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Op dit moment zijn we druk in de weer 

met de voorbereidingen voor de ten-

toonstelling van 25 maart a.s. in de 

Dorpskerk. Thema is: “Werken en Le-

ven in Zwaag” En de naam zegt al ge-

noeg. De rode draad van deze tentoon-

stelling is hoe de mensen in Zwaag 

woonden en werkten. Het thema is ge-

kozen omdat basisschool de Wingerd 

een project heeft bedacht over Zwaag, 

waaraan wij onze medewerking verle-

nen. 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 materi-

aal om te gebruiken. Tijdens de ten-

toonstelling zal er een hoek zijn inge-

richt, waar we wat filmmateriaal laten 

zien over de onderwerpen, die ge-

noemd zijn. We hopen dat vele kinde-

ren van De Wingerd naar de Dorpskerk 

komen om de tentoonstelling, die deel 

uitmaakt van hun project, te bekijken. 

De schoolkinderen hebben vrij toe-

gang, evenals donateurs van de stich-

ting. 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 drin-

ken. 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 spon-

soravond. En ongekend groot aantal, 

waarmee we natuurlijk erg blij wa-

ren. Voor de pauze hebben we mid-

dels een powerpoint-presentatie laten 

zien wat we zoal doen. Verder heb-

ben we wat oude foto’s laten zien 

van mensen van wie we niet weten 

wie het zijn. Dat bracht leuke reac-

ties 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 levens-

verhaal, dat zich niet in Zwaag af-

speelde, maar in de missie. Een heel 

indrukwekkend interview met de pa-

ters, afgewisseld met beelden uit ver-

re landen. Deze film gaan we zeker 

nog eens vertonen. Na afloop werd er 

nog even gezellig in de ontmoetings-

ruimte van de Dorpskerk nagepraat. 

De avond krijgt zeker een vervolg! 

TENTOONSTELL ING 25 MAART 

DONATEURSBIJDRAGE 

DONATEURS/SPONSORAVOND 

OPEN AVONDEN 

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 
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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).  Unjerpad 
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