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    De Schakel    
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 Oplage per week 350  
 Zwaagdijk-Oost 16-09-2022 50e jaargang no 2539 

 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 

21 september   KBO, Koersbal 
24 september Burendag Nexus
27 september RKVV, Oud papier 4e elftal
28 september   KBO, Koersbal, sjoelen en klaverjassen 
05 oktober   KBO, Koersbal 
12 oktober:  KBO, Koersbal, sjoelen en klaverjassen 
14 oktober  Klaverjassen in Dorpshuis
19 oktober:  KBO, Koersbal , sjoelen en klaverjassen 
25 oktober  RKVV, Oud papier 3e elftal
26 oktober:  KBO, Koersbal, sjoelen en klaverjassen 
2 november:  KBO, Koersbal, sjoelen en klaverjassen 
18 november  Klaverjassen in Dorpshuis
22 november RKVV, Oud papier 2e elftal
25 november  WK-avond gemeenschapsveiling RKVV Zwaagdijk
17 december  Kerstavond RKVV Zwaagdijk, Quick en Centecor
20 december RKVV, Oud papier Veteranen
30 december  Klaverjassen in Dorpshuis

08 januari  Nieuwjaarsreceptie RKVV Zwaagdijk, Quick en Centecor
26 april Vrijwilligersavond
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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: Vredesweek.

Zondag 18 september om 10.00 uur: Vredesviering 
    met Pastor T. Immen-Bruinsma. 
    Gemengd koor. 

Tijdens deze viering wordt het kruisje van Annie Laan-Sierkstra 
uitgereikt aan haar kinderen.

Gebedsintenties.
Overleden: John Groot. Dat hij thuis mag komen in Gods liefde.

 Vera Langedijk en overleden familie Langedijk-Schouten
 Maria Scholmeyer
 Voor onze zieken thuis en in een verpleeghuis en 
	 voor	alle	oorlogsslachtoffers.	
 Dat zij allen die steun en aandacht krijgen, die ze verdienen.

Themastelling: Betrouwbaar.
Een gegeven belofte of een gedane toezegging daadwerkelijk nakomen is het 
hoofdkenmerk van betrouwbaarheid. Betrouwbaarheid heeft ook met eerlijkheid te 
maken. In de mate dat iemand eerlijk en geloofwaardig is, wordt hij/zij als betrouw-
baar ervaren.
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Paulus benadrukt zijn geloofwaardigheid door te stellen dat hij niet liegt en hij ver-
zekert plechtig dat hij de waarheid spreekt. 
Amos klaagt de kooplieden aan die allesbehalve betrouwbaar zijn. Bewust vervals-
ten ze de maten en gewichten om de kleine boeren uit te buiten. Gebruik van hun 
machtspositie leidt bij hen tot onbetrouwbaarheid, zowel wat hun goederen betreft 
als hun manier van handeldrijven. 
Het is juist tegen deze handelswijze dat Jezus reageert in het Lucas evangelie. 
Betrouwbaarheid in kleine dingen resulteert in betrouwbaar zijn als het om veel 
gaat. Omgekeerd: wie oneerlijk is in het geringste is ook oneerlijk als het om veel 
gaat. Met het oog op het oordeel doet Jezus een dringende oproep om betrouwbaar 
te zijn.
Bron: Bern Media Liturgie.

Lectrice:  L. Koopman-de Lange
Koster:  W. Tieken
Collectant:  J. Groot

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 25 september om 10.00 uur: 
 Eucharistieviering met Kapelaan J. A. Correa.

Vredesweek 17-25 september 2022.

