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 Oplage per week 350  
 Zwaagdijk-Oost 30-09-2022 50e jaargang no 2541 

 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 

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 
2 november:  KBO, Koersbal, sjoelen en klaverjassen 
18 november  Klaverjassen in Dorpshuis
22 november Oud papier 2e elftal
25 november  WK-avond gemeenschapsveiling RKVV Zwaagdijk
30 november:  Sinterklaasmiddag KBO in de MFA
16 december  Kerstviering  KBO in de MFA
17 december  Kerstavond RKVV Zwaagdijk, Quick en Centecor
20 december 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: 27ste Zondag door het jaar.

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

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

Klaas Dudink en zegen over zijn gezin
Jaap Kuiper
Vera Langedijk en overleden familie Langedijk-Schouten

Voor onze zieken thuis en in een verpleeghuis en voor alle oorlogsslachtoffers. 
Dat zij allen die steun en aandacht krijgen, die ze verdienen.

Themastelling: Geloof.
Het thema geloof komt in de lezingen van deze zondag op een manier ter sprake 
die tenminste één rode lijn kent, namelijk dat geloof nogal eens tegen de ‘feiten’ 
ingaat. Zo is er geloof ondanks de dreigende Babylonische ellende in Habakuk, ge-
loof ondanks de dreigingen van de woestijn in de psalm, geloof ondanks gevangen-
schap in 2 Timotheüs, en een soort van geloof in geloof ondanks de kleinheid van 
het geloof in de lezing uit het Evangelie volgens Lucas. Daarmee heeft het geloof  
een bijzondere actualiteit. Geloven aan Gods trouw, juist in crisissituaties, draagt 
bij tot (veer)kracht in die situaties, en waarde durven hechten aan wat kwetsbaar 
lijkt op grond van zijn maatschappelijke status (een gevangen apostel, bijvoorbeeld) 
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relativeert een meebewegen met ‘the powers that are’ en opent een ruimte om 
alternatieven te verkennen – die van het christelijk geloof in een seculiere samenle-
ving, bijvoorbeeld.
Bron: Bern Media Liturgie.

Lectrice:  T. van Diepen-Jonker
Koster:   P. Vijn
Collectant:  H. Wünsche

De collecte in de viering is bestemd voor de onkosten van onze Sint Jozefkerk. 
De collecte wordt van harte bij u aanbevolen. 
Hartelijk dank voor uw bijdrage. 

Kerkelijke agenda. 

Zondag 9 oktober om 10.00 uur: Presentatie van de as. Vormelingen, 
 met Pastor T. Immen-Bruinsma.
Vrijdag 14 oktober om 19.00 uur: toediening van het Heilig Sacrament 
 van het Vormsel door Mrg. van Burgstede.

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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9 Oktober: Presentatie- en Dierendagviering 

Intussen zijn velen bezig met de voorbereidingen voor de viering van 9 oktober, die 
niet alleen Presentatieviering maar ook Dierendagviering wordt. 

Ter voorbereiding zijn er voor de vormelingen de leuke en leerzame werkavonden. 
De eerste keer was me gevraagd erbij te zijn, een mooie kans om dit enthousiaste 
en spontane groepje  beter te leren kennen.
Intussen hebben zij ook hun presentatie op een ludieke manier in elkaar gezet. We 
laten ons verrassen.
En tenslotte worden samen met Gea en Peter de liedjes gerepeteerd. In dit 
gelegenheidskoortje zingen op 9 oktober niet alleen de vormelingen maar ook 
andere kinderen mee.
Want het is ook Dierendagviering. Dat laatste maakt het ook leuker voor alle 
kinderen van Zwaagdijk. Ook als je de vormelingen niet echt kent, dieren kennen 
we allemaal. Leuk ook voor onze communicantjes van een paar maanden geleden, 
die nu samen met iedereen kunnen vieren. 

