
Programma jubileumviering 

1870 - 2020

S O C I Ë T E I T

O p g e r i c h t  2 5  o k t o b e r  1 8 7 0

Concordia

15
0 jaar!



Sociëteit Concordia 

15O Jaar meer dan 
alle moeite waard!

Concordia is een ontmoetingspunt voor 

velen en al voor vele jaren. Daarvoor 

past een groot woord van dank voor 

allen die dit hebben mogelijk gemaakt. 

Leden, vrijwilligers, bestuurders, sympa-

thisanten en vooral de grondleggers in 

1870. 

Grote dank en waardering voor dit alles. 

Hulde aan een hele grote groep men-

sen die deze mooie sociëteit Concordia 

(voorheen R.K. Leesvereniging) ook 

heden ten dage in stand houden en het 

karakter hebben weten te behouden.

Als bestuur willen wij ook waardering en respect uitspreken voor de jubileumcommissie 

die dit belangrijke jubileumjaar heeft voorbereid en zal uitvoeren met behulp van vele 

betrokken vrijwilligers. Het wordt een jubileumjaar met veel bijzondere en grote gebeur-

tenissen. Een heel jaar lang en met als leidend thema “ontmoeting”. Wij hopen dat velen 

van ons hiervan gaan genieten, ieder op zijn eigen manier.

De officiële start van het jubileumjaar is op 11 januari in combinatie met de nieuwjaars-

receptie. Het hele jaar door is er muziek, cultuur, grote activiteiten als “heel Concordia 

bakt” en een avondvullend diner dat bereid wordt door de gezamenlijke kookclubs. Ook 

onze gebruikelijke activiteiten komen aan bod, voor de gelegenheid overgoten met een 

speciaal jubileumsausje.

Uw huis, want dat is Concordia, staat het hele jaar open. Niet alleen met activiteiten 

maar ook met een drankje en een hapje.

Kom en vier met ons dit 150-jarig bestaan. U bent van harte welkom!

Namens het bestuur,

Jan Hogenelst

voorzitter



Uitnodiging
Het bestuur van Sociëteit Concordia nodigt u en uw 

partner hierbij uit tot het bijwonen van de 

opening van het jubileumjaar 2020, 

tevens Nieuwjaarsreceptie, op 

zaterdag 11 januari 2020 in de grote zaal  

van de sociëteit.

Inloop: vanaf 15.00 uur

Aanvang programma: 15:30 uur

Het jubileumjaar 2020 zal geheel in het 

teken staan van 

het 150-jarig bestaan van de sociëteit.

R.S.V.P  vóór 1 januari 2020 naar:  
secretarisconcordiagouda@gmail.com

Feestelijke kleding wordt op prijs gesteld



Jaarvergader ing
me t  (na  de  pauze ) 
e en  s p e c i aa l  t i n t j e

Grote zaal Concordia
Woensdag 18 maart 2020

Aanvang: 20.00 uur



De leden van de Concordia-kookclubs nodigen u uit voor 

een heerlijk 4-gangen verrassingsdiner
 

Wij verwelkomen u graag met een glas bubbels op:  

zaterdag 18 april 2020, tussen 17.30 – 18.00  uur.

Aanmelden: vóór 15 maart 2020 naar: joke@rikkengaa.nl

Bij de aanmelding graag het volgende doorgeven:

Naam/namen: 

Telefoonnummer: 

E-mail:

Keuze hoofdgerecht: vlees of vis 

Met diëten kan helaas geen rekening worden gehouden. 

Er is plaats voor maximaal 60 deelnemers. 

Plaatsing van leden en partnerleden, zal gebeuren 

op volgorde van aanmelding. 

Introducees kunnen uitsluitend deelnemen als er 

nog plaatsen over zijn. 

Voor introducees vragen wij een bijdrage van € 15. 

