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 Oplage per week 350  
 Zwaagdijk-Oost 04-11-2022 50e jaargang no 2546 

 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)

08 november  Jaarvergadering Dorpsraad
09 november Koersbal, sjoelen en klaverjassen 
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
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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: 32ste Zondag door het jaar.

Zondag 6 november om 10.00 uur: Woord en Communieviering 
met P. op den Kelder. Gemengde koor. 

Gebedsintenties.
Jaap Kuiper
Maria Sjerps en Pieter Neefjes
Jo en Gré Sierkstra-Boots, André Sierkstra
Gerard Korver
Piet en Margret Stam-van Diepen en Bjorn
Jaap van Diepen en Margaretha van Diepen-Blauw

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

Themastelling: God van levenden.
Deze zondag is de eerste van de drie zondagen van de Voleinding, waarmee het 
kerkelijk jaar afsluit. Op deze zondag met als thema ‘God van levenden’ staat de 
blijvende relatie van God met mensen centraal. De dood kan daar niet tussen ko-
men. Op deze zondag kan nadrukkelijk gerefereerd worden aan wat de kerk in de 
Apostolische Geloofsbelijdenis belijdt: de opstanding van de doden en het eeuwige 
leven. We zeggen het stamelend wellicht, maar met de zekerheid van Jezus’ op-
standing. Heel het Evangelie is vanuit dat heilsfeit geschreven.
Lucas schrijft deze woorden naar men vermoedt ca. 85 na Christus. Vele christenen 
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leven dan met vervolgingen. Voor hen zijn Jezus’ woorden over Gods vasthouden 
van mensen pastoraal uiterst wezenlijk. Dat moet mensen die leefden met de drei-
ging van de dood moed hebben gegeven. Zoals God Abraham, Isaak en Jakob niet 
losliet, zou Hij ook hen niet loslaten. De martelaar krijgt dus toekomst.
Bron: Bern Media Liturgie.

Lector:   L. op den Kelder
Koster:   W. Tieken
Collectant:  J. Groot

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 13 november om 10.00 uur: Sint Maartenviering met Pastor T. Immen-
Bruinsma. Kinderen van Zwaagdijk verzorgen de zang, olv Gea en Peter.

Zo moet Hij het bedoeld hebben

Het is maandagochtend en mijmerend over zondagochtend besef ik dat niet  
alleen het koor maar alle aanwezigen ervoor zorgden, dat we samen een mooie 
ochtend hadden. Ook zo kun je samen Kerk zijn. En zo moet die man van 2000 jaar 
geleden, Jezus van Nazareth, het ook bedoeld hebben, toen Hij sprak over er zijn 
voor elkaar.

Straks als dit schakeltje af is ga ik me verder voorbereiden op de Allerzielenviering. 
Opnieuw zet een koor zich in maar nu met een heel ander thema: ‘Helen’.  
Iedereen kan te maken krijgen met verlies in welke vorm dan ook, maar heeft ook 
weer heling nodig. Om dit symbolisch weer te geven zal het koor iedereen een 
tulpenbol meegeven, een teken dat donkere tijden ook weer licht mogen worden.

Dat herinnert me aan die donkere tijd toen ook ik kanker had. Een tijd van angst, 
onzekerheid, verdriet, pijn. Na de operatie volgden de bestralingen en toen we 
daarvan een keer terug naar huis fietsten zei Jan:  “Kijk daar gaan tulpenbollen de 
donkere aarde in, maar volgend voorjaar komen ze eruit en zullen volop in bloei 
staan. Zo zal ook voor ons weer bloei komen”.  
En ja, het werd weer voorjaar ook voor ons.

Zo heeft iedereen zijn of haar eigen verhaal. Daarom mag voor iedereen de 
tulpenbol  symbool staan voor donkerte dat ook weer licht mag worden.
Mooi dat in 1 week tijd zoveel mensen er voor elkaar zijn, zoals Hij dat bedoeld 
moet hebben.

Vriendelijke groet, pastor Tiny
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Vind jij het leuk om te zingen? 
 

