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ONZE SPONSORS 

Bouwbedrijf K. Entius 

Van Berkum Graphic Solutions 

Van der Laan Meer dan Techniek 
Fysiotherapie Van der Laan  

Jos Vriend Tuinen 

Verena Machtel Bloemsierkunstenaar 

De Gortla 
Sijm Rietdekkers BV 

Installatiebedrijf C. Deun & zn. 

Brasserie d’Oude Veiling 

Cafe De Witte Valk 
Sightdraft 

M.J. Pronk groenten en fruit 

Sjaak Vriend woninginrichting 

Grootveld Tankstation 
Dekker electrotechniek 

Stug videoproducties 

Sijp’s glascultuur en handelonderneming 

Liefdewerk Oud Papier Zwaag 
Stucadoorsbedrijf N.P. Beerepoot 

 

Wilt u ons ook sponsoren? 

info@historisch-zwaag.nl 

Vriendelijk verzoek! 
 
Deze nieuwsbrief willen we u graag per 
E-mail versturen.  Mocht u deze brief 

ook per mail willen ontvangen, stuur ons 

dan even uw mailadres via: 

info@historisch-zwaag.nl..  

Zoals u gemerkt hebt heeft onze website de 

afgelopen tijd in een rustig vaarwater gezeten. 

Beter gezegd: er gebeurde weinig en ook wij 

vonden dat eigenlijk een treurige zaak. De 

hedendaagse technieken met internet moet je 

uiteraard goed benutten. We hebben daarom 

met onze webmaster de afspraak gemaakt dat 

we onze site weer in ere gaan herstellen en we 

zijn hard aan het werk om dat voor elkaar te 

krijgen. We nodigen u van harte uit om weer 

eens een kijkje te nemen op onze site: 

www.historisch-zwaag.nl. Bekijkt u de foto’s 

en  informatie over ons prachtige dorp. Er 

wordt nog hard gesleuteld, maar het is toch al 

de moeite waard! 

Eventuele reacties kunt u kwijt op ons ver-

nieuwde mailadres: info@historisch-zwaag.nl. 

Op dat adres kunt u ook digitaal materiaal naar 

ons mailen. Foto’s en informatie over Zwaag: 

alles is welkom. 

WWW.HISTORISCH-ZWAAG .NL 

U vraagt zich ongetwijfeld af, waar de kalen-

der 2010 van de Stichting Historisch Zwaag 

blijft. Welnu: die komt er niet! Helaas heb-

ben we moeten besluiten, de redenen zal ik u 

onthouden, geen kalender meer te maken. We 

begrijpen dat dit voor veel donateurs een 

grote teleurstelling is, maar de keuze is wel-

overwogen gemaakt en we hopen dat we een 

goed alternatief hebben gevonden. We bieden 

u dit keer, voor uw donateurschap van 2009, 

een pakketje aan met een tiental ansichtkaar-

ten. Deze zijn, uiteraard, in Zwaag gemaakt 

en komen uit de collectie van de stichting. U 

als donateur ontvangt een pakketje gratis. Als 

u het komende jaar weer donateur wordt van 

onze stichting, ontvangt u in het najaar weer 

een leuke attentie van ons. Of het dan weer 

foto’s zijn, is op dit moment nog niet bekend, 

maar we zullen proberen dan weer iets origi-

neels te bedenken. We hopen dat u veel ple-

zier beleeft aan deze ansichtkaarten. U kunt 

ze versturen, maar u kunt ze natuurlijk ook 

zelf houden. Dat mag u helemaal zelf weten. 

Een extra pakketje van deze nostalgische 

ansichtkaarten kost 4 euro en is een leuk 

cadeau voor Sinterklaas of Kerstmis. 

KALENDER 2010 

De achtjarige Senna Wiesenhahn glundert van 

trots als ze poseert met een klein koperen 

muntje. Een bijzondere vondst die zij deed 

tijdens een schoolexcursie naar de hervormde 

kerk in Zwaag. Bijzonder, omdat het om een 

Spaanse munt gaat uit de periode 1691-1696. 

Een dergelijke munt is nog niet eerder gevon-

den in Zwaag.  Senna bracht samen met haar 

klasgenootjes uit groep 5 van basisschool Het 

Ooievaarsnest onlangs een bezoek aan de NH 

kerk onder leiding van de Hoornse stadsarche-

oloog Michiel Bartels. ,,Zo'n muntje is nor-

maal nooit zo met het blote oog te vinden'', 

vertelt hij. Maar Senna vond het muntje dus 

wel.  

Tot zover een passage uit het nieuwsitem op 

www.dorpspleinzwaag.nl. Wij, als Stichting 

Historisch Zwaag, vinden het prachtig dat zul-

ke dingen in ons dorp gebeuren. 

Senna, een geweldige vondst! 

Gefeliciteerd. 

DE NH-KERK 

DONATEURSBI JDRAGE 2010  

Uw donateursbijdrage 2010,  €12,50, kunt u over-

maken op rekening nummer 307746399 van de 

Stichting Historisch Zwaag o.v.v. uw NAAM en 

ADRES. 

Ook kan het natuurlijk zijn dat u geen donateur 

meer wilt zijn. Dat hopen we natuurlijk niet, maar 

we hebben daarvoor wel alle begrip. Wilt u zich in 
dat geval bij ons wel even afmelden via de mail:  

info@historisch-zwaag.nl of telefonisch via 0229

-261593.  Hartelijk dank! 


