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 Oplage per week 350  
 Zwaagdijk-Oost 07-10-2022 50e jaargang no 2542 

 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 

12 oktober:  KBO, Koersbal, sjoelen en klaverjassen 
14 oktober:  Klaverjassen in Dorpshuis
16 oktober: RKVV, Bordsponsormiddag
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
20 november: Intocht Sinterklaas, Donderstienen
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: RKVV, 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: 28ste Zondag door het jaar.

Zondag 9 oktober om 10.00 uur: 
Presentatieviering voor de vormelingen, met Pastor T. Immen-Bruinsma. 
De muziek wordt verzorgd door de vormelingen en enkele enthousiaste  kinderen 
o.l.v. Gea en Peter.
Vrijdag 14 oktober om 19.00 uur: 
Vormselviering waarin het Sacrament van het H. Vormsel wordt uitgereikt 
aan Anniek – Florine – Janno – Merel en Rick. 
Voorgangers: Mgr. van Burgsteden en  Pastor Tiny. 
De muziek en zang worden verzorgd door onze vormelingen 
en leden van ons Gelegenheidskoor.

Gebedsintenties, zondag 
Overleden: John Groot en Hans Imming. Dat zij thuis mogen komen in Gods liefde.

 Maria Sjerps en Pieter Neefjes
 Pastoor Volkers
 Guurtje Schilder en Arie Groot
 Theodorus van Diepen, Agatha van Diepen-Koopman, Koos, Piet en John
 Herman en Annie Sierkstra-Boots
 Oma Marian Mak en opa en oma Gringhuis
 Opa Piet en oma Gitta
	 Voor	onze	zieken	thuis	en	in	een	verpleeghuis	en	voor	alle	oorlogsslachtoffers.	
         Dat zij allen die steun en aandacht krijgen, die ze verdienen.



bladzijde www.dorpsblad.nl3

Zondag:
Lectrice:  Ouders en vormelingen
Koster:  J. Oudeman
Collectant:  Ouders en vormelingen

Mis- en Gebedsintenties, vrijdag
Overleden: Hans Imming  Dat hij wordt gedragen door ons gebed.

 Theo Karsten en Hillegonda Karsten-Vertelman
 Voor het herstel van oma Jo
 Oma Marian Mak en opa en oma Gringhuis
 Opa Piet en oma Gitta

Lectrice:  Ouders en vormelingen
Koster:  W. Tieken
Collectant:  Ouders en vormelingen

Collecte:
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  16 oktober om 10.00 uur: Mariaviering met R. Wiering. Gemengd koor.

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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Nogmaals de Presentatie- en Dierendagviering

Maandagmiddag was ik bij de repetitie van deze viering en wat heb ik ervan 
genoten. De vormelingen, stoer natuurlijk als je in groep 8 zit, zongen de liedjes 
voluit mee. 
Maar dat deden ook de andere kinderen. Of het nu Engelse of Nederlandse teksten 
waren, het klonk geweldig. En dat terwijl sommigen nog maar 1 maand in groep 3 
zitten en dus lang niet alles kunnen lezen. 
En het was pas de derde repetitie, al vonden ze het jammer dat het ook meteen de 
laatste  was. Maar wie weet, kunnen we het op deze manier vaker doen….

Omdat Gea corona had, sloeg Lianne Breg de maat en ook dat ging prima, een 
natuurtalent. 
Het valt me steeds meer op, dat we met de beide Liannes weer een geweldige 
Vormselwerkgroep hebben. Ieder met hun eigen talenten vullen ze elkaar mooi aan 
en dat is toch wel een mooie Bijbelse gedachte. Was het niet Jezus zelf, die dat 
aanmoedigde?

Kortom, het wordt een viering voor jong en oud met verrassende aspecten.
Dat zijn zeker de ludieke presentaties van onze vormelingen en het leuke koor 
maar	ook	de	dierenfilmpjes	die	iedereen,	jongeren	en	ouderen,	naar	Lianne	Breg	
kunnen insturen. 
Op deze manier krijgt ook dierendag aandacht in deze viering. 

In het bijbelverhaal, dat Gerben zal lezen, horen we hoe belangrijk zorg en 
aandacht voor mens en dier zijn. 
Daarom	ook	is	er	na	afloop	koffie,	thee	en	limonade	met	verrassende	koekjes	
uitgedeeld door onze vormelingen. 

