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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’s cultuur– en handelsonderneming  

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 

Rabobank 

Partycom 

Bouwbedrijf C. Peerdeman en Zonen 

Rene Kramer Schilderwerken 

 

Voor sponsoring: 

info@historisch-zwaag.nl 

Het woord zegt het al. We gaan een 

avond organiseren in de Dorpskerk.  

Die avond gaan we u filmpjes en foto’s 

laten zien, die op de ―normale‖ ten-

toonstellingen niet getoond worden. 

We laten die avond bijvoorbeeld niet 

de dorpsfilms zien. Wel interviews met 

bekende Zwagers of familiefoto’s, 

waarvan we willen weten wie er op 

staan. Ook kunt u allerhande vragen of 

opmerkingen aan ons kwijt. We willen 

u als donateur eens een aparte avond 

geven. Uiteraard is het ook mogelijk 

om door u meegebracht materiaal te 

laten zien. Als het maar over Zwaag 

gaat. Hebt u bijvoorbeeld foto’s of film 

over Zwaag en wilt u dit met ons de-

len: neemt u het maar mee. We gaan 

kijken of we het kunnen laten zien. 

De eerste avond is op dinsdag 24 ja-

nuari, aanvang 20.00 uur. Per dona-

teursbijdrage of sponsoring hebben 

twee personen (gratis) toegang. Ui-

teraard is er (tegen betaling) koffie/

thee/fris te verkrijgen. 

Graag willen we weten hoeveel men-

sen er komen.  

Geeft u zich dus op voor deze avond 

via info@historisch-zwaag.nl of telefo-

nisch 06-41161104. 

In het nieuwe jaar 2012 zullen wij 

ook weer de open avonden houden. 

Deze avonden, waarbij iedere be-

langstellende gratis bij ons kan ko-

men kijken, gaan we houden op de 

volgende data: 

 Dinsdag 28 februari 

   Dinsdag 24 april 

De aanvang is 19.30 uur en u wordt 

verzocht zich minimaal een week 

voor de datum aan te melden via 06-

41161104 of info@historisch-

zwaag.nl. Dan zijn wij in staat om 

met uw komst rekening te houden. In 

januari en maart is er i.v.m andere 

activiteiten geen open avond. 

DONATEURS– EN SPONSORAVOND 

DONATEURSBIJDRAGE 
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 

KNIPSELKRANT 

We hebben inmiddels iemand gevon-

den, die het leuk vindt om het Dagblad 

voor Westfriesland uit te pluizen en 

daaruit de informatie over Zwaag wil 

uitknippen. Hiermee komt dus onze 

vraag om hulp om te knippen te ver-

vallen. 

DE WINGERD 

Basisschool De Wingerd heeft ons 

gevraagd of wij willen meewerken 

aan een thema over de geschiedenis 

van Zwaag. Uiteraard gaan we dat 

doen. Het streven is om dit in maart/

april 2012 uit te voeren. Onze ten-

toonstelling op 25 maart zal in het 

teken staan van dit schoolproject. 
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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).  


