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Beste leden,

Het is mij een genoegen dat ik mij via dit voorwoord tot u mag richten. In de missie van Rotary 
lees ik de waarden dienstbaarheid, integriteit en begrip hebben voor elkaar in de samenleving. In 
de recente periode staan deze waarden nogal eens onder druk. De Covid-pandemie en de crisis in 
de vluchtelingenopvang lijken hier debet aan te zijn. Elkaar helpen en elkaar willen begrijpen lijken 
geen vanzelfsprekendheden meer te zijn in onze samenleving.

Dienstbaarheid, integriteit en onderling begrip raken de kern van waar ik mij als burgemeester 
van de gemeente Beuningen dagelijks voor inzet. Goed om te zien dat velen in onze gemeenschap 
wel omzien naar een ander en de helpende hand toesteken, zoals bij de opvang van Oekraïense 
vluchtelingen in Beuningen.

Ik waardeer de bijdragen die Rotary Wijchen-Beuningen-Tweestromenland levert aan onze 
samenleving, zowel dichtbij als ver weg. Hartverwarmend was de actie tijdens de corona-pandemie 
voor de mantelzorgers. Dat geldt ook voor de donatie aan Stichting Koprol deze zomer. 

Ik moedig u aan om elkaar en anderen te blijven helpen in de komende tijd. Jullie lijfspreuk 
‘Service above self’ is daarin veelzeggend!

Daphne Bergman
Burgemeester
Gemeente Beuningen
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Rotary WBT doet ertoe! Wijchen - Beuningen - 
Tweestromenland

Je weet dat een jaar omvliegt en dat is ook zo. Helaas was de pandemie nog niet over toen 
het jaar eenmaal begonnen was. Zonder partners was er een bescheiden voorzittersoverdracht 
bij Fien. Maar de geplande feestavond bij ons thuis viel in duigen omdat ook wij door het virus 
werden getroffen. Door de lockdowns is die avond niet meer ingehaald. Een aantal avonden werd 
gevuld met Zoombijeenkomsten. Soms met een spreker, soms met fellowship gesprekken. Het 
waarborgen van de continuïteit stond voorop. 

Na de jaarwisseling was het snel afgelopen met de lockdowns en konden we weer live bij elkaar 
komen. Omdat diverse programmaonderdelen in het jaar van Pieter niet door konden gaan, 
hebben we die in mijn jaar kunnen inhalen. En met Henriëtte als nieuwe voorzitter van de 
programmacommissie had ik het geluk een ervaren programmeur te hebben. Ik durf dan ook 
rustig te zeggen dat we een gevarieerd jaar achter de rug hebben. Bezoeken aan bedrijven en 
organisaties, wetenschappelijke sprekers en ook beroepspraatjes en levensberichten ontbraken 
niet.  

Mijn voorzittersmotto Rotary WBT doet ertoe! is maar deels tot uiting gekomen. Qua PR is de 
club te weinig naar buiten getreden. Wat deels logisch is, maar ook wel jammer. Als we aan 
klantenbinding en werving willen doen, dan moet dat nadrukkelijker. Ik durf zeker te zeggen 
dat we er als club toe doen. Verderop in dit verslag kun je lezen welke goede doelen we allemaal 
hebben kunnen ondersteunen. Dat in dit jaar twee golftoernooien mogelijk waren, helpt natuurlijk 
wel. Er is veel geld ingezameld om een zeer diverse groep goede doelen en organisaties te 
steunen. Kortom, Rotary WBT doet ertoe. 

End Plastic Soup en Protect the Enviroment heb ik onder de aandacht van de club kunnen 
brengen. Thema’s waarvan ik hoop dat mijn opvolgers daar opvolging aan gaan geven. Met trots 
kijk ik terug op een geslaagd jaar. Dat alles was niet mogelijk geweest zonder de inzet van de 
clubleden. En alle commissies die weer hun handen uit de mouwen hebben gestoken. Iedereen 
bedankt en op naar weer een mooi Rotary-jaar.

