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Rotary Programma 2018-2019
De Programmacommissie heeft alles in het werk gesteld een
jaarprogramma samen te stellen rond een aantal thema’s. Deze
zijn: Amersfoortse bedrijven, drank en voeding, onze stad, leuke
dingen van uitgeverijen, veiligheid in Amersfoort. De avonden zij zo
veel mogelijk geclusterd rond deze thema’s.
We hebben ook gemeend, op instigatie van onze Voorzitter,
partners en oud leden actiever en meer persoonlijk uit te nodigen
voor bijzondere bijeenkomsten. Die waar partners welkom zijn
worden in rood aangegeven in het programma. Waar partners en
oud leden welkom zijn wordt groen gebruikt. De partners en oudleden leveren wel de bijdrage van kosten van maaltijden.
Een aantal keren gaan we op bezoek, bij het Dierenpark, de
Leusdense Bierbrouwerij De Volle Maat en ook verder weg,
naar Kingfish in Zeeland, waar ons lid Hans den Bieman ons zal
ontvangen.
Ook zijn twee avonden voor nieuwe leden opgenomen en hebben
we twee Avondjes van Acht, die door de Commissie Fellowship
weer verrassend zullen worden ingevuld.
De Woord vooraffen zijn gepland. Mocht je dan niet kunnen, dan
dien je zelf voor een plaatsvervanger te zorgen. Meld dat dan op
tijd aan Klaas: kdeboer@amerstone.nl. Ook levensberichten en
beroepspraatjes vinden we terug in het programma. Ten slotte, de
bestuursvergaderingen zijn ook gepland.
Alles is natuurlijk onder voorbehoud. Alle bijeenkomsten zijn op
woensdag en bij het Leerhotel, tenzij anders aangegeven.
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Juli / Augustus
Zomercarrousel
De zomermaanden bij de diverse Rotary Clubs op visite.
Indien niet aangegeven bedragen de kosten voor de maaltijd ongeveer
20 euro, ter plaatse te voldoen.
Woensdag 11 juli
Ontvangt RC Amersfoort Stad bij First Class, P. Mondriaanplein 7.
Inloop vanaf 17.45 uur, aanvang diner 18.30 uur. Aanmelden voor
zaterdag 7 juli bij info@firstclassamersfoort.nl
Maandag 16 juli
Ontvangt RC Amersfoort Regio bij Amicitia, Pr. Hendriklaan 10.
Inloop vanaf 18.00 uur, aanvang diner 18.30 uur. Aanmelden voor
16 juli 12.00 uur bij info@heystekvastgoed.nl
Maandag 30 juli
Ontvangt RC Woudenberg/Scherpenzeel bij Hotel Schimmel,
Stationsweg Oost 243, Woudenberg. Inloop vanaf 17.30 uur,
aanvang diner 18.00 uur. Aanmelden voor 26 juli bij nco@dkaa.nl
Woensdag 8 augustus
Zomercarrousel bij ons
De festivalleider van het klassiek kamerfestival SeptemberMe zal ons
vertellen over het komende programma. Het Ragazze kwartet zal ook een
voorproefje verzorgen.
Maandag 13 augustus
Ontvangt Amersfoort Young Ambition. Locatie en tijd volgen.
Dinsdag 21 augustus
Ontvangt RC Leusden. Locatie en tijd volgen.

27

Programma

Donderdag 30 augustus
Ontvangt RC Amersfoort West bij Krijn Vermeulen,
Utrechtseweg 333, Amersfoort.
Dit is de traditionele BBQ die start om 18.00 uur. Aanmelden vóór
27 augustus aan Edwin Puijpe (edwin@puijpe.nl). Deze BBQ kost
25 euro, contant te voldoen.
Maandag 27 augustus
Eerste bestuursvergadering
Met commissievoorzitters: locatie is bij Klaas de Boer.
