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WAT IN HET VAT ZIT VERZUURT NIET
Dit kunnen we zeggen van ons Jubileumdiner op 23 
oktober, waar de bezoekers smaakvol zijn verrast door 
een aantal leden van de kookclubs van Sociëteit Concor-
dia. Het Jubileumdiner stond oorspronkelijk gepland op 
zaterdag 18 april 2020, maar door Coronaperikelen moest 
dit twee keer worden uitgesteld en moesten bestellingen 
worden afgezegd. Heel lastig allemaal en vervelend voor 
de organisatoren. Maar onder de bezielende leiding van 
Joke Rikkengaa en met haar team zijn er knopen doorge-
hakt en werd een derde datum, (23 oktober)toch succes-
vol. 3x is Scheepsrecht!!

Ja….. en door de Corona pe-
rikelen ging het allemaal net 
iets anders dan anders.
Bij binnenkomst moesten al-
le bezoekers kunnen aan-

tonen dat zij gevaccineerd 
of getest waren en gelukkig 
hoefden de deursuppoosten 
niemand weg te sturen en 
dat is ook altijd plezierig.
De start van het feestelijk 
gebeuren was in de huiska-
mer van de Sociëteit. 
Daar werd men op een vro-
lijke en komische wijze ont-
vangen door Kokkie, met 
een glaasje bubbels.
Na een heerlijke start in de 

huiskamer, werd men na een 
uur verzocht naar de grote 
zaal te gaan met een kleine 
stop onder aan onze impo-
sante trap.
Hier werd door onze voor-
zitter Jan Hogenelst, de lijst 
onthuld met het Koninklijke 
Certificaat ter gelegenheid 
van het 150-jarig bestaan 

van Sociëteit Concordia.
En toen ging het op weg 
naar de grote zaal, waar we 
muzikaal werden onthaald 
door onze muzikant van de 
avond en waar in een mooie 
opstelling de tafels schitte-
rend waren gedekt.

Verder op pagina 4>>

Optreden Mastreechter Staar opgeschort

Concordia drie weken om 17 uur dicht
Het kabinet heeft afgelopen vrijdag 26 november nieuwe maatregelen afgekondigd die moeten leiden tot 
een lagere instroom van Coronapatienten in de ziekenhuizen en IC’s. Dit pakket van maatregelen komt 
bovenop de al recent afgekondigde maatregelen. Nieuw voor de Sociëteit is dat Concordia vooralsnog 
gedurende drie weken om 17 uur dicht moet zijn.
Een en ander betekent ook dat het geplande optreden van de Mastreechter Staar op 17 december niet 
kan doorgaan. Het Bestuur onderzoekt nu de mogelijkheden voor een optreden van het koor in het 
komende jaar. Dit betekent dat de nu al uitgegeven/verkochte kaarten geldig blijven voor een nieuw 
concert. Hoe zaken de komende tijd gaan lopen, kunnen wij niet inschatten. In ieder geval wensen 
wij u als redactie en mede namens het Bestuur, zo fijn mogelijke feestdagen en een goede start 
van het nieuwe jaar.

Redactie
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P a n n e n k o e k e n f e s t i j n 
Met de wetenschap dat er wel weer een einde zal komen aan de activiteiten in de sociëteit vanwege de 
oplopende besmettingscijfers, kunnen we ons gelukkig prijzen dat velen op zondag 4 november hebben 
genoten van de stapels pannenkoeken die door de keukenbrigade weer voortreffelijk waren bereid. 

Hennie van Driel en Erik 
Rodermond bakten de ene 
na de andere pannenkoek, 
met of zonder beleg. Gerard 
Hunting had de leiding in de 
keuken en zorgde voor vol-

doende aanvoer van beslag 
en belegsels. Bert en Laura 
v.d. Vliet zorgden weer voor 
de bediening en met Lenie 

de Mol met Maarten van Es 
achter de bar, was het weer 
een goed draaiende machi-
ne. Geïnspireerd door de ko-
mische kok tijdens het ju-
bileumdiner, vermaakte 

Maarten van Es de kinderen 
met capriolen en goochel-
trucs. Als de Rattenvanger 
van Hamelen renden zij ach-

ter Maarten aan, tot grote 
hilariteit van de ouders. Al 
met al was het een gezelli-
ge middag en weer een wel-

kome break in deze moeilij-
ke tijden. Alle medewerkers 
bedankt!