En tenslotte voor alle jonge kinderen in de kerk: neem je kleurpotloden of stiften 
mee want achterop ons mooie boekje staat een leuke kleurplaat

Vriendelijke groet, pastor Tiny

Wijkcontactpersonenavond

Op dinsdag 25 oktober a.s. is de volgende wijkcontactpersonenavond.
We hebben een heel interessante spreker uitgenodigd en ik hoop op 
een goede opkomst.

Noteer de datum in jullie agenda.

Jullie krijgen een uitnodiging!

Ria Duin-Groen.
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In memoriam John Groot

John is in Zwaagdijk geboren op 27 oktober 1954 als 12e in het gezin van 
Jo en Breggie  Groot- Deen. In de jaren 60 verhuisde het gezin Groot naar 
Hauwert.

John trouwde met Marian Ruiter en samen kregen ze 4 kinderen: Emmy, 
Joop, Ruud en Frances.
John verbouwde knolbegonia’s, eerst in Hauwert met broer Koos en later in 
Zwaagdijk samen met Marian en later ook de kinderen. 
Maar John deed zoveel meer. En steeds stonden daarbij de onderlinge 
betrokkenheid en de gemeenschapszijn van de hele Zwaagdijker gemeen-
schap voorop.
Dat kwam naar voren toen hij voorzitter van het parochiebestuur was. Maar 
ook als voorzitter van de Historische Vereniging, voor de Voetbal en de 
Gemeenschapsveiling. 
Vaak ook bezocht hij mensen, waarbij hij met zijn verhalen en liedjes weer 
een lach op hun gezicht toverde. 

Maar John kreeg te maken met ziekte, twee keer kreeg hij een hersen-
infarct. De gevolgen ervan werden ernstiger. 
Hij veranderde, John was niet meer de man, die hij eens was.

Ze verhuisden naar de overkant, midden tussen hun begoniavelden, maar 
daar heeft John niet echt van kunnen genieten.
Hij werd opgenomen in het Hoornse Hop. Een moeilijke tijd, vooral ook 
vanwege de coronamaatregelen. En steeds meer ging hij achteruit, al 
waren de momenten van herkenning daardoor heel bijzonder. 

Op woensdag 31 augustus kreeg John de ziekenzegen, de dag erna is hij 
overleden.
In de Avondwake in ‘zijn’ overvolle St. Jozefkerk, hebben we John op een 
bijzondere wijze herdacht met goede woorden over zijn grote waarde voor 
zijn gezin en voor de gemeenschap en met ‘zijn’ liedjes gezongen door zijn 
broers. 

De dag erna was de uitvaartviering, waarin we afscheid namen van deze 
unieke man, vader, opa en dorpsgenoot, waarna we hem naar zijn laatste 
rustplaat op het kerkhof brachten.

John Groot moge rusten in vrede.
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Voorstellingsdienst zondag 9 oktober 
om 10.00 uur tijdens de gezinsviering ‘Dierendag’

Het vormselproject is afgerond en de kinderen gaan zich aan 
jullie voorstellen tijdens de gezinsviering aanstaande zondag. 
Dit zullen zij doen door middel van een vlog die zij hebben gemaakt 
en deze zullen op de beamer te zien zijn. 
Nieuwsgierig geworden? Komt allen zondagochtend naar de kerk. 

Knuffel mee
Voor	wie	wil	mag	zijn	knuffeldier	meenemen	naar	de	kerk.	
Het thema van de viering is tenslotte ‘dierendag’. En dan horen alle dieren daarbij. 
Ook staat er een mooie kleurplaat op de achterkant van het boekje, dus mocht je 
willen kleuren, vergeet dan niet je kleurtjes mee te nemen.
 
Film van je huisdier
Je huisdieren meenemen gaat helaas niet, maar stuur daarom een 
filmpje	van	je	huisdier	naar	Lianne	Breg.	Wij	zullen	dan	deze	filmpjes	
tijdens de viering laten zien op groot scherm in de kerk. 
Hoe leuk is het als jouw huisdier daar dan toch ook aanwezig is!
 
