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IN MEMORIAM

Leo van Namen
Op 27 april 2018 is ons PR bestuurslid en webmaster Leo van Namen op bijna
71 jarige leeftijd overleden. Na een jarenlang gevecht met zijn ziekte en met
uitzicht op een geheel nieuwe behandelmethode heeft hij toch nog geheel
onverwachts de strijd verloren.
In een sfeervolle ambiance in Heinenoord is daarna afscheid genomen van Leo.
Wij wensen Barry en de overige familieleden alle rust en sterkte toe om dit verlies
te verwerken. Wij zullen Leo gedenken als een buitengewoon consciëntieus en
aimabel bestuurslid. Onder zijn bezielende leiding is een volledig vernieuwde
en gemoderniseerde website ontstaan. Zijn inzet en professionaliteit kan een
ieder tot voorbeeld dienen. Ook wij zullen hem node missen.
Bestuur HVZ en Stichting Vergulde Swaen

Van de voorzitter
Het kalenderjaar is al 4 maanden onderweg als ik dit
schrijf. De tentoonstelling Blik op het verleden is net
beëindigd en we zijn al weer druk bezig met Een
eeuw EHBO Zwijndrecht die op 20 april zal worden
geopend en op 21 april voor het publiek te zien zijn.
Het wordt een druk jaar! Ook ik zal moeten wennen
aan een nieuwe taakverdeling. Kon ik eerst lekker rustig
doorgaan met mijn WIR activiteiten, nu moet ik aan mijn
bestuursleden wennen en wat nog belangrijker is, zij aan mij!
Na de wisseling van de politieke macht in Zwijndrecht, gaan
we ook weer door met het monumentenbeleid van
Zwijndrecht. Er staat een grote subsidie aanvraag op stapel
waar wij samen met de stichting Kasteel Develstein geld
vragen aan de provincie Zuid Holland, waarover later meer.
Kortom we hoeven ons niet te vervelen. Zoals ik al op de
Algemene Leden Vergadering had gezegd, heb ik ook nog

een gewone dagtaak op de TU Delft en ben ik alleen op
woensdagmiddag in de Swaen. Daar ben ik altijd aanspreekbaar over ideeën en op- en aanmerkingen van onze leden.
Wil je via e-mail contact, dan kan dat via info@swaen.org. Veel
plezier de komende maanden en laten we hopen op mooi
weer! Tot ziens in de Swaen.
Kees Klootwijk, voorzitter
Naschrift:
Deze krant was gedeeltelijk voorbereid en zou in de maand
mei worden uitgebracht. Zoals elders in deze krant is vermeld
heeft het overlijden van Leo van Namen het verschijnen van
deze krant vertraagd. Onze excuses hiervoor, want hierdoor is
het rondzenden van Swindrecht Were ook vertraagd.

OPROEP VOOR EXPOSITIE SIGARENBANDJES (start sept/okt.2018)
Gevraagd in bruikleen: sigarenbandjes (verzamelingen/albums); aanverwante artikelen zoals sigarendozen, -blikken,
-asbakken, tafelasbakken, asbakken op poot, rookstellen, rooktafeltjes, enz. Verhalen over de voormalige tabaksindustrie in
Zwijndrecht zijn zeer welkom.
U kunt contact opnemen met Klazien Odekerken, coördinator exposities e-mail: klazien@odekerken.net
of telefoon: 078-619 16 73.

Interview Kees
Kees Klootwijk, 62 jaar jong, geboren in de Jan Luijkenstraat
in Zwijndrecht en, op een periode van 1 jaar na, altijd
woonachtig geweest in Zwijndrecht. Ik heb mijn opleiding
gehad op de Eben Haezerschool (ook wel de Koekkoek
school genoemd) en daarna op Develsteincollege.
Momenteel werk ik op de TU Delft in de ICT. Getrouwd (met
Tinka) en geen kinderen.

