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Op zondag 16  november is onze vol-

gende tentoonstelling. Plaats van 

handeling is Cafe De Witte Valk aan 

de Dorpsstraat 175. 
Deze middag staat in het teken van 

“Zwaags Jeugdvermaak” In de loop 

der jaren is er voor de jeugd veel geor-

ganiseerd en gedaan. Denk daarbij aan 

de kabouters, de gidsen, de welpen en 

de verkenners en ook aan de 

Jeugdraad, die veel organiseerde. Een 

van de drijvende krachten achter alles 

wat daarmee te maken had, was Gerrit 

Entius. Enige jaren geleden is hij he-

laas overleden, maar hij heeft duidelijk 

zijn stempel gezet op alles wat met de 

organisatie van jeugd te maken had. 

Het pleintje bij Honky Tonk is naar 

Gerrit vernoemd en wij zullen op onze 

tentoonstelling ook, als hommage aan 

deze unieke man, een Gerrit Entius-

plein inrichten. 

We nemen deel aan de Dorpsveiling 

in Zwaag. We hebben een bijdrage 

gevraagd voor de aanschaf van nieu-

we apparatuur om een dorpsfilm, ei-

genlijk dorpsdocumentaire, te maken 

van ons mooie dorp Zwaag. Eerdere 

films zijn inmiddels verouderd en het 

wordt hoog tijd voor een nieuwe 

film. Inmiddels hebben wij ons 

steentje bijgedragen aan de organisa-

tie van de veiling en nu is het af-

wachten wat de opbrengst zal zijn. In 

ieder geval is het weer eens een 

mooie Zwaagse happening, waarover 

nog lang nagepraat zal worden. 

Iedereen blij, zullen we maar zeggen. 

TENTOONSTELLING 16 NOVEMBER 

DONATEURSBI JDRAGE 

DORPSVEILING ZWAAG 
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Uw donateursbijdrage 2015,  € 15,— 

kunt u overmaken op rekeningnr. 

NL50RABO0307746399 

 van de Stichting Historisch Zwaag 

o.v.v. uw NAAM en ADRES 

(Postcode en huisnummer).  

OPEN AVONDEN 

De eerstvolgende open avond is op 

dinsdag 25 november. Die avond 

kunt u vanaf 19.30 uur bij ons aan-

schuiven voor een kopje koffie en 

kunt u vrijelijk in ons archief rond-

neuzen. En dat niet alleen, want wij 

zijn ook geïnteresseerd in UW per-

soonlijke archief. 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 

Op deze middag kunt u ook uw do-

nateurschap (€ 15,-) voor 2015 ver-

lengen,  

 

De entree voor deze tentoonstelling 

bedraagt € 3,— en donateurs hebben 

voor twee personen vrije toegang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Worstjes tijdens de Vossenjacht 
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