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        9 september 2022
      50e jaargang no. 2538

    De Schakel    
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 Oplage per week 350  
 Zwaagdijk-Oost 09-09-2022 50e jaargang no 2538 

 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 

09 september Sport instuif 15.00-17.00u   handbal, voetbal en tennis
11 september Ziekenzondag
14 september   KBO, Koersbal, sjoelen en klaverjassen 
15 september   Fietstocht KBO Gaasterland
 Algemene ledenvergadering RKVV Zwaagdijk, 21.00 u
21 september   KBO, Koersbal 
24 september Burendag Nexus
27 september Oud papier 4e elftal
28 september   KBO, Koersbal, sjoelen en klaverjassen 
05 oktober   KBO, Koersbal 
12 oktober:  KBO, Koersbal, sjoelen en klaverjassen 
19 oktober:  KBO, Koersbal , sjoelen en klaverjassen 
25 oktober  Oud papier 3e elftal
26 oktober:  KBO, Koersbal, sjoelen en klaverjassen 
2 november:  KBO, Koersbal, sjoelen en klaverjassen 
22 november Oud papier 2e elftal
25 november  WK-avond gemeenschapsveiling RKVV Zwaagdijk
17 december  Kerstavond RKVV Zwaagdijk, Quick en Centecor
20 december Oud papier Veteranen\

08 januari   Nieuwjaarsreceptie RKVV Zwaagdijk
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: Nationale Ziekenzondag.

Zondag 11 september om 10.00 uur:  Woord- en Communieviering 
 met P. op den Kelder.  
 Gemengd koor.

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

 Mientje Verdonk-Bijman
 Mart Smit-Reus
 Mien Smit, Arie Smit en overleden familie
 Maria Sjerps en Pieter Neefjes
 Joris en Tiny Wiering-Schilder, Kees Dorrestein en Bennie
 Voor onze zieken thuis en in een verpleeghuis en 
	 voor	alle	oorlogsslachtoffers.	Dat	zij	allen	die	steun	en	aandacht	
 krijgen, die ze verdienen.

Themastelling: Gevonden worden.

Kernwoorden in elk van deze teksten zijn naast ‘zonde’ vooral ‘berouw’ en ‘verge-
ving’. In de lezing uit jet boek Exodus is God boos op de Israëlieten vanwege hun 
afvalligheid. Maar Mozes herinnert God aan zijn beloften en vraagt Hem de zorg 
voor het volk te blijven dragen. 
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God hoort het gebed van Mozes en schenkt het volk vergeving. 
Ook in de Psalm vraagt de psalmist God om genade en vergeving van zijn zonden. 
Hij bidt ook om hulp om in de toekomst geen kwaad meer te doen. Hij voelt zich te 
zwak om dat op eigen kracht te kunnen doen.
Paulus wil aantonen hoe genadig God is voor zondaars. Hij weet dat uit eigen er-
varing. Hij was immers een gewelddadige afvallige, maar werd zelfs tot dienaar van 
Jezus Christus uitverkoren. Paulus uit zijn dankbaarheid voor Gods barmhartigheid. 
Jezus is gekomen om zondaars te redden, zegt Paulus dan ook in vers 15.
In de evangelielezing zien we dat écht! Farizeeën en Schriftgeleerden willen de 
bedoelingen van Jezus niet herkennen. 
Jezus vertelt dan in drie parabels hoe blij ieder moet zijn met datgene wat weer 
gevonden is: het schaap, de munt én de zondaar. Maar het slot met de oudste zoon 
toont aan dat je zelf mede bepaalt of je door God gevonden wilt worden. 
Jezus zet de eerste stap, maar je moet zelf de volgende zetten!
Bron: Bern Media Liturgie.

Lectrice:  L. op den Kelder-Pronk
Koster:  J. Oudeman
Collectant:  R. Wiering-Dorrestein

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. 
Dinsdag 13 september parochievergadering in de ‘Doorgang’.
Zondag 18 september om 10.00 uur: Vredesviering met Pastor T. Immen-Bruinsma.

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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Er is een Zwaagdijker doodgegaan

Nee, geen Amsterdammer maar een echte Zwaagdijker: John Groot, geboren bij 
het	Weeltje,	waar	hij	in	deze	kinderrijke	buurt	een	fijne	jeugd	had.	En	hoewel	het	
gezin van vader en moeder Groot naar Hauwert verhuisde, kwam John samen met 
Marian weer terug. 

