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Bijeenkomst - 23 nov. 2021. End Polio Now
Deze avond en ook nog de zaterdag van 
27 november stond geheel in het teken 
van End Polio Now. Nadat de meeste 
leden twee weken ervoor al waren getest 
door de scan vanwege corona was na-
tuurlijk wel onze gast Hans Verbeek aan 
de beurt maar alles was prima in orde en 
kon de bijeenkomst starten. Aanwezig 11 
leden + de spreker Hans Verbeek van RC 
Apeldoorn- ’t Loo.

Voorzitter René Horsselenberg opende 
de bijeenkomst in een passense outfit 
gezien het onderwerp van deze avond.

Quote Paul P. Harris  
(oprichter van Rotary)

Het is zelden het deel van intelligentie 

om te proberen zijn opvattingen over 

elkaar heen te leggen door middel van 

het uitoefenen van geweld; het is vaak 

het deel van onwetendheid.

Vooraf nog even bijpraten bij een lekker drankje

De foto van zaterdag 27 november stond in de plaatselijke krantjes. 

Onderwerp deze avond: De internationale Rotary actie “End Polio Now”

Mededelingen:
- Zaterdag de 27ste november gaan we 

om 11 uur tulpenbollen plaatsen bij 
woonzorgcentrum “Het Liefferdinck” 
Kosterskamp 4 in den Ham. 

- Mededelingen betreffende het pro-
gramma voor komende weken.

- 15 mei 2022 Rotary Festival

Voorzitter René opende de bijeenkomst 
nadat iedereen een plaatsje aan tafel had 
gevonden en begroette onze gast Hans 
Verbeek die in ons District 1560 Coördi-
nator is voor de End Polio Nowtulpen-
bollenaktie. 
Als eerste deed onze voorzitter nog enke-
le mededelingen.

Voorzitter René Horsselenberg



De maaltijd was weer voortreffelijk 
en bestond uit kip en groenten met 
olijven.

Hans Verbeek krijgt het 
woord.
Als erelid van zijn club Apeldoorn geeft 
Hans regelmatig lezingen bij diverse 
Rotaryclubs in ons district 1560. 
Als eerste vertelde hij over zichzelf 
en dat hij lid is van het TRF / National 
Polio comité (NPC2). Tevens is hij nu 
EPN-ambassadeur samen met Herman 
Stiggelbout

Dit om duidelijkheid te geven over 
het al vele jaren lopende tulpenbollen 
project. Vaak vraagt men zich af of 
het nu nog steeds nodig is om door te 
gaan met deze actie. Het doel van zijn 
bezoek is om vragen hierover met de 
clubs te bespreken.

Door toedoen van Rotary International, 
de WHO en de Bill en Melinda Gates 
Foundation is in een periode van 40 
jaar Polio vrijwel geheel is uitgeroeid. 

Maar helaas wil dat niet zeggen dat 
het Poliovirus niet toch steeds weer de 
kop kan opsteken. Daarom is het van 
belang om ook in de komende jaren te 
blijven vaccineren.

In vele landen in de derde wereld wordt 
dit nu nog steeds gedaan. In sommige 
gevallen wordt het vaccin toegediend 
door huis aan huis kinderen beneden 
de 6 jaar te behandelen.  Slechts één 
suikerklontje met een druppeltje vaccin 
erop is voldoende. Door grote vaccina-
tie campagnes te houden heeft men 
ook een beter beeld gekregen van 
andere besmettelijke ziekte haarden, 
zoals Ebola en COVID-19.
In 2020 werden nog 140 gevallen van 
Polio in Afghanistan en Pakistan gecon-
stateerd. 

De gevolgen van Polio zijn groot!

In ons district werd de tulpenbollen 
actie vorig jaar door 50 van de 70 clubs 
ondersteund en leverde na aftrek van 
alle kosten € 26.656 op. 

Samen met de bijdrage van het district 
en de verdubbelaar bijna €  125.000. 
Sinds we in Nederland in 2014 zijn 
gestart met de bloembollen actie is er 
ruim € 2.245.000 beschikbaar geko-
men voor “End Polio Now” . Hiermee 
zijn ruim 4,32 miljoen kinderen gevac-
cineerd.

Hans houdt een warm pleidooi om 
vooral niet te stoppen met deze gewel-
dige Rotary actie. De gevallen van Polio 
dalen gestaag want dit jaar, 2021, is er 
tot nu slechts 1 geval gemeld.

2020: 140 nieuwe gevallen
Afghanistan (56)
Pakistan (84)

De toekomst: Een wereld zonder 
Polio, en zonder Postpolio
Wanneer is polio voorbij? Als er drie 
jaar géén gevallen zijn. RI heeft zich 
aan deze doelstelling gecommitteerd. 
Wij zijn Rotarians. Doe dus weer mee in 
2022 !  www.polioeradication.org

Het resultaat voor 2020 in D1560:

€ 26.656,= netto verkocht aan bollen + een eenmalige gift van € 15.000,= 
van het District.

50 van de 70 clubs hebben verkocht.
Resultaat voor EPN na verdubbelaars bijna €125.000,=.