Komende maandag gaan we weer oefenen voor de 
gezinsviering van Sint Maarten. 
Dus: Vind je het leuk om te zingen? Kom dan 
gelijk uit school, naar de kerk. Dan gaan we 
namelijk weer oefenen met z’n allen. Uiteraard 
wordt er voor limonade en wat lekkers gezorgd. 

 
Gooi je lampion niet gelijk weg, maar neem deze mee! 
Met de gezinsviering op 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.

Groetjes namens de werkgroep,  
Ewa, Lianne en Lianne

                          

WIK

Nadat we de afgelopen twee jaar niet konden uitvoeren, zijn we blij dat we nu weer 
aan het repeteren zijn. Met onze ‘oude garde’ en debutantes hopen we in januari 
weer op de planken te staan met een blijspel. De uitvoeringen staan gepland op 

zaterdag 21 januari, vrijdag 27 januari en zaterdag 28 januari 2023 

in het MFA Over de Leek. 
Noteert u de data alvast? Nadere informatie volgt via onze social media en De 
Schakel. We hopen u te zien in januari!

Hartelijke groet,
Namens WIK
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Weekendvieringen in de St. Jozefkerk.

Wellicht heeft u in de Binding het stuk gelezen van het parochiebestuur en pastore-
steam van regio Wervershoof. Door de hoge stookkosten hebben zij besloten in al 
de 4 parochies van de regio, maar 1 weekendviering per maand te houden, dus in 
de andere weekenden vindt er geen viering plaats. 
In de regio is er dus elke zondag een eucharistieviering, maar steeds in een andere 
parochie, dus het rouleert. Zwaagdijk-Oost is uit de regio gestapt, dus bovenstaan-
de geldt niet voor de St. Jozefparochie.

De parochieraad heeft nauwkeurig de stookkosten bekeken 
en heeft besloten, dat er in de St. Jozefkerk (voorlopig) alle 
weekenden een viering kan plaatsvinden. Elke 4e weekend 
van de maand is dat een eucharistieviering. Het blijft dus, 
zoals het was.
Hopelijk geeft dit stukje duidelijkheid aan allen, want we 
hoorden dat er vragen waren en onrust heerste onder de 
parochianen. 

U bent alle weekenden van harte welkom. 
De parochieraad St. Jozefparochie te Zwaagdijk-Oost.

Weten wat jouw  
woning waard is?

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

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

Aantoonbaar het beste resultaat

Een persoonlijke aanpak

Eerlijk advies

4 vestigingen in Noord-Holland

Vraag naar de gratis waardebepaling!

8,7
Beoordeling:

Al 50 jaar dé lokale NVM makelaar
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Jaarvergadering Dorpsraad Zwaagdijk Oost

Naast onze jaarlijkse openbare vergadering komt de dorpsraad iedere laatste 
dinsdag van de maand bij elkaar om de voortgang van lopende zaken te bespreken 
en eventuele nieuwe onderwerpen op te pakken. Ook bij die bijeenkomsten 
is iedereen welkom om zijn/haar onderwerp aan de orde te stellen. Deze 
bijeenkomsten zijn doorgaans om tien uur in de ochtend in het dorpshuis. De 
leden van de dorpsraad kunt u natuurlijk ook altijd persoonlijk benaderen om een 
onderwerp aan de orde te stellen.

Wij nodigen iedereen uit onze openbare vergadering te bezoeken. We zullen 
toelichting geven op een aantal lopende zaken en gaan graag met u in overleg 
hierover. We horen ook graag welke andere onderwerpen we op zouden kunnen 
gaan pakken.

De openbare vergadering is op:
Dinsdag 8 november aanvang 20.00 uur Dorpshuis Zwaagdijk

 Agenda
 - Opening voorzitter
 - Jaarverslag secretaris
 - Bestuurssamenstelling/ verkiezing
 - Situatie winkelcentrum/ Boekert
 - Situatie bermen Boekert
 - Samenwerking Dorpsraden t.o.v. Gemeente
 - Ontwikkeling Zonne park
 - Ontwikkelingen woningbouw
 - Ontwikkelingen Tuinstraat
 - Ontwikkeling rondom Kerk
 - Ontwikkeling rondom sportvelden
 - Rondvraag
 - Sluiting

