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Van de voorzitter

En daar zijn we weer! Al het groen om je heen barst 
uit zijn voegen, Nederland laat zich onberekenbaar 
zien. De ene dag tropisch en de andere dag weer 
ruim 10 graden minder. En hoe gaat het nu met de 

vereniging? Op zich wel goed, maar we hebben nog steeds 
geen nieuwe penningmeester en/of secretaris.  
Welke tentoonstelling loopt er? 100 jaar O&O! Maar daar valt 
het bezoek een beetje tegen. Zijn jullie al wezen kijken?
De contacten met de gemeente lopen inmiddels alweer op 
rolletjes. Er zijn al wat initiatieven te bespeuren, maar daar 
mag en kan ik nog niets over vertellen. Ik kom ook zojuist uit 
de bijzondere Raadsvergadering waarin onze nieuwe 
burgemeester is geïnstalleerd, de heer Hein van der Loo. 
Allemachtig wat een hoeveelheid mensen waren daarbij 
aanwezig! Mooie gelegenheid om onze nieuwe burgervader 
op de Swaen uit te nodigen.
Deze mededelingenkrant bevat een aantal nieuwe rubrieken, 
waarmee we, als ze goed bevallen nog wel wat jaartjes 
vooruit kunnen. Let vooral op de rubriek Van de WIR en het 
nieuwe Omá s Receptenboek. Ik zou zeggen geniet van deze 
krant en van de komende zomer en ik zie jullie wel weer in de 
Swaen of gewoon ergens anders op straat of zo.

Kees Klootwijk, Voorzitter HVZ.  

Modelbouwer gezocht
De HVZ is op zoek naar iemand die een model kan 
maken van de historische vuilniswagen die in  
Zwijndrecht dienst heeft gedaan van 1935-1950. 
Door toedoen van onze vereniging is de kar bewaard 
gebleven. De wagen, die in een zeer slechte staat 
verkeerde, is weer gerestaureerd en staat in het  
Karrenmuseum in Essen (België). Het zou geweldig zijn 
als wij zelf een schaalmodel van deze vuilniswagen 
zouden hebben. Er zijn diverse foto’s in ons bezit. 
Ook is de wagen in detail opgemeten en door de heer 
G. van de Worp in 3D getekend.
 
Voor informatie: 
Clement Blacquière (cjblacquiere@kpnmail.nl).

Van de WIR
 
De Werkgroep Inventarisatie en Registratie (WIR) is één van 
de belangrijkste schakels van de Historische Vereniging.  
Zij bestaat in feite uit de schatbewaarders van de collectie. 
Iedere woensdagmiddag komt de WIR bijeen om de collectie 
van de historische vereniging professioneel vast te leggen. 
Op dit moment bestaat de collectie uit ruim 6000 objecten, 
die aanvankelijk zijn vastgelegd in een basisinventarisatie, en 
nu zijn ondergebracht in een databaseprogramma. 
Regelmatig komen er bij de WIR bijzondere voorwerpen 
binnen, vaak als onderdeel van schenkingen. Denk maar aan 
de bijzondere vazen, die eind vorig jaar door de heer Visser 
geschonken werden. In de meeste gevallen is het meteen 
duidelijk om wat voor voorwerpen het gaat. In andere 
gevallen levert de schenking juist veel vragen op. Zo ook het 
volgende apparaat:
 

Een omschrijving van het apparaat: het voorwerp is gemaakt 
van zwaar metaal en is ongeveer tien centimeter hoog en 
heeft een doorsnede van ongeveer vijf centimeter. Als we het 
deksel oplichten zien we een borstel die door middel van een 
zwengel kan worden rondgedraaid. In het deksel zit een 
afdekplaatje, wat het idee geeft dat daar iets kan worden 
ingegoten of ingestoken. Wie kan ons meer vertellen over dit 
apparaat? Wat is de functie van dit voorwerp? Hoe heet het 
en in welk beroep werd dit gebruikt? U kunt uw antwoord 
mailen naar info@swaen.org of het zelf op woensdagmiddag 
aan de WIR komen vertellen.
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Boekennieuws
Aan de balie bij de entreehal van de Vergulde Swaen is tevens de boekenwinkel 
gevestigd. Hier kunt u vele geschriften over Zwijndrecht vinden: van edities van 
Swindregt Were uit de jaren tachtig tot en met fotoboeken en pas uitgegeven 
boekwerken. U kunt dan ook altijd naar binnen lopen om te informeren. Ook zijn er 
inkijkexemplaren aanwezig, die u in een speciaal daarvoor geplaatste luie stoel 
zeker kunt doorbladeren. Met Vaderdag in aantocht zit er misschien een cadeau 
voor u tussen. Hoewel, voor de aanschaf van een goed boek is natuurlijk geen 
feestdag nodig! Hier onder vindt u een overzicht van de nieuwste aanwinsten of 
aanraders!

