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35 jaar Rotaryclub Sassenheim. 35 jaar 
actief, betrokken en vriendschappe-
lijk. 35 jaar Service Above Self

Als voorzitter van het clubjaar 2008-2009 
vind ik het heel bijzonder om al de clubleden, 
partners en relaties te mogen feliciteren met  
het 35 jarig bestaan van de Rotaryclub  
Sassenheim. Een tijd vol enthousiasme,  
activiteiten en fellowship. 

Op 11 februari 1974 ontstond de  
Rotaryclub Sassenheim, als dochter van de  
Rotaryclub Hillegom-Lisse-Sassenheim. Er was 
voldoende animo voor een zelfstandige club. 
Henk Hietbrink werd de 1e voorzitter van deze 
club bestaande uit 23 mannen, waarvan er 
momenteel nog 6 actief lid zijn. Zij zijn een 
bron van informatie over de beginperiode  
en dat is dan ook de reden om nu onze  
geschiedenis vast te leggen. 

In de afgelopen 35 jaar is er veel, heel  
veel gebeurd. Met eigen activiteiten en door 
ondersteuning van activiteiten en projecten 
van anderen op lokaal, regionaal en inter- 
nationaal niveau. Veel hiervan staat verwoord 
en verbeeld in dit prachtig geïllustreerde boek. 
Vaak vastgelegd als het resultaat van de dienst-
baarheid naar de samenleving.

Maar Rotary staat voor meer. Het dienen 
van anderen, ook als proces, is een belang-
rijke pijler van de club. Bijvoorbeeld door de  
diverse werkzaamheden van de avenues 
c.q. werkgroepen, het delen van lief en leed, 
het uitwisselen van informatie onderling of  
middels gastsprekers,  het open bediscussiëren 
van maatschappelijke thema’s en de samen- 
werking met de zusterclubs in binnen- en  
buitenland. Te veel om hier allemaal  
specifiek te noemen, maar steeds met enkele 
vaste kenmerken: bevlogenheid, solidariteit, 
betrokkenheid en altijd op basis van onderling 
vertrouwen en respect.

En zo is ook dit fraaie boek tot stand  
gekomen. Als resultaat van onderlinge  
samenwerking. Ik wil hierbij de redactie dan 
ook hartelijk bedanken voor hun enorme  
inzet en enthousiasme. Complimenten aan 
Henk Hietbrink, Paul Vogels, Karin Baten-
burg, Rinus Alkemade, Han Moerman, Ben  
Rotteveel, Hans Juffermans en Hans Heuer.

Ik feliciteer de Rotaryclub Sassenheim 
dan ook graag en wens haar nog vele jaren 
toe, waarin het bijzonder actieve karakter  
dat onze club zo lang al kenmerkt, behouden 
mag blijven.

Veel plezier bij het lezen en bekijken  
van dit lustrumboek.

28 maart 2009
Carol Verdegaal, 

Voorzitter Rotaryclub Sassenheim 

Voorwoord
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35 jaar is geen koper, zilver, of goud. 

Een eenvoudig lustrum-boekje dus. 

Velen hebben op enigerlei wijze een 

bijdrage geleverd. Daarvoor past een 

oprecht woord van dank.

Wij hebben gezocht naar een 
“rode draad” door die 35 jaar. Je zult 
die rode draad al lezend en kijkend 
vanzelf  ontdekken. De twee kern-
woorden zijn: Community Service 
en……. Fellowship. 

Wij kozen ervoor een en ander 
in foto’s te laten spreken. Met daar-
bij zo kort mogelijk de verklarende 
teksten. Zo zie je links hiernaast een 
van onze pleegkinderen uit Uganda, 
Lawrence Ocona. Hij kijkt mij met 
zijn zwarte oogjes doordringend 
aan. Hij balt zijn nog jonge vuistjes. 
Hij loopt naar school, in een wes-
ters t-shirt, een spijkerbroek en op 

plastic schoentjes. Maar Lawrence 
Ocona vraagt impliciet gewoon aan 
mij, aan ons: “mensen, doe hier iets 
aan…”.

Welnu, Rotary Club Sassenheim 
heeft de afgelopen 35 jaar veel ge-
daan. Via acties gecombineerd met 
fellowship. Vooral onze doelen en 
acties staan in dit boekje centraal. 
De foto rechts laat de actie zien. We 
gingen hout hakken. We gingen ook 
bollen en kroketten verkopen. En 
nog veel meer!

Kijk en lees. En vergeet intussen 
niet de interviews te lezen met Lou 
Colijn, en met diegenen die het ro-
taryrad laten draaien:  de  vrouwen 
in Rotary.  

Het kan nooit een compleet 
geschiedenisboekje worden. Maar 
we mogen intussen wel even  
vermelden: een perfect georgani-

RC Sassenheim 35 jaar
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seerde districts-conferentie; 5 x een 
Paul Harris Fellow; 2x een Interna-
tional Community Award,  en…ja-
wel: een Sassenheimse Gouverneur 
in 2009/2010. 

Tot slot wil ik mijn bijzondere 
dank uitspreken aan ten eerste, een 
vrouw “binnen” Rotary, oftewel  
Karin Batenburg- van der Lans. 
Dankzij haar gigantisch professio-
nele inbreng is dit boekje uiteinde-
lijk tot stand gekomen! En, last but 
not least, Paul Vogels, die gewoon 
“medehoofdredacteur” genoemd 
moet worden.

Een trotse chartervoorzitter en 
dankbare hoofdredacteur,

Henk Hietbrink

“CONCORDIA RES 

   PARVAE CRESCUNT” 

“door samenwerking worden
 kleine dingen groot…”
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Eigenlijk hebben wij onze overgroot-

moeder nimmer gekend.  Zij heeft ons 

zelfs geen vaantje nagelaten. Oma 

Katwijk-Noordwijk is wel in beeld. En 

zeker onze moeder, die in 1974 nog 

Hillegom-Lisse-Sassenheim heette. 

Tussen mei en september von-
den op de kantoorboot van Dick 
van Biezen de voor-besprekingen 
plaats. Lange lijsten met kandidaat-
leden passeerden de revue. Henk 
Hietbrink, oud-secretaris van RC 
Zwolle, wist een beetje van Rotary, 
maar niets van de Bollenstreek. De 
lange lijst van kandidaatleden werd 
drastisch ingekort tot 23 mannen, 
en op 2 oktober 1973 was dan de 
eerste bijeenkomst, in Motel Sassen-
heim. Op 11 december 1973 volgde 
de formatielunch, in aanwezigheid 
van wel drie gouverneurs! En de Of-

fi ciële Installatie op 29 januari 1974 
trok nog meer belangstellenden. 
Dan volgt op 11 februari 1974 in 
Zürich de offi ciële inschrijving in het 
centrale Rotaryregister. Hierbij was 
overigens niemand aanwezig. Dié 
datum staat op het Charter vermeld. 
En daarom is dat “onze verjaardag”. 
Ten slotte vindt de échte Charter-
uitreiking plaats op 28/9/74. 

Vader Dick van Biezen felici-
teert ons met het charter, en de eer-
ste voorzitter bedankt hem voor zijn 
grote inzet. Moedervoorzitter Henk 
van Os is tevreden. Dick van Bie-
zen heeft meteen gezorgd voor een 
Engelse contactclub: Ashford. Was 
groots aanwezig en wij moesten dus 
meteen de Amsterdamse grachten 
laten zien! Han Moerman was op 
dat moment nog maar 35 jaar.

