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Historische Kring Benthuizen
van de voorzitter

Het jaar 2018 is alweer enkele maanden oud en binnen
de vereniging wordt hard gewerkt en nagedacht over de
activiteiten in dit jaar.
De tentoonstellingscommissie heeft een nieuwe tentoonstelling
met schilderijen van de kunstenaressen Jessy van Breugel
en Tineke Konert uit Zoetermeer ingericht, een aantal
bestuursleden is bezig de tentoonstelling ‘Gluren bij de
Alphense Buren’ te verhuizen van Boskoop naar de Brugkerk
in Koudekerk aan den Rijn.
Er wordt nagedacht over de activiteiten tijdens de
Koningsmarkt, vanwege het vijftigjarig bestaan van de
Evenementen Commissie Benthuizen (ECB) hebben we dit
jaar een gezamenlijke activiteit.
De Winkel van Sinkel heeft haar Kersttooi afgeworpen en
is alweer ingericht voor de Pasen, het assortiment is hierop
aangepast.
Voor de Algemene Ledenvergadering op 20 april 2018 zijn de
voorbereidingen afgerond, jaarverslag en resultatenrekening
zijn door de kascontrolecommissie gecontroleerd. U bent
van harte welkom. Voor de pauze vertellen we u hoe het
de vereniging is vergaan in 2017 en na de pauze hebben we
interessante lezing van Sander Wassing. Agenda en andere
stukken worden u deze dagen bezorgd.
Voor al het werk zijn veel vrijwilligers bezig, maar ook de
bestuursleden mogen niet vergeten worden. Zij zijn de
trekkers van alle activiteiten en evenementen
Ondertussen zijn we bezig met de uitvoering van ons plan
voor de komende jaren met als centraal thema: meer leden,
meer vrijwilligers, meer bestuursleden en meer inkomsten
Jan de Ruiter (voorzitter)

Van de Redactie en het Bestuur
Marjolijn van der Haven - Verweij
Tijdens de bestuursvergaderingen aan het begin
van het jaar zijn we druk bezig met cijfers en het
jaarverslag. Toen we daar mee bezig waren bedacht
ik me dat er door de HKB-vrijwilligers wel heel
veel wordt gedaan. Voor de vele activiteiten wordt
iedere keer opnieuw de inzet gevraagd van vele
vrijwilligers.
Naast de normale tentoonstelling in de oudheid
kamer loopt de tentoonstelling Gluren bij de
‘Alphense’ buren nog t/m april 2019 door en
moet keer op keer verhuisd worden. Wanneer het
volgende Turfje verschijnt zal de expositie in onze
oudheidkamer te zien zijn.
Die samenwerking met de diverse verenigingen
van de kernen van Alphen is heel goed, hetgeen
de gemeente waardeert. Zij merken zo dat het
platform dat zij als gemeente hebben opgericht goed
functioneert. Dit platform wordt gevormd door één

lid van elke vereniging (dus 7 !). Meestal neemt de
voorzitter deze taak op zich. Om de beurt ben je dan
twee jaar voorzitter van het platform. De komende
twee jaar is dit de heer J. de Ruiter van de HKB.
We maken ons als bestuur wel meer en meer zorgen
over het teruglopende aantal leden. De vlag gaat bijna
uit wanneer er een nieuw lid ingeschreven wordt.
Want dat gebeurt niet vaak genoeg.
Ja, nieuwe leden…, wellicht een idee om een
familielid of de kinderen lid te maken. Leuk cadeau
voor een verjaardag of zomaar. Voor de kosten,
€ 10,25 per jaar (en dat is beslist niet hoog), hoeven
we het echt niet te laten.
Het bestuur gaat intussen verder met het realiseren
van allerlei activiteiten, samen met de andere
vrijwilligers. Lees de oproepen in de plaatselijke
kranten of geef u op voor de digitale nieuwsbrief.
U moet in dat geval uw emailadres sturen naar
info@historischekringbenthuizen.nl.