Ledenaantallen van verenigingen staan in Nederland onder
druk. Het bestuur van de HVZ stelde in 2004 voor 2006
duizend leden in het vooruitzicht, het huidige beleidsplan
mikt op 1000 leden in 2020. In het begin van dit decennium
kwamen we boven de 600 leden, hetgeen nu lijkt te
stabiliseren rond de 650. Wat acht je een reëel aantal voor de
komende jaren en hoe denk je dat te bereiken?
Bekendheid is de sleutel voor deze problematiek. Als de
mensen in Zwijndrecht op school gaan, dan moeten ze toch
minstens 1 maal in de Swaen zijn geweest. Als je op de
middelbare school geschiedenisles krijgt, dan hoort daar ook
een speciale geschiedenisles bij over Zwijndrecht.
Als mensen op dat moment in aanraking komen met de HVZ
(hetzij op school, hetzij in de Swaen), dan hoop ik dat er meer
belangstelling komt voor het in stand houden van de kennis
van het verleden van Zwijndrecht. Hoe meer mensen met ons
in aanraking komen, hoe meer kans is er dat ze lid willen
worden. Zeer zeker als we de contributie laagdrempelig
kunnen houden.

Het voorzitterschap van de HVZ is niet je eerste bestuursbaan, wat is je ervaring op dat gebied?
Ik ben tot 2 jaar terug altijd af en aan in het bestuur geweest
van de plaatselijke volleybalvereniging, eerst Delta en
daarna Switch ’89. Ik heb daar diverse functies bekleed
waaronder secretaris en voorzitter. Ik ben ook Regio
bestuurslid geweest bij de Nederlandse Volleybal Bond
(Nevobo) en was daar verantwoordelijk voor Ontwikkeling en
opleiding.
Je bent al jaren actief binnen de HVZ/WIR, wat houdt dit
werk in?
De WIR is een werkgroep die verantwoordelijk is voor de
registratie van objecten en documenten in de Vergulde
Swaen. Wij fotograferen deze items en registreren wat het is,
waarvoor het gebruikt werd en waar het zich bevind in het
pand. Op deze manier ontstaat een grote digitale database
die raadpleegbaar is voor mensen die daar belangstelling
voor hebben. Als mensen informatie willen hebben over
bepaalde zaken, dan zijn wij tevens behulpzaam met het
zoeken. Niet alle objecten kunnen wij tentoonstellen in de
Swaen, daarvoor ontbreekt het ons aan de ruimte.
We hebben dus een groot gedeelte opgeslagen in het depot
en in de bibliotheek.

De HVZ is anno 2018 financieel gezond, maar het is
geen vetpot. Zie je naast de contributie inkomsten nog
groeimogelijkheden?
Financieel groeien van een vrijwilligers organisatie buiten de
contributies om, kan alleen worden gerealiseerd door
activiteiten te ontplooien die geld opleveren en door
sponsoren. Met onze huidige sponsoren zijn we heel blij,
maar er is altijd ruimte voor meer. Dat hoeft niet altijd
duizenden euro’s te zijn, ook kleine bedragen zijn van harte
welkom. Ook hier is de bekendheid belangrijk, want als ik bij
een bedrijf binnenstap en praat over sponsorschap en men
weet niet eens wat de HVZ en / of De Vergulde Swaen is, dan
wordt het moeilijk praten.

Wat komt er bij je ambities als voorzitter van de HVZ op de
eerste plaats?
Mijn eerste aandachtspunt is het verder vormgeven en
leiding geven aan het bestuur van de vereniging en de
beleidsplannen. Het verder moderniseren van alle taken,
zodat de taak van de vrijwilligers verlicht en aangenaam
wordt en blijft. Dat daar soms impopulaire maatregelen voor
moeten worden genomen, moet in ieder geval goed
besproken en begeleid worden.

De HVZ manifesteert zich nog niet echt op de sociale media.
Is dat ook niet nodig, of gaat daar wat gebeuren?
Het betreden van de sociale media kan heel belangrijk zijn,
maar is tevens een valkuil waar je je van bewust moet zijn.
Het domweg openen van Facebook of Twitter accounts heeft
totaal geen nut als er geen goede opvolging is. Wie gaat de
vragen analyseren en beantwoorden, hoe zet je een discussie
op en blijf je ook betrokken bij de discussie etc. Iets roepen
op sociale media en vervolgens weglopen doet meer schade
dan goed.

Zie je wat de kerntaken van de vereniging (exposities,
lezingen, collectiebeheer e.d.) betreft, specifieke
ontwikkelingen?
Ja, in ieder geval is in de afgelopen jaren duidelijk geworden
dat we wat strenger moeten worden met ons verzamelingsbeleid, zoveel ruimte hebben we namelijk niet in de Swaen.
Verder is het duidelijk dat de door ons opgezette exposities
veel lof oogsten van de bezoekers, alleen is het wel nood
zakelijk dat er meer bezoekers de weg naar de Vergulde
Swaen weten te vinden. Daar kom ik nog op terug.
De lezingen zijn steevast goed bezocht en heel vaak moeten
we helaas mensen weigeren omdat we vol zitten. Ook hier
bepaalt de beperkte ruimte de toegankelijkheid van de
lezingen.