E.R.
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Plaquette 150-jarig bestaan 
Concordia onthuld
Lang was er gezocht naar een goed moment om de 
plaquette - die herinnert aan het 150-jarig bestaan van 
de Sociëteit - te onthullen, maar telkens gooide Covid-19 
roet in het eten.

Op zaterdag 23 oktober was 
het dan eindelijk toch zo-
ver. Tijdens het tweede eve-
nement dat in het kader 
van de jubileumviering wél 
doorging, namelijk het ju-
bileumdiner, werd een mo-
ment gevonden om eindelijk 

het doek over de plaquette 
weg te halen.

Sociale functie
Na de ontvangst in de huis-
kamer, werden de gasten 
van het jubileumdiner door 
voorzitter Jan Hogenelst ge-
vraagd om te verzamelen 
rond de 150 jaar oude pla-
quette op de begane grond. 
Daar keek hij terug op de 
ontstaansgeschiedenis van 
de Sociëteit en de betekenis 
ervan. Die sociale functie 
binnen Gouda is anderhalve 
eeuw voortgezet. 
Dat vond de Jubileumcom-
mis sie voldoende reden 
om naast de plaquette uit 
1871 een plaquette te plaat-
sen die dit jubileum onder-
streept. Vervolgens was het 
aan Jan om onder applaus 

de nieuwe plaquette te ont-
hullen.
Ontwerp: Jon van Langeveld

Productie: Graveerstudio El 
Arte te IJsselstein

JvL
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Reuze bedankt!!
Beste kokkies, planners, obers, barbedien-

den, schoonmakers, stylisten, tafeldekkers, 

Corona-controleurs, techneuten, vormge-

vers, fotografen, acteur, muzikant, afwas-

sers, boodschappers en alle andere onder-

steuners:Reuze bedankt voor wat jullie op 23 okto-

ber hebben neergezet met het jubileumdiner.

Het was een lange weg te gaan met hinder-

nissen, hoop en teleurstelling en weer hoop, 

maar met een fantastisch resultaat!

Aan dit onderdeel van de jubileumviering 

van de Sociëteit hebben jullie de best denk-

bare invulling gegeven. Het heeft ons la-

ten zien waartoe we als samenwerkende le-

den van onze mooie Sociëteit in staat zijn. 

Hulde!!

De Jubileumcommissie

(Pssst… heeft u hem ook 
gezien dat mooie jubile-
umplacemet van Sociëteit 
Concordia ?)

En wat zijn we die avond 
fantastisch verwend met 
een heerlijk 4-gangen ver-
rassingsdiner met smaakvol-
le drankjes. Het was heer-
lijk…. 

En tussendoor volop enter-
tainment door Kokkie, die 
ons speciale anekdotes wist 
te vertellen van een aantal 
van onze leden. De lachspie-
ren werden goed getest en 
we houden de onthullingen 
binnenskamers.
Namens alle leden bood 
Henk Rikkengaa, voorzitter 
van de Jubileumcommissie, 
op symbolische wijze een 
dansvloer aan aan voorzitter 
Jan Hogenelst. Samen met 
echtgenote Bep werd dit 
stukje dansvloer ogenblikke-
lijk in gebruik genomen.
Maar wat is er hard gewerkt 
door onze vrijwilligers die 
zoveel tijd en moeite heb-
ben gestoken in de voorbe-
reidingen en een toppresta-

<<Vervolg van pagina 1
tie hebben geleverd op de 
dag van het diner. Zondags 
stonden ook weer leden 
klaar om alles op te ruimen..
Samenvattend: We kunnen 
terugkijken op een zeer ge-
slaagde avond die in de ana-
len van de Sociëteit wordt 
bijgeschreven.

