Programma

Zomercarrousel
Juli / Augustus
Maandag 1 juli
RC Amersfoort-Regio, inloop 18.30 uur, diner 19.00 uur
Sociëteit Amicitia, Prins Hendriklaan 15, 3818 HK Amersfoort
Programma wordt nog voorbereid
Aanmelding vóór 28 juni bij Olivier Laméris,
olivierlameris@yahoo.com, tel 06 29034190
Woensdag 10 juli
RC Amersfoort, inloop 18.00 uur, diner 18.30 uur
Leerhotel Het Klooster, Daam Fockemalaan 10, 3818 KG
Amersfoort
Programma Jan Niesen over Johan van Oldebarneveldt
Aanmelding vóór 8 juli bij Carla van Dorp-Emmink,
carlaemmink@gmail.com.
Maandag 15 juli
RC Scherpenzeel-Woudenberg, inloop 17:30 uur, diner 18.00 uur
Plaats Hotel Schimmel, Stationsweg Oost 243, 3931 EP
Woudenberg
Programma Sander van de Pol: “World Food Center, Ede”
Aanmelding vóór 12 juli bij Erna van Dijk,
ernavandijk@hotmail.com, tel 06 12300695
Maandag 5 augustus
RC Amersfoort Young Ambition, inloop 20.00 uur, geen diner
De Vier Broers, Lieve Vrouwekerkhof 8, 3811 BS Amersfoort, bij
mooi weer : Bistro ’t Kannetje, LVK 11 (zowat buren)
Programma wordt nog voorbereid
Aanmelding vóór 5 augustus bij Sebastiaan van de Sand,
sebastiaan@vdsand.nl.
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Woensdag 14 augustus
RC Amersfoort-Stad, inloop 17.45 uur, diner 18.15 uur
Sint Joriskerk
Programma evenement wordt nog voorbereid
Aanmelding vóór 12 augustus bij Aart Veldhuizen,
notave@outlook.com tel 06 51155405
Dinsdag 20 augustus
RC Leusden, inloop 18.00 uur, diner 18.30 uur
Restaurant Bavoort, Treekerweg 28 3832 GX Leusden
Programma Gert-Jan van der Putten: ”Over dementie gesproken”
Aanmelding vóór 18 aug. bij Diederick van den Wall Bake,
dvdwb@kpnmail.nl, tel 06 55364783
Donderdag 29 aug
RC Amersfoort West, inloop: 17.30 uur
Krijn Vermeulen, Utrechtseweg 333, 3818 EL Amersfoort
Programma afsluitende BBQ
Aanmelding vóór 17 augustus bij Jaap Obbink,
jpcobbink@hetnet.nl
Kosten €25 (maaltijd, 2 drankjes, bijdrage voor een nader te
noemen goed doel). Afrekenen ter plaatse contant

Onze clubactiviteiten
Woensdag 28 Augustus met partners
Openingsbijeenkomst
DE NIEUWE STAD , Oliemolenhof 106, 3812 PB Amersfoort
We bezoeken een uniek gebied in Amersfoort, het voormalig
Oliemolenkwartier, dat is getransformeerd tot een vernieuwende en
bruisende plek: De Nieuwe Stad. Het is een dynamische microstad met
ruimte om te werken, leren en verblijven; een levendige en sociale plek
met festivals, een poppodium, restaurants, gedeelde moestuinbakken
en een sterke lokale gemeenschap. sectoren, variërend van zakelijke
dienstverlening en onderwijs tot horeca en cultuur.
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Lezing door Bart Schoonderbeek, directeur/eigenaar Schipper Bosch Groep
Aansluitend diner bij Hoog Vuur, Oude Fabrieksstraat 26, 3812 NR
Amersfoort
Woensdag 4 September
Woord vooraf: Anita Wydoodt
Robert Quarles van Ufford is directeur van de Nationale Monumenten
Organisatie, een van de erfgoedbedrijven die zich in Amersfoort heeft
gevestigd. Deze club wil monumenten efficiënt behouden en beheren en
verzamelt daartoe alle expertise.
Woensdag 11 September
Woord vooraf: Jan Voorburg
Wim Goedendorp spreekt over het IHE Scholarship programma, waarbij
je vanuit Rotary-clubs studenten kunt sponsoren/adopteren. Een
buitengewoon programma, dat met succes werd gelanceerd. Misschien ook
iets voor onze club.
Woensdag 18 September
Woord vooraf: Lucas Wildervanck
De Brandweer.
Je merkt er niets van als er geen incident is. Maar als het brandt moet je
er snel bij zijn. Ploegcommandant Charles van Nimwegen vertelt hoe de
brandweer in Amersfoort is georganiseerd en wat daar allemaal bij komt
kijken. Een leerzaam avondje!
