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ONZE SPONSORS 

Karsten Tenten B.V. 

Sijp’s Cultuur en Handelsonderneming B.V.  

KARO B.V. 

Hydro-West B.V. 

Jos Vriend Tuinen 

FD ict Consultancy  & Solutions 

Bouwbedrijf K. Entius 

Stug Videoprodukties 

Kroonenburg auto’s 

Installatiebedrijf C. Deun en Zoon 

Partycentrum De Witte Valk 

Prins Bernhard Cultuurfonds 

Sightdraft 

Rabobank 

Schildersbedrijf Emké 

Sjaak Vriend woninginrichting 

Liefdewerk Oud Papier Zwaag 

Connect Assuradeuren B.V. 

EVL Onroerend Goed B.V. 

Slaapkenner Theo Bot 

Zwaags Fonds 

Bouwbedrijf C. Peerdeman en Zonen 

Verena Machtel Bloemsierkunst en  

Interieurstylist 

Afgelopen jaar bestond de Stichting 

Historisch Zwaag twaalf en een half 

jaar. Reden voor ons om iets speciaals 

voor onze donateurs, sponsors en overi-

ge belangstellenden te organiseren. Het 

werd een quiz, georganiseerd door Bas 

en Kiona. Het werd een daverend succes, 

waarover nog lang werd nagepraat. Re-

den voor ons om dit te gaan herhalen. 

Op zondag 8 oktober zal, onder de des-

kundige leiding van Bas Manshanden, 

weer een scala aan vragen voorbij ko-

men. Inmiddels weten we allemaal hoe 

het werkt met het stemkastje en de 

multiple-choice. Het antwoord is A, B, C 

of D. Simpeler kan het niet. Als je een 

vraag niet weet te beantwoorden, kun je 

altijd nog een gokje wagen. Titelverde-

diger is het “Team Bernd Laan”. Zij zul-

len ongetwijfeld trachten de titel 

“Zwaagkenner” wederom binnen te halen.  

De quiz vindt plaats in De Witte Valk op 

zondag 8 oktober. De aanvang is 14.00 

uur. De zaal is open vanaf 13.30 uur. In-

schrijving  kost 5 Euro per persoon. Do-

nateurs en sponsors betalen voor twee 

personen geen inschrijfgeld. Je kunt je 

natuurlijk als team inschrijven, maar 

echt noodzakelijk is dat niet. Ben je bij-

voorbeeld alleen en wil je graag mee-

doen, meld dat dan bij de inschrijving, 

zodat we je kunnen koppelen aan andere 

deelnemers. Een team bestaat uit maxi-

maal 6 personen. Tijdens de quiz zal 

twee maal een pauze worden gehouden 

en de prijsuitreiking zal om ongeveer 

17.00 uur plaatsvinden. 

Een zwarte bladzijde in de Nederland-

se geschiedenis is de bezetting van 

ons land in de periode 1940-1945. Ook 

Zwaag is daarbij getroffen. De pla-

quette op het voormalige gemeente-

huis vermeldt de namen van vier door 

de landwacht vermoorde mannen. Zij 

zijn echter niet de enigen, die hier het 

leven lieten. Ook Johannes Schouten, 

zoon van Gert Schouten, is hier omge-

komen. Over het hoe en waarom wordt 

een boek gemaakt door Piet Bakker, 

Piet Korse en Ben Beemster. Wij leve-

ren foto’s en achtergrondinformatie 

en het boek zal eind van dit jaar uitko-

men. Donateurs zullen reductie krijgen 

op de prijs en we houden u op de hoog-

te. 

8 OKTOBER :  QUIZ 

DONATEURSBIJDRAGE 

ZWAAG 1940-1945 

NIEUWSBRIEF 31      September 2017  

Uw donateursbijdrage 2018,  € 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).  

 

 

HULP GEVRAAGD 

We hebben een vraag aan iedereen, 

die onze club een warm hart toedraagt 

en die vraag is of er mensen zijn, die 

het leuk zouden vinden om ons te hel-

pen met het uitvoeren van deze mooie 

hobby. Zoals jullie weten, hebben wij 

een prachtige werkruimte in de Dorps-

kerk. Daar voeren wij allerlei werk-

zaamheden uit. Zo verwerken wij het 

binnengekomen materiaal, wij digitali-

seren foto’s, we bereiden tentoonstel-

lingen voor en proberen weer eens iets 

nieuws te bedenken. Er zijn zaken, die 

we graag willen doen, maar waarvoor 

ons de capaciteit ontbreekt. Zo zou-

den we ieder jaar bijvoorbeeld een 

boek of een film willen maken. We 

zouden graag op huisbezoek willen 

gaan en interviews willen doen. Lijkt 

het je iets en heb je een paar uurtjes 

in de week over? Neem dan eens con-

tact met ons op of loop gewoon eens 

binnen in de Dorpskerk. We zijn daar 

iedere dinsdagavond. 

Momenteel bezorgen wij, voor zover nog 
niet geleverd, de DVD met de dorpsfilm 
van 1982.  Mocht u hem, als donateur 
2016, na 1 oktober nog niet gehad heb-
ben, meldt u zich dan even bij ons. Op 
zondag 8 oktober kunt u dan in De Witte 
Valk een exemplaar in ontvangst nemen. 
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