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 Oplage per week 350  
 Zwaagdijk-Oost 23-09-2022 50e jaargang no 2540 

 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 voor de gehele agenda zie www.dorpsblad.nl

24 september Dorpsfeest Zwaagdijk
27 september 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 
20 oktober:  Feestmiddag KBO in de MFA
21 oktober:  Kaartavond Gemeenschapsveiling in de Ark
25 oktober Oud papier 3e elftal
26 oktober:  KBO, Koersbal, sjoelen en klaverjassen 
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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 25 september om 10.00 uur: Eucharistieviering 
    met Kapelaan J. A. Correa. Gemengd koor.

Mis- en Gebedsintenties.
Overleden: John Groot. Dat hij thuis mag komen in Gods liefde.
 Overleden familie Verdonk-Bijman
 Maria Hoendervanger en Ger van Meerbeek
 Piet Sijm en zegen over zijn gezin
 Margaretha en Rem Neefjes-Schouten
 Jan Hetsen en Greta Hetsen-Fit 
Voor onze zieken thuis en in een verpleeghuis en voor alle oorlogsslachtoffers. 
Dat zij allen die steun en aandacht krijgen, die ze verdienen.

Themastelling: Ontferm u.
In alle drie de lezingen van deze zondag worden de rijken aangeklaagd, omdat 
zij niet leven volgens Wet en de Profeten, de Tora. Maar is rijkdom dan zo slecht? 
Kan toch ook een beloning zijn, omdat je het zo goed doet? O zeker, er zijn altijd 
verzachtende omstandigheden aan te voeren. Zoals: ik geef toch ruimhartig, omdat 
ik aangesproken word door leed van anderen. Maar de vraag blijft: hoever moet je 
daarin gaan? Het is juist dat radicale, dat het zo ongemakkelijk maakt. Hemden blij-
ven altijd nader dan de rokken, die vaak zover van mijn bed hangen, waar ik me af 
kan sluiten voor het ‘wee’ dat Amos over mij afroept. Hoe moet je omgaan met rijk-
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dom om die tot zegen te doen zijn? Paulus geeft daarvoor een uitstekende richtlijn, 
wanneer hij de zes deugden noemt als maatstaaf voor ons handelen.
Bron: Bern Media Liturgie.

Lectrice: H. Bleeker-Jongert
Koster: G. Karsten-Slaman
Collectant: W. Tieken

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 2 oktober om 10.00 uur: Woord- en Communieviering met J. Schipper.

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.

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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Samen

In een tijd waarin vrede ver weg lijkt, kwamen we zondag samen in de 
Vredesviering. Daarom ontstak lectrice  Tiny niet alleen de Oekraïne-kaars maar 
ze had er een vaas met bloemen uit eigen tuin bijgezet en las een aansprekend 
gedicht voor. 

In de viering werd duidelijk, dat voor vrede je niet alles voor jezelf moet willen, geen 
rupsjes-nooit-genoeg zijn, maar er samen voor gaan. Mét het koor zongen we heel 
toepasselijke liedjes. Het was een zinvol samen-zijn.

Aan het eind stonden we nog even stil bij het belang van samenzijn.
Zoals toen we in die week samen met de KBO in Friesland fietsten. 
Eerst naar Enkhuizen, waar de boot al klaarlag en de koffie met appelgebak op ons 
wachtte. In Friesland had Hans een mooie fietstocht uitgezet, dwars door landerijen 
en langs mooie meren. Soms ging er iets niet helemaal goed maar dat mocht de 
pret niet drukken. Zo reden we wel eens verkeerd maar samen kwamen we eruit. 
En toen Afra’s accu leeg dreigde te raken, werd er met vereende krachten geduwd 
en bij Nelly’s beknelde rok kwamen de hulpkrachten toegesneld. Samen sta je 
sterk.
Uiteraard werd die dag veel samen gepraat. Zelf sprak ik iemand die broer Dolf 
kende van zijn HBS-tijd. Toen al bleek hij een bedachtzaam  ‘professortje’ te zijn. 
Leuk om te horen, vooral omdat hij het later waarmaakte.

Net als de vredesviering was ook dit een mooie dag van samenzijn. En dat wens ik 
iedereen ook zaterdag bij het Dorpsfeest. Veel plezier allemaal.

Vriendelijke groet, pastor Tiny
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Zingen voor en met kinderen.

