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Rotary maakt
het verschil

In dit eerste nummer van de Nieuwsbrief
stelt onze nieuwe voorzitter Myriam
Visschedijk zich aan u voor. Daarnaast is
er aandacht voor het Autunno concert op
3 november a.s. Het Slot Bier is te
bestellen en delen we met u het resultaat
van een sponsorloop voor Polio van twee
oud gouverneurs uit 2014-15.

Myriam Visschedijk
Voorzitter 2017-18

Overdracht voorzitterschap van Chris Engelsman naar Myriam Visschedijk

Op 27 juni 2017 droeg voorzittter Chris Engelsman de voorzittershamer over aan Myriam
Visschedijk. Haar thema is dit jaar Focus. Hieronder treft u een beknopte versie van haar
maidenspeech aan.
Focus heeft voor mij meerdere betekenissen, het helpt de aandacht te richten op de dingen die
we belangrijk vinden en die ook tot een goed eind te brengen. Dus ook keuzes maken en soms
nee te zeggen. Dat geld ook voor mij persoonlijk, en wel om de balans tussen werk, prive en
Rotary goed te hebben.
Voor Rotary betekent dat dat we doorgaan met de ingeslagen weg, we hebben vorig jaar 2 goede
projecten financieel gesteund en daar plukken veel mensen de vruchten van. Voorzetting van
deze projecten waarborgt ook voor beide organisaties continuïteit en voor ons het nakomen van
ons commitment.
Daarnaast ga ik me vooral inzetten voor het vernieuwen ven de Beroepenmarkt. Dit jaar heeft
Rotary op Seyst de verantwoordelijkheid voor de coördinatie en we willen zorgen dat dit event
“state of the art” wordt! Nieuwe beroepen (big data, cyber security, start ups), verjonging, TED
talks en sociale media integreren in het bestaande model en er een geweldig Career Coaching

Event van maken. Onze club wil graag blijven bijdragen aan de ontwikkeling van de jeugd, het
inzetten van onze kennis en vaardigheden en een club zijn waar je bij wilt horen.
Autunno concert 2017
Vrijdag 3 november 2017 vindt het 21ste Autunno concert plaats in de Broederkerk in Zeist.
Kaarten zijn te bestellen via www.figi.nl/theater

Ook dit jaar zal het Autunno Ensemble weer een optreden verzorgen in de Broederkerk op het
Zusterplein in Zeist. Het Ensemble staat onder de vertrouwde leiding van dirigent Marien van
Staalen en met medewerking van Sterre Konijn, sopraan, Lenneke van Staalen, Indiase viool, en
Heiko Dijker, tabla.
Het Autunno Ensemble is een strijkorkest en bestaat al meer dan 30 jaar en geeft jaarlijks in de
herfstperiode “autunno” een succesvolle concertreeks. Voor het programma ga naar:
http://www.autunno-ensemble.nl/
De opbrengst van dit concert zal ten goede komen aan een tweetal goede doelen van Rotary club
Op Seyst, te weten “Samen oplopen” ( hulp aan vluchtelingen in Zeist met een status) en de
“Water ondernemer” (waterputten in Benin met lokale watermanager). Wij rekenen weer op uw
aanwezigheid.
Slot Bier Op Seyst

Sponsorloop voor Polio levert € 21.512,64 op!
Van maandag 11 september tot en met maandag 18 september hebben clublid Marion van den
Brink (oud gouverneur 2014-15) samen met Carla Kuijpers, collega oud gouverneur van district
d1560, Oost Nederland, de Caminho Português van Porto naar Santiago de Compostela gelopen.
Een pittige wandeling met een mooi doel: geld bij elkaar lopen om Polio definitief de wereld uit
te krijgen. Bill Gates verdrievoudigt de opbrengst met zijn Foundation

Zij hebben de 240 km gelopen in 8 dagen en hun Compostela ontvangen. Het totaal bedrag is
uitgekomen met 2 districten (1570 en 1560) op € 7.170,88.
Met de verdriedubbeling van Bill Gates komt dat maar liefst op € 21.512,64 Geweldig!
Hiermee kunnen we 6450 kinderen vrijwaren van deze ziekte en verdere verspreiding
voorkomen. Haar blog kunt u nalezen op:
https://www.rotary.nl/d1570/activiteiten/endpolionow/blog-totaal/.
Heeft u al de End Polio Tulpen besteld?

Heeft u de sponsorloop gemist om bij te dragen aan het uitroeien
van Polio in de wereld, dan is nu uw kans om tulpenbollen hiervoor
te bestellen. Via de website van Rotary.nl
https://www.rotary.nl/nieuws/ept/ kunt u ze bestellen.
Van elk doosje van 15 Euro gaat € 9.70 naar de Poliopot. Dat wordt
verdrievoudigd door Bill Gates, dus brengt uiteindelijk netto €29
Euro op. Doet u mee?
Op dit moment staat de verkoopteller op ruim 3500 doosjes, in
NL,Duitsland, Zwitserland en de USA samen.

Lopende projecten in Zeist en omgeving








Beroepenmarkt voor HAVO en VWO
Sollicitatieproject voor VMBO
Talent Support VMBO Schoonoord
Gastlessen VMBO Schoonoord
Sinterklaas bij ABRONA
Samen Oplopen met vluchtelingen
Wandelen voor Water met scholen in Zeist

Lopende internationale projecten




Water en Sanitatie voor Scholen in
Moradabad, India
De Water Ondernemer - gericht op
watervoorziening in Noord Benin,
Afrika
Wandelen voor Water voor scholen
in Uganda, Afrika
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