Vormselviering  
vrijdag 14 oktober om 19.00 uur 

Vlak na de voorstellingsdienst zal ook de vormselplechtigheid plaatsvinden door 
dhr. Van Burgsteden op vrijdagavond om 19.00 uur. 
De 5 vormelingen hopen natuurlijk dat er velen van jullie 
aanwezig zullen zijn. 
Tot dan!

Werkgroep Vormsel Zwaagdijk,
Lianne Lakeman en Lianne Breg (tel. 06-2384 4887). 

                     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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Afscheid Jolanda Schooneman van de Sint Jozefschool
 
De laatste twee weken van Juf Jolanda op de Sint Jozefschool zijn aangebroken. 
De afgelopen weken was ze al minder aanwezig op de school en nu is het afscheid 
aanstaande. 
Jolanda heeft zich de afgelopen 9 jaar met hart en ziel ingezet voor de 
Sint Jozefschool, we gaan haar dan ook enorm missen. 
Jolanda gaat onze stichting niet verlaten, maar zal in een andere rol, 
namelijk die van schoolopleider, bij ons betrokken blijven. 
We wensen haar heel veel succes in haar nieuwe functie! 

Aanstaande woensdag 12 oktober is er van 14:00 - 15:00 uur 
de mogelijkheid om afscheid van haar te nemen in het dorpshuis. 
U bent hierbij van harte uitgenodigd.

Kaartavond Gemeenschapsveiling 2022

Deze jaarlijkse gezellige klaverjasavond is vastgesteld op 
vrijdag 21 oktober 2022, aanvang 19.30 uur.
Alle kopers zijn weer van harte welkom op deze avond 
in Café De Ark,

Peter Beers zal zoals u van hem gewend bent deze avond leiden en uw gastheer 
zijn. De kopers krijgen ook nog persoonlijk bericht

Mocht u toch onverwachts verhinderd zijn wilt u dan zelf voor een vervanger zorgen 
en dit dan even doorgeven aan Peter Beers: 06- 2035 5788
Tevens kunnen we u nu al reeds mededelen dat de kaartavond ook 
weer tijdens de veiling van 2023 te koop zal worden aangeboden.

Het veiling comité.

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 Brandwonden Stichting, 9 – 15 oktober 2022

Het is heel belangrijk om brandwonden op de juiste manier te behandelen, daarom 
is de collecte onmisbaar en maakt het verder onderzoek mogelijk.
In de week van 9 tot en met 15 oktober komen onze collectanten 
weer bij u langs voor de collecte van de Brandwonden Stichting.
Onze collectanten hebben nog een collectebus, maar 
heeft u geen contant geld in huis kunt u ook doneren 
via de QR code op de bus of hiernaast. 

Namens de Brandwonden Stichting alvast bedankt 
voor uw donatie.
Sandra Ruiter, Collecte organisator.

Klaverjassen in het Dorpshuis, we gaan weer !!!!

Beste Klaverjasvrienden,
Ook dit jaar gaan we weer klaverjassen in het Dorpshuis net als vanouds. 
We starten om 19:30 uur, kosten 3.50 euro. 
We hopen en vertrouwen weer op een goede opkomst.

De data zijn : 14 oktober, 18 november en 30 december, 
  aanvang 19:30 uur

En dan nog driemaal (jan/feb/maart), data volgen nog. 
Voor het jaar klassement tellen de beste 4 avonden. 
 
Met vriendelijke groeten,
Dirk Neefjes 

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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 AMEEZING middag

 In de Schalm Westwoud
 
 9 oktober 2022, aanvang 15.30 uur 

 Entree gratis

 Wat kunt u verwachten ?
  - Een workshop zingen onder leiding van Jeroen Aker
  - Samenzingen met de koorleden van de SchalmSingers
  - Bekende en misschien minder bekende Nederlandstalige liedjes  

Meer info op www.schalmsingers.nl of 
stuur een mail naar info@schalmSingers.nl

Zaterdag 8 oktober 2022: Tweede Westfriese Struuntocht

Wandelen voor het goede doel, genieten van kunst en cultuur en 
swingen op jazzmuziek 

Zaterdagavond 8 oktober zorgt de Westfriese Struuntocht voor een aftrap van 
cultuurfestival Paraplu in Enkhuizen. Na de wandeltocht door verborgen straatjes, 
langs en in een enkel geval zelfs dwars door bijzondere, soms monumentale, 
panden kunnen wandelaars genieten van een swingend optreden van de Freetime 
Old Dixie Jass Band. De band neemt de wandelaars mee naar de swingende tijden 
van de Roaring Twenties, een tripje door de geschiedenis van jazzmuziek, met 
uitstapjes naar onder meer ragtime, stomps, latin en blues. 
 