Als je de man op de straat vraagt of hij bekend is met
De Vergulde Swaen, blijken velen die toch al lang in
Zwijndrecht wonen vraagtekens in hun ogen te krijgen.
Dat ga jij veranderen neem ik aan
Dit is een moeilijk onderwerp, dat blijkt uit mijn antwoorden
hierboven al. Die bekendheid is essentieel voor ons bestaan
en voortbestaan. We zullen daar echt iets mee moeten doen.
Het is fijn als onze eigen vrijwilligers posters van de exposities
ophangen, maar dat wordt ook niet door iedereen gelezen.
Ik denk dat we hier iets structureels aan moeten doen. Zoals
ik al zei via de lagere en middelbare scholen en misschien wel
via de gemeente. Ik kan me zo voorstellen dat alle nieuwe
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inwoners van de gemeente een uitnodiging krijgen om bij
ons een presentatie te krijgen over de geschiedenis van
Zwijndrecht. Misschien in de vorm van een flyer met daarop
de uitnodiging om deze presentatie bij ons te komen
bekijken. Als er leden zijn met nog meer ideeën... graag!

bestuur bespreken. Voorlopig zit ik nog aan een baan bij de
TU Delft vast, dus ik ben niet altijd aanwezig. Ik blijf altijd
bereid om met iedereen te praten over zijn ideeën,
uitdagingen en klachten. Ik ben in principe elke woensdagmiddag van 13.00 tot 16.00 uur aanwezig, op andere
momenten moet je even een afspraak met me maken.

Wat ben ik vergeten te vragen?
Buiten mijn voorzitterschap blijf ik uiteraard doorgaan met
de WIR, of er nog andere taken bijkomen zullen we met het

Verslag ALV 28 maart 2018
28 maart 2018 was er weer de jaarlijkse
Algemene Ledenvergadering.

en hadden zich herkiesbaar gesteld. Zij werden zonder
tegenstem herkozen.
De voorzitter a.i. werd definitief gekozen en als nieuwe
voorzitter gaf hij uitleg over het jaarplan 2017 of 2018 en
de missie van de historische vereniging.
Het laatste punt van de vergadering was zoals altijd de
rondvraag. Er werden echter geen vragen gesteld de
vergadering werd gesloten.
De aanwezigen konden nog vertoeven in de gelagkamer
onder het genot van een drankje en een snack. Waarna
iedereen waarschijnlijk voldaan huiswaarts keerde.

De voorzitter a.i. opende de vergadering door iedereen
hartelijk welkom te heten. Na de opening werd er een minuut
stilte gehouden voor de overledenen van het afgelopen jaar.
Overgegaan tot de orde van de dag werden de notulen van
de ALV 2017 en het verslag van de secretaris over 2017 zonder
commentaar afgehamerd.
De penningmeester gaf uitleg over de financiën in 2017.
de kascommisie las het verslag voor waarna de financiële
stukken werden goedgekeurd. De penningmeester heeft
daarna de begroting voor 2018 toegelicht.
Het volgende punt van de agenda was de bestuurs
verkiezing. Twee leden van het bestuur waren aftredend

Rob Kaim, secr. HVZ.
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sels, prijzenbekers, medailles, foto’s
wordt een overzicht gegeven.
Halverwege de vorige eeuw werd het
archief door brand vernietigd.
Oude foto’s, liefst uit de zwart-wit
tijd, zijn daarom alsnog welkom. Indien
wij er een kopie van mogen maken krijgt u de
originele foto’s retour. Ook reanimeren en aanleggen van
verband komen aan de orde en deze vaardigheden mogen
door de bezoekers praktisch geoefend worden.
Voor kinderen/kleinkinderen is een krat met verbandspullen
voorhanden, zodat ze zich als hulpverlener kunnen uitleven
met rollen verband, pleisters en mitella’s.
Tot en met 16 september is deze expositie Een eeuw EHBO
Zwijndrecht te bezoeken.
Vakantiesluiting 14 juli t/m 26 augustus.

