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a ruim een half jaar kunnen we gelukkig weer een “oud-normaal” nummer van de Concordia Nieuwsbrief uitbrengen.
Omdat de activiteiten in Sociëteit bevroren waren, was er geen nieuws
genoeg om in de Nieuwsbrief op te nemen. Wel zijn er “noodnummers” verschenen, namelijk de drie speciale Corona-uitgaven.
Gelukkig zijn er weer activiteiten op gang gekomen maar het blijft oppassen want het virus is
nog niet weg en steekt de kop op zodra het daartoe ook maar een beetje ruimte krijgt. En niemand wil
terug naar een volgende lockdown.
En over activiteiten in Concordia gesproken: van alle mooie plannen om dit bijzondere jubileumjaar te vieren, is
- behalve een zeer geslaagde Nieuwjaarsreceptie - helaas helemaal niets terechtgekomen. Maar wat in het Concordia-vat zit, verzuurt niet en dus is de blik op 2021 gericht. De komende tijd is het eenvoudigweg afwachten hoe
zaken zich zullen ontwikkelen en samen met het bestuur zullen wij als redactie u daarvan zo goed mogelijk op de
hoogte houden.
Redactie

Algemene Ledenver
gadering in Coronatijd
Nog niet eerder in de geschiedenis van Sociëteit Concordia had de Algemene Ledenvergadering bijna een half jaar na de oorspronkelijk geplande datum plaats. En nog
niet eerder zaten de bestuursleden en de leden tijdens de ALV op ruime afstand van
elkaar om een minuscuul organisme geen kans te geven zijn kans te grijpen.
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Maar tijdens de ALV van
woensdag 16 september
was het dan toch zo ver.
Overigens had dit geniepige virus het toch voor elkaar
gekregen dat in dit jubileumjaar deze bijeenkomst bij
de afsluiting geen speciaal
tintje meekreeg zoals aanvankelijk was gepland.
Beperkt aantal leden
Gezien het beperkte aantal leden dat vanwege de
Coronamaatregelen kon
worden toegelaten, moest
deelname aan de vergadering per email worden aangemeld. Circa 20 leden hadden van deze mogelijkheid
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The job is
done!

Voorzitter Jan Hogenelst tijdens zijn openingstoespraak.
gebruik gemaakt.
Voorzitter Jan Hogenelst
opende de avond met een
minuut stilte voor de leden die in het achterliggende jaar zijn overleden.
Vervolgens keek hij ook te-

rug op de voorbije maanden die eigenlijk vol hadden moeten zitten met activiteiten in het kader van
het 150-jarig bestaan.
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Behoudens een geslaagde Nieuwjaarsreceptie tijdens waarvan de Sociëteit
uit handen van de burgemeester een Koninklijke
Erepenning kreeg, de entree
werd gesierd met een nieuwe tegel en een fraaie vleugel rijker werd, is niets van
het jubileumprogramma terechtgekomen. “Een zware teleurstelling vooral ook
voor al die mensen die veel
tijd en moeite gestoken hebben in de voorbereidingen
van wat een mooi feest had
moeten worden”, aldus Jan
die voor de uitvoering van
het jubileumprogramma

ren. Vooralsnog zal dit worden doorgeschoven naar
de Nieuwjaarsreceptie van
2021. Andere geplande activiteiten zoals de vrijwilligersdag en een feestelijke
viering van de uitkering van
de laatste certificaten, zullen eveneens naar volgend
jaar worden doorgeschoven.
De agendapunten Medede

Bestuur in Corona-opstelling.
Aan de hand van gedetailleerde overzichten gaf penningmeester Gerard van
Vliet inzicht in de financiële situatie van de Sociëteit.
Samenvattend: Concordia
staat er goed voor. Als bijzonder feit noemde hij dat
de investering van tien jaar
geleden voor de bouw van
de grote zaal zich inmiddels
heeft terugverdiend. Dit