Woensdag 29 augustus
Dierenpark Amersfoort: steeds weer de leukste attractie van
Amersfoort
Mario Hoedemakers zal ons ontvangen en vertellen over alles wat er nu aan
de hand is. We eten aansluitend in het restaurant… nee, je mag niet zelf je
dier uitzoeken.
Met partners.
Woensdag 5 september
Woord vooraf: Erno de Groot
Levensbericht Ton de Gans
Woensdag 12 september
Woord vooraf: Hans Beukers
Pluk en eet!
Je kunt tegenwoordig heerlijk eten van wat je in het bos of in de berm plukt.
Miss Wildpluk vertelt ons hoe we dat kunnen en dan blijkt dat het nog
gezond is ook!
Woensdag 19 september
Woord vooraf: Frits Barneveld Binkhuysen
Bas Bekking is met zijn broer eigenaar van uitgeverij Bekking&Blitz.
Zij doen veel samen met musea, geven boeken en prachtige kaartcollecties
uit. Bas zal vertellen over hun aanpak en internationale groei.
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Woensdag 26 september
Bezoek aan Brouwerij De Volle Maat. Deze small brewery in Leusden
maakt bijzondere bieren. We zullen rondgeleid worden en ook vier bieren
gaan proeven. Daarna eten we daar.
Maandag 1 oktober
Dagelijks bestuur bij Jaap
Woensdag 3 oktober
Woord vooraf: Nicolette Eikelboom
Marielle Beukers (geen familie voor zover ik weet) gaat ons inleiden in het
WIJN!VERLEDEN en vertelt ons dat zonder Nederlandse uitvindingen er
geen lekkere Franse wijn was geweest. Wie weet proeven we ook nog iets.
Zaterdag 6 oktober: EXTRA ACTIVITEIT
Bezoek aan Kingfish met Hans den Bieman.
In Kats wordt op duurzame wijze de Yellowtail gekweekt, een heerlijke vis,
die op ieders bordje hoort. Onze Hans, die alles weet van hom en kuit zal
ons rondleiden door dit mooie bedrijf, waar hij een belangrijke rol speelt.
Deze activiteit wordt apart afgerekend.
Met partners.
Woensdag 10 oktober
Woord vooraf: Margreet van der Hoeven
“My favorite dinner is a steak dinner, a good bottle of scotch, and a loyal
dog to eat the steak.” (Johnny Carson).
Hans Offringa is de grote whisky-expert van Nederland, en als ik het zeg
doe ik hem te kort. Hij is geëerd en gelauwerd door zijn kennis van Scotch,
maar evenzeer van Bourbon of Whiskey - voor de kenners… dat is Iers.
Hans komt naar ons toe deze avond, zonder flessen, maar met verhalen.
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Woensdag 17 oktober
Woord vooraf: Krijn Koetsveld
Deze avond bespreken we het Jaarverslag 2017-2018, de begroting en
andere bijzonder essentiële zaken in ons Rotary-leven. De voorzitter heeft
beloofd het levendig te houden.
Woensdag 24 oktober
Woord vooraf: Johan Koopman
Loethe Olthuis is culinair journalist en schrijft met gedrevenheid over duurzaam eten in de Volkskrant. Zij legt ons uit wat er aan zinnigs en onzinnigs
in de supermarkt ligt.
Woensdag 31 oktober
Woord vooraf: Hendriette Holwerda
Beroepspraatje door Hans Tabbernal
Zondag 4 november
Startbaanrun
Woensdag 7 november
Woord vooraf: Bertine de Boode
Open avond nieuwe leden
Maandag 12 november
Dagelijks bestuur bij Jaap
Woensdag 14 november
Woord vooraf: Arjen van den Berg
Avondje van Acht (nadere mededelingen volgen)
Woensdag 21 november
Woord vooraf: Remco van Lunteren
Levensbericht van Arnold Lobbrecht
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Woensdag 28 november
Woord vooraf: Bart van Nunen
Pauline de Boer – ja familie, nee, niet van Jancor – vertelt over Plastic
Whale, de Amsterdamse organisatie die de grachten van plastic ontdoet
en van alles wat opgevist wordt prachtige dingen maakt. Een schitterend
duurzaam concept.
