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Van de voorzitter

Expositie 70 Jaar Bevrijding geopend

Met het oog op de komende vakantietijd is een
voorzichtige terugblik op het eerste half jaar wel
geoorloofd. Deze eerste maanden hebben voor het
bestuur vooral in het teken gestaan van plannen
maken, financiën regelen, de huishoudelijke dienst
op orde houden, exposities organiseren en onze
‘verzameling’ registreren. In de Algemene Ledenvergadering hebben we deze zaken gepresenteerd
en verantwoording voor afgelegd. De invulling en
uitvoering gaan tot nu toe naar wens, maar we
hebben wel enigszins moeten improviseren omdat
we Daan Groeneveld missen. Daan, een
belangrijke speler binnen ons bestuur, is om
gezondheidsredenen voor een zeer lange periode
uitgeschakeld. En dat gaan we merken. Dankzij
(extra) inzet van vrijwilligers is tot nu toe alles
gelukt, maar we moeten wel werken aan een
definitieve oplossing.
Hoogtepunten in 2015 zijn toch weer de exposities
en publicaties; het ‘zichtbare’ deel van onze
inspanningen. Zie elders in deze uitgave de
kalender van komende exposities en andere
wetenswaardigheden die wij met u, onze leden,
willen delen. Veel leesplezier en (namens het
gehele bestuur) wens ik u een goede zomer.

Op 29 april 2015, de dag dat het precies 70 jaar
geleden was dat concentratiekamp Dachau werd
bevrijd, is de exposite rond het thema 70 Jaar
Bevrijding geopend. De openingshandeling werd
verricht door Ada Boshuizen – Dorsman, die als
18-jarig meisje aan het einde van de oorlog de
teksten typte voor de illegale verzetskrant
“Het Dagblad”.

Jan van Dalen, Voorzitter

Komende tentoonstellingen
125 jaar Gereformeerde Kerk
Van 26 augustus t/m half november 2015. Een
herinnering aan de ontwikkeling van de Kerk aan
de Rotterdamseweg, met foto’s, documenten en
voorwerpen die al lang niet meer in gebruik zijn.
Expositie over Schokbeton
Van 28 november 2015 t/m eind maart 2016. De
meesten van u kennen dit bedrijf en velen uit
Zwijndrecht hebben er gewerkt. In de expositie
komt ook een professionele uitleg van het unieke
en wereldberoemde patent over het ‘schokken’ van
beton.

Verzetskrant “Het Dagblad” 14 mei 1945
Naast exemplaren van Het Dagblad (iets beter
leesbaar dan hierboven afgedrukt) worden op de
expositie interessante objecten en foto’s getoond.
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Op de expositie kunt u o.a. aantreffen:







Uniformen, helmen en militaire petten van
zowel de geallieerden als de vijand.
Militaire- en verzetsonderscheidingen,
herinneringsmedailles.
Bevrijdingskaarten, - tegels, -blikken en –
bekers.
Persoonsbewijzen, distributiestamkaarten en
bonkaarten.
Lieftinck tientje en andere bankbiljetten en
munten van voor en na de Bevrijding.
Documenten en foto’s van het
ambulancevervoer in Zwijndrecht in 1944/1945.

Op 5 mei werd burgemeester Schrijer rondgeleid
door Wilko van Dijk (r), uit wiens collectie een groot
deel van de getoonde voorwerpen afkomstig is.
Het bestuur wil ook in het bijzonder de vrijwilligers
bedanken die letterlijk dagen hebben gewerkt aan
de totstandkoming van deze mooie expositie.
Mocht u de expositie nog niet hebben bezocht dan
bent u van harte uitgenodigd. Schroom daarbij niet
om eventuele belangstellende familieleden, buren
etc. ook mee te nemen en hen te interesseren voor
de activiteiten (en het lidmaatschap) van de HVZ.

b

Ambulance 1945 : Omgebouwde personenauto
Speciaal aandacht is geschonken aan de wijze
waarop in Zwijndrecht de oorlogsperiode wordt
herdacht en hoe de Bevrijding wordt gevierd.
Hierover zijn foto’s en beschrijvingen geëxposeerd
van de oorlogsgraven en vijf oorlogsmonumenten
die in Zwijndrecht aanwezig zijn. Bevrijdingsdag
2015 is in beeld gebracht met een foto-rapportage
van het inhalen van het bevrijdingsvuur (zie ook
elders in deze mededelingenkrant).