Vrijdag 20 april werd in De Vergulde Swaen de expositie
Een eeuw EHBO Zwijndrecht feestelijk geopend in het
bijzijn van genodigden, EHBO bestuur, vrijwilligers van de
Historische Vereniging Zwijndrecht .
In 1917 werd de EHBO Vereniging Zwijndrecht opgericht.
Vorig jaar leek het er op dat de honderdjarige vereniging,
na het vol maken van de eeuw, er een punt achter zou zetten.
Niets is minder waar; de vereniging gaat door met een nieuwgevormd Bestuur.
Na het welkomstwoord door Klazien Odekerken, coördinator
exposities, werd de tentoonstelling geopend door Loes
Jansen, voormalig EHBO bestuurslid en vele jaren actief lid
van de vereniging.
Na de openingshandeling waren er bloemen voor het EHBO
bestuur en na een eerste bezichtiging waren er hapjes en
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De Officier

De Terugblik van: Annie Koorneef- van Breugel

Graag wil ik het verhaal van mijn broer Leen nog afmaken wat
de naam De Officier van de tuinderij aan de Lindelaan, nu
Jeroen Boschlaan betreft. Zo ontstond Officiersvliet.
In de Franse tijd wilde een officier van de Develweg naar de
Rotterdamseweg. Een spoorlijn was er nog niet en al helemaal
geen gewone weg. Alleen over de tuinderij liep een pad naar de
Rotterdamseweg. Dat pad werd steeds gebruikt door een
overste, een officier, die naar de Rotterdamseweg moest. Later
konden wij zelf over ons eigen land naar de Rotterdamseweg
lopen.

Nooit heb ik vergeten hoe mijn moeder in
1934 een verband aanlegde bij mijn vader;
zij had sinds 1923 haar EHBO- diploma.
Annie Koorneef- van Breugel (1931) is de zus van Leen van Breugel (zie De Terugblik
van maart 2018) en de oudste uit het gezin. Nadat zij in de laatste Mededelingenkrant
had gelezen dat er een expositie kwam over de EHBO in Zwijndrecht, benaderde zij
onze vereniging en vertelde daar dat zij haar man had leren kennen op de
EHBO-cursus in1951. Vandaar dit interview met nogmaals iemand uit deze levens
lustige familie met een brede belangstelling...

Wat zijn je vroegste herinneringen die met de EHBO te maken hebben?
Toen ik vier was, gebeurde er een ongeluk op onze tuinderij aan de toenmalige
Lindelaan, nu Jeroen Boschlaan.
Door onze knecht Kees werd de mest op een klamp (hoop) gestort. Deze mest moest
met een riek over het land verspreid worden vanuit de lorrie (wagentje op rails).
Per ongeluk werd de riek in mijn vaders enkel geprikt. Deze bloedde uiteraard behoor-

lijk. Mijn moeder Aaltje (1903) was een daadkrachtige vrouw
en legde vakkundig een verband aan bij vader Dingeman.
Ik stond te kijken, was vier jaar en ging gelijk nadoen wat mijn
moeder had gedaan. Even later liep mijn broertje Jan ook
met een verband om. De gebeurtenis heeft diepe indruk op
mij gemaakt. Ik wilde, net als mijn moeder, ook mijn EHBOdiploma halen wanneer ik groot was.

zwager Rinus Groenendijk en Kees Verkerk, de instructeur die
het altijd had over handje en voetje.
Op de zaterdagmiddag deden zij samen mee aan EHBOwedstrijden in Americain Dordrecht. Daar kregen zij dan een
papier met de opdracht, zoals bijvoorbeeld: Wat te doen bij
een verkeersongeluk?. Vaak wonnen zij dan een vaantje voor
de club. In die tijd was Wim van Pelt voorzitter, Stormezand
secretaris en Wim Bakker penningmeester.
Jaap en Annie trouwden in 1958 en kregen een zoon en twee
dochters. Zij woonden o.a. in de Jupiterstraat, Harseveld en
Rotterdamseweg Tomadoterrein, waar Annie nu nog woont.
Jaap werkte bij Euryza Rijstmolen Howard en Co. als
expeditie- chef. Hij haalde zijn Middenstandsdiploma en
ging, naast zijn baan, werken als zelfstandig verzekerings
agent. Hij had er duidelijk plezier in, kwam vaak 's avonds bij
de mensen thuis en was dus veel weg. Hij hield van dit werk
en zijn blik werd verruimd door de vele contacten met
mensen.
Jaap overleed in 2016 en werd op de Jeroen Boschlaan
begraven.

