Deze nieuwsbrief verschijnt minimaal 2 maal per jaar.

Bestuur:
Ben Kalb, voorzitter;
Peter Koeman, penningmeester;

NIEUWSBRIEF

Contactadres:
Butterwoud 18
1689 BT Zwaag

September 2012 nr. 21

JEUGDAFDELING

OPEN MONUMENTENDAG

Het project van de basisschool De
Wingerd mag als een succes worden
betiteld. Afgelopen schooljaar gaven
wij onze medewerking en er is gebleken, dat de kinderen er veel van opgestoken hebben. Leuk was het om te
zien, dat het bureaublad van de computers op de school een afbeelding van
“oud-Zwaag” hadden. En het is een
feit, dat de interesse voor de geschiedenis van het eigen dorp een impuls
heeft gehad. Mede als gevolg van dit
project zijn we een jeugdafdeling begonnen. Onder leiding van Jacqueline
Fernando-Coffeng wordt er eens in de
veertien dagen in ons onderkomen in
de NH kerk aan de Kerkelaan, een doemiddag gehouden. Kinderen in de leeftijd van 8 tot 13 jaar storten zich niet
alleen op het oude (foto-) materiaal,
ook gaan zij het dorp in om te praten
met oudere Zwagers of om een quiz te
maken. Het enthousiasme straalt eraf
en dat is mooi. We willen als historische stichting niets liever dan de jeugd
erbij betrekken. Hieronder een indruk
van de ontdekkingstocht in ons mooie
dorp.

Natuurlijk doet de
Dorpskerk
in
Zwaag haar deuren wagenwijd open op de 8e september. Dit is de dag dat alle monumenten open zijn. En natuurlijk zijn
wij er die dag ook.
U kunt gewoon bij ons binnenlopen
en eens op alle gemak even een
praatje met ons maken, wat foto’s
bekijken of, en dat zien we natuurlijk
ook graag, ons informeren over
Zwaagse zaken van vroeger. Zo zijn
wij nog altijd erg blij met foto’s en
filmmateriaal. Neemt u het gerust
mee. Wij zijn altijd geïnteresseerd en
U bent van harte welkom!!

FILMMIDDAG 28 OKTOBER
Zondagmiddag 28 oktober is onze
jaarlijkse filmmiddag. Deze middag
vindt plaats in De Witte Valk. De
film begint om 13.30 uur en de zaal
is open om 13.00 uur. Voor de pauze
zullen we de door Piet Bakker vervaardigde film over de paters van
Zwaag vertonen. Wat er van hen geworden is zullen zij zelf vertelllen.
Wat we na de pauze doen blijft nog
even een verrassing. Entree bedraagt
2 Euro en donateurs 1 persoon gratis.
Deze middag zullen we een kleine
tentoonstelling verzorgen. Hebt u
nog schoolfoto’s, mail ze dan naar
info@historisch-zwaag.nl.

Bezoekadres:
Dorpskerk
Kerkelaan 8, Zwaag
E-mail:
info@historisch-zwaag.nl
Telefoon:
06 41161104
Internet:
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’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
Wist u trouwens, dat we inmiddels ook een facebookpagina
hebben? Zowel het laatste nieuws
als de activiteiten van de jeugdafdeling
worden worden daarop vermeld. Neem
eens een kijkje en “vind het leuk”.

De eerstvolgende open avonden zijn
op de dinsdagen 25 september en 27
november . In oktober is er, vanwege
de filmmiddag op de 28e 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).