Afkomst & pril begin
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Nadat Pater Piet Verkley, een oud-Sas-

senheimer, in september 1988 in onze 

club gesproken heeft over zijn werk in 

Zambia, gaat Aad Zwaan aan het werk 

om een project op te starten voor een 

ziekenhuis in Kabwe. Zo schrijft hij in 

april 1991 bijvoorbeeld allerlei zieken-

huizen aan om “overtollig materiaal” 

te schenken ten behoeve van ons 

Zambia-project.

Aad had een fi jne neus voor het
vinden van adressen waar je al of  
niet nuttige spullen kon verzamelen. 
Gemeenten die wel overtollige rol-
stoelen kwijt wilden – er zijn er zo’n 
150 verscheept, van allerlei mer-
ken en types –, een artsenclub in 
Apeldoorn die medische apparatuur 
te pakken wist te krijgen. En zijn 
grote maat in deze actie, Lou Colijn, 
kreeg hij zo ver een complete tand-

arts-installatie in Soest op te halen. 
Je kon het niet bedenken hoe ver 
deze verzamelwoede ging. 

Om het ziekenhuis “op te vro-
lijken” verhuisden bijvoorbeeld 
stapels affi ches van de Keukenhof  
naar Zambia. Maar ook afgedankte 
stoelen (die achteraf  tuinstoelen 
bleken te zijn) van het Van der Valk-
concern. – Stoelpoten konden ook 
prima een krakkemikkig bed in zo’n 
ziekenhuis ondersteunen. 

Samen met Jaap Ottenkamp ver-
trekt Aad in de zomer van 1991 zelf  
voor de eerste keer naar Kabwe. 
Om te zien of  alles wel goed in orde 
komt. Zijn fi jne neus om via-via ex-
tra gelden te genereren, komt ook 
hier van pas. Hij legt de juiste con-
tacten met de Rotary-Club ter plek-
ke. Het oorspronkelijk uit India af-
komstige lid Bali Ranchod heeft een 
transportonderneming. Zo wordt er 
een goede deal afgesproken over de 
in Nederland gekochte containers, 

Zambia
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die in Afrika moeten achterblijven!
Want … in totaal zijn er wel 26 

containers met allerhande spullen 
richting Zambia gegaan. De eerste 
twee op 16 maart 1992. Er zou-
den nog vele volgen! Zo gingen er 
dankzij de afgeschafte dienstplicht 
vier containers met een compleet  
ziekenhuis naar Afrika.

Aad ontdekte ook de voordelen 
van een Matching Grant van de  
Rotary Foundation. Zo kwam de 
eerste Grant van $ 50.000 beschik-
baar voor een ambulance in Kabwe.

Op 24 maart 1992 wordt RC 
Sassenheim verrast met de World 
Community Service Award vanwege 
de actie Zambia! – En Aad gaat ge-
woon op dezelfde wijze door. Zo 
werd het grote ziekenhuis in Kabwe 
dankzij een flinke donatie van Sik-
kens (!) fraai in de verf  gezet. In 
september 1993 gaat de grote loterij 
Multilot van start. In het najaar van 
1994, wordt de hoofdprijs uitgereikt. 

Jawel, een personenauto.
In december 1994 volgt een 

tweede Grant van $ 50.000.— voor 
Zambia. Illustratief  is deze passage 
in het Jaarverslag 94/95 van onze 
secretaris: april 1995: “Aad Zwaan 
doet een beroep op inpakkers om 
weer een container voor Zambia in 
te pakken”. 

Zomer 1995:  Aad en Lou naar 
Zambia. Lou heeft prachtige ver-
halen. Bijvoorbeeld over een verre 
tocht naar Pater Verkley in een gam-
mele auto met een verkeerd reserve-
wiel. (zie foto pagina 10).

Maar de mooiste anecdote is 
toch wel deze: ook in Zambia or-
ganiseren de Rotary-clubs af  en 
toe een loterij. – Daar waren ja ja, 
anno 1995 ook al vrouwen lid! En 
alle mannen en vrouwen deden heel 
graag mee met zo’n loterij. Hoofd-
prijs in dit geval geen personenauto, 
maar…….een pakket condooms!
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Van de 23 Charterleden uit 1974 zijn 

er thans nog zes lid van onze club. 

Dat was een van de motieven van de 

huidige voorzitter om dit boekje te 

laten produceren. Immers, nu nog zijn 

er enkelen beschikbaar om ons iets te 

vertellen over de eerste decennia van 

ons clubleven. Het lag dus voor de 

hand te rade te gaan bij “onze” Lou.

Jarenlang was hij gerenommeerd 
lid van de club, totdat hij op zijn 
80e verjaardag op 18 maart 2008 
zijn vertrek aankondigde. Menigeen 
betreurde dat besluit, al hadden wij 
er alle begrip voor.

In het eerste deel van het 
gesprek praten we vooral over de 
acties voor Zambia en India, waarbij 

Lou zeer nadrukkelijk en intensief  
betrokken is geweest. Vooral Aad 
Zwaan wordt veelvuldig gememo-
reerd. Ik heb de informatie over 
deze onderwerpen overigens ver-
werkt in de betreffende hoofdstuk-
jes. Die anecdote over de condooms 
in Kabwe is dus niet van mij, maar 
van Lou. Echt gebeurd. We hebben 
tijdens dit gesprek veel gelachen... !

Maar ook serieuze Rotary-
zaken kwamen aan de orde. Met 
volle overgave heeft hij zich vele 
jaren van allerlei Rotary-taken 
gekweten. De start van zijn voorzit-
terschap in 1978/1979 was nogal 
heftig. De beoogde voorzitter voor 
dat jaar, Hans Stehouwer, én de 
beoogde inkomend voorzitter, Cees 
van Bockxmeer, moesten wegens 
een benoeming elders plotseling 
onze club verlaten. Hoewel Lou 

In gesprek met 
Lou Colijn
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Je moest er wel voor betalen. (Ik 
kreeg hem overigens gratis even te 
leen om er een foto van te maken!).

Kortom, Lou heeft met volle 
teugen van Rotary genoten. Hij 
bezocht niet alleen de projecten in 
Zambia en India, bezocht de con-
venties in Chicago en Birmingham, 
maar ook bijvoorbeeld Rotary Clubs 
in Marokko en Indonesië.

Ook deed Lou altijd mee met 
onze family-days. Want een van 
de allerbelangrijkste dingen in ons 
Rotarybestaan is toch wel de fellow-
ship! Oftewel: de onderlinge kame-
raadschap, de onderlinge betrokken-
heid en de saamhorigheid. Dat blijft 
toch de eerste opdracht. Het lukt 
helaas overigens niet in alle gevallen! 
Zo denkt Lou nog altijd zeer teleur-
gesteld terug aan dat avondje van 
zes bij Reg Pearce. Reg was bakker 
van professie en had een tafel vol 
schitterende eetwaar voor zijn zes 
gasten gereed gemaakt. Alleen Kees 

dus nooit inkomend voorzitter was 
geweest, gaat hij meteen met de 
teugels los en brengt een spoed-
bezoek aan Ashford om zich als 
voorzitter voor te stellen. En hoe-
wel Gouverneur Pieter Groenhart 
bij diens bezoek aan de club niet 
zó enthousiast sprak over de Rotary 
Foundation, heeft Lou hem aan het 
eind van die clublunch toch maar 
die $ 1000 overhandigd, “want die 
had ik toch al in mijn binnenzak”. 
Groenhart begreep de actie, en 
enige tijd later werd uiteraard Lou 
onze eerste Paul Harris Fellow! 

