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•	 Opening bijeenkomst Bock & Wild
 door Marianne en René

•	 Enkele	mededelingen

•	 Rotaryclub	Twenterand	(info)

•	 Rotaract almelo.
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Plaats van bijeenkomst. Vriezenveen: De Dalhoeve en
natuurlijk ‘t Coopmanshuys op het bedrijvenpark.

VAN DE PR VAN DE VOORZITTER(S)

Afgelopen week was het in onze regio 
herfstvakantie en zijn er gemiddeld 
genomen wat meer afmelding dan 
normaal het geval is.  Daarom heeft onze 
programmavoorzitter aan het begin 
van dit rotaryjaar samen met de nieuwe 
voorzitter een keuze gemaakt voor een 
aantal informele bijeenkomsten en deze 
avond was de eerste.
Het programma was dan ook informeel 
en betrof een samenzijn van onze club 
met	rotaryclub	Twenterand	en	een	aan-
tal leden van Rotaract Almelo en zo kon 
het gebeuren dat René Horsselenberg, 
voorzitter van twenterand de bel luidde.

Ja, u ziet het goed.  Deze avond openden 
weer 2 voorzitters de bijeenkomst echter 
nu onze eigen voorzitter Marianne 

samen met voorzitter René Horsselen-
berg	van	rotaryclub	Twenterand.	Het	
programma: Bock & Wild.
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Marianne begint met aan te stippen dat 
dit fenomeen, het samenbrengen van de 
clubs, vorig jaar spontaan bij haar aan de 
keukentafel is ontstaan, dwz 2x per jaar 
een informele avond 
Het idee had tot gevolg dat er deze 
avond een mooie opkomst was. Geen 
tafelkaartjes, dus onze gasten zaten 
verdeeld aan de gedekte tafels.

René Horsselenberg zegt dank voor de 
uitnodiging en verwelkomt vormen van 
samenwerking. 

Rotaryclub	Twenrand	is	teruggevallen	
naar 21 leden en dat is te weinig.
Er wordt hard gewerkt om dit te verbe-
teren. 
Hij maakt van de gelegenheid gebruik 
om vrijwilligers te vragen voor de orga-
nisatie van “ Samenloop voor Hoop” een 
aktiviteit die zij komend jaar wederom 
organiseren.

Samen met KWF Kankerbestrijding, en-
thousiaste medebestuurders en vrijwilli-
gers	uit	de	gemeente	Twenterand	en	het	

Vechtgenotenhuis uit Ommen organi-
seren zij het lokaal wandelevenement 
“Samenloop voor Hoop”.  Komend jaar 
zal dit evenement weer plaatsvinden en 
wel op 27 juni 2017.

SamenLoop voor Hoop is een evenement 
speciaal voor iedereen die met kanker te 
maken heeft gekregen. 
Gedurende een 24-uurs wandelestafet-
te staan we samen met lotgenoten stil 
bij	kanker	én	vieren	we	het	leven.	Tijdens	

de loop zijn er optredens, verschil-
lende ceremonies en allerlei acties van 
deelnemers die op een bijzondere wijze 
geld inzamelen voor wetenschappelijk 
kankeronderzoek. De openheid en eens-
gezindheid maken van een SamenLoop 
een evenement dat niemand onberoerd 
laat. Het evenement wordt volledig door 
vrijwilligers georganiseerd.

Voor meer informatie over dit 
evenement klikt u op de linkknop.

Link

INFORMEEL SAMENZIJN VAN ROTARYCLUBS EN ROTARACT

19 OKT.
2016

https://samenloopvoorhoop.nl/twenterand/
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MEDEDELINGEN

Marianne gaf aan dat we in november 
een	bijeenkomst	hebben	op	de	UT	over	
Robotica. Vrijdag 21 okt. op NPO 3 om 
22.30 bij Universiteit van Nederland is 
Vanessa Evers aanwezig die hierover 
vertelt.

Kan een robot zien wat ik denk en voel?
Hoe gaaf zou het zijn als een robot jou 
begrijpt? Voor prof. dr. Vanessa Evers 
staat die vraag centraal in haar onder-
zoek. Ze creëert robots die niet alleen 
zien wat we doen, maar misschien ook 
wel weet wat we denken en voelen.

Het programma is te zien door te klik-
ken op de linkknop en scroll dan naar 
beneden.

Link

Jean-René	Thöni	verzoekt	eenieder	zijn	
mapje voor advertentie’s voor de kerst-
kaart mee te nemen. Zijn vorige keer 
bijna allemaal blijven liggen!
Informatie gemist...... Op onze eigen 
website vind u alles over de kerstkrant en 
ook de electronische verkoopformulieren 
voor advertenties.

