
 

 

    

        11 november 2022
      50e jaargang no. 2547

    De schakel    



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

 

 

     
Schildersbedrijf Johan Bakker            
     Zwaagdijk 118, 1683NL Zwaagdijk.0228-582212 / 06-23691294   info@schilderjb.nl

 www.schildersbedrijfjohanbakker.nl 

 
 

 

 

 

     Perfecte afwerking, optimale bescherming! 
! Ook uw binnenschilderwerk is in  

goede handen bij de erkende schilder. 
Kijk voor meer informatie over onze 

specialisaties op onze website. 
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 Oplage per week 350  
 Zwaagdijk-Oost 11-11-2022 50e jaargang no 2547 

 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 aflopende agenda zie www.dorpsblad.nl)

13 november Sintmaartenviering
16 november Koersbal 
18 november  Klaverjassen in Dorpshuis
20 november Intocht Sinterklaas, Donderstienen
22 november Oud papier 2e elftal
23 november Koersbal, sjoelen en klaverjassen 
25 november  WK-avond gemeenschapsveiling, RKVV Zwaagdijk
29 november  Dorpsraad 
30 november Koersbal
30 november Sinterklaasmiddag KBO in de MFA
07 december Koersbal, sjoelen en klaverjassen 
14 december Koersbal
15 december Presentatie Hist. Jaarboek “Den Swaegh Dyck”
16 december  Kerstviering  KBO in de MFA
17 december  Kerstavond RKVV Zwaagdijk, Quick en Centecor
18 december WK quiz o.l.v.  Stefan Oudeman met aansluitend WK-finale
20 december Oud papier Veteranen
21 december Koersbal, sjoelen
30 december  Klaverjassen in Dorpshuis

08 januari  Nieuwjaarsreceptie RKVV Zwaagdijk, Quick en Centecor
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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: 33ste Zondag door het jaar.

Zondag 13 november om 10.00 uur: Sint Maartenviering met Pastor T. 
Immen-Bruinsma.  Sinter Maarten en Schoentje zetten voor de jongste kinderen. 
Kinderen verzorgen de zang in deze viering olv. Gea en Peter.
Een Woord en Communieviering voor jong en oud. Van harte welkom aan iedereen.

Gebedsintenties.
 Vera Langedijk en overleden familie Langedijk-Schouten
 Joris en Tiny Wiering-Schilder, Kees Dorrestein en Bennie
 Nic Otsen en zegen over zijn gezin
Voor onze zieken thuis en in een verpleeghuis en voor alle oorlogsslachtoffers. 
Dat zij allen die steun en aandacht krijgen, die ze verdienen.

Themastelling: Op je hoede.
De dialogiserende tekst van Maleachi sluit nauw aan bij de evangelies en ook bij 
Paulus’ toespraak die wij als brief kennen.
Samenvattend: hoe, aan welke leer of wet ijk je je denkpatroon, je gedrag? 
In tijden van chaos vraag je om duidelijkheid, inzicht en wijsheid om je plaats in de 
schepping en je verhouding tot God stabiel te houden; en mogelijk dwalingen te 
voorkomen en te corrigeren.
Bron: Bern Media Liturgie.
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Lector:  L. Koopman-de Lange
Koster:  T. Karsten-Slaman
Collectant:  N. Vijn-Nannings

De collecte in de vieringen 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 20 november om 10.00 uur: Christus Koningviering met J. Schipper.

Als alles donker is, ontsteek dan een lichtend vuur….

Aan dit mooie Taizé-lied, dat ons gemengd koor laatst zong, heb ik goede 
herinneringen, maar daarover later….

Nu gaat het o.a. over al die lichtjes op Allerzielen. Lichtjes aangestoken door de 
familie van de overledenen van het afgelopen jaar en door vele anderen. Bakens 
van licht, als troost en heling voor velen. 
Vrijdag is het Sint Maarten, dan branden ook weer lichtjes en komen kinderen met 
pretlichtjes in hun ogen langs de huizen. Je mag je afvragen welke lichtjes mooier 
zijn….

Zondag vieren we dat feest nog eens over, tenslotte is het van oorsprong een 
kerkelijk feest. Met Gea, Peter en Lianne is druk geoefend in een koortje, dat steeds 
groter wordt.  Mooi al die enthousiaste kinderen, die met veel plezier repeteren.
De koster zal hopelijk wachten met het aansteken van de lampen, zodat het toch 
wat donker is als alle kinderen met hun meegebrachte lampionnenlichtjes in een 
grote stoet vanuit de Doorgang naar binnen komen. Ook alle kinderen in de kerk 
mogen meelopen, dus neem je lampion mee. Iedereen hoort erbij.

In deze Woord- en Communieviering zal het verhaal van Sint Maarten, die zijn 
mantel deelde met een arme oude man, natuurlijk niet ontbreken. Maar we horen 
ook hoe Jezus ons leerde dat je van samen delen blij kunt worden. Daarom is 
het thema van de viering:  ‘Delen maakt blij’. Weet je welkom om dit samen met 
iedereen te delen.

Vriendelijke groet, pastor Tiny
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De Gerarduskalender 2023.

