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Bestuurlijke activiteiten 

In het afgelopen jaar vergaderde het bestuur vier keer. Naast de huishoudelijke zaken kwamen de volgende 

zaken aan de orde: 

 Gastles Montessorischool te Alphen aan den Rijn door de voorzitter. 

 Rondleidingen op de OMD in september door voorzitter Dorrestein en oud-voorzitter Ketel. 

 Facebook door Matthijs. 

 Digitalisering stukken Groot Poelgeest en Koudekerk. De voorzitter en dhr. Terrlouw van (de boerderij) 

Groot-Poelgeest hebben de ontvangen documenten gefotografeerd. Het transcribreren en vervolgens 

omzetten naar hedendaags Nederlands van de 95 stukken (in totaal circa 450 pagina’s) is verdeeld over 

de leden van een daartoe opgerichte werkgroep. 

 ANWB-bord torentje Groot-Poelgeest, onthulling door wethouder Maat. 

 Kastelenroute. 

 In het kader van bezuinigingen gaan we Postbus 4 opzeggen, gebruikers zijn ingelicht en gevraagd om de 

adressering in hun administratie aan te passen. 

 De Leeuw van Poelgeest. 

 Documentatie(systeem) foto’s, documenten en objecten HGK. 

 Etalage winkelpand v/h Huisman. 

 AVG. 

 Groene Hart-koerier. 

 Toponiemen. 

 Dhr. Mey heeft de naam ‘John George van der Stoopweg’ aangedragen als naam voor de nieuwe weg op 

het industrieterrein in de Hoogewaard, naast Spanbeton. J. G. van der Stoop was een kalkbrander en 

fabrikant die actief was in het Koudekerk in de eerste helft van 19de eeuw. 

 De tentoonstelling Gluren bij de Buren was op vier zaterdagen in april in de Brugkerk te zien: circa 140 

bezoekers bezochten deze expositie die was samengesteld door de gezamenlijke historische verenigingen 

en werkgroepen in de gemeente Alphen aan den Rijn, dit alles in het kader van 100 jaar gemeente Alphen 

aan den Rijn. 

 Gesprek met jongere leden. 

 Dhr. Dorrestein heeft op 10 maart 2018 een dag verzorgd voor de Vrienden van Kastelen in Holland en 

Zeeland. Er waren twee lezingen in Onder Dak, een rondleiding in de Brugkerk en een wandeling naar 

boerderij Poelgeest voor de maquette van kasteel Groot-Poelgeest en voor het bekijken van het torentje. 

 

Schenkingen 

 Een pakket archiefstukken van Groot-Poelgeest en Koudekerk van de familie Luigies uit Krimpen aan 

den IJssel. 

 Twee kleine aquarellen geschonken door de familie Van Metelen uit Koudekerk. 

 Een tegeltableau van de heer P. de Vreede uit Zoeterwoude. 

 Drie prenten van de heer De Jong uit Koudekerk. 

 

 

Ledenbestand 

In 2018 heeft 1 lid zijn/haar lidmaatschap opgezegd, er zijn 7 nieuwe leden ingeschreven en er zijn 6 leden 

overleden: Met het gevolg dat op 31 december 2018 het HGK 190 leden telde.  

 

Jaarvergadering van 19 februari 2018 

Op deze vergadering, die in ‘Honswyc’ werd gehouden, waren circa 30 leden inclusief de vier leden van het 

bestuur aanwezig. De notulen, de verschillende verslagen en de begroting voor 2018 werden besproken en 

goedgekeurd. De kascontrolecommissie stelde de vergadering voor om de penningmeester (en dus ook het 

bestuur) te dechargeren voor het gevoerde beleid. Dit werd door de vergadering overgenomen. De 

kascontrolecommissie bestond uit dhr. Hans van der Post en dhr. Jan van Wijk, met als plaatsvervanger mevr. 

Neeltje de Jong. Dhr. Van der Post was aftredend lid van de kascontrolecommissie. Zijn plaats wordt 



ingenomen door mevr. Neeltje de Jong. Als nieuwe plaatsvervanger werd benoemd dhr. Jan Snatersen. 

Aftredend bestuurslid was mevr. A. van Klaveren. Zij had zich niet herkiesbaar gesteld. Er hadden zich geen 

kandidaten aangemeld, waardoor de functie van secretaris vacant blijft. De voorzitter vroeg de aanwezigen te 

overwegen zich op te geven voor het vervullen van een functie in het bestuur. 

Voor de overige zaken wordt verwezen naar het uitgebreide verslag van deze vergadering. Na de pauze hield 

de heer Sander Wassing een lezing over de Nederlandse Stads- en Dorpsbeschrijver Lieve van Ollefen. 

 

Ledenavonden 

Dit jaar werden vijf ledenavonden georganiseerd: 

 19 februari. Na de pauze hield de heer Sander Wassink een lezing over de Nederlandse Stads- en 

Dorpsbeschrijver Lieve van Ollefen. Circa 35 aanwezigen werden meegenomen naar het achttiende 

eeuwse Koudekerk. 

 16 april. Op deze avond gaf de heer C. van der Pols een lezing over de geuzenpenningen. Circa 15 

aanwezigen woonden deze lezing bij. Geuzenpenningen zijn ontstaan als herkenningsteken voor de 

geuzen die hun naam danken aan de opmerking van een hoveling van landvoogdes Margaretha van 

Parma ter gelegenheid van de aanbieding van Smeekschrift der edelen begin april 1566, hij zou 

gezegd hebben dat de aanbieders slechts bedelaars zouden zijn. Geuzenpenningen zouden daarna niet 

alleen het symbool van de genoemde edelen, maar van alle opstandelingen tegen de koning van 

Spanje. 

 17 september. Ongeveer 20 leden waren aanwezig op deze ledenavond. De heer F. van den Akker 

hield een lezing over geld, getiteld ‘Van dinar tot en met de euro’, waarbij hij de aanwezigen meenam 

in de geschiedenis van het geld, van het ontstaan uit ruilmiddel zoals waardevolle stukjes metaal, via 

niet stinkend geld van de Romeinen en de gulden, naar de euro. 

 9 oktober 2018. Op deze dinsdagavond organiseerde het HGK een zeer goed bezochte filmavond. 

Voor meer dan 100 bezoekers betekende de tien filmpjes uit de jaren ’60 een feest van herkenning. 

 19 november. Er waren 25 leden aanwezig bij de lezing van de heer C. Smit over Leiden. In de 

negentiende een het begin van de twintigste eeuw was Leiden een arme, verpauperde stad. 

Tegenwoordig is leiden een bloeiende kennisstad met relatief veel mensen met hoge inkomens. Dhr. 

Smit beschreef hoe in de sleutelstad in relatief korte tijd een metamorfose heeft ondergaan. De 

onmiskenbare invloed die Leiden als dichstbijzijnde stad op Koudekerk heeft uitgeoefend en nog 

steeds uitoefent, kwam hierbij ook aan de orde. 

 

Excursie op 11 mei 2017 

Vrijdagmiddag 11 mei namen 18 personen deel aan de excursie naar het Limesmuseum in Woerden. 

Deze middag bestond uit een presentatie, een boottocht en een kopje koffie/thee op locatie. 
 