Nog een paar dagen en dan hebben we 
ons jaarlijkse Happen en Stappen. Op dit 
moment hebben we nu 85 deelnemers . 

Zou mooi zijn als er nog 20 bijkwamen!

Het goede doel: de Stichting Marent.
De Sti chti ng Marent zet zich in voor 
goede mondhygiëne op basisscholen in 
Gambia.

Al jaren heeft deze Sti chti ng een kleu-
terschool in Gambia en dit jaar (2016)is 
daar een lagere school bijgekomen.
De kinderen krijgen onderwijs in tand-
verzorging maar hebben geen tanden-
borstels en tandpasta.
Van uw bijdrage van 60 euro gaat 25 
euro naar dit goede doel.

Na deze medededelingen en de maaltijd 
liet iedereen zich de Bock (of wijn) en 
het wild goed smaken en het was een 
gezellige avond tot 20.15 - 20.30 uur! 
Het eten bestond uit hazenpeper, ree, 
rode kool, zoete ,warme appeltjes en 
aardappelen. Smaakte prima met dit 
weer!

http://www.npo.nl/npo3/universiteit-van-nederland-tijdens-de-privacyweken
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Over de club twenterand:

RC Twenterand heeft momenteel 21 
leden waarvan vijf van het vrouwelijk 
geslacht.
Het Charter kregen zijn op 22 september 
1970 en hun bijeenkomsten zijn elke 
week op dinsdagavond vanaf 17.30 uur 
in de De Johanneshoeve aan de Dalweg 
nr. 39 in Westerhaar/Vriezenveensewijk.

Sponsorclub is club Almelo. Zij hebben
twee contactclubs t.w. Einbeck-Nort-
heim, Duitsland en Ingatestone, Verenigd 
Koninkrijk

Het aantal oud-leden van deze club
bedraagt 71.
Oud lid Jook Spaan was medeoprichter 
van club wierden. Hij overleed op 29 
sept. 2006. 

Ook waren er een aantal leden van 
Rotaract Almelo aanwezig. Jean-René 
heeft hier regelmatig contact mee.

Wie zijn zij en wat is rotaract:

Wat is Rotaract?
Rotaract is de club voor jongeren tussen 
de 18 en de 35 jaar, werkend of stude-
rend, die zich actief willen inzetten voor 
de maatschappij en daarbij hun grenzen 
willen verleggen. Enerzijds betekent dit 
dat goede doelen in binnen- en buiten-
land worden ondersteund. Vaak zijn deze 
doelen groepen mensen die het minder 
getroffen hebben en die een steuntje in 
de rug kunnen gebruiken. 

Anderzijds wordt er veel geleerd en 
ervaring opgedaan door het organiseren 
van projecten, het volgen van trainingen 
en workshops en door bedrijfsbezoeken 
of sprekers.

Rotaract staat voor Rotary in action. 
Rotaract kan gezien worden als de 
jongerenafdeling van Rotary en werd 
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NOTULEN

MAALTIJD

Het eten bestond uit hazenpeper, ree, 
rode kool, zoete ,warme appeltjes en 
aardappelen. Smaakte prima met dit 
weer! Heerlijk!

opgericht in 1968 door Rotary Interna-
tional, een wereldwijde vereniging voor 
serviceclubs.

Rotaract is een wereldwijde organisatie 
met ruim 176.000 leden, verdeeld over 
156 landen. Zo’n beetje elke grotere 
plaats in Nederland heeft een Rotaract 
Club. Rotaract Nederland telt ongeveer 
50 clubs en meer dan 500 leden. 

De Rotaract Clubs komen vaak eens in 
de twee weken bij elkaar om ondermeer 
projecten te organiseren. Daarnaast is er 
tijd voor gezelligheid. Ook zijn er lande-
lijke activiteiten, zoals borrels, feesten en 
een gala’s.

Rotaract Club Almelo
Schepel 8
7641 JG Wierden

Voorzitter
Pim Stulen
voorzitter@rotaractalmelo.nl

Frank Gerdzen
vicevoorzitter@rotaractalmelo.nl

Koen Reekers
secretaris@rotaractalmelo.nl

Guido Florijn
penningmeester@rotaractalmelo.nl

We danken Maarten die deze avond de notulen verzorgde. Maarten bedankt voor je 
bijdrage.

CONCLUSIE AVOND

Het was een aangename avond met veel 
onderlinge gesprekken. We danken Ma-
rianne en André v.d. Loo die deze avond 
hebben georganiseerd.

Er zal zeker een vervolg op dit initiatief 
komen. Heeft u opmerkingen of voor-
stellen laat het uw voorzitter weten.


