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‘t Torentje

Nieuwsbrief voor leden en sponsors van het Historisch Genootschap Koudekerk

Voorwoord
Het is heel prettig om met andere zaken dan met corona bezig te zijn. Dat blijkt weer als we
ons nieuwe Jaarboek 2021 verspreiden. Opvallend veel positieve reacties hebben we
daarop ontvangen. Vanwege dat nieuwe jaarboek hebben zich ook nieuwe leden
aangemeld die wij natuurlijk van harte verwelkomen.
Ook op de folder van de nieuwe Kastelenwandel- en fietsroutes Koudekerk krijgen we veel
positieve reacties. De folder wordt breed verspreid en ligt o.a. ook bij de VVV in Alphen aan
den Rijn en Boskoop. Dat heeft er ook toe geleid dat de VVV ons gevraagd heeft om
rondleidingen in Koudekerk te verzorgen als uitje voor de VVV-medewerkers. Die hebben
ons ook complimenten gegeven voor de folder die zij daarom ook graag verspreiden.
Met een goed gevoel kijken wij terug op de Algemene Ledenvergadering van 27 september
waarbij het jaarboek gepresenteerd werd evenals nieuwe plannen voor een filmavond en
een tentoonstelling met kunst die op Koudekerk geïnspireerd is. U hoort daar binnenkort
nog meer over. Verder hingen we aan de lippen van Chris v.d. Klugt met zijn lezing over
pijpenkoppen. Hij wist onze nieuwsgierigheid te stimuleren met zijn verhalen over de
fabricage en de achtergronden daarvan. Leuk om te horen was ook dat er nog steeds
pijpenkoppen in Koudekerk gevonden worden.
Eind september zijn de banners van de fietsroute in het kader van 75 jaar Vrijheid
weggehaald. Ook hier ontvingen wij veel positieve reacties, ondanks dat de eerdere opzet
met een gemeentelijk georganiseerde fietstocht niet door kon gaan. De twaalf banners in
Koudekerk kregen meer dan voldoende belangstelling. De banners worden overigens in
ons bewaard voor andere gelegenheden waarbij ze een rol kunnen spelen. Verder wordt
het idee onderzocht om een boekje te maken met de banners van Rijnwoude.
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Op 17 oktober jl. overleed een bekend lid van ons HGK, Job Moor. Ondanks dat hij geen
autochtone Koudekerker was, voelde hij zich erg betrokken bij de historie van ons dorp. In
2016 heeft hij een boekje over de geschiedenis van Koudekerk gepubliceerd dat hij in de
vorm van een lezing heeft gehouden op verschillende plaatsen in de gemeente. Misschien
kwam dat ook wel omdat hij vanuit zijn huis uitkeek op het torentje en de Brugkerk. Job
zullen we niet snel vergeten.
Op dit moment ziet het er naar uit dat wij te maken krijgen met strengere coronamaatregelen. De voorgenomen lezing op 22 november hebben we daarom moeten annuleren.
Zodra er weer ruimte is, pakken wij de draad van lezingen en activiteiten weer op. Namens
het HGK wens ik u veel gezondheid toe en ook een snel weerzien met andere leden en ons
bestuur.
Wij hopen u snel weer te zien bij onze activiteiten en wensen u veel goede moed toe.
Albert Dorrestein
Voorzitter

‘t Torentje

Pagina 2 van 4

Agenda 2021
22 november – De lezing van mevr. Anke Minnee-de Koning, lerares Frans en Babs
(Buitengewoon Ambtenaar Burgerlijk Stand) is vanwege corona geannuleerd.
Als het mogelijk is om weer lezingen en activiteiten te organiseren, wordt dat
aangekondigd.
21 februari - Algemene Ledenvergadering

Te koop
U kunt extra exemplaren van het jaarboek bestellen voor 10 euro per stuk. Stuur uw
verzoek per email naar info@historischgenootschapkoudekerk.nl met de vermelding
van uw adres en het aantal stuks wat u wilt kopen. Wij nemen zo snel mogelijk contact
met u op.

Contributie 2021
De contributie voor 2021 is dit jaar vastgesteld op € 15 per persoon per jaar. De
penningmeester verzoekt u, als u dit nog niet heeft gedaan, 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.

Bakker van Kempen
Wist u dat Bakkerij van Kempen al 111 jaar in Koudekerk is gevestigd?
Jan van Kempen uit Heenvliet (bij Rotterdam) begon op Hoogewaard
44 in 1910 de bakkerij die bij zijn overlijden in 1931 door o.a. zoon Piet
van Kempen werd voortgezet. Later is de bakkerij door Kees van
Ginhoven overgenomen en verhuisde de winkel naar de Prins
Bernhardstraat. Op de foto is de broodkar waarmee de klanten aan
huis werden beleverd zichtbaar samen met de 2 honden die de kar
voorttrokken. De foto is gedateerd circa jaren ’20.

Geschonken
Van een inwoner uit Koudekerk ontvingen wij drie koffie- en 3 theekopjes van
het oude gemeenteservies. Hartelijk dank daarvoor. Mocht u nog een
Koudekerks object, document of een foto bezitten waarvan u afstand wilt
doen of waarvan wij een foto kunnen maken, dan houden wij ons graag
aanbevolen. Wij zullen dit in ons archief opnemen en zo mogelijk
tentoonstellen of gebruiken voor een artikel in een nieuwsbrief of jaarboek.
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Hierboven worden de stickers van bedrijven en winkels getoond die het HGK in het archief heeft. De meeste
ondernemingen bestaan niet meer, zoals het benzinestation van Arie Wille in de Dorpsstraat en WUBS caravan en
voortenten. Heeft u nog stickers van bestaande of reeds verdwenen winkels en bedrijven uit Koudekerk? En wilt u ze
doneren? We nemen ze graag over van u, zodat de geschiedenis van deze ondernemingen wordt bewaard.
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Toen

Hoogewaard anno 1903
Rechts goed zichtbaar de
huisjes langs de Oude Rijn.
Links in het midden is het
schuine dak van boerderij
Kakebenen zichtbaar. Er staan
maar liefst 37 personen op de
foto, waarvan 1 in
klederdracht. Een fotograaf
was destijds nog een
bijzonderheid en iedereen
wilde graag even poseren.

& Nu

De situatie anno 2021 ter
hoogte van nr. 92.
De meeste huisjes zijn
verbouwd of de gevel is
aangepast waardoor ze lastig
te herkennen zijn. De weg is
verbreed, de zandweg en de
hoge bomen hebben
plaatsgemaakt voor asfalt.
Het rode dak van de
gerenoveerde boerderij
Kakebenen is nog net
zichtbaar aan de linker kant.
www.facebook.com/historischgenootschapkoudekerk/
www.historischgenootschapkoudekerk.nl
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