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ONZE SPONSORS 

Van der Laan Meer dan Techniek 

Bouwbedrijf K. Entius 

Fysiotherapie Van der Laan  

Verena Machtel Bloemsierkunstenaar 

De Gortla woonwinkel 

Cafe De Witte Valk 

Sightdraft 

M.J. Pronk groenten en fruit 

Sjaak Vriend woninginrichting 

Stug videoproducties 

Sijp’s glascultuur en handelonderneming 

Liefdewerk Oud Papier Zwaag 

Dol bouwbedrijf 

Jan Staak fietsen 

Slaapkenner Theo Bot 

Connect Assuradeuren B.V. 

Jos Vriend Tuinen 

EVL Onroerend Goed 

Zwaags Fonds 

 
Wilt u ons ook sponsoren? 

info@historisch-zwaag.nl 

Vriendelijk verzoek! 
Wilt u, als u van (mail)adres verandert, 

dit even aan ons doorgeven op ons mail-

adres  

info@historisch-zwaag.nl   

of telefonisch op 

0229 261204 

De figuurlijke kogel is door de kerk:  

We gaan verhuizen! 

 

Met trots hebben wij op 11 november j.l. open-

baar gemaakt dat wij per 1 januari 2011 gaan 

verhuizen van Oosterblokker naar de Neder-

lands Hervormde kerk aan de Kerkelaan en dat 

is natuurlijk geweldig 

nieuws. Wij zijn hier 

ontzettend blij mee. Na 

enige maanden van 

overleg met de Stich-

ting tot Behoud van de 

H e r v o r md e  K e r k 

Zwaag hebben we overeenstemming bereikt 

over het gebruik van de bovenzaal in het oud-

ste monument dat Zwaag rijk is. De ruimte 

wordt op dit moment nog gebruikt door de 

kerkwinkel. Als alles opgeruimd is zullen wij, 

nadat we enige aanpassingen hebben gedaan, 

onze intrek nemen. Wij zullen daar onze werk-

zaamheden voor de stichting gaan uitvoeren. 

Ook zullen wij regelmatig voor onze donateurs 

thema-avonden gaan organiseren. Hiervoor 

mogen wij de kerkruimte gebruiken. Op een 

later tijdstip zult u op de hoogte worden ge-

bracht van een mogelijkheid om bij ons te ko-

men kijken. 

Ja, mensen, wat was het een mooie tentoon-

stelling: 44 jaar carnaval in Zwaag. Er ging 

nog wel wat voorbereiding aan vooraf, maar 

het was de moeite waard. Velen wisten op de 

17e oktober de weg naar De Witte Valk te 

vinden. Natuurlijk niet vreemd, als je de ten-

toonstelling in de leuttempel organiseert. Er 

hoefde in ieder geval niemand te zoeken. 

Onze fototentoonstelling viel 

in goede smaak en ook de 

bewegende beelden werden 

gretig bekeken. Aan video-

film hadden we in totaal 60

(!) uur. Van deze 60 uur heb-

ben we een film van een uur, 

getiteld: “Voor de Eer van 

het Dorp” gemaakt. Deze 

film werd op die middag gepresenteerd aan 

ex-prinsen, hofdames en ereleden en ui-

teraard konden de bezoekers deze film ook 

bekijken. Ook Prins Amadeiro en zijn hofda-

mes kwamen ons met een bezoek vereren. Zij 

waren ook onder de indruk van de geweldige 

film. De DVD is nog altijd te koop. Hij kost 

10 Euro en is te verkrijgen bij carnavalsvere-

niging Het Masker en ook bij ons. Het con-

tactadres staat in de rechterkolom van deze 

nieuwsbrief.  

Deze tentoonstelling werd door ons georgani-

seerd in samenwerking met carnavalsvereni-

ging Het Masker Zwaag. 

WE GAAN VERHUIZEN !  

DONATEURSBIJDRAGE 2011 

Uw donateursbijdrage 2011,  €12,50, kunt u over-

maken op rekening nummer 307746399 van de 

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

ADRES (Postcode en huisnummer). 

ZWAAGSE VLAG 

De Zwaagse vlag is verkrijgbaar door een E-mail 

te sturen naar: zwaagsevlag@quicknet.nl.   

Er wordt dan contact met u opgenomen.  

De vlag kost €18.,— per stuk. 

GEWELDIGE TENTOONSTELL ING 

BOEK OVER NH-KERK 

Op diezelfde 11e november 

werd een boek over de hervorm-

de kerk van Zwaag gepresen-

teerd. Het eerste exemplaar 

werd uitgereikt aan onder ande-

re onze voorzitter Ben Kalb, als 

vertegenwoordiger van de inwo-

ners van het dorp Zwaag. In het 

boek wordt niet alleen de kerk beschreven, ook 

staat er  de geschiedenis van het dorp Zwaag in 

Het boek is zeker de moeite waard en te koop 

in de kerk en bij de Stichting Historisch 

Zwaag. Het kost € 24,95. 

De Stichting Historisch Zwaag biedt aan: 

-Boek “Van Bloeiende Bangert naar Be-

bouwde Kom” €15,-- 

-Set ansichtkaarten van Oud-Zwaag:  €3,--  

-Dorpsfilm 1962 op DVD: €7,--  

-Film 44 jaar carnaval in Zwaag:       €10,-- 

-Dorpsfilm en Carnavalsfilm tesamen: €15,-- 

-Boek over de NH kerk van Zwaag: €24,95 

 

Voor informatie belt u: 0229-261204 of mailt 

u naar info@historisch-zwaag.nl 

KOOPJESHOEK 