Dorpsraad Zwaagdijk Oost
Secr. Piet Aker

                     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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Dorpsraad Jaarverslag 2022

Ook in 2022 zijn in de dorpsraad een aantal onderwerpen aan de orde gebleven 
die maar niet van de agenda af lijken te raken en bijna doorlopend aan de orde zijn 
geweest en gebleven zoals; het onderhoud van de heg tussen fietspad en rijbaan, 
het verbeteren van de verkeersituatie rond de Tuinstraat/ winkelcentrum en de 
woningbouw

Het contact hierover met de gemeente loopt (op zijn zachtst gezegd) moeizaam 
en lijkt na al die jaren dat we het aan de orde stellen nog steeds niet tot een echte 
aanpak te leiden. Er is, denken wij bij de gemeente, inmiddels al wel een fors 
bedrag aan vergadertijd en voorbereidingen aan besteed maar tot echte actie heeft 
het niet geleid. We blijven het aan de orde stellen. 

In de loop van dit jaar leek er een nieuw soortgelijk onderwerp op onze agenda 
te komen; de verkeerssituatie langs de Boekert. Ook hier blijven we proberen de 
gemeente en de wegbeheerder (waterschap) tot actie te bewegen.

Daarnaast heeft de dorpsraad in 2022 verschillende onderwerpen “op de rol” staan 
en het initiatief genomen voor een aantal activiteiten die wel zijn afgerond;

Info boekje Zwaagdijk
De dorpsraad heeft de organisatie en verspreiding van het info boekje met 
daarin de gegevens van alle verenigingen en activiteiten van de parochieraad 
overgenomen.  
We zullen dit info boekje periodiek gaan “verversen” en over geheel Zwaagdijk 
verspreiden.

Dorpsfeestdag
Op initiatief van de dorpsraad heeft de stichting Nexus in samenwerking met de 
sportverenigingen en het kermis comité een dorpsfeestdag georganiseerd op de 
datum van de landelijke “burendag”. Het is de bedoeling dat dit zeer geslaagde 
initiatief op deze manier met enige frequentie zal worden herhaald.

Jaarlijkse opruimactie
In de dorpsraad ontstond het idee om o.a. in samenwerking met de lagere school 
een jaarlijkse opruim dag te organiseren met aansluitend een gezamenlijke 
afsluiting op het sportterrein.  Er bleek al een groep te zijn die dit initiatief ongeveer 
op deze wijze aan het oppakken was. Een plezierige constatering. Zo nodig kunnen 
wij nog gaan zorgen voor aanvullende faciliteiten. Ook de gemeente wordt op dit 
gebied steeds actiever.

Landgoed “De Duinen”/ openbaar gebruik
Met het vaststellen van de deze bestemming heeft de dorpsraad de opdracht 
gekregen toezicht te gaan houden op het openbaar gebruik en het betrekken van 
de omgeving bij dit landgoed in overleg met de eigenaar. We hebben o.a. de school 
betrokken bij dit gebeuren. We zullen hier dus, gelet op het genomen raadsbesluit, 
bij betrokken blijven.
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Inrichting openbare ruimte tussen De Gracht en het Lint/ School
Na de realisatie van de nieuwste nieuwbouw moet, denken wij, de openbare ruimte 
opnieuw worden ingericht. We hebben daarover een aantal keer in de dorpsraad 
met elkaar gesproken en zullen dit onderwerp de komende tijd nog wel weer op de 
rol krijgen.

Zonneparken
De dorpsraad werd door de gemeente in 2021 op de hoogte gebracht dat het 
besluit om een zonnepark in te richten in Zwaagdijk bij Fischer in een vergaand 
stadium was. De (verplichte) deelname van de gemeenschap in de rendementen 
zou geregeld zijn door participatie in het project door de Zonnecoöperatie 
Westfriesland. Het college van B&W heeft daarna een besluit genomen waarbij 
de Zonnecoöperatie Westfriesland geen deel ging uitmaken van het geheel. De 
dorpsraad is nu bezig er zorg voor te dragen dat er door de exploitant een fonds 
gevormd gaat worden in beheer van “Zwaagdijk” waarbij de middelen gebruikt 
kunnen worden voor duurzame projecten in Zwaagdijk. De term “duurzaam” kan 
ruim worden ingevuld. 

