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Boek veiling B&O

Bestuur:
Ben Kalb: voorzitter
Frans Korse: secretaris
Niek Beerepoot: penningmeester
Kiona Leeuw: archiefbeheer
Bas Manshanden: algemeen lid
Willy Schipper: vriendenadministratie
Postadres:
Butterwoud 18
1689 BT Zwaag
Bezoekadres:
Dorpskerk
Kerkelaan 8, Zwaag

Hoewel we een historische vereniging
zijn, willen we toch met onze tijd meegaan: de naam donateurs veranderen we
in Vrienden van de Stichting Historisch Zwaag.

E-mail:
info@historisch-zwaag.nl
Telefoon:
06 21415599
Internet:
www.historisch-zwaag.nl

Hij is er weer… de Zwaagse vlag.
U kunt hem bestellen via de mail. De
prijs is € 15,- per stuk.

ANBI status
SHZ heeft de ANBI status( algemeen
nut beoogde instelling) onder RSIN
Nr. 816057485.
Dit betekent dat de giften die U aan
onze stichting geeft aftrekbaar zijn
voor de belasting. Deze bedragen mag
U verhogen met 25 % ( de aftrekpost wel voor 125 % !!!!!!)
Deze aftrekpost is vanaf de eerste
euro op te voeren.
Mocht U onze stichting een warm hart
toedragen dan snijdt het mes aan twee
kanten en zijn wij U zeer erkentelijk.

De Dorpsveiling
De dorpsveiling heeft voor Historisch
Zwaag weer een mooi bedrag opgeleverd. Hiervoor hebben we twee laptops aangeschaft.

Boek ‘Oorlog in Zwaag’
We hebben nog enkele exemplaren te
koop. Voor € 15,- kunt u dit unieke
boek bestellen via de mail.

Er wordt hard gewerkt aan het boek
over de veiling B & O. Teksten en
foto’s worden verzameld om er een
mooi boek van te maken.
De veiling B&O (Bangert en Omstreken) is opgericht in 1909. Het agrarisch karakter van het dorp kreeg
een geweldige injectie met de bouw
van de veiling langs de spoorlijn. De
veiling was van groot belang voor het
wel en wee van de aangesloten tuinders en hun gezinnen.
B&O was jarenlang de grootste werkgever van Zwaag en omstreken.
In 1983 werd na diverse fusies van
veilingen de nieuwbouw in Zwaagdijk
in gebruik genomen: de WFO.
De boekpresentatie vindt plaats op
zondag 24 maart 2019 in de Dorpskerk te Zwaag. We starten om 14.00
uur. We laten filmpjes zien van de
veiling, afgewisseld met sprekers
over de veiling. Een fototentoonstelling geeft een mooi beeld van de geschiedenis van de veiling.
Dit boek wordt gratis aangeboden
aan alle Vrienden van Historisch
Zwaag, die voor het jaar 2019
‘vriend’ zijn of worden. U kunt dit
boek deze middag meenemen.
Voor ieder ander is het boek te koop
voor € 15,We hopen u allen op deze middag te
zien, wilt u zich vóór 18 maart aanmelden: info@historisch-zwaag.nl

ONZE SPONSORS
Van der Laan
Karsten Tenten BV
Sijp’s Cultuur en Handelsonderneming BV
Kroonenburg auto’s
KARO BV
Moeijes Transport
Brasserie d’Oude Veiling
Hydro-West BV
FD ict Consultancy & Solutions
Jos Vriend Tuinen
Bouwbedrijf K. Entius
Stug Videoprodukties
Partycentrum De Witte Valk
Prins Bernhard Cultuurfonds
Sightdraft
Rabobank
Sjaak Vriend Woninginrichting
Liefdewerk Oud Papier Zwaag
Connect Assuradeuren BV
EVL Onroerend Goed BV
Slaapkenner Theo Bot
Zwaags Fonds
Emké schildersbedrijf
Schildersbedrijf René Kramer
Verena Machtel Bloemsierkunst &
Interieursstylist
Bouwbedrijf C. Peerdeman & Zn
Installatiebedrijf C. Deun & Zn
Pronk Groenten en Fruit

Voor sponsoring:
info@historisch-zwaag.nl
BIJDRAGE VRIENDEN VAN
DE STICHTING HISTORISCH ZWAAG
Uw bijdrage als Vriend van de Stichting voor 2019, vanaf € 15,- kunt u
overmaken op rekeningnummer
NL50RABO 0307746399 van de
Stichting Historisch Zwaag o.v.v. uw
NAAM en ADRES (Postcode en
huisnummer).