Er is over gesproken om de kinderen te vragen dieren mee te nemen, maar dat 
vonden we toch wel een beetje zielig voor die beestjes. Daarom heeft de werkgroep 
een oproep gedaan aan alle kinderen om filmpjes over hun dieren in te zenden. 
En iedereen mag natuurlijk wel een dierenknuffel meenemen!

Na afloop is er voor iedereen koffie, thee of limonade met een heel toepasselijk 
koekje. 

Meer eerst moet er nog het e.e.a. gebeuren door de werkgroep en de vormelingen. 
Veel succes en plezier in deze laatste week van voorbereidingen.

Vriendelijke groet, pastor Tiny
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Het Zwaagdijker Dorpsfeest.

BEDANKT: 
o Voor ieders enthousiasme over de quiz, het afdraaien door 

Aartje,  en het invullen daarvan met af en toe geweldige antwoor-
den. In de prijzen vielen: Het Schuttersfeest (1) familie Sijm, (Ted 2e) 
en familie Beers/Haring ( ook 2e) en de  Grijze Duifjes werden 3e. 
Heel goed gedaan!                        

o voor iedereen die ons geholpen heeft met opruimen, neerzetten, 
ophalen, vegen, soppen,  “bar” werkzaamheden, koffie tappen, 
slingers ophangen, ijsjes uitdelen, tattoos zetten, patat ronddelen, 
hapjes serveren, glazen spoelen en vullen, muziek draaien, zo 
uit het niets de nodige hand-en spandiensten verrichten, Schakel 
stukjes verwerkten,  ed ed.

o Onze bakkers en baksters: Sylvia, Diana, Moniek, Esmeralda, 
Margareth( 2), Sjaan, Lida, Jennifer, Lida, en helemaal onze        
enthousiaste jeugd bakkers en baksters: Jonna en Nina, Evi,    
Phylicia, Florine,  Anniek, Esmee en Yanthe en Vince!

o De zeer bekwame en heel serieuze jury, Gerda, Adri en Suzanne, 
die na lang beraad en veel proefjes Esmee en Yanthe, Phyli-
cia, Esmeralda, en Margareth tot BAKKAMPIOENEN uitriepen. 
Zij ontvingen een mooie prijs,gesponsord door de Jumbo en              
opgemaakt door Ineke.

o De geweldige JOHNNY CONTANT, heerlijk muziekje om van te 
genieten! en de “in het bezit van vele fans” HUUB, die s’ avonds, 
superleuk, het feest voortzette.

En natuurlijk willen we u -Zwaagdijkers- echt 
allemaal bedanken dat u er was!

Dat u meegeholpen hebt om deze dag tot zo’n 
groot succes te maken, nogmaals dank.

Lieve groet van de handbal, tennis, voetbal, 
kermiscomité, Donderstienen en Nexus
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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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Bedankt

In de tweede week van september zijn onze collectanten weer bij u aan de deur 
geweest voor de jaarlijkse collecte voor het Prinses Beatrixfonds
We hebben dit jaar een heel mooi bedrag op kunnen halen 
van 513,75 euro!
Waarvoor onze hartelijke dank namens het Prinses 
Beatrixfonds. Dit geld gaat weer goed besteed worden aan 
diverse onderzoeken.
Alle collectanten ook weer super bedankt voor jullie inzet!
Namens het Prinses Beatrixfonds 
Jacqueline Bakker

Alle gulle gevers bedankt!!

Vorige week zijn de collectanten van de Nierstichting bij u aan de deur geweest 
en een geweldig mooi bedrag van € 740,- opgehaald. 
Met de opbrengst strijd de Nierstichting door, zodat ook jonge nierpatiënten de 
vrijheid hebben om weer te genieten van hun leven. 
Hartelijk dank voor uw bijdrage.

Ook wil ik de collectantes weer bedanken, voor hun 
belangeloze inzet.

Heeft u ons gemist en draagt u de ‘Jonge Helden’ een warm 
hart toe?
Dat kan via een overboeking naar NL 92 RABO 0383 5425 10.
Ook hiervoor onze hartelijk dank!!

Met vriendelijke groet, Trees Bakker, coördinator Nierstichting

 

 

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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Situatie Noorderboekert.

