
 

 

    

        2 september 2022
      50e jaargang no. 2537

    De schakel    



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

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
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 Oplage per week 350  
 Zwaagdijk-Oost 02-09-2022 50e jaargang no 2537

   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 

09 september Sport instuif 15.00-17.00u   handbal, voetbal en tennis
11 september Ziekenzondag
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

2022

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: 23ste Zondag door het jaar.

Zondag 4 september om 10.00 uur: Woord- en Communieviering 
  met Pastor T. Immen-Bruinsma. Gemengd koor.

Gebedsintenties.
Voor het bruidspaar in onze gemeenschap Lisa van Berkum en Delano Vroom; dat 
zij met vreugde uitzien naar deze bijzondere dag.
 Jaap Kuiper
 Vera Langedijk en overleden familie Langedijk-Schouten
 Gon, Sam, Vincent Kappelhof en Jaap Neefjes
 Nic Otsen en zegen over het 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: Loslaten.
De teksten van deze zondag stellen de vraag: ‘Hoe krijgt geloven, het luisteren naar 
de woorden van God, het ons oriënteren op Jezus een plaats in ons leven?’ het 
Oude Testament roept voortdurend op om het te wagen met de leefregels van God. 
Dan is er een heldere oriëntatie in het leven. Het bij de Bevrijder blijven is de wijs-
heid waar de tekst uit Wijsheid en Psalm 90 van spreken. De nieuwtestamentische 
teksten van deze zondag laten zien hoe het in de praktijk uitpakt en wat de conse-
quenties (kunnen)  zijn, als mensen kiezen voor de navolging van Jezus. Er vindt 
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een omslag plaats en er komen andere prioriteiten.
Passend bij deze zondag is het ‘Gebed om kalmte” dat aan de Amerikaanse theo-
loog Reinhold Niebuhr wordt toegeschreven:
God, geef me 
kalmte om te aanvaarden wat ik niet kan veranderen;
Moed om te veranderen wat ik wel kan veranderen;
Wijsheid om het onderscheid hiertussen te kennen.
Bron: Bern Media Liturgie.

Koster:  P. Vijn
Collectant:  N. Vijn-Nannings
Lectrice:  T. van Diepen-Jonker

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 11 september om 10.00 uur: Woord en Communieviering met P. op den Kelder.
13 september parochievergadering in de ‘Doorgang’.

Herinneringen

Ter gelegenheid van Jan zijn 75e verjaardag gingen we zaterdag met kinderen en 
kleinkinderen met de motorschuit over de Grote Vliet naar Medemblik. Jan ging als 
jongen  regelmatig met zijn vader met een volle schuit bloemkool naar de veiling. 
Over die herinneringen kon hij nu mooi vertellen en dat deed ook onze ‘schipper’, 
die vol verhalen zat. 

In Medemblik stopten we bij het Emmapark, waar de speeltuin ook herinneringen 
opriep. Gingen wij daar vanuit Zwaagdijk indertijd niet in de vakantie naartoe? In 
mijn herinnering liepen we via het land van Koeman naar de Leek, vanwaar we met 
een motorschuit vol kinderen op weg gingen naar Medemblik. Naar die speeltuin 
met zijn hoge glijbaan, een kabelbaan en echte aapjes in een hok en hertjes in het 
park. 
Kortom, een dag met veel plezier in een tijd toen je nog niet met je ouders op 
vakantie ging, die daarvoor geen tijd of geld hadden. Maar dat gold al die gezinnen 
en zo hadden we toch samen veel plezier.

Mooie herinneringen, het is iets wat ik iedereen toewens. Niet uit verlangen naar 
een tijd toen alles beter zou zijn, maar die je terugbrengen naar een mooi moment 
in je leven.  
Nu in ons geval met de motorschuit naar Medemblik. Met als extraatje: 
herinneringen aan een Zwaagdijk waar mensen hard werkten, de gezinnen vaak 
groot waren maar er toch mensen waren, die zich inzetten voor anderen. Veel is 
veranderd, maar dat laatste gelukkig niet. 
Vriendelijke groet, pastor Tiny
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Opbrengst deurcollecte.