In memoriam									

Dirk Mets

Woensdag 21 maart ontvingen wij het droeve bericht dat Dirk Mets was overleden.
Als geboren Benthuizenaar had de geschiedenis van Benthuizen zijn warme belangstelling.
Dirk Mets groeide op in het Beelaertspark en was in zijn werkzame leven actief in de bouw.
Die bouwervaring kwam goed van pas bij de bouw en uitbouw van de oudheidkamer
‘De Negen Turven’. Metselen en timmeren hadden voor Dirk geen geheimen.
Vele jaren was hij verantwoordelijk voor de bezorging van de Turfjes. Door toenemende gezondheidsproblemen
moest hij dit werk overdragen aan anderen. De Historische Kring denkt met dankbaarheid terug aan zijn inzet voor
onze vereniging.
Dirk Mets is 84 jaar geworden. Wij wensen zijn dierbaren veel sterkte met dit verlies.

Nieuwe leden

Dhr. G. v/d Velden jr.
Dhr. P. Schuilenburg
Dhr. J. Bregman uit Zoetermeer

Agenda
17
7-28
20
27
12
8

maart
april
april
april
mei
september

Dhr. P. Smit
Dhr. T. J. van Rumpt

Dhr. D. Bregman
M. E. van Wijngaarden, allen uit Benthuizen

Opening Duo-expositie in de Oudheidkamer
‘Gluren bij de buren’ in de Brugkerk te Koudekerk a/d Rijn
Ledenvergadering HKB in De Bron
Koningsdag
Nationale Molendag
Monumentendag
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P. Bregman, Benthuizer wielertalent

“Flying Dutchman won Luton Alpha promotion.” Dit bericht stond in de Saterday Telegraph van
2 oktober 1965. Die Flying Dutchman was niet minder dan Piet Bregman. Zoon van Jaap Bregman,
eigenaar van de enige patatzaak in Benthuizen. Dutchman Piet was in die tijd een zeer goede
wielrenner. De HKB keek met hem terug op zijn (succesvolle!) wielertijd.
Door Anneke Bregman - de Groot
Op 1 augustus 1945 werd er in het gezin BregmanTuijl een zoon geboren, Pieter. Hij ging naar de
school aan het eind van de (Graaf
van Blois)-straat en speelde met
zijn vriendjes Kees Verheul en
Arie Schellingerhout. Piet
was een sportief jongetje. Piet
Bregman: “We voetbalden
graag, maar een sportclub was
er niet. Ik weet nog dat we met
een aantal jongens voor het
huis van burgemeester Keijzer
hebben gedemonstreerd voor
een eigen voetbalveld. Het dorp
was natuurlijk erg klein. Alle
nieuwbouw moest nog komen, er
waren alleen weilanden om ons
heen.”
Naast voetballen had Piet ook
interesse in wielrennen. “Ik vond
fietsen erg leuk en mijn vader
stimuleerde dat.”

Wielrennen

De eerste rondjes maakte Piet
Bregman via de Zegwaartseweg
naar Zoetermeer en dan langs
de Hoogeveen weer terug.
Op de vraag of hij toen al
een racefiets had, glimlacht
hij: “Nee, ik had een gewone
fiets met een krom stuur en
zonder spatborden.” Tijdens
zijn rondjes ontmoette hij een
andere wielrenner. “Die kwam
uit Berkel en daar sloot ik bij
aan.”
Zijn eerste racefiets spaarde Piet
zelf bij elkaar. “Ik ging met de
jongens van Korbijn mee ‘bieten
hakken’. Met het geld wat ik
daarmee verdiende heb ik mijn
eerste racefiets gekocht.”
Zijn ouders zagen wel dat het
fietsen van hun zoon serieuze
vormen aannam.
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En op een dag belde Piets moeder naar de SWIFTCombinatie. Dat was een Leidse wielervereniging
en fietsclub met trainingsmogelijkheden. Deze club
had een regiofunctie, renners uit de bollenstreek
en omstreken probeerden
bij deze club een plekje te
bemachtigen.
En ook Piet Bregman mocht
kennis maken met de
voorzitter. De voorzitter zag
wel wat in de wielrenner uit
Benthuizen en zo belandde hij
bij de Swift-Combinatie. Hij
was toen 15 jaar.
Piet: “Door de weeks trainden
wij in de buurt bij Oud Aade.
Zondags gingen we verder
weg. We reden dan langs
het ouderlijk huis van Joop
Zoetemelk in Rijpwetering
(die was toen nog te jong om
mee te doen) en trainden langs
de Haarlemmertrekvaart.
We reden dan rondjes van
circa 8 kilometer.” Na afloop
stond er geen ‘rennersbus’ te
wachten om de jongens naar
het beginpunt te brengen. De
wielrenners fietsten gewoon
nog even terug naar Oud
Aade waar zij zich konden
omkleden. Piet kijkt met veel
plezier op terug op die tijd.
“Het was echt een leuke tijd.”

