
  

   

Deze nieuwsbrief verschijnt  

2 maal per jaar. 

 

Bestuur:  

Ben Kalb: voorzitter 

Frans Korse: secretaris 

Niek Beerepoot: penningmeester 

Willy Schipper: vriendenadministratie 
 

Postadres: 
Butterwoud 18 

1689 BT Zwaag 
 

Bezoekadres: 

Dorpskerk 

Kerkelaan 8, Zwaag 
 

E-mail:  

HistorischZwaag@gmail.com 

 

Telefoon:  

06 21415599 
 

Internet:  

www.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 

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: 

HistorischZwaag@gmail.com 

Het jaar 2020 stond in het teken van 

corona en corona zal ons in dit nieuwe 

jaar voorlopig nog bezighouden. Het 

treft ons allemaal en met name de men-

sen van wie de gezondheid er onder te 

lijden  hebben gehad. En mogelijk nog de 

naweeën ervan ondervinden.  

De activiteiten van de Stichting Histo-

risch Zwaag, die we hadden gepland, 

kunnen natuurlijk nu niet doorgaan. We 

hopen dat we in het najaar weer een ge-

zellige middag kunnen organiseren. 

Boek ‘Oorlog in Zwaag’ 
en boek ’B&O  

BIJDRAGE VRIENDEN VAN  

DE ST ICHTING HISTORISCH ZWAAG 

Rabobank Clubkas 

NIEUWSBRIEF 37    februari 2021 

Uw bijdrage als Vriend van de Stich-

ting voor 2020 en 2021  vanaf € 15,- 

kunt u overmaken op rekeningnum-

mer 

NL50RABO 0307746399 van de 

Stichting Historisch Zwaag o.v.v. uw 

NAAM en ADRES (Postcode en 

huisnummer).  

 

 

75 jaar Bevrijding 

We willen alle mensen die hun stem 

hebben uitgebracht op de Stichting 

Historisch Zwaag hartelijk bedanken. 

Dit jaar hebben we het prachtige 

bedrag € 867,73 ontvangen.  

2020 2021    

Het is vijftig jaar geleden dat Meester 

J. Schipper als eerste een boek over de 

geschiedenis van Zwaag schreef. Sinds-

dien zijn de archieven beter ontwik-

keld, sterk uitgebreid en toegankelijk 

gemaakt. Dat levert materiaal op over 

wat er allemaal precies is voorgevallen 

en is een uitgebreide en goed onder-

bouwde ge-

s c h i e d e n i s 

mogelijk. Dit 

staat be-

schreven in 

het boek. We 

denken dat we 

hierdoor  be-

ter kunnen 

begrijpen hoe 

we in 2021 

zijn aanbe-

land. 

De schrijver van dit boek is weer Piet 

Bakker. Hij heeft vele uren besteed om 

dit prachtige document te maken. We 

hopen dit boek in het najaar te kunnen 

presenteren. 

Hij is er nog… de Zwaagse vlag.  

U kunt hem  

bestellen via de mail.   

De prijs is € 15,-  

per stuk.  

 We hebben nog enkele exemplaren 

te koop. Voor € 15,- kunt u dit unieke 

boek bestellen via de mail.  

Een terugblik op 2020 leert ons dat 

we de tentoonstelling, die begin mei 

gepland stond, niet door konden  la-

ten gaan. Alles was voorbereid tot en 

met de gesprekken, die we zouden 

voeren met mensen, die de bevrijding 

hadden meegemaakt.  

Mogelijk kan de tentoonstelling in 

het najaar alsnog in de Dorpskerk 

worden gehouden.  

Boek:  
Zwaag door de eeuwen 

heen. 

mailto:info@historisch-zwaag.nl
http://www.historisch-zwaag.nl
https://www.facebook.com/pages/Stichting-Historisch-Zwaag/248276041897476
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