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Ziekentriduum

Rabobank Clubkas

Op 21, 22 en 23 mei jl. vond het Ziekentriduum plaats in Zwaag. Ter gelegenheid van het 80-jarig bestaan was er
een fotocollage achter in de kerk. Dit
kwam tot stand in samenwerking met de
Stichting Historisch Zwaag. Dit werd
met name door de vele vrijwilligers zeer
gewaardeerd. Hoe de zieken op brancards naar de Witte Valk werden gebracht om daar te overnachten. Op de
foto’s was ook te zien hoe de gasten met
prachtige oldtimers werden gebracht en
gehaald.

We willen alle mensen die hun stem
hebben uitgebracht op de Stichting
Historisch Zwaag hartelijk bedanken.
Dit jaar hebben we het prachtige
bedrag € 787,68 ontvangen. De
Stichting kreeg 144 stemmen.

Op zondag 28 april jl. vond o.l.v. Kiona
Leeuw de dorpswandeling plaats. Tijdens de dorpsveiling was de wandeling
als kavel ingebracht door de Stichting.
Na afloop konden de mensen nog even
napraten onder het genot van een
drankje en een hapje en foto’s bekijken. Het werd een interessante en gezellige middag. Ook belangstelling in
deze dorpswandeling? Mail naar Historisch Zwaag. Voor € 5,- p.p. heeft u een
verrassende middag. Max. 10 personen.

We hebben nog enkele exemplaren te
koop. Voor € 15,- kunt u dit unieke
boek bestellen via de mail.

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

Van der Laan
Karsten Tenten BV

De boekpresentatie op 24 maart jl.
was een daverend succes met veel
positieve reacties. Peter van Westen
hield een interessant praatje over de
veiling, waar hij zoveel jaren had gewerkt. Daarna werd er een film van
de veiling gedraaid. Na deze historische beelden vertelde Piet Bakker
over de tot standkoming van het
boek. Er waren veel vrienden van de
Stichting en andere belangstellenden
om hun boek in ontvangst te nemen.
Wie nog belangstelling heeft voor dit
boek kan nog langskomen of mailen.
Hij is er nog… de Zwaagse vlag.
U kunt hem
bestellen via de mail.
De prijs is € 15,per stuk.

LOP bedankt
Boek ‘Oorlog in Zwaag’

Bezoekadres:
Dorpskerk
Kerkelaan 8, Zwaag

ONZE SPONSORS

Boek: B&O

Dorpswandeling

Postadres:
Butterwoud 18
1689 BT Zwaag

Het afgelopen jaar hebben we het
mooie bedrag gekregen van € 250,We willen de LOP hiervoor hartelijk
bedanken…..

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
Sightdraft
Rabobank
Sjaak Vriend Woninginrichting
Liefdewerk Oud Papier Zwaag
Connect Assuradeuren BV
EVL Onroerend Goed BV
Slaapkenner Theo Bot
Emké schildersbedrijf
Schildersbedrijf René Kramer
Verena Machtel Bloemsierkunst &
Interieursstylist
Bouwbedrijf C. Peerdeman & Zn
Installatiebedrijf C. Deun & Zn
Pronk Groenten en Fruit
Deen Supermarkten BV
Veldboer Eenhoorn Horeca &
Grootverbruik BV

Voor sponsoring:
info@historisch-zwaag.nl
BIJDRAGE VRIENDEN VAN
DE STICHTING HISTORISCH ZWAAG
Uw bijdrage als Vriend van de Stichting voor 2020, vanaf € 15,- kunt u
overmaken op rekeningnummer
NL50RABO 0307746399 van de
Stichting Historisch Zwaag o.v.v. uw
NAAM en ADRES (Postcode en
huisnummer).