CvD

Bekijk alle foto’s

Link naar foto’s Jubileumdiner

Tijdens het jubileumdiner zijn 
nog een heleboel foto’s meer 
gemaakt. Klik op onderstaande 
link om ze allemaal te zien.

https://concordiagouda.nl/index.php/jubileumdiner-23-oktober-2021/
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Nieuw bestuurslid Frans Hoogland:

“Gezelligheid is voor mij het belangrijkst”
Tijdens de jaarvergadering van oktober jl. werd bekend 
dat Frans Hoogland Gerard Veelenturf als biljartverte-
genwoordiger gaat opvolgen in het bestuur. Een mooie 
gelegenheid om hem beter te leren kennen is een inter-
view voor in de Nieuwsbrief. We hebben afgesproken 
in de huiskamer van de Sociëteit en trappen af met een 
kopje koffie en een heerlijke tompouce.

Op mijn eerste vraag wat 
zijn leeftijd is, antwoordt 
hij dat hij nu 60 jaar is en 
dat hij de rest van de vra-
gen ook wel in één keer wil 
vertellen. Dat is makkelij-
ker voor mij en het geeft 
tevens aan dat Frans op 
zijn gemak is.
Frans: “Ik ben geboren in 
1961 in Amsterdam en dat 
is denk ik goed te horen! 
Na 25 jaar verhuisd naar 
Gouda waar ik met mijn 
vrouw woon in de Korte 
Akkeren. Hier worden 2 
dochters geboren, inmid-
dels 19 en 23 jaar.”
Frans vervolgt: “Hardlopen 
is een hobby van mij en wel 

de wat langere afstanden. 
Tussen de 5 en de 10 kilo-
meter. Een passieve hobby 
is het wielrennen. Vroeger 
heb ik veel op de fiets ge-
zeten, maar na een valpar-
tij en nog een aanvaring met 
een hek (geen drank) hing ik 
mijn racefiets aan de wilgen. 
Inmiddels kan deze fiets zó 
in het museum van Peter 
van Leeuwen. 
Ook hou ik mij inmiddels al 
25 jaar bezig met het ont-
wikkelen en organiseren 
van een wielrenspel van de 
Tour de France met (oud-)
collega’s. Je kunt meespe-
len door een lijstje te maken 
met renners die volgens jou 

goed gaan presteren in de 
Tour de France. 
Wie de meeste renners 
heeft in het klassement, 
heeft gewonnen. Waar ook 
wel veel tijd in gaat zitten is 
biljarten. Dat speel ik in de 
sociëteit met een vast team 
op vrijdagavond. 

De gezelligheid is voor mij 
het belangrijkst.”
Na een tweede kopje koffie 
en wat wereldproblemen 
te hebben besproken is het 
tijd voor de fotosessie met 
Jon, onze huisfotograaf.

Verder op pagina 6>>
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Boerenbond
Frans: ”Ik ben lid gewor-
den van de Sociëteit in 
2009 omdat ik graag wil-
de biljarten. De fami-
lie Steenbergen heeft 
mij voorgedragen en zo 
ben ik lid geworden van 
Concordia, samen met wat 
maatjes. 
Hiermee speel ik bijna elke 
vrijdagavond mijn partij-
tje mee in de Boerenbond 
(VBV Gouda e.o.). 

Bestuur
En nu in het bestuur, ja. Ik 
heb er zin in om de porte-
feuille biljartzaken te behe-
ren, maar denk ook graag 
mee over de dagelijkse za-
ken. Problemen zijn er om 
op te lossen en daar help 

ik graag aan mee.” 
Frans werkt bij de KPN en 
dat is een heel ander ver-
haal.
Frans daarover: ”Men denkt 
dan gelijk aan ICT-er of di-
gitale probleemoplosser. 
Nee, u kunt niet bij mij te-
recht voor digitale proble-
men of om je telefoon te re-
pareren.” 

Energietransitie
Ik doe iets heel anders. Ik 
koop energie in voor KPN 
en hou mij bezig met duur-
zaamheid. Denk mee over 
de energietransitie van KPN 
en denk mee over alterna-
tieve energiebronnen. Zo 
kan het zijn dat een dak van 
een KPN-gebouw is belegd 
met planten en wel Sedum. 

