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Hoeveel Corona-uitgaven nog?
Dit is alweer de vijfde uitgave van de Concordia Nieuwsbrief in Coronatijd. Helaas zouden we bijna zeggen, want het
betekent dat de deur van de Sociëteit nog steeds gesloten is.
Natuurlijk vragen we ons af hoeveel Corona-uitgaven van de Nieuwsbrief nog moeten volgen en eerlijk gezegd hopen we dat dit de laatste is.
De vraag is ook wanneer Concordia weer als vanouds kan functioneren als Sociëteit. Zeker is dat de deur weer open
gaat zodra hiervoor door de overheid toestemming wordt gegeven.
Eén punt op de horizon is er al. De organisatoren van het Jubileumdiner - dat oorspronkelijk was gepland op 18 april
vorig jaar - hebben de datum van het diner vastgezet op 23 oktober aanstaande. We kijken ernaar uit!
Hou nog even vol, blijf vooral lid en vergeet niet uw contributie over te maken, want de vaste kosten gaan gewoon
door.
Redactie

Erelid werd 103 jaar

Op verjaardagsbezoek bij Sefa van Leeuwen
Gezien de Corona-maatregelen en spreiding van bezoek,
ga ik, een weekje na haar verjaardag, op bezoek bij ons
oudste en tevens erelid aan de Goudse weg. En ik word
daar ontvangen door een vrolijke en stralende Sefa van
Leeuwen die blij is met haar bezoek.
Als je haar leeftijd niet wist,
zou je denken dat ze veel
jonger was.
En dan bij een kop thee begint zij te vertellen. Dat zij
in Hongarije is geboren en

Pieter Boer en Anthonie van
Deursen komen een presentje brengen

haar vader in de eerste wereldoorlog is overleden en
dat haar moeder met 4 kinderen achterbleef.
Na de eerste wereldoor
log was er hongersnood in Hongarije. Via de
Nederlandse Kinderb e
scherming kwam zij als 8-jarige met de kindertrein hier
om 2 maanden bij een gastgezin aan te sterken.
Zij had geluk en kwam bij de
familie Bertels, die hadden
een winkel op de Kleiweg in
Gouda.
Er ontstond een innige band
tussen de familie Bertels
in Gouda en Marinc in
Hongarije.
Een band zo sterk, dat de familie Bertels voor hen een

huis regelde en inrichtte, op
de Wethouder Venteweg.
In 1938 verliet ze met haar
moeder, broers en zus voorgoed Hongarije en werden
ze warm onthaald in Gouda.
Sefa kon al snel aan de slag,
eerst als kindermeisje bij

de familie Jaske in de Sint
Antoniestraat.
Later nog bij slager Niebring
in de Keizerstraat en wasserij de Rijzende Zon op Klein
Amerika.
Verder op pagina 6>>
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Fietsen met een verhaal
Je kunt zeggen dat sinds mensenheugenis er een fietsenzaak zit op de hoek Burgemeester Martenssingel/IJssellaan. In 1938 verscheen voor het eerst het bord Van Leeuwen Tweewielers op het pand met nummer 100.
De grondlegger van het nu ruim 80 jaar oude fietsenbedrijf was de vader van ons lid Peter van Leeuwen en
de echtgenoot van ons oudste en erelid mevrouw Van Leeuwen.
“In die begintijd was het
hier allemaal een stuk kleiner. Wat nu winkelruimte is,
was eerst nog onze huiskamer en keuken”, zegt Peter
die al sinds zijn geboorte
in het pand woont. Het
ging goed met het bedrijf
en Peter was voorbestemd
om de zaak over te nemen.
Maar vader vond dat hij
eerst ook ergens anders ervaring moest opdoen. En

zo werd Peter bromfietsen motorenmonteur in
Woerden.
In die plannen kwam totaal
onverwacht de klad toen
vader tijdens een van zijn
fietstochten in het buitenland een ernstig ongeluk
kreeg en met een dwarslaesie naar Gouda terugkeerde.
De jonge Peter, hij was net
20, stond er ineens alleen
voor. “Ik werd in het diepe
gegooid en dat was best
heftig”, zegt Peter nu 50 jaar
verder in de tijd. Uiteindelijk
zou hij ruim 40 jaar actief
het Tweewielerbedrijf voort-

zetten tot zo’n elf
jaar geleden. “Ik
kon de zaak met
inventaris overdoen aan een
andere fietsenmaker maar
het pand bleef mijn eigendom”.
Verzameling
“Mijn vader had in zijn tijd
al een aardige verzameling
van bijzondere fietsonderdelen opgebouwd, zoals allerlei soorten en maten carbidlampen. Maar in die 40
jaar ben ik ook aan het verzamelen geslagen van wat je
zou kunnen zeggen fietsen
met een verhaal. Toen het
pand weer vrijkwam, verhuisde alles uit de opslag te-