Naast hun knolbegoniabedrijf heeft John zich altijd enorm ingezet voor de 
Zwaagdijker gemeenschap, zoals voor de Gemeenschapsveiling, de Historische 
Vereniging en de LTO. 
En ook voor onze parochie was zijn inzet Groot-s. 
Als voorzitter van het parochiebestuur stonden de betrokkenheid en 
gemeenschapszin van de hele Zwaagdijker gemeenschap voorop. 

Maar John werd ziek en hoewel hij zijn voorzitterschap moest opgeven, bleef zijn  
betrokkenheid. Zelf heb ik dat ook mogen ervaren. Want toen hij eenmaal wist 
van mijn studie benaderde hij me regelmatig en zei: “ Wij hebben in Kees Koning 
een hele goede diaken  maar die zal niet eeuwig blijven. Dan moet jij maar bij ons 
komen, jij kent de Zwaagdijkers en weet wat wij belangrijk vinden.” 

Heel lang bleef hij zich inzetten voor anderen. Zo bezocht hij vaak zieken en 
ouderen thuis, in ziekenhuizen of zorgcentra, waar hij met zijn humor, mooie 
uitspraken en ‘eigen’ liedjes zorgde voor een glimlach op de gezichten.

Maar John ondervond steeds meer de gevolgen van zijn infarcten en moest in 
het Hoge Hop  worden opgenomen. Daar is hij donderdagmiddag overleden.
’Er is een ‘Zwaagdijker doodgegaan’. En hij zal niet meer in eigen woorden 
dit lied afmaken……

Vriendelijk groet, Tiny Immen
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Kinderen die willen zingen
 
Beste kinderen van Zwaagdijk, en natuurlijk hun ouders,
 
Vandaag (dinsdag) zijn wij even bij elkaar gaan zitten om eea door te nemen voor 
de Voorstellingsviering van de VORMELINGEN.

Deze viering is op zondag 9 oktober, om 10 uur.

Dit jaar zijn er 5 vormelingen, te weten: Florine, Merel, Jonna, Rick en Anniek.

Omdat deze voorstellingsviering dicht in de buurt van DIERENDAG is, hebben we 
gemeend de viering een beetje in die sfeer te maken, en ook omdat we hopen dat 
er (veel) kinderen met ons mee willen gaan zingen.
Want bijna ieder kind houdt wel van een dier
Een	huisdier:	het	verzorgen/uitlaten	en		het	knuffelen	ervan	leeft	vrijwel	bij	alle	kin-
deren, of misschien zijn er kinderen die van de “grote, gevaarlijkere, grommende” 
dieren	houden,	dieren	die	je	alleen	in	films	of	boeken	tegenkomt.

En	misschien	willen	onze	“koorkinderen”	wel	een	foto/filmpje		maken	over	hun	
lievelingsdier.
Voor de viering, tijdens een muzikaal intermezzo, 
en	na	de	viering,	tijdens	de	koffie/thee	en	limonade	
willen	we	die	filmpjes	laten	zien.	

Maar als je alleen wilt komen meezingen 
is dat natuurlijk ook helemaal PRIMA. 

We willen graag op 3 maandagmiddagen oefenen: 
namelijk 19 en 26 september en 3 oktober. 

De school is om 14.00 uur uit, en wij oefenen daarna in de kerk, 
dus de kinderen kunnen uit school direct komen. 
Wij zorgen voor limonade en een koekje/snoepje.
En wij hopen dat er een leuke opkomst is, want dan wordt het een gezellige, blije 
viering voor de Vormelingen.

Kinderen, ouders…………………..voor opgave en vragen kunnen jullie terecht bij:
 Lianne Breg 06 2384 4887,
 Lianne Lakeman 06 1010 9558,
 en Gea Hoogland 06 1818 5371. 
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Werkgroep Educatie KBO Wervershoof, Onderdijk en 
Zwaagdijk presenteert 4 thema-ochtenden In oktober 2022.  
 
Gewoonlijk worden deze cursussen altijd gehouden in februari, echter corona was 
toen nog duidelijk aanwezig dus leek het ons verstandig het geheel te verplaatsen 
naar oktober en wij hopen dan ook weer vele deelnemers te mogen begroeten.
 
Wij stellen onze sprekers aan U voor:
5 oktober 2022: 
Peter Swart over de ontdekking van het Schip Huis te Warmelo op de bodem van 
de Finse Golf. Peter is adviseur en projectmanager bij het Westfries Archief.
 