In juni 1979 bezoekt Lou met 
Betsy de conventie in Chicago. Op 
de laatste dag kan hij het niet laten 
“een beetje voor te dringen” om met 
een busexcursie mee te gaan naar het 
Rotary-heiligdom: de kantoorruimte 
van Paul Harris waar op 23 febru-
ari 1905 “Rotary was founded”. De 
sleutel van Room 711 kreeg Lou 
mee. “Kreeg” is iets te veel gezegd. 
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Gozeling was komen opdagen. De 
andere vijf  lieten het afweten, zon-
der afzeggen. “Zoiets is eens maar 
nooit weer”, aldus Lou!

Wanneer ik Lou vraag naar zijn 
visie op de Four-Way Test, verwijst 
hij naar David Cohen, die het tij-
dens de laatste wereldoorlog maar 
Spaans benauwd had met dat dilem-
ma: “What is the truth?”.  Lou zou 
in ieder geval een andere volgorde 
wensen. Die eerste vraag - “Is it the 
TRUTH?” - is meteen al een heel 
moeilijke. Je kunt natuurlijk altijd 
strijden over het nut van zulke vra-
gen, die het geweten willen active-
ren. Is een leugen om bestwil altijd 
fout? De Truth kan wel eens  nadelig 
uitpakken bij het beantwoorden van 
de andere drie in de test………!

En zo gaf  en geeft Lou ons altijd 
stof  tot nadenken.

Bedankt Lou!
Lou was een voorbeeld voor de Fellowship!
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Rotary International
Voor sommigen is het een beetje ver-

warrend, maar na enig doordenken 

klopt het systeem toch wel. Een goed 

systeem. 

Het “rotary-systeem” begint  bij 
je zelf. Elke Rotariër is lid van een 
Rotary-Club – dus níet van Rotary-
International! Vervolgens is elke 
Rotaryclub lid van Rotary-Interna-
tional. En dus… komen deze lijntjes 
bij elkaar via de fellowship tussen 
de internationale contactclubs.Ja, ja 
mensen. Zó zit dat. En niet anders!

Dankzij de inspanningen van 
Dick van Biezen had onze club 
direct bij de start een contactclub 
in Engeland, Ashford (Middlesex).
 Meteen al in het weekend van 
27 september 1974 waren er vijf-
entwintig Ashford-vrienden aan-
wezig bij onze charter-uitreiking. 

Uiteraard gingen we met z’n allen 
door de Amsterdamse grachten! In 
augustus 1975 wordt het offi ciële 
besluit genomen: Ashford is onze 
eerste contactclub.

In de jaren 1983 en 1984 wordt 
er over en weer gesnuffeld tussen 
Sassenheim en Sint Pieters Leeuw 
in België. Op 28 april 1984 zijn zo-
wel Ashford als Sint Pieters Leeuw 
aanwezig bij ons feest ter gelegen-
heid van het 10-jarig bestaan. Vanaf  
1984 is er elk jaar weer, en over-en-
weer, een perfect contact tussen de 
Hollanders en de Belgen tijdens wat 
onze Vlaamse vrienden de “machts-
wissel” noemen. Bij deze wissel 
tussen Kees Brouwer en Hans 
Walenkamp in Rotterdam wordt de 
onderlinge internationale fellowship 
perfect gedemonstreerd door een 
pianeur uit België! 
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In januari 1985 wordt het vol-
gende officiële besluit genomen: 
SPL (via de e-mail is dat dé aandui-
ding) wordt onze tweede contact-
club. 

En hoewel er zo nu en dan 
enquêtes gehouden worden over 
home-hospitality of  “motel”, gaan 
we vanaf  maart 1999 op snuffelbe-
zoek bij Stolzenau, in Noord-Duits-
land. Het klikt tussen de twee clubs 
onmiddellijk. Het officiële besluit 
om met deze club “aan de gang” 
te gaan, viel in november 1999. 
Daarna ging het intensief  verder. 
Stroopwafels, kroketten verkopen in 
Stolzenau, Bratwurst in Sassenheim. 
Plezier, gezellig contact. En… een 
aardige opbrengst voor de diverse 
goede doelen.

Sassenheim op bezoek in Ashford



14

De Rotaryclub van Kabwe telt diverse 

leden die afkomstig zijn uit India. Eén 

van die leden gaat op een gegeven 

moment terug naar zijn geboorte-

land. Ook daar is behoefte aan allerlei 

hulpgoederen. Hij schrijft een brief 

naar … Aad Zwaan! Zo wordt als het 

ware vanuit Zambia een nieuw project  

geboren. Aad zwengelt een en ander 

aan in de club, in augustus 1994.

Het gaat om een grote streek-
school die ook een afdeling heeft 
voor vrouwen die daar eerst les  
krijgen in het gebruik van naai- 
machines. Op school gemaakte  
producten worden door de school 
verkocht. Daarna krijgen ze de 
naaimachines mee naar huis om 
daar verder te werken en geld te  
verdienen.

Anne van der Meer gaat in 1995 

ter plekke kijken. Spreekt ook met 
de consul. En hij komt terug met 
een positief  advies voor de club.

In een paar jaar wordt ervoor 
gezorgd dat er, in samenwerking 
met de Rotaryclub Ballia, de school 
wordt uitgebreid en tientallen naai-
machines ter beschikking komen.

In de Pancratiuskerk in  
Sassenheim worden in 1996 en  
1998 lenteconcerten gegeven door 
vijf  koren. Ook de opbrengs-
ten van de verkoop van hout en  
bollen tikken deze jaren flink door. 
In februari 2000 gaan Lou, Anne  
en Hans Heuer naar India, waar ze 
een geweldige ontvangst krijgen. 
Helaas kon Aad om gezondheids-
redenen niet mee. Inclusief  Grants 
gaat er 800.000 gulden richting  
India!

India
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Het zit de Rotarians in het bloed, 

fondsen te werven voor goede doe-

len. Die fondsen haal je echt niet zo 

maar binnen, daar komt een hoop bij 

kijken. Of het voor computers voor 

Brazilië,  rolstoelen voor Kenia, een 

rolstoelbusje voor de Bernardus, de 

Hospice, of straatkinderen in Uganda 

was, met een enorme inventiviteit 

en gretigheid storten de leden van 

Rotary Sassenheim zich op het 

bedenken, organiseren en uitvoeren 

van allerlei projecten.

Dassen van Assen: Zo had het 
oud-lid Harry Assen nog vele be-
drijfsdassen over van een ter ziele 
gegaan bedrijf; verkocht voor een 
goed doel. Vele leden hebben nog 
rugpijn van het houthakken. Duizen-
den euro’s leverden die houtblokken 
op. Jarenlang gingen er twee ‘beren-

spaarpotten’ rond tijdens de clubbij-
eenkomsten; ook dat leverde vele 
duiten op. Jaar in, jaar uit trok een 
enthousiaste ploeg leden naar Stol-
zenau, onze contactclub om daar 
kroketten en stroopwafels te verkopen 
aan de Stolzenause burgers. Ook 
kwamen onze Duitse vrienden tij-
dens het bloemencorso naar Sas-
senheim om bij ons Bratwurst aan de 
man en vrouw te brengen. 