Peter Bakker

Maarten ter Meulen
hoopvol de blik op volgend
jaar richtte.
Ondanks de verlammende
invloed van het Coronavirus
op de gebruikelijke activiteiten, gebeurt er volgens
Jan op de achtergrond nog
verschrikkelijk veel vooral
als het gaat om verbeteringen in en aan het pand. Een
groot compliment voor allen
die zich toch voortdurend
inzetten voor de Sociëteit
noemde hij daarom zeer op
zijn plaats. Het lag in de bedoeling om op het jaarfeest
van de Sociëteit in oktober
het Herdenkingsboek 150
jaar Concordia te presente-

Nummer 10 - September 2020

lingen, Ingekomen stukken
en Notulen konden zonder
opmerkingen van de aanwezige leden, met dankzegging
aan de secretaris, worden
afgehamerd.
Vervolgens was het woord
aan Martin Berrier voor het
Jaarverslag van de Secretaris
dat deze keer werd gepresenteerd via sheets met korte one-liners. Onderdeel
van zijn presentatie was een
overzicht van het gemiddeld aantal deelnemers per
activiteit en daarmee werd
maar weer eens goed duidelijk hoeveel activiteiten per
jaar zich afspelen.

Phons Bakker
werd onderstreept met een
applaus voor Jan en Bep die
destijds het initiatief namen
voor dit “kroonjuweel” van
Concordia.
Op humoristische wijze
bracht Jan de Veer verslag
uit namens de kascontrolecommissie. Er waren geen
onregelmatigheden geconstateerd zodat de penningmeester decharge kon worden verleend voor het gevoerde beleid. Kees van
Diest stelde zich beschik-

Ben van Hooff

baar als reserve voor de kascontrolecommissie. Wie een
compleet overzicht van de
financiële stukken wil inzien
kan deze opvragen via:
societeitconcordia@gmail.com

Punt 9 op de agenda betrof
het bestuur. Daarbij kwam
aan de orde dat Gerard
Hunting half juli had besloten zich uit het bestuur terug te trekken. “Het is jammer dat wij Gerard niet op
andere gedachten hebben
kunnen brengen en ik beschouw dat als een schram
op het bestuur”, aldus Jan.
Hij kondigde verder aan dat
Gerard als vrijwilliger aan
Concordia verbonden blijft
met name voor het onderhoud van het pand. De plek
van Gerard in het bestuur
wordt ingenomen door Cees
van Dooijewaard.
Verder op pagina 7>>

Verslag van de Activiteiten
cie. door Lenie de Mol
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Concordia vergroent
Afgelopen zomer is er in de sociëteit, zowel in de biljartzaal als de
huiskamer dubbel glas geplaatst.
Ditmaal kwam de Coronatijd goed
uit, want de glaszetters van XXl
Glas (voorheen glashandel Aerts)
konden zonder gehinderd te worden door bezoekers lekker doorwerken. Binnen 2 dagen was het
geklaard en volgens sommigen
was het nu al te merken. Het was
veel koeler in de warme periode.
Nu dit project is afgerond, moet
men maar eens gaan nadenken
over een airco in de huiskamer,
want dat zou ook een hele verbetering zijn.
E.R.
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Feest van herkenning tijdens
Vinyl Sunday Afternoon
Maarten van Es zorgde tijdens de inloopmiddag van zondag 6 september voor een leuke en nieuwe activiteit met
als thema Vinyl Sunday Afternoon.
Zo’n vijftien leden waren op deze inloopmiddag afgekomen, veelal met een of meer LP’s of singletjes onder de
arm.
Uit dit aanbod van allerhande muziek maakte dj
Maarten een keus en de
nummers uit de jaren 50,
60 en 70 zorgden voor een
feest van herkenning.
Vooral de singletjes uit de
door Cees van Diest mee-

gebrachte doos zorgden
voor menige “meezinger”.
Menigeen wist zich met
moeite te bedwingen om
spontaan te gaan dansen,
maar de huidige Coronamaatregelen staan dit helaas niet toe.