12 oktober 2022. 
Carla Soonius neemt ons in een boeiend betoog mee naar het landschap en de 
ontginningen van West Friesland door de eeuwen heen. Carla is regio-archeoloog 
bij Archeologie West Friesland -een samenwerkingsverband van 7 Westfriese 
Gemeenten.
 
19 oktober 2022: 
Eugene Bakker - educator van het Westfriesmuseum - brengt ons terug naar de 
Gouden Eeuw met de VOC steden als uitgangspunt.
 
26 oktober 2022: 
We brengen een bezoek aan het Westfries Museum in Hoorn en voor de 
liefhebbers is er een stadswandeling onder leiding van een gids en zoals 
gebruikelijk sluiten we af met een lunch in het Dorpshuis te Onderdijk.
 
Belangstelling? U kunt zich aanmelden bij:  
 Gerard Kaarsemaker, kaarsemaker@quicknet.nl                tel. 0228 58 1238
 Peter Steltenpool, steltenpool.agriconsulting@gmail.com   tel. 06 5160 1925
 
De locatie is het Dorpshuis te Onderdijk aan de Sportlaan. 
Aanvang 10.00 uur en sluiting rond 12.00 uur. Zaal open vanaf 9.30 uur. 

De kosten van de 4 ochtenden incl. de lunch bedragen € 45,00 per persoon en dit 
bedrag graag contant te voldoen op de 1ste woensdag. 
De laatste woensdag eindigen we rond 14.00 i.v.m. de lunch.
 
Diegenen die zich onlangs hebben aangemeld zijn al geregistreerd en behoeven 
niet alsnog in te schrijven.
 
Het bestuur van de Educatiegroep hoopt U te mogen begroeten 
op 5 oktober in Onderdijk. 
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Nationale Seniorendag 2022, 

vrijdag 7 oktober
De locatie is dit jaar het Dorpshuis Onderdijk, 
            Sportlaan 10, 1693 CZ Wervershoof.
Inloop	13:30	u.	De	koffie/thee	met	iets	lekkers	staat	klaar.
Organisatie door Senioren WOZ/KBO en de Zonnebloem MOW.
Deze middag is bestemd voor alle senioren, u hoeft geen lid van de KBO of gast 
van de Zonnebloem te zijn.
Een afgevaardigde van de gemeente vertelt e.e.a. over de Wet Maatschappelijke 
Ondersteuning (WMO).
Daarna zorgen Rhythm Haakman en Megan Roele voor de muziek.
In de pauze krijgt u een drankje en een hapje aangeboden.
Nadere informatie volgt in de Schakel en in de agenda op SWOZ.NL.

Als u geen eigen vervoer kunt regelen, neem dan contact op met Margreet 
Vroegop: 06-40793240 (Zonnebloem).

Even een bericht uit Hoogkarspel
 
De boot naar en van Staveren vertrekt precies op tijd!
Mijn ervaring uit het verleden een halve minuut te laat een 
ingetrokken loopplank en de trossen werden losgemaakt, 
mocht er niet meer op!

Dus wees voor de afvaart in de middag tijdig aanwezig!
Groet Klaas Spruit

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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Collecte week Prinses Beatrix Spierfonds 2022 
11 t/m17 september

In de week van 11 tot en met 17 september komen onze collectanten weer 
bij u aan de deur voor het Prinses Beatrix Spierfonds.
Bij deze collecte kunt zowel contant geld  als via een QR code doneren.

Deze collecte is bestemd voor onderzoek naar 
 Polio, Parkinson, Huntington, MS en Spasticiteit.

We hopen aan het spierfonds met deze collecte 
weer een mooi bedrag te kunnen overmaken, 
wat gebruikt wordt voor onderzoek naar deze ziektes.

Namens het Prinses Beatrix Spierfonds,
Jacqueline Bakker.

Weten wat jouw 
woning waard is?

hoorn@vanoverbeek.nl  |  0229 - 27 17 77  |  Lepelaar 3  |  1628 CZ Hoorn

• Purmerend • Hoorn • Edam-Volendam 
• West-Friesland

Aantoonbaar het beste resultaat

Een persoonlijke aanpak

Eerlijk advies

4 vestigingen in Noord-Holland

Vraag naar de gratis waardebepaling!

8,7
Beoordeling:

Al 50 jaar dé lokale NVM makelaar

50 JAAR



de schakel 09-09-2022bladzijde 10

Tweddel

Deze week worden we in Zwaagdijk uitgenodigd mee te doen met een echt 
Dorpsfeest. 