Vanuit de Dorpsraad Zwaagdijk-Oost hebben we diverse malen contact gezocht 
met het Hoogheemraadschap over de gevaarlijke situatie en conditie van de 
Noorderboekert.
Met name nu de dagen weer korter worden en de weeromstandigheden ook 
slechter is het dringend gewenst dat er iets aan de huidige situatie gedaan wordt.
Vooral voor fietsers is de situatie zeer gevaarlijk. Na een periode waarin weging 
werd vernomen/gereageerd hebben we afgelopen week het navolgende bericht van 
het Hoogheemraadschap ontvangen.

Beste Dorpsraad Zwaagdijk-Oost, 
 

Gisteren hebben wij telefonisch contact gehad omtrent de bermen van de 
Noorderboekert. Hierbij nog even de stand van zaken op de mail. 
Pilot bermopbouw HHNK: 
Zoals u weet heeft HHNK het afgelopen half jaar een pilot uitgevoerd met een 
nieuw soort bermopbouw op de Noorderboekert. Helaas is deze pilot niet succesvol 
gebleken. De berm was niet stevig genoeg met diepe sporten als gevolg. Dit maakt 
het onveilig voor fietsers. Hierop heeft HHNK-waarschuwingsschildjes geplaatst, 
maar deze werden vaak gestolen of in de sloot gegooid door vandalisme. 
Glasvezel werkzaamheden:
Onlangs heeft een aannemer, zonder vergunning, graafwerkzaamheden uitgevoerd 
in de berm aan de overzijde van de ‘pilot berm’. De aannemer heeft de berm 
na zijn werkzaamheden onvoldoende hersteld met ook daar diepe gleuven als 
gevolg. Gezien deze gevaarlijker waren dan de sporen in de andere berm zijn de 
waarschuwingsschildjes tijdelijk hiernaar toe verplaatst. HHNK heeft de aannemer 
aangesproken en gesommeerd de berm binnen 4 weken conform de richtlijnen te 
herstellen.
Planning 2022:

	Op korte termijn gaat HHNK de mislukte pilot herstellen middels het aan-
brengen van granulaat, om zo de veiligheid te vergroten.

	 In de periode november/december gaat HHNK groentegels aanbrengen in 
de bermen van de Noorderboekert. 

Hopende u hiermee voor nu voldoende te hebben geïnformeerd. Mochten er 
verdere vragen zijn vernemen wij die graag.
 
Met vriendelijke groet,
Netwerkbeheer Wegen, Afdeling Waterveiligheid en (vaar)Wegen
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Wij als Dorpsraad hopen dat de toegezegde acties zo snel mogelijk 
worden uitgevoerd en zullen daarop toezien en in contact blijven met het 
Hoogheemraadschap

Dorpsraad Zwaagdijk-Oost.
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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

                     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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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   Sijm Agro
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   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 uur
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
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

P r o g r a m m a   z o n d a g   9   o k t o b e r 
Berkhout 1 – Zwaagdijk 1
  Aanvang: 14:00 uur  Competitie Scheidsrechter: C.A. Dop
Zwaagdijk 2 – SVW 27 
  Aanvang: 11:00 uur  Competitie Scheidsrechter: nnb
Spirit’30 5 – Zwaagdijk 3
  Aanvang: 12:00 uur  Competitie Vertrek: 10:00 uur
Zwaagdijk 4 – WBSV 3
  Aanvang: 14:00 uur  Competitie Scheidsrechter: nnb
Zwaagdijk 45+1 – Hollandia 45+1
  Aanvang: 11:00 uur  Competitie Scheidsrechter: nnb
Zwaagdijk JO19     vrij
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Terreindienst 2 oktober: Rens van Diepen 
Lijnentrekken 1 oktober: Arjen Vijn
Terreindienst 9 oktober: Joost Fischer
Lijnentrekken 8 oktober: Patrick Ursem 
 
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
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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   o k t o b e r 
Zwaagdijk RKVV JO12-1    !!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 