Jubileumdiner verzorgd 

door de kookclubs



Br idge ter  gelegenheid van jubi leum

H a l v e  m a r a t h o n

o p

2 5  a p r i l  2 0 2 0

i n  G r o t e  Z a a l
Er worden in de ochtend 24 spellen gespeeld in 2 groepen. In 

de middag 24 spellen in een A en B-finale. Er zijn prijzen in 

natura in elke finale voor de eerste 3 paren, het paar dat het 

dichtst bij de 50% eindigt en het paar dat voorlaatste wordt. Er 

zijn geen meesterpunten beschikbaar.

Kosten: € 40,- per paar (inclusief lunch, koffie met 
gebak bij binnenkomst en borrelhapjes tijdens de 

middagzitting)
Er is plaats voor maximaal 40 paren.

Aanvangsttijd : melden bij de wedstrijdleiding tussen 9.00 en 

9.45 uur.

Ochtendzitting: van 10.00 tot 13.00 uur. Lunch van 13.00 tot 

14.00 uur.

Middagzitting: van 14.00 tot 17.00 uur.

Prijsuitreiking: rond 17.30 uur.

Inschrijving: Vanaf 1 maart tot 20 april 2020 door beta-

ling van € 40,- op rekening NL25 INGB 
0003452964 t.n.v. P. Prieckaerts en met ver-

melding van de namen van de spelers



Concordia Klaverjastoernooi

Zaterdag 2 mei, 9 mei, 16 mei en 23 mei 
Aanvang 13.00

Ter gelegenheid van het 150-jarig bestaan van 

Sociëteit Concordia organiseren we een fantas-

tisch toernooi op vier zaterdagen in mei 2020.

Gespeeld gaat worden tegen 4 Goudse klaverjasvere
nigingen om de beker en er zijn mooie prijzen en 
poedelprijzen te winnen.
Gezelligheid  en sportiviteit staan hoog in het vaandel. 
Tussen de spellen door wordt u verwend met lekkere 

hapjes.

Wij spelen elke zaterdag met 24 mannen en vrouwen tegen 
steeds een andere vereniging met 24 mannen en vrouwen.
De vereniging met de hoogste score wint de Concordia 
beker.
Bij de uitreiking is de pers aanwezig 
en uiteraard een fotograaf.
Stel onze collega-verenigingen niet 
teleur.

Noteer de data in de agenda van 
2020 en meld u aan bij  Martin 
Anker per mail: 

anker@caiway.nl 



Haring-

happen 

speciaal

Zaterdag 20 juni
Huiskamer
16.00 uur



23 augustus 2020

The Beatles 

Revival in 

Houtman-

plantsoen

Na een buitengewoon succesvol optreden in 2018, komt 

- met support van Sociëteit Concordia - The Beatles 

Revival in het jubileumjaar opnieuw naar Gouda voor 

een optreden in het kader van de Houtmanplantsoen-

concerten. De bijdrage die Concordia beschikbaar stelt 

om dit concert mogelijk te maken is een geschenk van 

de jubilerende Sociëteit aan de Goudse bevolking.



Zaterdag 19 september

Begin: 20.00 uur

Einde: 01.00 uur

Put on your dress

& dancing shoes

Back to the sixties



Doe mee met

Heel Concordia bakt
op

Zondagmiddag 4 oktober 2020

(benedenzaal van Concordia)
Ingeleverde “baksels” zullen worden beoordeeld door een onafhan-

kelijke vakjury. Deelname is gratis, in verschillende categorieën zijn 

mooie prijzen te winnen. 

Je kunt je aanmelden tot zaterdag 26 september 2020. (Geldt ook 

voor onderstaande High Tea). Meer details (waaronder het wed-

strijdreglement) worden nog bekendgemaakt.

Heerlijke High Tea
Natuurlijk kan er van de inzendingen van de bak-

wedstrijd worden geproefd tijdens de High Tea die 

om 15.00 van start gaat. Inloop vanaf 14.30 uur. 

Maar er is meer. Onder het genot van live achtergrondmuziek zullen 

er 2 rondes met lekkernijen worden geserveerd. Totaal zal het een 

volledige maaltijd betreffen. U zult worden voorzien van zoetige, 

hartige, warme en koude gerechtjes. Ook zal er onbeperkt thee en 

koffie zijn. Andere drankjes zijn tegen betaling aan de bar verkrijg-

baar. De middag wordt rond  18.00 uur afgesloten. De kosten voor 

deelname aan de High Tea bedragen € 6,50 per volwassene en 
€ 3,75 per kind (= tot 12 jaar).

