
 
 
 

NIEUWSBRIEF Februari 2017  Zuidoost Nederland (District 1550)  

 
Vooraankondiging noteer a.u.b. in de agenda’s: 
27 Mei DISCON (District Conferentie). Vrede en Veiligheid. 
Voor U en eventueel uw partner of andere geïnteresseerden in Rotary. 
 
Nieuws :  
 
A   ROTARY HELPT! 

 
Het is me in het najaar opgevallen hoeveel van ons Rotarians de borden langs de snelweg hebben 
gezien. 3x3 borden x 3 weken kunnen veel contact momenten opleveren blijkt. 
In het komende voorjaar(19 maart-30 April) komt er ‘n tweede serie o.a. bij Heteren en Hazeldonk. 
 
B   END Polio Now Tulip 
 

Het resultaat van de tulpen aktie afgelopen najaar mag er zijn. Ons District is  derde 
geworden met als topper RC Elst Over Betuwe met 350 doosjes! 
 
Vacatures 
- Wie oh wie wil onze WEBMASTER voor het District zijn? 
Na vele jaren maakt René Spijker plaats voor ’n opvolger. Hij vertelt u graag wat het werk 
inhoudt. 
Herhaling: 
Deeltijd Districts Redacteur voor het Rotary magazine.  Voorkeur uit regio Den Bosch of 
Rivierengebied! (landelijk overleg afstand) 
 
Informatie 
 

Ik heb dit jaar geen acties van clubs in de nieuwsbrieven vermeld. Er zijn er nu twee die me 
lijken de uitzondering te mogen zijn: 

1) Handicamp 2017: Zie de bijlage. 
2) Rotary Club Eindhoven Eeckaerde organiseert op zondag 26 maart 2017 een poging 

om het wereldrecord van de langste rij  volledig  elektrisch aangedreven voertuigen 

te verbeteren. Deze EParade vindt plaats op de hiervoor afgesloten snelweg A270 

tussen Helmond en Eindhoven. (schrijf u in!) 

 

Daarnaast info over ’n, voor mij, prima Rotary fenomeen: 2018 Rotary Peace Fellowship 

 

http://echo4.bluehornet.com/ct/91845288:7FvrxAbN9:m:1:995621213:BB10724B432BCEB6FD4F291E96D65948:r


Ook wil ik jullie wijzen op de behoorlijk verbeterde www.rotary.org site. Blader er eens 

door. 

 

Dan nog ’n pijn puntje in onze regels over adressen van LEAD. 

Er is afgesproken dat we geen adressenbestanden afgeven, om te voorkomen dat er te 

makkelijk ander gebruik van wordt gemaakt. Wel stuur ik soms bijzondere berichten 

door namens jullie. In de Assembly van 18 maart zal ik de mening n’s polsen. 

 

Tot slot: 

De inschrijving voor PETS en ASSEMBLY van 18 maart a.s. is in volle gang. 

Schrijf naast de inkomend voorzitters, TRF commissieleden ook zeker de “nieuwe leden” 

in. Ze krijgen er een goed beeld van wat Rotary is! 

 

Tot dan, 

met vriendelijke groet, 

 

 

 
Peter A.C. van der Tol 

Gouverneur 2016/2017 

Tel: 0653542202 

 
 

Bijlage: Info Handicamp 2017 en inschrijfformulier 

 

 
 

 

 

 

http://www.rotary.org/

