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DONATEURSAVOND 9 APRIL

ANDER NIEUWS

Na de succesvolle donateursavond van
afgelopen jaar hebben we gemeend
deze bijeenkomst te moeten herhalen.
Dat doen we op dinsdagavond 9 april.
Uiteraard is dat in de Dorpskerk.
Wat we deze avond gaan doen is nog
niet helemaal duidelijk, maar in ieder
geval gaan we u een kijkje geven in het
bedrijf van Theo Beerepoot. In de afgelopen tijd zijn er door Peter Lely
filmbeelden gemaakt. Theo zelf zal
uitleg geven over het al jaren bestaande familiebedrijf. Ook is er oud filmmateriaal, dat we u graag willen laten
zien.
Na afloop hoeft u natuurlijk niet gelijk
naar huis, want er is nog ruim tijd om,
onder genot van een drankje, “effe lekker te teuten”.
De donateursavond begint om 20.00
uur en de entree is gratis. Bovendien
krijgt u van ons een kopje koffie aangeboden.
Voldoende redenen dus om u op 9
april naar de Dorpskerk te begeven.

De Stichting Historisch Zwaag hoeft
zich ook in 2013 niet te vervelen.
Buiten de werkzaamheden in ons onderkomen zijn er al weer diverse aanvragen voor vertoning van materiaal
over de historie van Zwaag. We hebben aanvragen voor een feestelijke
bijeenkomst in de Dorpskerk. Verder
ook voor een reünie in De Witte
Valk en we zijn druk bezig voor de
tentoonstelling op 8 september a.s.
bij gelegenheid van 200 jaar muziek
in Zwaag. De muziekverenigingen
“De Herleving” en “St. Caecilia”,
beide in deze periode 100 jaar, organiseren die dag een fietstocht en de
Dorpskerk is, met onze tentoonstelling, een van de stopplaatsen.
Reserveer deze datum alvast. We komen er nog op terug.

OPEN AVONDEN
De eerstvolgende open avonden zijn
op de dinsdagen 23 april en 28 mei.
Opgave voor deelname kan via
info@historisch-zwaag.nl. Natuurlijk
mag u zo bij ons binnenlopen, maar
een seintje vooraf vinden wij wel zo
prettig.
U weet natuurlijk, dat we inmiddels ook een facebookpagina 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 nog
altijd gesleuteld.

RABOBANK FIETSTOCHT

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
Stug Videoprodukties
Bouwbedrijf K. Entius
Fysiotherapie Van der Laan
Verena Machtel Bloemsierkunstenaar
Café De Witte Valk
Sightdraft
Sjaak Vriend woninginrichting
Sijp’s Cultuur en Handelsonderneming BV
Liefdewerk Oud Papier Zwaag
Connect Assuradeuren B.V.
M.J. Pronk groenten en fruit
EVL Onroerend Goed BV
Zwaags Fonds
Dekker Elektrotechniek
Prins Bernhard Cultuurfonds
Koopman verzekeringen en hypotheken
Rabobank
Bouwbedrijf C. Peerdeman en Zonen
René Kramer Schilderwerken
Slaapkenner Theo Bot

Zaterdag 8 juni 2013 organiseert Rabobank Hoorn-Midden Westfriesland
de jaarlijkse Rabo Fietssponsortocht
Voor sponsoring:
voor verenigingen en stichtingen.
info@historisch-zwaag.nl
Samen op de fiets in het prachtige
West-Friesland de clubgeest versterken en tegelijkertijd de clubkas spekDONATEURSBIJDRAGE
ken. Er is plaats voor 10 fietsers.
Wil je met ons meefietsen, geef je Uw donateursbijdrage 2013, € 12,50,
kunt u overmaken op rekening numdan op via
mer 307746399 van de Stichting
info@historisch-zwaag.nl.
Historisch Zwaag o.v.v. uw NAAM
en ADRES (Postcode en huisnummer).

