
Met zijn allen naar Den Bosch.
Eind januari hebben alle leden een uitnodiging 
gekregen voor de D1550 Districtsconferentie. Thema 
Water en Sanitatie. 

Water & Sanitatie

Het lijkt zo vanzelfsprekend. Dat is het zeker 

niet. We staan er niet altijd bij stil. Wat een gebrek 

aan schoon water betekent. De menselijke 

betekenis is zo groot, dat het dè focus voor Rotary 

is in de komende jaren. Voor alle clubs, in alle 

districten, in heel Nederland.

Op onze Districtsconferentie op zaterdag 25 mei 

in Den Bosch, onderstrepen we het belang en de 

urgentie. In workshops geven we ook concrete 

handvatten die, de waterkrachtcentrale in jouw 

club versterken.

We verwachten een grote opkomst van leden uit 

alle clubs zodat WATER in elke club gaat 

stromen. Het doel is volgend jaar 

minimaal één waterproject te organiseren.

Heeft je club al een waterproject? Presenteer het 

op de conferentie en deel je ervaringen.

Kijk regelmatig op de site. Daar vind je de 

komende weken alle informatie. Aanmelden kan 

vanaf half maart. Partners, kinderen, familie en 

vrienden zijn ook welkom! 
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IN DEZE NIEUWSBRIEF 
VERTEL IK OVER MIJN  
BEZOEKEN AAN 
ROTARYCLUBS IN HET 
DISTRICT EN ANDERE 
ROTARY BIJEENKOMSTEN. 
MET ALS DOEL ROTARIANS 
IN ZUID-OOST NEDERLAND 
TE INFORMEREN EN 
INSPIREREN. 
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Gouverneur
In mijn nieuwsbrief van januari deed ik een 
uitgebreide oproep om je op te geven als 
gouverneur 2021-2022. Ik heb ook toegelicht, wat 
een gouverneur doet. Daar is zijn 2 reacties op 
gekomen, waar nog een vervolg op moet komen. 
Nog geen zekerheid voor een opvolger van Arnold 
Veldman in het jaar 2020-2021. Kortom: heb je 
interesse of weet je een geschikte kandidaat? Laat 
het me weten, interim@collette.nl of
06-22237546.  

DISCO 25 MEI 2019

GOUVERNEUR 2021-2022 ?

In het Congrescentrum “Kumpulan” op het 
landgoed Bronbeek te Arnhem zal op 9 maart 
2019 de 2-jaarlijkse Rotary Indonesië dag 
worden georganiseerd. Over de 
samenwerking met Indonesië in een snel 
veranderende maatschappij. De economie van 
Indonesië̈ groeit snel en het gevaar dreigt dat 
de rijkdom zich concentreert rond een kleine 
gemeenschap, met polarisatie tot gevolg. Dit 
kan meespelen bij het aangaan van 
Rotaryprojecten. Sprekers: de Indonesische 
ambassadeur I Gusti Agung Wesaka Puja over 
samenwerkingsmogelijkheden, Ben de Vries 
over de infrastructuur in Indonesië verleden 
en toekomst. Prof. Dr. Aries Mufti, directeur 
van Desa Emas, Indonesië spreekt over de 
dorpsontwikkeling, waterbeheer, toerisme en 
agrarische productie belangrijke elementen 
zijn. Deze ontwikkeling wordt mede door de 
Stichting Rotary Waterprojecten ondersteund. 
Na de sprekers verdiepende sessies over 4 
projecten. 
Aanvang 09.30 en einde 14.15u, kosten           
€ 30,00 pp incl. Rijsttafel. Informatie en 
aanmelden: 
https://www.rotary.nl/activiteiten/iccnl-ind/
en anders via Jossie Lim, 0182-510926 of 
jossie.lim@xs4all.nl.  

ROTARY NEDERLAND INDONESIE

9 MAART 2019

http://www.rotaryculemborg.nl/discon
mailto:INTERIM@COLLETTE.NL
mailto:interim@collette.nl
https://www.rotary.nl/activiteiten/iccnl-ind/
mailto:jossie.lim@xs4all.nl
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15 januari Eindhoven Veldhoven en Eersel
Jan Weber, onze Foundation Officer D1550 reed 
mij naar Veldhoven, waar wij in een 
gemoedelijke sfeer beide Rotary clubs 
ontmoetten. Eersel is een club van 15 leden, 
mannen. Eerder waren er 3 vrouwen lid. Een 
hecht gezelschap, dat zich voorstelt stap voor 
stap uit te breiden. Eindhoven – Veldhoven is 
wat groter, 27 leden. Veldhoven heeft 3 
vrouwelijke leden, die waren verhinderd, zodat 
wij met een mannelijk gezelschap bijeen waren. 
Veldhoven is actief met regionale samenwerking 
en Rotaract.   