Sinds 24 april is Zwijndrecht een nieuw boek 
over de middenstand van Zwijndrecht rijker. 
Inmiddels is dit alweer het derde deel van de 
succesreeks over de vele winkels en  
bedrijven die Zwijndrecht ooit gehad heeft. 
Kees Popijus neemt de lezer mee naar 
ijsventers, patatverkopers, kolenhandelaars, 
kleermakers, kruideniers en vele andere 
ondernemers. Voor veel (oud-)Zwijndrechte-
naren zal dit boek vele oude herinneringen 
naar boven halen, maar zeker ook nieuwe 
informatie verschaffen.  
Aangevuld met veel foto’s is dit boek voor de 
meeste lezers een feest van herkenning. 
Genoeg redenen dus om Van buurtwinkel 
naar buurtsuper. Deel III aan te schaffen.   
 
Prijs: 19,95 euro 

Walter van Zijdeveld
Het Veerplein. Wat er zoal  
gebeurde in Zwijndrechts  
vroegere centrum (2019) 

Hoewel dit boek al enkele maanden te 
verkrijgen is, vinden wij het toch de 
moeite om dit boek nogmaals onder de 
aandacht te brengen. Vooral ook, 
omdat het louter positieve berichten 
van de inmiddels vele lezers heeft 
mogen ontvangen. In dit omvangrijke 
overzichtswerk wordt de geschiedenis 
van wat ooit het centrum van het dorp 
Zwijndrecht was, uiteengezet. Van 
allang verdwenen gebouwen als het 
gemeentehuis en hotel Het Witte Paard 
tot aan verhalen over de pontenveer, de 
veiling en de brandweer: alles komt aan 
bod. Het geheel wordt bovendien met 
vele prachtige afbeeldingen verfraaid. 
Ook dit boek is voor de echte Zwijnd-
rechtenaar een echte aanrader.
 
Prijs: 24,95 euro

Kees van der Leer
Develstein. De geschiedenis van 
een kasteel (2007)

Hoewel dit boek al een lange tijd was 
uitverkocht, zijn er onlangs een aantal 
nieuwe exemplaren bij de Vergulde 
Swaen gebracht. Dit betekent dat dit 
prachtige geschiedwerk over het 
kasteel, de eigenaren en het terrein 
weer beschikbaar is in onze winkel. 
Helemaal mooi nieuws, omdat er op dit 
moment opnieuw werkzaamheden 
plaatsvinden op het eilandje waar het 
kasteel ooit gestaan heeft. In opdracht 
van de Stichting Kasteel Develstein is 
een sleuf gegraven, waarin diverse 
archeologische vondsten van het 
terrein worden tentoongesteld. 
Bovendien zullen de informatieborden 
worden vervangen. Ook in de Vergulde 
Swaen zullen wij aandacht gaan 
besteden aan het vermaarde slot 
Develstein. Zo zal een vitrine met 

archeologische vondsten worden 
ingericht en komt er een informatie-
scherm. Voor de geïnteresseerden in de 
geschiedenis van dit bijzondere kasteel 
is er dus genoeg te onder nemen.  
En waarom zou u deze ontdekkingsreis 
dan niet starten met: Develstein.  
De geschiedenis van een kasteel? 

Prijs: 10 euro

Kees Popijus
Van buurtwinkel naar buurtsuper. 
Deel III (2019)

Op vrijdag 29 maart 2019 vond voor O&O genodigden de 
feestelijke opening plaats van de expositie 100 jaar O&O. 
Nadat voorzitter Pauline den Hartog uitvoerig stil stond bij de 
viering van dit prachtige jubileum, kon, na het uitbrengen 
van een gezamenlijke toost, het startsein voor de opening 
gegeven worden. De openingshandeling bestond uit het 
afrollen van de verenigingsvlag; een daad, die werd verricht 
door het erelid van de jarige gymnastiekvereniging Leny 
Romijn-Tempelaar. Aansluitend mochten de bezoekers gaan 
genieten van de tentoonstelling. Hierin is van alles te zien: 
een selectie van honderd jaar O&O in woord en beeld door 
middel van oud archiefmateriaal, plakboeken, foto’s, films, 
brochures, affiches, programma’s, prijzenbekers, medailles, 
vaantjes, uniformen, sportattributen en relatiegeschenken. 
Bovendien is er ook materiaal van uitvoeringen,  
wedstrijden, Gymnastrada, Norderstedt, Koningsdag en het 
Bevrijdingsvuur. Het is allemaal terug te zien in De Vergulde 
Swaen in een waar feest van herkenning.