Wil Kuijpers
voorzitter 2021/2022
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Waar staat Rotary voor? Wijchen - Beuningen - 
Tweestromenland

Rotary verenigt meer dan een miljoen mensen. In Nederland telt Rotary circa 500 clubs met in 
totaal ruim 15.500 leden. Zij ontplooien veel activiteiten, vaak in de buurt en achter de schermen. 
Van vluchtelingenhulp tot vakantieplezier voor álle kinderen, van wereldwijde poliobestrijding tot 
brunch voor mantelzorgers.

Rotary biedt diensten aan anderen, bevordert integriteit en begrip voor elkaar in de 
wereld, bevordert goodwill en vrede door de samenwerking van zakelijke, professionele en 
maatschappelijke leiders. 

De lijfspreuk van Rotary is Service above Self. Rotarians zijn People of Action. Iets van jezelf geven, 
dienstbaar zijn. Door mee te doen aan lokale tot wereldomvattende fundraisingprojecten, en ook 
door het ter beschikking stellen van (vak)kennis.

In alles wat we doen, zijn onze kernwaarden: integriteit, diversiteit, service, leiderschap en 
fellowship. Een praktische leidraad voor menselijke relaties is de 4-Way test, bestaande uit vier 
eenvoudige vragen over alles wat we denken, zeggen of doen:  
1. Is het waar?  
2. Is het billijk voor alle betrokkenen?  
3. Bevordert het onderling vertrouwen en vriendschap?  
4. Komt het alle betrokkenen ten goede? 

Rotary waardeert diversiteit en ieders bijdrage, ongeacht leeftijd, etniciteit, religie, cultuur, 
geslacht, seksuele geaardheid en genderidentiteit.

Het kader voor onze clubactiviteiten wordt gevormd door de vijf Avenues of Service  
• Club Service richt zich op het functioneren en versterken van de club.   
• Vocational Service stimuleert Rotarians om integer te handelen.  
• Community Service moedigt Rotarians aan om anderen in hun omgeving te helpen.
• International Service is gericht op bevordering van vrede en begrip voor elkaar. 
• Youth Service ondersteunt jongeren en jonge professionals in hun ontwikkeling. 

Wereldwijd focust de Rotary Foundation op zeven thema’s: 
1. Vrede en conflictbeheersing
2. Preventie en behandeling van ziekten 
3. Water, sanitatie en hygiëne
4. Gezondheid voor moeder en kind
5. Basisonderwijs en alfabetisering
6. Economische en sociale ontwikkeling
7. Leefmilieu 
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Vocational Service als de kern van Rotary Wijchen - Beuningen - 
Tweestromenland

Als jong advocaat in Chicago richtte Paul Harris in 1905 samen met vier vrienden een club op om 
aandacht te vragen voor normen en waarden in de beroepsuitoefening en bedrijfsvoering. Dat 
was het begin van Rotary. Iedere Rotarian vertegenwoordigt een beroep (vocation). Vocational 
Service heeft betrekking op integere beroepsuitoefening, maatschappelijke verantwoordelijkheid 
en levenshouding, ook buiten het werk. Het vormt de kern van Rotary.  

Sinds enkele jaren vraagt de Commissie Vocational Service expliciet aandacht voor dit onderwerp, 
licht commissielid Bram Boon toe: “Veel mensen lijken zich niet zo bewust te zijn van de normen en 
waarden van waaruit ze denken en handelen. Tegelijkertijd schieten we door in de morele eisen die 
we aan elkaar stellen. Kijk bijvoorbeeld naar ‘me too’ discussies in de samenleving en dagenlange 
debatten in de Tweede Kamer over politieke integriteit. In dit soort discussies vergeten we dat er 
naast rationeel en emotioneel denken ook een ethische manier van denken is.”

Vanaf de oude Grieken is nagedacht over ethiek en over 
universele kernwaarden. De commissie constateerde dat 
dit voor veel mensen onbekend terrein is geworden, 
vertelt Bram: “Daarom hebben we de thematiek eerst 
benaderd vanuit de basis, de filosofie. Dat gaat om vragen 
als wat normen en waarden eigenlijk zijn, en hoe bewust 
jij je ervan bent. Vervolgens gaat het om ethische kwesties 
zoals: mag je iemand wel/niet folteren en waarom? 
Daarna gaan we naar ethische dilemma’s in ons eigen 
leven. Daarmee komen we steeds dichter bij onszelf.”

