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EVL Onroerend Goed BV 
Jos Vriend Tuinen 
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Creatief Westfries is een onderdeel van 

het Westfries Genootschap. Dit zijn 50 

schrijvers die Westfriese verhalen, rij-

men, liedjes en scetches verzorgt. 

Twee leden, Jaap Meester en Dilly 

Koetsier, treden voor u op met eigen 

gemaakte rijmen, verhalen en liedjes. 

Wij zijn er trots op, dat wij u dit gratis 

en voor niets kunnen aanbieden. Dit 

als dank voor uw steun in het afgelo-

pen jaar. Het is onvervalste Westfriese 

humor en zeker de moeite waard om 

dit eens te gaan zien.  Plaats van han-

deling is onze mooie Dorpskerk aan de 

Kerkelaan en wel op zaterdagavond 12 

en zondagmiddag 13 maart. Zaterdag 

begint het om 20.00 uur en zondag-

middag om 14.00 uur. Het is uitslui-

tend toegankelijk voor donateurs en de 

toegang is voor twee personen per do-

nateurschap gratis. De voorstelling 

duurt twee maal drie kwartier en in de 

pauze is tegen betaling warm en koud 

drinken te verkrijgen.  Aangezien wij 

graag willen weten op hoeveel mensen 

we kunnen rekenen, vragen we om 

aanmelding! U kunt dus kiezen uit de 

zaterdagavond of de zondagmiddag-

voorstelling. Graag willen we van u 

een duidelijke keuze horen, zodat we 

de voorstellingen goed kunnen indelen. 

Aanmelden kan via ons mailadres: in-

fo@historisch-zwaag.nl. Mocht u niet 

over mail beschikken, dan mag het ook 

telefonisch op nummer  06-21415599 

(liefst ‘s avonds tot uiterlijk 10.00 uur.)  

In het najaar van 2015 kwam het on-

derwerp Sinterklaas volop aan od in 

de tentoonstelling en tijdens de le-

zing van Frits Booy. Aan het einde 

van de middag kwam de Sint met 

zijn Zwaagse hoofdpiet ons met een 

bezoek verblijden en “Piet-Jan”was 

zeer blij zijn oude baas weer te zien. 

Later zijn wij llangs geweest bij 

Alexander de Haan. Hij was zes jaar 

voorzitter van de Sinterklaascommis-

sie van de Jeugdraad Zwaag. Nadat 

Ben Takken de commissie 30 jaar 

had geleid werd Alexander gevraagd 

en hij werd gelijk voorzitter. Hij 

zorgde voor een mooi draaiboek, een 

aangepaste route, er werden nieuwe 

pakken gemaakt en ieder jaar was er 

een ander verhaal. De rol van zwarte 

piet werd aangepast aan de tijd. Wel 

met een getinte kleur, maar zonder 

oorringen. Dit jaar konden er zelfs 

via de mail berichten naar Sinter-

klaas gestuurd worden en was er een 

app. Alexander vond het heel leuk 

om zo weer iets voor het dorp te 

doen en ook mensen van de nieuwe 

wijk Bangert en Oosterpolder bij de 

intocht in Zwaag te betrekken.  
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DE LAMP. . .  

In een eerder stadium hebben wij de 

vraag gesteld of iemand weet, waar 

de lamp is gebleven, die de gemeente 

Nederhorst den Berg aan Zwaag 

heeft geschonken als dank voor de 

verleende onderdak aan hun inwo-

ners na de inundatie van de Horster-

meer in 1941. Helaas heeft de zoek-

tocht tot op heden geen resultaat ge-

had. Mocht iemand nog tips hebben, 

dan houden wij ons uiteraard aanbe-

volen. We bijven zoeken! 

 

Beau Regard circa 1960 
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