
                                                                                        
 

NIEUWSBRIEF April 2017  Zuidoost-Nederland (District 1550) 

 
Al in uw agenda vastgelegd? 
27 Mei DISCON (District Conferentie). Vrede en Veiligheid enVerdfraagzaamheid. 
Voor U en eventueel uw partner of andere geïnteresseerden in Rotary. 
Inschrijven: http://www.rotary.nl/d1550/activiteiten/discon-2017 
 
 
Nieuws :  
 
Rotary helpt! 

 
Heeft uw club al haar projecten ingevoerd  bij http://rotaryhelpt.nl/ ?  Laat zien wat we doen! 
 
Berichten voor het Rotarymagazine 

Sinds kort hebben een paar leden uit ons district zich gemeld als redactielid van 
Rotary Magazine.  Op deze manier kunnen we ervan verzekerd zijn dat activiteiten 
uit ons District in woord en beeld worden vermeld in het Magazine. Het betreft: 

Maarten Bonnemaijers  (RC Roermond – regio Midden-Limburg ), Annemiek Groen 
(RC Maastricht-Oost – regio Zuid-Limburg) en Mariecke Schipper (RC Wamel Maas 
en Waal – regio Rivierenland).  

Voortaan kan elke club informatie over bijzondere projecten, opmerkelijke verhalen 
van Rotarians of buitengewone acties doorgeven aan een van deze redactieleden. U 
hoeft niet zelf een kloppend persbericht te schrijven (mág natuurlijk wel!), een kort 
berichtje met vermelding van een contactpersoon is voldoende. Daarnaast zullen de 
redactieleden voortaan hun netwerk uit de eigen regio en daarbuiten aanboren om 
District 1550 in elke editie van het Magazine over het voetlicht te krijgen. 

Heeft u interessante nieuwsfeiten te delen neem contact op met, of stuur uw bericht 
voortaan naar: 

Maarten Bonnemaijers: mbonnemaijers@telfort.nl (06-45544659)  

Annemiek Groen: a.groen@charlzz.com (06-24090360) 

Mariecke Schipper: mariecke.schipper@gmail.com (06-24181117) 

 
Vacatures  
Daar heb je hem weer, zult u wellicht denken, maar wij kunnen de optimale vorm van 
samenwerken pas bereiken als van elke club een vertegenwoordiger per Rotary 
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item(Jeugd, Water, TRF) naar de regionale bijeenkomsten gaat die uw Regio A.G. 
bijeenroept. 
 
-Rotary International roept kandidaten op om als Technical Adviser te functioneren. 
 
The Cadre is recruiting for specific expertise and skills which can be viewed on the 
Cadre webpage.  If you know of any Rotarians in your district who match our 
recruitment needs, I encourage you to have them contact cadre@rotary.org for more 
information. 
 
 
Ryla’s 

 

RYLA Oss, thema “Je bent wat je eet”  weekend 24-26 maart j.l. was wederom een 

groot Ryla- succes. 28 jongelui uit ons hele District waren unaniem zeer enthousiast 

over het product wat de Bossche-, Ossche- en Schaijkse Clubs onder  coördinatie 

van Guido Rijninks hen hebben geboden op de weg naar Leiderschap. 

 

Er staan er weer aan te komen: 

In het weekend van 30 juni/2 juli organiseren Rotaryclub Weert en Rotaract Midden-
Limburg een Ryla met als thema ‘Connecting people’.  
 
Deze Ryla, getiteld ‘Connecting people’, gaat over integratie en verbinden. De 
deelnemers zullen bestaan uit jongeren met en zonder migratie-achtergrond. 
Zie de bijlagen :factsheets RYLA WEERT 
 

 

Algemeen: 

 

De inschrijvingen voor onze DistrictConferentie: VREDE, VEILIGHEID en 

VERDRAAGZAAMHEID, beginnen binnen te lopen! 

Tot dan, 

met vriendelijke groet, 

 

 

 
Peter A.C. van der Tol 

Gouverneur 2016/2017 

Tel: 0653542202 

 
 

   Bijlage 3 factsheet Ryla Weert 
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