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Terug op de Johanneshoeve

De laatste bijeenkomst voor het zomerreces

Na een lange tijd geen fysieke bijeen-
komsten te hebben gehad vanwege 
corona was het op dinsdag 15 juni dat 
we voor het eerst als club elkaar weer 
mochten ontmoeten. Deze avond elkaar 
zien en spreken en bijpraten. De locatie 
(de Johanneshoeve) had een opfrisbeurt 
gekregen en zag er weer top uit. Op deze 
avond nieuwe gezichten. Berry Tesink 
werd door voorzitter René Horsselenberg 

verwelkomd in de club en kreeg een vaan-
tje van Club Twenterand overhandigd.  
 
Een aspirant lid, Jan Doldersum, kwam 
snuffelen en kijken of Rotary iets voor 
hem was. Er was deze avond geen 
programma en de avond werd door de 
voorzitter afgesloten met de medeling 
dat op 29 juni 2021 de afsluiting van het 
rotaryjaar 20-21 zal worden gehouden.

Nadat iedereen een welkomstdrankje had 
genuttigd en een inmiddels oud lid, Bert 
Hospers ook van de partij was, zochten 
de leden een plaatsje aan de tafels en 
opende Voorzitter René de bijeenkomst. 
middels een powerpoint.  
Het programma zag er deze avond als-
volgt uit: 
1. Jarig geweest:  Hans Baptist 24 juni
2. Mededelingen leden
3. Jaarthema Rotary 2021-2022
4. Focusgebieden Rotary
5. Bestuurswisseling
6. BBQ

Er was een mededeling van Berry. Hij riep 
de beide voorzitters naar voren. Normaal 
gesproken zou er bij de bestuurswis-
sel een nieuwe voorzitter geinstalleerd 
worden maar dat was nu niet aan de 
orde. Toch een klein officieel tintje. Beide 
voorzitters kregen uit handen van Berry 
een nieuw thema speldje en dat mochten 

ze bij elkaar opspelden. Zo coronaproof 
mogelijk lukte dik uiteindelijk.

Voorzitter René Horsselenberg 
opende de bijeenkomst.

Naast het speldje kregen zij en de leden ook 
een mooi schrijfblokje uitgereikt met het nieu-
we thema logo “Serve to change lives”.



Voorzitter René liet middels de presen-
tatie zien wat het nieuwe rotary thema 
voor 21-22 inhoudt. 

-  Betrokken raken bij serviceprojecten-
De zorg voor en het dienen van an-
deren is de beste manier van leven; 
het verandert niet alleen de levens 
van anderen maar ook dat van jezelf;

- Goede voorbeeld geven
- Gericht zijn op diversiteit, gelijkwaar-

digheid en inclusiviteit
- Groei aantal leden bevorderen
- Nastreven doelen End Polio Now, 

Covid-19 en dienstbaarheid 

Ook de Areas of Focus kwamen nog 
even aan bod die weer waren uitge-
breid. (Zie afbeelding rechts)
 

Functionarissen club 
2021-2022
Als laatste zagen we de functionarissen 
voor het nieuwe jaar:
 
Bestuur
Voorzitter: René Horsselenberg
Secretaris: Jan van der Kolk
Penningmeester: Klaas Palstra
PR & Webmaster : Gerrit Meijer

Functionarissen
2e Penningmeester: Gerrit Reekers
The Rotary Foundation: Berry Tesink
Jeugdcommissaris: Karin de Haart
Ledenadministratie: Rineke Limbeek
Verslaglegging: Berry Tesink

Jaarverslag 2021-2022
Voorzitter René keek terug op het afge-
lopen jaar en haalde een aantal zaken 
naar voren. 
Vanaf maart 2020 kregen we te maken 
met de corona pandemie en moesten 
we ons normale leven aanpassen met 
diverse coronamaatregelen zoals geen 
handen geven, mondkapjes dragen 
en leven op anderhalve meter afstand. 
In de loop der tijd werd daar nog aan 
toegevoegd de intelligente lockdown 
in 2020 en later zelfs de volledige 
lockdown in 2021, als gevolg van de 
opeenvolgende besmettingsgolven van 
het Covid-19 virus.

Het was een zeer lastige periode voor 
onze club. Op kleinschalige wijze 
hebben we toch geprobeerd om de 
medemens te ondersteunen en onze 
bijeenkomsten voort te zetten. In de 
zomer waren er nog wat mogelijkhe-
den voor fellowship.. 

Het 50 jarig bestaan op 22 september 
2020 is slechts op bescheiden wijze 
gevierd en we hebben maar een gering 
aantal fysieke bijeenkomsten kunnen 
houden in het afgelopen jaar. 
 
Een aantal kleinschalige en lokale pro-
jecten hebben we nog kunnen uitvoe-
ren voor de samenleving. In het najaar 
hebben we bollen geplant bij ’t Haar-
huis in Westerhaar-Vriezenveensewijk 
en geld gedoneerd voor End Polio Now. 
De stichting Manna konden we nog 
blij maken met zo’n honderd krenten-
weggen voor de minder bedeelden in 
Twenterand, geleverd door André van 
De Johanneshoeve.
Tegen het einde van het jaar hebben 
we nog een aantal grote krenten-
weggen en een geldelijke bijdrage 
gedoneerd aan de zorgmedewerkers 
van verzorgingshuizen in de gemeente 
Twenterand.