Afgelopen maandag hebben we, met een enthousiaste groep kinderen, geoefend 
voor de voorstellingsviering van de Vormelingen. Peter Duin heel kundig en blij 
op het orgel, en Lianne en Lianne als begeleidsters en limonade- en snoepjes 
verzorgers, en ook als meezingers.
En wat ging het deze eerste keer al leuk!
Misschien zijn er nu inmiddels nog een paar kinderen die denken: daar wil ik ook 
wel aan mee doen? Dat kan, we oefenen nog twee keer 
in de kerk, na schooltijd. En echt, de liedjes zijn niet super 
moeilijk, juist heel leuk.

Wie weet, zien we jullie er ook bij.
Lieve groet Gea.

Lieve Schakellezers, 

Wij willen iedereen bedanken voor de vele kaarten en condoleances aan huis en in 
de kerk, vanwege het overlijden van onze man, vader, schoonvader en opa 

John Groot. 
Het deed ons ontzettend goed dat er zoveel medeleven getoond werd. 
Bedankt voor de mooie teksten in de Schakel. We willen ook het koor en de kerk 
bedanken voor de mooie liederen en woorden tijdens de kerkdienst. 
We hebben het als een mooi afscheid ervaren. 

Liefs Marian, Emmy, Bart, Joop, Muriel, Ruud, Sharon, 
Patrick, Frances en de kleinkinderen.

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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Uitnodiging

Op donderdag 20 oktober 2022 vieren we het 
50 jarig bestaan van de KBO Zwaagdijk-Oost

U bent welkom voor een gezellige middag in  het dorpshuis Over de Leek.
Om 13.30 uur is de inloop. 

Vanaf 14.00 uur treden Enrico en Brigit voor ons op.
Deze middag wordt u voorzien van 2x koffie met wat lekkers, 

1x een drankje en hapjes..
Overige consumpties zijn voor eigen rekening.

Lia Dekker en Coby Peerdeman nemen afscheid 
als gastvrouw bij de activiteiten.

Hun jarenlange trouw en  inzet mag genoemd en gewaardeerd worden.
Wij hopen dat de Krachtige Bewuste Ouderen van Zwaagdijk 

belangstelling hebben om dit feest met ons te vieren. We wensen dat 
we de komende jaren met en voor elkaar doorgaan in verbinding en 

belangstelling voor elkaar. Uw gastvrouwen van de activiteitencommissie 
Nellie Korver en Carien Peetoom. 

Deze uitnodiging komt ook in de schakel voor alle 55+  ouderen uit 
Zwaagdijk-Oost.
In verband met de accommodatie tot 13 Oktober opgeven voor 
deelname bij :Atie Dudink van de ledenadministratie. Tel 0228-752405  
U kunt ook andere wijzigingen aan haar doorgeven.
Als u geen vervoer heeft  kunt u voor 13 oktober bellen met Jan Oudeman: 
0228-582468

                     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
 



bladzijde www.dorpsblad.nl7

Fietstocht KBO

15 september was de fietstocht richting Rijs.
Al vroeg uit bed omdat we om half negen in Enkhuizen moesten zijn.
De boot gaat om kwart voor negen, en zoals Klaas Spruit schreef in de schakel, de 
boot gaat precies op tijd , dus moesten we op tijd daar zijn.
Met 16 mensen was het een mooie groep. Er was wel een stevige wind en af en toe 
een beetje regen maar binnen was het droog en warm en koffie met appelgebak.
In Stavoren reed Hans en Afra voorop, met een gangetje van 15\16km per uur.
In Koudum wist Hans ook nog een gezellige gelegenheid om nog een keer koffie te 
drinken.
Toen richting Rijs waar de lunch voor ons klaar stond.
Courgettesoep en broodjes met beleg. Onze complimenten aan de bediening , zo 
gastvrij.
Daarna weer richting Stavoren, maar in het bos van Rijs een noodstop, de rok van 
Nellie was tussen het tandrad gekomen. Met een mesje de rok stuk gesneden en 
een paar sterke mannen wisten de restanten er tussen uit te halen.
We waren vroeg in Stavoren en hebben daar nog in een restaurant 
mooi aangezeten.
Om even voor half zeven weer op de boot waar we nog patat 
of een broodje met kroket hebben gegeten.Om kwart voor acht 
kwamen we in Enkhuizen aan waarna iedereen weer naar huis 
ging. Het was een gezellige dag met kleine buitjes regen maar ook 
zon. Iedereen bedankt voor de mooie dag die we samen hebben 
gehad
Hans en Nellie