Dit is energiebesparend en 
tevens milieuvriendelijk. 
Verder hou ik mij bezig met 
het meedenken over het 
plaatsen van zonnepanelen 
en over windenergie. Het 
nieuwste dat we nu doen, 
is het plaatsen van bijenho-
tels bij centrales. 
Dit is milieuvriendelijk en 
zorgt voor verbetering van 
de natuur. Ook het recyclen 
van materiaal is voor mij 
een belangrijk onderdeel.”

Pluk de dag
Afsluitend wil Frans nog 
iets meegeven aan ieder-
een: “Neem het leven niet 
al te serieus. Carpe diem, 
of in gewoon Nederlands, 
pluk de dag.” 
Nu we een kijkje heb-
ben gekregen bij Frans als 
persoon, kunnen we niet 
wachten tot er ook bij de 
sociëteit zonnepanelen op 
het dak liggen. Ik bedank 
Frans voor het leuke ge-
sprek en wens hem veel 
succes met zijn bestuurs-
functie. Ook Jon bedank ik 
voor het maken van de fo-
to’s.

E.R.

<<Vervolg van pagina 5
In Memoriam

Op zondag 7 november 
2021 is op 81-jarige leef-
tijd overleden Warda 
Ratsma – Nobel.
Onze “Friezin” hield van 
gezelligheid en het brid-
gen was zeker ook haar 
ding. Helaas ontbrak 
het haar de laatste tijd 
aan het samenzijn in on-
ze Sociëteit en daarmee 
heeft Warda veel moeten 
missen. 
De crematie heeft plaats-
gehad op donderdag 18 
november op IJsselhof. 
Wij wensen haar nabe-
staanden sterkte met dit 
verlies.

Bestuur Sociëteit Concordia

Warda Ratsma-Nobel

Rechtzett ing
In de vorige uitgave van de Concordia Nieuwsbrief was 
een interview opgenomen met het nieuwe bestuurslid 
en penningmeester Irene Smits.
Daarbij vermeldden wij dat Irene het eerste vrouwelij-
ke bestuurslid is binnen Concordia.
Over die opmerking zijn wij stevig op de vingers getikt 
() door Kees van Diest. Ellen Flux en Janny van Diest-
Hogendoorn waren de eerste vrouwelijke bestuurders. 
Uiteraard bieden wij de dames onze excuses aan.

Redactie
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Technische Dienst:

“Er is altijd weer een nieuwe klus”
Voor de meeste van onze leden werken ze onzichtbaar op de achtergrond. Ik heb het dan over de 
mannen en vrouwen van de Technische Dienst en de Schoonmaakploeg. Leden van de Sociëteit die er 
wekelijks weer voor zorgen dat Concordia - letterlijk soms - blijft draaien en goed functionerend blijft.

Zo zal het niet iedereen 
zijn opgevallen dat het 
projectiescherm in de 

huiskamer nu met een druk 
op de knop bedienbaar is. 
Het weer zat niet altijd mee 
voor onze huisschilder maar 
de kozijnen van de huiska-
mer kregen een nieuw verf-
laagje.  
Bergen vogelpoep bleken op 
zolder het mechanisme van 
de ventilator in de huiska-
mer lam te leggen. Nu werkt 
de afzuiging weer zodanig 
dat deze een mondkapje 
zou kunnen opslokken. Om 

het houten rolluik tussen 
gang en huiskamer omhoog 
te kunnen krijgen, moest je 
over flinke spierballen be-
schikken. 
Een slim hergebruik van een 
rolmechaniek heeft deze 
handeling tot een fluitje van 
een cent gemaakt. 
En verder: Op de toiletgroep 
van de huiskamer is een ver-
hoogd toilet geplaatst en 
de deur van de nooduitgang 
naar de Peperstraat is be-
ter gangbaar gemaakt en de 
planken van de brug zijn van 

gaas voorzien om uitglijden 
te voorkomen.

JvL