Litanie om Vrede.
Waar mensen leven in oorlog –
Kom bevrijden, God van Vrede.
Waar mensen ruzie maken – 
Kom bevrijden, God van liefde.
Waar mensen leven in haat –
Kom bevrijden, God van verzoening.
Waar dood en geweld heersen – 
Kom bevrijden, God van leven.
Waar mensen elkaar het leven onmogelijk maken – 
Kom bevrijden, God van ontferming.
Waar mensen gebukt gaan onder schuld en schaamte – 
Kom bevrijden, God van vergeving.
Waar duister en dood heersen – 
Kom bevrijden, God van licht.
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Vredesviering

Al een aantal jaren hebben wij in de Vredesweek, d.w.z. de 3e week van september, 
onze Vredesviering. Daarvoor is indertijd een boekje gemaakt met mooie teksten en 
ons koor heeft er mooie liederen aan toegevoegd. 

Maar nu ik bezig ben met de voorbereiding ervan komt steeds meer het besef dat 
het dit jaar anders zal zijn en de vredesviering een bijzondere lading zal hebben. 
In tegenstelling tot voorgaande jaren is oorlog voor ons nu niet iets van heel ver 
weg maar is dichterbij gekomen, bijna in onze achtertuin. 

En dat niet alleen, we merken ook de gevolgen ervan, iedere dag weer. 
De vele mensen die gevlucht zijn uit Oekraïne en de economische sancties tegen 
Rusland, die wij dagelijks in onze portemonnee voelen. Hoge energieprijzen, die 
voor veel mensen niet meer te betalen zijn. En ook de dagelijkse boodschappen 
zijn veel duurder geworden.  
En dat alles doordat Poetin vanuit een zeker machtsgevoel Oekraïne wil innemen. 
Macht en geld, zijn dat niet vaak de oorzaken van oorlog en geweld?

Het geeft óns al een machteloos gevoel, hoe moet het dan zijn voor mensen die 
midden in deze of een andere oorlog zitten? Mensen voor wie vrede ver te zoeken 
is?
En wat kunnen wij, gewone mensen doen? Daarover horen we in de lezingen 
waarin twee gewone mensen, Amos en een rentmeester hun zegje doen.
En we zullen merken, dat ze ons nog steeds of juist nu zullen aanpreken. 

Tot dan. 

Vriendelijke groet, pastor Tiny

Vredesweek       

In het kader van de Vredesweek hebben we een inspirerend
programma in elkaar gezet.

Locatie: de dagkerk van de R.K. Kerk in Andijk, Bangert 6
Tijd: 20.00 uur
Datum:  woensdag 28 september 2022
U bent van harte welkom!

Namens de Raad van Kerken van Zwaagdijk-Oost, Onderdijk, 
Wervershoof en Andijk
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Collecte KWF

Afgelopen week was de collecte voor het Koninging Wilhelmina Fonds, 
Kankerbestrijding.
 
We hebben het prachtige bedrag van € 1059,65 opgehaald .

Hier voor onze dank aan alle gulle gevers, en natuurlijk de collectanten
die voor de eerste keer met de QR-code hebben gecollecteerd.

Met het geld kan het KWF weer verder onderzoek gaan doen, 
naar behandeling van Kanker.
 
Namens KWF,  Afra laan Kolken.
   Wijkhoofd Zwaagdijk-Oost.
 

Verhuisbericht

Beste Zwaagdijkers
Na bijna 80 mooie jaren op Zwaagdijk verhuis ik naar Hoogkarspel.
De mooie herinneringen aan de tijd samen met Jan, de kinderen en kleinkinderen 
in ons huis, de winkel en de werkplaats neem ik mee .

Nu	heb	ik	zin	in	het	mooie	fijne,	nieuwe	huis.

Bedankt voor alles en ik zal jullie vast nog v
aak	tegenkomen,	wandelend	of	op	de	fiets.

Groeten   Tiny Boos-Sijm
                  Waterput 21
                  1616KD Hoogkarspel 

                     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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Collecte Nierstichting 18 t/m 24 september
Voor onze doorzetters

Opgroeien met een nierziekte eist ongelofelijk veel van kinderen. 
Ze hebben weinig energie, mogen niet eten wat ze lekker vinden en moeten veel 
zware medicijnen slikken. Soms moeten ze zelfs dialyseren of een transplantatie 
ondergaan. Dat is slopend. 