Woensdag 25 September
Woord vooraf: Martine Roest
Beroepspraatje door Hendriette Holwerda
Woensdag 2 Oktober
Woord vooraf: Hubert van de Wall
Frank de Reij, voorzitter van de Raad van Bestuur van Meander Medisch
Centrum
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Meander MC is sinds 5 jaar gelegen aan de Maatweg in Amersfoort. Het
credo van het ziekenhuis is “gewoon beter”. Meander MC scoort goed in
de AD top 100 en in Elsevier. In 2019 werd de zgn NIAZ-accreditatie
wederom verlengd. Toch blijven er uitdagingen…
Woensdag 9 Oktober
Woord vooraf: Greetje van der Waaij
Gijsbert van Hogevest, bekend plaatsgenoot en architect van vooral
restauratieprojecten, vertelt over hoe je kunt/moet/het liefst restaureert.
Gijsbert heeft naast mooie projecten in de stad – Koppelpoort, Lange Jan –
ook het oude gedeelte van het Rijksmuseum, het Stadhuis in Hilversum en
recent de Stadsschouwburg in Utrecht door zijn handen laten gaan. Een
architect met visie!
Woensdag 16 Oktober
Woord vooraf: Jaco Uittenboogaard
Clubzaken
Woensdag 23 Oktober
Woord vooraf: Hans Tabbernal
Introductieavond
Woensdag 30 Oktober met partners
Ina Loovers, directeur van de Archief Eemland, zal een introductie
verzorgen over het Archief Amersfoort waarna we een rondleiding krijgen
door het archief en we een aantal topstukken van het archief kunnen
bewonderen. Tevens is er gelegenheid de tentoonstelling ‘Conny Kiest’ van
de Amersfoortse fotografe Conny Meslier te bezoeken.
Aansluitend eten we vlakbij.
Zondag 3 November
Startbaanrun
We zijn weer allemaal actief. Als inschrijver, starter, verkeersregelaar,
waterdrager, finishbegeleider en prijsuitreiker. Ieder jaar weer een
fabeltastisch evenement.
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Woensdag 6 November
Avondje van acht
Woensdag 13 November met partners
De Kamp Amersfoort Lezing. Deze wordt al behoorlijk wat jaren gehouden.
Dit keer organiseert onze club hem. We kunnen door de verbouwing helaas
niet in het Kamp terecht.
Kamp Amersfoort lezing: 20 jaar Grijs Verleden
Deze lezing wordt georganiseerd voor de gezamenlijke Rotaryclubs in
Amersfoort e.o. Klaas heeft aangeboden hem in november te regelen. We
hebben een goede naam gestrikt, een deskundige op het gebied van de
verwerking van de oorlog.
Chris van der Heijden is de auteur van Grijs Verleden, een bestseller die
gaat over wijze waarop na 1945 tot nu de oorlog gezien wordt. Dat is
een buitengewoon interessante ontwikkeling. Van ontkenning, gewoon
doorleven naar de discussie rond goed en fout – Menten, Aantjes – naar de
wijze waarop we nu kijken naar de oorlog. Verrassende denkbeelden aan de
vooravond van de herdenking van 75 jaar bevrijding.
Woensdag 20 November
Woord vooraf: Theo Stubbé
De Ryla is gelukkig weer geweest. Na wat strubbelingen is de draad weer
opgepakt, en met succes. Bart heeft er hard aan meegewerkt en licht toe
wat er gebeurde. Daarnaast komt één van de deelnemers ons vertellen over
ervaringen.
Ryla is een programma van ons district, dat jonge mensen in een weekend
wil laten kennismaken strategische vraagstukken in bedrijven. Mede
dankzij inspanningen van leden van onze club is er een managementgame
ontwikkeld dat een fantastische introductie is in management
vraagstukken.
Woensdag 27 November
Woord vooraf: Nico Sickler
Levensbericht van Jaap van Loon
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Woensdag 4 December
Woord vooraf: Hans de Sain
Beroepspraatje door Jan Voorburg
Woensdag 11 December met partners
We gaan kennismaken met Amersfoort in C, de cultuurorganisatie van
onze stad. In één van onze musea, welk, daar volgt bericht over. Paul Baltus
vertelt ons over de wijze waarop hij Amersfoort op de cultuurkaart zet. Met
succes: een prachtige tentoonstelling over Caspar van Wittel in 2018, en
daar voor al een groot succes in het Stijl jaar voor het Mondriaanhuis. Paul
gaat door.
Aansluitend eten we in de buurt.
Woensdag 18 December
Woord vooraf: Cees Rodenburg
Waarom vieren wij Kerstmis en wat vieren wij eigenlijk?’