Een paar jaar geleden zou dat voor onze stukjes schrijver die onder de naam 
“van de Kantlijn`’ zijn bespiegelingen met ons deelde zeker aanleiding zijn geweest 
om zijn gedachten hierover met ons te delen.

En hij zou er natuurlijk ook bij aanwezig zijn. Als er in het dorp wat te doen was nam 
hij daar deel aan. De voetbal. De handbal. Festiviteiten. Bij alle gebeurtenissen nam 
hij het als vanzelfsprekend het woord. 

Als voorzitter van Oud Swaegh Dyck, als voorzitter van de plaatselijke lto-afdeling 
of als voorzitter van het parochiebestuur.  De “voorzitter” is er niet meer zoals zijn 
broer Joop zei bij het condoleance bezoek. Een informele voorzitter. Maar als hij 
vond dat er iets geregeld moest worden of er moest iets worden gedaan dan was 
er niet zo erg veel wat hem tegen kon houden en stapte hij overal op af.

Zelfstandig zijn was een heel belangrijk aspect voor hem bij eigenlijk alles wat hij 
heeft gedaan.  In zijn werk. In zijn dorpswerk. En dat gebeurde allemaal op een 
ongedwongen en vanzelfsprekende manier.

De stukjes voor De Schakel leverde hij nog heel lang hand geschreven in en dat 
was best wel eens een puzzel. John schreef zoals hij sprak. Dan was het wel 
gemakkelijk dat hij het vaak zelf bezorgde en als hij langskwam was dat ook vaak 
meteen een langer bezoek met verhalen. Net als bij zijn verhalen kon hij heel goed 
via allerhande omwegen en andere bijkomstigheden een verhaal in elkaar steken. 
En daar was je dan wel even zoet mee.

Als John ergens voor langs kwam was dat ook niet altijd een garantie dat je het dan 
met hem over het oorspronkelijke doel van zijn bezoek zou hebben. 

Er waren altijd wel andere onderwerpen die het bespreken waard waren. Waar dan 
ook alle tijd voor werd genomen zodat dat waar hij eigenlijk voor kwam later maar 
weer eens besproken moest worden.

Geboren in “west” bij het Weeltje en met een groot zwak voor Hauwert was hij de 
aanjager van de jaarboeken van Oud Swaagdyck. Probeerde jan en alleman te 
strikken voor een bijdrage aan het mooiste boek van de omgeving.
Nam interviews af. Probeerde anderen tot het aanleveren van stukjes te brengen.

Op het sportveld, in het dorp, bij feesten en partijen zal het na het overlijden van 
John Groot stiller zijn

We zullen hem missen.
Tweddel.
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Dorpsquiz

Beste Zwaagdijkers,
 
U heeft natuurlijk de dorpsquiz al in uw brievenbus ontvangen, 
en zelfs misschien al ingevuld/weggebracht (super!), maar wij 
willen u toch nog wat dingen laten weten: 

Zo	is	natuurlijk	de	koffie	en	de	thee	helemaal	gratis,	en	is	er	zeker	iets	lekkers	
bij. Of het al dan niet een “echt gebaksoort” is, hangt van onze deelnemers 
af, maar de Zwaagdijkers een beetje kennende, zal dat tegen die tijd wel het 
geval zijn.

De telefoonnummers om u op te geven staan op het voorblad van de quiz, 
evenals de tijden qua muziek en prijsuitreiking, maar in de Schakel 
voorafgaand van “Het Zwaagdijker Dorpsfeest”, zullen wij deze nogmaals 
publiceren.

Bij	binnenkomst	ontvangt	u	dus	uw	kopje	thee	of	koffie,	en	daarbij	ontvangt	u	
een munt voor de BBQ. U kunt met die munt een lekker stukje vlees krijgen, 
saté, of een broodje hamburger of iets anders, net waar u op dat moment trek 
in heeft. 
Natuurlijk zullen we ook voor vegetarische hapjes zorgen.
Wilt u daarna nog wat eten van de BBQ dan kunt u munten, 
a 2.50 euro, kopen bij de bar.

Tijdens de feestelijkheden komen wij natuurlijk ook nog met een lekker frituur-
hapje langs, staan er knabbeldingetjes op tafel, en krijgen de kinderen een 
soort strippenkaart waarop hun dingetjes qua eten/drinken( patat en limo), 
chips en een ijsje, en spelletjes op staan.

Mochten er ouderen zijn die een potje willen klaverjassen, of rummicubben, 
of zoiets, dat is helemaal prima. 
Er zijn tafels en stoelen om heerlijk aan en op te zitten, maar neem wel het 
rummicub spel mee, kaarten hebben we genoeg.
 