Elke dag weer vragen deze doorzetters het uiterste van zichzelf om gewoon te 
leven.  
Ze geven niet op, Jonge helden zijn het.
Doorzetters die op ons moeten kunnen rekenen.

Geef daarom voor een toekomst waarin we nierziekten kunnen genezen. 
Volgende week van 18 t/m 24 september komen de collectanten bij u langs om 
dit te realiseren.

Géén kleingeld in huis? Met de QR-CODE op de bus 
kunt u met uw mobiel ook een donatie te doen.

Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage.
Met vriendelijke groet,
Trees Bakker, coördinator nierstichting
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Klaverjassen in het Dorpshuis 
We mogen weer !!!!

Beste Klaverjasvrienden,
Ook dit jaar gaan we weer klaverjassen in het dorpshuis net als vanouds. 
We	starten	om	19:30	uur,	kosten	€	3.50,	waarvoor	U	een	kopje	koffie	krijgt	
en een gezellige avondje kaarten onder het genot van een hapje en drankje 
( die uzelf mag betalen ).
We hopen en vertrouwen weer op een goede opkomst.
 
De data zijn :
- 14 oktober  aanvang 19:30 uur
- 18 november aanvang 19.30 uur
- 30 december aanvang 19.30 uur
 
En dan nog driemaal (januari, februari en maart), data volgen nog. 
Voor het jaar klassement tellen de beste 4 avonden. 
 
Met vriendelijke groeten,
Dirk Neefjes 
 

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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D o r p s f e e s t
 

Beste Zwaagdijkers,
Het gonst in heel Zwaagdijk!
Mensen houden elkaar staande, bij voetbal, koersbal, tennis………….
Overal worden vragen aan elkaar gesteld: weet jij?, of:  heb jij?,  herken jij? 
We hebben het over onze ZWAAGDIJKER DORPSQUIZ en uit de reacties 
begrijpen we dat het al “pittig” leeft.

Maar toch willen we enkele kanttekeningen plaatsen:
Zo denken een heleboel mensen dat alle huizen met een rieten dak mee tellen. 
NEE DUS, het gaat echt om de stolpen. 
Weggevertje:  En ook die van familie Lakeman telt mee (horen nl volgens ons 
gewoon bij Zwaagdijk). 

En ook zijn er vragen over de BUSHALTES……………………alle haltes tellen mee, 
heen en terug.

De ACHTERNAMEN van Zwaagdijkers: we kijken alleen naar de familienamen, 
helaas voor de vrouwen die bv. ook een dierenachternaam hebben, of een plaats-
naam/beroep als achternaam, die tellen NIET mee. 
BIJVOORBEELD:  Mijn eigen achternaam is Hoogland, maar we tellen Ursem en 
geen Hoogland.
 

ONZE BAKWEDSTRIJD: “HEEL ZWAAGDIJK BAKT”

We hebben al 1! opgave:  een heel enthousiaste bakster namelijk Lida op den 
Kelder. De vorige keer had zij een heerlijk dadeltaart en wij zijn nieuwsgierig 
met wat voor lekkers zij dit jaar komt! Maar we hopen eigenlijk 
dat er nog wat meer bakkers/sters zich melden.

We hebben namelijk ook een geweldige jury, te weten: 
Gerda Haring. 
Zij staat bekend om de heerlijke hapjes, etentjes die ze organiseert, 
een culinaire dame! 
Dan	hebben	we	Adrie	Roemer,	een	fijnproever	pur	sang,	
een genieter van alles wat de tong “streelt”, 
en dan ons jongste jurylid: Dat is Suzanne Bleeker, die zelf, thuis, 
ook graag lekkere dingetjes maakt, zoals cupcakes, 
en er ook heerlijk van kan snoepen! 

Dus laat onze jury niet voor niets komen, en geef u op! 
Zie onderstaande mailadressen.
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DE BBQ:
 
Omdat het voor ons heel moeilijk inschatten is qua vlees ed, willen we toch graag 
weten hoeveel mensen er bij de BBQ komen. 
Ook als u liever een vegetarische burger wilt eten, geef dat dan even door. 
U kunt uzelf opgeven bij onderstaande mailadressen.
 