Onze huissommelier Wim van 
Biezen kocht jarenlang heerlijke 
wijnen in, om die met een euro 
opslag aan de leden en hun vrienden 
en kennissen te slijten. 

Om dan nog maar niet te 
spreken over het RotarBol project. 
Nu al twintig jaar. Ben Rotteveel 
brengt, eerst samen met Lou, later 
met Rob Oudshoorn, samen met 
Luigi jarenlang schitterende pakket-

35 jaar Fondsenwerving
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ten bloembollen onder de leden van 
alle Rotary clubs aan de man. Dui-
zenden euro’s per keer bracht dat 
op. Grotere projecten konden voor 
grants van de Rotary Foundation in 
aanmerking komen, maar dan moe-
ten de plaatselijke clubs altijd nog 
minimaal de helft bijeenbrengen. 

Zo kreeg in 1998 het computerproject 
Holambra in Brazilië een grant van 
ƒ40.000 en heeft Rotary Sassenheim 
voor het zeer grote samenwerkings-
project Tileagd zelfs drie grants 
gekregen. Maar heeft daar zelf   
samen met zusterclub Stolzenau 
vele tienduizenden euro’s voor bij-

een gesprokkeld, o.a. 
door het eerste Street-
golf  toernooi. En dit zijn 
nog maar enkele van de 
vele fondsenwervings- 
activiteiten.
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Geen boom meer vei l ig voor  

houthak kende Rotar ians. . .

Begeleid door het snerpende ge-
luid van een kettingzaag, trotseerden 
een tiental Rotarians jarenlang weer 
en wind om vele tientallen bomen 
tot fraaie houtblokken voor de open 
haard te verwerken. Op woensdagen 
en zaterdagen zwaaiden vooral veel 
oudere, maar ook wel enkele jon-
gere leden de enorme bijlen in het 
rond. Wie nog twijfelde aan het nut 
van bewegen, werd alras overtuigd 
als na een ochtendje transpireren de 
weegschaal werd betreden. Een ki-
lootje of  twee eraf  was geen uitzon-
dering. Hakken, opstapelen, inladen 
en wegbrengen naar de kopers, werd 
een bekende Rotary routine, die uit-
eindelijk duizenden euro’s in het la-
tje heeft gebracht. 

Houthakken
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Zelfs Sint Nicolaas kwam er voor  

over. Niet te paard, maar symbo-

lisch in een rolstoel. En dat om op  

5 december 2003 een schitterende 

nieuwe rolstoelbus af te leveren voor 

de bewoners van het verpleeghuis en 

woonzorgcentrum Bernardus. 

Nadat de Stichting Vrienden van 
Bernardus het initiatief  voor de aan-
schaf  van deze oh zo noodzakelijke 
rolstoelbus had genomen, kwam er 
een grote actie op gang. En daar-
bij heeft Rotary Sassenheim zich 
niet onbetuigd gelaten. Met diverse  
activiteiten, waaronder de bloem-
bollen actie, wijnverkoop, de ‘beer-
tjes’-opbrengst, houthakken, enz. 
wisten de leden € 10.000 bijeen te 
brengen. 

Samen met giften van Rabobank 
Teylingen en Deloitte kon de rol-

stoelbus worden aangeschaft. Deze 
voorzag in een geweldige behoefte, 
zowel voor kleine ritten voor fami-
liebezoek, als voor uitstapjes naar 
het strand, de Keukenhof  en om uit 

Busje komt zo...
winkelen te gaan. En om het rijden 
mogelijk te maken staat er een le-
gertje vrijwilligers, waaronder weer 
enkele Rotarians klaar.
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Het idee ontstond in de loop van 

1983. In de aanloop naar ons tweede 

lustrum. Er zou vanuit Community 

Service ook een op Sassenheim ge-

richt project moeten komen. Wij ko-

zen voor een schaakbord in de open 

lucht, het liefst in Park Rusthoff. 

Daartoe werd een verzoek in-
gediend bij de gemeente. Dat was  
oktober 1983. Na twee maanden 
kwam de acceptatie. En toen moest 
er uiteraard nog wat geld te voor-
schijn komen. Dat ging overigens 
vrij snel: op 11 februari ’84 leverde 
een bingo-avond fl. 2.700 op, en kort 
daarna een autopuzzelrit fl 840.

En omdat ook de jeugd ervan 
zou kunnen profiteren, kwam Ma-
durodam (ons lid Theo Kuchler was 
daar technisch directeur) met een 
subsidie van fl. 6.000 over de brug.

Openlucht schaakbord
Ter gelegenheid van ons 2e lus-

trum werd op 28 april 1984 het bord 
plus stukken plus opbergkist in Park 
Rusthoff  overgedragen aan de ge-
meente.

Na enkele jaren bleek dat wij 
bij de organisatie van de wekelijkse 
schaakwedstrijden (meestal op za-
terdag-ochtenden) in het park toch 
wel wat hulp nodig hadden. Daarom 
is het “toezicht” in april 1987 over-
gedragen aan SSC, de Sassenheimse 
Schaak Club, terwijl de verantwoor-
delijkheid voor het geheel bij de ro-
taryclub bleef.

Verderop in dit boekje wordt het 
verhaal over Park Rusthoff  verder 
verteld. Vanwege de renovatie werd 
het schaakspel van gemeentewege 
“tijdelijk” opgeslagen. Sedert 2006 
voeren Ben Rotteveel en Henk Hiet-
brink, beiden lid van de rotary- en de 
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schaakclub, overleg met de gemeente 
over herplaatsing. Een van de wet-
houders suggereerde ons een plek 
op de Oude Haven. Overleg met de 
Horeca-ondernemers maakte ons al-
leen maar enthousiaster. In Amster-
dam is inmiddels een beroemd Max 
Euweplein. Wie weet in Sassenheim 
ook zoiets? Misschien wel met een 
jeu-de-boulebaantje er ook nog bij. 
Het zou waarachtig iets moois kun-
nen worden onder die mooie dikke 
oude bomen……………..

Maar … anno 2008 worstelt  
Sassenheim nog steeds met zoiets 
als een “parkeerbalans”, enz.enz. 
Wellicht komt er in 2009 een oplos-
sing. Hopen wij.
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Het begon allemaal in 1978. De  

vrouwen van de kersverse Sassen-

heimse Rotarians wilden ook wat. 

Moest het de streng gereglemen- 

teerde Innerwheel worden of iets 

informelers? Corrie Hietbrink (ex In-

nerwheel uit Zwolle) voelde voor meer 

zelfstandigheid en vrijheid. Een eerste 

poging strandde. In 1995 gingen de 

dames er nog eens over praten. Dat 

waren Ria Schulte, Bep Gozeling en 

Corry Heuer. Er waren al voorbeelden 

van wat informeel georganiseerde 

partners van Rotarians.

Er bleek behoefte aan meer  
contact tussen de partners van de 
Sassenheimse Rotarians.  Partners  
zagen elkaar slechts bij de Nieuwjaars-
receptie en een enkele bijeenkomst. 
Wel waren er af  en toe  ‘Avondjes 
van 8’ met 4 leden en hun partners. 