Afgelopen zondag werd de jaarlijkse collecte gehouden voor de Miva.
Het thema was: Medische zorg voor de meest kwetsbaren in Tanzania.
Met vervoersmiddelen kunnen de mensen weer vervoerd worden naar het 
ziekenhuis.
De opbrengst was het mooie bedrag van €270,10.
Dank namens de mensen die het nodig hebben.
Namens Kerk en Samenleving,
Ria Duin-Groen.

Zingen voor kinderen / kinderen die van zingen houden.

Beste kinderen en hun ouders,
tijdens de eerste communieviering, dit afgelopen jaar, hebben we een hele 
leuke viering gehad waarbij de communiekantjes uit volle borst, vanaf het altaar, 
meezongen.
Dit vonden de mensen in de kerk ontzettend leuk, en ook de leden van Het 
Gelegenheidskoor, die de kinderen ondersteunden waren enthousiast.
Nu is het zo, dat we bezig zijn voor de voorstellingsviering van de vormelingen, 
en ook hierbij weer kinderen mee willen laten zingen. Tevens zal die viering in het 
teken staan van “Dierendag”.
We zijn niet van plan om een kinderkoor te gaan oprichten, maar wel willen we af 
en toe, bij speciale gelegenheden kinderen vragen om te komen zingen.
En dan kan het ook zo zijn, dat iemand de ene keer wel kan zingen, maar een 
ander keertje niet
MAAR WE ZOEKEN DUS KINDEREN DIE VAN ZINGEN HOUDEN. ( en hopelijk 
zijn dat er een “heleboel”)
We oefenen dan een aantal keertjes in de kerk maar de data daarvan moeten we 
nog bespreken en komen in de volgende schakel, evenals de telefoonnummers 
voor opgave en vragen.
Denk er alvast over na, lijkt het je leuk, zing je graag, doe dan mee!

Tot volgende week,
Groeten Lianne, Lianne en Gea.
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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

Huishoudelijke hulp gevraagd!

Gevraagd met spoed een hulp in de huishouding voor eenmaal 
in de twee weken ca. 3 uur. Dag naar keuze. Ophalen en 
terugbrengen met de auto is mogelijk. Werkzaamheden in overleg. 

Adres: Zwaagdijk nr. 168 Zwaagdijk Oost. 
Telefonisch bereikbaar op 0228-313074 of 06-40724102.

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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Fietstocht KBO

25 Augustus zijn we met 8 mensen via het Egboetswater naar Nibbixwoud gefietst.
Daar werden we hartelijk ontvangen door Pastor Tiny Immen en Jan
Koffie of thee en een heerlijk plakje cake met slagroom en aardbeien.

Samen met Hans Konijn hebben we nu een fietstocht naar Gaasterland uitgezet.
Hans had de route , en wist nog een mooi plekje in Rijs om te lunchen.
We gaan ,bij mooi weer, op 15 september met de boot vanuit Enkhuizen naar 
Stavoren.
De boot vertrekt om 8.45uur uit Enkhuizen en we willen starten met 
de fiets om 7.45 u bij Nellie huisnummer 37. Als we Staveren zijn 
gaan we eerst koffie drinken.
Wilt u zich wel van tevoren opgeven in verband met het bestellen van 
de lunch ?
Dit kan tot maandag 12 september. We hopen dat het nog steeds 
mooi weer is en als u geen lid bent van de KBO kunt u toch mee 
fietsen.

Telefoonnummer van Nellie : 0621653698

EHBO Wervershoof
De kermis is weer voorbij en de meeste verenigingen gaan weer van start met het 
nieuwe seizoen.

Zo ook wij, we trappen af met onze jaarlijkse collecte deze week dus kunt u één 
dezer dagen een lid van onze EHBO vereniging op de stoep verwachten.
Ook dit jaar hebben onze leden een QR code op de bus zitten zodat u als u geen 
kleingeld heeft ook de code kan scannen en wat naar ons overmaken.

De opbrengst zal ook dit jaar weer ten goede komen aan interne uitgaven zoals 
cursussen en lessen om onze leden goed op de hoogte te houden voor de juiste 
handelingen om EHBO te verlenen.

Dit is voor ons allen dus ook voor u een geruststelling 
voor juiste hulp. We zijn zeer blij met jullie gulle gaven 
en hopen een prachtig en gezond jaar te beleven.

