
  

   

Deze nieuwsbrief verschijnt minimaal 2 

maal per jaar. 

 

Bestuur:  

Ben Kalb: voorzitter; 

Willy Schipper: secretaris; 

Niek Beerepoot:  penningmeester 

Bas Manshanden 

Kiona Leeuw: archiefbeheer 

 

Lena Bonte-Korrelboom/ Lia Koeman: 

archiefbeheer 

 

Postadres: 
Butterwoud 18 

1689 BT Zwaag 

 

Bezoekadres: 

Dorpskerk 

Kerkelaan 8, Zwaag 

 

E-mail:  

info@historisch-zwaag.nl 

 

Telefoon:  

06 21415599 

 

Internet:  

www.historisch-zwaag.nl 

ONZE SPONSORS 

Karsten Tenten BV 

Jos Vriend Tuinen 

FD ict Consultancy  & Solutions 

Bouwbedrijf K. Entius 

Stug Videoprodukties 

Kroonenburg auto’s 

Partycentrum De Witte Valk 

Prins Bernhard Cultuurfonds 

Sightdraft 

Rabobank 

Sjaak Vriend woninginrichting 

Sijp’s Cultuur en Handelsonderneming BV  

Liefdewerk Oud Papier Zwaag 

Connect Assuradeuren B.V. 

EVL Onroerend Goed BV 

Slaapkenner Theo Bot 

Zwaags Fonds 

Hydro West B.V. 

Voor sponsoring: 

info@historisch-zwaag.nl 

 Zondag 12 maart organiseren wij voor 

onze donateurs en sponsors een heuse 

filmmiddag. De dorpsfilm van 1982 

staat op het programma en velen zul-

len hierin nog vele bekende Zwagers 

herkennen. We gaan terug naar de tijd 

dat we pas bij de gemeente Hoorn wa-

ren gevoegd. Onder andere is de aan-

leg van de Oostergouw te zien en aan 

het eind van de film komt het vee van 

de familie Schipper ruimschoots in 

beeld. Vergane glorie, zullen we maar 

zeggen. We starten de film om klok-

slag 14.00 uur en de toegang is voor 

donateurs (met partner) gratis. Overi-

ge belangstellenden betalen 2 Euro 

p.p.  Graag willen we weten op hoeveel 

personen we kunnen rekenen en we 

vragen daarom om opgave via mail:  

info@historisch-zwaag.nl of telefo-

nisch op 0229-236529. 

Tevens zal pater 

Ben Beemster 

deze middag zijn 

boek “De moeder 

van het Parel-

hoen” presente-

ren. Het boek 

gaat over zijn 

leven als missio-

naris in Oeganda 

en Noord-Kameroen. Ben Beemster is 

voor veel Zwagers geen onbekende. 

Hij bracht zijn  jeugd in Zwaag door. 

Hij zou het leuk vinden om veel oude 

bekenden deze middag te ontmoeten. 

De film en de presentatie vinden ui-

teraard plaats in onze enige echte 

DORPSKERK aan de Kerkelaan. 

SUPERQUIZ 

DONATEURSBIJDRAGE 

FILMMIDDAG  

NIEUWSBRIEF 30       Januari 2017  

Uw donateursbijdrage 2017,  € 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).  

 

 

HULP  GEVRAAGD 

Ons archief bestaat uit veel digitaal 

materiaal. Regelmatig krijgen wij nieu-

we foto’s en documenten. Voor het 

verwerken van deze zaken zijn wij op 

zoek naar enthousiaste mensen, die 

ons willen helpen met het verwerken in 

de computer. Lijkt het u leuk om ons 

team te komen versterken? Neemt u 

dan eens vrijblijvend contact met ons 

op. 

Zondag 9 oktober 2016 was een fan-

tastische dag! We zijn er trots op, dat 

deze jubileumquiz er een werd om in te 

lijsten. Vele vragen passeerden de re-

vue. Ondersteund met leuke filmpjes 

en vele foto’s werden vragen gesteld 

over panden, bewoners, beroepen, (bij-)

namen etc. Uiteraard ontbraken de 

zogenaamde “instinkers” niet! Onder 

leiding van Bas Manshanden en Kiona 

Leeuw vloog de middag om. Uiteindelij-

ke winnaar werd het Team Bernd Laan, 

die de overige deelnemers de loef 

afstak en met de beker met de grote 

oren huiswaarts keerde. 

DOCUMENTAIRE   

Er zijn plannen voor een nieuwe 

dorpsdocumentaire. We houden u op 

de hoogte! 
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