Bij onze moederclub Hillegom-Lisse 
was ook  iets informeels ontstaan. 
En zo ontstond in 1995 Freewheel 
Sassenheim.

Het bleek het begin van een  
succesvol contact tussen de part-
ners van de Sassenheimse Rotarians.  
Men begon met  fietstochten naar  
Zandvoort, Wassenaar en Noord-
wijk. Henny Slingerland richtte een 
zangclubje op, waarvan de klanken 
nog steeds rondwaren. Er zijn  
bezoeken gebracht aan het kerk- 
torenmuseum, het apothekers- 
museum van Henk Boersma, het 
Vredespaleis en aan Corpus. Bij 
Riet Stol was een spelletjesavond, 
in Haarlem een hofjestocht en de 
creativiteit vierde hoogtij tijdens het 
hoeden ontwerpen en een les bij de 
Vrije Academie. Een hoogtepunt 
blijkt het jaarlijkse etentje in een res-
taurant in Sassenheim of  omgeving.

Kortom, de Freewheelers heb-
ben gezorgd voor een gezellig con-

Freewheel



 23      

tact tussen niet alleen de partners 
van Rotarians maar ook  onderling 
tussen de gezinnen. Zij blijken de 
olie in het Rotary radar netwerk. 

Toch kennen ook de Freewhee-
lers af  en toe hun dilemma’s . Sinds 
er vrouwen lid zijn van Rotary, komt 
natuurlijk de vraag: wat doen we met 
de partners van de vrouwenleden? 
Het probleem - als het al een pro-
bleem is - lijkt zich telkenmale van-
zelf  op te lossen, omdat ‘die meeste 
mannen toch geen zin hebben om 
met de vrouwen op te trekken, of  ze 
kunnen niet door hun werk’.

Alles bij elkaar blikken de Free-
wheelers met tevredenheid terug. 
Geslaagd in hun doelstelling kijken 
zij nu al uit naar hun 25-jarig jubi-
leum in 2020. 
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Bij Rotary geldt nu eenmaal dat het 

beter is te geven dan te ontvangen. 

Dus bij het 25-jarig bestaan van Rotary 

Sassenheim werden jongeren in Sas-

senheim en Brazilië de gelukkigen.  

Zo kreeg de jeugd van Fascinus 
een schitterende, nieuwe geluids-
installatie voor het nieuwe ‘home’. 
Blijheid alom. En kwam Ben Schul-
te, overal ter wereld op zoek naar 
uitdagingen, terecht in Holambra, 
een plaats op zo’n 20 km van Sao Pa-
olo in Brazilië. Van een zakenrelatie 
hoorde hij over de grote ellende on-
der jongeren, die vaak werkloos ver-
dwenen naar Sao Paolo. Ben kwam 
met het voorstel om een computer-
school in te richten. Hier zouden 
die werkloze jongeren zich kunnen 
bekwamen voor een goed beroep 
binnen hun eigen woonplaats. Als 

Rotary voor de computers zou zor-
gen, dan zorgde de gemeente voor 
een lesruimte, de Associacao do 
Menor Estudante voor de docenten 
en het bedrijfsleven voor stageplaat-
sen. Het hele project werd begroot 
op ƒ 80.000,-. Om voor een Grant 
in aanmerking te komen moest  
de helft door Rotary Sassenheim 
worden bijeen gebracht. Met giften 
door het district, Rotary Nederland, 
Rotary Holambra en district 4540 
in Brazilië moest Sassenheim nog  
ƒ 22.000,- bij elkaar harken. Met  
baten uit het POPconcert en bij-
dragen uit het Corso-Muziekfestival 
is dat gelukt. Het computerlokaal  
met tientallen computers is er geko-
men. Het eerste jaar slaagden zestig 
leerlingen … én vonden werk! Voor 
vervolgcursussen werden al snel 
honderden leerlingen ingeschreven. 
Al met al een zeer geslaagd project. 

Holambra
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“De Rotary Club van Holambra heeft 

in samenwerking met de Rotary 

Club van Sassenheim in Nederland 

computers geschonken aan de AME 

(Vereniging van Jonge Studenten), 

wat de vestiging van een Informatica 

Centrum mogelijk heeft gemaakt”.

“Oriovaldo Venturini (de voorzitter 

van RC Holambra) legt uit, dat dit 

project ongeveer 14.000 Reais kost-

te, bijeengebracht door het part-

nership tussen de Rotaryclubs van 

Holambra en Sassenheim uit Hol-

land, die zich ten doel stelden het 

jeugdmaatschappelijk werk verder 

te helpen”.

Het was groot nieuws in Holambra. Twee krantenknipsels uit de 
plaatselijke krant. In het kader de nederlandse vertaling.
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De kurk waarop iedere Rotary-club 

drijft, is en blijft de “fellowship”, een 

woord waarvoor eigenlijk geen ade-

quate vertaling bestaat. Pogingen op 

een speciaal avondje-van-zes kwa-

men niet verder dan “vriendschap”, of 

“kameraadschap”. Maar dat woordje 

“fellowship” drukt binnen Rotary toch 

nét iets meer uit.

 
Het gaat om de onderlinge  

verbondenheid, het sámen iets doen. 
Vaak wordt de fellowship beoefend 
en bevorderd bij allerhande activi-
teiten ten behoeve van fundraising, 
zoals op diverse plekken in dit boek-
je te zien is.

Maar ook gewoon gezamenlijk 
plezier hebben tijdens een excursie 
of  een weekend zeilen is goed voor 
de fellowship

Fellowship
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Als je in het centrum van de Bollen-

streek woont en je zoekt naar mo-

gelijkheden voor fondswerving is 

het logisch dat je aan het verkopen 

van bloembollen denkt. Dat deed  

Aad Zwaan en hij startte in 1989  

met ROTARBOL.

Aanvankelijk werden alle clubs 
in Nederland met goedkeuring van 
het Gouveneursberaad en in samen-
werking met het secretariaat van  
Rotary Nederland uitgenodigd 
bloembollen te kopen in Sassen-
heim. Dat leverde heel wat orders 
op en veel enthousiaste reacties.

Enkele jaren geleden berichtte 
het Gouveneursberaad ons dat het 
benaderen van alle clubs niet langer 
werd toegestaan, maar dat het be-
staande kopersbestand nog wel be-
diend mocht worden. Dat deden en 

Rotarbol doen we nog steeds maar nu uitslui-
tend per e-mail en de reacties blijven 
onverminderd positief.

De jaarlijkse netto opbrengst ligt 
nu tussen de 4 tot 5 duizend Euro 
en wordt besteed aan de vele goede 
doelen die door club Sassenheim 
worden ondersteund.

De logistiek zou een belangrijke 
kostenpost zijn ware het niet dat de 
leden zelf  de distributie verzorgen. 
Elk najaar trekken ze het land 
in om de kopers van bloembol-
len te voorzien. Bestellingen naar  
het buitenland en verre oorden in 
Nederland worden verzorgd door 
het transportbedrijf  Wesseling.

