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Helaas, weer een Corona-uitgave

In september presenteerden we opgetogen een “normale” uitgave van de Concordia Nieuwsbrief en kon er - na een
half jaar - weer melding worden gemaakt van activiteiten in de Sociëteit. Helaas was de vreugde van korte duur want
al snel daarna ging de deur aan de Westhaven 27 opnieuw op slot.
Op het moment van samenstelling van deze Nieuwsbrief zien de cijfers van het RIVM er slechter uit dan ooit
en is het duidelijk dat het Coronavirus nog geen genoeg van ons heeft. Mede onder invloed van de strengere
Coronamaatregelen zullen de komende feestdagen minder feestelijk zijn dan voor het Coronatijdperk, maar ongetwijfeld zal iedereen proberen er het beste van te maken. Gelukkig is er licht aan het eind van de tunnel in de vorm van
een vaccin dat naar verwachting spoedig kan worden ingezet. In ieder geval ziet het ernaar uit dat de Sociëteit tot 19
januari gesloten zal zijn en wellicht zal het na die tijd nog een poosje oppassen geblazen zijn.
Wij, als redactie evenals het Bestuur, wensen u - zo goed als mogelijk - mooie dagen toe en een hoopvolle jaarwisseling!

Redactie

Concordia heeft een nieuwe website
De website van Concordia functioneerde al geruime tijd niet meer. Dat werd nog eens onderstreept
door Cees van Dooijewaard die er in de laatste Algemene Ledenvergadering bij het Bestuur op aandrong spoedig weer voor een functionerende website te zorgen.

H

et verzoek van het Bestuur om
een nieuwe website te bouwen
werd neergelegd bij ons lid Jon
van Langeveld. Hij is aan de slag gegaan en dit heeft geresulteerd in een
nieuwe www.concordiagouda.nl
De site is zodanig gebouwd dat, voor
het behoud van de overzichtelijkheid,
het aantal items in het hoofdmenu beperkt is gehouden. Onder elk item in

het hoofdmenu zitten de zogeheten
submenu’s die directe toegang geven
tot de diverse onderdelen.
De privacygevoelige zaken als onder
meer ledenlijst en gegevens van contactpersonen voor de activiteiten binnen de sociëteit, zijn afgeschermd met
een wachtwoord. Eveneens om veiligheidsredenen wordt dit wachtwoord
aan de leden verstrekt door hiertoe
een verzoek te richten aan de secretaris.
Omdat de activiteiten van de Sociëteit
op dit moment stilliggen, heeft de site
uiteraard nog niet veel inhoud, maar
actuele zaken worden al wel via de site
gecommuniceerd.
De site zal binnen de communicatie
van de sociëteit een eigen plaats innemen, naast de regelmatige mededelingen per e-mail van de secretaris en
de Concordia Nieuwsbrief die eens per
kwartaal uitkomt.
Dat er veel belangstelling bestaat voor
de site van Concordia blijkt wel uit het

feit dat anderhalve week na het “live”
worden, de site al ver over de zeshonderd keer is bezocht.
En ook in het verre buitenland is de
site kennelijk gewild, gezien de twee
vruchteloze pogingen vanuit India om
de site binnen te dringen en een mislukte hack vanuit Duitsland.
JvL
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Piet brengt licht in donkere dagen
Dinsdag 15 december
2020. De eerste dag dat
weer nieuwe en scherpere
Coronamaatregelen van
kracht zijn geworden. Op
de Goudse markt is voor
het oude stadhuis een
deel onder water gezet
en vervolgens tot een
schaatsbaan omgetoverd.
Jongens en meisjes, mannen en vrouwen in kleurrijke kleding draaien hun
rondjes zonder zich ook
maar enigszins te storen
aan anderhalve-meterregels.
meenam naar Nederland
toen hij terugkeerde uit
Canada.
Heel gewoon
“In Canada is het heel gewoon om aan het eind van
het jaar een Kersttafel te
maken. Er wordt daar ook
veel aandacht aan besteed”,
zegt Piet.

Hmmm? Zult u denken.
“Ik ben toch net langs de
markt gefietst en ik heb er
niets van gezien”.
Klopt. Dit tafereel is ook
alleen te zien in een ongelooflijk mooie Kersttafel
die staat opgesteld in de
woonkamer van Piet van
der Wouden. En het is

“Toen ik terug was in
Nederland ben ik eerst
weer voorzichtig begonnen met een tafereeltje
op de bar maar in de loop
der jaren is het steeds verder uitgebreid tot wat het
nu is. Maar zo is het mooi
en ik ben niet van plan het
nog groter te maken”.
JvL

slechts maar een onderdeeltje van een landschap
met kerken, schilderachtige gebouwen, huizen, een
werkende draaimolen met
daarbij horend geluid, een
draaiende molen en talloze,
talloze lichtjes.
Het is een hobby van Piet
die hij twintig jaar geleden
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(Even) biljarten in Coronatijd

Nadat de sociëteit in zijn geheel gesloten werd verklaard, hadden veel mensen last van een leeg gevoel. Vooral de biljarters liepen met hun biljartziel onder de armen.
Gelukkig werd per 1 december het sein weer heel voorzichtig op groen gezet en kon de keu - met inachtneming van een
aantal strikte regels - weer worden opgepakt (zie foto).
Echter......het was helaas maar van zeer korte duur. Op maandag 14 december werden nieuwe en strengere Coronaregels
afgekondigd die het gebruik van de Sociëteit verboden. Tenzij de situatie nog verandert, zal Concordia tot 19 januari gesloten zijn.
E.R.

Proost! Op naar het nieuwe jaar
Afgelopen dagen is bij alle leden aan huis een doos met
twee flessen jubileumwijn bezorgd.
Deze leuke geste van het bestuur kwam aan het eind van
een jubileumjaar dat volgens de plannen zou worden afgesloten met een groots optreden van de Mastreechter
Staar in de Sint Jan.
Vanwege de Corona-pandemie kon dit bijzondere evenement helaas niet doorgaan evenals alle andere activiteiten, om het 150-jarig bestaan te vieren, die niet konden
doorgaan.
In zijn begeleidende brief spreekt voorzitter Jan
Hogenelst de stellige wens uit om in het komende jaar de
jubileumviering alsnog uit te rollen.
Daar proosten we graag op!

						

JvL

De dozen worden ingepakt en klaargemaakt voor aflevering aan huis van de leden.
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