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Nieuwsbrief voor leden en sponsors van het Historisch Genootschap Koudekerk 

Voorwoord 
De afgelopen maanden zijn voor iedereen heel bijzonder geweest, kan ik wel stellen. Het 
onberekenbare coronavirus heeft onze maatschappij op zijn kop gezet en direct uitzicht op 
normalisering van de situatie lijkt er nog voorlopig niet te zijn. Een fikse hittegolf hielp 
daarbij ook niet echt mee. Het lijkt vreemd om dan met cultuurhistorie bezig te zijn. Toch 
hoort die historie nog steeds bij ons leven, zoals heel veel andere zaken. In Koudekerk 
mogen wij ons gelukkig prijzen met een geschiedenis die telkens weer verrast en 
verwondert. En dan vergeet je misschien wat eerder in wat voor vreemde omstandigheden 
wij nu leven.   
 
Ondertussen zitten wij niet stil. Er wordt hard gewerkt aan het jaarboek dat dit najaar moet 
uitkomen. Ik kan nu alvast melden dat allerlei verrassende artikelen in staan, zoals over de 
documenten van Groot Poelgeest, het Rijnlands dialect en de avonturen van Johan Willem 
Ripperda.  
 
Regelmatig krijgt het Historisch Genootschap Koudekerk schenkingen. Van de familie 
Dalebout ontvingen wij een schilderij van de Hondsdijkse molen en een schilderij van 
boerderij Wensveen (gelegen naast de Hervormde Kerk, nu Brugkerk). Wij zijn erg blij met 
deze schilderijen en zullen natuurlijk ook ervoor zorgen dat zij voor het nageslacht 
behouden blijven in de collectie van het Historisch Genootschap Koudekerk. Het plan is om 
een keer een speciale tentoonstelling met een aantal kunstwerken uit onze collectie te 
organiseren.  
 
Nog steeds is het mogelijk om het boek “75 jaar vrijheid in 75 beelden 1940-1945” van 
Arjan van ’t Riet en Bernadette Verhoef te bestellen. Een bijzonder leesbaar en interessant 
boek dat u kunt bestellen bij het HGK door 15 euro over te maken op NL 29 INGB 0000 
171479 t.n.v. Historisch Genootschap Koudekerk met vermelding van “Boek 75 jaar 
vrijheid”, uw naam en adres.  Het boek wordt dan (als u in Koudekerk of Hazerswoude-
Rijndijk woont) zonder kosten bij u thuisbezorgd.  
 
De herdenking van 75 jaar Bevrijding vindt normaal gesproken nu in dezelfde periode in 
2021 plaats met de meeste projecten zoals deze dit jaar op het programma stonden.         
Wij hopen van harte dat deze tegen die tijd ook echt kunnen plaatsvinden.  
 
Als bestuur van het Historisch Genootschap Koudekerk proberen wij in te spelen op de 
huidige omstandigheden. Na overleg met de beheerders van Honswyc is gebleken dat wij 
activiteiten, zoals lezingen, kunnen organiseren met inachtname van de corona-
maatregelen, d.w.z. 1,5 meter afstand kunnen houden, registratie van de aanwezigen en 
ook andere maatregelen.  Dit betekent dat wij de lezing op 16 november in principe laten 
doorgaan. Chris van der Klugt heeft aangegeven dan zijn in april geplande lezing over 
pijpenkoppen te willen houden.  Verderop in deze nieuwsbrief kunt u lezen hoe wij het bij 
de lezing van 16 november gaan aanpakken en hoe u zich kunt aanmelden. 
 
Namens het bestuur wens ik u voor de komende tijd veel gezondheid en goede zin toe. Wij 
hopen u bij een van onze lezingen te zien. Natuurlijk houden wij u op de hoogte via 
nieuwsbrieven als deze, onze website of artikelen in de Groene Hart Koerier.  
           
         Albert Dorrestein 
         Voorzitter 
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16 november – Er zijn - ook in Koudekerk- mensen die bij graaf- of grondwerkzaam- 
heden vast wel eens pijpenkoppen aangetroffen hebben. Hebt u zich wel eens 
afgevraagd hoe ze daar terechtgekomen zijn? Door wie en waar zijn ze gemaakt? Hoe 
oud ze zijn? Waarom zijn ze zo verschillend? Op deze en nog meer vragen kunt u een 
antwoord krijgen als U de lezing bijwoont van HGK-lid Chris van der Klugt, Wilt u ook uw 
vragen over (ook in Koudekerk gevonden) pijpenkoppen beantwoord hebben? Kom dan 
naar de lezing (met heel veel foto’s!) en meld u vooraf aan (i.v.m. corona) door een email 
te sturen naar info@historischgenootschapkoudekerk.nl. Graag uw aanmelding insturen 
vóór 6 oktober 2020. Bij te geringe deelname gaat de lezing niet door en wordt u uiterlijk 
20 oktober door ons geïnformeerd.  
 
De excursie op 15 mei naar het Katwijks Museum kwam te vervallen, Het bestuur zoekt 
binnen de mogelijkheden naar een alternatieve datum. Afhankelijk van de animo op     
16 november bepalen we de lezingen voor begin 2021.  
  