Het werd weer een vóórCoronatijdse middag met
een praatje, glaasje en een

stukje kaas en worst. Laten
we het vooral zo houden!
JvL

Er wordt weer gebiljart!

Kampioen in Coronatijd

Plaatje uit de goede “oude tijd”
Na een half jaar is in Concordia weer gespeeld voor “het
eggie”. Vanwege de Corona-veiligheid moet de zaal er
wel voor worden omgezet en kan er maar op 1 biljart gespeeld worden. Met 2 bezette biljarts zouden er dan zomaar 16 mensen binnen zijn en dat is te veel voor deze ruimte. Bijna alle wedstrijden zijn ordelijk verlopen en
hield een ieder zich prima aan de Corona-regels.
Soms moet een speler op het houden van de juiste afstand worden gewezen, maar dat is geen enkel punt. Het
is allemaal anders en het komt de gezelligheid niet ten
goede, maar met een nieuwe lockdown is niemand gebaat. Gelukkig kunnen we weer lekker spelen en weer
eens andere mensen in ons home uitnodigen voor een
potje biljart. Zo was het en zo is het, hoewel anders, ook
nu!
E.R.

Eind maart, als Corona haar sinistere imago laat gelden,
staat Concordia 1 bij het Recreantenbiljart nummer 1 in
de ranglijst. Alles is onzeker, maar wanneer de competitie wordt stilgelegd, is Concordia1 de nieuwe kampioen.
Uiteraard is dit niet uitgebreid gevierd, want de beker
was nog niet in hun handen. Begin juni is deze gegraveerd en aan de kampioenen overhandigd.
De felicitaties van alle biljarters! Op de foto v.l.n.r.: Jos
Kokke, Coen Jansen, Gerard Veelenturf, Klaas Zonneveld.
Vaste reserve Kees van de Niet ontbreekt op de foto.
E.R.
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The job is done!
Maandag 31 augustus staat iedereen die zijn medewerking heeft toegezegd om 10.00u klaar.
Kopje koffie vooraf, even bijpraten, taken verdelen. Wie? Klaas, Mieke B., Cees, Maarten, Inja en Paul. Vanaf
het moment van de lock down is er in de keuken geen onderhoud meer gepleegd.
De muizen, fruitvliegen en
ander ongedierte hebben
onze grootkeuken tot in alle hoeken en gaten kunnen
verkennen en hebben dat
ook gedaan.
Op deze maandagmorgen
ging alle apparatuur die verplaatst kon worden van zijn
plaats. De grote stelling met
pannen, potten, rechauds is
helemaal leeg gemaakt en
weer schoon opgeleverd.En
het keukenblok: alles eruit.
Gesopt als thuis tijdens de
grote schoonmaak.
De afzuigkap en de apparatuur en kookgerei eronder blinken weer als nieuw.
Alle pannen met een teflon

laag, die een risico vormen
voor de gezondheid zijn uit
de keuken verwijderd. Ook
de nagenoeg nieuwe grote 2-deurs horecakoelkast is
grondig aan de binnenkant
gereinigd. Last but not least:
de grote werktafels en vloer
geboend en gesopt.
Het resultaat mag er zijn: De
grootkeuken is weer klaar
om in gebruik genomen te
worden.
Na drie uren hard werken is
het goed koffie drinken en
terugkijken op een fijne gezellige ochtend. De waarheid dient gezegd te worden: het keukenblok heeft
meer tijd gevraagd. Het

schoonmaakwerk werd na
14.00u pas afgerond.
Hulde en dank aan (v.l.n.r.)

Klaas, Paul, Inja, Cees,
Maarten en Mieke B.

G.H.