16 januari Culemborg, Tiel-Waalstreek en 
Wamel-Maas en Waal
Een bijeenkomst met 3 clubs, ongeveer 50 
deelnemers. Culemborg, mijn eigen club ☺. Een 
bijeenkomst op hoog niveau, een bijzondere 
locatie in het hotel van der Valk langs de A15 in 
Tiel. Ver uitzicht, waterig weer, binnen het 
Rotary zonnetje! D1550 heeft 15 van deze 
zonnetjes, die clubs kunnen lenen voor 
bijeenkomsten! Mooi ontwerp van Culemborg 
lid MoniQue Nijenhof en productie HolBox van 
Rotary lid Jan Hol, RC Leudal. Voorzitter van 
Tiel-Waalstreek Jaap van Kuppeveld was 
namens de 3 clubs een uitstekende gastheer. 
Wij hebben met de 3 besturen gezamenlijk de 
voorbespreking gedaan. Over ledenwerving en 
behoud, projecten, imago, samenwerking met 
de maatschappij, bijvoorbeeld. Jaap bood mij 
na afloop een bijzondere penning aan, met zijn 
jaarmotto ‘Respect’, die gastsprekers van zijn 
club altijd ontvangen. Tiel-Waalstreek 
organiseert in 2019 voor de 2e maal een diner 
met Michelin sterrenkoks voor de Stichting 
Leergeld en de Plastic Soup Foundation! 
Culemborg is de ‘uitvinder’ van de Wensboom, 
die 3 jaar geleden op de Markt in Culemborg 
werd geplaats. In een match-event met 
bedrijven, andere serviceclubs, sociale 
organisaties zijn 45 wensen gerealiseerd en 
werd de bekendheid in de lokale gemeenschap 
vergroot. Wamel-Maas en Waal ligt aan de 
zuidkant van de Waal. Trudy Nouws assistent –
gouverneur en RLI mede-trekker is lid. Maar 
ook Charlotte Elferink, Rotaracter Rivierenland 
en tegelijk Rotary lid. Een van de 4 
dubbellidmaatschappen D1550.

CLUBONTMOETINGEN 17 januari RC Eindhoven – Noord en 
Eindhoven – Eeckaerde
Een bijzondere locatie in het (voormalig) 
Ketelhuis van de GGZE in Eindhoven. Nu een 
restaurant, gerund door een van de leden 
van de club Eeckaerde. We kregen dus heel 
goed te eten! Een levendige voorbespreking, 
waar de kosten van Rotary voor leden 
werden besproken. Een goed item, waar het 
nieuwe leden kan belemmeren om toe te 
treden. Wat heb je aan Rotary 
internationaal? Rotary lid Frank Geerdink gaf 
aan dat hij inmiddels 350 clubs heeft 
bezocht. Hij reist heel veel voor zijn werk en 
bezoekt altijd een Rotary club i.p.v. op zijn 
hotelkamer te blijven! 

22 januari Roermond en Roermond-Maas 
en Roer 
Het werd een barre tocht door de sneeuw
naar Roermond. Mijn clubgenoot Ruud
Veen, die mij vaak rijdt naar clubbezoeken,
moest zich zeer inspannen om goed te
rijden. Ook op de terugweg. Dank Ruud!
Ook hier een gezamenlijke voorbespreking,
met onderwerpen als publieksgerichte
fondsenwerving, als club staan op de
maatschappelijke ladder of uit het
beleidsplan van Roermond- Maas en Roer:
‘Rotary ‘doet er toe’! Wij laten dat zien en
dragen dat uit’.

23 januari RC Leudal 
De club van oud-gouverneur Jan Hol, 
eigenaar van Hol Box, die alle rekwisieten, 
die ik meeneem heeft gemaakt. Echt hele 
handig en lichte goed vouwbare kartonnen 
informatieborden over de Conventie in 
Hamburg, de 6 focusgebieden Rotary, Water 
en de Rotary zonnetjes! De eerste keer, dat 
er stampot werd geserveerd, zuurkool met 
worst! Een zeer grote opkomst, goede 
gesprekken, ontvankelijkheid voor mijn 
boodschap van verandering en 
flexibilisering. Jan Weber maakte de 
bijgaande foto van het Rotary zonnetje ☺. 



FUNCTIES EN VACATURES IN 
HET DISTRICT
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Er zijn vacatures voor de rol van Assistent 
District Gouverneur voor de regio Helmond en 
de regio Rivierenland. Wie heeft interesse? Je 
leert meer over Rotary en je regio, je kunt een 
mooie rol spelen in samenwerking tussen clubs! 
De 7 gouverneurs hebben besloten tot een 
opleiding voor ADG’s. Deze start op 
vrijdagavond 1 maart en duurt tot 
zaterdagmiddag 2 maart. Je kunt nog meedoen! 