Beste Zwaagdijkers,
Ik ben op zoek naar extra (zorg)hulp in Zwaagdijk

Vorig jaar juni heb ik mijn huis aangepast zodat mijn ouders bij mij kunnen inwonen.
Mijn moeder is 81 jaar en heeft een combinatie van dementie en parkinson.
Ik en mijn vader zorgden voor haar en ze gaat 2 dagen in de week naar een 
zorgboerderij.
Half augustus van dit jaar is mijn vader geheel onverwacht overleden.
Aangezien ik niet alles alleen kan en ook mijn werk moet doen, ben ik op zoek naar 
extra hulp.
Het mooiste is iemand die wel ervaring heeft in de zorg, maar het is geen eis.
Als je het leuk vind om gezellig met mijn moeder te wandelen, koffie te drinken, een 
praatje te maken enz. En haar wil ondersteunen als ze naar de 
wc moet dan hoor ik het graag.
Wij betalen hier uiteraard een vergoeding voor. 
Mijn mailadres is: h.junge@quicknet.nl
Of je kunt mij bellen voor een afspraak op 06 51296774, 

Vriendelijke groeten Hélène Junge
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Dorpsfeest.
Beste Zwaagdijkers,

Wat een enthousiasme, wat een deelname, wat een mooie oplossingen 
bij de quiz, opgaves voor de taarten! TOP.

Wij merken dat er veel mensen aanwezig willen zijn op het 
Zwaagdijker Dorpsfeest, en dat geeft ons – als organiserende 
verenigingen- al een blij gevoel.
Zoals in het programma staat beschreven, beginnen we rond drie uur met een 
lekker kopje koffie of thee. En natuurlijk een lekker stukje gebak.
MAAR: eerst zal onze bekwame jury, Gerda, Adrie en Suzanne, bekend maken wie 
zij uitgekozen hebben als prijswinnaars van onze Bakwedstrijd, en daarna is de 
beurt aan u om ook een stukje “van ut een of ut ander” te nemen.

Daarna gaan we over op een ander drankje, (fris, wijn, biertje, watertje) en zal 
Johnny Contant, u allen wel bekend, de feestvreugde verhogen met een heerlijk 
stukje muziek.
Bij binnenkomst krijgt u een muntje om iets te eten te halen van de bbq, en wilt u 
meer dingen eten, dan kunt u een muntje halen a 2.50 bij de bar.

Johnny speelt tot ongeveer half zeven met tussendoor 
een pauze, en in die pauze maken wij bekend wie de quiz 
gewonnen hebben. 

Vanaf half acht zal de ook bekende, zelfs op Schiermonnikoog,  Huub Sijm het feest 
met ons voortzetten, en maken we er een leuke avond van.

Voor de kinderen is er een strippenkaart, waarop spelletjes, eten en drinken staan, 
en Margreet Buis komt weer om tattoos te zetten.

Als u op die dag merkt of ziet dat er ergens hulp nodig is…………………..schroom 
dan niet. Wij hebben vrijwilligers die ons willen helpen ( TOP) , maar kunnen best 
nog wat hulp gebruiken.

Laten we er met z’n allen een super-gezellig-leuk dorpsfeest van maken! 
Wij hebben er in ieder geval zin in.

Dan nog even dit:
Wij hebben van de Jumbo -Jumbo Monique- vier bonnen gekregen. Waarvoor 
natuurlijk onze dank!
Monique en Nardy vertelden dat zij niet veel meer sponsoren omdat hun doel is de 
Stichting “Mootjes” te promoten en te laten opbloeien.
Hiermee willen zij nl de wereld mooier achterlaten voor de generatie na ons, en dat 
doen zij door overal Mootjes kasten neer te zetten.
Ook in onze Jumbo staat er al een. Die Mootjes kastjes zijn gevuld met boeken, 
levensmiddelen en maandverband. Mensen die het nodig hebben- onder de 
armoedegrens leven, kunnen daar spullen uithalen.
En u kunt helpen om deze Mootjes kastjes gevuld te houden. dat zou in ieder geval 
geweldig zijn! Kijkt u anders op de site van de Jumbo- Jumbo Monique, Stichting 
Mootjes.



bladzijde www.dorpsblad.nl9

. EHBO: gemeenschapsveiling, collecte en cursus
Afgelopen week kwamen 3 stellen hun koopje verzilveren van de gemeenschaps-
veiling die gekocht was bij de afgelopen veiling. De avond werd begonnen met kof-
fie en een lekkere koek waardoor het ijs al gauw gebroken werd. De avond stond in 
het teken van EHBO verlenen bij kinderen.

