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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 

Sjaak Vriend woninginrichting 

Pro Actief videoproducties 

Sijp Zwaag BV 

Liefdewerk Oud Papier Zwaag 

Schouten Techniek BV 

Jan Staak fietsen 

Slaapkenner Theo Bot 

Connect Assuradeuren B.V. 

Jos Vriend Tuinen 

EVL Onroerend Goed 

Zwaags Fonds  

Signalo belettering 

Fritsprint drukwerk 

Bestsellers 

Dekker Elektrotechniek 

Installatiebedrijf C. Deun 

M.J. Pronk groenten en fruit 

Brasserie d’Oude Veiling 

Prins Bernhard Cultuurfonds 

Myprojects.nl 

Koopman verzekeringen en hypotheken 

 

Voor sponsoring: 

info@historisch-zwaag.nl 

Zoals u weet zijn we mo-

menteel bezig om ons 

onderkomen in de Dorps-

kerk zodanig in te richten, 

dat we er onze werkzaam-

heden kunnen starten. Het 

schiet al aardig op. We 

zijn inmiddels zover, dat 

we u kunnen melden dat 

de officiële opening plaats vindt in het week-

end van 21 en 22 mei. Alle donateurs en spon-

sors ontvangen een uitnodiging voor zaterdag 

21 mei, de datum dat onze ruimte met een licht 

officieel tintje in gebruik genomen wordt. On-

ze sponsors hebben hiervoor een aparte uitno-

diging ontvangen. Donateurs en andere geno-

digden zijn tussen 13.00 en 17.00 uur van har-

te welkom. We organiseren voor u een open 

middag. Op zondag 22 mei tussen 13.00 en 

17.00 is iedere belangstellende van harte wel-

kom om ons nieuwe onderkomen te komen 

bezichtigen. We kunnen wel zeggen, dat we er 

zin in hebben! 

Nu vast willen we u vragen zoveel mogelijk 

lopend of op de fiets te komen. 

Op 27 maart jl. hebben we het dorpenover-

leg Blokker-Zwaag bezocht in de Witte 

Valk. We hebben daar een presentatie gege-

ven over ons nieuwe onderkomen in de 

Dorpskerk. Men was enthousiast over de 

prachtige locatie. Op het dorpenoverleg ko-

men allerlei zaken aan de orde. Ook  projec-

ten en particuliere initiatieven, die in Zwaag 

en Blokker worden opgezet, komen aan de 

orde. Het is best de moeite waard om daar 

eens heen te gaan. 

OPENING 21 EN 22 MEI 

DONATEURSBIJDRAGE 2011 

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

voor zover nog niet voldaan, overmaken 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. 

DORPENOVERLEG 

BOEK OVER B & O 

Zo af en toe lanceert iemand het idee om er-

gens een boek over te maken. Zo kwam ook 

het plan om over de veiling Bangert en Om-

streken een boek te maken. Nu zijn we op zoek 

naar mensen, die hierover nog wat kunnen 

vertellen. Verhalen en anekdotes van jaren 

fruitveiling in Zwaag. Graag komen wij in 

contact met u. Als u ervoor voelt om ons be-

hulpzaam te zijn, dan horen wij dat graag.      

Graag doen wij een beroep op u.. Ook zijn we 

natuurlijk blij met materiaal over de veiling, 

foto's documenten enz. 

U kunt mailen naar  

info@historisch-zwaag.nl.  

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 Dorpskerk van Zwaag: 

€24,95 

 

Voor informatie belt u ons of mailt u naar 

info@historisch-zwaag.nl 

KOOPJESHOEK 

RABO FIETSTOCHT 

Als u graag fietst en een gezellig dagje wilt 

hebben, nodigen wij u uit om mee te doen 

met de Rabobank Sponsorfietstocht. Deze 

wordt gehouden op zaterdag 17 september 

2011. Nu duurt dat nog even maar men wil 

graag voor 1 juni a.s. opgave van deelname 

hebben. U begrijpt dat we het doen om onze 

kas te spekken en we hopen op vele opga-

ven. Neemt u telefonisch contact met ons op 

of stuur ons een mail als u wilt meefietsen. 

Verder  informat ie  v ind t  u  op 

www.rabobank.nl. 