RK Kerk eigendommen
In het verleden zijn er in ons dorp veel voorzieningen gerealiseerd samen met de 
parochie.O.a. de sportvelden en natuurlijk de kerk met kerkplein begraafplaats en 
pastorie. Deze voorzieningen zijn, formeel, eigendom van de kerk.

Sportvelden
Met name bij de sportvelden is dat een discutabele situatie. We zijn, in 
samenspraak met de voetbalvereniging, met het bisdom in overleg om de velden op 
naam van de vereniging te krijgen. Er zijn diverse omstandigheden die erop wijzen 
dat dit ook in lijn met eerdere afspraken zo zou moeten zijn.

RK Kerk / begraafplaats / pastorie
Het ziet er naar uit dat het bisdom de Jozef parochie Zwaagdijk als zelfstandige 
parochie wil gaan opheffen. De parochie gaat dan onderdeel uitmaken van een 
groter geheel.
Omdat we denken dat het goed is actief na te gaan denken over de toekomstige 
inrichting en gebruik van het kerkgebouw en directe omgeving hebben we het 
initiatief genomen om een werkgroep te vormen die hiervoor een plan probeert op 
te gaan stellen. 
Deze werkgroep gaat bestaan uit; Annemarie van Diepen, Gea Ursem - Hoogland 
Hans Mels, Siem Deken, Jan Oudeman en Piet Aker. De parochieraad gaat 
hiermee akkoord.

Overleg Dorpsraad Hauwert
We hebben in 2021 overleg gehad met de dorpsraad Hauwert omdat we denken 
dat er deels dezelfde problemen spelen als in ons dorp. We hebben met name 
gesproken over toekomstige woningbouw, de gemeenschapsvoorzieningen en de 
inrichting van de verkeerssituatie rond het winkelcentrum. We hebben afgesproken 
elkaar in deze periode weer te spreken.
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De dorpsraad is ook nog betrokken bij de opstart van de actie van Delta voor de 
realisatie van de aanleg van de glasvezel infrastructuur in het dorp. Die aanleg is op 
dit moment in volle gang.

Het komende jaar zullen we ongetwijfeld een aantal van de nu besproken 
onderwerpen weer op de agenda krijgen. Daarnaast staan we natuurlijk altijd open 
voor suggesties vanuit het dorp om andere zaken die de gemeenschap aangaan op 
te gaan pakken.

De Dorpsraad Zwaagdijk Oost

Secretaris
Piet Aker  

Zondag 6 november
ZONDAGMIDDAGBORREL

m.m.v.
4 TINTEN GRIJS

Aanvang 16.00 uur

  ZWAAGDIJK-OOST

 

 

     
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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EHBO start cursus
In januari volgend jaar gaan we starten met een nieuwe EHBO cursus.
Er zijn al een aantal enthousiaste mensen die zich hiervoor hebben opgegeven.
Maar er zijn nog wat stoelen leeg die opgevuld kunnen worden door U
De lessen worden verzorgt door een deskundig kader die u de EHBO kundig gaat 
maken.

EHBO die zo vaak broodnodig is bij een eerste hulp denk aan 
reanimatie. Een EHBO’er is vaak eerder op een locatie als de 
ambulance en elke seconde telt in dit geval.
Ook worden u andere dingen geleerd zoals bv hoe te handelen 
bij brandwonden bewusteloosheid en verbanden.

De cursus is zeer leerzaam en de meeste zorgverzekeringen staan open voor een 
gehele of gedeeltelijke vergoeding van de cursus.
Een slachtoffer is u zeer erkentelijk als u eerste hulp bij hem of haar heeft gegeven 
wat een goed gevoel geeft .

