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Allereerst wensen wij u naast datgene wat u allen van het jaar 2005 verwacht, een interessant 

historisch jaar toe!! 

 

 

Ramp Tweede Kerstdag Zuid-Oost Azië   
Tijdens de bestuursvergadering van 10 januari 2005 heeft het bestuur besloten een bedrag over te maken 

op girorekening 555 van de Samenwerkende Hulporganisaties. Het bedrag is vastgesteld op € 1,-- per lid, 

zodat de penningmeester € 785,-- heeft overgemaakt. 

 

Lezing op maandag 17 januari 2005, Agnietenkapel, aanvang 20.00 uur 

Bijna driekwart eeuw geschiedenis van ‘Die Goude’ is samengevat in een themanummer van de Tidinge. 

Ons erelid Henny van Dolder-de Wit heeft veel werk verzet waardoor dit extra dikke nummer tot stand is 

gekomen. De lotgevallen van de vereniging geven een interessant beeld van de wijze waarop inwoners 

van Gouda door de jaren heen bezig zijn geweest met de geschiedenis van hun stad. 

Het eerste exemplaar wordt door Jan Kompagnie aan Michaël Lucassen van het Streekarchief Hollands 

Midden overhandigd.  

Sprekers op deze avond zijn Nico Habermehl en Jan Kompagnie, alsmede Michaël Lucassen. 

Leden van ‘Die Goude’ met één introducé hebben gratis toegang op vertoon van hun ledenpasje.  

Niet-leden zijn € 2,-- verschuldigd.  

 

De volgende lezing vindt plaats op maandag 7 maart 2005. Het onderwerp is dan ‘Gouda in de Tweede 

Wereldoorlog’. Spreker: de heer Rinus van Dam. 

 

Ledenwerfactie 

De bestuursleden hebben 40 adressen ingeleverd vanuit hun vrienden en kennissenkring die geïnteresseerd 

zijn in de geschiedenis van onze stad. Aan hen is op 30 december j.l. een wervende brief gestuurd. Inmiddels 

hebben wij 5 nieuwe leden kunnen inschrijven.  

Kent u mensen van wie u verwacht dat zij in een lidmaatschap van onze vereniging geïnteresseerd zijn? 

Wij zorgen er voor dat zij binnen enkele dagen een brief krijgen. Van de resultaten houden wij u op de 

hoogte. De adressen kunt u via info@diegoude.nl kenbaar maken. 

 

Ledenactiviteiten 

Enkele leden hebben gevraagd of ze behulpzaam kunnen zijn bij de activiteiten van onze vereniging. Graag!! 

Naast administratief en onderzoekswerk kunnen de handen uit de mouwen worden gestoken voor acties als: 

- het klaarzetten van stoelen bij lezingen 

- het inpakken, bezorgen en verspreiden van de Tidinge, brieven aan leden, dan wel affiches 

- het aandragen van kennis op juridisch- en onderwijsgebied en ruimtelijke ordening 

- het organiseren en lesgeven van historische cursussen over Gouda aan kinderen en jong-volwassenen 

Schroomt niet!! Meldt u aan bij de secretaris, info@diegoude.nl of 0182 532016.  

 

Wetenswaardigheden 

Te koop met korting, op zaterdag tussen 11.00 en 15.00 uur in het stadhuis, onder overleg van uw ledenpas: 

- opbergmappen voor jaargangen van de Tidinge 

- publicaties van Die Goude  
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