Bij voorbaat onze hartelijke dank
. 
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Motorrit gemeenschapsveiling 2022
Ook dit jaar bood Steven Zeevat weer een geheel verzorgde 
motorrit aan en zaterdag 27 augustus was het zo ver. Al om kwart 
voor negen werden we bij huize Zeevat verwacht waar de koffie en 
thee al klaar stond. Snel daarna werden de motoren gestart. Een 
gemêleerd gezelschap, de rijders in leeftijd variërend van 25 tot 81 
jaar en qua motoren: een Honda, een Triumph, een Harley Davidson 
en een Suzuki. Dat bleek allemaal goed samen te gaan en ook de 
nieuwkomer in de groep (Annabel) kon het prima volgen.
De eerste stop was in Elburg waar we op het terras bij de haven koffie met gebak 
deden. Daarna gingen we richting de IJssel. Meestal hebben we daar een ”bootreis” 
maar door de lage waterstand kon dat dit keer niet door gaan. Als alternatief had 
Steven een route waarbij we alleen fietsers tegen kwamen. We hopen maar dat er 
geen flitspalen stonden anders gaan we met angst naar de brievenbus. Toen via 
een mooie route naar Deventer en Zutphen. In Eerbeek een heerlijke lunch en toen 
nog een prachtige rit over de Veluwe met bloeiende heide en via de Houtribdijk 
weer naar West-Friesland. In de Ark nog even een tussenstop voor een drankje en 
om na te praten en zo kwam er weer een eind aan een prachtige dag met ruim 300 
kilometer op de teller en geweldige weersomstandigheden. 

Steven, het was weer top voor elkaar, we hebben er van genoten!
Annabel, Gerard en Cees.

50+ ochtendgym

De ochtendgroep van de gym 50+ start maandag 
5 september zoals gebruikelijk om 11.15 uur.
Eventuele nieuwe leden zijn van harte welkom om het ook 
eens te proberen.
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Collecte  week   KWF  2022  4 t/m 10 september
 
In de week van 4 t/m 10 september, is weer de jaarlijkse collecte voor de KWF 
kankerbestrijding.
Ook bij ons op Zwaagdijk, komen  de collectanten weer langs voor uw steun .
Dit jaar is KWF de eerste landelijke collecte die  niet meer met de collectebus komt.
KWF heeft gekozen om met een collectebord langs de deur te gaan met hier op 
een QR code waarmee U kunt doneren.
Voor de collectanten  is het ook wennen, maar we hopen dat we toch weer een 
mooi bedrag ophalen. Het geld is heel hard nodig, voor onderzoek en behandeling 
tegen deze gemene ziekte.
 
We rekenen weer op U!!
Want het kan je zomaar gebeuren.
Het kan iedereen overkomen.
 
Namens KWF Kankerbestrijding.
Afra Laan Kolken.
Wijkhoofd. Zwaagdijk Oost.

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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Zwaagdijker dorpsfeest / 24 september.

Hallo keukenprinsen en prinsessen,

Verrast u uw visite graag met een zelfgebakken cheese-cake? 
Bent u ook dol op eigengemaakte vruchtentaart?
Houdt u ervan om overheerlijke appeltaarten te bakken volgens geheim recept?
Draait u uw hand er niet voor om, om bezig te zijn met creaties van marsepein?
Ontvangt u ook altijd complimenten over uw fantastische perentaart?
Vragen uw kinderen ook altijd om nog meer cup-cakes?

Doe dan mee!
Want wij zijn op zoek naar iedereen die mee wil doen aan onze bakwedstrijd op 24 
september.
Die dag, tijdens het grote dorpsfeest, willen we graag beginnen met koffie en thee, 
en daarbij een stukje eigengemaakte taart.
Natuurlijk worden deze creaties ook “gekeurd” door een vakkundige jury, en zal 
er een leuke prijs te verdienen vallen, maar het gaat natuurlijk gewoon om het 
deelnemen.
Ook kinderen mogen meedoen, van eerdere jaren weten we dat zij vaak heerlijke 
dingen meebrachten. Dus ook voor hen geldt: LEUK, doe mee!

U kunt u opgeven bij onderstaande mensen: 
Linda: 06 23908785,
Gerrit: 06 11182217,
Jan: 06 18131782,
Gea: 06 18185371.