VRIJWILLIGERS:  
En dan vinden we het geweldig dat we al een aantal vrijwilligers hebben. 
Zij gaven zich spontaan op omdat ze het zo leuk vinden dat er zoiets 
georganiseerd wordt.
De namen van onze vrijwilligers: Lisa Neefjes, Yvonne Sierkstra en Marjolein Aker. 

Wij kunnen die dag natuurlijk nog heel veel handen gebruiken, dus als u zegt: 
ik	wil	ook	wel	een	uurtje	achter	de	bar,	of	koffie	tappen	of	helpen	met	opruimen,	
klaarzetten………………………ook weer bij onderstaande mailadressen.
 
DANK, NAMENS HANDBAL, TENNIS, KERMISCOMITE, 
                             VOETBAL, DONDERSTIENEN EN NEXUS.
 
MAILADRESSEN VOOR DE BROODNODIGE OPGAVES:
chj.sierkstra@quicknet.nl            jan.bleeker@quicknet.nl       
lindahoogeveen94@gmail.com          gams.lakeman@quicknet.nl    
t.kok01@outlook.com            geahoogland@quicknet.nl
 

OPGAVES GRAAG VOOR MAANDAG 19 SEPTEMBER

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.



de schakel 16-09-2022bladzijde 10

Koop een deelnamebewijs van 25 euro
Je deelt dan 15 jaar mee in de winst. 

Daarnaast betaal je eenmalig € 10,- voor lidmaatschap van Zonne-
coöperatie West-Friesland, dat al het regelwerk voor haar rekening neemt. 

Inschrijven kan tot 31 oktober 2022 via www.zonneparkenzwaagdijk.nl. 
Hier kun je je ook aanmelden voor de nieuwsbrief om op 

de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen.

Schrijf je nu in! 

MEER INFORMATIE & INSCHRIJVING
www.zonneparkenzwaagdi jk.nl

TOT
31 OKTOBER
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RKVV Zwaagdijk

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   1 8   s e p t e m b e r 
Zaandijk 1 – Zwaagdijk 1  
    Aanvang 14:30 uur  Beker Scheidsrechter: J.C. van Vliet 
Flevo 2 – Zwaagdijk 2 
    Aanvang 11:00 uur  Beker Vertrek 09:45 uur  
Sporting Andijk 3 – Zwaagdijk 4    
    Aanvang 11:00 uur  Beker  Vertrek 13:00 uur 
Hauwert 35+1  – Zwaagdijk 45+1  
    Aanvang 10:45 uur  Beker Vertrek 10:00 uur 
Zwaagdijk JO19 -1 – SEW JO19-1  
    Aanvang 14:00 uur  Beker Scheidsrechter: Glenn Bakker 
 
P r o g r a m m a   z o n d a g   2 5   s e p t e m b e r 
HSV Sport 1 – Zwaagdijk 1  
    Aanvang 14:00 uur Competitie Scheidsrechter: C. Aben 
Zwaagdijk 2 – Always Forward 4  
    Aanvang 11:00 uur Competitie Scheidsrechter:   
HSV Sport 3 – Zwaagdijk 3  
    Aanvang 10:30  Competitie Vertrek 09:30 uur 
Zwaagdijk 4 – KSV 6   
    Aanvang 14:00 uur Competitie  Scheidsr. Patrick Wiering 
VVW 45+1 – Zwaagdijk 45+1 
    Aanvang 10:00 uur Competitie Vertrek 09:15 uur 
Wesfriezen JO19-2 – Zwaagdijk JO19-1 
    Aanvang 10:00 uur Competitie Vertrek 09:00 uur 

Terreindienst: 18 september: Cees Sierkstra 
Lijnentrekken: 17 september: Sven Ursem 
Terreindienst: 25 september: Rick Deken 
Lijnentrekken: 24 september: Arjen Vijn 
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Minutenspel 2022-2023 
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. 
De minuten zijn bijna op, dus wees snel en scoor nog een minuut! 

