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TENTOONSTELLING 25 MAART

DONATEURS/SPONSORAVOND

Op dit moment zijn we druk in de weer
met de voorbereidingen voor de tentoonstelling van 25 maart a.s. in de
Dorpskerk. Thema is: “Werken en Leven in Zwaag” En de naam zegt al genoeg. De rode draad van deze tentoonstelling is hoe de mensen in Zwaag
woonden en werkten. Het thema is gekozen omdat basisschool de Wingerd
een project heeft bedacht over Zwaag,
waaraan wij onze medewerking verlenen. Het project gaat over beroepen in
Zwaag door de jaren heen, de kerken,
betekenis van de meest aansprekende
straatnamen en carnaval. En het lijkt
niet zo veel, maar er is genoeg materiaal om te gebruiken. Tijdens de tentoonstelling zal er een hoek zijn ingericht, waar we wat filmmateriaal laten
zien over de onderwerpen, die genoemd zijn. We hopen dat vele kinderen van De Wingerd naar de Dorpskerk
komen om de tentoonstelling, die deel
uitmaakt van hun project, te bekijken.
De schoolkinderen hebben vrij toegang, evenals donateurs van de stichting. Andere belangstellenden betalen
2 Euro per persoon.
De tentoonstelling is in de Dorpskerk,
alwaar uiteraard ook de gelegenheid is
om koffie , thee of iets anders te drinken. We hopen dat vele ouders met de
kinderen naar de Dorpskerk aan de
Kerkelaan komen. De tentoonstelling
is van 13.00 tot 17.00 uur toegankelijk.
Tevens bestaat de mogelijkheid de
kerk te bezichtigen.

Dinsdag 24 januari wisten zo’n 80
mensen de weg naar de Dorpskerk te
vinden voor de donateurs– en sponsoravond. En ongekend groot aantal,
waarmee we natuurlijk erg blij waren. Voor de pauze hebben we middels een powerpoint-presentatie laten
zien wat we zoal doen. Verder hebben we wat oude foto’s laten zien
van mensen van wie we niet weten
wie het zijn. Dat bracht leuke reacties teweeg. Vervolgens hebben we
laten zien hoe het archiveren van de
vele foto’s in zijn werk gaat. Na de
pauze draaiden we de film van Piet
Bakker, genaamd: De paters van
Zwaag. Piet Korse, Ben Beemster en
Jacques Hetsen vertelden hun levensverhaal, dat zich niet in Zwaag afspeelde, maar in de missie. Een heel
indrukwekkend interview met de paters, afgewisseld met beelden uit verre landen. Deze film gaan we zeker
nog eens vertonen. Na afloop werd er
nog even gezellig in de ontmoetingsruimte van de Dorpskerk nagepraat.
De avond krijgt zeker een vervolg!
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Internet:
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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
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

OPEN AVONDEN

Unjerpad

Bezoekadres:
Dorpskerk
Kerkelaan 8, Zwaag

De eerstvolgende open avonden zijn
op de dinsdagen 28 februari, 24 april
en 31 mei. In maart is er, vanwege de
tentoonstelling GEEN open avond.
Opgave voor deelname kan via
info@historisch-zwaag.nl

DONATEURSBIJDRAGE
Uw donateursbijdrage 2012, €12,50,
kunt u overmaken op rekening nummer 307746399 van de Stichting
Historisch Zwaag o.v.v. uw NAAM
en ADRES (Postcode en huisnummer).