Voor info of opgave kunt u terecht op onze website www.ehbo-wervershoof.nl of 
contact even met ehbosandrabregman@hotmail.com
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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   6   n o v e m b e r 
Zwaagdijk 1 – st. George 1
  Aanvang: 14:00 uur Competitie Scheidsrechter: N. Bakker
Ilpendam 3 – Zwaagdijk 2
  Aanvang: 11:45 uur Competitie Vertrek: 10:30 uur
AGSV 3 – Zwaagdijk 4 
  Aanvang: 11:00 uur Competitie Vertrek: 10:00 uur
s.v. Enkhuizen 45+1 – Zwaagdijk 45+1
  aanvang: 10:00 uur Competitie Vertrek: 9:00 uur
Zwaagdijk JO19-1 – Victoria O JO19-3
  Aanvang: 14:00 uur Competitie Scheidsrechter: Patrick Wiering 
 
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 3
  Aanvang: 14:00 uur Competitie Scheidsrechter: NNB 
Zwaagdijk 45+1 - Woudia 45+1  
  anvang 11:00 uur Competitie Scheidsrechter: Peter Beers
RK EDO JO19-2 – Zwaagdijk JO19-1
 Aanvang 14:00 uur Competitie Vertrek 13:00 uur

De Pupil van de week voor de wedstrijd Zwaagdijk 1 – st. George 1 
  Paulien de Boer 
Paulien wordt samen met haar ouders om 13:30 uur verwacht in de bestuurskamer. 
 
VIP van de week voor de wedstrijd Zwaagdijk 1 – st. George 1 
  Ton Steltenpool, Kevin Neefjes en Dennis van Schaik 
Ton, Keven en Dennis worden om 13:30 uur verwacht in de bestuurskamer. 
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De Balsponsors voor de wedstrijd Zwaagdijk 1 – st. George 1 
  Lisa, Manon, Colinda, Frances, Marjolein en Julia 
De meiden worden om 13:30 uur verwacht in de bestuurskamer. 
 
Het minutenspel voor de wedstrijd Zwaagdijk 1 – St. George 1 staat weer online! 
Kijk snel welke minuut je hebt op www.rkvvzwaagdijk.nl 

Terreindienst 6 november: Cees Sierkstra
Lijnentrekken 5 november: Sven Ursem
Terreindienst 13 november: Rick Deken 
Lijnentrekken 12 november: Patrick Ursem 
 
Uitslagen 30 oktober 
DWB 1 – Zwaagdijk 1   2-0 
Zwaagdijk 2 – KGB 3   5-3 
Zouaven 4 – Zwaagdijk 3   3-3 
Zwaagdijk 4 – Hauwert 3   4-3 
Zwaagdijk 45+1 – Westfriezen 45+1  2-3 
Zwaagdijk JO19-1 – SEW JO19-1  2-4 
 
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 
 
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 
inschrijfgeld. Het inschrijfgeld = het prijzengeld!
Wil je graag mee doen aan de RKVV Zwaagdijk WK-poule? 
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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. 
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! 
 
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 
organiseren 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   6e prijs € 10
2e prijs € 75   7e prijs € 10
3e prijs € 50   8e prijs € 10
4e prijs € 25   9e prijs € 10
5e prijs € 10
Alle prijswinnaars krijgen tevens persoonlijk bericht.
Alvast bedankt voor uw steun!
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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
 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 

Let Op: as donderdag is er geen training voor de JO12. 
Vrijdag 4 november traint de gehele jeugd i.v.m. de cursus jeugd trainer/
begeleider
18.45 aanwezig.

P r o g r a m m a   Z a t e r d a g   5   n o v e m b e r
10:00 uur Zwaagdijk RKVV JO12-1 – Medemblik FC JO12-2
Scheidsrechter; Ryan Kennedy, Kantine Dienst; de ouders van Rick karsten 
09:30 uur Sporting Andijk JO10-3 – Zwaagdijk RKVV JO10-1
Vertrek 8:45 uur, Vervoersdienst; de ouders van Hidde Koster 
10:00 uur Zwaagdijk RKVV JO9-1 – Hollandia  JO9-2 
Scheidsrechter Huub Koopman, Kantinedienst de ouders van Mila van der Werf 
10:00 uur Zwaagdijk RKVV JO8-1 – de Valken JO8-2M
Scheidsrechter; Steef Stap, Kantine Dienst; de ouders van Sepp Eijkbrink 

P r o g r a m m a   Z a t e r d a g   1 0   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  



de schakel 04-11-2022bladzijde 16

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 Instagam 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 & Kirsten   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  
6 november  12:30 Marjolijn & Annebel  De Dars Olympiahal
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
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Scheidsrechters 
De indeling van de scheidsrechters staan achter het programma van de teams. 
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, dan wordt de HandbalNL-app 
aangepast. Houd de app dus goed in de gaten. 

