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Het project van de basisschool De 

Wingerd mag als een succes worden 

betiteld. Afgelopen schooljaar gaven 

wij onze medewerking en er is geble-

ken, dat de kinderen er veel van opge-

stoken hebben. Leuk was het om te 

zien, dat het bureaublad van de compu-

ters op de school een afbeelding van 

“oud-Zwaag” hadden. En het is een 

feit, dat de interesse voor de geschie-

denis van het eigen dorp een impuls 

heeft gehad. Mede als gevolg van dit 

project zijn we een jeugdafdeling be-

gonnen. Onder leiding van Jacqueline 

Fernando-Coffeng wordt er eens in de 

veertien dagen in ons onderkomen in 

de NH kerk aan de Kerkelaan, een doe-

middag gehouden. Kinderen in de leef-

tijd 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 histori-

sche 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 deu-

ren wagenwijd open op de 8e sep-

tember. Dit is de dag dat alle monu-

menten 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!! 

JEUGDAFDELING 

DONATEURSBIJDRAGE 

OPEN MONUMENTENDAG 

OPEN AVONDEN 

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 
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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).  

Wist u trouwens, dat we inmid-

dels 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”. 

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 ver-

vaardigde film over de paters van 

Zwaag vertonen. Wat er van hen ge-

worden 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.  
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