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Wie wint de  
Heel Concordia Bakt-

wisseltrofee?
Een van de jubileum-activiteiten die gepland stond voor de viering van het 150-jarig bestaan van de 
Sociëteit was Heel Concordia Bakt. Zoals meer jubileumactiviteiten moest dit feest wijken voor het Co-
ronavirus, maar nu kan het toch allemaal doorgaan en wel op zaterdag 23 april aanstaande*!!

Hoe zat het ook alweer?
Heel Concordia Bakt be-
staat uit twee delen: Op de 
eerste plaats de wedstrijd 
waarvoor baksels (zoet of 
hartig) kunnen worden in-
geleverd en die in aanmer-
king komen voor een leuke 
1e,  2e of derde prijs. 
De eerste plaats zal te-

vens worden beloond met 
een fraaie wisselbeker, 
want het is de bedoeling 
dat dit evenement jaarlijks 
zal worden herhaald. De 
baksels zullen worden be-
oordeeld door een terza-

ke deskundige 
jury.
Het tweede 
deel van Heel 
Concordia Bakt 
is een heerlij-
ke High Tea die 
geheel in stijl, 
zoals met een 
antiek Engels 
servies, zal worden gepre-
senteerd! 
Tijdens de High Tea kun-
nen uiteraard de ingezonden 
baksels worden geproefd. 
Maar er is meer. Onder ge-
not van live achtergrond-
muziek zullen zowel zoete 
als hartige gerechtjes wor-
den geserveerd. Dit alles 
is inclusief onbeperkt thee 
en koffie en een consump-
tie-muntje. Andere drankjes 
zullen tegen betaling aan de 
bar verkrijgbaar zijn. Tijdens 
de High Tea zullen ook de 
prijswinnaars bekend wor-
den gemaakt.

Hoe gaat het in zijn werk?
Deelname aan Heel Con
cordia Bakt (wedstrijd + 
High Tea) staat gratis open 
voor leden van Sociëteit 

Concordia. Introducees kun-
nen ook deelnemen aan de 
wedstrijd. En voor deelname 
aan de High Tea wordt € 5,- 
gevraagd, te voldoen bij bin-
nenkomst.
De baksels kunnen op 23 
april tussen 9 uur en 11 
uur worden ingeleverd bij 
Concordia. Zorg er wel voor 
dat deze voorzien zijn van 
uw naam. Daarna gaat de ju-
ry aan de slag.
Dan, in de middag, gaat de 
High Tea om 15 uur van start 
en is er inloop vanaf 14.30 
uur. Zorg wel dat u er om 
15 uur bent, om het geheel 
niet te verstoren. De middag 
wordt rond 18.00 uur afge-
sloten.

Deelname aan zowel de 
wedstrijd als de High Tea is 
uitsluitend mogelijk bij in-
schrijving. Vermeldt in uw 

inschrijving, behalve uiter-
aard uw naam en telefoon-
nummer, ook of u deel-
neemt aan:
• De wedstrijd;
• De wedstrijd en de High 

Tea;
• Uitsluitend de High Tea.

Inschrijven is mogelijk tot 
uiterlijk 23 maart aan-
staande via e-mail aan: 
pietmak100@gmail.com 
of in een gesloten envelop 
in de bus van Concordia 
met vermelding: Heel 
Concordia Bakt.

Uiteraard hopen wij dat dit 
een mooie en feestelijke 
gebeurtenis gaat worden.

De Jubileumcommissie

*mits voldoende belangstelling.

Klik voor de
spel regels en 
voorwaarden 
op onderstaan-
de link naar de 
Concordia websi-
te:

Spelregels

mailto:pietmak100@gmail.com
http://concordiagouda.nl/index.php/2022/02/24/spelregels-heel-concordia-bakt/
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Eunice had ook Concordia te pakken 

De storm Eunice die 18 februari over Nederland raasde, heeft ook bij Concordia haar sporen achtergelaten.
Een fors aantal dakpannen moest het afleggen tegen windkracht 10 die Gouda teisterde.
Voor de mannen van de Technische Dienst lag er daags na de storm letterlijk een berg werk te wachten.
Dat begon met het afvoeren van de gesneuvelde pannen en een eerste herstel van het dak met de pannen die het had-
den overleefd.

Met dank aan Gerard Hunting voor de foto’s.
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Concordia volgt besluit overheid

Rookruimte  
moet  

verdwijnen
De rookruimte in de biljartzaal zal binnen afzienbare tijd 
worden afgebroken. Daarmee volgt Concordia het wet-
telijk besluit waardoor het vanaf 1 mei 2022 niet meer is 
toegestaan om binnen de Sociëteit te roken. Ook niet in 
een daartoe ingerichte ruimte binnen de sociëteit.

Al op 1 juli van het vorig jaar 
moesten alle rookruimten 
in publieke en openbare ge-
bouwen zijn gesloten. Voor 

doeling van de overheid dat 
nog dit jaar alle gebouwen 
waar Nederlanders wer-
ken of komen voor zorg, 

het bedrijfsleven ging deze 
verplichting in per 1 januari 
van dit jaar.
Uiteindelijk is het de be-

cultuur,sport, onderwijs etc. 
volledig rookvrij zijn.

JvL

De Sociëteit komt weer lekker op gang
Na de biljarters en de klaverjassers komen steeds meer 
activiteiten weer op gang. Belangrijke duw in de rug is 
het loslaten van de beperkende Coronamaatregelen per 
25 februari. De eerste Sociëteitsmaaltijd sinds tijden – 
Kluiven met Klaas – komt er met 9 maart al snel aan, 
gevolgd door de populaire pub quiz op 23 maart.

Het ziet er zelfs naar uit dat 
bij voldoende deelname op 

23 april eindelijk een uit-
gesteld onderdeel van het 

jubileumprogramma ter ge-
legenheid van het 150-jarig 
bestaan kan doorgaan. We 
hebben het hier natuurlijk 
over Heel Concordia Bakt, 
waarover alles is te lezen in 
deze uitgave van de Concor-
dia Nieuwsbrief.
Ook de kookclubs hebben 
de pannen weer uit het rek 

gehaald en hebben na twee 
jaar elkaar weer ontmoet 
achter het fornuis en bij de 
gezamenlijke maaltijd.
Zoals bijvoorbeeld de “don-
derdagavond kookclub” die 
op 24 februari weer veel 
plezier beleefde met het ge-
zamenlijk koken en eten.

JvL


