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ONZE SPONSORS 

Karsten Tenten BV 

Sijp’s Cultuur en Handelsonderneming BV  

Hydro-West BV 

KARO BV 

FD ict Consultancy  & Solutions 

Jos Vriend Tuinen 

Bouwbedrijf K. Entius 

Stug Videoprodukties 

Kroonenburg auto’s 

Partycentrum De Witte Valk 

Sightdraft 

Rabobank 

Sjaak Vriend woninginrichting 

Liefdewerk Oud Papier Zwaag 

Connect Assuradeuren B.V. 

EVL Onroerend Goed BV 

Slaapkenner Theo Bot 

Zwaags Fonds 

Emké schildersbedrijf 

Schildersbedrijf René Kramer 

Verena Machtel Bloemsierkunst &  

Interieurstylist 

Bouwbedrijf C. Peerdeman & Zn 

Installatiebedrijf C. Deun & Zn 

Brasserie d’Oude Veiling 

M.J. Pronk Groente en Fruit 

 

 

Voor sponsoring: 

info@historisch-zwaag.nl 

Wie kent de namen van het kappersstel 

en weet alles over de eerste beddenra-

ce?  Wie is op de hoogte van alle bijna-

men? Wie kan meepraten over de veiling 

B&O, wie kent alle oud-prinsen en weet 

hoeveel wielerrondes er in Zwaag zijn 

verreden?!  Wie-o-wie is de slimste 

Zwager? 

Is het Co Besseling die her en der zijn 

informatie vandaan hengelt en niet re-

kent op een misser. Waarschijnlijk komt 

hij met z’n buurman, want dat is een 

echte visser. 

Of is het Sylvia Brandhoff? Bij Deen 

bakt ze de broodjes bruin en weet bij 

Carnaval haar mannetje te staan. Er is 

voldoende kennis in huis, dus Prinses 

voor een jaar, is toch ook een leuke 

baan? 

Of wordt het  Jeroen Rood? Op Schip-

hol kan hij zichzelf uitleven en geeft 

daar de volle honderd procent. Thuis is 

alle fut eruit en doet z’n schoonvader de 

tuin, de arme vent. 

Welkom bij de Zwaagse Dorpsquiz. 

Zondag 7 oktober zal café De Witte 

Valk de arena vormen waar iedereen zijn 

of haar kennis van Zwaag en haar bewo-

ners kan laten testen door middel van 

een gezellige dorpsquiz. Met een stem-

kastje in de hand kun je als solist, duo 

of groep de strijd met je dorpsgenoten 

aangaan en zal er, na  drie rondes met 

vragen, bekend worden wie zich de 

‘slimste Zwager’ mag noemen. 

Vanaf 13.30 uur is de zaal open en rond 

de klok van 14.00 uur start de quiz. Voor 

donateurs (2 personen) is deelname gra-

tis en niet-donateurs betalen 5 euro per 

persoon. 

We hopen op een spannende, maar bo-

venal gezellige middag. 

Hij is er weer… de Zwaagse vlag.  

U kunt hem bestellen via de mail.  De 

prijs is € 15,- per stuk.  

ZONDAG 7 OKTOBER:QUIZ 

DONATEURSBIJDRAGE 

ZWAAGSE VLAG 

NIEUWSBRIEF 34       September 2018 

Uw donateursbijdrage 2019,  € 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).  

 

 

BOEK ‘OORLOG 
IN  ZWAAG’   

DE DORPSVEILING 

We hebben nog 

enkele exempla-

ren te koop. 

Voor € 15,- kunt 

u dit unieke 

boek bestellen 

via de mail.  

Op zaterdag 27 oktober 2018 vindt 

de dorpsveiling plaats in de Witte 

Valk. Aanvang 20.00 uur. Historisch 

Zwaag heeft ook een aantal kavels 

aangeboden. Van harte aanbevolen. 

Rabobank Clubkas 

Op 19 juni jl. was de uitslag van de 

Rabobank Clubkas. Dit leverde voor 

Stichting Historisch Zwaag het ge-

weldige bedrag op van € 539,30 

We hebben 142 stemmen gekregen. 

Alle mensen die hun stem aan de 

STICHTING hebben gegeven, willen 

we ontzettend bedanken. 
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