En zo gebeurde het ook?

Levenslust

Inderdaad, in 1951 stuurde moeder mij naar de EHBO-cursus
die gehouden werd in de toenmalige openbare kleuterschool
onderaan de dijk tegen de Lindelaan.

Annie nam het leven zoals het kwam en had daar plezier in.
Zij kon erg mooi borduren. Toen zij nog bij haar ouders
woonde, ging ze vijf jaar naar de huishoudschool op de
Steegoversloot in Dordrecht, naast de rechtbank; een
gebouw met leibomen ervoor; nu nog steeds. Op de hoek
van de Steegoversloot zat een handwerkwinkel; daar kon zij
gaan werken. Echter, moeder Aaltje wilde nu zelf plezier van
Annie hebben. En zo gebeurde het. Annie ging thuis de
huishouding doen.

Wat is je daarvan bijgebleven?
Een niet onbelangrijke gebeurtenis. Ik heb daar mijn man
Jaap Koorneef (1926) ontmoet!

Jaap Koorneef
Jaap Koorneef was geboren in De Groote Lindt. Van 1947 tot
1950 was hij militair geweest in voormalig Nederlands Indië.
Daarna volgde hij de EHBO-cursus in Zwijndrecht met zijn
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De artikelenreeks De Terugblik

Vond je het niet jammer dat je na de huishoudschool
thuis werd ingeschakeld?

wordt geschreven door Carla de

Zeker niet; het was altijd een eind lopen naar de Steegoversloot.
Bovendien hield ik ervan om in de tuinderij te helpen: 's zomers
oogsten, bonen plukken, bloemkool hakken en meloenen
oogsten onder het plat glas; 's winters kousen stoppen en kleding
naaien of verstellen ;het was hard werken, maar ik had er plezier
in. Zo waren mijn ouders ook, zij waren beiden opgewekte
persoonlijkheden.

Klerk, vrijwilliger bij de
Mededelingenkrant van de
Historische Vereniging Zwijndrecht.

Drie lezingen in september 2018
Maurice de Jongh houdt woensdag 12 september 2018 een
lezing over BOERDERIJ VAN DE FAMILIE PONS (’t Hoff).
Het gebied rond de voormalige boerderij van de familie Pons
kent een lange en turbulente geschiedenis. Vanaf de elfde
eeuw werd er niet alleen gewoond en gewerkt, maar bovendien was het eeuwenlang de belangrijkste zetel van de
bestuurders van Groote Lindt: de familie van ‘t Hoff. In de
jaren vijftig vonden er veel veranderingen plaats. Zo brandde
de boerderij af en werd, met de aanleg van de Blauwe brug,
de grootte van het terrein gehalveerd. Toen uiteindelijk ook
de familie Pons vertrok, kreeg de boerderij een nieuwe
functie. Het werd een sporthal en later een fitnesslocatie.
Tegenwoordig is er een boksschool in gevestigd. Maurice de
Jongh neemt u mee naar de rijke geschiedenis van de
boerderij en het omliggende gebied, en geeft ook een kleine
blik vooruit. Want hoe ziet de toekomst van de boerderij
eruit? Hoe zou die toekomst kunnen zijn?
Boerderij van de familie Pons ('t Hoff).

LEZING KRIS
KR AS DOOR
ZWIJNDRECHT.

Hans Brouwer komt op woensdag 19 september 2018 met
een Lezing Kunstgeschiedenis:
DE ITALIAANSE RENAISSANCE
(Da Vinci Michelangelo etc.);
op woensdag 26 september 2018:
DE BAROK ALS TIJDPERK, Italië, Frankrijk, Nederland
(de Gouden Eeuw).
Aanvang lezingen 20.00 uur / inloop 19.30 uur /
Reserveren gewenst
Per HVZ lidmaatschap 1x gratis toegang; partners en
niet-leden betalen € 2,50.
Reserveren tijdens openingsuren van De Vergulde Swaen
aan de balie of telefonisch 078-612 56 81 of e-mail:
klazien@odekerken.net of telefoon 078-619 16 73

LEZING

KRIS KR AS
DOOR ZWIJNDRECHT

Vakantiesluiting
Vergulde Swaen

door Ko Barendrecht

op woensdag 25 april 2018
Over bijzondere mensen, bedrijven, plekken
en situaties uit het verleden van Zwijndrecht.

