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Zondag 30 oktober is onze eerstvol-

gende activiteit. We vertonen die mid-

dag de dorpsfilm van 1982. Het is de 

laatste film die over Zwaag gemaakt is. 

Over “nieuwste” kun je echter niet 

meer spreken. Hij is inmiddels al weer 

bijna dertig (!) jaar oud. Brand bij de 

veiling, de aanleg van de Oostergouw, 

huizen die inmiddels al lang weg zijn 

en niet te vergeten, de mensen die er 

niet meer zijn. Het zijn voorbeelden 

van de veranderingen, die niet te stui-

ten zijn. 

 

De film wordt NIET vertoond in ons 

onderkomen in de Dorpskerk. We laten 

de film zien in cafe De Witte Valk. 

We  starten de film om 13.30 uur en de 

zaal is open om 13.00 uur. De entree 

bedraagt 2 Eurootjes en donateurs heb-

ben voor een persoon gratis toegang. 

De prijs is laag en daarvoor hebt u een 

volledig middagprogramma. Na afloop 

hopen we u natuurlijk nog even te tref-

fen op de gezellige Zwaagse nazit. 

Natuurlijk bent u er allemaal weer bij! 

De eerste open avond is inmiddels 

achter de rug. Een viertal personen 

had zich bij ons aangemeld. De 

avond werd gehouden op 27 septem-

ber en het was natuurlijk ook voor 

ons de vraag hoe dit zou verlopen. 

Gebleken is, dat er mensen zijn, die 

in alle rust eens willen kijken in ons 

archief. Het zien van foto’s is vaak 

aanleiding voor een gesprek of zelfs 

voor discussie. Verder willen wij 

aantonen, dat het materiaal welis-

waar van de stichting is, maar ook 

voor iedere belangstellende is te be-

kijken. En dat  is gewoon leuk en 

ook leerzaam. Deze avond werd on-

der andere een discussie gevoerd 

over de foto van een boerderij. Is het 

hem wel of is het hem niet. Dat is erg 

leuk en je ziet daardoor details op de 

foto, die je niet eerder zijn opgeval-

len. 

De eerstkomende avond is op 25 ok-

tober en u kunt zich nog opgeven. 

Daarna is er weer een op 29 novem-

ber, voor deze avond kunt u zich tot  

uiterlijk 22 november opgeven. 

DORP SFILM OP  30 OKTOBER 

DONATEURSB I JDRAGE  

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.,— . 

OPEN AVONDEN 

OPEN MONUMENTENDAG 

De Open Monumen-

tendag was een ge-

weldig succes. Op 

zaterdag 10 september stonden de deu-

ren van de Dorpskerk wijd open en 

velen kwamen even een kijkje nemen. 

Ook onze ruimte werd met veel be-

langstelling bekeken. Hierbij bedanken 

we iedereen, die de moeite heeft geno-

men om ons en de kerk met een bezoek 

te vereren. Volgend jaar doen we het 

weer en we hopen natuurlijk op nog 

meer belangstelling. 

RABO FIETSTOCHT  

Zaterdag 17 september was de spon-

sortocht van de Rabobank. We kon-

den met tien mensen van start gaan 

en hebben zodoende de kas van onze 

stichting wederom weten te spekken. 

Alle fietsers en natuurlijk de Rabo-

bank: hartelijk dank! 
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Uw donateursbijdrage 2012,  €12,50, 

kunt u overmaken op rekening num-

mer 307746399 van de Stichting 

Historisch Zwaag o.v.v. uw NAAM 

en ADRES (Postcode en huisnum-
mer). Ook kunt u uw donateurschap 

tegen contante betaling op onze film-

middag verlengen. 