Werken en fietsen

Hoewel Piet sinds zijn
vijftiende trainde bij SWIFT,
moest hij daarnaast ‘gewoon’
werken. Met het diploma
van de technische school
vertrok Piet als vijftienjarige
naar Siemens. “Ik kreeg een
leerlingencontract. Toen ik met
mijn vader ging kennismaken
bij Siemens, zei die man: “Ik weet niet
of we zo’n klein overalletje hebben.” En ik vond
mezelf natuurlijk al een grote kerel.”

Een paar jaar later ging Piet voor Siemens bij de
Hoogovens in IJmuiden werken. De fiets bleef niet
werkeloos thuis. Piet nam de fiets mee in de auto.
Na zijn werk aan het eind van de dag pakte Piet de
fiets en reed via Zandvoort door de duinen terug
naar Benthuizen. Een collega reed dan in zijn auto
terug. “Ik ging ook wel heen en terug met de fiets.
Dan stapte ik ’s morgens om half vijf op de fiets.
’s Avonds was ik dan om half zeven weer in het
dorp. Op vrijdag nam ik geen fiets mee, dat was
mijn rustdag. Dan kon ik in het weekend weer aan
de slag bij wedstrijden.”
Toen Piet last van zijn rug kreeg, raadpleegde
vader Jaap Bregman de bekende Leen
Jansen om zoonlief te masseren. Volgens
deze fysiotherapeut was wat Piet deed ‘geen
trainen, maar beulswerk!’
Een ander sterk staaltje was de keer dat Piet
Bregman een wedstrijd in Zwolle zou gaan
fietsen. “Ik zou met iemand meerijden, maar
die belde de avond ervoor af! Ik wilde toch
naar Zwolle en ben toen gaan liften. Ik ben
naar Bleiswijk gefietst en daar bij de snelweg
kon ik met een vrachtwagen meerijden. Ik
was natuurlijk vroeg op pad gegaan, met als
gevolg dat ik om 10.00 uur in Zwolle stond.
Toen begon het wachten want de wedstrijd
begon pas om twee uur ’s middags.”

Amstel

De goede wedstrijdresultaten van Piet Bregman
vielen ook andere clubs op. Tijdens het Nederlands
kampioenschap bleef Piet de hele wedstrijd,
honderd kilometer, bij de kopgroep met Bart Zoet,
Karstens en Kloosterman. De mannen van de
sportcommissie reden in de auto erachter evenals
heren van de KNWB waardoor ze alle tijd hadden
om de renners te observeren. Door het uitstekende
resultaat werd Piet uitgenodigd om bij de Amstel
ploeg te komen rijden.

Swift - Combinatie

Swift was een amateurploeg. Maar wel
van een hoog niveau. Uit de amateurploeg
kwamen profs naar boven. Bekende namen
waren o.a. Gerben Karstens en Bart Zoet. Die
werden in 1964 Olympisch Kampioen.
De resultaten van Piet Bregman werden
steeds beter. De naam P. Bregman kwam
steeds vaker voor bij de maandagse
wieleruitslagen in de krant. En in 1965 stond
in alle kranten het bericht dat “Bregman de
eerste zege had geboekt”. Volgens Piet was
dat tijdens de ronde van Leiden. In de krant
stond dat “vele inwoners hem kwamen
feliciteren en dat burgemeester Keijzer zijn
felicitaties telefonisch had overgebracht.”
Een paar weken later werd Bregman vijfde bij
de Grote Prijs van Esschen (bij Antwerpen).
Er werd die dag 140 kilometer gefietst.
Een volgend bericht schrijft dat
“alleen profrenner Bart Zoet tijdens
een clubontmoeting tussen de Leidse
wielervereniging Swift-combinatie en De
Bataaf uit Halfweg P. Bregman achter zich
kan houden.” Daarmee was Piet wel de
snelste amateur!
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Toen begonnen ook de uitzendingen naar het
buitenland. “Met Jan Bols (de schaatsenrijder)
en Van der Horst ben ik in Berlijn geweest, in
Braunschweig, dat was nog Oost-Berlijn, in België
en in Engeland.” In Nederland reed Piet in het
Amstelshirt. Ging hij echter over de grens, dan
fietste hij in het oranjeshirt. De organisatie was
trouwens erg zuinig op de oranje shirts. Na afloop
van een buitenlandse reis mochten de renners het
shirt niet houden. De oranje shirts werden weer
ingenomen door de commissie.
Hoewel Piet naast het fietsen moest blijven
werken, kreeg hij bij de Amstelploeg wel een goede
onkostenvergoeding. “Bij overnachtingen sliepen
we in de beste hotels en we hadden aangemeten
kleding. Naast de wedstrijdkleding kregen we
ook een mooi pak met een Amstelembleem op het
borstzakje.”