rug naar de Martenssingel”.
En inderdaad tussen de rijen
fietsen staan zeer bijzondere exemplaren. Een van
zijn trotse bezittingen is een
door zijn vader opgeknapte baanfiets uit 1875 met
houten velgen. “Die velgen
zijn in Gouda gemaakt, in
de Anthoniusstraat”, moet
Peter er beslist aan toevoegen. En het bloed kruipt
waar het niet gaan kan,
want gedurende twee dagen per week sleutelt Peter
weer aan fietsen van trouw
gebleven klanten en is hij
wekelijks bij de groothandel
te vinden.
Peter tenslotte: “Het moeten wel leuke klusjes zijn en

zeker geen elektrische fietsen, want daar heb ik niets
mee”.
Wie eens naar fietsen met
een verhaal wil komen kijken, is welkom op vrijdag en zaterdag aan de
Burgemeester Martenssingel
100.

JvL
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Tegen de 4000 hits

Veel belangstelling voor
nieuwe website
“We zijn nog maar net drie maanden in de lucht en het aantal hits (bezoeken) komt al tegen de
4000. Half maart ging het ook al hard in de richting van de 500 unieke bezoekers. Dat zijn belangstellenden die voor de eerste keer de site raadplegen. Even ervan uitgaande dat de 160 leden allemaal al de site hebben bezocht (en dat zal lang nog niet het geval zijn), betekent dit dat ruim 300
mensen “van buiten” ook de site bekeken hebben”, zegt webmaster Jon van Langeveld.
Zelfs ver buiten de Neder
landse grenzen mag de site
zich in belangstelling “verheugen”.
Vrijwel elke dag worden
er (vergeefse) pogingen
gedaan om illegaal tot de
basis van de site door te
dringen.
Die pogingen komen onder meer vanuit India, de
Verenigde Staten, Frank
rijk, Duitsl and, Canada
maar ook gewoon uit
Gouda.
Beveiliging
De beveiliging van de site

is zodanig ingesteld dat iedere poging om rond te
snuffelen op het niet-openbare deel voor een kwartier
wordt stilgelegd.
Bij een volgende poging
wordt de “inbreker” verbannen.
Hackers die rechtstreeks de
programmering proberen
over te nemen, gaan meteen
op de zwarte lijst.
Ideale communicatiemix
Vanuit communicatie-oogpunt hebben we nu binnen
Concordia de ideale mix.
De website biedt de moge-
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lijkheid om kort en actueel
nieuws te brengen dat voor
alle leden op elk moment
en overal beschikbaar is.
En heeft bovendien de mogelijkheid om filmpjes of
presentaties op te nemen.
Die mogelijkheid is onder
meer meteen benut voor de
Nieuwjaarstoespraak van
de voorzitter die vanwege
Corona niet in de Sociëteit
kon worden bijgewoond.
Daarnaast is er de weekbrief
van de secretaris die actief
aan de leden wordt gemaild.
Ook hierbij gaat het om actuele informatie over de
Sociëteit en er kan tevens in
verwezen worden naar zaken die op de website staan
of die in de Nieuwsbrief aan
de orde komen.
Suggesties?
Tenslotte is er de Concordia
Nieuwsbrief die elk kwartaal
verschijnt.
Gezien de frequentie hiervan zal de Nieuwsbrief over
het algemeen geen actueel

nieuws bevatten maar biedt
hij de ruimte aan meer achtergrond over en toelichting op Concordia-nieuws
dat via de weekbrief en/of
de site is bekend gemaakt.
Uiteraard staan we open
voor suggesties/verbeteringen.
Die zien we dan graag in de
mailbox van:
redactieconcordiagouda@
gmail.com
JvL
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Technische dienst:

“Het werk in een historisch
pand houdt nooit op”
Ook in de Corona-tijd is de TD (technische dienst) nagenoeg iedere dinsdagmorgen actief geweest. Dat er in de
Sociëteit geen activiteiten zijn, is alleen te merken aan
het aantal vuilniszakken en oud papier die op dinsdagmorgen aan de straat moeten worden gezet.
Geen activiteiten, geen afval. Toch is er genoeg te
doen. Het is bijzonder wat
er met een pand als onze
sociëteit gebeurt als het
“niet bewoond” wordt.
Rapporten van de brandweer en verzekeringen zorgen voor vele dinsdagen
werk. Inmiddels zijn we ook
zover dat de glasvezelkabel
naar de binnenkant van het
gebouw is doorgevoerd. De

Achter de schermen wordt door een clubje leden wekelijks hard
gewerkt aan het technisch zo goed mogelijk in stand houden
van het historische pand waarin onze sociëteit is gevestigd. Het
is onze eigen Technische Dienst (TD) die bestaat uit: Ronald
Helmes, Anthonie van Deursen, Jos Kokke, Gerard Olsthoorn
en Gerard Hunting. Wij vroegen de heren iets op papier te zetten over de meest recente klussen.