Verder willen we Aartje Sierkstra heel erg bedanken! 
Zij heeft voor ons de quiz gekopieerd/geprint/geniet
……………………………….DANK JE WEL, AARTJE.

En natuurlijk de medewerkers van de Schakel 
die elke week onze stukjes 
verzorgen, DANK JULLIE WEL, REDACTIE.
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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  Kwekerij Amaranth & Horizon Flower Family
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   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 
 
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 
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Terreindienst: 11 september: Joost Fischer 
Lijnentrekken: 10 september: Patrick Ursem 
Terreindienst: 18 september: Rick Deken 
Lijnentrekken: 17 september: Sven 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. 
Inmiddels zijn er 70 minuten verkocht/toegezegd, dus wees snel om verzekerd te 
zijn van 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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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
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)

                     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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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 en Esmée
 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 0   s e p t e m b e r
De Wherevogels JO12-2 - Zwaagdijk RKVV JO12-1
 Aanvang 10.15 uur Vertrek 09:15 uur, 
Westfriezen JO10-7JM - Zwaagdijk RKVV JO10-1
 Aanvang 10.15 uur Vertrek 09:30 uur
Zwaagdijk RKVV JO9-1    Vrij
Blokkers de JO8-2 - Zwaagdijk RKVV JO8-1
 Aanvang 08.45 uur 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 
Zwaagdijk RKVV JO12-1 - Oosthuizen JO12-1
 Aanvang 10:00 uur   Scheidsrechter: Ryan Kennedy, 
 Kantine dienst; de ouders van Lars Kok
Zwaagdijk RKVV JO10-1 - Always Forward JO10-6
 Aanvang 10.00 uur. Scheidsrechter; Dave Koopman , 
 Kantine Dienst; de ouders van Ian Karsten
Always Forward JO9-4 - Zwaagdijk RKVV JO9-1
 Aanvang 10.00 uur  Vertrek 09:15 uur
Spirit 30 (SC) JO8-3 - Zwaagdijk RKVV JO8-1
 Aanvang 08.45 uur Vertrek 08:00 uur

Uitslagen zaterdag 3 september
Zwaagdijk RKVV JO12-1 - Zwaluwen 30 HCSV JO12-1 5-2
Zwaagdijk RKVV JO10-1 - Zouaven (de) JO10-4 7-1 
Valken de JO9-1 - Zwaagdijk RKVV JO9-1 6-5 
Zwaagdijk RKVV JO8-1 - s.v. Enkhuizen JO8-3JM 9-4

RKVV Zwaagdijk JO12 – zaterdag 3 september 2022
RKVV JO12-1 – Zwaluwen JO12-1
Dit is de eerste wedstrijd van het seizoen. Pieter was helaas ziek en deed niet mee. 
We hadden nu geen wissel. Tegenstanders begonnen met de aftrap. Toen rende 
Dave naar de hoek toe en schoot de bal en die kwam in het doel. 1 – 0 voor Zwaag-
dijk. Ik had een paar corners geen doelpunten. 
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Guus gaf mooie voorzet naar Dave 2-0. Helaas doelpunt tegen 2-1.  3-1 Dave, hij 
had toen een hattrick. Derôn scoorde de 4-1. Ik werd op de grond getrokken door 
een vervelende jongen die later door de scheids van het veld werd gestuurd. 
We gingen de rust in met 4-2. Na rust scoorde Dave 5-2. Ik probeerde ook nog te 
scoren maar schoot steeds ver boven het doel. 
Groetjes Lars Kok