De Gerarduskalender, uitgebracht door Klooster Wittem, is een scheurkalender 
met elke dag op de voorkant een spreuk die opbeurt of aanzet tot nadenken, 
onder het motto: ‘elke dag een beetje spirit’. Op de achterkant staan afwisselend 
moppen, gedichten, bezinningsteksten, puzzels en informatie over verschillende 
onderwerpen.
De kalender is bedoeld om elke dag goed te kunnen beginnen. De spreuk op de 
voorkant en de moppen, de puzzels en informatie op de achterkant geven u aan het 
begin van de dag een positief gevoel.
De kalender wordt elk jaar met zorg en plezier samengesteld door een uitgebreide 
redactie van personeel en vrijwilligers rondom Klooster Wittem. De opbrengst van 
de kalender komt ten goede aan alle activiteiten die vanuit klooster Wittem worden 
georganiseerd.

U kunt de kalender kopen bij: 
Arda Koomen-Kuip, Floralaan 27, Wervershoof, tel. 0228 58 3579 
en bij Ans Bakker, Zwaagdijk 131, tel. 0228 58 4272.

 

Gooi je lampion nog niet gelijk weg, 
maar neem deze mee naar de Sint Maarten viering!
  
Komende zondag 13 november mag iedereen met zijn lampion naar de kerk 
komen. Dus niet alleen de kinderen van het kinderkoor, maar ook alle kinderen die 
naar de kerk komen. We gaan er dan weer een gezellig viering van maken. 
De gezinsviering start om 10.00 uur.

De kinderen van het kinderkoor mogen om 9.45 uur aanwezig zijn. 
Wij hebben er al zin in, tot dan!

Groetjes namens de werkgroep,  
Ewa, Lianne en Lianne
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Bridgeclub

Iedereen had er weer zin in. Druilerig dus buiten was niks te zoeken. 
Binnen des te meer. Alles werkte naar behoren dus dat was meer dan welkom.
Uitslag:
 A-lijn:  1e Afke Koeman/Ineke de Wit
            2e Elly Neuvel/Piet Roosendaal
            3e Marianne Venema/Ria Haring
 
B-lijn:  1e Chiel de Graaf/Adrie Roemer
            2e Jose Bakker/Marianne Doodeman
            3e Annie Spaander/Ans Sachs

Certificaat van verdienste

Dit certificaat is toegekend als erkenning van de persoonlijke 
inzet en participatie van de leerlingen, ouders en personeel bij 
het werven van fondsen ten behoeve van:

St. Jozefschool

In samenwerking met Bag2School hebben jullie:

Ingezameld:

Ter waarde van:

kilo873

€ 261,90

www.bag2school.nl
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Woensdag 30 November 2022

De Krachtige Bewuste Ondernemende Senioren van 
Zwaagdijk-Oost worden uitgenodigd voor een gezellige 
Sinterklaas Bingo in de MFA Over de Leek.
Om half twee inloop en koffie en thee met speculaas.
Om 14 uur gaan we kienen met St. Nicolaasprijsjes. 
We vragen u een cadeautje mee te brengen van € 5,- verpakt 
in sinterklaas papier.
Omdat we prijsjes bij gaan kopen vragen we u op te geven of u mee doet deze 
middag.
Dit kan bij Atie Dudink van de ledenadministratie op Tel 0228 – 752405 
graag voor 24 november.

Uw gastvrouwen Nellie en Carien hopen op een gezellige sfeer bij dit al oude feest.

Lieve kinderen en hun ouders/verzorgers.

Zondag 20 november komt Sint Nicolaas weer gezellig naar Zwaagdijk met, zoals 
we gewend zijn, een heleboel pieten. HET WORDT FEEST IN HET MFA! En 
natuurlijk tijdens de intocht.
Natuurlijk is het leuk als jullie daarbij zijn, er weer vlaggen hangen tijdens de intocht, 
de huizen weer mooi versierd zijn, kortom dat Sint Nicolaas weer blij over Zwaagdijk 
kan gaan. Hij vindt het in Zwaagdijk namelijk altijd zo gezellig!
Maar voordat het zover is, kunnen jullie dit verhaal lezen over pietje Pablo en 
zijn vriend pietje Filip. Als je het zelf nog niet kunt lezen, willen papa of mama 
het vast wel voorlezen. En het is ook alvast handig om wat liedjes te oefenen, of 
misschien wil je in het MFA wel een dansje laten zien, of samen met een vriendje of 
vriendinnetje een liedje zingen. Want ook dat vindt Sint altijd TOP.
Doe je best!
Groeten Gea.

Sinterklaasverhaal. deel 1

“Yeah, wiehie, whoewhaa…………………..
o, wat ga ik snel, wat gaat dit lekker,
jiehie, joehoe, jodelahietie,
een bochtje naar links, woppa, en dan weer een bochtje naar rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrHELP!
Help, ik val llllllllllllllllllll.”
“Pablo, Pablo! Pablo, wakker worden”, fluistert Filip. Hij schudt Pablo zachtjes heen 
en weer.
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“Huh?” met een ruk gaat Pablo rechtop zitten. “Huh?”
“ Sssstttt” sist Filip. “Pablo, je was aan het dromen, je maakt iedereen wakker.”
“Huh” Pablo kijkt Filip aan, en kijkt dan om zich heen. “Ma-ma- ma maar ik, he?”
“Ja, je was aan het dromen Pablo, en volgens mij was het een leuke droom, want 
je was heerlijk aan het jodelen enzo, jodelahietie. Hee, waar droomde je eigenlijk 
over?”
“O Filip, ik heb zo’n leuk idee, en daar heb ik over gedroomd, want ik heb 
namelijk…….”
“Hee, wie liggen daar te praten?” klinkt opeens een barse stem. “Het is midden in 
de nacht, zullen we maar zeggen, jullie horen te slapen”.
“Oh, de hoofdpiet” zegt Filip geschrokken.
“Ik vertel je het morgen wel” fluistert Pablo. “Sorry hoofdpiet, sorry. Ik had een 
droom en toen uh”.
“Maakt niet uit, zullen we maar zeggen. Maar jullie moeten nu echt gaan slapen, 
over twee dagen komen we in Nederland aan, zullen we maar zeggen. En jullie 
weten dat we daar hard aan het werk gaan, dus Sint, en ik ook natuurlijk zullen 
we maar zeggen, houden van enthousiaste, vrolijke,  fitte, goed uitgeruste pietjes, 
zullen we maar zeggen”.
“Ja, hoofdpiet, we zullen nu weer gaan slapen, welterusten”. 
“Oké, ik wil jullie dus niet meer horen! Welterusten zullen we maar zeggen”.
“Welterusten Pablo, oh ik heb zin in morgen, als je me het vertellen gaat”. 