je een uur voor de wedstrijd je rugnummer op en
wordt je ingeschreven. Maar dan komt Zoetemelk
erachter dat hij zijn startlicentie vergeten is. Het was
aan het eind van het seizoen en ik had niet zo’n zin
in de wedstrijd. Dus we spraken af, dat Zoetemelk
mijn rugnummer krijgt en mijn licentie. Tot mijn
grote schrik komt hij in de kopgroep terecht. Ik zat
in de rats, want als hij eerste wordt komt het bedrog
uit! Zoetemelk wordt vierde, dus het loopt goed af.
En heel sportief deelt hij het prijzengeld met mij.”
Piet Bregman spreekt met veel bewondering over
Joop Zoetemelk. “Hij was een erg goede renner. Als
jeugdrijder bij Swift al. Ik weet nog dat Joop zich
als jong ventje aan kwam melden bij Swift. En het
viel ons, oudere renners, toen al op hoelang Joop
bij de kopgroep kon blijven. Enige tijd later won
Joop bij de jonge amateurs met een paar minuten
voorsprong zijn eerste wedstrijd, de Ronde van
Aarlanderveen.”
Joop Zoetemelk
De Amstelploeg was in de jaren zestig de beste
Joop Zoetemelk is enige jaren jonger dan Piet
wielerploeg van Nederland. “Ik was de slechtste in
Bregman. Maar na zijn tijd bij de jeugd begon ook
de beste ploeg,” glimlacht hij. “Dus toen Joop ouder
Joop bij de Amstelploeg. Piet vertelt nog een aardige werd, was het logisch dat hij mijn plaats innam in
anekdote: “Joop heeft eens een wedstrijd gereden op de Amstelploeg.” Piet bleef (en blijft) de wielrennerij
mijn naam. In België lees je de avond van tevoren
ook na zijn afscheid natuurlijk volgen. En dat Joop de
waar de ronde gereden wordt. Bij een wedstrijd haal tour won, gaf de oud-Amstelrenner een goed gevoel.
Piet Bregman met de wielerploeg.
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Tijdens de ronde van
Leimuiden was moeder
Bregman ook mee.
“Bart Zoet was de winnaar
bij de profs en ik eerste bij de
amateurs. Mijn moeder vond
dat helemaal geweldig.”
Zijn moeder zorgde ook voor
de inwendige mens. Maar de
aandacht voor voeding was
nog lang niet zo ontwikkeld
en verfijnd als dat het nu is.
Piet: “Maar in mijn tijd bij
de Amstelploeg lette de
verzorger beslist goed op.
Ik nam eens een keer een ijsje
na de wedstrijd. Toen kreeg
ik toch behoorlijk op mijn
falie!”

Thuisfront

Thuis werden alle verrichtingen van Piet met
spanning gadegeslagen. Zijn ouders, broer en
zussen waren zijn grootste supporters. Piet: “Als het
even kon, ging mijn vader mee naar wedstrijden.
Mijn moeder knipte alle krantenartikelen waarin
mijn naam stond uit en plakte die in een plakboek.
Mijn broer Arie heeft ook nog bij Swift gefietst. De
fietscarrière betekende niet dat Piet thuis vrijgesteld
werd van taken. “Ik heb heel wat emmers
aardappels voor de patat geschild.”
Het trainen ging ook wel eens fout. Tijdens een
fietsrit naar zijn werk bij de Hoogovens sloeg de
wielrenner over de kop. Zijn tas was tussen de
spaken van het voorwiel gekomen. Piet werd met
hoofdwonden en een hersenschudding naar het
ziekenhuis gebracht.