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.
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Opent haar nieuwe zang-seizoen 
2022-2023 !!!

SchalmSingers is een meerstemmig koor dat, een 
repertoire heeft uit het Nederlandse lied, vanuit de 
vroege jaren vijftig tot wat nu gezongen wordt.  

En …..ook een lied van toen en nu met een eigen vertaling en bewerking.
Enthousiasme, beleving, gezelligheid en verbondenheid zijn belangrijke thema’s in 
ons koor.

De 1ste oefenavond is woensdagavond 7 september 2022 a.s. in het muziekhuis 
De Schalm, Westwoud. 
Uiteraard zien wij onze koorleden graag weer komen om de stemmen te oefenen 
en met het repertoire aan de slag te gaan. Ook in het nieuwe seizoen werken wij 
verder aan het uitbreiden en vernieuwen van het repertoire. Het koor staat onder 
algehele leiding van de enthousiaste muzikaal leider/dirigent Jeroen Aker !
 
SchalmSingers is ook in voor nieuwe enthousiaste en ook jonge leden……uiteraard 
zijn jullie van harte welkom !!!
Wil je eens vrijblijvend een repetitieavond komen luisteren, de sfeer proeven en 
vind je zingen ook leuk? Wij oefenen om de 2 weken( de even-weken) op de 
woensdagavond van   20.00 -22.00u. in het muziekhuis “De Schalm”, Westwoud. 

Meer informatie, mail info@schalmsingers.nl !! 
Ook kan je alle informatie vinden op onze website; http://www.schalmsingers.nl/

Dé schoorsteenveger uit West-Friesland

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

Hoekstra Schoorsteen 
De Factorij 28K, 1689 AL Zwaag 

info@hoekstraschoorsteen.nl
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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 / JO12 / JO10 / JO9 / JO8 / Kwekerij Amaranth & Horizon Flower Family 
 
Datums voor in de agenda: 
15 september 2022: Algemene ledenvergadering
25 november 2022:  WK-avond gemeenschapsveiling 
17 december 2022:  Kerstavond 
8 januari 2023:    Nieuwjaarsreceptie 
26 april 2023:   Vrijwilligersavond 

 
P r o g r a m m a   z o n d a g   4   s e p t e m b er 
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 
 
P r o g r a m m a   z o n d a g   1 1   s e p t e m b e r 
Woudia 1 – Zwaagdijk 1  
  Aanvang 14:00 uur  Beker Scheidsrechter: N. Lantink 
Spartanen 3 – Zwaagdijk 2  
  Aanvang 14:00 uur  Beker Vertrek 13:00 uur  
Zwaagdijk 4 – Strandvogels 3   
  Aanvang 14:00 uur  Beker  Scheidsrechter: Patrick Wiering 
Zwaagdijk 45+1 - SEW 45+1 
  Aanvang 11:00 uur  Beker Scheidsrechter: Peter Beers 
Zwaagdijk JO19 -1 – Dess JO19-1 
  Aanvang 14:00 uur  Beker Scheidsrechter: Glenn Bakker 
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Terreindienst: 4 september: Maickel Sijm 
Lijnentrekken: 3 september: Arjen Vijn 
Terreindienst: 11 september: Joost Fischer 
Lijnentrekken: 10 september: Patrick Ursem 
 
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 jouw minuut gescoord? Dan win jij het minutenspel van de 
desbetreffende 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 
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, 
trainers 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
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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)

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
 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 

Seizoen is al weer volop begonnen!
We hopen dat iedereen een hele mooie zomer heeft gehad, maar nu is het dan 
toch weer lekker tijd om weer te gaan voetballen. Zaterdag 27 augustus heeft de 
JO7 en JO9 meegedaan aan het toernooi van VVS in Opmeer. Voor de JO7 waren 
het oefenwedstrijdjes en dus best spannend, maar hebben een hele leuke ochtend 
gehad. De JO9 begon het seizoen gelijk goed met 3x winst namen zij de beker mee 
naar huis. Wat een toppers!

en afgelopen maandag zijn de trainingen alweer gestart. ……

Wij wensen hopen dat jullie er allemaal weer heel veel zin in hebben, dan gaan we 
er een mooi seizoen van maken! 

