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De vierde dorpsveiling komt eraan!

Een veiling die wij tweejaarlijks houden om het verenigingsleven in ons dorp te ondersteunen. Al is 
de vorige editie door de coronacrisis alweer 3 jaar geleden. Hoog tijd dus voor een volgende veiling.  

Zwaag kent tientallen verenigingen en clubs. Samen zorgen zij voor een bruisend verenigingsleven 
in ons dorp. En u zult met ons eens zijn: dat moet behouden blijven. Want juist dat verenigingsleven 
maakt van Zwaag zo’n leuke plek om te wonen. Met de dorpsveiling willen wij die verenigingen en 
clubs een steuntje in de rug geven.

We gaan ervan uit dat dit ook gaat lukken nu de overheid stap voor stap de 1,5 meter wil loslaten. 
Als het nodig is doen we het met een coronatoegangsbewijs. Iedereen is weer toe aan een gezellige 
veilingavond en onze clubs hebben het financiële zetje in de rug nodig. Al houden wij ons natuurlijk 
aan de regels en doen we geen onverantwoorde dingen.

We hebben zestien goed onderbouwde projecten gekozen die we financieel vooruit willen helpen. 
Er zitten grote projecten tussen maar ook wat kleinere. Bijvoorbeeld muziekinstrumenten voor 
harmonie De Herleving, kleding voor de EHBO-vereniging, een professionele koffiemachine voor de 
bewonersvereniging van De Perelaer, een keyboard voor popkoor Eigenwijs, een bijdrage aan de 
verduurzaming van het sportcomplex van SV Westfriezen tot portofoons voor de musicalvereniging. 
Op de site www.dorpsveilingzwaag.nl kunt u meer over alle projecten en over de veiling lezen. 

Met uw hulp moet het lukken om al deze projecten te realiseren. Met het bijgesloten ‘koopjes 
opgaveformulier’ kunt u uw koopje (kavel in veilingtermen) aanbieden. Een formulier dat ook op 
onze website staat zodat u desgewenst ook online uw koopje kunt indienen. 
Alles is welkom, maar geen tweedehands spullen. U kunt iets leuks aanbieden in de vorm van 
goederen, maar ook via een andere creatieve invulling. Alles draagt bij aan een prachtige dorpsveiling 
met een opbrengst waarmee we alle door de clubs aangedragen projecten kunnen realiseren.

Natuurlijk hopen wij op uw komst op zaterdag 30 oktober om mee te dingen naar de koopjes die op 
die avond onder de hamer komen. Want daar wordt natuurlijk het resultaat van de actie bepaald. 
Hoe dat precies afloopt, weten wij nog niet. Maar één ding kunnen wij u wel beloven: het wordt in 
ieder geval weer een gezellige en spannende veilingavond met Zwagers onder elkaar. 

Wij rekenen op u! We hopen dat het coronavirus geen roet in het eten gooit. 

Stichting Dorpsveiling Zwaag
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Hoe werkt de veiling?
Voor wie het fenomeen dorpsveiling niet kent, hoe werkt zoiets nu? Kort samengevat bieden de 
inwoners uit het dorp gratis uiteenlopende koopjes aan, en tijdens de veilingavond bieden de 
aanwezigen op deze koopjes. De koopjes varieerden eerder van een zelfgebakken appeltaart 
tot zelfs een rondvlucht voor 4 personen boven het eigen dorp. De koopjes worden gratis door 
dorpsbewoners en bedrijven beschikbaar gesteld en er wordt vaak behoorlijk op geboden. Dat kan 
natuurlijk nooit te veel zijn wanneer je bedenkt dat de opbrengst volledig ten goede komt aan een 
goed doel, namelijk de deelnemende Zwaagse verenigingen. Op de volgende pagina staat welke 
verenigingen meedoen. Vrijwilligers van deze verenigingen helpen ook mee in de voorbereidingen 
van de dorpsveiling.

“Kan ik ook iets inbrengen? Of zelf kopen?”

Uiteraard kunt u koopjes beschikbaar stellen. En u mag zaterdag 30 oktober vanaf 20.00 uur in café 
De Witte Valk bieden op de koopjes. Gráág zelfs!!!

“Wat zijn de spelregels?”

Bij deze brochure vindt u ook het koopjesformulier. Hierop kunt u uw koopje noteren.
Het koopjesformulier is ook via www.dorpsveilingzwaag.nl online in te vullen en te versturen. 
Een veiling is géén rommelmarkt. Er worden dus geen tweedehands spullen aangeboden.  
 
Maar bijvoorbeeld wel: 

•	  een zelfgemaakte taart
•	  diner in restaurant …. of thuis
•	  kaartje voor de schouwburg of voetbalwedstrijd
•	  kinderspeelgoed (nieuw)
•	  een avond kaarten 
•	  een pond koffie 
•	  een dagje oppassen
•	  een grote doos bonbons
•	  etc. etc. …………..

•	 Op het koopjesformulier in deze folder kunt u aangeven wat uw bijdrage is. Van 4 t/m 6 oktober 
worden deze formulieren bij u thuis opgehaald door een vrijwilliger van de deelnemende 
verenigingen. Bent u die dagen niet thuis, dan kunt u tot en met vrijdag 8 oktober 17.00 uur  
het formulier zelf afgeven bij Theo Bot Slaapkenner, Dorpsstraat 162. Tot 8 oktober heeft 
u dus de tijd om een koopje op te geven. Ook kunt u het koopjesformulier digitaal invullen, 
ga dan naar onze website www.dorpsveilingzwaag.nl en vul daar het koopjesformulier in.  