29 april 2015: Grote belangstelling bij de opening
van de expositie
In de eerste weken na de opening hebben wij ons
kunnen verheugen in een grote belangstelling van
het publiek. Naast de bezoekers op de reguliere
openingstijden waren de openingsavond met
vrijwilligers en de extra openstelling op 5 mei zeer
succesvol.

Militairen in tenue op de expositie
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Penningmeester (a.i.) voor Stichting
De Vergulde Swaen.
Begin mei heeft het bestuur overeenstemming
bereikt met Bram Valk om als penningmeester (a.i.)
deel te gaan uitmaken van het bestuur van de
Stichting De Vergulde Swaen. Bram Valk is een
geboren Zwijndrechtenaar, woont aan de
Rotterdamseweg en is van huis uit boekhouder.
Er is door beide partijen de voorkeur uitgesproken
voor een ad interim aanpak, omdat we nog niet
weten hoe de gezondheid van Daan Groeneveld
zich zal ontwikkelen.

Rotterdamseweg in 1945, met intocht Canadezen

Het bestuur van de SVS is blij met de komst van
Bram Valk. Behalve zijn financiële deskundigheid is
Bram ook een ervaren bestuurder.
Hij zal binnenkort worden ingewerkt en aan de
vrijwilligers van de HVZ worden voorgesteld tijdens
de Vrijwilligersbijeenkomst op 3 juni.

Impressie ALV 25 maart 2015
Op 25 maart 2015 werd de jaarlijkse Algemene
Ledenvergadering gehouden. Vanaf 19.30 uur
werden de leden ontvangen met koffie en koek.
Zoals gebruikelijk begon de vergadering om 20.00
uur.

Rotterdamseweg in 2015,
links de huidige huisnummers 138-142
De ALV verliep in een ongedwongen sfeer en na
afloop van de vergadering konden de leden nog een
hapje en een drankje nemen of vertrokken
huiswaarts. Het was weer een geslaagde avond.
Rob Kaim, Secretaris

Wintervoorleesavonden 2015
Wanneer u deze mededelingenkrant ontvangt is
het bijna hartje zomer. Toch willen wij nog even
memoreren dat we op 10 maart 2015 de serie
wintervoorleesavonden hebben afgesloten.
Verteller Ronald Roël bleek een aansprekende
keuze gemaakt te hebben van serieuze en
humoristische teksten, waarbij zijn verhalen
muzikaal werden omlijst door gitarist Marcel la
Haije. Oud Hollandse drankjes zoals advocaat en
boerenjongens completeerden de authentieke
sfeer.

25 maart 2015 : Druk bezochte ALV
De notulen werden zonder commentaar
goedgekeurd en vervolgens gingen we over op de
verslagen van de secretaris en penningmeester.
Vervolgens werd het beleidsplan 2015-2016
besproken, werd de penningmeester herkozen en
werd er een nieuw bestuurslid voor de
Communicatie & PR benoemd.
Na het formele deel van de ALV toonde de voorzitter
een aantal foto’s over de periode rond de bevrijding.
Over een foto uit 1945 van de Rotterdamseweg
ontstond enige discussie over de exacte plaats. Na
de ALV is dit ter plaatse uitgezocht, zie beide foto’s.
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Elwin die deze dag zijn 15e verjaardag vierde
droeg de fakkel over aan Hans Borger, de eerste
loper van gymnastiekvereniging O&O, die een
groep enthousiaste leden op de been had gebracht
om als een ‘lopend vuurtje’ het bevrijdingsvuur naar
Zwijndrecht te brengen.” Hiermede was een traditie
ontstaan.