Cursus Jeugdtraining/Coaching
Vanaf vrijdag aanstaande gaan onze jeugd trainers en coaches een cursus volgen 
omterent het trainen en coachen van jeugd elftallen.
4 vrijdag avonden worden ze meegenomen in de de wereld van de jeugd 
begeleiding, met als voornaamste doel; Hoe kunnen we een positieve bijdrage 
leveren de ontwikkeling en het spelplezier van de spelers van jeugd elftallen. 
Positiviteit zal het sleutelwoord zijn.
We wensen de jeugdtrainers en coaches veel succes en plezier.
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Gezocht, jeugdscheidsrechter
Wie o wie zou onze jeugd elftallen willen fluiten? 
Neem dan contact op met de jeugd commissie; Ted, Maurits,Lianne, René of Marthijs. 

P r o g r a m m a   z a t e r d a g   3   s e p t e m b e r 
10:00 uur Zwaagdijk RKVV JO12-1 - Zwaluwen 30 HCSV JO12-1
 Scheidsrechter; Ryan Kennedy
10:00 uur Zwaagdijk RKVV JO10-1 - Zouaven (de) JO10-4
 Scheidsrechter; Steef Stap
09:30 uur Valken de JO9-1 - Zwaagdijk RKVV JO9-1
 Vertrek 08:45 uur
10:00 uur Zwaagdijk RKVV JO8-1 - s.v. Enkhuizen JO8-3JM
 Scheidsrechter ???

P r o g r a m m a   z a t e r d a g   1 0   s e p t e m b e r
10:15 uur De Wherevogels JO12-2 - Zwaagdijk RKVV JO12-1
 Vertrek 09:15 uur
10:15 uur Westfriezen JO10-7JM - Zwaagdijk RKVV JO10-1
 Vertrek 09:00 uur
 Zwaagdijk RKVV JO9-1    Vrij
08:45 uur Blokkers de JO8-2 - Zwaagdijk RKVV JO8-1
 Vertrek 08:00 uur 

P r o g r a m m a   z a t e r d a g   1 7   s e p t e m b e r 
10:00 uur Zwaagdijk RKVV JO12-1 - Oosthuizen JO12-1
 Scheidsrechter: Ryan Kennedy
10:00 uur Zwaagdijk RKVV JO10-1 - Always Forward JO10-6
10:00 uur Always Forward JO9-4 - Zwaagdijk RKVV JO9-1
 Vertrek 09:15 uur
08:45 uur Spirit 30 (SC) JO8-3 - Zwaagdijk RKVV JO8-1
 Vertrek 08:00 uur
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Handbalvereniging Quick, Voetbalvereniging RKVV Zwaagdijk en 
Tennisvereniging Centecor organiseren samen een Sportinstuif 

vrijdagmiddag 9 september 2022
van 15.00 tot 17.00 uur 

voor kinderen van 4 t/m 12 jaar

•	 Daag je vrienden uit met de verschillende activiteiten op gebied van 
handbal, tennis en voetbal 

•	 Kom voetgolfen, handbowlen of sla jij de bal in de roos! 

•	 Tevens zijn er leuke sportieve prijzen te winnen, dus laat je        
sporttalent zien en kom samen in beweging! 

Iedereen is van harte welkom op deze sportieve middag.  
Tot vrijdag de 9e op ons eigen sportterrein.

                     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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Handbal Vereniging Quick
Meer informatie: zie www.handbalquick.nl en www.handbal.nl,
of op de Facebook- of Instagram pagina van onze vereniging. 

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 tijdens het buitenseizoen in te wisselen. 

Trainingen 
Senioren:
Dinsdag 19:45:00 uur tot 21:15 uur Quick veld 

Jeugd: 
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

Trainer gezocht 
Voor de C-jeugd zoeken we nog een trainer die iedere donderdagavond van 18.30 
tot 20.00 uur de training kan geven. Als je iemand bent of kent die dit zou willen 
doen horen we het graag 

Zaal/velddiensten 
We verwachten dat de zaal/velddiensten geregeld worden door ouders en/of 
speelsters.
De sleutels kunnen opgehaald worden bij Ineke Kok, De Gracht 16, 06-27574729 of 
bij Yvonne Sierkstra, De Gracht 20, 06-11395767. 

