zo zijn er meer onderwerpen waar we met grote regelmaat met name de 
gemeente op blijven wijzen. Ondanks dat er, zo op het oog, weinig mee wordt 
gedaan. 

Gebied “Winkelhart Zwaagdijk”
De inrichting rond het winkelhart van West-Friesland, nabij de Tuinstraat, de 
Zwaagdijk en de Noorderboekert blijft een probleem. Het schijnt nu – alweer bijna 
een jaar - op het bordje te liggen van de burgemeester en van een wisselend 
gezelschap “projectleiders” (inleenkrachten) in het gemeentehuis. Omdat we nu 
toch echt denken dat alle smoezen wel zo’n beetje zijn verbruikt moet daar toch ooit 
voortgang kunnen worden gemaakt. In ieder geval door echt te kiezen voor hoe het 
eigenlijk op de beste manier ingericht kan worden…
Ook hierover blijven we “aan de bel trekken”, hopelijk dat nu - met weer een nieuw 
college van B&W - er echt aan gaat worden gewerkt (al hebben we dat natuurlijk al 
eerder gehoopt).

Nieuwbouw
Het optimaal inrichten van het nieuwe nieuwbouwplannetje dat nu in afronding gaat 
is door ons aan de gemeente voorgelegd. Door het iets anders in te richten kunnen 
daar meer huizen worden gebouwd dan in het goedgekeurde plan. Iedereen blij, 
dachten we. 
We proberen daar de projectontwikkelaars en de gemeente ook van te overtuigen, 
maar merkwaardigerwijs doet de gemeente zelfstandig niets. We proberen nu de 
twee ontwikkelaars zover te krijgen dat ze de gemeente ook tot actie aanzet.
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Oneigenlijk gebruik van de sportvelden.
De sportvelden van met name de RKVV Zwaagdijk worden met enige regelmaat 
door grote groepen gebruikt met achterlating van veel rotzooi.
Etensresten, verpakkingen en resten van de BBQ etc, en er zijn geen sanitaire 
voorzieningen open…
Samen met de sportverenigingen proberen we met de gemeente een beter toezicht 
én handhaving gerealiseerd te krijgen.

Periodieke vuil-opruim actie.
Een paar dames uit Zwaagdijk was al met dit initiatief bezig. We hebben via de 
Dorpsraad de dames met wat sportbestuurders in contact gebracht die dit voortaan 
gezamenlijk proberen op te pakken. Binnenkort zal via deze groep wel meer bekend 
worden over deze actie.

Dorpsfeestdag.
We hebben diverse verenigingen gevraagd of er interesse is om een 
breed gedragen dorpsfeest te gaan organiseren. Diverse verenigen 
reageerden positief op dit idee.

De stichting Nexus organiseert op dit gebied al het een en ander in het dorp en gaat 
nu proberen om samen met o.a. de school, de sportverenigingen op de dag van 
de landelijke “burendag” een breed dorpsfeest te organiseren. Met activiteiten voor 
jong en oud.

Landgoed
We beschikken in Zwaagdijk sinds kort over een officieel en openbaar toegankelijk 
landgoed.
(Landgoed De Duinen Zwaagdijk 212 van de fam. Wiering)) En dat is eigenlijk best 
wel bijzonder.
In het bestemmingsplan is overeengekomen, naast het bestaande voedselbos, een 
deel van het landgoed in te richten met spel elementen voor met name de jeugd.
We zijn in overleg met de betrokkenen om dit op een voor iedereen bruikbare 
manier ingericht te krijgen.

Zonnepanelen 
Zoals bekend mag westelijk naast het WFO-terrein een veld met zonnepanelen 
worden ingericht. Dit project leek enige tijd voor een langere periode “ on hold” te 
staan,  maar lijkt nu weer te worden  opgepakt. Met de projectontwikkelaar zijn we 
in overleg en hebben we afspraken gemaakt om een deel van de opbrengst ten 
goede te laten komen van de dorpsgemeenschap. Wanneer dit weer actueel is 
zullen we daarop terugkomen.

Heg tussen fietspad/rijbaan
De gemeente had (en heeft?) het, ons inziens, onzalige plan om deze heg te 
verwijderen en te gaan vervangen voor een betonnen kering. Wij zijn daartegen 
en willen dat de heg goed en beter dan nu wordt onderhouden. Voor ons is wel 
bespreekbaar een iets andere manier van inrichting van de rijbaan en fietspad. 
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Bijvoorbeeld door daar waar dat kan het fietspad iets breder maken en op de rijweg 
een paar chicanes toe te voegen met boombeplanting tussen fietspad en rijbaan. 
Zoals op een paar andere plekken in het dorp is gedaan.

Algemeen
Ook wordt de dorpsraad door de gemeente en buurdorpen met regelmaat uitgenodigd 
mee te denken over toekomstige ontwikkelingen. Als daar iets bij zit dat interessant is 
voor ons dorp melden we dit via de Schakel.