Aan bod kwamen o.a. brandwonden, snijwonden en bloedingen vergiftiging in en 
om huis(denk hierbij aan planten). Ook werd er geleerd wat te doen bij verstikking 
bij baby en kind en reanimatie aan baby’s. Tussendoor werd er een glaasje getapt 
en kwamen de kaas worst en chips met nootjes op tafel. Het werd een zeer boei-
ende en geslaagde avond  en de kopers gingen met al het geleerde weer tevreden 
huiswaarts .

Onze collecte een paar weken terug heeft het mooie bedrag opgeleverd van 
€1570,- daar waar we heel blij mee zijn. Een aantal wijken is niet gelopen vanwege 
tekort lopers mocht u toch nog een donatie willen doen kan dat met de QR code bij 
dit artikel. Bij voorbaat dank.

Voor de te komen nieuwelingen cursus zijn nog enige plaatsen 
vrij er zijn nu een 5 tal cursisten die de EHBO eigen willen 
maken. Mocht u zich geroepen voelen om aan te sluiten dan is 
dit uitgelezen mogelijkheid. Voor opgave kunt u zich wenden 
bij  Sandra Bregman ehbosandrabregman@hotmail.com of 
Jacqueline Hoogervorst jacqhoogervorst@hotmail.com

Het is zeer aan te bevelen om deze leerzame cursus te volgen 
op een speelse doch adequate manier.

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: 
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   2 5   s e p t e m b e r
 
HSV Sport 1 – Zwaagdijk 1  
  Aanvang 14:00 uur  Competitie Scheidsrechter: A. van Tunen 
Zwaagdijk 2 – Always Forward 4  
  Aanvang 11:00 uur  Competitie Scheidsrechter:  nnb 
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

P r o g r a  m m a   z o n d a g   2   o k t o b e r

Zwaagdijk 1 – Alkmaarsche Boys 1
 Aanvang 14:00 uur  Competitie Scheidsrechter: Y. Wardougan
DWB 2 – Zwaagdijk 2
 Aanvang 11:00 uur  Competitie Vertrek 10:00
Zwaagdijk 3 – Hauwert 65 2
 Aanvang 11:00 uur  Competitie Scheidsrechter: nnb
VVS 46 7 – Zwaagdijk 4
 Aanvang: 11:30 uur  Competitie Vertrek 10:30 uur
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Zwaagdijk 45+1 – Sporting Andijk 45+1
 Aanvang 11:00 uur  Competitie Scheidsrechter: nnb
Zwaagdijk JO19-1 – Always Forward JO19-2
 Aanvang 14:00 uur  Competitie Scheidsrechter: nnb
 
Terreindienst: 25 september: Rick Deken 
Lijnentrekken: 24 september: Arjen Vijn
Terreindienst: 2 oktober: Rens van Diepen 
Lijnentrekken: 1 oktober: Patrick Ursem 
 
Minutenspel 2022-2023 
Ieder seizoen kunnen leden, supporters, vrijwilligers, sponsors en andere betrokke-
nen 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 des-
betreffende 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 vereni-
gingen 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 stem-
men 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 
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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   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 

P r o g r a m m a   z a t e r d a g   1   o k t o b e r
Zwaagdijk RKVV JO12-1   Vooralsnog vrij  !!
10:00 uur Zwaagdijk RKVV JO10-1 – De Blokkers JO 10-4
 Scheidsrechter; Dave Koopman, 
 Kantine Dienst; de ouders van Paulien de Boer 
9:00 uur  Medemblik FC JO9-2 - Zwaagdijk RKVV JO9-1
 Vertrek 8:30uur, Vervoersdienst; de ouders van Luca van Schaik 
08:45 uur   Always Forward de JO8-4 - Zwaagdijk RKVV JO8-1
 Vertrek 8:15 uur, Vervoersdienst; de ouders van Lars Schilder 

Uitslagen zaterdag 17 september
Zwaagdijk RKVV JO12-1 - Oosthuizen JO12-1  4-3
Zwaagdijk RKVV JO10-1 - Always Forward JO10-6  17-0
Always Forward JO9-4 - Zwaagdijk RKVV JO9-1  3-13
Spirit 30 (SC) JO8-3 - Zwaagdijk RKVV JO8-1  4-9