Fokko Fokkema was lang lid van onze club en gaat ons vertellen hoe onze
Kerstviering is zoals die nu is. Gezien vanuit historische, culturele en
religieuze aspecten. Het is natuurlijk vlak voor de Kerstweek, dus even stof
tot nadenken. En ook goed om te zien hoe tradities zich hebben verweven
tot wat Kerst nu is.
Woensdag 25 December, geen programma
Woensdag 1 Januari, geen programma
Woensdag 8 Januari met partners en oud leden
Het is al weer 2010!! Wie herinnert zich niet de millenniumbug…
die niks voorstelde.
Onze Fellowship zal het nieuwe decennium inluiden met een fabeltastische
bijeenkomst. Nadere berichten volgen.
Woensdag 15 Januari
Woord vooraf: Bart van Nunen
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Onze Gouverneur komt op visite. Nel Sangers. Zij is Partner Cooper
Feldman / Knarrenhof / Directeur Grauwe Kiekendief Kenniscentrum
Akkervogels.
Dinsdag 21 Januari
Beroepenmarkt
Woensdag 22 Januari
Woord vooraf: Joop ter Maat
Levensbericht van Nico Sickler
Woensdag 29 Januari
Woord vooraf: Johan Koopman
Staatsbosbeheer beheert het groene erfgoed van
Nederland: 273.000 ha natuur wordt door hen beschermd, die je met hen
kunt beleven en die we samen met en voor anderen duurzaam wordt benut.
Zij is sinds 2016 in Amersfoort gevestigd, in het gebouw van de RCE.
Lezing door Debbie Kamphuis, directeur Beleven & Benutten van een van
onze grootste natuurbeheerders.
Woensdag 5 Februari
Woord vooraf: Karel Klerq
De Stadsbron: een unieke nieuwsbron voor Amersfoort door oud AC
Hoofdredacteur Arjeh Kalman.
Arjeh is na zijn vertrek bij de krant volop actief gebleven in de journalistiek.
Met name de kwaliteit van de lokale informatievoorziening ligt hem na
aan het hart. Zijn betrokkenheid bij het platform De Stadsbron is daar
een voorbeeld van. Met zijn Stichting Spitwerk wordt journalisten de
mogelijkheid geboden een onderwerp uit te diepen. Dit heeft al tot een
aantal spraakmakende publicaties geleid.
Woensdag 12 Februari
Woord vooraf: Iet Jongbloed
In de operatiekamer van nu
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Egbert Lenters, werkzaam als gynaecoloog in Meander MC. Egbert zal
spreken over nieuwe ontwikkelingen in de gynaecologie. Gebruik makend
van de Da Vinci robot kan de medisch specialist beter opereren met
minimale belasting voor de patiënt. De chirurgie van de toekomst!
Woensdag 19 Februari
Woord vooraf: Marjan de Jong
Clubzaken
Woensdag 26 februari met partners
Excursie naar het nieuwe Erfgoedparadijs in het klooster Onze Lieve Vrouw
ter Eem, naast ons Eemklooster. Daar zijn heel veel erfgoedorganisaties
gevestigd, bv de Kastelenstichting en erfgoedontwikkelaar BOEI. Marlo
Reeders, directeur van Nederland Monumentenland ontvangt ons en
vertelt over de activiteiten.
Aansluitend eten we bij ons eigen Eemklooster, op loopafstand.
Woensdag 4 Maart
Woord vooraf: Ilse Jansen Hendriks
Beroepspraatje door Martine Roest
Woensdag 11 Maart
Woord vooraf: Tony Heemskerk
Kamp Amersfoort: de nieuwe opzet.
Willemien Meershoek, directeur van Nationaal Monument Kamp Amersfoort
Op 20 april 2020 is het 75 jaar geleden dat het kamp Amersfoort werd
overgedragen aan het Rode Kruis. Willemien Meershoek zal vertellen over de
te realiseren nieuwbouw van het kamp, die op 20 april 2020 klaar moet zijn.
Woensdag 18 Maart
Avondje van 8
Woensdag 25 Maart
Woord vooraf: Gerard Geerlings
Introductieavond
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Woensdag 1 April
Woord vooraf: Erno de Groot
Visie, strategie en planvorming m.b.t. duurzaamheid en energietransitie in
Amersfoort, door Jeroen de Boer.
Jeroen is programmamanager duurzame stad bij de Gemeente Amersfoort
en gaat ons vertellen hoe de energietransitie binnen de Amersfoort gestalte
gaat krijgen en welke invloed dat de komende jaren zal gaan hebben op
onze stad, wijk en woning.
Woensdag 8 April
Woord vooraf: Ton de Gans
Hariët Pinkster, directeur Toezicht Voortgezet Onderwijs bij de Inspectie
van het Onderwijs woont in Amersfoort, en komt ons vertellen over haar
werk (dat is elders). Er is veel te doen rond kwaliteit, inspectie, regels en
vrijheden.
