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Concordia draait weer!
We hebben er lang op moeten wachten, maar de Sociëteit komt gelukkig weer op stoom. Je ziet het op de website 
die voortdurend volstaat met nieuwtjes over activiteiten binnen Concordia en met uitslagen van kaart- of biljart-
wedstrijden. Je ziet het aan de weekbrieven van de secretaris en je ziet het aan deze uitgave van de Nieuwsbrief 
die tot de nok gevuld is. En omdat er de komende weken het nodige aan activiteiten op het programma staat, zul-
len we ook wat vaker verschijnen met de Nieuwsbrief. In plaats van vier keer per jaar, gaan we naar zes keer per 
jaar. Maar eerst maar eens veel leesplezier met dit nummer.

Redactie

In dit nummerTer gelegenheid van 150-jarig bestaan

Sociëteit Concordia 
presenteert:

Mastreechter Staar

Vrijdag 17 december 2021, Sint-Jan Kerk te Gouda
Aanvang: 19.30 uur

Het jubileumconcert door de Mastreechter Staar dat in het jubileumjaar 2020 moest 
worden uitgesteld, gaat dit jaar wel door!
Houd 17 december vrij in uw agenda want voor elk lid van Concordia is een toegangs-
kaart beschikbaar. Hoe kaarten kunnen worden aangevraagd, is recent per e-mail mede-
gedeeld. Voor het laatste nieuws zie: www.concordiagouda.nl
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Algemene Ledenvergadering 2021

Irene Smits en Frans Hoogland 
nieuwe bestuursleden
Onder invloed van de Corona-pandemie was het vorig 
jaar niet mogelijk een Algemene Ledenvergadering te 
beleggen maar dit jaar lukte dat wel. Zo’n goede 40 leden 
kwamen woensdagavond 29 september bij elkaar in de 
benedenzaal van de sociëteit.

In zijn openingswoord vroeg 
voorzitter Jan Hogenelst een 
moment stilte voor de over-
leden leden Tini Leijs en Inja 
Eckardt. Ondanks het feit 
dat de Sociëteit als gevolg 

van de Covid-pandemie ge-
sloten was, is er toch veel 
gebeurd. 
Zo kreeg de Sociëteit een 
geavanceerd brandmel-
dingssysteem. Dit was een 
veel omvattend project en 
Jan bedankte de leden die 
hierbij betrokken waren. 
Tevens bedankte hij de re-
dactie van de Nieuwsbrief 
en de website voor het on-
derhouden van de commu-
nicatie terwijl de sociëteit 

stillag. Zonder ook maar ie-
mand tekort te willen doen 
in de dank voor het werk in 
en voor de sociëteit, richtte 
Jan een speciaal dankwoord 
tot echtgenote Bep voor het 

opgebrachte begrip dat hij 
veel en vaak met Concordia 
bezig is. 
Een dankwoord dat met een 
ruim applaus werd onder-
steund. 
Hij toonde zich verheugd 
dat inmiddels de activiteiten 
binnen de Sociëteit weer 
grotendeels zijn opgestart of 
binnenkort gaan beginnen.

Concert Mastreechter Staar
Kijkend naar toekomstige 

activiteiten benadrukte hij 
het doorgaan van het uitge-
stelde jubileumconcert door 
de Mastreechter Staar in de 
Sint-Jan Kerk. 
Dit concert zal nu worden 
gehouden op 17 december 
en alle leden van Concordia 
zullen gratis toegangskaar-
ten ontvangen. 
Meer details hierover zul-
len de komende tijd bekend 
worden gemaakt. 
Ook Henk Rikkengaa, voor-
zitter van de jubileumcom-

missie, blikte vooruit met 
de data van de (aanvankelijk 
voor 2020 geplande) jubile-
umactiviteiten die alsnog op 
een later moment doorgang 
zullen vinden.  

Penningmeester
Uit het verslag van penning-
meester Gerard van Vliet 
kwam een financieel ge-
zonde Sociëteit naar vo-
ren, ondanks mindere in-
komsten door de Corona-
maatregelen. 

Verder op pagina 3 >>Frans (b.) en Irene (r.)

Gerard van Vliet tijdens zijn financiële presentatie
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Dit werd bij monde van 
Frans Hoogland onder-
streept door de Kas commis-
sie. Als gevolg van algemene 
prijsverhogingen zal het vol-
gens Gerard onontkoombaar 
zijn dat per ingang van janu-
ari volgend jaar ook de prij-
zen binnen Concordia aan-
gepast zullen moeten wor-
den. Er zal voor komend 
jaar geen verhoging van de 
contributie worden voorge-
steld. Op het moment van 
de ALV had 80% van de le-
den de contributie voldaan. 
Degenen die nog niet de 
contributie hebben voldaan 
zullen hiertoe dringend wor-
den uitgenodigd. Concordia 