In memoriam

Leendert Dirk Brandse
(Leen)

Op 23 juni bereikte ons het bericht van
overlijden op 19 juni van ons lid Leen
Brandse (81).
Leen was altijd een trouwe bezoeker van
onze sociëteit waar hij vaak bij het biljart
te vinden was. Ook het bridgen was hem
niet geheel vreemd en hij was een geduchte tegenstander. Een klaverjasje-leggen op
de zaterdagmiddag met een biertje erbij
was aan Leen ook wel besteed.
Wij wensen zijn familie, vrienden en kennissen sterkte
toe met dit verlies.
In besloten kring is van Leen afscheid genomen.

Vanwege gezondheidsredenen is Fried Oosterwijk niet
meer in staat om naar de sociëteit te komen. Op zijn verzoek bezocht een delegatie van het bestuur hem op 2
september om zijn sleutels van Concordia in ontvangst
te nemen. Op de foto overhandigt Fried (l.) zijn sleutels
aan secretaris Martin Berrier.

Namens het bestuur,
Martin Berrier
secretaris
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Vissen in de Polder 2020
Op je verjaardag om half acht naar de Bloemendaalseweg
12 in Waddinxveen en daar ontvangen worden door 12
mannen en een dame, die je dan feestelijk toezingen.
Pfff.. wat een leuke start van de dag! Onze gastheer en
organisator Pieter Boer met ondersteuning van Paulien
Hoogendoorn, verwelkomde ons met heerlijke koffie en
een smakelijke traktatie en was blij dat er nu ook een
vrouwelijke deelnemer aanwezig was.
Om malversatie (?!?) te
voorkomen, was er door de
organisator voor een echte controleur gezorgd in de
persoon van Anthonie van
Deursen. Na de loting konden we naar ons visstekje,
het water was spiegelglad
en verdrinken konden we
er niet. De diepte varieerde
van 30 tot 80 cm. Het was
een genot om in alle rust
aan de waterkant te zitten,
te genieten van de omgeving en rustig naar ons dobbertje te staren. Tussendoor
werden we uitstekend ver-

Prijsuitreiking op veilige Corona-afstand

Gastvrouw en -heer
zorgd met koffie en koek.
We kwamen om te vissen
maar het was niet wild in
de polder maar wel heel ge-

pland en werden we verrast
op heerlijk belegde broodjes
en krentenbollen.
Zeelt
Daarna gingen we nog een
uurtje naar de waterkant en
werd er ook nog wat gevangen. Bijna iedereen haalde

het genot van een drankje en hapje aan de deelnemers in een grote kring
(op Corona afstand) door
Pieter Boer op een humoristische wijze de prijzen uitgereikt. Volgens hem waren
er op het visfestijn alleen
maar winnaars, maar dé
viskampioen van Sociëteit
Concordia in het jaar 2020 is
geworden Ben Groeneveld.
Pieter Boer en z’n team: bedankt voor de organisatie en
de perfecte verzorging.
We kijken weer terug op een
geslaagd gebeuren en het
“Vissen in de Polder” wordt
in 2021 zeker weer herhaald!
CvD

Ben Groeneveld met zijn kampioensvangst

Uiterste concentratie

zellig! Ik denk dan ook dat
het Coronavirus onder water heeft toegeslagen en de
vissen verplicht waren een
mondkapje te dragen. Nou
dan weet je het wel. Dan
valt het niet mee om in iets
lekkers te bijten. Om 10.00
uur was er een pauze ge-

wel een visje naar boven,
waaronder zelfs een grote Zeelt van 47 cm. Wat ook
leuk was dat diverse leden
van de Sociëteit die morgen
even langskwamen om een
kijkje te nemen en ons te
supporten.
Om 12.00 uur werd onder

Hebbes!
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Klaverjassen en Bridge bij Sociëteit Concordia
Op de bestuursvergadering van 8 juli 2020 is er besloten
tot verdere openstelling van onze Sociëteit.
Naast de zaterdagmiddag is toen ook de vrijdagavond
toegevoegd vanaf 19.30 uur.
Bij het Klaverjassen, zijn
de volgende Corona maatregelen van toepassing: Er
wordt door 4 personen vast
per tafel gespeeld, dus wisseling van partner alleen
aan dezelfde tafel. Afstand
tot de andere speeltafel
dient minimaal 1,5 meter
te zijn. Spelers zijn alleen
welkom als er geen gezondheidsklachten zijn.
<<Vervolg van pagina 2