Van bovenstaande foto had Piet Bregman meer dan
3000 exemplaren. Die liet de Amstelploeg afdrukken
als promotiemateriaal. “De foto is gemaakt in het park
van Zoetermeer. Door foto Lindthout. Ik heb heel wat
handtekeningen moeten zetten,” glimlacht Piet.

april 2018 • BENTHUIZER TURFJES • 7

Het was niet voor het eerst dat Piet kennismaakte
met de Engelsen. Een paar jaar eerder waren er
Engelse wielrenners naar Nederland gekomen bij
een sportuitwisseling Leiden-Oxford. Vier jongens
logeerden toen bij de familie Bregman in de Graaf
van Bloisstraat. Wielrenner Mick Duffy had al
eens gelogeerd bij de familie en bracht in 1968 Bill
Duffy, Jack Anderson en Vic. Rowe mee. Mevrouw
Bregman kon weer veel krantenknipsels toevoegen
aan haar plakboek. Alle kranten schreven over
het bezoek van de wielrenners. Naast wedstrijden
rijden bezochten de jongens de Euromast en de
havens van Rotterdam.

De jaren erna

Engeland

In het najaar van 1965, dan nog Swiftrijder, gaat
Piet naar Engeland. Hij wil daar meedoen aan
criteria en wedstrijden. Dat bleken gouden weken
voor de renner. De Engelsen stonden versteld
dat zo’n jonge Hollander zo hard fietste en hun
favorieten versloeg. Piet won er twee wedstrijden.
De ronde van Luton en de ronde van Woodstock.
Zijn tijd: 2 uur, 34 minuten en 20 seconden over
102 kilometer.
Volgens de krant heeft Piet “behalve wielrennen
ook zijn ogen op het eiland goed de kost gegeven.
Zo bezocht hij het graf van Churchill en Hyde
Park. Tevens vernamen wij dat Piet in Woodstock is
uitgenodigd bij de burgemeester voor een diner.”

Na de Amstelploeg kwam Bregman in de Delbana
ploeg. Na zijn meest succesvolle jaren heeft Piet nog
zo’n tien jaar gefietst bij deze ploeg. “In deze ploeg
zaten veel schaatsers, o.a. Peter Notet en Libregs.
Ik fietste niet meer op zo’n hoog niveau, ik zat nog
weleens in de kopgroep, maar winnen werd het nèt
niet. In een van de laatste jaren reed ik mee in de
ronde van Gouda. Het aardige was wel dat mensen
mij nog kenden van mijn tijd in de Amstelgroep.
Dat was altijd leuk.”
Nu beperkt het wedstrijdrennen zich tot het volgen
van alle rondes op de tv. “Dat vind ik nog steeds
geweldig, vooral veldrijden vind ik spectaculair.”
Anno 2017 fietst Piet Bregman nog elke dag. “Op
een gewone fiets rijd ik alle dagen door de polder.
Door rugklachten
is die fietshouding
voor mij het best.”
Fietsen in de polder
in de buurt van
het huis van de
oud-wielrenner is
bepaald geen straf.
Hij woont in een
mooi verbouwde
stolpboerderij
in Lutjewinkel
(in de kop van
Noord-Holland)
met uitzicht
op een weids
polderlandschap.

22 jaar geleden is het echtpaar Bregman begonnen met het organiseren van huifbedpaardrijden.
“Wij hadden zelf een meervoudig gehandicapte dochter en gingen naar Bennekom om haar daar
te laten rijden. Dat was een enorme reis en daarom zijn we in Noord-Holland de stichting Dupla
begonnen. Nu kunnen meervoudig gehandicapten in een aangepaste manege in Barsingerhorn
elke dag huifbedpaardrijden. Het wordt bemand door vrijwilligers”.
Als kroon op hun werk ontving Dupla in 2005 de ‘Nationale Kinderkroon’.
Voor meer info: www.stichtingdupla.nl
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Kunst in Benthuizen (2)

Aan de zijgevel van het gymnastieklokaal van de Openbare school in de Christinastraat hangen
negen gekleurde objecten. Hoeveel Benthuizenaren zullen daar niet langsgelopen zijn. Als leerling
naar de gym of spelend op het schoolplein. Zich niet realiserend dat dit echte kunst is.
Door Anneke Bregman - de Groot

Rond 1978/1979 werd in het plan Zuidpolder
Oost een nieuwe Openbare school gebouwd. Met
daaraan grenzend een gymnastieklokaal. Naast
de school werden er huizen gebouwd. Eerst de
Christinastraat en later de huizen aan het Van
Zuydland en de Boomgaard.
De sporthal had aan de zuidzijde een grote
bakstenen muur. En het plan ontstond om ‘iets’
met die muur te doen. Daarom werd de hulp
ingeroepen van kunstenaar Ad van den Brink.