Programma veldcompetitie 

Senioren 1
4 september   13:30 Graftdijk DS 1 – Quick DS1 Grafdijk Sportcompl.
11 september  12:30  Quick DS1 - St. George DS1  Veld Quick 
18 september  13:00  Westfriezen DS1 - Quick DS1  Westfriezen sportpark ’t Krijt 
25 september  13:30  DTS ‘48 DS1 - Quick DS1  DTS ’48 sportpark Woudlust 
2 oktober         12:30  Quick DS1 - Valken DS1  Veld Quick 
9 oktober         13:00 Con Zelo DS1 - Quick DS1  Con Zelo/Sportcompl. 
   De Groet  
Recreanten 1 
31 augustus    20:00 Quick DMW1 - Excelsior ’53 DMW1  Veld Quick 
5 september   19.00 Hauwert DMW1 - Quick DMW1  Veld Hauwert  
14 september  20:00 Quick DMW1 - SSV/Sporting S DMW3  Veld Quick 
21 september  20:00 Spartanen/SEW DMW1 - Quick DMW1  Spartanen 



28 september  20:00 Quick DMW1 - Meteoor DMW1  Veld Quick 
10 oktober       19:30 Quintes/VVW DMW2 - Quick DMW1  VVW/Sportcompl.  
   De Westrand  
D/C-jeugd Quick-Hauwert 
4  september    12:15  Niedorp C1 – Quick/Hauwert DC1 Sportcompl.   
   Nieuwe Niedorp 
11 september 11:15  Quick-Hauwert DC1 - Quintes/VVW DC1 Veld Quick 
18 september 13:05  DTS ’48 DC1 - Quick-Hauwert DC1  DTS ’48 sportp.  
   Woudlust 
24 september  12:00 Westfriesland/SEW DC3 - Quick-Hauwert DC1 SEW/Sportp.  
   de Dres 
2 oktober  11:15 Quick-Hauwert DC1 - SV De Valken DC1 Veld Quick 
8 oktober  13:00 Westfriezen DC1 - Quick-Hauwert DC1  Westfriezen sportp.  
   ’t Krijt
D/C-jeugd Hauwert-Quick 
3 september     13:00  Hauwert-Quick DC2 - Westfriesland/SEW DC4 Veld Hauwert 
11 september   13:30  Valken DC2 - Hauwert-Quick DC2  Valken sportcompl.
25 september   12:30 Excelsior DC1 - Hauwert-Quick DC2  Excelsior ’53  
2 oktober          10:00 Hauwert-Quick DC2 - Westfriezen DC2  Veld Quick 
9 oktober          14:00 Niedorp DC2 - Hauwert-Quick DC2  Niedorp sportcompl

D-jeugd Hauwert-Quick 
4 september     10:25  Schagen D2 - Hauwert-Quick D1  Schagen/Sportpark  
   Groenoord 
10 september   10:30 Spartanen D1 - Hauwert-Quick D1  Spartanen 
18 september   10:00 Hauwert-Quick D1 - Excelsior ’53 D1  Veld Hauwert 
24 september   10:00 Westfriesland/SEW D2 - Hauwert-Quick D1 SEW/Sportpark  
   de Dres 
2 oktober          10:00 Hauwert-Quick D1 - DTS ’48 D2  Veld Hauwert 
9 oktober          13:10 Niedorp D1 - Hauwert-Quick D1   Niedorp sportcompl.

 

 

Bloemstyliste  Trees  

afscheidsbloemen & bruidsbloemen 
 
• Persoonlijke aandacht en inlevingsvermogen 
• Op afspraak bij u thuis 
• Ook ‘s avonds en in het weekend bereikbaar 
• Bezorging in groot deel van West Friesland 
• Bel of mail voor vrijblijvende informatie  

 
www.bloemstylistetrees.nl          06-36251267      info@bloemstylistetrees.nl 

 



Bollenmarkt 6h 
1681 PJ  Zwaagdijk-Oost 
T. 0228 581678 
info@merad.nl  

www.merad.nl

Jaarrekening nodig 
voor uw onderneming?

Vraag vrijblijvend een offerte 
aan!

voor uw onderneming?

Vraag Vraag vrijblijvend 
vrijblijvend 
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