“Wat er verder op het programma staat tijdens de wandeltocht? Dat blijft een 
verrassing!”, aldus het bestuur. Niet voor niets is de slogan “Ontdek het 
onverwachte”. Het wordt een gezellige route vol kunst en cultuur waarbij 
de	start	bij	Station	Enkhuizen	is	en	de	finish	bij	De	Nieuwe	Doelen.	
De route van de Westfriese Struuntocht is zo’n 7 kilometer.  

“Alles is geregeld en de ticketverkoop in is volle gang. Wij trappen af met cultuur-
festival Paraplu, dat plaatsvindt van 8 t/m 23 oktober, en hopen natuurlijk dat de 
wandelaars de paraplu thuis kunnen laten. Wij hebben er zin in!” 

Met de wandeltocht wordt geld ingezameld voor een tweetal goede doelen in de 
regio:	Voedselbank	West-Friesland	en	Stichting	Voor	Effies	Enkhuizen.	
Tickets kosten €15,00 p.p. en zijn verkrijgbaar via 
                       https://www.westfriesestruuntocht.nl/tickets/ 
Kinderen tot 10 jaar wandelen gratis mee. 
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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   Kwekerij Amaranth & Horizon Flower Family
JO9 / JO8  Kwekerij Amaranth & Horizon Flower Family 
 
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: Peter Beers
Zwaagdijk JO19  Vrij
 
P r o g r a m m a   z o n d a g   1 6   o k t o b e r
Zwaagdijk 1 – Victoria O 1
 Aanvang 14:00 uur Competitie Scheidsrechter: B.G.P de Wit
Spartanen 4 – Zwaagdijk 2
 Aanvang 09:30 uur Competitie Vertrek: 08:30 uur
Zwaagdijk 3 – MOC 3
 Aanvang 11:00 uur Competitie Scheidsrechter: nnb
Con Zelo 5 – Zwaagdijk 4
 Aanvang: 12:00 uur Competitie Vertrek 11:00 uur
SEW 45+1 – Zwaagdijk 45+1 
 Aanvang 10:00 uur Competitie Vertrek 10:00 uur 
Zwaagdijk JO19   Vrij   

Terreindienst 9 oktober:  Joost Fischer
Lijnentrekken 8 oktober:  Patrick Ursem 
Terreindienst 16 oktober:  Cees Sierkstra 
Lijnentrekken 15 oktober:  Sven Ursem
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De Pupil van de Week voor de wedstrijd Zwaagdijk 1 – Victoria O 1 
is Deron van Houten.

Deron wordt samen met zijn ouders om 13:30 in de bestuurskamer verwacht. 

 
Uitslagen 2 oktober 
Zwaagdijk 1 – Alkmaarsche Boys 1    4-1
DWB 2 – Zwaagdijk 2    1-1 
Zwaagdijk 3 – Hauwert 2    3-0 
VVS 7 – Zwaagdijk 4    7-1 
Zwaagdijk 45+1 – Sporting Andijk 45+1  3-0
Zwaagdijk JO19 1 – Always Forward JO19-2  3-9

 
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 

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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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   8   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 1 oktober
Zwaagdijk RKVV JO12-1      !!Vrij!!!!
Zwaagdijk RKVV JO10-1 – De Blokkers JO    15-0 
Medemblik FC JO9-2 - Zwaagdijk RKVV JO9-1    5-4
Always Forward de JO8-4 - Zwaagdijk RKVV JO8-1    5-8
 

