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Nieuwsbrief voor leden en sponsors van het Historisch Genootschap Koudekerk 

Voorwoord 
In deze bijzondere tijd is het goed om ook vanuit het Historisch Genootschap Koudekerk 
een extra bericht aan onze leden te sturen. Allereerst hoop ik van harte dat u nog in goede 
gezondheid verkeert en uw tijd ook op een prettige manier kan doorbrengen. Deze situatie 
is natuurlijk ongekend, ook als wij het in historisch perspectief zien.  
Ook wij als bestuur van het HGK proberen in te spelen op de huidige omstandigheden. De 
excursie naar het Katwijks Museum hebben wij moeten annuleren. Eerder zijn de 
activiteiten rond de viering van Bevrijding 75 jaar uitgesteld tot 2021. Wel is het boek “75 
jaar vrijheid in 75 beelden 1940-1945” uitgekomen. Wij zijn er trots op dat een HGK-lid, 
Bernadette Verhoef, een van de twee schrijvers, zo’n informatief en interessant boek heeft 
gemaakt. Wat mij betreft een echte aanrader! In 145 pagina’s hebben Arjan van t Riet en 
Bernadette Verhoef de historie van de Tweede Wereldoorlog en de Bevrijding in alle 
kernen van Alphen aan den Rijn met tekst en foto’s in beeld gebracht. Een interessant 
boek dat ook zeker cadeau gegeven kan worden met bijvoorbeeld Vaderdag. Inwoners van 
Koudekerk aan den Rijn en Hazerswoude-Rijndijk kunnen het boek bestellen bij het HGK 
door 15 euro over te maken op NL29INGB0000171479 t.n.v. Historisch Genootschap 
Koudekerk met vermelding van ‘Boek 75 jaar vrijheid’, uw naam en adres. Het boek wordt 
dan zonder kosten (als u in Koudekerk of Hazerswoude-Rijndijk woon) bij u thuisbezorgd.   

 
 
Wij kijken natuurlijk de kat uit de boom wat betreft de mogelijkheden om de lezingen op                               
21 september en 16 november door te laten gaan. Dat hangt natuurlijk af van de algemene 
richtlijnen van de overheid, maar ook van onze sprekers. Wij houden u natuurlijk op de 
hoogte.  
 
Mogelijk hebt u de artikelen over Groot Poelgeest, de drie andere kastelen in Koudekerk, 
de Luttike Rijn en de Schinkeldijk gelezen in de Groene Hart Koerier. Daarbij werken wij 
ook samen met Stichting Landschappelijk Lint Lagewaard Landlustweg die het landelijk 
gebied van de Lagewaard zoveel mogelijk wil beschermen. Wij ondersteunen dat graag 
ook vanwege de cultuurhistorische waarde van het gebied. De eerdergenoemde artikelen 
komen, misschien in wat aangepaste vorm, terug in het Jaarboek 2020 dat in het najaar 
moet uitkomen.   
 
Namens het bestuur wens ik u voor de komende tijd veel gezondheid en goede moed toe. 
Wij hopen u in het najaar bij een van onze lezingen te zien als dat tenminste verantwoord 
is. Natuurlijk houden wij u op de hoogte via onze reguliere nieuwsbrief in augustus, onze 
website, Facebook of artikelen in de Groene Hart Koerier.    
         Albert Dorrestein 
         Voorzitter 
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Geschonken 
Recent hebben wij van dhr. C. Batelaan een ingekleurde prent ontvangen van de 
Dorpsstraat van Koudekerk verschenen in; ‘in Vaderlandsche gezigten, naar het leven’ 
getekend door J. Bulthuis, en in het koper gebracht door K.F. Bendorp". Uitgegeven in 
1793. 
 
Na de verhuizing van Medo-clean vanuit de Dorpsstraat naar de Hoogewaard hebben 
we na contact te hebben gezocht met Michael Hetem een tweetal oude reclame borden 
mogen ontvangen. Vanaf 1963 tot en met 1983 was MEDO gevestigd aan de 
Valkenburgseweg in Leiden. De naam MEDO was ontleend aan de toenmalige 
eigenaren Meeuws en Van Dorp. Vanaf 1983 was Medo-clean aan de Dorpsstraat 31 
in Koudekerk gehuisvest onder leiding van de familie Wortman en sinds 2009 onder de 
hoede van de gebroeders Michael en Ruud Hetem. 
 
Van mevrouw L. Hogenes ontvingen wij een alleraardigst herdenkingsbordje uit 1955. 
De tekst op het bordje luidt: Wilt al u dagen, dit wonder bysonder, gedenken toch. 
 
Ook Jaap v.d. Breggen verblijdde ons met een pakket van 5 mappen met kopieën van 
oorlogskranten en aantal bijzondere bevrijdingskranten uit 1945.  

Contributie 2020 
De contributie voor 2020 is tijdens de jaarvergadering van 17 februari 2020 vastgesteld 
op € 15 per persoon per jaar. De penningmeester verzoekt u de jaarlijkse contributie 
over te maken naar IBAN-nummer NL29INGB0000171479 ten name van het 
Historisch Genootschap Koudekerk onder vermelding van uw postcode en 
huisnummer. Voor elk 2e lid in een gezin bedraagt de contributie € 7,50. 