Al weer een aantal jaren  
levert bloembollenexporteur Rob  
Oudshoorn elk jaar een afwisselend 
en uitgekiend assortiment voorjaar-
bloeiers met niet te vergeten de fel 
begeerde gratis Amarilus.
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Een cadeautje voor de hele bevolking 

van Sassenheim ter gelegenheid van 

het 25 jarig jubileum was wel het ini-

tiatief tot renovatie van het unieke 

Park Rusthoff. In 1999 schonk de Club 

het masterplan aan de gemeente Sas-

senheim. Het Park, dat oorspronkelijk 

de privé wandeltuin voor de familie 

Charbon is geweest, was al jaren een 

unieke rust- en verblijfplaats voor de 

Sassenheimse bevolking.

Maar zoals alle goed gebruikte 
goederen was ook het park slijtage-
plekken gaan vertonen en had nogal 
wat achterstallig onderhoud. Bij  
het initiatief  tot renovatie bleef  het 
niet. Ook zorgde Rotary Sassenheim 
voor een unieke financiële prestatie 
door het budget voor het master- 
plan, ontworpen door de landschaps- 
en parkarchitecten Bosch-Slab-

Park Rusthoff
bers, geheel bijeen te brengen. Het  
College van B&W nam het plan 
over, liet het verder uitwerken, en 
in 2004 kon het totaal vernieuwde 
park door een nazaat van de familie 
Charbon worden heropend. Maar 
voor Rotary Sassenheim bleef  de  
betrokkenheid. Zowel de vele 
vrijwilligers, voor het schoffelen,  
harken en vuil opruimen, de  
stichting Beheer als de stichting 
Vrienden, die werden en worden 
(mede) bestuurd door leden van 
onze club, in de personen van Hans 
Heuer, Frans Plevier, René van El-
burg,  Gerard Rutgrink, Ron de Rui-
ter en Hans Juffermans.
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In 2006 organiseerde Rotary Sassen-

heim voor het eerst het inmiddels 

overbekende Sassenheimse Street-

golf Toernooi. Twintig teams van 6 à 

8 personen streden om de hoogste 

eer. Maar alleen om te winnen kwa-

men ze niet. Gezelligheid stond op de  

hoogste plaats. 

Men liep van hole naar hole over 
een parcours dat voor de ‘echte’  
golfers een absolute verrassing 
bleek. Via de weilanden van Boer 
van der Plas en de familie Lange-
veld, waar de dag ervoor nog koeien 
liepen en andere dingen deden, naar 
de Ruïne van Teylingen, waar Rinus 
van A. klaar stond met haring en 
korenwijn, naar de Bernardus voor 
enkele elektronische indoor slagen, 
Park Rusthoff  tot aan het terrein 
van de Bassets. Tussendoor werd 

Streetgolf
koffie met cake geserveerd en ble-
ken er ook de nodige flessen wijn en 
blikjes fris opengetrokken te zijn.

De golfers werden langs de  
route begeleid en via ludiek vervoer 
van hole naar hole gereden door  
leden van de Bassets, Tjarda, ROTS 
en vele Rotarians. Tientallen spon-
sors maakten het toernooi niet  
alleen tot een geweldig evenement, 
maar zorgden ook voor een onvoor-
stelbaar financieel resultaat. Toen 
aan het eind van een enerverende 
dag René het slotakkoord liet ho-
ren ging er een golf  van applaus de 
lucht in: € 30.000 was de voorlopige 
telling en het zou nog een beetje 
meer worden. En dat was volledig 
bestemd voor het waterleidingpro-
ject in Tileagd. 

Een fabelachtig bedrag. Al snel 
besloten René, Geert Jan, Ad, Carol, 

Rotary 
Sassenheim 
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Marcel, Dorel, Willem H. en Rinus, 
het topteam dat het allemaal had 
geregeld, dat in 2007 het Streetgolf  
Toernooi zou worden herhaald. 

Op dat moment liep ook het pro-
ject Hospice Duin- en Bollenstreek. 
Daar bleek nog een tekort voor 
met name de inrichting. Het doel 
van Streetgolf  2007 was daarmee al 
gauw vastgesteld. Er zou geld bijeen 
worden gebracht voor de volledige 
inrichting van tenminste één woon-
slaapkamer. Het resultaat van het 
Sassenheimse Streetgolf  Toernooi 
is inmiddels bekend. Met wederom 
een geweldig gezellig toernooi, ook 
weer gesteund door tientallen oude 
en nieuwe sponsors wist de organi-
satie weer ruim €  30.000 bijeen te 
sprokkelen, dat geheel naar de Hos-
pice ging. 

Tja, en wat doe je dan als men 
in het dorp al van een traditie begint 
te spreken. Bij de commissie was 
wat aarzeling, want kon je wel voor 

een derde keer bij -meestal dezelfde-
sponsors aankloppen? Voorzichtig 
werd de bereidheid hier en daar af-
getast. De reactie bleek toch wel po-
sitief. “Nog een keer dan”, zei René 
tegen zijn mensen en legde het aan 
de Rotaryleden voor. “Doen” was 
het unanieme oordeel, “maar dan 
voorlopig voor het laatst”. En zo 
gezegd, zo gedaan. Streetgolf  2008 
was geboren. Het doel was al gauw 
gevonden. De helft voor ‘Oud’ en 
de helft voor ‘Jong’ (zie hierover el-
ders in dit boekje).

Zelfs met meer teams, meer 
sponsors en veel vrijwilligers, re-
sulteerde ook het Sassenheims 
Streetgolf  Toernooi 2008 in een op-
brengst, die met een toen nog onbe-
kende kredietcrisis voor de deur, alle 
verwachtingen overtrof. 
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Als op vrijdag 3 oktober 2008 burge-

meester Sander Schelberg het water-

leiding project in Tileagd , Roemenië, 

officieel overdraagt aan zijn collega, 

gaat er bij de delegaties van Rotary 

Sassenheim, Rotary Stolzenau, Rotary 

Oradea en het Pastoraal Fonds uit Sas-

senheim een zucht van verlichting op.

In het bijzijn van bobo’s van 
de provincie en Tileagd kon na ja-
ren praten, denken, onderhandelen, 
fondsenwerven en Matching Grants 
aanvragen, het project in Tileagd 
worden afgesloten. Dat Arthur, 
Cor, Hans en Rob nog weken bezig  
zouden zijn met de financiële af-
wikkeling was op dat moment niet 
belangrijk. Deze leden van het 
Taskforce Team hebben een vrijwel 
onmogelijke taak geklaard om niet 
alleen het financiële plaatje rond  

Tileagd
te krijgen, maar zelfs geld van de 
Matching Grants terug te geven.  
En er zijn waarschijnlijk weinig  
Rotary Clubs, die erin zijn geslaagd 
om de European Union zou ver te 
krijgen om een lokaal initiatief  niet 
alleen over te nemen, maar zelfs uit 
te breiden en te financieren.