Met partners en oud leden.
Woensdag 5 december
De fellowship zal ons weer verrassen, want dan is het Sinterklaas!!!
Woensdag 12 december
Woord vooraf: Cees Rodenburg
Jan Carel van Dijk schreef een mooi boek over de Erdalfabriek. Wie kent
niet Peli, Zwitsal, Zendium, Valma? Dat werd allemaal in Amersfoort
gemaakt. In wat nu De Nieuwe Stad is. Jan Carel weet er alles van. Kans op
uitlopen van de avond…
Woensdag 19 december
Gouverneur Bauke Boersma zal ons bezoeken, dus haren
gekamd, neuzen gepoederd en vragen voor op de tong.
Woensdag 9 januari
Nieuwjaarsreceptie: het Bestuur ontvangt ons.
Met partners en oud leden.
Maandag 14 januari
Bestuursvergadering met commissies bij Klaas
Woensdag 16 januari
Woord vooraf: Bart van Nunen
Tom de Wit is voorzitter van het Forum Erfgoed, een deel van Flehite, dat
de monumenten in de gaten houdt. En meer. Stadsplanning is zijn achtergrond en die gebruikt hij bij het beoordelen van plannen op historisch
gevoelige plekken.
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Woensdag 23 januari
Woord vooraf: Nico Sickler
Ons eigen Remco zal vertellen over de gang die je maakt bij een groot bouwproject.
Dinsdag 29 januari
Beroepenmarkt
Woensdag 30 januari
Woord vooraf: Ilse Schellingerhout
Deze avond krijgen we door een medewerker van Rijkswaterstaat alles te
horen over de verbouwing van knooppunt Hoevelaken. Ingrijpend, volgens
de nieuwste inzichten en hopelijk effectief: dan zijn we net voor de soep
thuis voortaan.
Woensdag 6 februari
Woord vooraf: Hans de Sain
Linda Annink is citymarketeer en helpt dus steden zichzelf te ‘verkopen’.
Ze won daar prijzen mee. Linda heeft haar kantoor in het gebroken schip in
het Eemkwartier. Zij gaat ons uitleggen hoe steden zich meer in het zonnetje
kunnen zetten.
Woensdag 13 februari
Woord vooraf: Monique van de Westerlaken
Albert Boersma van de Stichting Van Wittel zal ons vertellen over deze heel
bijzondere Amersfoortse schilder, die in Rome furore maakte. Er komt een
belangrijke tentoonstelling over hem en er is een prachtige documentaire
gemaakt, waaruit Albert fragmenten zal laten zien.
Woensdag 20 februari
Woord vooraf: Greetje van der Waaij
Levensbericht van Kees Beeldman
Woensdag 27 februari
Woord vooraf: Marjan de Jong
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Wim Hoeben is chef Collecties bij het Rijksmuseum en stevig verbonden
aan het nieuwe Collectie Centrum Nederland, dat in Amersfoort gebouwd
wordt. Hierin brengen een groot aantal vooraanstaande musea en
instellingen hun collecties onder. Het wordt gebouwd in Vathorst.
Dit zal heel belangrijk zijn voor onze stad.
Maandag 4 maart
Dagelijks bestuur bij Jaap
Woensdag 6 maart
Woord vooraf: Hans Tabbernal
De dirigent van het Amersfoorts Jeugdorkest komt op bezoek. Hoe bouw je
zo’n mooi orkest, hoe werkt dat met allemaal jonge mensen?
Woensdag 13 maart
Woord vooraf: Nadia Plambeck
Open avond nieuwe leden
Woensdag 20 maart
Woord vooraf: Ilse Jansen Hendriks
Willy Smeets is leider van de eerste universitaire opleiding fysiotherapie.