Vanwege de vakantie
zal De Vergulde Swaen
gesloten zijn van
14 juli t/m 26 augustus 2018.

Op woensdag 25 april gaf Ko Baren
drecht voor een uitverkochte bovenzaal
zijn lezing. In een reis Kris Kras door
Zwijndrechts verleden kwamen de
zalmvisserij, het Veerplein, de dicht
gevroren Oude Maas, de Tweede Wereldoorlog en tal van
interessante onderwerpen aan de orde.

Aanvang 20.00 uur / inloop 19.30 uur / Reserveren gewenst.
Per HVZ lidmaatschap 1x gratis toegang; partners en niet leden betalen € 2,50.

Reserveren tijdens openingsuren van De Vergulde Swaen aan de balie of telefonisch
078-612 56 81 of e-mail: klazien@odekerken.net.

Historische Vereniging Zwijndrecht

Oudheidkamer De Vergulde Swaen
Rotterdamseweg 53-55, Zwijndrecht

Openingstijden:
woensdag en zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur en
zondag van 14.00 tot 17.00 uur.
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Terugblik Wintervoorleesavonden 2018
Op de woensdagavonden van 31 januari tot 7 maart werd er
traditiegetrouw voorgelezen in de stijlkamer van
De Vergulde Swaen.

Wintervoorleesavonden
woe 31/1/18 – René van den Berg; woe 7/2/18 – Felix Heijnen;
woe 14/2/18 – Pieter Taselaar;
woe 21/2/18 – Wil Hofland; woe 28/2/18 – Nelleke van Pelt;
woe 7/3/18 – Dominic Schrijer & Gerard de Wit

René van den Berg beet het spits af met passages uit o.a.
Het Dagboek van Anne Frank, de novelle Wierook en tranen
van de Vlaamse auteur Ward Ruyslinck en de oorlogsroman
Het bittere kruid van Marga Minco;

Voorleesmiddag
dinsdag 13 maart 2018
Arie van Pelt leest uit het welbekende
Geheime dagboek van Hendrik Groen, 83¼ jaar

Sfeervolle en gezellige avonden
bij de ‘open haard’

Aanvang 20.00 uur, inloop 19.30 uur
Prijs: € 8,- per avond incl. koffie/thee drankje/hapje

Felix Heinen las van Tommy Wieringa het dramatische verhaal
De dood van Murat Idrissi;

Reserveren gewenst:
e-mail klazien@odekerken.net
tel: 078 - 619 16 73

Pieter Taselaar vulde de avond met prachtige Gedichten,
Godfried Bomans en Oscar Wilde;

Aanvang 14.00 uur, inloop vanaf 13.30 uur
Kosten: € 8,00, inclusief koffie/thee en drankje/hapje
Reserveren gewenst:
e-mail klazien@odekerken.net, tel: 078 - 619 16 73

Historische Vereniging Zwijndrecht

Historische Vereniging Zwijndrecht

Oudheidkamer De Vergulde Swaen
Rotterdamseweg 53-55, Zwijndrecht

Oudheidkamer De Vergulde Swaen
Rotterdamseweg 53-55, Zwijndrecht

Openingstijden:
woensdag en zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur en
zondag van 14.00 tot 17.00 uur.

Openingstijden:
woensdag en zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur en
zondag van 14.00 tot 17.00 uur.

Wil Hofland las uit Gigengacks reizen van Nelleke
Noordervliet;
Nelleke van Pelt las de aangrijpende novelle Adress
Unknown van Kathrine Kressman Taylor;
als afsluiting: Zalig uiteinde meneer Lisowski van
Hendrik Groen;
De feestelijke slotavond Muziek en Verhalen werd
gehouden in de gelagkamer. Burgemeester Dominic
Schrijer met Gerard en Johanneke de Wit maakten er
weer een ware muzikale happening van met Bach in
de hoofdrol.
De kennis van het publiek werd getest met een
heuse muzikale kwis en samen werd met veel
enthousiasme een choral ten gehore gebracht.
Voor 2019 staat Muziek en Verhalen alweer op het
programma!
Voor dinsdag 13 maart was een extra voorlees
middag gepland.
Arie van Pelt las uit het welbekende Geheime dagboek
van Hendrik Groen.
Ook deze voorleesmiddag vraagt om een vervolg in
2019.
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