 
Rabo ClubSupport 
Jaarlijks organiseert de Rabobank de “Rabo Clubsupport” actie voor lokale 
verenigingen om hun netwerk te verbreden, kennis te delen en geld te doneren. 

Iedereen die RKVV Zwaagdijk wil steunen en klant is van de Rabobank kan 
stemmen op zijn favoriete clubs (maximaal 3 verenigingen). 
Hoe meer mensen er op RKVV Zwaagdijk stemmen hoe groter het sponsorgeld 
voor de club, dus de moeite waard om je stem uit te brengen.

Vanaf 5 september (t/m 27 september) kan er gestemd worden via de Rabo App of 
via de volgende  link; https://www.rabobank.nl/leden/clubsupport  
 

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 
 
Site: http://www.rkvvzwaagdijk.nl  E-mailadres: info@rkvvzwaagdijk.nl
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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
 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 

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, Kantine Dienst; de ouders van Lars Kok
10:00 uur Zwaagdijk RKVV JO10-1 - Always Forward JO10-6
 Scheidsrechter; Dave Koopman, 
 Kantine Dienst; de ouders van Ian Karsten
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

P r o g r a m m a   z a t e r d a g   2 4   s e p t e m b e r 

10:00 uur Zwaagdijk RKVV JO12-1 – Always forward JO12-3
 Scheidsrechter; Ryan Kennedy, 
 Kantine Dienst; de ouders van Martijn Rood 
08:30 uur Enkhuizen JO10-4JM - Zwaagdijk RKVV JO10-1
 Vertrek 8:00 uur 
10:00 uur Zwaagdijk RKVV JO9-1 – De Zwaluwen JO9-1 
 Scheidsrechter Huub Koopman, Kantinedienst Chaz Laan 
10:00 uur Zwaagdijk RKVV JO8-1 - WSW JO8-01
 Scheidsrechter; Steef Stap, 
 Kantine Dienst; de ouders van Wout Karsten 

Uitslagen zaterdag 10 september
De Wherevogels JO12-2 - Zwaagdijk RKVV JO12-1 1-5
Westfriezen JO10-7JM - Zwaagdijk RKVV JO10-1 4-7
Blokkers de JO8-2 - Zwaagdijk RKVV JO8-1  2-9
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RKVV Zwaagdijk JO12 – zaterdag 10 september 2022
We begonnen lekker, Derôn maakte het eerste doelpunt in de tweede minuut.
De tweede poging was van Dave maar hij ging net naast.
De eerste aanval op ons doel was pas in de negende minuut, Milan had alles goed 
onder controle en Wherevogels verloor bal bezit. Een mooie stop van Milan volgde 
enkele minuten erna.
De keeper van Wherevogels had het druk, veel “pluisjes voetbal” hoorde ik een 
toeschouwer zeggen. Zwaagdijk probeerde alles eruit te halen wat erin zat maar hij 
wilde er niet in.
Het gaat lekker, de teams zijn goed aan elkaar gewaagd. Mooie pogingen van 
Guus, Dave en Derôn maar ze mochten er steeds niet in.
R U S T
Twee mislukte pogingen door Wherevogels. Toch had Zwaagdijk meer kansen 
dan zij. Waar de tegenstander vorige week best fysiek te noemen was, was er hier 
een opmerkelijke speler, bijzonder verbaal te noemen en dan met de nadruk op 
bijzonder. Elke keer dwong hij de bal af met een harde schreeuw waar je van zou 
‘moeten’ schrikken. 
Gelukkig zijn wij nuchtere Zwaagdijkers daar niet van onder de indruk
Het tweede doelpunt werd gemaakt door Dave, 2-0, dat voelt lekker, eindelijk
Daarna een mooi, derde doelpunt door Guus.
Wherevogels scoorde hun eerste doelpunt…3-1
Pieter maakte het vierde doelpunt, klasse!
Hard werken wordt beloond 4-1 voor Zwaagdijk.
Dave maakte nog een prachtig 5e doelpunt in de laatste minuut
Echt petje af, mooi voetbal gezien vandaag.