Zonder tegenstem zijn ook
de vijf aspirant-leden door
de ballotage gekomen. Dit
zijn: Paulien Hoogendoorn,
Eric van Zundert, Maarten
ter Meulen, Arie van Vliet,
Peter Bakker, Ben van Hooff
en Phons Bakker. Tegenover
de vijf nieuwe leden staan
ook vijf leden die hun lidmaatschap hebben opgezegd. Daarmee is het totaalaantal leden nu 155.

Wim de Bruin

Het Klaverjassen is weer gestart op 17 juli, met een
deelname van 16 spelers.
En de winnaar van de eerste
avond was Martin Berrier.
Er wordt nu weer Klaverjas
gespeeld op de 1 e en 3 e vrijdag van de maand, je bent
van harte welkom.
Bridge
De Bridgeavonden zijn nog

Wat betreft de contributie
zal er dit jaar geen verandering optreden.
Voordat Jan het woord gaf
aan Gerard Veelenturf voor
een verslag van de activiteiten van de biljarters, onderstreepte hij dat het bestuur
voor 100 procent achter de
biljarters staat en deze activiteit als een belangrijke pijler binnen Concordia ziet.
Met behulp van een aantal
sheets toonde Gerard beelden van de diverse hoogtepunten van het achterliggende jaar.
Lenie de Mol gaf als
voorzitter van de Activi
teitencommissie een overzicht van de evenementen
in het achterliggende jaar.
Ze moedigde de aanwezigen aan om eens wat vaker
een introducee mee te nemen en riep iedereen op om
leuke ideeën voor activiteiten beslist met de commis-

niet gestart.
Paul Prieckart heeft begin
augustus onder de deelnemers een mini-enquête gehouden.
Hieruit bleek dat de animo
nog niet groot was om te

starten met het Bridgen.
Zodra er meer duidelijkheid
is over het Coronavirus, zal
er opnieuw door Paul met
betrokkenen worden afgestemd.
CvD

sie te delen.
Daarna onderbrak Pieter
Boer het programma met
de mededeling dat hij meteen weg moest omdat zijn
schoondochter bezig was te
bevallen. Vergezeld van vele goede wensen verliet hij
het pand.
Zoals gebruikelijk werd de
ledenvergadering afgesloten
met de rondvraag. Als eerste was Wim de Bruin aan
de beurt die aandacht van
het bestuur vroeg voor het
punt dat er leden zijn die
zich als vrijwilliger hebben
aangemeld maar niet (meer)
als zodanig actief zijn. Naar
zijn mening zouden deze leden niet de beschikking over
de sleutels van de Sociëteit
moeten hebben en zouden
zij ook niet meer in aanmerking moeten komen voor
deelname aan de vrijwilligersdag. Na enige discussie
over de vraag hoe hiermee
om te gaan - waarbij Lian

Zopfi een suggestie deed op
basis van ervaringen binnen
een andere organisatie - besloot het bestuur dit punt
mee te nemen in een volgende bestuursvergadering.
Van Lenie de Mol kwam het
voorstel om één prijs vast te
stellen voor alle frisdranken.
Dit voorstel werd met instemming ontvangen en zal
door het bestuur nader worden uitgewerkt.
De laatste rondvraag kwam
van Cees van Dooijewaard
die aandacht vroeg voor een
ingrijpende verbetering van
de website. Hierop reageerde Jan dat dit inmiddels de
aandacht van het bestuur
heeft.
Na sluiting van de ALV werd
er nog gezamenlijk wat gedronken en bleek dat het
- op anderhalve meter afstand van elkaar - ook gezellig kan zijn.
JvL
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