We moesten na oktober uitwijken naar 
tweewekelijkse digitale bijeenkomsten 
via Zoom. Rond de jaarwisseling heb-
ben we met een rondgebracht oliebol-
lenpakket en begeleidende drankjes 
toch nog kunnen proosten op het 
nieuwe jaar. 
Tijdens de Zoom bijeenkomsten hebben 
een aantal leden nog een digitale lezing 
kunnen geven. De Zoom bijeenkom-
sten waren uiteraard niet ideaal, maar 
boden gelukkig wel gelegenheid om 
elkaar af en toe te zien en te spreken, 
al is het dan via het computerscherm.

Afscheid en welkom
Helaas hebben we dit jaar afscheid 
moeten nemen van een aantal waar-
devolle leden: Jeannette Sorel, André 
Oude Hergelink, Wim Bots en Anita 
Baan. 

Gelukkig konden we dit jaar ook een 
nieuw lid verwelkomen: Berry Tesink is 
per 1 april overgestapt van RC Wierden 
naar onze club. 

Sinds de bestuurswisseling in juli 2020 
zijn we gestart met het bestuur be-
staande uit Jan van der Kolk en mijzelf 
als duo voorzitter, Bert Hospers als 
secretaris en Klaas Palstra als penning-
meester. Helaas heeft ook secretaris 
Bert Hospers onze club per 1 januari 
2021 verlaten.
Bert werd naar voren geroepen door 
Voorzitter René:

Bert is 30 jaar lid van onze club ge-
weest en heeft diverse functies vervuld, 
o.a. commissaris van orde, tweemaal 
programmacommissaris, tweemaal 
clubvoorzitter, secretaris, clubcoördi-
nator en meerdere jaren als commis-
sievoorzitter vocational service, -club 
service, -community service en -leden-
commissie. 

Met name in 2017 is hij als voorzitter 
van het organisatiecomité zeer druk 
geweest met de organisatie van de 
Samenloop voor Hoop Twenterand 
op 23 en 24 juni 2017, samen met 
KWF-afdeling Twenterand, vrijwilligers 
uit de gemeente en met ondersteuning 
van onze clubleden. Dit leidde tot een 
prachtige opbrengst van €102.000,- 
voor het KWF.



Zijn geweldige inzet voor onze club 
in de afgelopen jaren wordt bijzonder 
gewaardeerd. Bert stond altijd vooraan 
bij de organisatie en uitvoering van 
clubactiviteiten en wij zullen hem dan 
ook node missen. 

Uitreiking Paul Harris 
aan Bert Hospers
Als grote waardering voor zijn bijdra-
ge aan Rotary deelde René mede dat 
hij benoemd is tot Paul Harris Fellow 
van The Rotary Foundation of Rotary 
International, als waardering voor de 
tastbare en significante bevordering van 
wederzijds begrip en vriendschappelijke 
relaties tussen de volken in de wereld.
 
Na deze bijzondere gebeurtenis riep 
voorzitter René nog een verdienstelijk 
lid naar voren en wel Klaas Palstra.

Uitreiking Paul Harris 
aan Klaas Palstra
Ook Klaas werd deze avond onder-
scheiden met een Paul Harris Award.
Klaas is al sinds september 1977 lid van 
de club, hij was 44 jaar geleden het 
jongste Rotary lid in Nederland en is 
momenteel het oudste lid qua dienst-
jaren bij onze club. Klaas speelde altijd 
een zeer actieve rol bij de organisatie 
en uitvoering van diverse projecten van 
onze club en hij organiseerde jarenlang 
ontmoetingen tussen onze clubs en 
de contactclubs Einbeck-Northeim in 
Duitsland en Ingatestone in Engeland. 

René spelde Bert de Paul Harris  Award op en 
van Jan v.d. Kolk kreeg hij tevens een mooie 
bos bloemen aangereikt. Een mooie blijk van 
waardering en Bert was geheel verrast. 
 
Met bijbehorend document als bewijs.

Klaas kreeg ook uit handen van voorzitter 
René de Paul Harris Award opgespeld.

Klaas is één van de meest actieve en initiatiefrijke leden van de club. Hij is door-
lopend bezig met opzetten en ontwikkelen van mogelijkheden om dienstbaar te 
kunnen zijn naar de samenleving.



Overdracht voorzitter-
schap
Voor het komende Rotary jaar hebben 
we helaas nog geen andere leden be-
reid gevonden om een bestuursfunctie 
te vervullen. Daarom heeft het bestuur 
aangegeven bereid te zijn nog een jaar 
door te gaan, waarmee een meer-
derheid van de club heeft ingestemd 
tijdens de vorige bijeenkomst op 15 
juni 2021.

Als huidige voorzitter wil ik graag alle 
leden van de club hartelijk bedanken 
voor hun bijdrage aan het door corona 
noodzakelijkerwijs beperkte program-
ma van het afgelopen jaar.

André Schipper 
(Eigenaar de Johanneshoeve)

Voorzitter dankt André Schipper voor 
de culinaire hoogtepunten die hij ons 
waar mogelijk dit jaar weer heeft laten 
beleven en voor de gastvrijheid en flexi-
biliteit met betrekking tot onze club in 
het algemeen. Ook hij ontving bloemen 
 
Voorzitter René dankt het bestuur van 
de afgelopen periode Bert, Jan en Klaas 

hartelijk voor hun niet aflatende inzet 
en ondersteuning.  

René vond het een voorrecht om dit 
jaar onze voorzitter te mogen zijn en hij 
hoopt ook volgend jaar onze verwach-
tingen waar te kunnen maken!

Hierna aten we gezamelijk en genoten 
we van de barbecue die André Schip-
per had voorbereid. Het was lekker 
genieten. Toch een mooi einde van het 
afgelopen coronajaar.

Dank aan:
Gerrit Meijer voor de gemaakte foto’s.
Jan Doldersum voor het drankje.