•	 Alle aangeboden koopjes worden verzameld in een catalogus. Twee weken later, van 18 t/m 20 
oktober, wordt deze catalogus huis aan huis bezorgd. U vindt hierin uw bijdrage terug, voorzien 
van een koopjesnummer en uw naam als gulle gever (tenzij u dat liever niet wilt natuurlijk). 

•	 Op de dag van de veiling zelf, 30 oktober, worden de koopjes bij u opgehaald.  
Zorg dan wel dat u thuis bent of dat uw koopjesbijdrage bij de deur klaar staat.
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“Maar wat nou als …”

…. uw koopjesbijdrage bestaat uit een dienst op afroep die u zelf uitvoert (bijvoorbeeld 
autowassen, een dag werken, oppassen, een kaartavond enzovoorts), of dat u iets aanbiedt 
op afroep bij derden (bijvoorbeeld een taart), of dat u iets aanbiedt dat in overleg met de koper 
ingepland moet worden (bijvoorbeeld een rondvaarttocht door Amsterdam of een barbecue)? 
Dan wordt er niets bij u opgehaald.  

Vermeldt u dan alstublieft op het koopjesformulier dat het goed of de dienst op afroep of in overleg 
wordt geleverd. De koper neemt dan na de veiling contact met u op over de levering. 

Een veel aangeboden kavel is de taart op afroep van Bakker Besseling. Dit gaat als volgt! 
U biedt de taart aan van deze dorpsbakker. Hij bakt hiervoor een speciale grote veilingtaart 
van 16 stukjes. Hiervoor geeft het veilingcomité een speciale cheque aan de koper en de gever 
(aanbieder) wordt benaderd om deze aan het veilingcomité te betalen.

“En stel dat …”

…. u geen koopjes aanbiedt, maar wel iets over heeft voor de dorpsveiling. 
Dan is uw bijdrage van harte welkom op: IBAN NL88 RABO 0142 5026 26 
t.n.v. Stichting Dorpsveiling Zwaag.

“En hoe gaat het op de veilingavond zelf?”

U heeft in ieder geval:

• …. ruim van tevoren de catalogus in huis gekregen;
• …. zin om uw steentje bij te dragen aan het Zwaagse verenigingsleven;
• …. onthouden dat vanaf 19.30 de zaal in de Witte Valk open is en de veiling 
       om 20.00 uur begint.

Bij binnenkomst wordt u ingeschreven en krijgt u een kaart met een kopersnummer erop. De 
veilingmeester roept in een snel tempo de koopjes op volgorde van koopjesnummer om. Als u wilt 
bieden op een koopje dat u aanspreekt, dan steekt u de kaart gewoon omhoog. De hoogste bieder 
wordt genoteerd als koper, dit kopersnummer wordt bevestigd door de veilingmeester.

Op de avond zelf hoeven de koopjes nog niet afgerekend te worden. De volgende dag wordt uw 
koopje thuisbezorgd, terwijl de rekening met de gewenste betalingen later volgt. Geloof ons, dat is 
de best werkbare methode!

Wij hopen dat u meedoet, door iets in te brengen, dat geveild kan worden en/of als koper op de 
veilingavond. Want alleen met uw deelname kan de veiling een succes worden.
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Voor welke verenigingen wordt deze dorpsveiling gehouden?

• Zangkoor Happy Together
• Seniorenvereniging Zwaag 
• Carnavalsvereniging Het Masker
• Zwaagse Gym & Turnvereniging
• Musicalvereniging Zwaag
• Parochie St. Martinus
• Muziekvereniging De Herleving
• Bewonerscommissie Perelaer
• S.v. Westfriezen
• Stichting Bangert Oosterpolder
• Volleybalvereniging Wham Wham
• Popkoor Eigenwijs
• Tennisvereniging Swaegh
• EHBO Blokker-Zwaag 
• Stichting Jeugdgebouw Zwaag (Honky Tonk)
• Koor Swaegh zingt

Op www.dorpsveilingzwaag.nl kunt u lezen met welke projecten deze stichtingen/verenigingen 
meedoen aan deze vierde editie van de Dorpsveiling Zwaag.

Ook op www.facebook.com/dorpsveilingzwaag wordt onze dorpsveiling onder de aandacht 
gebracht.

Rest ons… 

u alvast een hele leuke veilingavond te wensen; graag tot ziens op zaterdag 30 oktober!!!

Het bestuur Dorpsveiling Zwaag:
Voorzitter Kees Bennis 06 538 181 21 
Penningmeester Kees Dekker  06 512 015 11 
Secretaris Annemiek Langedijk 06 222 955 42, Kapberg 41,1689 DD Zwaag
Vicevoorzitter Patrick Besseling  06 229 284 95
Alg. Bestuurslid  Dianne Beerepoot 06 304 152 00
PR - Media Kirsten Grim pr@dorpsveilingzwaag.nl
PR - Media Jeroen Rood pr@dorpsveilingzwaag.nl

 

U kunt met vragen altijd terecht bij: info@dorpsveilingzwaag.nl
Koopjes/kavels inbrengen of vragen over de koopjes van de dorpsveiling, 
kunt u mailen naar:   koopjes@dorpsveilingzwaag.nl  
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