Jaarverslag Historisch Genootschap Koudekerk 2019 Bestuurlijke activiteiten
In het afgelopen jaar vergaderde het bestuur 5 keer. Naast de huishoudelijke zaken kwamen
de volgende onderwerpen aan de orde:
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•
•
•
•
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•
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•
•

de geschonken Poelgeest documenten worden door een team van leden ‘vertaald’
naar modern Nederlands
het project 75 jaar Bevrijding zal ook voor Koudekerk een aantal zaken opleveren:
een expositie, een fiets/wandeltocht, een reizende tentoonstelling, een
bevrijdingsbrunch en een theaterproductie. Meerdere leden van het HGK leveren
hiervoor hun bijdrage
wij hebben een nieuwe sponsor: Café de Hoek
verdere ontwikkeling van het plan om een fiets- en wandelroute te realiseren langs
de voormalige vier kastelen in Koudekerk
historische speurtocht tijdens de Jeugdvakantieweek en een kleurwedstrijd met de
afbeelding van kasteel Groot Poelgeest waarvoor het HGK twee prijzen beschikbaar
stelde
toenemende belangstelling op Facebook voor de pagina van het HGK. Circa 250
volgers
op Open Monumentendag werden weer 2 rondleidingen verzorgd
een lezing over kastelen en een rondleiding voor oud-docenten van het ROC Leiden
plaatsing van een nieuw bankje bij het ANWB-informatiebord Groot Poelgeest
verschillende rondleidingen door Koudekerk die het HGK geldelijke bijdrages
opleverden
bijdragen leveren aan de Cultuurhistorische Waardenkaart Koudekerk
bijdragen leveren aan het project Biografie van het landschap
deelname aan overleggen van het Historisch Platform Alphen aan den Rijn
deelname aan overleggen van het platform Rijnlands Geschiedenis
deelname aan activiteiten Erfgoedhuis Zuid-Holland
bezoeken aan tentoonstellingen andere historische verenigingen
ontwikkelen bord over de ‘Oude smederij’ als onderdeel van de kastelen fiets- en
wandeltocht
beantwoorden vragen van inwoners en anderen over Koudekerkse historie
verzamelen van artikelen voor het nog te schrijven jaarboek.

Schenkingen
• pakket kadastrale kaarten van voormalig notaris Gerrit van Breugel
• een huurkaart van een anonieme schenker
• twee zogenaamde ‘bekendmakingen’ uit de Tweede Wereldoorlog
• ‘Eikeltjes’ kan en sigarendoos van de familie Van der Pols
• van mevrouw Vorenkamp een glazen uithangbord van gemeente Rijnwoude
• diverse documenten over scholen en ouderraden van de heer Van der Vlugt

Ledenavond
Dit jaar werden er vier ledenavonden georganiseerd:
• 18 februari. Na de ALV hield Albert Dorrestein een lezing over de historische figuur
Aleid van Poelgeest en de mogelijke motieven voor deze politieke moord in 1392.
• 8 april. De geschiedenis en de verhalen van het klooster Engelendaal in Leiderdorp
stonden centraal op deze avond die door de heer Reidsma van het Leiderdorps
museum werd verzorgd.
• 23 september. Tijdens een goed bezochte lezing over De Rijn wist de heer
Hendriksma met een quiz en verhalen de bezoekers te boeien. In januari 2020 was er
ook een vijfdelige serie over de Rijn bij omroep Max op televisie op basis van het
boek van de heer Hendriksma.
• 18 november. De heer Van Leeuwen hield met zijn enthousiasme een lezing over de
postgeschiedenis van Nederland van 1450 tot nu, waarin ook de postbezorging in
Koudekerk veelvuldig werd genoemd en getoond.
Excursies
• 10 mei. Een gezelschap van HGK-leden bezocht het Streekmuseum in Reeuwijk waar
een authentieke boerderij uit Grootmoeders tijd kon worden bezocht, voorafgaand
door een presentatie en afsluitende met een kopje koffie met koek.
• 5 oktober. Een bezoek aan het museum in Leiderdorp waar circa 15 leden onder de
indruk waren van de kleine, maar professionele tentoonstelling over ‘Leithon’, het
Leiderdorp in de vroege Middeleeuwen
Ledenbestand
In 2019 hebben 5 leden hun lidmaatschap opgezegd, er zijn 4 nieuwe leden ingeschreven en
er zijn 3 leden overleden. Op 31 december 2019 telde het HGK 186 leden.

