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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 

Bram’s Skuur 

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..  

Op zondag 17 oktober wordt een tentoon-

stelling gehouden over 44 jaar carnaval in 

Zwaag. Deze tentoonstelling wordt georga-

niseerd door de Stichting Historisch 

Zwaag  in samenwerking met carnavalsver-

eniging Het Masker. 

 

Noteer deze dag in uw agenda en neem de dag 

erna lekker vrij, u zult het nodig hebben. 

Er komt een foto- en filmtentoonstelling over 

44 jaar Zwaags carnaval. Een prachtig en 

spraakmakend onderwerp, waarbij er nog veel 

beeldmateriaal onder de Zwagers moet zijn en 

bij Zwagers die reeds zijn verhuisd. 

Wat zoeken we precies?  

We zoeken niet alleen naar foto’s, en filmbeel-

den van 1960 tot en met 1980, ook zijn we op 

zoek naar andere herinneringen, zoals kranten-

knipsels, kostuums, onderscheidingen etc. etc..  

Uit die periode hebben we nog niet zoveel 

materiaal en het zou leuk zijn als we ruim aan-

dacht zouden kunnen schenken aan de beginja-

ren van ons geweldige carnavalsspektakel. 

U krijgt het originele materiaal vanzelfspre-

k e n d  w e e r  k e u r i g  r e t o u r . 

 

Als u materiaal voor ons heeft, kunt u contact 

o p n e m e n  m e t  P e t e r  K o e m a n .  

Zijn telefoonnummer is 0229 – 261 593.  

Mailen mag ook: info@historisch-zwaag.nl 

De Jongerenbeweging in Zwaag organiseerde 

in de 60er jaren aan de vooravond van de 

Vasten een carnavalsavond, compleet met 

Prins en Raad van Elf. Hieruit ontstond het 

idee om een aparte vereniging op te richten 

en in november 1966 gebeurde dat dan ook. 

Voorzitter werd Jan Brandhoff, Co Besseling 

werd secretaris en Cor Karsten werd pen-

ningmeester. Als naam van de vereniging 

werd “Het Masker” gekozen, naar een inmid-

dels opgeheven toneelvereniging, waarvan de 

naam nog prijkte aan de wand van het verga-

derlokaal. Voor carnaval 1967 werd Arie de 

Haan tot prins verkozen. Onder de naam 

Adrianus I zwaaide hij de scepter over 

Zwaag. Hofdames werden pas een jaar later 

aan de prins toegevoegd. Het eerste optreden 

van de prins, op 12 november 1966, werd een 

totale mislukking. Zowel financieel als qua 

gezelligheid stelde het niets voor. In de jaren 

erna was duidelijk een opgaande lijn te be-

speuren. In 1975 werd de eerste “grote” op-

tocht georganiseerd. Deze optocht kreeg een 

impuls, toen duidelijk werd dat de gemeente 

Zwaag zou worden ingelijfd bij de gemeente 

Hoorn. In de daarop volgende optochten 

werd door de Zwagers in hun creaties duide-

lijk gemaakt, hoe ze dachten over het opslok-

ken van ons mooie dorp bij boze buurman 

Hoorn. Duidelijk is, dat we daar als echte 

Zwagers nog steeds wat moeite mee hebben. 

Waren het in de beginjaren nog hoofdzakelijk 

straten en verenigingen, die meededen, in de 

80er jaren ontdekte de jeugd, dat het leuk is 

om mee te doen. Van het afzetten tegen 

Hoorn is geen sprake meer en het gaat nu om 

een gezonde concurrentiestrijd tussen de di-

verse vriendenploegen. Het is uitgegroeid tot 

een groots evenement, waar we trots op zijn. 

TENTOONSTELL ING 44 JAAR CARNAVAL IN ZWAAG 

DONATEURSBIJDRAGE 2010 

Uw donateursbijdrage 2010,  €12,50, kunt u, voor 

zover u dat nog niet gedaan hebt, overmaken op 

rekening nummer 307746399 van de Stichting His-

torisch Zwaag o.v.v. uw NAAM en ADRES. 
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