⚽ RKVV Zwaagdijk JO12 ⚽
Er werd afgetrapt dat werd een voorzet gegeven en dat werd een 1 – 0 door Deron. 
We kregen een aanval tegen. Dat werd gelukkig geen doelpunt. De volgende 
aanval was van ons, helaas over geschoten.
Toen werd er een schot gelost op het doel van ons, maar de keeper had hem. Het 
werd een hoekschop deze werd genomen en het stond 1 -1. De volgende aftrap 
werd een aanval van ons en Dave scoorde de 2-1. We kregen nog een aanval 
tegen, maar die was mis. Daarna was het rust.
Na de rust was de aftrap voor de tegen partij maar we konden hem onder scheppen 
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Ja dat werd een aanval deze was mis.  En nog een keer, maar gelukkig had Milan 
hem. De keeper van de tegenpartij schoot hem mis naar ons dat werd een aanval  
en boem Deron scoorde 3-1. De aftrap was moeilijk te onder scheppen en de aan-
val was raak 3-2. De aftrap door ons werd door de tegenpartij onderschept. Een 
schot net over Milan heen 3-3. De aftrap werd onder schept maar die pakte wij weer 
er kwam nog een schot voor ons. MIS en daarna nog een keer ook mis. Daarna 
kreeg ik hem aan gespeeld en ja hoor 4-3! 

Lennon Blokker

⚽ RKVV Zwaagdijk JO10 ⚽
Vandaag mochten we thuis tegen Always Forward voetballen. 
We begonnen gelijk lekker en konden goed druk zetten. Ik had 
het lekker rustig bij mijn doel. Nina kon al vrij snel t eerste doelpunt scoren. Stijn 
had een mooi schot, helaas op de lat. Stijn nam de corner en Hidde paste hem 
richting doel, via een tegenspeler in het doel 2-0. Toen een mooie pass van Stijn 
naar Nina en Nina weet voor de 2de keer te scoren 3-0. Beide teams hadden geen 
wissel, dus moesten de hele wedstrijd volhouden. Ik werd er niet erg moe van als 
keeper, want mijn team speelde zo goed, waardoor ze aldoor op de andere helft 
speelden. Time out. We hadden weer mooi overspel van Hidde naar Paulie naar 
Stijn en die gaf hem voor naar Nina en ze scoorde de 4-0. Kort daarna nog een 
keer Nina 5-0. Toen een hele mooie aktie van Paulien. Ze had de bal mooi afgekapt 
en passte naar Nina, heel goed gezien, maar helaas niet af kunnen maken. Er 
volgden vele kansen en wij waren duidelijk sterker. Toen een mooie van Stijn; hij 
kon de bal van de achterlijn afhouden en passte richting doel, zo tegen de achterste 
paal. Tikkie toe van Nina en 6-0. Wij waren echt goed.

Rust. Na de rust pakte we de bal af, schot richting doel en toen via de voet van de 
tegenpartij werd er gescoord, dus punt voor ons erbij. Sneu voor de tegenpartij… 
Later scoorde Hidde al snel de 8-0 en vlak daarna Hidde nog een keer 9-0. Bal 
was uit en Hidde dribbelt in en in 1 x in het doel 10-0. Ook Stijn wist daarna weer te 
scoren 11-0. Het werden er nog veel meer… Uiteindelijk 17-0. Het was eigenlijk niet 
zo leuk voor de tegenpartij Always Forward team 6. Maar ze hebben wel hun best 
gedaan. 
 

Groetjes keeper Nick

⚽ RKVV Zwaagdijk JO9 ⚽
We speelden vandaag uit tegen en bij Always Forward. Allebei de teams begonnen 
fanatiek. Onze eerste 2 pogingen om te scoren van Ilke en Luca gingen net langs 
het doel. Toen gaf Chaz een harde poeier tegen de bal en knalde die er via de bin-
nenkant van de paal hard in. 0-1 voor ons. Always Forward had 2 mooie kansen 
maar gingen net langs ons doel, daarna deed Luca een mooie poging maar deze 
werd tegengehouden door de keeper. Wij moesten weer goed verdedigen en dat 
lukte, ook met een beetje geluk kwam de bal tegen onze paal langs Lennart maar 
toen kwam ik om de verdediging weer op te pakken en de bal snel naar voren te 
werken. Toen ging het snel het was tikkie tikkie en Chaz schoot de 0-2 erin. Daarna 
knalde Noud de bal prachtig in de bovenhoek en stond het 0-3. We hadden de 
smaak te pakken want het ging toen heel snel Luca scoorde de 4e, Noud de 5e, 
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Sil de 6e, Ilke de 7e en Chaz de 8e. Lennart hielt nog wat ballen tegen en toen 
knalde Luca de 0-9 erin door de handen van de keeper. Maar Always Forward liet 
de schouders niet hangen en vocht door! En met resultaat want er volgende een 
enorme poeier langs Lennart zo het doel in en met 1-9 gingen we de rust in.
Nog voor de papa’s en mama’s langs de lijn weer goed stonden, had Chaz de 10e 
er alweer ingeschoten. Ilke volgde al vlot met de 11e. Maar ook nu ging Always 
er vol voor en wisten ze er met één niet tegen te houden bal en 1 mooie bal in de 
bovenhoek 3-11 van te maken. Daarna deed ik nog een poging maar die ging net 
langs. Toen moesten Noud, Ilke en ik even heel goed samenwerken om de 
verdediging goed te houden maar het lukte! Luca schoot ons 12e doelpunt mooi in 
de hoek, waarna ik nog een verre poging deed maar langs schoot. Always Forward 
pakte het snel op waardoor we even niet goed konden verdedigen maar Lennart 
deed zijn taak goed! Toen werd er nog een goede poging van Luca gestopt maar 
Ilke tikte hem er toch nog in!   