Bevrijdingsvuur naar Zwijndrecht en
onderdeel van onze expositie
Op 5 mei wordt om middernacht in Wageningen het
bevrijdingsvuur ontstoken. Dit vuur is door
estafettelopers vanaf het strand van Normandië
naar Wageningen gebracht en wordt van daaruit
verder naar de Nederlandse gemeenten verspreid.
Het bevrijdingsvuur wordt in de lustrumjaren van de
Bevrijding ook naar Zwijndrecht overgebracht.
Gezien de relatie met onze huidige expositie
volgden wij de dodenherdenking en het ophalen
van het bevrijdingsvuur. Actuele foto’s 4 en 5 mei
zijn inmiddels op de expositie te vinden. Door de
jaren heen heeft de manier waarop het vuur naar
Zwijndrecht komt een sportiever karakter gekregen.
1970
Aanvankelijk werd het vuur opgehaald met een
stallantaarn en per auto naar de gemeentegrens
vervoerd. Vanaf daar werd het vuur, door een
fakkeldrager naar het Raadhuisplein gebracht,
waarna de burgemeester het vuur in ontvangst
nam. Bekend is dat vanaf 1970 (mogelijk eerder?)
tot en met 1985 op deze wijze het vuur naar
Zwijndrecht kwam. Zwijndrecht had toen nog twee
Oranjeverenigingen: “Oranjegetrouw” en “Voor
Vorstenhuis en Vaderland”, historisch gepositioneerd aan weerszijden van de spoorlijn. Beide
verenigingen werkten samen bij het organiseren
van festiviteiten op Koninginnedag/Bevrijdingsdag.
Het ophalen van het bevrijdingsvuur werd echter
stringent bij toerbeurt gedaan door bestuursleden/
vrijwilligers van de 2 verenigingen.

1990: Eerste estafetteloop vanaf Wageningen
2015
In 2015 was de groep estafettelopers samengesteld uit leden van O&O en de Roparun en
meldden ook burgemeester Schrijer en wethouder
de Witte zich voor de loopgroep. Samen met een
aantal lopers nam de burgemeester in de
stromende regen in Wageningen het vuur in
ontvangst. Na een nacht met veel regen en wind,
arriveerden de lopers om 10.15 uur aan de
gemeentegrens bij het ziekenhuis. Na een korte
pauze werd vanaf daar het vuur naar het
Raadhuisplein gebracht en de herdenkingsvlam bij
het monument ontstoken.

In 1985 werd het vuur voor de laatste maal met
stallantaarn in Wageningen opgehaald
1990
In 1990 werd besloten de gehele afstand met
estafettelopers af te gaan leggen. Het toenmalige
weekblad Hier Zwijndrecht meldde daarover: “Met
het in ontvangst nemen van het bevrijdings-vuur
door Elwin van Namen uit handen van de
Wageningse burgemeester ging voor Zwijndrecht
bevrijdingsdag 1990 van start.

Op bovenstaande foto ontsteken burgemeester
Schrijer en 4 leden van de estafetteploeg hun
fakkels in Wageningen. In chronologische volgorde
tonen foto’s op onze expositie het verloop vanaf
Wageningen tot op het Raadhuisplein.
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AANWINSTEN

Het raam is geschilderd voor het huis aan de
Duinbeek in Zwijndrecht dat Jacques en Leny van
Dam in 1976 hebben laten bouwen. Beiden zijn in
Dordrecht geboren vandaar de wapens van
Dordrecht en Zwijndrecht. Het is een link naar het
beroep dat de familie Van Dam uitoefende,
aanvankelijk de Glashandel A. van Dam en zn.,
sinds 1977 Glashandel Van Dam en De Koning
B.V..

In het voorjaar van 2015 hebben wij een prachtig
glas-in-lood raam verkregen, vervaardigd door de
Zwijndrechtse glazenier Toon van Dam (19091986). Na de Tweede Wereldoorlog vestigde Toon
zich als zelfstandig glazenier aan de Ringdijk en
verwierf in de daarop volgende decennia veel
opdrachten van particulieren, bedrijven en kerken.
Dit betrof o.a. ook de glas-in-lood ramen voor de
Lindtse Kerk en de Bethelkerk. Bij het maken van
de ramen was soms de gehele familie betrokken;
thuis aan de keukentafel zaten vrouw en kinderen
de honderden bandjes van glas, waarop Toon de
contouren tekende, met glasverf in te vullen.

Het bestuur van de Historische Vereniging dankt de
familie Van Dam hartelijk voor de schenking van dit
bijzondere glas-in-lood raam.

WIE IS WIE ?
Van veel foto’s die de HVZ bezit weten we vaak
wie/wat er op staat en wanneer de plaatjes zijn
genomen. Maar van een groot aantal foto’s weten
we dat ook niet, zoals de hier afgebeelde ‘kiekjes’.
De foto’s komen uit een albumpje waarin een
twintigtal foto’s zijn opgeslagen.