De volgende morgen zijn de twee pietenvrienden heel snel klaar met het ontbijt, en 
rennen ze naar het dek van de stoomboot. Pablo kijkt om zich heen.
“He toe Pablo, vertel het nou. Kom op, ik ben zo nieuwsgierig”.
“Ja, maar ik wil niet dat iemand dit hoort, het is een soort geheim”. Hij kijkt 
nogmaals om zich heen.
“Oké, niemand te zien. Filip, weet je nog dat we vakantie hadden”?
“Jazeker, ik was naar mijn opa en oma”.
“Ja, en ik heb toen Heinz ontmoet en……..”
“ Heinz? Wie is Heinz”?
“Filip, wil je het weten of niet”. Pablo kijkt een beetje streng naar Filip.
Filip knikt, “Ja natuurlijk, jij bent toch mijn vriend? En vrienden delen altijd geheimen 
met elkaar. En daarbij, ik ben gewoon nieuwsgierig, dus ik ben stil”. Hij lacht, 
“Leuk”.
“Nou, die Heinz kwam uit Oostenrijk en hij is skileraar, en hij houdt ook nog eens 
van ski-hut muziek, en van warme worstjes en…………..”.
“Ja, ho-ho-ho Pablo, wat is skileraar en wat is ski-hut muziek”.
“Nou luister, in Oostenrijk heb je heel veel bergen, en op die bergen ligt sneeuw, 
en dan glij je, op van die lange latten, naar beneden, en dan………”. Pablo stopt 
heel geheimzinnig “ En dan ga je dansen, op hele leuke, gezellige muziek, en 
alle volwassen mensen dansen dan mee, en je krijgt warme worstjes en heerlijke 
warme chocomelk. Ik heb foto’s gezien van Heinz, en het zag er zo gezellig uit. En 
van die berg afglijden gaat echt heel gemakkelijk, zegt Heinz”.
“Dus”? 
“Nou jaha? Nou jaha? ” Pablo kijkt vrolijk, “nou ja, dat wil ik ook dus”!
“Naar Oostenrijk”?
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“Ja, naar Heinz, dat heb ik hem beloofd. Als we weer vakantie hebben, en dat lijkt 
me zo gezellig, dat dansen, die mensen, die worstjes, heerlijk gewoon”.
“Maar Pablo, je hebt nog nooit van een berg afgegleden. Hoe, uh ik bedoel, hoe ga 
je………….”?
“Filip, Filip! Ja, ik ga natuurlijk oefenen, dat snap jij toch ook wel. Heinz zegt dat het 
helemaal niet moeilijk is, dus. En ik ga natuurlijk ook hartstikke goed oefenen op 
die ski-hut liedjes, dat is echt anders dan sinterklaasliedjes hoor, heel anders. Maar 
super gezellig vooral omdat alle grote mensen er op dansen en aan meezingen”. 
“Filip, Pablo, wat zijn jullie aan het doen”? Opeens staan er allemaal pietjes om 
Pablo en Filip heen. 
“Waarom zitten jullie hier”? 
“Oh uh, ja we hadden, we waren, oh, maar we zijn nu klaar hoor” zegt Pablo. “Filip, 
ga je mee? Ik lust nu wel een warme chocomelk”. En hij geeft een knipoog naar 
Filip.
Filip gaat staan, hij kijkt hoofdschuddend naar Pablo. Hij weet eventjes niet wat hij 
ervan moet denken.

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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Intocht Sinterklaas

Op zondag 20 november brengen Sinterklaas en zijn 
Pieten weer een bezoek aan Zwaagdijk. 

De Sint zal dit jaar om 13.30 uur met de boot aankomen 
op de Tomatenmarkt. Hij hoopt daar door heel veel 
kinderen te worden begroet, dus houdt deze datum 
alvast vrij. Waarna hij samen met zijn Pieten vanaf de 
Tomatenmarkt naar het Dorpshuis zal gaan.

Hang de vlag uit!
Sinterklaas houdt van gezelligheid en wij willen jullie 
daarom vragen om de vlag die dag uit te hangen. Tuinen 
versieren mag natuurlijk ook!
  

Sinterklaasfeest
Nadat de Sint en zijn Pieten zijn gearriveerd op de Tomatenmarkt, zal het feest om 
15.00 uur verdergaan in MFA over de Leek. De zaal is open vanaf 14.30 uur.

Zwaagdijk afgesloten!
In verband met de intocht zal de Zwaagdijk, van Markerwaardweg tot de Boekert, 
tussen 13.15 en 14.30 uur afgesloten zijn voor alle rijverkeer behalve voetgangers. 