Ad van den Brink

Adrianus Henricus Michaël (Ad) van den Brink
is een Nederlandse beeldhouwer, kunstschilder
en keramist. Hij werd geboren in 1944 in
Oosterhout. Van den Brink volgde opleidingen
schilderen aan de Academie voor Beeldende
Kunsten in Rotterdam en Amsterdam. Na zijn
opleiding vestigde hij zich in Zoetermeer, waar
hij een atelier en galerie bezat. Daarnaast was hij
docent Kunstgeschiedenis in Gouda.
Werk van Van den Brink werd geëxposeerd
in binnen- en buitenland. Er waren tentoon
stellingen in Delft, Leiden, Hazerswoude,

Duitsland en de VS. Van den Brink heeft zich
toegelegd op figuren, dieren en (non)-figuratief
werk.

Wandreliëf

Ad van den Brink ontwierp een wandreliëf voor
de zuidgevel van het gymnastieklokaal. Volgens
het Leidsch Dagblad “stelt het kunstwerk de negen
turven voor uit het wapen van Benthuizen.”
De turven zijn van keramiek. Behalve voor
verfraaiing is het de bedoeling dat de turven ook
als speelobject dienen. “De gaten in de turven
nodigen uit tot klauterwerk en balspel,” volgens
de krant.

Kosten

De kosten van het kunst
werk waren 17.000 gulden.
De betaling kwam uit de
één procents regeling. Die
regeling houdt in dat één
procent van de bouwkosten
gereserveerd wordt voor
het aanbrengen van een
kunstwerk.
In 1979 besliste de
gemeenteraad positief over
het ontwerp en nu kunnen
wij, met de leerlingen, al
bijna veertig jaar van het
vrolijk gekleurde reliëf
genieten.
Boven: het kunstwerk anno 2018.
Hiernaast: onder toeziend oog van
de burgemeester en kunstenaar
Ad van den Brink (rechts) werd het
keramische kunstwerk onthuld.
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Evenementen Commissie Benthuizen
50 jaar Evenementen Commissie Benthuizen (ECB). Voor de redactie van
het Turfje een goede aanleiding om hierover te schrijven. Bij het dertigjarig bestaan is er ook
aandacht geschonken aan de activiteiten van de ECB, maar hoe dieper we in de archieven zochten
hoe meer leuke anekdotes naar boven kwamen.
(Ik zou graag vernemen wie toen de winnaars van
deze wedstrijd waren?! Wellicht een verhaal voor
In 2000 schreef de heer Cor Boonstra al op ludieke
een volgend Turfje? Red.)
wijze over het ontstaan van de ECB. De ECB nam
Ook werd de avondvierdaagse opgezet. Smakelijk
in 1968 de bezigheden over van de vroegere Oranje
beschrijft Boonstra die eerste avondvierdaagse.
Vereniging. Deze was gevraagd meerdere activiteiten Hoe de commissie alles van tevoren moest regelen,
te ontplooien voor de dorpsbewoners. Echter, de
de routes moest plannen en berekenen hoe groot
bestuursleden van het Oranjecomité wilden dat niet. de opkomst zou worden. Het enthousiasme voor
Daarom werd er een organisatie opgericht die zich
de tocht was veel groter dan ze verwacht hadden
breed zou inzetten voor evenementen in Benthuizen, met als gevolg dat er niet genoeg medailles waren
met als verplicht nummer de organisatie van de
besteld. Maar de evenementencommissie was
feestelijkheden op Koninginnedag.
niet voor een gat te vangen. Er werd meteen een
De eerste jaren werden met vele activiteiten gevuld. nabestelling gedaan en tijdens een speciaal daarvoor
Boonstra schrijft heel eerlijk dat dit met vallen en
geregelde avond werden de medailles alsnog
opstaan gebeurde. Het was voor de commissieleden uitgereikt. De avondvierdaagse is na al die jaren nog
allemaal nieuw, ze hadden nauwelijks ervaring en
steeds een jaarlijks succes waar zowel ouderen als
dus liep het wel eens anders dan ze zich hadden
de schooljeugd aan meedoen.
voorgesteld.
door Marjolijn van der Haven - Verweij