kan worden. We zijn als sociëteit namelijk grootverbruikers. Het credo is en
blijft: wat we zelf kunnen,
doen we zelf.
Er blijft altijd nog wat over
voor de professionals. Dus:
er wordt geschilderd, gerepareerd, verbeterd, onder-

KPN moet de laatste draadjes aan elkaar knopen. De
glasvezelkabel zorgt voor
stabielere verbinding en
meer mogelijkheden in de
toekomst. Het monteren
van twee werkschakelaars
zorgt ervoor dat het gasverbruik digitaal uitgelezen

houden en opgeruimd. De
laatste storm “Bella” heeft
nog wat kapotte dakpannen
opgeleverd.
Tijdens het herstellen hiervan heb je vanaf het dak
een prachtig uitzicht over
de stad.
De motivatie van de TD-ers
is niet alleen het fraaie uit-

zicht over de stad en het
werken in het grote historische gebouw met zijn vele
ruimten maar vooral de
collegialiteit binnen de TD.
We treffen elkaar op dinsdagmorgen met een kopje
koffie en dan snel aan het
werk.
de TD
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Concordia voor eerste keer in
geschiedenis stembureau
Ruim 700 bewoners van Gouda kozen Concordia
als stembureau voor de verkiezingen van 17 maart.
Daartoe werd de benedenzaal ingericht door de gemeente. Maar eerst moesten de handen uit de mouwen gestoken worden om de zaal leeg te ruimen (l.)
Ook was een “Corona proof” route uitgezet: binnenkomst door de voordeur en het pand werd verlaten
door de deur van de opslag.
JvL

Van de bestuurstafel

Tot de activiteiten die Coronaproof wel in de Sociëteit
plaatshebben, behoren de bestuursvergaderingen. Op 25
maart 2021 was het Bestuur weer op 1,5 meter afstand
bij elkaar. Enkele van de besproken onderwerpen waren:

● Het wel en wee van onze leden zoals de verjaardag van Mw. van
Leeuwen die 103 jaar is geworden en de verjaardag van Fried
Oosterwijk. Beiden kregen de persoonlijke felicitaties van onze
voorzitter.
● Het financieel overzicht 2020 kwam in deze vergadering aan de
orde.
● Een volgend punt was de noodzaak tot het aanleggen van een
brand- en beveiligingsInstallatie
● Aandacht was er voor het werk van de Technische Dienst zoals
het veilig maken van de elektrische aansluitpunten en bedrading
en het vervangen van afgewaaide dakpannen.
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Vervolg van pagina 1

Op verjaardagsbezoek bij Sefa van Leeuwen
Accentloos Nederlands
Sefa spreekt accentloos
Nederlands en ze vertelt
dat ze dat leerde (op advies van haar leraar) door

Burgemeester Martensingel
in Gouda, wat ook veel tijd
in beslag nam.
Ze kreeg met haar man 3
kinderen.

Interviewer en geïnterviewde
op haar 20 e jongensboeken te gaan lezen, zoals
Arendsoog en Winnetou.
Haar zus trouwde met een
fietsenmaker en via hem
heeft ze haar man (Nick
van Leeuwen) leren kennen.
Guitig vertelt dat ze Nick
wel leuk vond, maar eigenlijk verliefd was op zijn
motor. De liefde voor Nick
kwam pas later.
Snel had ze zelf ook een
motor. Motorrijden was
haar passie en ze glimt nog
als ze er over praat.
Sefa is altijd heel actief geweest.
Ze was lid van de Gymnas
tiek- en wandelvereniging
van Donk, de Goudse kegelclub en organiseerde
met haar man motor-toertochten. Daarnaast hadden
ze een fietsenwinkel op de

Conditie
Op 60-jarige leeftijd is haar
echtgenoot in het buitenland op zijn fiets aangereden door een auto. Daar

hield hij een dwarslaesie
aan over. Daardoor zijn
ze toen verhuisd naar de
Goudse weg waar alles gelijkvloers was. Zoon Peter
heeft toen de zaak overgenomen en is daar kortgeleden een fietsmuseum in gestart.

Nog steeds is Sefa zeer
actief en had voor de
Coronaperiode nog een volle agenda. Ze hoopt nu dat
het Covid-virus snel onder
controle is, zodat ze weer op
bezoek kan gaan bij vrienden en gaan kaarten bij
Sociëteit Concordia. Op haar

verjaardag kreeg ze haar
tweede vaccinatie.
Door de Coronamaatreg 
el en is het nu veel te stil,
vindt ze. Maar ze houdt
haar conditie op peil door
dagelijks probleemloos
even op de home trainer te
fietsen.
Helaas komt het moment
van afscheid nemen, ze
had eigenlijk nog zoveel te
vertellen. Het vervolg doen
we volgende keer op de
Sociëteit, samen met een
likeurtje.
CvD
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