Sommige van de foto’s zijn (niet op volgorde)
genummerd, enkele vermelden data in juni en juli
1936. Op de achterzijde van bovenstaande foto
staat: “ P. Oosthoek Abbenbroek “.

Op het raam, dat sinds kort in de gelagkamer in De
Vergulde Swaen een prominente plaats heeft
gekregen, staat de afbeelding van een glasblazer.
Op deze manier werd in de middeleeuwen het glas
voor de ramen gemaakt. De afmetingen van het
glas waren toen zeer beperkt vandaar de kleine
ramen in oude koopmanshuizen.
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Wie kan ons meer vertellen over deze fotoserie?

DE TERUGBLIK
van PAUL HOOGERWERF
Interview Carla de Klerk
“Met vragen of problemen kwamen de mensen
vanzelf bij mij terecht”.
Paul Hoogerwerf werd in 1970 als maatschappelijk
werker geïnstalleerd bij de VOZ (Unilever) in
Zwijndrecht. Toenmalig directeur Kort noemde hem
“het geweten van het bedrijf”. Die uitspraak
typeerde Paul helemaal. Daarvoor was hij hoofd
van de loon- en salarisafdeling. Tevens was hij
verantwoordelijk voor sociale verzekeringen. Zeer
gedreven vervulde hij daar 40 jaar zijn taak en
kwam vaak op voor de werknemers. Hij voelde zich
als een vis in het water. Maar dan zwem je ook
vaak tegen de stroom in. En dat riep nogal eens
weerstand op. Sinds 1962 was hij raadslid voor de
Partij van de Arbeid. Daar kon hij veel van zijn
idealen verwezenlijken, tot 1982.

Paul (de jongste) met ouders en broer ca. 1930
. Hij moest op zeer jonge leeftijd gaan
werken en mede daardoor had hij een opstandig
karakter. De arbeidsomstandigheden waren slecht.
Hij werd socialist en keerde zich af van het geloof,
evenals mijn moeder. Ons gezin had zeven
kinderen geteld (één meisje werd slechts drie
maanden); ik was een nakomertje. Mijn moeder
werd ziek en overleed in 1934, 49 jaar oud; ik was
toen zes jaar. Mijn oudere broer was 18. Vier
maanden woonde ik bij mijn getrouwde katholieke
zus in de Emmastraat. Daarna haalde vader mij
weer terug naar huis. Hij wilde beslist niet meer dat
ik katholiek werd opgevoed. Vaak ging ik met hem
mee op de baggermolen. Dan sliep ik bij hem in de
kooi. Daar zag ook ík de slechte
arbeidsomstandigheden.”
“En toen kwam de oorlog...”
“ Inmiddels waren mijn vader en ik verhuisd naar
de wijk Krispijn in Dordrecht en er kwam een
huishoudster, een moderne vrouw, met wie hij in
1939 trouwde. In 1941, toen mijn vader 61 jaar
was, kwam hij tragisch om het leven op het
baggerschip toen hij voor een reparatie op de
emmerladder van de baggermolen was
geklommen. Iemand zette die op dat moment in
werking. Helaas is de toedracht nooit helemaal
duidelijk geworden. Nu moest ik met mijn
stiefmoeder de oorlog doorkomen. Ik ging naar de
ambachtsschool op de Reeweg in Dordrecht,
haalde het diploma in 1943 en wilde daarna naar
de machinistenschool. Echter voor een stage werd
ik afgekeurd vanwege mijn ogen. Daarom
solliciteerde ik bij de VOZ in Zwijndrecht. Ik kon
loopjongen van de portier worden en begon daar
op 17 mei 1943.

Paul en Fie Hoogerwerf tijdens het interview
“Wat maakte jou tot zo'n gedreven
persoonlijkheid?”
“Mijn jeugd. De oorsprong van mijn familie ligt in de
Kijfhoek. Onze stamboom gaat terug tot 1631. Elf
voorvaderen waren kerkmeester in de Kijfhoekkerk.
Ik werd geboren op 28 november 1927 in de Prins
Hendrik Dwarsstraat in Zwijndrecht, bij het
Klompenstraatje tegen de Onderdijk. Mijn vader
was hervormd. Zijn beroep was baggeraar; hij was
vaak ver van huis en had bij het werk aan het
kanaal van Terneuzen naar Gent mijn Belgische,
katholieke moeder Sylvia de Baets ontmoet die uit
een gezin van 18 kinderen kwam. Mijn vader was
twee jaar toen diéns vader overleed
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Burgemeester Slobbe noemde de organisatie “Een
socialistische club met een kapitalistische
benaming”.
In 1987 werd Paul ook nog bestuurslid (secretaris)
van zwembad “De Hoge Devel” in Zwijndrecht.

