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ONZE SPONSORS 

Van der Laan Meer dan Techniek 
Pro Aktief 

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 

 
Voor sponsoring: 
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Het is u natuurlijk niet ontgaan, dat 
zowel De Herleving als St. Caecilia 
100 jaar bestaan, althans samen 200 
jaar zijn, want ze zien respectievelijk 
101 en 99 jaar het levenslicht. De Her-
leving is haar feestjaar aan het afslui-
ten, terwijl St. Caecilia aan de voor-
avond van het eeuwfeest staat. Nu heb-
ben we op 8 september, tijdens de mu-
zikale fietstocht door Zwaag en omge-
ving, al een voorproefje gegeven van 
onze tentoonstelling van 20 oktober in 
De Witte Valk. We zijn druk bezig met 
de voorbereidingen en hebben al wat 
filmmateriaal met elkaar bekeken. Het 
wordt echt leuk! Een feest van herken-
ning met prachtig filmmateriaal en live 
muziek. Wij hopen u natuurlijk alle-
maal te zien. We starten die middag 
om 13.00 uur. Een groot gedeelte van 
de zaal zal met foto’s zijn gevuld. We 
beperken ons echter die middag niet tot 
de beide muziekverenigingen. Ook zal 
er materiaal zijn van andere Zwaagse 
verenigingen, die met stem of instru-
ment muziek maken. Komt dus allen! 
De entree bedraagt 2 Euro en per dona-
teurschap mag één persoon gratis naar 
binnen. 
Op deze middag kunt u ook uw do-
nateurschap (€ 15,-) voor 2014 ver-
lengen en ligt er een presentje voor u 
klaar , Nieuwe donateurs kunnen het 
presentje (dus boven het donateurschap 
van  € 15,-) voor € 5,- kopen. 

Met blijdschap kunnen we melden 
dat we een nieuwe secretaris hebben. 
Het is Jacqueline Fernando-Coffeng, 
dochter van TOP-slager Jaap Cof-
feng. Jacqueline draait sinds maart 
2012 met ons mee en vindt het zo 
leuk bij ons, dat ze heeft aangeboden 
het secretariaat te willen voeren. Een 
welkome aanvulling binnen het be-
stuur. Tevens runt ze de jeugdafde-
ling. Verder zijn we bezig met de 
voorbereiding voor een reünie van de 
Heilig Hart School, jaargang 1954, 
op 19 oktober en staat er nog een be-
zoek aan het Westfries Archief in 
Hoorn te gebeuren. 
 
We zitten dus lang niet stil, maar we 
weten dat we u en onszelf hiermee 
een groot plezier doen. 

200 JAAR MUZIEK = UNIEK! 
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Uw donateursbijdrage 2014,  € 15,— 
kunt u overmaken op rekening num-
mer 307746399 van de Stichting 
Historisch Zwaag o.v.v. uw NAAM 
en ADRES (Postcode en huisnum-
mer).  

OPEN AVONDEN 

De eerstvolgende open avonden zijn 
op de dinsdagen 29 oktober en 26 
november. Die avonden kunt u van-
af 19.30 uur bij ons aanschuiven 
voor een kopje koffie en kunt u vrij-
elijk in ons archief rondneuzen. En 
dat niet alleen, want wij zijn ook ge-
ïnteresseerd in UW persoonlijke ar-
chief. Foto en film over Zwaag is bij 
ons altijd welkom!  
 
Opgave voor deelname kan via:  

info@historisch-zwaag.nl.  

Like ons op 
Facebook 
Stichting 
Historisch  
Zwaag 