Evenementen

Van alles werd er georganiseerd, o.a. kinderspelen
met oud-Hollandse spelletjes. Ook een poppen
kastspeler werd ingehuurd. En in 1968 werd er
een vliegerwedstrijd met eigengemaakte vliegers
gehouden. Eerst mochten de kinderen een eigen
vlieger knutselen en later die middag werd de
vliegerwedstrijd gehouden. De hoofdprijs was een
EEN RONDVLUCHT BOVEN BENTHUIZEN!
Voor die tijd echt subliem (want we spreken over
eind jaren zestig). Door de ongunstige wind gingen
er maar tien echt goed de lucht in.
De prijswinnaars van de vliegerwedstrijd met hun oorkonde.
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Sinterklaas

Ook schreef de ECB historie door het verwelkomen
van Sinterklaas met zijn pieten. Prachtig bedacht
voor ons dorp wat zo mooi aan de vaart ligt.
Al op allerlei manieren is Sint via het water
binnengehaald. En één keer heel spectaculair met
een helikopter die op een voetbalveld van BSC ’68
landde (zie foto hieronder).
Niet minder leuk was het organiseren van de bieten
optocht die ook nu nog elk jaar in de herfst wordt
gehouden. Deze optocht hoort echt bij ons dorp
waar in de omgeving zoveel bieten geteeld worden.
De Sint arriveert met een helikopter op het voetbalveld.

Wie de mooiste biet heeft tijdens de optocht wint
de daarvoor beschikbare prijs. Natuurlijk mochten
de kinderen ook met een lampion meelopen, maar
helaas is er dan geen kans op een prijs.

Opening

Elk jaar wordt de Koningsmarkt op een bijzondere
manier geopend. De vlag wordt gehesen door
iemand die de dag ervoor koninklijk gedecoreerd
is of een bijzondere prestatie heeft geleverd op het
De ECB nu
gebied van sport of op een ander terrein. Maar
Ik ben in gesprek geweest met de huidige voorzitter de opening kan ook worden gedaan door een
van de ECB de heer John Jespers. Met gepaste trots
honderdjarige!
vertelt hij over wat de ECB nu allemaal organiseert. Namens de gemeente is er een wethouder aanwezig.
Hoe een en ander wordt geregeld en wat er door de De burgemeester heeft andere verplichtingen op
jaren heen veranderd is.
dat moment. Zij bezoekt echter na haar andere
Jaarlijks wordt in februari de hobbybeurs gehouden. bezigheden tot nog toe elk jaar Benthuizen.
In het kerkgebouw ‘De Hoeksteen’ kunnen
De markt begint om 10 uur en duurt tot één
Benthuizenaren, maar ook mensen van buiten af,
uur. Daarna organiseren andere verenigingen of
hun bijzondere hobby of verzameling laten zien. Elk bedrijven verdere evenementen op de Koningsdag.
jaar komen velen daarop af.
Zo kan men ’s middags gaan zingen in de
Dit gebeuren is nog maar amper opgezet of de
Hervormde Kerk of deelnemen aan de activiteiten
commissie vergadert intens over een groots
die rondom De Tas worden gehouden.
evenement, namelijk de Koningsmarkt. Elk jaar
op Koningsdag, vroeger Koninginnedag, wordt
4 en 5 mei
er een markt gehouden waar verenigingen en
Sinds 2016 wordt er ook 4 en 5 mei gevierd.
ondernemers een kraam kunnen huren. Via
Op de begraafplaats worden bij het graf van de
deze kraam kunnen zij zich presenteren. Deze
gesneuvelde soldaat in Indonesië op 4 mei kransen
markt is ook zeer geliefd bij de Historische Kring
gelegd. Op 5 mei wordt het bevrijdingsvuur in
Benthuizen! De HKB heeft zeer actieve en creatieve Alphen opgehaald door scholieren uit Benthuizen.
vrijwilligers die tijdens Koningsdag twee kramen
Dit vuur is door andere lopers uit Alphen vanuit
bemensen. De snoepkraam en de fotokraam met een Wageningen naar Alphen gebracht.
bepaald thema. De belangstelling is hiervoor altijd
enorm en al vele jaren hebben we de prijs voor de
Vele activiteiten
meest originele kraam gewonnen.
Later in het jaar organiseert de commissie een
Als de ECB over de markt vergadert, gaan meteen
viswedstrijd. Voor de liefhebbers uit het dorp en
bij de HKB de raderen draaien. Dit om maar weer
zeker ook uit de omgeving een mooi gebeuren.
goed voor de dag te kunnen komen.
Gelukkig zit
Eerst was de Koninginnemarkt bij dorpshuis
er voor dit
De Tas maar de ECB vond dat de markt meer
evenement
centraal in het dorp gevierd moest worden. Sinds
genoeg vis in de
de modernisering van het winkelcentrum is de
Vaart om er een
mooie parkeerplaats naast het winkelcentrum de
echte wedstrijd
uitgelezen plek voor de Koningsmarkt.
van te maken.
De bieten- en lampionoptocht.