HGK-leden hebben gratis entree bij de lezingen, niet-leden betalen 5 euro. De lezing 
begint om 20:00 uur en er kan ook koffie en thee worden besteld op kosten van het 
HGK. 
 
 
 

Agenda 2020 

Geschonken 
Van mevrouw Band-Hunteman ontvingen wij diverse plakboeken en documenten die 
haar vader, politieagent Hunteman, had verzameld. De heer Hunteman was 
politieagent in Koudekerk van 1963 tot en met 1975. De inpandige schuur aan zijn 
woning op Kerklaan 75 deed in de beginjaren nog dienst als politiebureau! 
 
De heer Hans Zuidwijk verblijdde ons met een aantal oude facturen van de 
Koudekerkse middenstand. Heel erg leuk om de oude adressen en bedrijfslogo’s te 
zien van verdwenen of nog steeds actieve Koudekerkse middenstanders. 
 
Van mevrouw Coby van de Ven ontvingen wij de gehele serie van gemeentegidsen uit 
de jaren ‘60 en ’70. We hebben nu alle gidsen compleet! 
 
Met de heer Chiel Dalebout (kleinzoon van veldwachter Jan Dalebout te Koudekerk) en 
mevrouw Marry van Vliet zijn wij een schenkingsovereenkomst aangegaan voor twee 
schilderijen uit de erfenis van Jan Dalebout Deze schilderijen zijn gemaakt door de 
broer van de vroegere bakker, de heer Leen van Vliet, en de kunstenaar A.C.Mieog.  

75 Jaar vrijheid 
Medio januari 2020 is de website www.75jaarvrijheidalphenaandenrijn.nl in de lucht 
gegaan. Door de uitbraak van het Covid19 virus is bijna alles 1 jaar uitgesteld. Op 
deze website worden alle activiteiten beschreven die in de gemeente Alphen naar 
aanleiding van 75 jaar vrijheid worden georganiseerd in 2021. Het HGK heeft wel de 
etalage van de voormalige winkel Huisman (naast de Albert Heijn) ingericht met       
16 kenmerkende foto’s uit de periode van 1939 tot en met 1945. 

Contributie 2020 
De contributie voor 2020 bedraagt € 15 per persoon per jaar. De penningmeester 
verzoekt u, indien u nog niet heeft betaald, 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. 
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Bijgaand een inleg-
velletje voor in een 
luciferdoosje waar-
mee geld werd 
ingezameld voor de 
nieuwe speeltuin. 

 

 

                  

In oktober 1960 is op initiatief van een aantal inwoners een 
comité gevormd voor de oprichting van een 
speeltuinvereniging. De stuwende kracht achter het 
realiseren van deze speeltuin, nadat eerdere plannen niet 
waren gerealiseerd, was de heer Chris van de Ven. Samen 
met het bestuur, vele andere vrijwilligers en bedrijven werd 
de speelplaats voorzien van speeltoestellen en een 
materialenhok. De speeltuin werd officieel geopend op 
zaterdag 22 juli 1961. Het was bedoeld voor kleuters en wat 
oudere kinderen tot 10 jaar. De speeltuin was een omsloten 
terrein met een toegangshek en alleen als je lid was van de 
speeltuin, kon je er onder toezicht spelen. 
 
Op vele manieren werd er geld ingezameld voor de aanschaf 
van speeltoestellen. Er werd een bliksemloterij gehouden, de   
inwoners van het Californische Artesia doneerden fl 450,- en 
ook de verkoop van luciferdoosjes leverde een mooie 
bijdrage op. Een wedstrijd voor de leukste naam voor de 
nieuwe speeltuin werd gewonnen door G.J. Bijsterbosch, die 
daarmee een taart verdiende. 
 
De speeltuinvereniging heeft niet alleen speeltuin 
Robbedoes voortgebracht, maar het bestuur was ook 
verantwoordelijk voor het organiseren van de allereerste 
jeugdvakantie week van 7 t/m 12 augustus. De 60ste editie 
had dit jaar moeten plaatsvinden, maar is helaas door de 
corona-uitbraak uitgesteld tot 2021. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Speeltuinvereniging Robbedoes 
 

Het straalvliegtuig Saber F86K wordt op zijn plek getakeld 
in 1965. Dit geschenk van de Amerikaanse Defensie met 

wie burgermeester van Waverijn goed contact had, zou 
vier jaar blijven staan waarna het retour ging naar het 
luchtmachtmuseum in Soesterberg. Op het Youtube-

kanaal van het HGK is een filmpje te zien van dit 
bijzondere transport in 1965. 
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& Nu  

De situatie anno 2020. De 
speeltuin is er niet meer en 
vervangen door woningbouw 
aan de Prins Bernhardstraat. 
De speeltuin was gesitueerd 
op de plek waar nu de huizen 
en tuinen met huisnummers 
1f t/m 1i staan. 
 
 

Speeltuin Robbedoes anno 
1970.  
 
De speeltuin wordt in 1961 
geopend en sluit 10 jaar later 
in september 1971 omdat er 
te weinig belangstelling is, 
een terugloop van het leden 
aantal, de uitbreiding van de 
scholen waardoor de 
beschikbare ruimte kleiner 
werd, de vergrijzing en de 
jeugd steeds vaker in het in 
1967 geopende PWA-bad te 
vinden was. 

Toen 