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
08:45 uur De Blokkers JO12-3 – Zwaagdijk RKVV JO12-1
 Vertrek 8:15 uur, Vervoersdienst; de ouders van Guus Mol en Pieter Sijm 
09:30 uur Sporting Andijk JO10-3 – Zwaagdijk RKVV JO10-1
 Vertrek 9:00 uur, Vervoersdienst; de ouders van Hidde Koster 
10:00 uur Zwaagdijk RKVV JO9-1 – Enkhuizen JO9-1 
 Scheidsrechter Huub Koopman, Kantinedienst Lennart Meerveld 
10:00 uur Zwaagdijk RKVV JO8-1 -De Valken JO8-02
 Scheidsrechter; Steef Stap, Kantine Dienst; de ouders van Jasper kok 

Uitslagen zaterdag 17 september
Zwaagdijk RKVV JO12-1 – Always forward JO12-3     6-7
Enkhuizen JO10-4JM - Zwaagdijk RKVV JO10-1  3-11
Zwaagdijk RKVV JO9-1 – De Zwaluwen JO9-1   8-5
Zwaagdijk RKVV JO8-1 - WSW JO8-01   11-8

⚽ RKVV Zwaagdijk JO12 ⚽
Afgelopen zaterdag moesten we tegen Always Forward. Dit was een hele 
belangrijke wedstrijd, want als we deze zouden winnen zouden we op de eerste 
plek blijven staan. Jammer genoeg kwamen we al snel op 0-2 achterstand. 
Gelukkig scoorde we daarna de 1-2, waarna het werd 1-3 werd. Voor hun. Even 
dachten we dat we al verloren hadden, maar dat duurde maar even, want direct 
daarna scoorden we de 2-3 en de 3-3. Vanaf toen ging het gelijk op. 3-4, 4-4, 4-5, 
5-5, 5-6 en 6-6. Het tot de laatste minuut heel spannend. Wie zou de winnende 
scoren? Helaas werd het een minuut voor tijd 6-7.
Jammer, maar we hebben goed gewerkt, goed samengespeeld en niet opgegeven. 
Milan Aker
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⚽ RKVV Zwaagdijk JO10 ⚽

Enkhuizen JO10-4JM – Zwaagdijk JO10-1
We moesten heel vroeg voetballen, dat maakte mij niet uit, ik ben nu 9 en was 
vol energie. Ik en Nina namen de aftrap. We gingen gelijk naar voren maar de bal 
was net naast. Snel kregen we weer een kans en toen scoorde ik. Daarna scoorde 
Enkhuizen. Ik speelde goed met iedereen samen en scoorde toen weer. Na de 
time-out scoorde we nog 3x. 1-5 in de rust.

Paulien wisselde met Nick als keep. Hidde had een prachtige kans maar schoot 
net over. Enkhuizen scoorde wel en toen weer Nina. Ian en Nick waren samen met 
Hidde sterk in de verdediging en het middenveld. We wonnen met 3-11.De coach 
van de tegenpartij was een beetje jaloers dat wij zo goed samen speelden. Onze 
coach was erg trots op ons.

Groetjes Stijn

⚽ RKVV Zwaagdijk JO9 ⚽
Zaterdag moest Zwaagdijk JO9 tegen de Zwaluwen thuis. 
Zwaluwen maar ook Zwaagdijk begon sterk. Er werd veel 
overgespeeld en over en weer op doel geschoten. Wat ook leuk 
was om te zien dat we steeds meer schijnbewegingen weten te 
maken. Mooi om te zien als dat lukt. Beide teams hadden een hele sterke keeper. 
Lennard had een hoop goede reddingen, maar de keeper van Zwaluwen heeft heel 
veel doelschoten van ons goed tegengehouden. Dat maakte het lastig om onze 
acties om te zetten in een doelpunt. Toch wisten de eerste helft Chaz, Noud, Ilke en 
Roy mooie doelpunten te scoren. 
De coach was fanatiek vandaag en wij waren nog niet helemaal wakker vond hij. 
Dus moesten we meer doorgaan en onze eigen verloren ballen terughalen. Dit had 
zeker wel effect. Want in de rust was het 6-5 voor Zwaagdijk. Echt spannend dus 
en na de rust hadden we ons team helemaal goed op orde. We speelden goed over 
en hoewel de Zwaluwen ook goed bleven verdedigen, wisten we met 8-5 te winnen. 
Het was een spannende en ook sportieve wedstrijd. Ik maakte ook nog een doel-
punt en zo had iedereen uit ons team had gescoord. We hadden geen wissels dus 
goed aan onze conditie gewerkt vandaag. 
Groetjes Sil

