Deze nieuwsbrief verschijnt minimaal 2 maal per jaar.

Bestuur:
Ben Kalb, voorzitter;
Jacqueline Fernando-Coffeng, secretaris
vacature, penningmeester;
Kiona Leeuw, bestuurslid
Willy Schipper, donateursadministratie

NIEUWSBRIEF

FEBRUARI 2016 nr. 28

CREATIEF WESTFRIES

SINTERKLAAS

Creatief Westfries is een onderdeel van
het Westfries Genootschap. Dit zijn 50
schrijvers die Westfriese verhalen, rijmen, 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 afgelopen jaar. 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 12
en zondagmiddag 13 maart. Zaterdag
begint het om 20.00 uur en zondagmiddag om 14.00 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 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 zondagmiddagvoorstelling. Graag willen we van u
een duidelijke keuze horen, zodat we
de voorstellingen 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 uiterlijk 10.00 uur.)

In het najaar van 2015 kwam het onderwerp Sinterklaas volop aan od in
de tentoonstelling en tijdens de lezing 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 Sinterklaascommissie 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 Sinterklaas 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.

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 inwoners na de inundatie van de Horstermeer in 1941. Helaas heeft de zoektocht tot op heden geen resultaat gehad. Mocht iemand nog tips hebben,
dan houden wij ons uiteraard aanbevolen. We bijven zoeken!

Contactadres:
Butterwoud 18
1689 BT Zwaag
Bezoekadres:
Dorpskerk
Kerkelaan 8, Zwaag
E-mail:
info@historisch-zwaag.nl
Telefoon:
06-21415599
Internet:
www.historischzwaag.nl

Beau Regard circa 1960

ONZE SPONSORS
Sijp’s Cultuur en
Handelsonderneming
Karsten Kampeersport
Hydro West b.v.
Stug videoproducties
Café De Witte Valk
Sightdraft
Sjaak Vriend woninginrichting
Liefdewerk Oud Papier Zwaag
Connect Assuradeuren B.V.
EVL Onroerend Goed BV
Jos Vriend Tuinen
Dol Bouwbedrijf
Schouten Techniek
Slaapkenner Theo Bot
Bouwbedrijf K. Entius
Kroonenburg Auto’s

Voor sponsoring:
info@historisch-zwaag.nl

DONATEURSBIJDRAGE
Uw donateursbijdrage 2016, € 15,—
kunt u overmaken op rekeningnr.
NL50RABO0307746399
van de Stichting Historisch Zwaag
o.v.v. uw NAAM en ADRES
(Postcode en huisnummer).