5-1 voor Zwaagdijk 

Tip: let op je mannetje 
Top: sportief gedrag, goed samenspel en hard gewerkt.

Met dank aan Oonagh van Houten (ook namens de familie Mol 

RKVV Zwaagdijk JO10 – zaterdag 10 september 2022

Zaterdag moesten wij tegen de West-Friezen. We hadden Sil en Noud mee als 
invallers. West-Friezen waren best wel goed. Maar ook wij speelden sterk. Er werd 
goed overgespeeld en we waren heel positief naar elkaar. Dat deed de team spirit 
goed. Het eerste doelpunt tegen was jammer, maar daarna herpakten wij onszelf en 
wisten we er zelfs 4-1 van te maken. Er was geen scheidsrechter dus dat zorgde af 
en toe voor verwarrende situaties. Zo hadden wij één keer ook een doelpunt over 
de lijn, maar die werd helaas niet meegeteld. Of was het niet helemaal duidelijk na 
een uitbal voor wie de bal nu was. Ook moesten we iets langer de eerste helft door-
spelen. Op dat moment lieten wij net wat gaten vallen in de verdediging dus werd 
het nog spannend. Maar toch wisten we ook in die extra minuten nog een doelpunt 
te maken. 
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De tweede helft speelden we ook goed samen, maar vielen er ook ineens bij de 
tegenpartij enkele doelpunten waardoor het toch nog een spannende wedstrijd 
werd. Vooral Nina en Stijn waren heel doelgericht waardoor het ons lukte om tot 
een eindstand van 7-4 te komen. 
We waren superblij dat de punten weer binnen waren en vierde dit met een frikan-
del in snackbar de witte valk. Die kregen we omdat de coach trots om ons was.  
Dat was toch ook wel heel lekker! 

Groeten Hidde

RKVV Zwaagdijk JO08 – zaterdag 10 september 2022

Afgelopen zaterdag speelde de JO8 hun tweede wedstrijd van dit seizoen, na de 
eerste wedstrijd tegen Enkhuizen met 9-4 winst te hebben afgesloten, gingen ze vol 
vertrouwen de tweede wedstrijd in, en niet zonder succes, ook de tweede wedstrijd 
tegen de Blokker JO8 werd overtuigend gewonnen met 2-9. 

Onze keeper Jasper heeft met een aantal hele mooie reddingen de tegendoel-
punten tot een minimum weten te houden, Lars en Joe hebben verdedigend fan-
tastisch werk geleverd, evenals Sepp en Wout op het middenveld, de doelpunten 
tegen de Blokkers komen van Jayden (1) en Noah (8). 
Hiermee staat Noah na 2 wedstrijden op 17 doelpunten! 
Ik ben enorm trots op deze toppers! op naar nog meer overwinningen. 

Jeroen Korstanje 
(Trainer/Coach JO8)
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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

 

 

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 
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Handbal Vereniging Quick

Meer informatie: zie www.handbalquick.nl 
                           en www.handbal.nl,
of op de Facebook- of Instagrampagina 
                           van onze vereniging. 

Burendag 24 september 
Zoals elders in de Schakel aangegeven is er op 24 september een burendag in 
Zwaagdijk. Als het je leuk lijkt om een dagdeel te helpen met het opzetten of oprui-
men op deze dag, of om bardienst te draaien kun je dat doorgeven aan Ineke Kok.

Rabo Clubsupport 
De Rabobank clubactie is weer van start gegaan. 
Via https://www.rabobank.nl/leden/clubsupport kun je stemmen op HV Quick. 