Woensdag 15 April
Woord vooraf: Nicolet Eikelboom
Deze avond wordt ingevuld door Vocational
Woensdag 22 April
Woord vooraf: Leonore Dorigo
Bart van Nunen zal ons helemaal updaten over situaties rond
familiebedrijven. Bart heeft een ruime ervaring in het managen van
opvolgingen en het bij elkaar houden of juist vervreemden. Het dreigt een
heel interessante inkijk te worden.
Woensdag 29 April met partners
We gaan op bezoek bij Meester Beeldhouwer Ton Mooij. Ton gaf heel
veel vorm aan de Amersfoortse wereld, mede door zijn beelden langs de
waterlopen rond de binnenstad. Maar Ton heeft ook decennialang gewerkt
aan oude kerken en kathedralen. Met name de St. Jan in den Bosch – een
van de mooiste kerken van Nederland – heeft veel aan zijn mooie werk te
danken.
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We gaan op bezoek in zijn atelier in Park Randenbroek en aansluitend eten
vlakbij.
Woensdag 6 Mei
Woord vooraf: Martijn van der Brug
Burgerinitiatief intercultureel ontmoetingscentrum Beytna te Nieuwland.
Beytna is een intercultureel ontmoetingscentrum in Nieuwland dat tot
doel heeft zelfstandig wonende senioren uit hun eenzaamheid en isolement
halen en in contact brengen met lotgenoten. Gul Dolap-Yavuz is de
initiatiefnemer van dit project en zal ons meer hierover vertellen.
Zaterdag 9 Mei met partners
Running diner
Woensdag 13 mei
Woord vooraf: Bertine de Boode
Studio SUE – Holistic Urbanism – Habitoo
We connect | We develop | We realize
In 2009 richten Martin en Maurits van Hoogevest samen Habitoo op, een
innovatief woningbouwconcept waarin de consument centraal staat en er op
een geïndustrialiseerde wijze gebouwd wordt.
Vanuit de uitdagingen die ze in hun projecten tegenkwamen ontstond
een hele nieuwe kijk op projectontwikkeling en bouw. Waarop ze ook de
bedrijven oprichten die nodig zijn om deze andere aanpak in de praktijk te
brengen.
Maurits heeft inmiddels een aantal projecten concreet op deze nieuwe
manier opgestart en kan daar enthousiast over vertellen.
Woensdag 20 Mei
Woord vooraf: Jancor de Boer
Clubzaken
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Woensdag 27 Mei met partners
Land in Zicht is een leer-werkbedrijf midden in Amersfoort Vathorst.
Deelnemers met afstand tot school en/of de arbeidsmarkt* zijn, onder
deskundige begeleiding, zinvol bezig en dragen bij aan de maatschappij. Dit
doen zij door middel van groenonderhoud bij bedrijven en particulieren,
houtbewerking en/of groente- en fruitteelt, incl. verwerking van deze
producten.

Lezing op lokatie door Jouri Cohen
Domstraat 82, 3829ND te Hooglanderveen (Amersfoort Vathorst)
Woensdag 3 Juni
Woord vooraf: Klaas de Boer
Je moet er maar tegen kunnen, ook als politieagent.
Post Traumatische Stress Stoornis bij de maatschappelijke veteranen.
Baukje van der Zwaag, projectleider en (team)trainster bij de Landelijke
Eenheid Politie, vertelt ons iets over haar bijzondere vrijwilligerswerk. Ze is
medeoprichter van de Identiteitsgroep Politie, die een steun in de rug biedt
aan politiemensen en hun familie die te maken hebben gekregen met PTSS.
Woensdag 10 Juni
Woord vooraf: Hans den Bieman
Kite Power
Titus Braber neemt ons mee in Airborne Wind Energy.
Kitepower is een toonaangevende startup van windenergie in de lucht en
ontwikkelt innovatieve en kosteneffectieve alternatieven voor bestaande
windturbines door vliegers te gebruiken om elektriciteit op te wekken.
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Woensdag 17 Juni
Woord vooraf: Hans Beukers
Erno Eskens was jarenlang manager bij de Internationale School
voor Wijsbegeerte op de grens tussen Leusden en Amersfoort. Het
gebouw, opgericht rond de eerste wereldoorlog door een groep
filosofen met een prachtige architectuur van De Bazel en uitgebreid
door Ruysenaars, is het centrum voor filosofie in Nederland. Erno
is sinds kort uitgever filosofie bij Boom geworden. Hij zal ons
bezighouden met wat filosofische inzichten.

Zaterdag 27 Juni met partners
Bestuurswissel 2020-2021