Aansluitend vond op zaterdag 30 maart een fietstocht plaats. 
Hierbij fietste een honderdtal Fifty fitters langs alle historische 
en huidige O&O locaties. Ook werd tijdens de tocht de 
expositie in de Vergulde Swaen bezocht. De bezoekers 

100 jaar O&O
30 maart t/m 27 oktober 2019
 
Vakantiesluiting 
14 juli t/m 1 september
 
Woensdag en zaterdag 
van 10:00 tot 16:00 uur
 
Zondag 
van 14:00 tot 
17:00 uur.

Expositie 100 jaar O&O

kwamen ogen, oren en vooral tijd tekort en beloofden terug 
te komen voor een vervolgbezoek aan deze uitgebreide en 
gezellige tentoonstelling. In Oudheidkamer De Vergulde 
Swaen worden ze welkom geheten door hun eigen O&O 
verenigingsvlag, die uitnodigend aan de gevel wappert. 
Tot ziens!
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Lezing op woensdag 16 oktober 2019
door Ko Barendrecht en Gerrit Hemmes.

Deze lezing stond eerder gepland op 3 april maar kon toen 
wegens omstandigheden niet doorgaan. 
Ko Barendrecht en Gerrit Hemmes , twee sprekers, die in de 
geschiedenis duiken van een onderbelicht maar zeer interes-
sant stukje van de Zwijndrechtse Waard: de geschiedenis van 
de Devel, van klooster Eemstein en van de mensen die in 
1435 in en rond Kijfhoek woonden.
Gebeurde er dan zoveel in de Zwijndrechtse Waard in 1435? 
Jazeker. De verwoestende Sint Elisabethsvloeden van 1421 en 
1423 zijn nog maar net achter de rug, de mensen proberen 
hun leven weer op te bouwen, de Zwijndrechtse Waard 
wordt in 16 stukken verdeeld en de dijken worden verhoogd. 
In Dordrecht hebben de inwoners gebrek aan verse groenten 
en fruit en daardoor bloeit in onze waard de landbouw en 
fruitteelt op. Ook wordt er een klooster gebouwd en helpen 
de monniken mee om de omgeving te ontwikkelen. 
Ko Barendrecht, een Zwijndrechter die al veel boeiende 
lezingen over Zwijndrecht en omgeving in De Vergulde 
Swaen heeft gehouden, zal op deze avond vertellen en 
beelden vertonen over het ontstaan van de Zwijndrechtse 
Waard, klooster Eemstein en de kloosterorde, die dit klooster 
bewoonde en de voor onze omgeving zeer bepalende Sint 
Elisabethsvloed.
Gerrit Hemmes, in Barendrecht geboren, woont sinds 1958 in 
Zwijndrecht en ook hij kent de omgeving goed. Hij vertelt 
over zijn jeugd, de jeugd van zijn vader en opa’s, onder-
steund door foto’s uit het familiealbum. Gerrit Hemmes 
schreef het boek GEVANGEN IN DE GRIEND, een jeugdavon-
tuur dat speelt in 1435 langs de Devel, bij Kijfhoek en rond 
klooster Eemstein. Hij gaat in op het schrijven en uitgeven 
van zijn boek en als er vragen zijn, beantwoordt hij die graag.

Aanvang: 20.00 uur
inloop vanaf 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 tel: 078 - 619 16 73 
(Klazien).

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.

