
Jaarverslag activiteitencommissie 2020 
In dit eerste coronajaar zijn veel geplande activiteiten helaas geannuleerd. Gelukkig zijn een aantal 
activiteiten wél doorgegaan. 
 
In de précoronaperiode: 
12 januari Nieuwjaarsbijeenkomst in de Rotonde. Een genoeglijk samenzijn met ca. 28 mensen. 

Tussendoor een wandeling door het Noorderhout en daarna werd er een heerlijke 
soep geserveerd.  

26 januari Museum Gouda rondleiding Stillevens. 17 deelnemers. Een mooie expositie en een 
goede en boeiende rondleiding door Pieter. 

24 februari 18 leden bezochten de Jaarvergadering. Aansluitend was er een indrukwekkende AV-
presentatie over Zuid-Afrika door Ed en Tonny Diersmann. 

 
Rond half maart gingen we in een intelligente lockdown en was er een tijd niets meer mogelijk. 
Vanaf half juni werden een aantal (veilige) buitenactiviteiten georganiseerd: 
11 juni Wandeling rondje Surfplas van ca. 7 km. De belangstelling was groot, ondanks de 

lichte regen. We begonnen met koffie op de picknickweide en zaten op meegenomen 
campingstoeltjes. De 18 deelnemers genoten ervan om elkaar weer te zien en om 
weer eens andere mensen te spreken. Gelet op het aantal deelnemers werd de groep 
gesplitst (ene groep linksom en de andere rechtsom de plas).  

14 juli Wandeling Wierickepolder. 12 deelnemers wandelden in de regen door de mooie 
polders ten oosten van Gouda.  

26 juli De wandeling en vogelexcursie in natuurgebied de Crezeepolder trok 9 deelnemers. 
We begonnen met koffie met iets lekkers bij de Paradijshoeve. Aldaar werd ook 
uitleg gegeven over (het onstaan van) de Crezeepolder. Vervolgens wandelden we 
zo’n drie km door dit nieuwe natuurgebied. De drie gidsen wezen ons op de vogels en 
planten. Een zeer geslaagde activiteit.  

15 augustus Dit jaar bezochten de kanovaarders weer eens een ander gebied: de Kortenhoefse 
plassen. De acht kanoërs moesten tussendoor een hevige bui trotseren. De sfeer 
bleef echter goed en we boften dat het droog was tijdens de lunchpauze.  

20.9 en 27.9 De belangstelling voor de steegjeswandeling door Gouda was zo groot dat er een 
extra wandeling werd ingelast. We werden rondgeleid door Hans van der Water, 
schrijver van het boekje “25-steegjeswandeling Gouda”. Op verzoek van de gids 
droegen de deelnemers mondkapjes.  

1 november De Papierbiënnale in museum Rijswijk trok negen deelnemers. De gids gaf een erg 
goede rondleiding. De geplande koffie na afloop en het bezoek aan brasserie/ 
kinderboerderij kon niet doorgaan wegens de lockdown.  

 
Voor de volledigheid nog een overzicht van activiteiten die in 2020 wegens corona zijn geannuleerd. 
- Cruquius museum en wandeling 
- Weekend Bosbeek  
- Steenovens Nieuwerkerk 
- Buitenplaatsen ‘s Graveland met gids 
- Wandeling Schoonrewoerd 
- Oud-Overschie (binnen- en buitenmuseum). 
- Dia-avond van o.a. vakantiefoto’s.  
- Noordwijk: geschiedenis en Liebermann 
De wandeling Ockenburg & zandmotor is wegens een weeralarm geannuleerd. 
Een deel van deze activiteiten is nu geprogrammeerd voor 2021 
 
Het belangrijkste evenement dat we hebben moeten schrappen als gevolg van corona was onze 
jubileumviering van 95 jaar Nivon Gouda. De jubileumcommissie had hiervoor al veel voorbereid.  