⚽ RKVV Zwaagdijk JO8 ⚽

Deze zaterdag speelde onze JO-8 thuis tegen WSW uit Wijdenes. Na drie 
overwinningen op rij gingen de mannen vol vertrouwen het veld op: ze waren er 
weer helemaal klaar voor om de reeks door te zetten! Na een snelle openingsgoal 
van onze superspits Noah, bleek de tegenstander van deze week echter wel van 
een ander niveau dan de afgelopen weken… Met name hun twee aanvallers waren 
erg balvast en scoorden makkelijk. Maar ook al werden onze middenvelders Sepp, 
Wout en Joe en de laatste man Lars behoorlijk uitgedaagd, wisten zij weer veel 
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doelpunten te voorkomen. En kwam WSW dan toch een keer door de verdediging, 
kan Zwaagdijk weer rekenen op onze topkeeper Jasper. Al met al ging het gelijk 
op met doelpunten aan beide kanten, maar vanaf 6-4 nam Zwaagdijk echt de 
leiding en begon uit te lopen. Zou die 10 doelpunten deze week dan toch echt gaan 
lukken, na drie weken op 9 te zijn blijven haken? Jaaaaa! Het is gelukt! Dat wordt 
dus McDonalds deze week bij de training! Als kers op de taart wisselden Noah en 
Jasper nog van keep en scoorde Jasper de 11e goal!

Groetjes Ard en Lars

www.dorpshuiszwaagdijk.nl                                                                            
Ron Kroon tel. 0228-584884 / 06-42908391 

De ideale plek voor al uw...

•	Familie	aangelegenheden	
	 (feest/uitvaart/kraamfeest)
•	Sport	activitieiten	(ook	tennis)
•	Culturele	activiteiten
•	Spelletjes	dag	/	avond
•	Biljart	(snooker)	avond
•	Kinderfeestjes
•	Vergaderingen
•	Kaart	drive Barruimte / kleine vergaderzaal 

te huren per dagdeel en gymzaal per uur.

Boogerd 6 - 1687 VX  Wognum - tel. 0229 57 52 83 - fax 0229 57 52 85

• Boxsprings • Dekbedden
• Slaapkamers • Dekbedovertrekken
• Ledikanten • Hoeslakens
• Matrassen • Moltons
• Latten bodems • Kussens
• Matras beschermers • Slopen

Voor uw perfecte nachtrust!

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

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 1/2 oktober   Michelle en Yvonne 
Na het weekend van 1/2 oktober   Gea en Kirsten 

Programma veldcompetitie 
Senioren 1
4 okt      20:00  Quick DS1 - Valken DS1  Veld Quick 
9 okt      13:00 Con Zelo DS1 - Quick DS1  Con Zelo/Sportcompl De Groet  

Recreanten 1 
21 sept  20:00 Spartanen/SEW DMW1 - Quick DMW1  Spartanen 
28 sept  20:00 Quick DMW1 - Meteoor DMW1  Veld Quick 
10 okt    19:30 Quintes/VVW DMW2 - Quick DMW1  VVW/Sportcomplex 
   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 sportp 
    ’t Krijt
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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 sportcompl

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

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



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

www.merad.nl

Vraag vrijblijvend een offerte 
aan!

Uw persoonlijke 
administratie op orde?

Vraag Vraag vrijblijvend 
vrijblijvend 

administratie op orde?
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