Bliksem-aktie
Zondagavond tussen 17.00 - 19.00 uur komen de Pieten 
bij u aan de deur. Zij zullen de envelop voor een financiële 
bijdrage, persoonlijk bij u ophalen. De envelop wordt in de 
week voorafgaand aan de intocht bij u in de brievenbus 
gedaan. Wij danken u alvast voor uw bijdrage. Zonder deze 
bijdrage is het voor ons niet mogelijk om het Sinterklaasfeest 
te organiseren.

Wij hebben er zin in en hopen jullie ook. Tot zondag de 20e!

Jeugdbeweging De Donderstienen
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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 
 
P r o g r a m m a   z o n d a g   1 3   n o v e m b e r
Kwiek 1 – Zwaagdijk 1

Aanvang 14:00 uur Competitie Scheidsrechter: NNB
Zwaagdijk 2 – Flevo 4

Aanvang 11:00 uur Competitie Scheidsrechter: Boy Sijm
Westfriezen 4 – Zwaagdijk 3

Aanvang 10:00 uur Competitie Vertrek 09:00 uur
Zwaagdijk 4 – ASV’55 

Aanvang: 14:00 uur Competitie Scheidsrechter: NNB
Zwaagdijk 45+1 - Woudia 45+1  

Aanvang 11:00 uur Competitie Scheidsrechter: Peter Beers
RK EDO JO19-2 – Zwaagdijk JO19-1

Aanvang 14:00 uur Competitie Vertrek 13:00 uur

P r o g r a m m a   z o n d a g   2 0   n o v e m b e r
Zwaagdijk 1 – ALC 1

Aanvang: 14:00 uur Competitie Scheidsrechter: P. Börnemann
Zwaagdijk JO19-1 – Succes JO19-2
 Aanvang: 14:00 uur Competitie Scheidsrechter: Patrick Wiering 

Overige teams zijn vrij! 

Terreindienst 13 november: Rick Deken 
Lijnentrekken 12 november: Patrick Ursem 
Terreindienst 20 november: Rens van Diepen
Lijnentrekken 19 november: Arjen Vijn
 

Uitslagen 6 november 
Zwaagdijk 1 – St George 1  3-5 
Ilpendam 3 – Zwaagdijk 2  2-1 
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AGSV 3 – Zwaagdijk 4   1-2 
SV Enkhuizen 45+1 – Zwaagdijk 45+1  4-2 
Zwaagdijk JO19-1 – Victoria O JO19-3 2-2 
 
Balsponsors gezocht 
Zou jij graag een keer de balsponsor willen zijn bij een thuiswedstrijd van Zwaag-
dijk? Neem dan contact op met Cees Sierkstra 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 Zwaag-
dijk willen staan? Neem dan contact op met Han Ursem of stuur een mailtje naar 
info@rkvvzwaagdijk.nl 
 
Het WK voetbal is in zicht, dus tijd voor……. 
1. Scorito voetbalpoule 
Om het WK op een nog spannendere manier te beleven zijn er op scorito.com twee 
subleaques aangemaakt, RKVV Zwaagdijk én Jeugd RKVV Zwaagdijk. 
Op scorito.com kan je gratis een account aanmaken, waarna je je kan aanmelden 
voor de subleaque.  
 
Subleaque ‘Jeugd RKVV Zwaagdijk’
De subleaque voor de jeugd is gratis voor alle jeugdleden en daar zijn leuke prijsjes 
te winnen. Doe je mee?
Maak een account aan op scorito.com en speel mee!

Subleaque ‘RKVV Zwaagdijk’
De subleaque RKVV Zwaagdijk is de algemene subleaque die is aangemaakt. Om 
mee te doen aan deze poule vragen wij aan iedere deelnemer 10 euro aan inschrijf-
geld. Het inschrijfgeld = het prijzengeld!

Wil je graag mee doen aan de RKVV Zwaagdijk WK-poule? 
Maak dan een account aan op scorito.com, doe mee met de WK-2022 game, meld 
je aan bij de subleaque en maak 10 euro over naar het volgende rekeningnummer: 
NL40RABO0160691087 t.n.v. RKVV Zwaagdijk. 

Plaats bij het overmaken de volgende beschrijving:  
WK-poule Zwaagdijk <naam>

Let op: deadline om mee te doen en je voorspellingen te 
plaatsen zondag 20 november 17:00 uur. 
 
2. Coach van het Jaar WK 
Vanuit het NHD wordt er een WK Coach van het Jaar spel georganiseerd, waarbij 
je 11 basisspelers en 4 wisselspelers moet selecteren van verschillende landen 
met een bepaald budget. Deze spelers kunnen punten voor jouw team scoren door 
middel van te scoren, een assist te geven, de nul te houden of een penalty stoppen. 
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Een speler in je team die een gele of rode kaart krijgt levert minpunten op, net als 
een speler die een penalty mist.  
 
Durf jij het aan om mee te strijden om dé WK Coach van Zwaagdijk te worden, 
schrijf je dan in op www.coachvanhetjaar.nl, sluit je aan bij de RKVV Zwaagdijk 
subleaque en stuur een Whatsapp bericht of SMS naar 06-53584619. Deelname 
bedraagt 10 euro en inschrijfgeld = prijzengeld.  
 
3. WK-avond Gemeenschapsveiling 
Bij de Gemeenschapsveiling afgelopen jaar kon je een plaats kopen voor een WK-
avond tijdens het 2e groepsduel van Nederland tegen Ecuador. Alle mensen die een 
plaats hebben gekocht krijgen binnenkort een persoonlijke uitnodiging voor deze 
gezellige verzorgde avond! 
 