Donateurskaarten 
De donateurskaarten zijn terug van weggeweest en 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 19.30 uur 
                                           (i.v.m afwezigheid Cemal tot begin oktober). 
                                           Quick veld. C1, C2 en D1 
  Donderdag 18:30 uur tot 20:00 uur Hauwert veld. C1 en C2

Velddienst/kantinedienst  
We verwachten dat de velddienst/kantinedienst voor de jeugd geregeld worden 
door ouders.
Voor senioren 1 en recreanten 1 is de veld/kantinedienst als volgt ingedeeld: 
14 september: 19.30 uur tot einde:  Maud
28 september 19.30 uur tot einde: 	 Sofie
2 oktober 12.30 uur tot einde:   Julia

De sleutels kunnen opgehaald worden 
  bij Ineke Kok,   De Gracht 16,     06 - 2757 4729,                     
              bij Marja Aker,   Zwaagdijk 54,    06 - 5760 5596      
              of bij Yvonne Sierkstra,  De Gracht 20,  06 -1139 5767
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Kleedkamers schoonmaken 
Voor het weekend van 17/18 september: Kim en Karlijn
Voor het weekend van 24/25 september:  Jodie en Leonie
Voor het weekend van 1/2 oktober:  Michelle en Yvonne
Na het weekend van 1/2 oktober:   Gea en Kirsten

Programma veldcompetitie 
Senioren 1
18 sept. 13:00u  Westfriezen DS1 - Quick DS1   Westfriezen 
        sportpark ’t Krijt 
25 sept. 13:30u  DTS ‘48 DS1 - Quick DS1   DTS ’48 
        sportpark Woudlust 
2 okt.    12:30u  Quick DS1 - Valken DS1    Veld Quick 
9 okt.     13:00u Con Zelo DS1 - Quick DS1   Con Zelo/ Sport-
        complex De Groet  

Recreanten 1 
14 sept.  20:00u  Quick DMW1 - SSV/Sporting S DMW3  Veld Quick 
21 sept.  20:00u  Spartanen/SEW DMW1 - Quick DMW1  Spartanen 
28 sept.  20:00u  Quick DMW1 - Meteoor DMW1   Veld Quick 
10 okt.    19:30u  Quintes/VVW DMW2 - Quick DMW1  VVW/Sportcomplex  
        De Westrand 
  
D/C-jeugd Quick-Hauwert 
18 sept. 13:05u   DTS ’48 DC1 - Quick-Hauwert DC1  DTS ’48 sportpark   
        Woudlust 
24 sept.  12:00u  Westfriesland/SEW DC3 - Quick-Hauwert DC1 
        SEW/Sportpark 
        de Dres 
2 okt.  11:15u  Quick-Hauwert DC1 - SV De Valken DC1  Veld Quick 
8 okt.  13:00u  Westfriezen DC1 - Quick-Hauwert DC1  Westfriezen 
        sportpark ’t Krijt

D/C-jeugd Hauwert-Quick 
25 sept.  12:30u  Excelsior DC1 - Hauwert-Quick DC2  Excelsior ’53  
2 okt.    10:00u  Hauwert-Quick DC2 - Westfriezen DC2  Veld Quick 
9 okt.     14:00u  Niedorp DC2 - Hauwert-Quick DC2  Niedorp sportcomplex 

D-jeugd Hauwert-Quick 
18 sept. 10:00u  Hauwert-Quick D1 - Excelsior ’53 D1  Veld Hauwert 
24 sept. 10:00u  Westfriesland/SEW D2 - Hauwert-Quick D1  SEW/Sportpark 
        de Dres 
2 okt.     10:00u  Hauwert-Quick D1 - DTS ’48 D2   Veld Hauwert 
9 okt.     13:10u  Niedorp D1 - Hauwert-Quick D1   Niedorp sportcomplex 
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Nieuwe handballen te koop 
Wanneer	iemand	een	nieuwe	bal	wil	aanschaffen,	stuur	dan	een	mailtje naar 
quick@handbal.nl  
Het gaat om de ‘Geel-Blauw-Rode’ ballen 
     van het merk X-treme  in zowel maat 1 (voor de E-jeugd en D-jeugd) 
   als maat 2 (vanaf de C-jeugd). 
Daarbij ook de licht blauwe ‘zachte’ ballen maat 1 (F-jeugd). 