(Sinds 2014 met de bollenactie is gestart is in totaal uit Nederland  
€  2.245.000,= beschikbaar gekomen voor EPN.)

Om stipt 19.55 stopt voorzitter René de vergadering en biedt Hans ons Vogelhuisje 
aan. 



Dank aan:
Klaas Palstra voor de notulen van deze 
avond.

Jarig:
Deze maand (december)  
Rudy van Goor, 30 december 

Programma:
Gezien de laatste ontwikkelingen met 
betrekking tot Corona is het geplande 
programma onzeker. De eerste bijeen-
komst, 7 december zal niet doorgaan 
en vervanger worden door een zoom-
meeting.

Meer weten over de polio tulpenbollenactie neem dan contact op met Hans Verbeek.

Klaas Palstra was deze avond al goed voor-
bereid op de zaterdag die zal komen voor 
het poten van de Tulpenbollen bij woon-
zorgcentrum “Het Liefferdinck” 

Kleurrijk voorjaar voor Woonzorglocatie Lieffer-
dinck in Den Ham
Dit was de kop van een artikel dat door Gerrit Meijer naar diverse kranten etc. is 
gestuurd met de foto die u op de voorkant van dit verslag ziet. De volledige tekst 
volgt hieronder.Leden van Rotaryclub Twenterand poten tulpenbollen bij 
woonzorgcentrum het Liefferdinck in Den Ham 
De afgelopen jaren heeft Rotaryclub Twenterand steeds de tuinen gezocht van 
zorgcentra in de gemeente Twenterand. Zo ook afgelopen zaterdagmorgen 27 
november.

Onder toeziend oog van Tuinman Jos Poel hebben een aantal leden de ruim 400 
bollen gepoot bij de hoofdingang en de binnentuin van het complex.

“We hopen dat bewoners en bezoekers volgend jaar een mooie kleurrijke indica-
tie hebben van deze bollen wanneer het voorjaar is begonnen”, aldus Rotaryclub 
Twenterand-voorzitter René Horsselenberg.

Deze actie is ter ondersteuning van de internationale Rotary actie End Polio Now. 
Tot dusverre is deze zeer succesvol en polio is dan ook bijna de wereld uit. Nog 
een klein zetje, want zolang er maar ergens één kind is op de wereld die bedreigt 
wordt door polio, zijn alle kinderen over de hele wereld in gevaar, waar ze ook 
leven.

Het mooie van deze actie is dat elke gedoneerde euro wordt verdriedubbelt door 
de Bill en Melinda Gates Foundation. Concreet betekend dit voor de End Polio 
Now tulpen actie van Rotaryclub Twenterand, ongeveer 1000 vaccinaties.

Onze lid Niek Hofstee als keurmeester 
voor de bollen.  
De voorzitter hield toezicht....

Ook tijd om een sprek aan te gaan.! De boom gaat er moeilijk uit. Dikke wortels.



PROGRAMMA
8

Datum Spreker Onderwerp Verslag maken

10-08-2021 Rijssen-Holten Zomerprogramma -
17-08-2021 Twenterand Zomerprogramma -
23-08-2021 Nijverdal-Hellendoorn Zomerprogramma -
31-08-2021 Geen Vocational onderwerp Jan vd Kolk
14-09-2021 Corné Balemans & Jan Kees Westra Rondwandeling Engertsdijksvenen Niek
28-09-2021 Jeroen Klinkhamer Bezoek Veenmuseum René
29-09-2021 AFAS experience centre Leusden Discon District 1560 -
12-10-2021 Bestuur Clubzaken Rineke
26-10-2021 Martin Tesink en Roland Winkel Qredits Gerrit Meijer
09-11-2021 Dr. Erna Lenters European Reference Laboratory Klaas
23-11-2021 Hans Verbeek End Polio Now Theo

PROGRAMMA
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Datum Spreker Onderwerp Verslag maken

07-12-2021 Bestuur Clubzaken Gerrit Reekers
21-12-2021 Corné Balemans Lezing staatsbosbeheer Engbertsdijksvenen Marrit
11-01-2022 Han van den Heuvel Routemaker Engbertsdijksvenen Hans Schipper
18-01-2022 Bestuur Nieuwjaarsbijeenkomst Hans Sjoers
01-02-2022 Corné Balemans (alternatief) Lezing staatsbosbeheer Engbertsdijksvenen

15-02-2022 Bestuur Clubzaken
01-03-2022 Kees Smelt Eurosped volleybal

15-03-2022 Demcon productie Bedrijfsbezoek Enschede

29-03-2022
12-04-2022

17-04-2022 Fietstocht met partners 2e Paasdag
26-04-2022 Bestuur Clubzaken

Rotaryclub Twenterand op youtube !   Klik op het plaatje om te kijken.

Met dank aan Gerrit Meijr voor het maken van het filmpje.

Ook op de districtsite van D1560 een mooi artikel.
KLIK HIER

https://www.youtube.com/watch?v=VIPKMyj2hyo
https://www.facebook.com/rotaryd1560/posts/3008017636114292