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 of tel: 078 - 619 16 73

Verhalen rond Kijfhoek
Lezing door 

Ko Barendrecht en Gerrit Hemmes
op woensdag 16 oktober 2019

Een duik in de geschiedenis 

Verhalen rond Kijfhoek

Op 20 maart 2019 vond de jaarlijkse Algemene Leden 
Vergadering plaats. Vanaf 19.30 uur druppelden de leden 
langzaam binnen. Na een kop koffie begon stipt om 20.00 uur 
de vergadering. De voorzitter opende deze vergadering door 
iedereen welkom te heten. Daarna werden de agendapunten 
besproken. Zo ging het over de financiën van de Historische 
Vereniging Zwijndrecht van het afgelopen jaar, maar ook over 
de begroting voor het komende jaar. Ook werd er gekeken in 
hoeverre de doelen van het afgelopen jaar waren behaald. 
Een speciaal punt van aandacht was het aftreden van twee 
bestuursleden, die zich niet herkiesbaar stelden. 

Het dorp Kijfhoek, anno 1793.
Het dorp Kijfhoek in de Zwijndrechtse Waard.

De voorzitter vroeg dringend wie er zich voor deze functies 
wilde aanmelden. Helaas werd daar geen gehoor aan 
gegeven. Na ongeveer een uur vergaderen werd de bijeen-
komst gesloten. Na afloop werden er nog oude groepsfoto’s 
getoond, waarbij geraden kon worden wie, wat, waar was. 
Hierna was het nog gezellig toeven in de gelagkamer. 
Omstreeks 22:00 uur was de rust in de Vergulde Swaen 
wedergekeerd. De ALV werd door ongeveer 35 leden be-
zocht.

Rob Kaim, secretaris a.i.

Verslag Algemene Ledenvergadering



6 7

 

De terugblik van Wim Harinck (1943)

In 1988 en 1989 werkte hij vol vertrouwen naar 
zijn doel: geld inzamelen voor gehandicapten met 
de Zwijndrechtse actie ' t Geldt zonder Grenzen. 
Opbrengst: 165.000 gulden.

                         kapper op het Willem Ruysplein

Hoe ben je in Zwijndrecht terecht 
gekomen?
Dat had te maken met de watersnood in 1953. Mijn ouders 
hadden een boerderij in Zeeland, en wel in Baarland, de zak 
van Zuid- Beveland, nu Unesco- gebied. Alles was onder-
gelopen en wij vluchtten naar Dordrecht. Mijn vader ging 
werken bij Dupont en dat beviel hem goed. Een vast salaris is 
fijn wanneer je zes kinderen hebt. Ik ging naar de kappers-
vakschool in Dordrecht en was een goede en preciese 
leerling. Een van de leraren, dhr. van der Ent, die een kappers-
zaak op het Willem Ruysplein in Zwijndrecht had, vroeg of ik 
bij hem wilde komen werken. Eigenlijk werkte ik al in  
Dordrecht bij een kapper maar dit vond ik natuurlijk leuker.  
In 1978 kon ik de zaak van dhr. van der Ent overnemen en hij 
ging weer terug in het onderwijs.
Inmiddels was ik getrouwd met Sonja Feirabend uit  
Dordrecht, wij kregen twee kinderen en van 1975 tot 1990 gaf 
ik ook nog les op de kappersvakschool. Leerlingen met 
moeilijk gedrag mochten bij mij in de zaak op het Willem 
Ruysplein het vak leren. Zij namen familieleden mee om te 
knippen en zo kon ik ze begeleiden met uiteindelijk prachtige 
resultaten!

Tot nu toe leidde je een geregeld  
leven, maar daar kwam  
verandering in.
Inderdaad. 
Vanaf 1988 woonden wij op de Rijnestein in Nederhoven en 
daar hadden wij goede buren. Zij hadden helaas drie  
gehandicapte kinderen en wij drie gezonde. Ik trok me dat 
erg aan en wilde iets doen. In december 1987 werd mijn  

verbouwde kapsalon op het Willem Ruysplein heropend.  
Mijn vrouw Sonja en ik hielden open huis met het verzoek 
om bij die gelegenheid geen bloemen of andere geschenken 
te geven maar uitsluitend geld. De opbrengst kwam ten  
goede aan het pas geopende dagverblijf voor gehandicapten 
De Nesse aan de Lunenburg 6 in Zwijndrecht. Burgemeester 
Pijl Hogeweg ging het nieuwe dagverblijf officieel openen in 
januari 1988. De opbrengst van het open huis was 1339 gulden.
Deze actie zou een vervolg krijgen...

Dick Passchier (overleden 2017)
Een kapper praat met veel mensen. Dick Passchier liet zijn 
haar knippen bij Wim Harinck.
Wij kennen Dick van o.a. NCRV's Zeskamp en Spel zonder 

De artikelenreeks De Terugblik 
wordt geschreven door Carla de 

Klerk, vrijwilliger bij de  

Mededelingenkrant van de  

Historische Vereniging Zwijndrecht. 