Mijn vader was fel anti- nazi geweest en ik had op
mijn kamer in Krispijn een anti-nazi museum
gemaakt. Er was een radio onder de vloer en ik
verspreidde illegale verzetskrantjes voor een
communistische groep. In datzelfde jaar kwamen
de Duitsers ons huis vorderen. Met de buren
verwijderden we snel alle anti- nazispullen en ik
ging naar de Ortscommandant aan de
Burgemeester de Raadtsingel om te vragen waar
mijn stiefmoeder en ik nu moesten wonen. Wonder
boven wonder regelde hij een onderkomen voor
ons aan de Generaal van der Heijdenstraat in
Dordrecht. We kwamen de hongerwinter door en ik
dook regelmatig onder vanwege de razzia's.”
Wanneer Paul dit aan mij vertelt, zie ik af en toe
tranen in zijn ogen. De zorg om een onderkomen,
de honger en kou, de angst, hij ziet het nog steeds
voor zich. Alle data staan nog in zijn geheugen
gegrift.
Na de bevrijding
Paul trouwde in 1952 met Fie Matena uit
Papendrecht en in 1954 gingen zij in Zwijndrecht
wonen.

Paul wordt geridderd door burgemeester
Pijl Hogeweg in 1983
In 1986 begint hij aan de voorbereidingen voor het
seniorencomplex Swinstaete. Er wordt gedegen
onderzoek gedaan naar verschillende
woonvormen. In 1990 is het zover. Swinstaete aan
het Norderstedtplein tegenover winkelcentrum
Walburg is een feit. Paul maakte deel uit van het
bestuur en hij woont er nu nog naar volle
tevredenheid met zijn vrouw. Paul heeft jarenlang
het bewonersblad verzorgd, was medeoprichter
van de Club CD- nu DVD- klassiek, organiseerde
culinaire activiteiten en de bijbehorende catering.
Momenteel maakt hij deel uit van de “poetsploeg”.
Dus stilzitten is er nog steeds niet bij.
Logisch dat er in Swinstaete een zaal naar hem is
vernoemd: de Paul Hoogerwerfzaal! Een terechte
blijk van erkenning voor alles wat Paul heeft
gedaan voor Swinstaete.

Paul in de zestiger jaren
Hij werd hier actief lid van de Partij van de Arbeid
en volgde twee jaar lang politieke cursussen. Van
1966 tot 1973 was hij fractievoorzitter. Hij was zeer
gedreven en leidde daardoor een hectisch leven.
In 1982 werd hem gevraagd om wethouder te
worden. Daarvoor was hem dit al meerdere keren
verzocht. Maar hij was aan het eind van zijn Latijn.
Ziekte maakte een ongewild einde aan zijn
loopbaan. “Ik heb toen een half jaar alleen maar
geslapen...”, vertelt Paul.
Maar Paul herpakt zich en wordt in 1983 secretaris
Stichting Volkshuisvesting Zwijndrecht- Dordrecht.
Het motto was: “Wonen is meer dan een dak boven
je hoofd”.

Swinstaete
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bestemmingsplan bleek echter om procedurele en
formele gronden niet mogelijk. Wel werd unaniem
een motie aangenomen om in een gesprek met de
projectontwikkelaar een ultieme poging te
ondernemen het bouwplan zodanig aan te passen
dat de externe trap niet nodig is. Omdat deze motie
op dat moment het maximaal haalbare was, is de
HVZ hierover wel tevreden, maar het succes zullen
we pas echt vieren als in de uiteindelijke plannen
de trap is verdwenen.