4. WK Quiz 18 december 
Hoewel het een omstreden WK is, willen we er toch graag een gezellige draai aan 
geven door weer een WK voetbal quiz te organiseren. Wat is er leuker dan dat op 
de dag van de finale te doen, zodat we aansluitend samen de finale kunnen bekij-
ken.

Wanneer:         Zondag 18 december 2022
Waar:               Voetbalkantine RKVV Zwaagdijk
Start quiz:        12.00 uur (finale begint om 16.00 uur – we zorgen dat de quiz tijdig 
is afgelopen)  Inloop vanaf 11.30 uur waarbij er koffie en broodjes klaar staan voor 
een ieder. 

Geef je op via de mail of app bij Stefan (spjoudeman@hotmail.com / 06-41488957), 
teams mogen uit maximaal 3 personen bestaan. We vragen een inleg van €15,- per 
team wat volledig besteed zal worden aan de prijzen.
We zien jullie opgaves met veel plezier tegemoet! 
 
Donateurskaart seizoen 2022-2023
Wilt u onze voetbalvereniging steunen? Koop een donateurskaart en u steunt de 
vereniging in de algemene kosten. Zo zijn wij in staat om (jeugd)activiteiten te orga-
niseren en de contributie voor de jeugd zo laag als mogelijk te houden.
U kunt het bedrag, waarvoor u onze vereniging wilt steunen, zelf bepalen.
 
Het bedrag kunt u overmaken via NL40RABO0160691087 o.v.v. uw naam en 
adres. Bij betaling van 10 euro of meer ontvangt u dan een donateurskaart thuis en 
speelt u automatisch mee met de Nieuwjaarsloterij op 8 januari 2023.
Bij de loterij maakt u kans op de volgende prijzen:
1e prijs € 100
2e prijs € 75
3e prijs € 50
4e prijs € 25
5e prijs € 10
Alvast bedankt voor uw steun!

6e prijs € 10
7e prijs € 10
8e prijs € 10
9e prijs € 10
Alle prijswinnaars krijgen tevens persoonlijk bericht.
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Datums voor in de agenda:
25 november 2022:  WK-avond gemeenschapsveiling 
17 december 2022:  Kerstavond 
18 december 2022: WK quiz o.l.v.  Stefan Oudeman met aansluitend WK-finale 
8 januari 2023:  Nieuwjaarsreceptie 
15 januari 2023: Voetbal quiz o.l.v. Ted Sijm 
26 april 2023: Vrijwilligersavond

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 Arjen
 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 2   n o v e m b e r
10:50 uur Zwaagdijk RKVV JO12-1 – Always forward JO12-4
Scheidsrechter; Ryan Kennedy, Kantine Dienst; De ouders van Deron van 
Houten 
10:00 uur Zwaagdijk RKVV JO10-1 – Winkel JO10-1
Scheidsrechter; Arjen Kok, Kantine Dienst; Ian Karsten 
10:00 uur Zwaagdijk RKVV JO9-1 – De Zouaven JO9-2 
Scheidsrechter Huub Koopman, Kantinedienst de ouders van Ilke van Houten 
10:00 uur Zwaagdijk RKVV JO8-1 – de Zouaven JO8-02
Scheidsrechter; Steef Stap, Kantine Dienst; de ouders van Japser Kok  

P r o g r a m m a   za t e r d a g   1 9   n o v e m b e r
11:15 uur Westfriezen JO12-3 - Zwaagdijk RKVV JO12-1
Vertrek 10:30 uur, Vervoersdienst; de ouders van Dave Bouman en Milan Aker 
 Wedstrijd zal worden verplaatst!
09:00 uur SV Spartanen JOO9-1 - Zwaagdijk RKVV JO9-1
Vertrek 8:30 uur, Vervoersdienst; de ouders van Chaz Laan 
0830 uur Spirit 30 (SC) JO8-3 - Zwaagdijk RKVV JO8-1
Vertrek 8:15 uur, Vervoersdienst; de ouders van Joe Sijm 

P r o g r a m m a   w o e n s d a g   2 3   n o v e m b e r
18.30 uur Westrfriezen  JO10-7JM – Zwaagdijk RKVV JO10-1
Vertrek 17.55 uur, Vervoersdienst; de ouders van Paulien de Boer 
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Uitslagen zaterdag 5 november
Zwaagdijk RKVV JO12-1 – Medemblik FC JO12-2 3-1
Sporting Andijk JO10-3 – Zwaagdijk RKVV JO10-1 2-9
Zwaagdijk RKVV JO9-1 – Hollandia  JO9-2  9-6
Zwaagdijk RKVV JO8-1 – de Valken JO8-2M 5-2

Wedstrijdverslagen zaterdag 5 november

  RKVV Zwaagdijk JO10 – zaterdag 5 november 2022  
We mochten vandaag weer uit tegen Andijk. Dezelfde als een paar weken terug 
toen we 9-4 wonnen. We moesten weer helemaal achteraan en waren al warm 
voordat de warming-up begon. De scheids had zich een klein beetje verslapen, de 
slaapkop. Na een paar mooie aanvallen stonden we snel 2-0 voor. Na een mooi 
afstandsschot vanuit de verdediging ging deze in het doel en stond het met de rust 
7-2. Er stonden zelfs 2 cheerleaders langs de kant. 
Na de rust werden we wat meer moe. We schrokken even van de penalty die we 
meekregen maar konden die helaas niet maken. Na nog een mooi doelpunt uit een 
corner werd het uiteindelijk 9-2 voor ons. Knap van ons dat we de tegenstander 
niet meer lieten scoren. De supporters waren zoals altijd weer geweldig en ook de 
coach deed weer zijn best. 
Fijne dag en groetjes Hidde Koster

 RKVV Zwaagdijk JO9– zaterdag 5 november 2022  
De tweede fase is begonnen en wij zijn met de JO9 naar de 2e klasse 
gepromoveerd! Onze eerste wedstrijd speelde we afgelopen zaterdag thuis tegen 
Hollandia JO9-2. 