Deze is in Amersfoort gevestigd – we zijn dus eindelijk universiteitsstad.
Hij doet zijn verhaal hierover.
Woensdag 27 maart
Woord vooraf: Jancor de Boer
De directeur van ITvitae geeft leiding aan een wel heel bijzonder bedrijf.
Hij neemt namelijk het liefst een beetje autistische medewerkers aan,
omdat hij die tot topprestaties weet te brengen. In Amersfoort!
Woensdag 3 april
Woord vooraf: Leonore Dorigo
Beroepspraatje door Erno de Groot
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Woensdag 10 april
Woord vooraf: Klaas de Boer
Krijn Koetsveld gaat weer de Johannes Passion brengen en zal dat op op
originele wijze bij ons inleiden. Vertellingen van mooie muziek dus!
Met partners en oud leden
Maandag 15 april
Dagelijks bestuur bij Jaap
Woensdag 17 april
Avondje van Acht
Woensdag 24 april
Woord vooraf: Johanna Kasperkowitz
Rosalie Rosink, watertechnoloog bij Royal Haskoning DHV gaat ons
vertellen over wat er bij ‘ons’ wereldwijd opererende bureau allemaal
gebeurt op dit gebied.
Woensdag 1 mei
Woord vooraf: Gerard Geerlings
Innovatief noemen ze zich bij Bespeak, een prachtige digitale uitgeverij in
De Nieuwe Stad. Zij verzorgen beroepsopleidingen langs digitale weg en
zijn er heel succesvol in. We worden door hun directeur onderwezen in
onderwijs nieuwe stijl.
Woensdag 8 mei
Woord vooraf: Karel Klercq
Bosatlassen, de heersers in het onderwijs. Wie groeide er niet mee op.
Maar nu heeft het Amersfoortse ThiemeMeulenhoff een helemaal nieuwe
en andere atlas gemaakt: baan doorbrekend. Zij gaan de concurrentie
voortvarend aan. Pieter Fock zal ons laten zien hoe.
Woensdag 15 mei
Woord vooraf: Tony Heemskerk
Levensbericht door Iet Jongbloed
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Woensdag 22 mei
Woord vooraf: Karin Ossendrijver
Hoeksteen van de veiligheid is de politie. In het trio veiligheid gaan we deze
tak van sport als eerste horen. Hoe zit dat in onze stad met de Hermandad?
Woensdag 29 mei
Woord vooraf: Anita Wijdoodt
De Brandweer. Je merkt het niet als er niks is. Maar als het ergens fikt
moeten ze er snel bij zijn. We gaan horen hoe dat in Amersfoort is
georganiseerd.
Woensdag 5 juni
Woord vooraf: Lucas Wildervanck
Michel Bourgonje is programmamanager sociale veiligheid bij de NS. Hij
komt naar ons en zal ons uitleggen hoe NS met sociale veiligheid omspringt
in z’n algemeenheid en specifiek rondom de Amersfoortse stations.
Woensdag 12 juni
Woord vooraf: Joop ter Maat
Beroepspraatje door Erno de Groot
Woensdag 19 juni
We trekken er op uit, maar niet ver weg: over het huis van Johan en Martijn
hoorden we al e.e.a. Nu gaan we er eten, in de tuin. Met mensen uit andere
landen, die lekkere dingen voor ons klaarmaken. En ons vertellen wat zij
daarbij doen. Met partners.
Woensdag 26 juni
Woord vooraf: Jaco Uittenbogaard
Uitgeverij Moesson zit in de Stad van Cahen en verzorgt al sinds de jaren
veertig van de vorige eeuw uitgaven voor de Indische mensen, die toen naar
Nederland kwamen. Een echte community uitgever dus. En dat leeft nog
steeds. Een bijzondere missie.
Zaterdag 29 juni
Bestuurswissel Met partners en oud-leden.