RKVV Zwaagdijk JO10 – zaterdag 3 september 2022
Eerste wedstrijd van het seizoen, mooi weer en goed begin! 
Al snel stond het 1-0 door een schot van Nina met links. Vervolgens werd er door 
Zouaven gelijk druk gezet en was het druk voor t doel van Zwaagdijk. 
Nick de keeper had het onder controle met behulp van zijn team. 
Op ‘n gegeven moment kwam Zwaagdijk erdoor. 
Nina wist gelijk te scoren. 2-0 voor Zwaagdijk!
Time out.
Na mooi overspel Stijn richting doel, mooi schot op doel, 
helaas over. 
Kort daarna na mooi samenspel lukte het Stijn toch om hem er 
mooi in te schieten. 3-0 voor Zwaagdijk!
Na ‘n handsbal nam Ian de vrije trap. Hard schot recht op doel. 
Goeie redding van de Keeper van Zouaven. Na mooi voetbalspel van beide teams 
brak Zouaven door. Een schot op doel en een mooie redding van Nick. 
Korte tijd later 4-0 voor Zwaagdijk.
Rust.
Na de rust eerste kans voor Zouaven, mis gelukkig. 
Zouaven begint sterk, Zwaagdijk moet weer even inkomen. 
Kans voor Stijn...helaas… Later na mooi potje voetbal weet Stijn te scoren 5-0! 
Dat liet Zouaven niet op zich zitten. Een paar mooi kansen voor Zouaven.  
Maar het lukte ze nog niet om te scoren. Meerdere mooie reddingen van de 
keepers. Na een klein foutje kreeg Zoaven een mooie kans en scoorden hun eerste 
doelpunt 5-1. 
    Na een blessure aan onze kant, wedstrijd weer 
    opgepakt en Nina scoorde weer een doelpunt 
    6-1! Nog een paar mooi kansen over en weer.  
    Nina nog een keer 7-1. 
    Wat een kansen en velen benut!
 
    Wat heb ik genoten van deze wedstrijd! 
    Wat hebben ze mooi samengespeeld. 
    Nina en Stijn supersterk voor in de spits.
    Ian, Paulien en Hidde mooi verdedigingswerk  
    en Nick liet een goed staaltje keeperswerk zien.

    Een trotse coach
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In memoriam John Groot 

 John,
 zittend aan de bar, genietend
  smikkelen van zijn gehaktbal
 overdenkend wat hij nu weer
  vertellen zal
 en kijkend naar degene die naast
  hem zit, begint hij zijn verhaal
 over gebeurtenissen in en op
  Zwaagdijk – hij wist het allemaal.

 John,
 je was ook graag bij jouw “cluppie”
  Zwaagdijk
 als oud-voetballer kwam je elke 
  zondag met Marian te kijk
 naar je (schoon)zoons die jij in
  vroegere tijden
 training gaf 
  en ook enthousiast begeleidde.

 John,
 ondanks parochie-historische vereniging-
  jouw drukbezette leven
 heb jij veel tijd aan de voetbal
  gegeven
 als voetballer-jeugdtrainer/begeleider
  supporter……….
  en als verteller van allerlei
  “Zwaadoiker” dingen
 blijf jij-JOHN-als GROOT betrokkene
  in onze herinneringen.

John bedankt voor alles wat je voor ons hebt gedaan.

Namens de gehele R.K. Voetbalvereniging “Zwaagdijk” wensen wij
Marian, Emmy en Bart, Joop en Muriel, 

Ruud en Sharon, Frances en Patrick
en kleinkinderen veel sterkte.
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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. 

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 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

Trainer gezocht 
We hebben ondertussen een trainsters gevonden 
voor de jeugd! 

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,     06-2757 4729, 
 bij Marja Aker, Zwaagdijk 54,     06-5760 5596,  
 bij Yvonne Sierkstra, De Gracht 20,    06-1139 5767.
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Programma veldcompetitie 
Senioren 1
11 sept   12:30u  Quick DS1 - St. George DS1    Veld Quick 
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/Sportcom 
           plex 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 
11 sept 11:15u   Quick-Hauwert DC1 - Quintes/VVW DC1  Veld Quick 
18 sept 13:05u   DTS ’48 DC1 - Qck-Hauwert DC1 DTS ’48 Sportpark Woudlust 
24 sept  12:00u  Westfrsl/SEW DC3 - Quick-Hauwert DC1  SEW/Sportp. 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 
11 sept   13:30u   Valken DC2 - Hauwert-Quick DC2   Valken sportcomplex 
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 
10 sept   10:30u  Spartanen D1 - Hauwert-Quick D1   Spartanen 
18 sept   10:00u  Hauwert-Quick D1 - Excelsior ’53 D1  Veld Hauwert 
24 sept   10:00u Westfriesl/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. 

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.
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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

Kom kijken en laat 
je verrassen bij 
Smallsteps Eigentijds!
• Ruim en groen buitenterrein met 

veel speelvrijheid
• We hebben een speelhal en een 

sporthal voor onbeperkt bewegen
• Vertrouwde omgeving: we zitten in 

één pand met de St. Jozefschool

Kinderdagverblijf, peuterspeelzaal en 
buitenschoolse opvang

0228 - 58 48 37
www.smallsteps.nl

Vraag een 
rondleiding 
aan en krijg 

een leuke 
goodie
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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
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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


