
                                                                                        
 

NIEUWSBRIEF  Maart 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! 

 
Binnenkort (19 maart-30 April) komt er ‘n tweede serie van de grote billboards langs de snelwegen 
o.a. bij Heteren en Hazeldonk. 
Heeft uw club al haar projecten ingevoerd  bij http://rotaryhelpt.nl/ ?  Laat zien wat we doen! 
 
B   WATER en SANITAIR 
 

Zonder licht is er geen leven, maar vooralsnog kunnen we de zon hier nog goed voor 
gebruiken. Iets anders is dat met WATER. Dit is niet voor niets een van de hoofdthema’s 
waar Rotary zich voor inzet. Ook in ons District willen we hier meer aan doen. Heeft uw club 
al iemand die zich hier extra voor inspant? Zie de bijlage van deze maand factsheet Water  
 
Vacatures  
U heeft uw Gouverneur ’n trotse voorzitter van de grote staf gemaakt: 
Op de Assembly tijdens de Pets stel ik u graag voor aan: 
Onze nieuwe Webmaster: Harry van Montfoort RC Gulpen-Vaals. 
Ondersteuning Redactie: In volle bespreking 
Assistent Gouverneur regio 6: Fred Welschen RC Venray 
 
Ryla’s 

Clubs zien dit fenomeen als een heel goede manier om jeugd kennis te laten nemen van 

Rotary en hen te helpen op het pad van leiding geven. 

Er staan er weer aan te komen:  

RYLA Oss, thema “Je bent wat je eet”  weekend 24-26 maart a.s. factsheet Ryla Oss 

 

Algemeen: 

 

-Al naar de vernieuwde website van www.rotary.org  gekeken?  

-Deze week heb ik uw secretaris de vertaalde SCC (statuten) van Rotary International kunnen 

sturen. Was nog ’n hele opgave voor ’n paar van onze juristen om dit Amerikaanse juridische 

document naar onze Nederlandse Taal en Wet om te zetten! Met dank aan de heren COL-

officers. 

http://rotaryhelpt.nl/
http://www.rotary.org/


-Zorgt u met elkaar dat projecten die u bekend wilt maken naar de redactie van Website en 

Magazine gestuurd worden? 

 

 

Tot slot: 

Ik zie u graag op de Pets/Assembly van 18 maart in Weert, zo niet: TOT 27 MEI op de 

DISCON! 

 

Tot dan, 

met vriendelijke groet, 

 

 

 
Peter A.C. van der Tol 

Gouverneur 2016/2017 

Tel: 0653542202 

 
 

Bijlage:  factsheet Water en 
                factsheet Ryla Oss 

 

 
 

 

 

 