RKVV Zwaagdijk JO10

Om half 10 verzamelde alle 6 de spelers van Zwaagdijk zich op het voetbalveld van 
Zwaagdijk. De tegenstander was er ook lekker op tijd en hadden best veel suppor-
ters meegenomen. De jongens en meisje van de Blokkers hadden er ook alle zin 
in, dat zag je aan hun gezichten. Na een klein buitje werd de aftrap genomen. Onze 
jongens en meiden stonden al op hun vaste positie, Nick in het doel, verdediging 
van Ian, Hidde en Paulien, en natuurlijk Stijn en Nina in de spits.
Dat Stijn en Nina elkaar inmiddels blind kunnen vinden is al bekend. Door fan-
tastisch samen te werken stond het met de time-out al 6-0 voor Zwaagdijk. De 
Blokkers deden hun uiterste best, maar het was al snel duidelijk dat Zwaagdijk een 
maatje te groot voor deze beginnende spelers was. Coach Marthijs had een kort 
overleg met de tegenpartij en zij speelden toen met 6 man/vrouw in het veld. Helaas 
hielp het hun niet, we gingen de rust in met 10-0 voorstand.
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Na een peptalk van assistent coach Lars gingen ze het veld weer op. 
Bij de Blokkers was er een tactische wissel van de keeper en Marthijs ging zijn 
team ook uitdagen. 
Paulien werd in de spits gezet en het doel was om haar te laten scoren. En ja wel, 
dat lukte de 12-0 was voor Paulien. 
Daarna een nieuwe tactiek, je mocht pas op doel schieten al de bal minimaal naar 
3 verschillende spelers was geweest. Het remde Zwaagdijk iets af, en wonnen 
uiteindelijk met 15-0.

Een trotse moeder!

RKVV Zwaagdijk JO09

We beginnen in een mega stortbui. Beide teams drijfnat. 
Direct 2 goede pogingen van Chaz en Ilke. En in de 4e minuut maakt Ilke de eerste. 
De 0-2 word door Chaz gemaakt. We zijn los. 
1-2 prachtig schot van de tegenpartij, maar Ilke knalt hem er gelijk weer in, 1-3. 
Na verschillende kansen van FC Medemblik houden we de bal evengoed uit het 
doel dankzij Lennart. Net voor de rust nog even 1-4 door Ilke. 
Oeps 30 sec later toch 2-4 en 3-4.
Na de rust direct weer een doelpunt van de tegenpartij en wordt het gelijk 4-4. 
Helaas nog een tegen, 5-4 ondertussen, maar we hebben nog tijd zat... 
Klein overlegje... we gaan ervoor! Nog een paar minuten. Zo wat een kansen heb-
ben we. Roy rent z’n schoenen uit zijn lijf. 
De laatste seconden tellen af, corner voor ons, aii bijna. 
Goed gespeeld toppers helaas de wedstrijd een keer verloren. 

Groetjes van Luca

RKVV Zwaagdijk JO08

Afgelopen zaterdag hebben we met 5-8 
gewonnen, ondanks de enorme regenbui. 
Het zakte in de tweede helft wel wat in, maar 
we herpakten ons goed. 
8 goals van Noah en een hoop mooie acties 
in de verdediging en op het doel. 
Wout was deze week onze keeper! 

Een trotse coach.
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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  Quick veld. C1, C2 en D1
  (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.
De sleutels kunnen opgehaald worden bij 
 Ineke Kok, De Gracht 16, 06 - 2757 4729, 
 bij Marja Aker, Zwaagdijk 54, 06 - 5760 5596 of 
 bij Yvonne Sierkstra, De Gracht 20, 06-1139 5767

Kleedkamers schoonmaken 
Na het weekend van 1/2 oktober  Gea en Kirsten 

Programma veldcompetitie 
Senioren 1
4 oktober    20:00  Quick DS1 - Valken DS1    Veld Quick 
9 oktober   13:00 Con Zelo DS1 - Quick DS1    Con Zelo/Sport-
           complex De Groet  
Recreanten 1 
10 oktober   19:30u  Quintes/VVW DMW2 - Quick DMW1  VVW/Sportcomplex  
           De Westrand 
D/C-jeugd Quick-Hauwert 
8 oktober  13:00u  Westfriezen DC1 - Quick-Hauwert DC1  Westfriezen sportpark  
           ’t Krijt
D/C-jeugd Hauwert-Quick 
9 oktober   14:00u  Niedorp DC2 - Hauwert-Quick DC2  Niedorp sportcomplex 

D-jeugd Hauwert-Quick 
9 oktober   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. 

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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