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ONZE SPONSORS 

Stug Videoprodukties 

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. 

EVL Onroerend Goed BV 

Cor Peerdeman Voegwerken 
Slaapkenner Theo Bot 

BGT Transport 

Smit Vastgoed 

Bestsellers 
Sportcafe Zwaag 

Dol Bouwbedrijf BV 

 

Voor sponsoring: 

info@historisch-zwaag.nl 

Aan het eind van het jaar is het gebrui-

kelijk dat de donateurs van ons een 

aardigheidje krijgen. Was het de eerste 

jaren een kalender, de laatste jaren 

kreeg men een DVD en we willen nu 

eens iets anders geven als dank voor 

het donateurschap van het afgelopen 

jaar. Dit keer hebben we beslag gelegd 

op twee Wervershoofse broers, Kees 

en Koos Botman, kortweg KaaBee, 

die een cabaretvoorstelling geven. Het 

is onvervalste Westfriese humor en 

zeker  de 

moeite waard 

om dit eens te 

gaan zien.  

Plaats van 

handeling is 

onze mooie 

Dorpskerk aan de Kerkelaan en wel op 

zaterdagavond 7 en zondagmiddag 8 

februari. Zaterdag begint het om 20.00 

uur en zondagmiddag om 14.30 uur. 

Het is uitsluitend toegankelijk voor 

donateurs en de toegang is voor twee 

personen per donateurschap gratis. 
De voorstelling duurt twee maal drie 

kwartier en in de pauze is tegen beta-

ling warm en koud drinken te verkrij-

gen.  

Aangezien wij graag willen weten op 

hoeveel mensen we kunnen rekenen, 

vragen we om aanmelding!  

 

U kunt dus kiezen uit de zaterdag-

avond of de zondagmiddagvoorstel-

ling. Graag willen we van u een duide-

lijke keuze horen, zodat we de voor-

stellingen goed kunnen indelen.  

Aanmelden kan via ons mailadres: 

info@historisch-zwaag.nl. Mocht u 

niet over mail beschikken, dan mag het 

ook telefonisch op nummer  

06-21415599 (liefst ‘s avonds tot uiter-

lijk 10.00 uur.) 

Dorpsveiling. 

Op 1 november jl. werd door de 

Stichting Dorpsveiling Zwaag een 

prachtige veilingavond georgani-

seerd. De koopjes gingen grif van de 

hand en dat resulteerde erin, dat een 

enorm bedrag werd opgehaald voor 

de 14 Zwaagse verenigingen/

stichtingen, die zich aangemeld had-

den. Ook wij hebben ons deel ont-

vangen en wij willen nogmaals bena-

drukken, dat een dergelijke happe-

ning een opsteker is voor het hele 

verenigingsleven. Wij gaan  de bij-

drage gebruiken voor het vervaardi-

gen van een dorpsdocumentaire en 

de eerste plannetjes zijn inmiddels 

gesmeed. 

 

Tentoonstelling. 
Op 16 november hadden wij, onder 

het motto: Zwaags Jeugdvermaak, 

onze jaarlijkse tentoonstelling.  

Het weer was ons niet zo goed ge-

zind. Het water kwam met bakken uit 

de lucht en dat konden we merken 

aan het bezoekersaantal. Helaas niet 

zoveel mensen, maar het werd toch 

een heel gezellige middag, waarbij 

diverse herinneringen werden opge-

haald. Het leverde tenminste ook 

weer wat fotomateriaal op en ook 

hiervoor doen we het: verzamelen 

van foto– en filmmateriaal. Mis-

schien hebt u nog wel wat leuks voor 

ons! We zijn en blijven nieuwsgierig. 

CADEAUTJE 2014 

DONATEURSBI JDRAGE 

ANDER NIEUWS 
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Uw donateursbijdrage 2015,  € 15,00, 

kunt u overmaken op rekening num-

mer NL50RABO0307746399 van de 

Stichting Historisch Zwaag o.v.v. uw 

NAAM en ADRES (Postcode en 

huisnummer).  

OPEN AVOND 

De eerstvolgende open avond is op  

dinsdag 27 januari 2015. Opgave kan 

via info@historisch-zwaag.nl. Na-

tuurlijk mag u zo bij ons binnenlo-

pen, maar een seintje vooraf vinden 

wij wel zo prettig. 
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