Nog maar enkele jaren geleden 
moesten de inwoners van Tileagd, 
in het arme westen van Roemenië, 
door weer en wind water uit oude 
bronnen halen. Het water bleek 
zelfs verontreinigd en oorzaak 
van ziekten. Het Pastoraal Fonds  
Sassenheim, al jaren werkzaam in 
Tileagd, luidde de noodklok en 
kreeg een gewillig oor bij leden van  
Rotary Sassenheim. Onze club kaart-
te het probleem aan bij contactclub  
Stolzenau en later bij de nog jonge 
club in Oradea, de hoofdstad van de 
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provincie waarin Tileagd ligt.
Plannen werden gemaakt, fond-

sen geworven en Rotary Oradea 
sprak allerlei nuttige en noodza-
kelijke plaatselijke, regionale en  
nationale overheden aan. Terwijl 
het project op gang kwam, werd 
Roemenië lid van de EU. En de  
EU heeft geld voor de ontwikkeling 
van sterk achtergebleven gebieden 
op het platteland, zoals Tileagd in 
het noordwesten van Roemenië. 
De plaatselijke autoriteiten hoefden  
alleen nog maar aan te geven wel-
ke plannen zij graag verwezenlijkt 
wilden zien. Zij maakten dankbaar 
gebruik van het voorwerk door de 
Rotary clubs. En al gauw bleken 
de plannen de grondslag voor een 
breed opgezet waterleidingproject, 
gesubsidieerd door de EU.

De Rotary clubs waren niet  
alleen de initiatiefnemers, maar  
fungeerden als een katalysator voor 
een nog breder opgezet project, 

wat uiteindelijk nog meer opleverde 
voor de plaatselijke bevolking. Niet 
alleen geld, maar vooral inbreng 
van kennis bleek van groot belang.  
Arthur heeft inmiddels een dos-
sier van minstens een halve meter 
boekenplank. Een dossier met een  
resultaat, waar Rotary Sassenheim 
trots op kan zijn. En dubbel trots 
omdat met dit samenwerkings-
project ook de banden met Rotary 
Stolzenau nog eens extra zijn aan-
gehaald.
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Toen een jaar of vijf geleden het initi-

atief voor een hospice in Sassenheim 

met een gloedvol betoog onder de 

aandacht van Rotary werd gebracht, 

was het pleit al snel beslecht. Er was 

heel veel geld nodig voor deze hos-

pice, waar de gasten ook in hun laatste 

levensfase alle ondersteuning krijgen 

van een multifunctioneel team met 

artsen, verpleegkundigen en vrijwil-

ligers. 

Een beroep op de Rotary werd 
ingevuld door het eerste streetgolf  
toernooi, dat met behulp van vele 
sponsors ruim € 30.000,- opbracht. 
Daar kwam nog eens de opbrengst 
van een RotarBol Aktie bij en met 
vele schenkingen door heel veel  
bedrijven en particulieren kon in 
2006 worden begonnen met de 
bouw van een prachtig pand aan de 

Hospice
Hoofdstraat. 

In mei 2008 werd de Hospice 
Duin- en Bollenstreek geopend. 
Hiermee konden de gasten in staat 
worden gesteld vredig, waardig en 
zoveel mogelijk vrij van pijn en an-
dere belastende symptomen te ster-
ven in het bijzijn van familie en/of  
vrienden en verzorgenden. 
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Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. 

Vanaf het begin heeft Rotaryclub Sas-

senheim de jeugd betrokken bij onze 

Rotary-idealen. Uietraard begint zo-

iets bij onze eigen kinderen. Zo heb-

ben kinderen van Gerard Weststijn, 

René van Elburg en Henk Hietbrink in 

1976 (of was het 1977?) enkele gigan-

tische dagen mogen beleven bij onze 

Ashford vrienden. Jammer dat dit idee 

niet is voortgezet.

Wel is regelmatig meegedaan 
aan de internationale uitwisselingen. 
Wij ontvingen tot op heden zes jon-
geren. De meesten uit de VS. Dat 
was niet in alle gevallen een groot 
succes. Zowel binnen de gastgezin-
nen als de wederzijdse appreciatie  
binnen de diverse scholen in de 
Leidse regio bleek het enthousiasme 
te tanen. Zo kon toenmmalig rector 

Rotary en de jeugd!
van het Sassenheimse Lyceum na 
wat negatieve ervaringen nóch bij 
zijn eigen school, nóch bij zijn col-
lega’s van Leidse scholen nog nau-
welijks mensen ontvankelijk krijgen 
voor dit uitwisselings-idee.

Edoch. Dan verschijnt ene  
Kearstin Plemel. Uit Canada.  
Bovendien werd vanuit de club deze  
uitwisseling beter georganiseerd,  
c.q. begeleid. Kortom: Kearstin werd 
hèt voorbeeld voor de toekomst.

Kearstin deed mee in school. 
Ging ook mee naar Roemenië, 
werkte in de Bernardus, trad op  
als Zwarte Piet. In één woord:  
gewèldig!

Arthur Karl werd volkomen te-
recht benoemd tot PHF. Jeugdbe-
leid staat voorop. Dankzij Arthur 
staat het jeugdbeleid nu in het hele 
district op de rails!
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Mart Bakker  1974 - heden

Wim Beijk  1974 - 1997

Wim van Biezen   1974 - heden

Cees van Bockxmeer  1974 - 1980

Gidi Ciggaar  1974 - 1979

Lou Colijn  1974 - 2008

René van Elburg  1974 - heden

Jaap Frijlink  1974 - 1996

Arend de Geus  1974 - 2000

Henk Hallink  1974 - 1997

Henk Hietbrink  1974 - heden

Dick IJsselmuiden  1974 - heden

Huub Lockefeer  1974 - 1995

Han Moerman  1974 - heden

Pieter van Nes  1974 - 1977

Jan Noordraven  1974 - 1976

Piet Otto  1974 - 1996

Henk Schmohl  1974 - 1979

Hans Stehouwer  1974 - 1980

Jan van Vugt 1974 - 1978

Abe Westra  1974 - 1976

Ledenlijst Gerard Weststeijn  1974 - 1983

Cees Zaal  1974 - 1980

Luigi Bertona  1975 - heden

Jos Huigsloot  1975 - 1978

Bram Kret  1975 - 1984

Joop Veuger  1975 - 1978

Kees Juff ermans  1976 - 1991

Henk Boersma  1977 - heden

Rinus Dirven  1977 - 2005

Anne van der Meer 1977 - 2005

Harry Assen  1978 - 2004

Jaap Rebel  1978 - 1979

Gerard Scholten  1978 - 1987

Aad Zwaan  1978 - 2001

Hans Heuer  1979 - heden

Arthur Karl  1979 - heden

Nico Soede  1979 - 1982

Niek Flipse  1980 - 1988

Martin ven der Meer  1980 - 1982

Peter Molenaar  1980 - 1995

Paul van der Weijden  1980 - 1997

Joop Bogaards  1981 - 2000

Theo Küchler  1981 - 1998
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Goof de Rijk 1981 - 1991

