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ONZE SPONSORS 

Van der Laan Meer dan Techniek 

Bouwbedrijf K. Entius 

Fysiotherapie Van der Laan  

Verena Machtel Bloemsierkunstenaar 

Cafe De Witte Valk 

Sightdraft 

Sjaak Vriend woninginrichting 

Pro Actief videoproducties 

Sijp’s cultuur– en handelsonderneming  

Liefdewerk Oud Papier Zwaag 

Connect Assuradeuren B.V. 

M.J. Pronk groenten en fruit 

EVL Onroerend Goed 

Zwaags Fonds  

Dekker Elektrotechniek 

Prins Bernhard Cultuurfonds 

Koopman verzekeringen en hypotheken 

Rabobank 

Bouwbedrijf C. Peerdeman en Zonen 

Rene Kramer Schilderwerken 
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Zondagmiddag 28 oktober is onze jaar-

lijkse 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 draaien we 

een filmpje van de werkzaamheden 

van bakker van Westen van het Keern. 

Deze film is in de 1972 gemaakt door 

de familie van Westen zelf. 

Ook hebben we nog de interviews van 

Piet Bakker, gemaakt in 2005. Toch 

wel leuk om dat nog een keer te laten 

zien. Onder andere Wil Gitzels, Jaap 

van Westen en mevrouw Schneiders 

vertellen hun verhaal. Na de pauze zul-

len we de door Piet Bakker vervaardig-

de film over de paters van Zwaag ver-

tonen. Piet Korse, Ben Beemster en 

Jacques hetsen vertellen hun (levens-)

verhaal. Entree bedraagt die middag 2 

Euro (donateurs 1 persoon gratis) 

Deze middag hebben we ook een ten-

toonstelling van schoolfoto’s. Niet al-

leen wat oudere, juist ook wat recente-

re foto’s hebben we verzameld, dus de 

jeugd is ook van harte welkom. 

Eigenlijk hebt u ons met de Open 

Monumentendag op 8 september een 

beetje in de steek gelaten. Het was 

weliswaar mooi weer en de Dorps-

straat lag open, maar over de hele 

dag hebben we maar een tiental men-

sen gehad. 

Wij hadden trouwens wel geluk met 

het feit dat de Dorpsstraat open lag. 

Arend Leeuw had namelijk het paar-

denpad gevonden, dat jarenlang on-

der het asfalt verscholen was ge-

weest. We wisten wel van foto’s dat 

er ooit een pad had gelegen, maar dat 

het tevoorschijn zou komen, daar 

hadden we niet op gerekend. 

Met vereende krachten hebben we 

een gedeelte blootgelegd, gefotogra-

feerd en vervolgens is een gedeelte 

verwijderd en de klinkertjes zijn op-

geslagen. We gaan er in ieder geval 

iets moois mee doen en een gedeelte 

zal in de vorm van een “peerdenpad” 

weer te bewonderen zijn. Wanneer? 

Dat weten we nog niet. Eerst maar 

eens een plekje zoeken. 

FILMMIDDAG 28 OKTOBER 

DONATEURSBIJDRAGE 

PAARDENPAD 

OPEN AVONDEN 

De eerstvolgende open avonden zijn 

op de dinsdagen 27 november en 11 

december. Opgave voor deelname kan 

via info@historisch-zwaag.nl. Natuur-

lijk mag u zo bij ons binnenlopen, 

maar een seintje vooraf vinden wij ook 

prettig. 
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Uw donateursbijdrage 2013,  €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).  

U weet natuurlijk, dat we in-

middels ook een facebookpagi-

na hebben. Hij wordt al aardig 

bezocht, maar dat kan altijd beter. 

Neem eens een kijkje door op dit logo 

te klikken en “vind het leuk”. Ook aan 

onze website wordt momenteel gesleu-

teld. We houden u op de hoogte. 

100 JAAR HERLEV ING 

In het weekend van 13 oktober wer-

ken we in de vorm van een tentoon-

stelling mee aan het 100-jarig be-

staan van Muziekvereniging De Her-

leving. Hiermee feliciteren wij De 

Herleving met deze mijlpaal. 
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