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Betreft: PERSBERICHT, 12 mei 2017. 

Te plaatsen in: 

 Het nieuwsblad van Heerhugowaard op circa 16 mei 2017 

 Het Langedijker Nieuwsblad van circa 16 mei 2017 

 De Alkmaar op Zondag van 21 mei  

 
Rotaryclub Heerhugowaard-Langedijk JUBILEERT !     
 
Op 6 mei 1977 was de oprichting van Rotaryclub Heerhugowaard-Langedijk een feit en daar 
wordt door deze serviceclub uitgebreid bij stilgestaan. Het 40-jarig jubileum is tenslotte iets 
om trots op te zijn. Vier bij de oprichting betrokken leden, waaronder de 99 jarige 
Heerhugowaarder Jaap van Langen waren bij de viering in Restaurant de Burg in Noord-
Scharwoude aanwezig. Gem Bot is als enige al 40 jaar lid van de club. Tijdens de viering 
verhaalde Gem over deze 40 jaar en werden menig goede doelen projecten, maar ook de 
fellowship, gememoreerd. Maar wat is Rotary eigenlijk? Rotary is de eerste serviceclub, 
bestaat sinds 1905 en heeft wereldwijd 1,2 miljoen leden in 200 landen die zich inzetten 
voor de maatschappij. Het hele jaar door zijn de leden ook bezig fondsen te werven om 
daarmee projecten te sponsoren. Zo wordt er veel geld gedoneerd aan lokale, regionale en 
ook internationale doelen. Rotary is al jaren bekend om het mede door Bill Gates 
gesponsorde project “Polio de wereld uit”. Voor wie meer wil weten over Rotary kan kijken 
op Rotary.nl of op de website of facebookpagina van deze lokale club op 
rotary.nl/heerhugowaardlangedijk. Rotarians herken je aan een speldje in de revers, het 
Rotarywiel (vanwege het jaarlijks roulerende voorzitterschap).  
Binnenkort zal huidig voorzitter Jan Westenbrink bekend maken aan welk goed doel een 
jubileum donatie zal worden gedaan. Het goede doel is lokaal en staat in het teken van het 
jaarthema “kind en armoede”. 
 

 
Op de foto van links naar rechts 4 van de oprichters: Jaap van Langen (99), Jan Swart, Gem 
Bot en Jan Wegdam en geheel rechts de huidige voorzitter Jan Westenbrink. 

http://www.rotary-hl.nl/
http://www.rotary-hl.nl/