29 januari RC Eindhoven en Eindhoven-Welschap
In het mooie hotel Parkzicht uit de jaren 30 van 
de vorige eeuw, kwamen Jan Weber en ik op 
bezoek bij RC Eindhoven en Eindhoven Welschap. 
De club Eindhoven is opgericht in 1931, 26 jaar na 
de oprichting Rotary in 1905. De oude Frits Philips 
kwam tot op hoge leeftijd zijn club bezoeken. We 
hadden een levendige voorbespreking met de 2 
besturen, waarbij meningen van oudere en 
jongere leden over de tafel vlogen! Never a dull
moment. En ook hier ter afwisseling het nationale 
Rotar eten: frites ☺. Eindhoven-Welschap heeft 
als een van de jaar thema’s het bespreken van 
ethische dilemma's in het beroep / leren van 
elkaar. En denkt ook na over Rotary relevantie 
voor de omgeving! 

En dan. Zaterdag 19 januari was de 3e en laatste 
dag van de D1550 leergang Rotary Leer Instituut. 
Totaal 13 deelnemers van verschillende clubs 
hebben 3 zaterdagen besteed om Rotary beter te 
leren kennen: ‘meer kennis, meer Rotary’. De 
laatste dag werd ondermeer besteed aan 
communicatie &PR en een strategisch clubplan. Er 
vond ook een kennis quiz plaats, die werd 
gewonnen door Erik van den Brink en Terry 
Zwartjes (RC Culemborg). Natuurlijk kan zoiets 
alleen plaatsvinden met een enthousiaste 
organisatie van Trudy Nouws (RC Wamel-Maas en 
Waal en Desiree van Goch (RC Leudal) en bevlogen 
trainers, als Rob Klerkx (landelijk Rotary trainer), 
Frank van der Meijden en Willem van ’t Geloof, (RC 
Son), Ernest van Wijk, Ge van Goch en Fons Jacobs 
(RC Weert-Land van Horne), Charlotte Elferink (RC 
Wamel-Maas en Waal en Rotaract Rivierenland), 
Ellen van de Zweep en Carol Govers (RC Elst-
Overbetuwe), Jan Weber (RC Zaltbommel). Nu 
maar hopen dat ik niemand over het hoofd zie ☺. 
Hartelijk dank jullie allen! 

HANDICAMP

De opleiding tot gouverneur wordt wereldwijd 
altijd afgerond in San Diego. Een week een 
strak programma, waar 550 inkomende 
gouverneurs en indien van toepassing hun 
partners aan deelnemen. Je wordt geacht het 
weekprogramma strak te volgen, zodat je 
goed bent uitgerust om te rol in te vullen. 
Anneke Assen heeft dat onlangs gedaan en 
heeft met de 6 andere inkomend gouverneurs 
een enerverend week gehad.

SAN DIEGO 2019 

ROTARY LEER INSTITUUT

Niet alleen Anneke van D1550 was in San 
Diego. Er waren ook 60 van de 250.000 
Rotaracters in de wereld uitgenodigd om in 
gesprek te gaan met elkaar, inkomend 
gouverneurs en inkomend RI president Mark 
Maloney. Een van die 60 Rotaracters was 
Patrick Hardeman, lid Rotaract Rivierenland 
D1550. Hij heeft een geweldige tijd gehad: ‘je 
stem laten horen, in gesprek gaan met 
gelijkgestemden uit de hele wereld, 
vriendschappen te sluiten, die leeftijd, religie, 
nationaliteit overstijgen’. Rotaracters, ook 
People of Action! 

CLUBONTMOETINGEN

Handicamp D1550 2019 29 april t/m 3 mei 2019, 
in Valkenburg/Houthem

Een zeer bijzonder Rotary D1550 project, de 
jaarlijkse Handicamp! Jongens en meisjes met een 
lichamelijke handicap, in de leeftijd tussen 14 en 19 
jaar en afkomstig uit alle regio’s binnen ons 
Rotarydistrict, trekken 5 dagen samen met elkaar 
op en nemen deel aan een zeer gevarieerd en 
uitdagend activiteitenprogramma met onder meer 
touwparcours, bossurvival, duiken en paardrijden. 
De slotdag wordt afgesloten met een barbecue 
voor deelnemers, begeleiders, ouders en Rotary-
afgevaardigden. Locatie Stichting Wigwam in 
Houthem Valkenburg a/d Geul. Meer informatie bij 
Rotarian K. De Jonge – Wiersma via 
cees.jonge@wxs.nl of 06 375 67 810. 

Waar kunnen Rotary Clubs Handicamp bij helpen? 
Een kandidaat sponsoren voor een bedrag van      
€ 650; een activiteit sponsoren, zoals duiken € 250, 
tokkelbaan € 150, paardrijden € 150, touwparcours 
€ 350, bus voor rolstoelers € 150. Een eenvoudige 
pasta maaltijd verzorgen op maandag- en/of 
donderdagavond op het Wigwamterrein in 
Valkenburg. Doe mee! Meer informatie en 
inschrijfformulier: 
https://www.rotary.nl/d1550/activiteiten/Handica
mp

https://www.rotary.nl/d1550/activiteiten/Handicamp