Vervolg van pagina 2

telt momenteel 148 leden. 
Zes leden hebben hun lid-
maatschap opgezegd.
Tevens kondigde hij aan – 
na 18 jaar penningmeester-
schap – zijn functie binnen 
het bestuur over te dragen. 
Een verschil van inzicht bin-
nen het bestuur over onder 
meer de te volgen Corona-
regels hebben hem hier-
toe doen besluiten. Met een 
mooie fles van de voorzit-
ter en een applaus van de 
aanwezigen werd de dank 
onderstreept voor vele ja-
ren penningmeesterschap. 
Gaandeweg de vergade-
ring werd bekendgemaakt 
dat Gerard zal worden op-

Fles voor Gerard Veelenturf

gevolgd door Irene Smits, 
na een inwerkperiode door 
Gerard.  
De tweede wisseling in het 
bestuur betrof het aftre-
den van Gerard Veelenturf.
Hij wordt opgevolgd door 
Frans Hoogland. Tevens 
werd “functioneel” af-
scheid genomen van Lenie 
de Mol en Mieke Burggraaf. 
Er wordt nog gezocht naar 
opvolgers voor hen in de 
Activiteitencommissie.

Ook voor Gerard en Lenie 
was er een mooie fles. Die 
voor Mieke volgt nog.

Coronapas
Tijdens de rondvraag 
kwam het punt van de toe-
gangscontrole conform de 
Coronamaatregelen aan de 
orde. Opgemerkt werd dat 
Concordia strafbaar is als 
de wettelijk bepalingen ten 
aanzien van het tonen van 
de Coronapas/app niet wor-
den gevolgd.
Staande de vergadering be-
sloot het bestuur dat in 
het vervolg bij activitei-

En een fles voor Lenie de Mol

Fles voor Mieke volgt nog

ten binnen de Sociëteit de 
Coronapas hetzij schriftelijk 
hetzij via de app getoond 
moet kunnen worden.

JvL

Henk Rikkengaa
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Irene Smits eerste vrouw in bestuur van Concordia

“Ik denk dat ik wel wat  
weet van centjes”
In de Algemene Ledenvergadering van 29 september 
kwamen er een paar wijzigingen in het bestuur van Con-
cordia. Biljarter Gerard Veelenturf verruilde zijn bestuurs-
zetel met Frans Hoogland en na maar liefs 18 jaar pen-
ningmeesterschap nam Gerard van Vliet afscheid van het 
bestuur. Zijn plaats wordt ingenomen door Irene Smits 
die daarmee de eerste vrouw in het bestuur van Concor-
dia is.

Binnen Concordia staat 
Irene vooral bekend als een 
hartstochtelijk bridger. “Ik 
speel zeven dagen per week, 
zowel off als online”. En ver-
volgens: “Het is een prach-
tig spelletje. Ik speel het nu 
30 jaar en nog elke dag leer 
ik er weer wat bij. Geen spel 
is hetzelfde en verassingen 
komen ook uit de hoek van 
de tegenspelers”. Uiteraard 
kwam Irene ook via het brid-
gen bij Concordia terecht. Zij 
werd geïntroduceerd door 
Paul Prieckaerts met wie 
zij bij een zelfde vereniging 
speelde. Inmiddels is dat 4 
jaar geleden. 

Professionele achtergrond
Als HBO-er bedrijfsecono-
mie is het niet verwonder-
lijk dat haar professionele 
achtergrond in de sfeer van 
financiën ligt. Tot zij stopte 
met werken in 2019 was zij 
controller bij de grootste ca-
teraar van Nederland. 
Toen Irene werd gevraagd 
het stokje over te nemen 
van Gerard hoefde zij daar 
naar eigen zeggen niet lang 
over te twijfelen. 
“Ik denk dat ik wel wat weet 
van centjes en na een goed 
gesprek met Jan heb ik de 
knoop doorgehakt. 
Daar komt ook bij dat 

Gerard mij nog even onder 
de vleugels heeft genomen, 
waarvoor ik hem zeer dank-
baar ben. 
De overdracht wordt afge-
sloten met een kascontro-
le zodat Gerard decharge 
kan worden verleend”, aldus 
Irene.

Bereikbaarheid
Behalve penningmeester bij 
Concordia is zij ook nog pen-
ningmeester bij twee ande-
re organisaties. 
En in het dagelijks leven 
heeft zij een partner en 
twee volwassen zonen. 
De eerste bestuursvergade-
ring van Concordia zit er in-
middels ook op. 

Irene: “Jan opende met de 
woorden: welkom dame en 
heren. En hij voegde daar-
aan toe: dat is de eerste 
keer dat ik dit hier zeg.”
Irene is van plan om 1 keer 
per week, op de maan-
dag, kantoor te houden bij 
Concordia.  
“In het begin misschien wat 
meer om alle dossiers te le-
ren kennen. 
Verder ben ik thuis bereik-
baar via e-mail:  
irenesmits@gmail.com of 
telefonisch onder nummer: 
0640261666.
Maar graag niet voor twaal-
ven bellen want ik ben geen 
ochtendmens”.