Ben Schulte  1981 - heden

Hans Ammerlaan  1982 - 1987

Rinus Alkemade  1983 - heden

Kees Gozeling  1983 - 2006

Aad de Winter  1983 - 1999

Hans Nieuwkoop  1984 - 1987

Ben Rotteveel  1984 - heden

Niek Slingerland  1984 - heden

Kees Brouwer  1985 - heden

Jaap Ottenkamp  1985 - 2004

Kees Otto  1985 - heden

Henk Wagner  1985 - 2000

Roelof Assies  1987 - 1991

Hans Jacobi  1988 - 2002

Jan de Jager  1988 - 2000

Bruno van Loo 1988 - 1993

Gijs van Raalten  1988 - 1999

Ad Bakker  1989 - heden

Wil Beerens  1989 - 1993

Henri van de Water 1989 - heden

Pim Hogenbirk  1992 - 1995

Jules de Vries 1992 - heden

Reg Pearce  1993 - 2000

Peter Melman  1994 - heden

Hans Juffermans  1995 - heden

Nico Koomen  1995 - 2002

Henri Stol  1995 - heden

Willem Bakker  1996 - heden

Rik Buddenberg  1996 - 2002

Esther Grondijs  1997 - 1998

Tim Moll  1997 - heden

Frans Plevier  1997 - heden

Ingrid Alkemade  1998 - 1999

Elly van ‘t Hof  1998 - 2004

Geert-Jan van Leeuwen  1998 - heden

Gonda Duivenvoorden  1999 - 2004

Richard Jochemus  1999 - 2001

Rob Oudshoorn  1999 - heden

Gerard Paulides  1999 - 2001

Jack Stroecken  1999 - 2001

Carol Verdegaal  1999 - heden

Maureen Verdegaal  1999 - 2000

Kees Versteeg  1999 - 2006

René Vos  1999 - heden

Ron Ruiter  2000 - heden

Gerard van Stein  2001 - heden

Paul ten Velden 2001 - heden

Frans Jansen  2002 - 2003

Hans Walenkamp  2002 - heden

Marc  Diepgrond  2003 - 2006

Bas Verboon  2003 - 2006

Paul Vogels  2003 - heden

Marcel Wesseling  2003 - heden

Rob Batenburg  2004 - heden

Tea Boudesteijn  2004 - heden

Dorel Smits  2004 - heden

Cees Waal  2004 - heden

Willem Heemskerk  2005 - heden

Marian Schulte  2005 - heden

Marco Beijersbergen  2006 - heden

Martine Engel  2006 - heden

Jaco Goedkoop  2006 - heden

Albert Versluis  2006 - 2008

Cor Wagemakers  2006 - heden

Gerard Rutgrink  2007 - heden

Ben v. Berge Henegouwen 2008 - heden

Ab de Bruin  2008 - heden

Regine Siedenburg  2008 - heden

Annechien Verkade   2008 - heden
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Eregalerij

Lou Colijn
1978 | Paul Harris Fellow

Dick van Biezen
1989 | Erelid RC Sassenheim
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Wim Beijk
1989 | Lid van Verdienste  

RC Sassenheim 

1989 | Paul Harris Fellow

Aad Zwaan
1991 Erelid RC Voorhout

1992 | Paul Harris Fellow

2001 | Erelid RC Sassenheim

Joop Bogaards
1994 | Paul Harris Fellow

Arthur Karl
2008 | Paul Harris Fellow
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in service
• showroom  • verkoopbalie  • telefonische verkoop

in levering
• eigen logistiek  • grote voorraad  • ruim assortiment  • levering binnen 24 uur

in maatwerk
• klantgericht advies  • eigen zagerij  • diverse voorbewerkingen

COMPLEET ASSORTIMENT:
• HOUT o.a.

vuren - grenen - meranti - bangkirai

• DEUREN o.a.
binnendeuren - buitendeuren - speciale deuren

• PLAATMATERIAAL o.a.
multiplex (FSC) - MDF / spaanplaat - gipsplaten - brandwerende platen

• BOUWMATERIAAL o.a.
gips (zakken) - div.mortels - dakramen - systeemdaken

• ISOLATIEMATERIAAL o.a.
steenwol - glaswol - polystyreen - hardschuim

• INTERIEUR o.a.
deuren - vloeren - keukens - kasten

• DAK- EN GEVELAFWERKING o.a.
golfplaten - dakpanplaten - lichtkoepels - gevelbekleding

• TUINHOUT o.a.
schuttinghout - tuinhuizen - schermen - vlonderhout

• IJZERWAREN EN GEREEDSCHAPPEN o.a.
elektrisch gereedschap - handgereedschap - laserapparatuur  
hang- en sluitwerk

al meer dan 75 jaar een dynamisch en flexibel bedrijf

gericht op de bouw en renovatie
Sassenheim Duivendrecht

A Wasbeekerlaan 22                          2171 AE Sassenheim
T 0252-219018 F 0252-231187
W www.ggoedkoop.nl E contact@ggoedkoop.nl

A Molenkade 43-44                            1115 AC Duivendrecht
T 020-5692792 F 020-6982039
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Na een dag vol inspanning even napraten onder het 
genot van een drankje en een hapje? Dat kan in onze 
sfeervolle Winebar & Lounge OZZO met terras aan het 
water. Bij OZZO kunt u genieten van een informele sfeer, 
een trendy en moderne inrichting en natuurlijk van het 
uitgebreide assortiment aan wijnen, verfrissende 
cocktails, internationale likeuren en diverse soorten bier.

OZZO
WINEBAR & LOUNGE 

INDULGE YOUR SENSES 
www.ozzo.nl

WARMONDERWEG 8   I   2171 AH  SASSENHEIM   I   0252 – 219 019 
OPENINGSTIJDEN: MAANDAG – ZATERDAG 17.00-01.00   I   ZONDAG 16.00-00.00
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Wesseling Logistics is een moderne, sterk groeiende 
logistieke dienstverlener in de Bollenstreek. Dagelijks 
zijn wij met 100 medewerkers bezig om een fijnmazige 
distributie binnen de Benelux te verzorgen. 
Daarnaast zijn wij gespecialiseerd in warehousing van 
stukgoed en gevaarlijke stoffen.

Anton Philipsweg 20 | Postbus 51  
2170 AB Sassenheim | 0252-240000 

www.wesselinglogistics.nl | info@wesseling-transport.nl
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de Mensen Apotheek
Hoofdstraat 303a

2171 BG  Sassenheim
tel: 0252 228 777

fax: 0252 234 132
e-mail: service@demensenapotheek.nl

Openingstijden:
Maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag:
van 8.00 - 18.00 uur 
Donderdag:
van 8.00 - 21.00 uur

w w w. d e m e n s e n a p o t h e e k . n l

Met hart voor de mensen, kunt u bij ons 
terecht voor onder andere: 

een breed assortiment zelfzorgmiddelen, 
voedingssupplementen, vitamines en 
homeopatie,

bijzondere aandacht voor de ouder 
wordende patiënt met veel medicatie. Ter 
ondersteuning van het innemen van veel 
medicijnen maken wij zelf de 
medicatierol, een weekdoseersysteem 
met veel gebruiksgemak.
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Nijverheidsweg 10 • 2215 MH Voorhout • 0252-211306 
info@bernardschulte.nl • www. bernardschulte.nl

Particulieren  en bedrijven
kunt u bij ons terecht voor 
warmte en comfort!

• omdat u van betrouwbaar  
 houdt!
• omdat u het comfortabel 
 wilt hebben!

• Centrale verwarming
• Ventilatie
• Airconditioning



50

Dealer van o.a.
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Colofon

Opdrachtgever Bestuur RC Sassenheim 2008/2009

Kernredactie Henk Hietbrink, Ben Rotteveel, Paul Vogels

Medewerkers Rinus Alkemade, Wim van Biezen, 

 Henk Boersma, Hans Heuer, Hans Juffermans, 

 Han Moerman, Dick IJsselmuiden

Fotografi e Vele leden, Leidsch Dagblad, De Teyding

Vormgeving Karin Batenburg (www.grafi ka.nl)

Drukwerk  Duineveld Drukkerij, Sassenheim
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