In de eerste minuut was Holllandia nog niet wakker, want Chaz en Luca scoorde 
gelijk al de 1-0. En vlak daarna kwam Noud met een mooi schot, de keeper kon 
m niet houden en het werd 2-0. Toen een mooie van Sil, zonde hij kwam op de lat 
terecht. Maar wat zijn jullie goed in de aanval, het gaat echt super! En jahoor daar 
komt Noud en draait m er heel mooi in, 3-0. Timeout. 
Hollandia kwam in de aanval, maar gelukkig stond daar Chaz die de bal van richting 
veranderde en belandde hij op de paal. Daar kwam Ilke in actie en pakte heel mooi 
de bal af. Ja er moet wel gewerkt worden hoor! Toen een vrije trap, heel mooi schot 
van Ilke, jammer net naast. Vlak daarna kreeg Ilke m recht op zn pantoffel… en dat 
werd echt een Ilke mooi goal, 4-0. Roy stond echt super te verdedigen en schoot 
de bal ver naar voren, Chaz liep daar heel mooi vrij, helaas ging de bal net over 
het doel. Toen een tegenaanval, maar via de knie van Lennart ging de bal naast 
het doel. Daar kwam Sil met een mooie assist naar Chaz en jahoor het werd 5-0. 
Nog een mooie tegengoal van Hollandia en met 5-1 gingen we de rust in. Wat een 
mooie pot!
De tweede helft ging Hollandia gelijk in de aanval en zetten heel goed druk, 5-2. 
Zonde nog een, 5-3. En sjips nog een, 5-4. Weer even de focus jongens! Toen 
een mooie voorzet van Noud naar Chaz, die draait en ahhh net over... Mooie 
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verdediging van Roy en Noud, goed geblokt en weer in de aanval. Mooi schot van 
Chaz op Luca en deze probeert een omhaal, jammer… wel heel goed geprobeerd! 
Daarna weer een mooie redding van Lennart. Waarna hij de doeltrap snel neemt en 
over de middellijn schiet, Chaz loopt goed mee en maakt deze af, 6-4. Timeout
Hollandia begon ook nu gelijk weer met een tegenaanval en dit schot was niet te 
houden 6-5. Mila probeerde goed te storen, daarna een schot van Luca, net te kort, 
jammer… Gevolgd door een mooie aanval van Chaz, 3 man voorbij, daarna naar 
Ilke en die schiet m langs alle verdediging zo het doel in, 7-5, goed samengewerkt! 
Ook nu schoot Lennart m weer mooi naar voren en Chaz maakt m af in het hoekje, 
8-5. En daar was gelukkig Lennart weer, mooi gevangen hoor, wat een keeper! 
Hollandia maakte nog 8-6. En als laatste nog een mooie aanval van Chaz en Luca 
mag m afmaken. We wonnen de wedstrijd met 9-6. Wat een toppers!

Een supertrotse coach!
 

 

Bloemstyliste  Trees  

afscheidsbloemen & bruidsbloemen 
 
• Persoonlijke aandacht en inlevingsvermogen 
• Op afspraak bij u thuis 
• Ook ‘s avonds en in het weekend bereikbaar 
• Bezorging in groot deel van West Friesland 
• Bel of mail voor vrijblijvende informatie  

 
www.bloemstylistetrees.nl          06-36251267      info@bloemstylistetrees.nl 
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Handbal Vereniging Quick
Meer informatie: zie www.handbalquick.nl en www.handbal.nl,
of op de Facebook- of Instagram pagina van onze vereniging. 

Sinterklaas actie Handbal vereniging Quick
Daar is ‘ie weer! Onze jaarlijkse Sinterklaas actie.  Ook dit jaar komen we niet 
langs de huizen, maar kunt u online uw bestelling plaatsen!  Kijk hiervoor op onze 
Facebook of Instagram pagina, of op de website www.handbalquick.nl 
Een speculaastaartje voor € 3,50 of een smulpakket voor € 10,-  We komen de 
bestellingen waarschijnlijk in de week van 28 november langs brengen.  
Alvast bedankt namens HV Quick!

Trainingen 
Senioren:
Dinsdag 19:45 uur tot 21:15 uur in De Brug 
Jeugd: 
Dinsdag 18:30 uur tot 20:00 uur in De Brug. C1, C2 en D1. 
Donderdag 18:30 uur tot 20:00 uur De Post. C1, C2 en D1.  