Meld je snel aan want vol is vol!



23 oktober 2020

Wereldkampioenen 
driebanden treffen 
elkaar in Concordia

Ter gelegenheid van het 
150-jarig bestaan van 
Sociëteit Concordia zullen 
de wereldkampioenen 
driebanden, Therese 
Klompenhouwer en Dick 
Jaspers, met hun sportieve 
bijdragen een extra 
feestelijk tintje geven aan de 
jubileumviering.Er wordt in ieder geval een demonstratiepartij gespeeld met de normaal te maken caramboles. Daarnaast zal de avond vooral creatief worden ingevuld. Zo zal de winaar van een intern driebandentoernooi tegen de wereldkampioenen mogen spelen!Dick Jaspers behoort al sinds de start van de jaren negentig tot de absolute wereldtop. Therese Klompenhouwer staat sinds 2010 op nummer 1 van de wereldranglijst bij de dames. Ze wordt wel The Queen van het driebanden genoemd. Op haar lange lijst van overwinningen staan onder meer 4 wereldtitels.

Verdere details over deze 
bijzondere avond volgen.



31 oktober
Grote zaal
20:00 uur

Concordia
is

jarig!!



15 december 2020

Grootse afsluiting 
jubileumjaar 

met optreden van 
de Mastreechter Staar

in de Sint Jan

Ter afsluiting van het jubileumjaar van Sociëteit Concordia 

komt de Koninklijke Zangvereniging de Mastreechter Staar 

naar Gouda voor een optreden in de Sint Jan!

Dit optreden zal plaatshebben op dinsdag 15 december.

Meer details over dit optreden volgen nog maar noteer deze 

datum alvast in uw agenda!



Niet kniezen, niet zeuren

Da’s hartstikke fout

Vergeet niet te leven

Want straks ben je oud

Niet kniezen, niet zeuren

Da’s hartstikke fout

Vergeet niet te leven

Want straks ben je oud

Soms lijkt alles triestig

Zwarter dan de nacht

Maar het wordt weer helder

Als je weer eens lacht

Lachen is een wonder

Alles komt terecht

Weg verdriet en zorgen

Het leven is niet slecht

Niet kniezen, niet zeuren

Da’s hartstikke fout

Vergeet niet te leven

Want straks ben je oud

Niet kniezen niet zeuren

Da’s hartstikke fout

Vergeet niet te leven

Want straks ben je oud

Wie kan mij vertellen

Waar de hemel is

Boven bij de vogels

Of onder bij de vis

Ik zal het u vertellen

De hemel die is hier

Daarom lieve mensen

Maak toch veel plezier

Niet kniezen, niet zeuren

Da’s hartstikke fout

Vergeet niet te leven

Want straks ben je oud

Niet kniezen, niet zeuren

Da’s hartstikke fout 

Vergeet niet te leven

Want straks ben je oud

Het lied van 

Concordia

Niet iedereen weet het, maar 

Sociëteit Concordia heeft een 

heus “eigen” lijflied.

Ongetwijfeld zal in dit 

jubileumjaar het “Niet kniezen, 

niet zeuren” wel eens een keer 

worden ingezet.

Om te voorkomen dat op die 

momenten ook maar iemand met 

‘een mond vol tanden’ moet staan 

plaatsen we hierbij de volledige 

tekst van het lied.

De melodie van “Niet kniezen, 

niet zeuren” is te vinden op 

YouTube.



De viering van het 150-
jarig jubileum wordt mede 
mogelijk gemaakt door: 

• Boer Makelaardij Midden Holland

• Comfort Techniek T.V.B. B.V

• Bunnik Services Properties en Data facilities,  

 sinds 1877

• Goedman Automotive

• Advocatenkantoor  Mr. Jolanda Pluis

• Huisman Sanidrôme

• Abram Makelaardij

• Notariskantoor Wagener

• Boer Vastgoed B.V.

• Fugo Gouda