Dorpsraad 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.

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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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 
 

Balsponsors gezocht 
Zou jij graag een keer de balsponsor willen zijn bij een thuiswedstrijd van 
Zwaagdijk? 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 
Zwaagdijk 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 inge-
diend bij de secretaris.
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08. Donateurskaarten
09. Kantine beheer
10. Contributie 
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 

Teamindeling Jeugd -  seizoen 2022-2023

JO12 
Rick Karsten, Deron van Houten, Dave Bouman, Lars Kok, Milan Aker, 
Martijn Rood, Lennon Blokker, Guus Mol, Pieter Sijm.

JO10
Hidde Koster, Nick Middelburg, Nina Koeman, Ian Karsten, Stijn Kok, 
Paulien de Boer.
 

JO9
Ilke van Houten, Roy Bouman, Chaz Laan, Luca van Schaick, Sil Koster, 
Noud Koeman, Lennart Meerveld, Mila van der Werf.

JO8 
Sepp Eijbrink, Jayden Korstanje, Jasper Kok, Joe Sijm, 
Wout Karsten, Noah Korstanje, Lars Schilder.

JO7
Lio van Schaick, Inge Karsten, Marise Groot, Vince Fisher, Jake de Vries, 
Xavier Goral.

Jeugd Kuubkisten Toernooi Groot Succes!

Voor de tweede keer mochten we dit jaar het kuubkisten toernooi voor de Jeugd 
organiseren. 
Waar we de vorige keer als jeugd programma als voorprogramma aansloten bij het 
senioren toernooi, was er dit keer alleen een jeugd programma.
Gelukkig werden we, in tegenstelling tot 2 jaar geleden getrakteerd op een mooie 
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zonnige zomerse dag.
Om 10 uur starten de eerste wedstrijden in de 3 speciaal gebouwde Arena’s van 
kuubkisten.
Op de randen was het een gezellige drukte van belangstellende Opa’s, Oma’s 
vaders, moeders, broertjes, zusjes en ander belangstellenden. 
Vanaf 1.20 meter hoog had iedereen een goed overzicht op het veld.
Ook werden er door de deelnemende teams voetbal spelletjes gedaan in de vorm 
van het gatendoek (Wie scoort de meeste punten?) en de Snelheidsmeter 
(Wie heeft het hardste schot?).

Het toernooi werd gespeeld over 3 wedstrijden en de 2 spelletjes. Onze teams 
vonden hun tegenstanders in , 
Strandvogels, Moc en Hauwert voor de JO7
Hauwert, VVW en Strandvogels voor de JO8
SEW, VVW en Strandvogels voor de JO9
En Hauwert, Strandvogels en VVW voor de JO11.
Het was leuk  om te zien hoe oud Zwaagdijkers hun kinderen spelend voor de 
tegenstanders, kwamen aanmoedigen, samen met hun nog op Zwaagdijk wonende 
ouders (Opa’s en Oma’s).
Ben je dan als Opa en Oma voor Zwaagdijk of voor het team van je kleinkind….? 
Al met al was het een gezellig weerzien.

Alle spelers kregen een goody-bag met wat lekkers voor tussendoor. Als extra 
vermaak was er ook nog een grote opblaas stormbaan waar eenieder zijn energie 
kwijt kon. Om 13.15 u was het eindsignaal van de laatste wedstrijd, waarop om 
13.30 u de prijs uitreiking volgende.  
Een ieder kreeg een vaantje en er waren mooie bekers te verdelen. 
Voor de winnaars van de spel-onderdelen was er een lekkere supermedaille.

We hopen dat alle deelnemers genoten hebben. Wij kijken als jeugd comité terug 
op een leuk en mooi toernooi en vonden een mooie afsluiting van het voetbal 
seizoen.
Wij willen graag een ieder bedanken die dit mogelijk heeft gemaakt; Ruud Oud voor 
de sponsoring. Marcelino, Jos, , Patrick & Patrick, Ryan, Huub en Annabel voor het 
fluiten, Lars en Rens voor het bijstaan bij het gatendoek, Kees Sierkstra voor het 
omroepen en niet te vergeten de dames van de catering; Maud, Esmee, en Yanthe 
(buiten bij de arena’s) en Daphne, Danielle (binnen) en uiteraard Han en Gea voor 
de algehele leiding in de kantine.
Ook grote dank aan Maurits en Marthijs voor het opbouwen (en afbouwen) van 
de Arena’s en de fa. Sijm Agro voor het beschikbaar stellen van de pallets en de 
kuubkisten.
Zonder jullie hulp zou het nooit zo’n succes zijn.

We hopen jullie volgend jaar we te zien.
Fijne vakantie en tot volgend jaar.

De jeugd commissie.



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
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