Zaaldienst 
We verwachten dat de zaaldienst voor de jeugd geregeld worden door ouders.
De indeling voor de zaaldienst bij de senioren en recreanten is als volgt:

Recreanten 
9 november  20:00 Emese & Manon Ursem De Muiter
23 november  20:00 Manon Ursem & Maartje  De Muiter 
7 december  20:00 Marissa & Kirsten  De Muiter 
14 december  20:00 Sofie & Maud   De Muiter 
18 januari  20:00 Jodie & Leonie   De Muiter 
22 februari  20:00 Gea & Manon Ursem  De Muiter 
22 maart  20:00 Emese & Monica   De Muiter
Senioren
20 november  12:30 Mandy & Karlijn   De Dars Olympiahal
4 december  12:30 Julia & Michelle   De Dars Olympiahal
18 december   12:30 Yvonne & Kim    De Dars Olympiahal
15 januari  12:30 Sabine & Marjolijn  De Dars Olympiahal
5 februari  12:30 Lisa & Mandy  De Dars Olympiahal
19 februari  12:05 Manon Vijn & Annabel  De Dars Darshal 
19 maart  12:30 Myrna & Sabine   De Dars Olympiahal

Scheidsrechters 
Zorg ervoor dat je minimaal 15 minuten voor aanvang van de wedstrijd aanwezig 
bent om o.a. te tossen. Bij verhindering dien je zelf voor een vervanger te zorgen. 
Geef wijzigingen door aan Sofie Lakeman en wijzigingen voor de jeugd Hauwert-
Quick aan Arie Neefjes (06 22327870), dan wordt de HandbalNL-app aangepast. 
Houd de app dus goed in de gaten. 
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Recreanten: 
9 november  20:00 Peter Beers 
23 november  20:00 Monica Wagenmaker 
7 december  20:00  Gea Nieuweboer 
14 december  20:00  Peter Beers
18 januari  20:00  Peter Beers
22 februari 20:00 Peter Beers
22 maart  20:00 Maartje Romein

C-jeugd: 
Alle thuiswedstrijden: Gerben Gringhuis 

D/C-jeugd: 
13 november  10:45 Scheids Hauwert 
20 november  10:00 Manon Vijn
4 december  10:00 Karlijn Laan
18 december  10:45 Lisa Neefjes  
15 januari  10:00 Yvon Ursem
29 januari  11:00 Scheids Hauwert
19 februari  10:00 Marjolijn Aker
19 maart  10:00 Myrna Sijm 

D-jeugd:
Alle thuiswedstrijden scheidsrechter Hauwert 

Uitslagen 
6 november  12:30 Quick DS1 - JHC DS1   36-15
6 november  11:15 Quick/Hauwert DC1-Quintes/VVW DC1  14-19
6 november  10:30 Valken DC2 - Hauwert-Quick DC2  20-11 
 
Programma zaalcompetitie 
Senioren 1
13 november  13:15 St. George DS1 - Quick DS1  Koggenhal 
20 november  12:30 Quick DS1 - Schagen DS1  De Dars 
27 november  12:00 Tornado DS2 - Quick DS1   De Draai 
4 december  12:30 Quick DS1 - Spartanen DS1  De Dars 
11 december  15:15 DSS DS2 - Quick DS1   De Waterakkers 
18 december  11:45 Quick DS1 - Tonegido DS1  De Dars 
15 januari  12:30  Quick DS1 - Hollandia T DS2  De Dars 
22 januari  12:05  Meteoor DS1 - Quick DS1   De Weijver
28 januari  19:50 JHC DS1 - Quick DS1   Sport aan Zee 1 
5 februari  12:30  Quick DS1 - St. George DS1  De Dars 
12 februari  15:15 Schagen DS1 - Quick DS1    De Spartahal 
19 februari  12:15 Quick DS1 - Tornado DS2    De Dars 
12 maart  12:40 Spartanen DS1 - Quick DS1   De Bloesem 
19 maart  12:30 Quick DS1 - DSS DS2    De Dars 
26 maart  12:15 Tonegido DS1 - Quick DS1    De Wieringen
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Recreanten 1 
9 november  20:00 Quick DMW1 – D.T.S. ’48 DMW1    De Muiter 
23 november  20:00 Quick DMW1 – Excelcior ’53 DMW1  De Muiter  
28 november  19:00 Hauwert DMW1 - Quick DMW1   De Dres 
7 december  20:00  Quick DMW1 - Westfriezen DMW2   De Muiter  
14 december  20:00  Quick DMW1 - Quintes/VVW DMW1 De Muiter  
9 januari  20:00  SSV/Sporting S DMW2 - Quick DMW1  De Mijse 
18 januari  20:00  Quick DMW1 - Spartanen/SEW DMW1D De Muiter  
31 januari  21:00  DTS ‘48 DMW1 - Quick DMW1   De Sluis 
15 februari  20:00  Excelsior ‘53 DMW1 - Quick DMW1  De Kloet 
22 februari 20:00 Quick DMW1 - Hauwert DMW1   De Muiter 
8 maart   21:00 Westfriezen DMW2 - Quick DMW1  De Kreek 
15 maart  20:30 Quintes/VVW DMW1 - Quick DMW  De Dars 
22 maart  20:00 Quick DMW1 - SSV/Sporting S DMW2 De Muiter  
28 maart  19:00 Spartanen/SEW DMW1 - Quick DMW1 De Dres
  
