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Stichting Historisch Zwaag viert het 

twaalf en een half jarig bestaan!! Op 17 

februari 2004 werd de stichting opge-

richt. Afgelopen 17 augustus was de 

exacte datum.  

Peter Koeman verzamelde een groot 

aantal foto’s van Zwaag en wilde daar-

mee naar buiten treden. In Piet Bakker 

vond hij iemand, die hem daarbij wilde 

helpen en samen richtten ze de stich-

ting op. Onderdak was er in Oosterblok-

ker bij Peter thuis op zolder. In de be-

ginjaren werd geëxposeerd in Het Grau-

we Paard. Deze bijeenkomsten werden 

door vele Zwaagers bezocht en de zaal 

bij Jan Spil barstte verschillende malen 

uit de voegen. In de loop der jaren ver-

huisden we van Oosterblokker naar de 

Dorpskerk aan de Kerkelaan. In Zwaag, 

waar we natuurlijk ook thuishoorden. 

Inmiddels worden onze tentoonstellin-

gen in De Witte Valk gehouden.  

 

Op zondag 9 oktober a.s. gaan we ons 

jubileum vieren met een heuse Jubile-

umquiz. Kiona en Bas hebben zich tot 

het uiterste ingespannen om een groot 

aantal leuke vragen te bedenken. En dat 

is ze gelukt! Het gaat over (ongeveer) 

de afgelopen 40 jaar Zwaag en de bewo-

ners. 

De quiz start om 14.00 uur. Plaats van 

handeling is cafe De Witte Valk. 

Teams, bestaande uit maximaal 4 perso-

nen kunnen zich vanaf 13.30 uur in-

schrijven. Er wordt geen inschrijfgeld 

geheven. Vragen worden gesteld aan de 

hand van foto– en filmmateriaal en ant-

woordkeuze wordt via een stemkastje 

gegeven.  

Wie zich weet te kronen tot ZWAAG-

KENNER zal eeuwige roem ten deel val-

len. We zijn benieuwd en hopen natuur-

lijk dat heel Zwaag zal uitlopen voor de-

ze happening! 

Vrijdag 19 augustus hebben wij be-

zoek gehad van onze nieuwe burge-

meester, de heer Nieuwenburg. Dit 

was in het kader van zijn kennismaking 

met de inwoners en instellingen binnen 

de gemeente Hoorn. We hebben he 

rondgeleid in het oudste gebouw van 

de gemeente: de Dorpskerk. Hij was 

onder de indruk van de staat waarin 

het gebouw zich bevindt en schroomde 

niet om helemaal tot boven in de toren 

te klauteren. 

Uitgebreid hebben wij met hem ge-

sproken over wat wij zoal doen voor de 

gemeenschap. Ook hij vindt het be-

langrijk dat de geschiedenis van ons 

dorp bewaard wordt. Zeker een leer-

zame middag met een zeer geïnteres-

seerde burgemeester.  

WE VIEREN  FEEST ! !  

DONATEURSBIJDRAGE 

HOOG BEZOEK 

NIEUWSBRIEF 29        Oktober 2016           

Uw donateursbijdrage 2017,  € 15,00, 

kunt u overmaken op rekening num-

mer NL50RABO0307746399 van de 

Stichting Historisch Zwaag o.v.v. uw 

NAAM en ADRES (Postcode en 

huisnummer).  

 

 

PAARDENPAD 

Met grote vreugde kunnen we melden, 

dat de reconstructie van het in 2012 

opgegraven paardenpad is gerealiseerd 

naast de toren van de Dorpskerk. Met 

hulp van Pluim bestratingen, Adrie 

Knol en Michael Kieftenburg is dit pro-

ject tot een goed einde gekomen. Een 

stukje Zwaagse geschiedenis is hier-

door voor het nageslacht bewaard ge-

bleven. 
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