Uitslagen 
30 oktober   Quick DS1 - Meteoor DS1   23-18  
30 oktober  Quick/Hauwert DC1 - Schagen DC1 17-9 
30 oktober  Hauwert-Quick DC2 - Koedijk DC1  gestaakt 
30 oktober   Hauwert/Quick D1 - DTS ‘48 D2  5-28 

Programma zaalcompetitie 
Senioren 1
6 november  12:30 Quick DS1 - JHC DS1  De Dars 
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 

Recreanten 1 
9 november  20:00 Quick DMW1 – D.T.S. ’48 DMW1  De Muiter 
  Peter Beers 
23 november  20:00 Quick DMW1 – Excelcior ’53 DMW1  De Muiter  
  Monica Wagenmaker         
28 november  19:00 Hauwert DMW1 - Quick DMW1 De Dres 
7 december  20:00  Quick DMW1 - Westfriezen DMW2  De Muiter  
  Gea Nieuweboer 
14 december  20:00  Quick DMW1 - Quintes/VVW DMW1De Muiter  
  Peter Beers 
9 januari  20:00  SSV/Sporting S DMW2 - Quick DMW1  De Mijse 
18 januari  20:00  Quick DMW1 - Spartanen/SEW DMW1 De Muiter  
  Peter Beers 
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  
  Peter Beers 
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D/C-jeugd Quick-Hauwert 
6 november  11:15 Quick/Hauwert DC1-Quintes/VVW DC1  De Dars  
    Gerben Gringhuis 
13 november  12:30  Hugo Girls DC1# - Quick/Hauwert DC1 Noorderend 
20 november  11:15  Quick/Hauwert DC1 - Westfriezen DC1 De Dars  
    Gerben Gringhuis 
26 november  18:25 Tornado DC1 - Quick/Hauwert DC1# Waardergolf 
4 december  11:15 Quick/Hauwert DC1# - Kleine Sluis DC1  De Dars  
    Gerben Gringhuis 
10 december  16:00 Westfriesland/SEW DC3 - Quick/Hauwert DC1 
     De Bloesem 
18 december  11:15 Quick/Hauwert DC1# - Tonegido DC1# De Dars  
    Gerben Gringhuis 
15 januari  11:15 Quick/Hauwert DC1# - DSO DC1# De Dars  
    Gerben Gringhuis 
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  
    Gerben Gringhuis 
12 februari  09:30  Westfriezen DC1 - Quick/Hauwert DC1 Sporthal  Zwaag 
19 februari  11:00  Quick/Hauwert DC1# - Tornado DC1  De Dars  
    Gerben Gringhuis 

D/C-jeugd Hauwert-Quick 
6 november  10:30 Valken DC2 - Hauwert-Quick DC2  De Banne 
13 november  10:45 Hauwert-Quick DC2 - SSV/Sporting S DC1  De Dres 
   Scheids Hauwert 
20 november  10:00 Hauwert-Quick DC2 - Victoria O DC1 De Dars
   Manon Vijn 
26 november  13:45 Westfriezen DC3 - Hauwert-Quick DC2  Sporthal  Zwaag 
4 december  10:00 Hauwert-Quick DC2 - KSV DC3   De Dars 
   Karlijn Laan 
11 december  10:55 HV Blokker DC1 - Hauwert-Quick DC2  De Kreek 
18 december  10:45 Hauwert-Quick DC2 - Kleine Sluis DC2 De Dres  
   Lisa Neefjes  
15 januari  10:00 Hauwert-Quick DC2 - Vido DC3   De Dars 
   Yvon Ursem
22 januari  10:30 Koedijk DC1 - Hauwert-Quick DC2   Alkmaar   
        Noord 
29 januari  11:00 Hauwert-Quick DC2 - Valken DC2   De Dres 
   Scheids Hauwert 
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 
   Marjolijn Aker 
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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 

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

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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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

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.



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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