C-jeugd Quick-Hauwert 
13 november  12:30  Hugo Girls DC1# - Quick/Hauwert DC1  Noorderend 
20 november  11:15  Quick/Hauwert DC1 - Westfriezen DC1  De Dars  
26 november  18:25 Tornado DC1 - Quick/Hauwert DC1#  Waardergolf 
4 december  11:15 Quick/Hauwert DC1# - Kleine Sluis DC1  De Dars  
10 december  16:00 Westfriesland/SEW DC3 - Quick/Hauwert DC1  De Bloesem 
18 december  11:15 Quick/Hauwert DC1# - Tonegido DC1#  De Dars 
15 januari  11:15 Quick/Hauwert DC1# - DSO DC1#  De Dars 
22 januari  12:10  Schagen DC1# - Quick/Hauwert DC1#  De Spartahal 
29 januari  10:00  Quintes/VVW DC1 - Quick/Hauwert DC1 De Dars 
5 februari  11:15  Quick/Hauwert DC1# - Hugo Girls DC1   De Dars 
12 februari  09:30  Westfriezen DC1 - Quick/Hauwert DC1    Sporthal Zwaag 
19 februari  11:00  Quick/Hauwert DC1# - Tornado DC1   De Dars 
12 maart  10.30  Kleine Sluis DC1# - Quick/Hauwert DC1# De Veerburg 
19 maart  11:15  Quick/Hauwert DC1 - Westfriesland/SEW DC3  De Dars
25 maart  13:50  Tonegido DC1# - Quick/Hauwert DC1#   De Wieringen

D/C-jeugd Hauwert-Quick
13 november  10:45 Hauwert-Quick DC2 - SSV/Sporting S DC1  De Dres 
20 november  10:00 Hauwert-Quick DC2 - Victoria O DC1   De Dars 
26 november  13:45 Westfriezen DC3 - Hauwert-Quick DC2    Sporthal Zwaag 
4 december  10:00 Hauwert-Quick DC2 - KSV DC3      De Dars
11 december  10:55 HV Blokker DC1 - Hauwert-Quick DC2   De Kreek 
18 december  10:45 Hauwert-Quick DC2 - Kleine Sluis DC2  De Dres
15 januari  10:00 Hauwert-Quick DC2 - Vido DC3  De Dars  
22 januari  10:30 Koedijk DC1 - Hauwert-Quick DC2  Alkmaar Noord 
29 januari  11:00 Hauwert-Quick DC2 - Valken DC2   De Dres 
4 februari  10:55 SSV/Sporting S DC1 - Hauwert-Quick DC2 De Mijse
12 februari  13:00 Victoria O DC1 - Hauwert-Quick DC2  De Stap 
19 februari  10:00 Hauwert-Quick DC2 - Westfriezen DC3  De Dars
12 maart  09:00 KSV D3 - Hauwert-Quick DC2   Waardergolf 
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19 maart  10:00 Hauwert-Quick DC2 - HV Blokker DC1  De Dars 
26 maart  10:30  Kleine Sluis DC2 - Hauwert-Quick DC2  De Veerburg 

D-jeugd Hauwert-Quick 
6 november  11:50 Niedorp D1 - Hauwert/Quick D1  Niedorphal 
13 november  10:00 Hauwert/Quick D1 - Westfriesland/SEW D2 De Dres 
20 november  10:00 Hauwert/Quick D1 - Westfriezen D2  De Dres 
26 november  12:45 Spartanen D1 - Hauwert/Quick D1  De Bloesem 
4 december  10:00 Hauwert/Quick D1 - KRAS/Volendam D3 De Dres 
10 december   11:00 Quintes/VVW D2 - Hauwert/Quick D1 De Dars 
18 december  10:00 Hauwert/Quick D1 - Meteoor D2#  De Dres 
15 januari  10:00 Hauwert/Quick D1 - Excelsior ‘53 D1# De Dres 
22 januari  12:00 DTS ‘48 D2# - Hauwert/Quick D1  De Sluis 
29 januari  10:00 Hauwert/Quick D1 - Niedorp D1  De Dres 
4 februari  12:00 Westfriesland/SEW D2 - Hauwert/Quick D1 De Dres 
11 februari  12:00 Westfriezen D2 - Hauwert/Quick D1          Sporthal Zwaag
19 februari  09:45 Hauwert/Quick D1 - Spartanen D1  De Dres 
11 maart  12:50  KRAS/Volendam D3 - Hauwert/Quick D1 Opperdam
19 maart  09:45 Hauwert/Quick D1 - Quintes/VVW D2 De Dres 
26 maart  12:25 Meteoor D2# - Hauwert/Quick D1  De Weijver

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



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

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

Voor uw perfecte nachtrust!

www.actiematras.nl          info@perfectslapenwognum.nl

Belangrijke  telefoonnummers  en  e-mailadressen
Alarmnummer Ambulance-Brandweer-Politie     112                                                                            
Politie                                              0900 88 44
Centrale  Huisartsenpost                 0229 297 800
Dijklander Ziekenhuis [Westfries Gasthuis]     0229 257 257
Uitvaartvereniging  St.Barbara (24 uur)      06 509 63 029
Gemeentehuis         0229 856 000
Meldingen richting gemeente   0229 856 000
 Of www.medemblik.nl
 Of via Fixi-app op uw smartphone.
Maatschappelijk werk/wmo: wijkteam-oost  0229 856 000  [toets1] 
Huisvuil en Ongedierte bestrijding HVC    0800 0700
 [email : klantenservice@hvcgroep.nl]
St.Jozef Parochie: Mevr. J.Boon-Neefjes 0228 58 3162
St. Jozef School: Mevr. J. Schooneman 0228 58 1424
Dorpsraad Zwaagdijk-Oost: Dhr. P. Dekker      0612 997 986
Plaats van de AED’s :
 In het MFA [binnen], contact via Els Smit    0228 58 2698
 Bij de voetbal [buiten]
 Gezinshuis Zwaagdijk, Zwaagdijk 132a [buiten]
    J. Schipper, De Gracht 23, Zwaagdijk



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

Vraag 
vrijblijvend 
een offerte 

aan!

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