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ONZE SPONSORS 

Bouwbedrijf K. Entius 
Stucadoor N.P. Beerepoot 

Installatiebedrijf C. Deun en Zn. 
Brasserie d’Oude Veiling 
Rietdekkersbedrijf Sijm 
Dekker Electrotechniek 

P.J.M.Pronk  groothandel in groente en fruit 
Sijp’s glascultuur  en handelsonderneming 

Bloemsierkunst Verena Machtel 
Harrie van der Laan fysiotherapie 

Stug Videoprodukties 
De Gortla antiek en curiosa 

 van der Laan Meer dan techniek 
Drukkerij van Berkum 

Intratuin Hoorn 
Installatietechniek J en P Schouten 

Dol bouwbedrijf 
EVL onroerend goed 

Sightdraft 
Digit 

Bram’s Broodjescorner 
Sjaak Vriend Woninginrichting 

Cafe De Witte Valk 

TENTOONSTELLING 26 OKTOBER A.S . 

Vriendelijk verzoek! 
 
Deze nieuwsbrief willen we u graag 
per E-mail versturen.  Mocht u deze 
brief ook per mail willen ontvan-
gen, stuur ons dan even uw mail-
adres via pj.koeman@historisch-
zwaag.nl. Het scheelt ons tijd en 
onnodige onkosten. 

“Van bloeiende Bangert naar bebouwde 
kom”, zo heet het boek, dat we samen met de 
Historische Vereniging Blokker gemaakt heb-
ben. Het boek verhaalt over de geschiedenis 
van het Bangertgebied, het belangrijkste fruit-
gebied van Noord-Holland, dat nu teloor gaat 
aan woningbouw. 
Het boek kost 27 Euro 50 en het kan op de 
tentoonstelling gekocht worden. Ook is het 
nog te koop bij De Gortla, Noorderdracht 29, 
Oosterblokker. (En dat natuurlijk zolang de 
voorraad strekt) 

Op zondagmiddag 26 oktober organiseren 
wij weer een tentoonstelling in cafe de Wit-
te Valk.  
 
Om half twee starten wij met een kort over-
zicht van het leven van de in juli overleden 
Ab Knol. Ab heeft verschillende films over 
Zwaag gemaakt en dank zij hem kunnen we 
deze nu aan u laten zien.  
De eerste film, die we deze middag vertonen 
is de film die hij heeft gemaakt over de carna-
valsviering in 1970. Vele bekende gezichten 
komen voor op deze unieke film.  
De film is door ons al eerder vertoond, maar 
omdat er zoveel mensen op staan, leek het ons 
leuk om deze nogmaals te vertonen.  
Als tweede film van Ab laten we u de dorps-
film van 1968 zien. Ook deze film is al eens 
eerder door ons gedraaid, maar uit reacties 
van velen blijkt, dat dit soort films best binnen 
korte tijd herhaald kan worden. En als hom-
mage aan Ab zijn we graag bereid dit te doen. 
Hopelijk beleeft u er veel plezier aan. 
 
Verder hebben we nog een fototentoonstelling 
ingericht die als titel heeft: “Zwaag, hoe het  
vroeger was en nu is.” Met de snelle verande-
ringen in ons dorp is het leuk om te zien, hoe 
het er vroeger  uitzag en hoe het er nu uitziet.  
 
De entree voor deze middag bedraagt 2 Euro 
en een persoon per donateurskaart heeft vrij 
toegang. De zaal is vanaf 13.00 uur open. 
Donateurs hebben tevens de gelegenheid hun 
kalender 2009 op te komen halen en tevens 
bestaat de mogelijkheid u voor het nieuwe 
jaar als donateur op te geven. 

BESTUUR 

Helaas hebben in de afgelopen tijd twee be-
stuursleden van onze stichting hun werkzaam-
heden beëindigd. Dat vinden wij erg jammer. 
Gelukkig zijn ze nog wel bereid zich als vrij-
williger voor de stichting in te zetten.  
Wij zijn dus op dit moment op zoek naar men-
sen, die ons behulpzaam willen zijn.  
In ieder geval zoeken we iemand voor het 
secretariaat en iemand voor het onderhoud 
van de website.  Ab “Appie” Knol in het ballenhok bij de Westfriezen. 