Wie heeft de hoogste zonnebloem van het dorp?
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Voor de avondvierdaagse zijn nog steeds heel veel
De commissie heeft als doel om in al die evenementen
vrijwilligers nodig. Om een bepaald aantal kilometers de gewoontes en tradities van het dorp Benthuizen te
moeten er EHBO’ers klaarstaan. Daarnaast moeten er laten voortduren.”
controleposten worden ingericht en er moeten genoeg
verkeersregelaars zijn. De eisen op het gebied van
de veiligheid zijn meer en meer aangescherpt. Een
groep wandelaars even naar een ander pad brengen
per boerenkar (zoals in 1968 gebeurde) is niet meer
mogelijk. En terecht!
De voorzitter vertelt ook dat door de veiligheids
eisen het steeds moeilijker is om een evenement
te organiseren. De ECB moet onderzoeken of de
deelnemers voldoen aan de veiligheidseisen. Iemand
die pannenkoeken bakt op de Koningsmarkt moet
wel veilig materiaal gebruiken en goedgekeurde
brandblussers bij zich hebben. De regels worden
ook streng nageleefd want zegt John: “Je kan je niet
veroorloven dat er iets gebeurt. Ook op een calamiteit
moet de commissie goed voorbereid zijn.”

Vrijwiligers

De ECB heeft 6 bestuursleden die de taken verdeeld
hebben qua evenementen. Daaromheen worden
heel veel vrijwilligers gevraagd. Daarom heeft John
als voorzitter van de ECB maar één wens, “altijd
voldoende bestuursleden en vrijwilligers om de
evenementen te kunnen blijven organiseren”.
Jespers: “Als inwoners van Benthuizen mogen we
elk jaar weer deze activiteiten meemaken, aan jezelf
de keuze om mee te doen of niet. Het is dan ook fijn
dat we als kern van de gemeente Alphen de vrijheid
hebben deze evenementen te houden. Het is geen
wonder dat inwoners van o.a. de wijk Oosterheem
en ook uit andere wijken van Zoetermeer graag
een kijkje komen nemen bij de evenementen die
op grootse wijze worden gehouden. Het dorpse
gebeuren werkt aanstekelijk voor veel mensen en zij
genieten graag mee met zo’n gebeuren.

Deze

De avondvierdaagse.

Fototentoonstelling

Op Koningsdag zal er een fototentoonstelling
zijn over allerlei gebeurtenissen uit die 50 jaren.
Vrijwilligers van de HKB zullen dit gaan organiseren,
waarvoor de ECB hen dankbaar is. Ook worden alle
bestuursleden uit het heden en verleden uitgenodigd
om dit jubileum mee te vieren. Uiteraard zal er aan de
kinderen worden gedacht, want wie de jeugd heeft,
heeft de toekomst en voor die jeugd en alle mensen
die daarbij horen zet de ECB zich al 50 jaar in.
Als redactie wensen wij hen een mooie viering van
dit jubileum en succes voor de toekomst. Ons dorp
mag zich gelukkig prijzen met zo’n actieve groep
mensen die zich voor allerlei leuke activiteiten inzet.
Al 50 JAAR lang!

uitgave is mede mogelijk gemaakt door
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