Aanschafprijzen:  X-treme ballen (E-jeugd – Senioren):  € 22,50 per stuk
     Zachte bal (F-jeugd):        € 17,50 per stuk. 

Start aanleg glasvezelnetwerk in gemeente Drechterland met symbolische schop in de grond ingeluid 
 
Hoogkarspel, 8 september 2022 
 
Wethouder Marcel ten Have (gemeente Drechterland) heeft in Hoogkarspel, het startsein gegeven voor de 
aanleg van glasvezelnetwerk in de dorpskernen Hoogkarspel, Oosterblokker, Schellinkhout, Westwoud, Hem, 
Oosterleek, Venhuizen en Wijdenes. Met een symbolische schop in de grond luidde hij samen met Geert Valk 
van DELTA Netwerk en Wendy Kroes van VolkerWessels Telecom, de aanlegperiode in. 
 
Glasvezel belangrijk  
Wethouder ten Have vertelt over het belang van glasvezel voor de gemeente: “Een goede internetverbinding is 
belangrijk. De afgelopen jaren hebben we met het thuiswerken ervaren dat een goede internetverbinding 
onmisbaar is. Door de aanleg van glasvezel in de gemeente zijn onze inwoners en bedrijven de komende jaren 
verzekerd van snel en betrouwbaar internet.” Valk vult aan: “Wij danken de gemeente Drechterland voor het 
vertrouwen en de constructieve samenwerking. Glasvezel is zeer populair. Het is een waardevolle investering 
waarmee klanten maximaal profiteren van connectiviteit, dat losstaat van het aantal gebruikers binnen een 
huishouden. Ook DELTA Netwerk ambassadeur Restaurant van Dis Hoogkarspel is blij met de komst van 
glasvezel: “Na lang wachten is het eindelijk zover en profiteren wij als inwoners over enige tijd van een 
supersnelle stabiele verbinding voor onze online activiteiten.” 
 
Alle woningen een glasvezelaansluiting 
Er is veel interesse voor glasvezel in de gemeente Drechterland. Daarom kunnen bewoners die nog niet hebben 
gekozen voor een abonnement op glasvezel, nu ook een aansluiting in de meterkast krijgen. Deze is geheel 
vrijblijvend en gratis. Inwoners die hier interesse in hebben, maar nog geen abonnement hebben of willen, 
kunnen een afspraak maken met de aannemer. Dat kan telefonisch via 085 27 31 831 of stuur een email naar 
customer@selectaholding.com.  Meer informatie kan worden gevonden op www.deltanetwerk.nl. 
 
Over DELTA Netwerk 
DELTA Netwerk richt zich op de aanleg van glasvezel in nieuwe gebieden en is onderdeel van DELTA 
Fiber, een van de snelst groeiende glasvezelbedrijven van Nederland. Ons netwerk bereikt inmiddels 
meer dan 1 miljoen huishoudens en bedrijven en groeit met 6.000 glasvezelaansluitingen per week. 
De ambitie is om zoveel mogelijk huishoudens en bedrijven toegang te bieden tot een snelle 
internetverbinding en te groeien naar 2 miljoen aansluitingen in 2025.  
DELTA Fiber is eigendom van de investeringsmaatschappijen EQT en Stonepeak en er werken ruim 
1.200 medewerkers. Onder de merken DELTA en Caiway levert het bedrijf internet met gigabit 
snelheden, interactieve tv en vaste en mobiele telefonie aan zowel consumenten als bedrijven.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Einde persbericht 
 



de schakel 16-09-2022bladzijde 20

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

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



Overweegt u 
zonnepanelen 
aan te schaffen?
Laat ons de btw en de fi scale kant voor u regelen.

Vraag 
vrijblijvend 
een offerte 

aan!

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