Grenzen. Hij was een man met het hart op de goede plaats. 
Wim Harinck ging vijftien jaar lang één keer in de maand op 
zaterdag met Dick mee naar de televisieopnames van zijn 
spelshows om de kapsels van de deelnemers te verzorgen. 
Dick had ook een winkel met Oosterse decoraties, meubels 
en sieraden op het Frits Vogelplein naast het Willem 
Ruysplein: Marhaba. Wim vertelde hem dat hij meer geld 
voor gehandicapten zou willen ophalen met een grote actie 
in Zwijndrecht. Dick Passchier wilde hem helpen en verzon 
een naam: 't Geldt Zonder Grenzen.
Dick wilde voor de actie een Zeskamp presenteren in  
Zwijndrecht. De deelnemende ploegen moesten zes  
onderwerpen afwerken. Streefbedrag was 75.000 gulden.  
Het zou bestemd moeten zijn voor drie dagverblijven voor 
gehandicapten, nl. De Nesse, Ons Blije Honck aan de  
Europaweg en De Kleine Oase aan de Van Schaikstraat.  
Dit gebeuren moest plaatsvinden op 9 september 1989.

er een optocht van vrachtwagens door West- Brabant 
georganiseerd. De gehandicapten van de dagverblijven waar 
alles om te doen was, mochten meerijden op de vracht-
wagens en nog wel op 9 september, dé dag van De Zeskamp. 
Deze speelde zich af bij het Zwembad de Hoge Devel met 
Dick Passchier als presentator. Zwijndrecht liep uit; het werd 
een enorm succes met een eindbedrag van 165.000 gulden. 
Alles ging naar de drie dagverblijven.

En na 1989?
In 1994 werd  De Lunenhof geopend, een ontmoetings-
centrum voor verstandelijk gehandicapten. Er kwam een 
gedeelte van het dagverblijf De Nesse vrij, dat gebruikt werd 
voor dit doel. Wéér werd er gesponsord door bedrijven en 
ook geld ingezameld door scholen. Bovendien werd er ook 
een Oldtimeroptocht gehouden voor nog steeds 't Geldt 
zonder Grenzen. Een belangrijke sponsor van de Lunenhof 
was dhr. de Groot van Grootint (nu Heerema scheepsbouw). 
Daardoor kon zelfs in 2004 een geheel nieuw pand op 
Moermond worden geopend.

En hoe kijk je er nu tegen aan?
Nadat de nieuwe Lunenhof in 2004 was gerealiseerd, viel er 
een last van mij af. Mijn taak was volbracht. Ik was zelfs 
geridderd op 25 maart 2002. In september 2003 kreeg ik een 
hartaanval en Sonja zei dat het nu genoeg was. Alles bij 
elkaar hebben we met de acties 3,5 ton opgebracht!
Ik heb genoeg hobby's en werk nog drie dagen in kapsalon 
van Heese op het Willem Ruysplein, omdat ik niet stil kan 
zitten. Soms ga ik ook wel eens in mijn eentje een dag fietsen 
op Texel.

Heerlijk, die rust!!

Dick Passchier en Wim Harinck december 1988. Presentatie van de 
komende actie 't Geldt zonder grenzen aan de Zwijndrechtse bevolking.

Februari 1989. Het eerste lot wordt gekocht door burgemeester  
Pijl Hogeweg. V.l.n.r. Wim Harinck, Bert van Sintannaland,  
burgemeester Pijl Hogeweg, mevr. Lootsma- Schuurman, 
Piet van Rietschoten (Rabobank).

September 1989. Develbad Zwijndrecht. Links Dick Passchier.

Hoe verliep het jaar 1989?
De plaatselijke pers besteedde veel aandacht aan het plan en 
daardoor namen allerlei bedrijven en ook scholen initiatieven 
om diverse acties te organiseren in de loop van 1989.  
Het actiecomité bestond uit Wim Harinck, Ludo van Bergen 
(Politie), dhr. Hoogstad (Rotary), Bert van St. Annaland,  
Henk de Zeeuw en Hans Wiegand (Uni Mills).
Bedrijven zoals van Leeuwen Glas, de Rabobank,  
Van Leeuwen Buizen en Unimills gaven geld. Er werd een 
triatlon door de Zwijndrechtse Politie georganiseerd.  
Een grote loterij liep het hele jaar door, de carnavals- en 
wijkverenigingen gaven geld, het liep als een trein. Zelfs werd 

Molen door Wim Harinck gemaakt in 2012 voor de binnentuin van 
Swinhove.