Bestemmingsplan watertoren
goedgekeurd
Op 31 maart 2015 heeft de gemeenteraad
gedebatteerd over het bestemmingsplan dat de
bouw van huizen, kantoren en
horecavoorzieningen nabij de watertoren mogelijk
moet maken. Een week voor deze besluitvorming
hebben wij als bestuur van de historische
vereniging een brief gestuurd aan het college van
B&W en alle raadsleden met het indringende
verzoek in ieder geval niet in te stemmen met de
bouw van een traptoren naast de watertoren. Dit
als een nadere onderbouwing van een eerder
gestuurde zienswijze, waarin de HVZ pleitte voor
planaanpassingen om het historische karakter van
het monument te behouden.

Hoe gaat het nu verder
Op de avond dat het bestemmingsplan werd
aangenomen hebben omwonenden direct
aangegeven zich maximaal te gaan verzetten en
als dat nodig is tot aan de Raad van State. Het is
denkbaar dat dit proces nog wel een jaar gaat
duren, waarbij de uitkomst onzeker is. Aannemelijk
is dat de initiatiefnemer dit verloop niet zal
afwachten en binnenkort de bouwvergunning gaat
aanvragen. Zodra dit het geval is zullen wij als HVZ
het proces weer nauwgezet gaan volgen en waar
nodig ‘in het geweer’ komen. Enkele omwonenden
hebben ons gevraagd waarom de HVZ niet ‘zij aan
zij’ met hen strijdt om overlast in hun wijk te
voorkomen. Bezwaren van de HVZ zullen bij
bezwaarcommissies en/of rechtszaken alleen
ontvankelijk worden verklaard als het ‘belang van
bezwaarmaker’ wordt vastgesteld. Het belang van
de HVZ is het behoud van erfgoed en daar richten
wij dus specifiek onze pijlen op. Dit laat onverlet dat
wij alle begrip hebben voor omwonenden die het
maximale gaan ondernemen om hun wijk leefbaar
te houden.

Meerderheid gemeenteraad stemt in
In de afgelopen periode heeft een HVZbestuursdelegatie inspraakvergaderingen,
carrouselvergaderingen (voorvergaderingen
gemeenteraad) en raadsvergaderingen bezocht,
waarbij tevens in de wandelgangen diverse
raadsleden zijn aangesproken. Opmerkelijk daarbij
was te vernemen dat verschillende raadsleden het
plan als ‘tweede keus’ beschouwen. De mooiste
oplossing, met bijvoorbeeld alleen een terras en
een klein horecapaviljoen, zou beter zijn wat betreft
het behoud van de karakteristieke historische
uitstraling en de rust in de woonomgeving. Om de
toren te onderhouden en voor publiek toegankelijk
te maken zijn echter meer commercieel te benutten
vierkante meters nodig en acht men derhalve het
voorliggend bestemmingsplan de enige reële optie.
Een grote meerderheid van de raad stemde dan
ook in met het bestemminhgsplan en als dit alle
bezwaarprocedures overleeft komt de volgende
inspraakmogelijkheid bij de bouwaanvraag.
Optopping geschrapt, nu de traptoren nog
Na de inspraakrondes is het oorspronkelijk plan
voor een 4 meter hoge glazen opbouw op de toren
geschrapt. Hiermee is het eerste onzinnige idee
verlaten. Een ander voor de HVZ onacceptabel
onderdeel van het plan betreft de bouw van de
externe traptoren. Deze afzichtelijke ‘lanceertoren’
naast de watertoren moet er wat ons betreft beslist
niet komen. Dit standpunt werd, met verwijzing
naar onze brief, door 6 van de 8 raadsfracties
onderschreven. Vastlegging van deze ‘eis’ in het
Colofon

De Vergulde Swaen Mededelingenkrant is een uitgave van, voor en door leden van de Historische Vereniging en vrijwilligers die
zich inzetten voor de Oudheidkamer. Verschijnt (minstens) 3x per jaar. Overname van tekst en beeld is alleen toegestaan met
bronvermelding. Aan de publicaties in deze krant kunnen geen rechten worden ontleend.

ISSN: 1571 – 9766. Oplage: 750 exemplaren. Kopij inleveren voor volgende uitgave: uiterlijk 1 aug. 2015
Redactieadres: Rotterdamseweg 55, 3332 AC Zwijndrecht of via e-mail: verguldeswaen@telfort.nl. De “Vergulde Swaen” is
geopend elke woensdag en zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur en ’s zondagsmiddags van 14.00 tot 17.00 uur. Informatie en
reserveringen: Telefoon 078-6125681
www.swaen.org

8

