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OPEN MONUMENTENDAG

OPEN AVONDEN

De open monumentendag is dit jaar op
zaterdag 10 september. De dorpskerk
aan de Kerkelaan zal die dag voor het
publiek geopend
zijn. U krijgt dan
weer de kans om
dit
prachtige
oudste gebouw
van Zwaag van binnen te bezichtigen.
Dat is zeker de moeite waard. De kerk
is geopend van 11.00 tot 17.00 uur.
De mensen van de Stichting tot behoud
van de NH kerk zullen u met een kopje
koffie of thee ontvangen en zij kunnen
u alles vertellen over dit prachtige gebouw. De toegang is uiteraard gratis.
Zoals u weet heeft de Stichting Historisch Zwaag haar onderkomen in deze
kerk. Tijdens de Open Monumentendag zullen ook wij aanwezig zijn. Die
dag hebt u dus ook de gelegenheid om
in ons onderkomen rond te kijken.
Graag geven we u uitleg over wat wij
zoal doen en uiteraard is het mogelijk
in ons foto– en filmarchief te neuzen.
Ook wij zijn er vanaf 11.00 uur. Graag
begroeten wij u deze dag.

Met ingang van de maand september
is iedere laatste dinsdag van de
maand de gelegenheid waarop we u
als donateur, sponsor of belangstellende graag ontvangen om te laten
zien met welke activiteiten we bezig
zijn of om uw vragen over OudZwaag te beantwoorden. U kunt zich
tot uiterlijk de voorlaatste dinsdag
aanmelden bij Peter Koeman,
0229261204 of info@historischzwaag.nl
U kunt hem dan meedelen welke vragen u zou willen stellen, welk materiaal (foto's, film) u zou willen inzien. Of dat u gewoon uit belangstelling eens even komt kijken.
Wij kunnen ons op deze voorlaatste
dinsdag van de maand op uw bezoek
voorbereiden.

BOEK OVER B & O
In de vorige nieuwsbrief meldden we
dat er plannen zijn voor het maken van
een boek over de veiling Bangert en
Omstreken. Inmiddels zijn we gestart
met het verzamelen van materiaal. Helaas heeft onze oproep om hulp nog
niet veel resultaat gehad. Onze vraag is
dus nog steeds: Wie wil ons helpen bij
het samenstellen van een boek over
onze voormalige veiling. U kunt mailen naar
info@historisch-zwaag.nl.

De data voor 2011 zijn:
27 september, aanmelden uiterlijk
20 september.
25 oktober, aanmelden uiterlijk
18 oktober.
29 november, aanmelden uiterlijk
22 november.

RABO FIETSTOCHT
Zaterdag 17 september gaan we van
start voor de Rabo fietstocht. De
deelnemers worden om 09.00 uur
verwacht bij de Rabobank aan de
Nieuwe Steen in Hoorn.
Verder informatie vindt u op
www.rabobank.nl.

Contactadres:
Peter Koeman,
Noorderdracht 29
1696 AB Oosterblokker
Bezoekadres:
Dorpskerk
Kerkelaan 8, Zwaag
E-mail:
info@historisch-zwaag.nl
Telefoon:
06 41161104
b.g.g.0229 261204
Website:
www.historisch-zwaag.nl

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

DONATEURSBIJDRAGE

Uw donateursbijdrage 2011, €12,50,
kunt u, voor zover nog niet voldaan,
overmaken op rekening nummer
307746399 van de Stichting HistoDe Zwaagse vlag is verkrijgbaar door een risch Zwaag o.v.v. uw NAAM en
E-mail te sturen naar:
ADRES (Postcode en huisnumzwaagsevlag@quicknet.nl.
mer).
Er wordt dan contact met u opgenomen.
De vlag kost €18.,— .
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