Always Forward bleek heel goed in het afpakken van de bal, het 
balbezit was daardoor de hele wedstrijd vrij gelijk. Maar onze 
verdediging èn keeper waren beter. Lennart had het druk 
vandaag maar keepte weer super! De kids speelden goed 
samen en wisten er daardoor een dikke overwinning van 3-13 
van te maken. Trots op jullie kanjers!!

Groetjes Roy en Meerjam

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
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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. 

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 opruimen 
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. 

Trainingen 
Senioren:
Dinsdag 19:30 uur tot 20:34 uur Quick veld 
(afwijkende tijd i.v.m afwezigheid Cemal tot begin oktober)

Jeugd: 
Dinsdag 18:30 uur tot 19.30 uur (afwijkende tijd 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: 
28 september  19.30 tot einde  Sofie 
2 oktober  12.30 tot einde  Julia 

De sleutels kunnen opgehaald worden bij Ineke Kok, De Gracht 16, 06-27574729, 
bij Marja Aker, Zwaagdijk 54, 06-57605596 of bij Yvonne Sierkstra, De Gracht 20, 
06-11395767

Kleedkamers schoonmaken 
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
25 sept  13:30  DTS ‘48 DS1 - Quick DS1  DTS ’48 sportpark Woudlust 
2 okt      12:30  Quick DS1 - Valken DS1  Veld Quick 
9 okt       13:00 Con Zelo DS1 - Quick DS1  Con Zelo/Sportcomplex De Groet  

Recreanten 1 
21 sept  20:00 Spartanen/SEW DMW1 - Quick DMW1  Spartanen 
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28 sept  20:00 Quick DMW1 - Meteoor DMW1  Veld Quick 
10 okt     19:30 Quintes/VVW DMW2 - Quick DMW1  VVW/Sportcom De Westrand 
  
D/C-jeugd Quick-Hauwert 
24 sept  12:00 Westfriesland/SEW DC3 - Quick-Hauwert DC1 SEW/Sportp de Dres 
2 okt 11:15 Quick-Hauwert DC1 - SV De Valken DC1  Veld Quick 
8 okt  13:00 Westfriezen DC1 - Quick-Hauwert DC1  Westfriezen 
    sportpark ’t Krijt
D/C-jeugd Hauwert-Quick 
25 sept   12:30 Excelsior DC1 - Hauwert-Quick DC2  Excelsior ’53  
2 okt       10:00 Hauwert-Quick DC2 - Westfriezen DC2  Veld Quick 
9 okt       14:00 Niedorp DC2 - Hauwert-Quick DC2  Niedorp sportcomplex 

D-jeugd Hauwert-Quick 
24 sept  10:00 Westfriesland/SEW D2 - Hauwert-Quick D1  SEW/Sportp de Dres 
2 okt      10:00 Hauwert-Quick D1 - DTS ’48 D2  Veld Hauwert 
9 okt       13:10 Niedorp D1 - Hauwert-Quick D1   Niedorp sportcomplex 

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. 

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



Korting o
p je

hypothe
ek*

Duurzaam wonen
in jouw
nieuwbouwhuis
Met een nieuwbouwwoning maak je een
duurzame keuze. Je bent dus klaar voor de
toekomst. Dat belonen wij met een
duurzaamheidskorting op je
hypotheekrente.

*Meer informatie en voorwaarden op de website.

Rabobank.nl/nieuwbouw
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