Wim en Sonja nu thuis in de Lus met hond Sannah.
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Wintervoorleesavonden
Verliep de planning van de serie voorleesavonden 2019 het 
afgelopen seizoen bepaald niet gladjes, voor het komende 
seizoen ziet het er daarentegen veelbelovend uit. 
De voorleesavonden 2020 zijn gepland op 29 januari,  
5, 12, 19 en 26 februari en 4 en 10 maart.  Gastlezers staan te 
trappelen en sommigen hebben zelfs hun boekkeuze al 
gemaakt. Ook het muzikale optreden voor de feestelijke 
afsluiting op woensdag 4 maart is min of meer rond en het 
ligt niet in de verwachting dat we opnieuw met problemen te 
kampen krijgen. Daarbij zou het wel erg jammer zijn als we 
wegens gebrek aan belangstelling moeten besluiten te 
stoppen met de Wintervoorleesavonden. Bij voldoende 
bezoekers gaan we ook na het komende seizoen door met dit 
concept en anders laten we het bij de zeventien sessies. 

Bij de ´Swaen´ worden regelmatig boekjes met recepten inge-
leverd. Dit zijn vaak boekjes vanuit een reclamecampagne, 
waarbij uiteraard de producten van het betrokken bedrijf 
centraal staan. Van deze verzameling zal ik de komende tijd 
een recept in de mededelingenkrant opnemen. Soms staan 
er ingrediënten in, die niet of nauwelijks meer te krijgen zijn, 
maar dat mag de pret niet drukken. Deze aflevering beginnen 
we met een soep, heel toepasselijk Zomersoep:
½ komkommer 
1 slakropje 
250 gram doperwtjes 
3 jonge uitjes 
enkele asperges 

De prijs is teruggebracht naar € 6,- per persoon per avond. 
Daarvoor krijgt u bij aanvang koffie, thee of chocolademelk 
met een koek en in de pauze een drankje (vooral het  
advocaatje met slagroom vindt gretig aftrek) en een hapje.  
En niet te vergeten: heel veel gezelligheid rond de open haard.
De woensdagavonden worden doorgaans beter bezocht dan 
de dinsdagavonden en de woensdag wordt daarom  
de vaste voorleesavond. De extra dinsdagmiddag, gepland 
op 10 maart 2020, blijft staan.

Terugblik
De gastlezers 2019 en de door hen gekozen boeken:
René van den Berg koos, heel toepasselijk, voor de historische 
roman als thema voor zijn optreden als favoriete gastlezer; 
Wil Hofland las van Nelleke Noordervliet Op de zee van de tijd 
en eveneens van Nelleke Nederland in de gouden eeuw;  
Fred Ligthart vulde de avond met Een zaterdagmiddag van 
Bert Wagendorp; Ronald Roël (zie foto) kwam met verhalen 
van Simon Carmiggelt, Midas Dekkers, Levi Weemoedt en  
Paulien Cornelisse. De dinsdagmiddag werd gevuld door  
Fred Ligthart. Hij kwam tijd tekort voor deze mooie novelle 
Mevrouw Verona daalt de heuvel af van Dimitri Verhulst. 

Een toepasselijk tipje van de sluier voor 2020:
Karin Theunissen (bibliotheek Dordrecht) kwam wegens te 
weinig belangstelling dit seizoen niet aan bod maar voor 
2020 liggen de spannende Verhalen uit duizend en één nacht 
klaar om door haar verteld te worden.

Graag tot ziens in het nieuwe voorleesseizoen.
Klazien Odekerken.

Omá s Receptenboek ½ liter melk 
½ liter water 
50 gram boter 
peper, zout, citroensap, gehakte kervel of peterselie.
De groenten schoonmaken, klein snijden en 5 minuten in de 
boter smoren met een deksel op de pan. Het water  
toevoegen en alles gaar laten koken. De melk en de gehakte 
kervel of peterselie toevoegen en de soep op smaak  
afmaken met zout, peper en iets citroensap. Smakelijk 
geheel, lekker gekruid.
Dit recept komt uit het boekje Van Eigen Land – Meer dan  
100 recepten, ca. 1930.

Met vriendelijke groet en eet smakelijk!
Kees Klootwijk