JvL
 

mailto:irenesmits@gmail.com
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Vissen in de Polder

Martin Anker, viskampioen van 
Sociëteit Concordia 2021
Op zaterdag 25 september waren we na 2 jaar weer te 
gast bij Pieter Boer, als organisator en gastheer van dit 
jaarlijkse visfestijn, op zijn geboortegrond aan de Bloe-
mendaalseweg. Door de Corona kon dit festijn in ons 
jubileumjaar 2020 helaas geen doorgang vinden.

De start was om 7.30 uur 
met koffie en koek.

Daarna naar ons visstekje 
waar we met de eerste zon-
nestralen werden ontvan-
gen. 

Wat was het een genot om 
in alle rust met fantastisch 
weer in de polder aan de 
waterkant te zitten. Pieter 
vertelde ons dat hij contact 
met boven had gehad voor 

het weer en dat het de ge-
hele dag zo zal blijven, het 
was Top!  

Broodjes van Paulien
Maar we kwamen ook om 
te vissen en dat was niet zo 
wild deze keer in de polder, 
in aantallen dan.
Na een uur werd de eerste 
vis gevangen en wat voor 
een, een Brasem van 51 cm.
Om 10.00 uur was er een 
korte pauze en werden we 
door Paulien Hoogendoorn 
verrast op heerlijke belegde 
broodjes.
Dit was ook het moment 
van de sterke verhalen en 
er zouden nog even wel wat vloermatten (grote vissen) 

naar boven worden gehaald 
in de 2e visperiode.
Maar het bleef helaas bij die 
sterke verhalen, er werden 
nog maar 3 visjes uit het 
water gehaald.

Kampioen 2021
De prijsuitreiking was gezel-
lig in de oude stal onder het 
genot van een gezond hapje 
en heerlijke drankjes.
En duidelijk was dat Martin 
Anker de Viskampioen is 
van 2021 is van Sociëteit 

Concordia met zijn brasem 
van 51,5 cm. 
De tweede plaats ging naar 
Cees van Dooijewaard met 
2 vangsten van 6 en 7,5 cm. 
en de derde plaats was voor 
Klaas Zonneveld met een vis 
van 12 cm.

In 2022 wordt het vissen in 
de polder zeker weer her-
haald, en dan hopen we ze-
ker op meer deelname en 
meer vissen.

CvD

Martin Anker met zijn kampiooensvangst.

Toost op een gezellige visdag
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Om te noteren

Nieuwe data jubileumactiviteiten
De mooie plannen die de Jubileumcommissie had gemaakt om in 2020 het 150-jarig bestaan van Sociëteit Con-
cordia te vieren, zijn zoals bekend volledig in de war gestuurd door de Coronapandemie. Maar we doen een 
nieuwe poging op onderstaande data. Noteer deze alvast in uw agenda!

17 december 2021 Concert Mastreechter Staar in Sint-Jan kerk te Gouda

 8 januari 2022 Nieuwjaarsreceptie

19 maart 2022 Themafeest jaren zestig

23 april 2022 Concordia bakt + High Tea

29 oktober 2022 Verjaardag Concordia

Na twee jaar zijn nieuwe lakens op de biljarts gelegd. 
Dat was nodig, want menig biljarter ergerde zich aan de 
sleetse staat waarin ze verkeerden.
Deze keer zijn ze gelegd door Ten Cate Winters, waar 
veel biljarters hun spullen kopen. Voor velen is het een 
bekende in de biljartwereld. Voor de kenners: er is geko-
zen voor de SIMONIS 300 Rapide-BL/GR-230*115 lakens. 
Dit zijn snelle lakens, wat de naam al aangeeft.
Niets staat de biljarters nu in de weg om nóg beter te 
gaan spelen.

E.R.

Nieuwe lakens op de biljarts

Sociëteit Concordia zette op zaterdag 11 september en 
op zondag 12 september de deuren open voor alle be-
zoekers die het historische pand eens van binnen wil-
den bekijken. Dat gebeurde in het kader van de Open 
Monumentendag waaraan diverse organisaties en ook 
particulieren hun medewerking verleenden.
Dit jaar kende Concordia een recordaantal bezoekers. 
Maar liefst 520 bezoekers keken rond in ons historische 
pand. Daarbij werden zij rondgeleid door een aantal van 
onze leden, tevens Goudologen.
In de benedenzaal draaide een 3D-film met beelden van 
het oude Gouda. Met een speciaal brilletje dat beschik-
baar werd gesteld, kregen deze oude beelden diepte wat 
letterlijk een extra dimensie gaf aan deze historische 
beelden.

JvL

Open monumentendag

31 oktober

Grote zaal

20:00 uur

Concordia

is
jarig!!

Zaterdag 26 september

Begint om: 20.00 uur
Afgelopen om: 1.00 uur

Put on your
dancing shoes

Back to the sixties
Ter gelegenheid van 150-jarig bestaan

Sociëteit Concordia
presenteert:Mastreechter Staar

CONCERTVrijdag 17 december 2021
Sint-Jan Kerk te GoudaAanvang: 19.30 uur
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