In zijn werk als actuaris (verzekeringswiskundige) is 
Bram geregeld geconfronteerd met ethische kwesties, variërend van een directeur die op kosten 
van de zaak spullen voor thuis kocht, tot steekpenningen in diverse verre landen waar hij heeft 
gewerkt. “De vraag is steeds hoe je ermee om gaat, of je het aan de orde stelt, welke afwegingen je 
maakt. Corruptie is uit den boze, maar wat als 3000 medewerkers in je bedrijf afhankelijk zijn van de 
opdrachten die je alleen met steekpenningen kunt binnenhalen?” 

Zulke ethische kwesties wil de commissie binnen de Rotaryclub aan de orde blijven stellen. Juist 
over ons eigen denken en handelen, binnen en buiten de club. “Het gaat er niet om elkaar de maat 
te nemen, maar om elkaar te bevragen over hoe we zelf omgaan met ethische dilemma’s. En ook 
over hoe we binnen de club met elkaar omgaan en wat we van elkaar verwachten. Dat is belangrijk 
om een goede en sterke club te blijven, waarin we met elkaar in gesprek zijn.”  

Iedereen kent in leven en werk ethische dilemma’s. Het is onmogelijk om altijd alles 100% goed te 
doen, al was het maar omdat er verschillende visies en belangen zijn. “De essentie van Vocational 
Service is dat je zulke dilemma’s met elkaar bespreekt”, vindt Bram. “Het geeft houvast, als je je 
ideeën en afwegingen kunt toetsen. Ook binnen Fellowship is dit een belangrijk thema. Hoe fijn is 
het als je je zorgen kunt delen, als je je verhaal bij een clubgenoot kwijt kunt. Dus als je iemand kunt 
raadplegen die je vertrouwt: wat zou jij in zo’n situatie doen?”

Zulke gesprekken kunnen we vaker voeren, vindt de Commissie Vocational Service, zowel op 
clubavonden als onderling. “We praten binnen de club opvallend weinig over ons (voormalige) 
beroep of bedrijf. Terwijl we elkaar veel te bieden hebben, zeker als de club diverser en inclusiever 
wordt. Om meer vrouwen, jongeren en mensen van kleur in de club te krijgen, gaat het er ook om 
wat onze club hen te bieden heeft. Laten we het daar ook eens over hebben!”    
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Rotaryjaar in vogelvlucht

Datum: Toelichting:

Wijchen - Beuningen - 
Tweestromenland

1 juli 

8 juli

15 juli

22 juli

29 juli

5 augustus

12 augustus

19 augustus

26 augustus

2 september

4 september

9 september

16 september

19 september

23 september

24 september

Bedrijfsbezoek aan Eromesmarko. Met de Meshallen biedt Eromesmarko een 
platform waar onderwijs, overheid en ondernemers elkaar ontmoeten en 
inspireren.

Clubavond met commissie-overleg

Vocational Service discussie over ‘Rotary als instrument voor ethisch handelen’. 
Herkennen wij ons in de Four-Way Test? Is ethisch handelen een uitgangspunt 
voor onze club?  

Bijdragen van leden, onder meer over vreugde om een nieuwe kleinzoon, leren 
leven met corona, professionele tegenslag naast nieuwe kansen en problemen 
met hoog water.

Gesprek over de vrijwilliger van de toekomst. Waarom worden mensen 
vrijwilliger? Hoe vind je nieuwe vrijwilligers? Hoe past vrijwilligerswerk bij de 
burgerschapsstijl van jongeren? 

Heerlijke zomer-barbecue BBQ aan het Wijchens Ven in Alverna.

Colette Evers en Han Arts van der Zanden vertellen over Wooninitiatief 
Wijchen, hoe voor jongeren met een beperking aan de Kasteellaan de ideale 
locatie is gevonden.

Hans Jansen (RC Assen) schetst de paradox van ongekende economische 
groei en afnemend vertrouwen. Samen met anderen kan Rotary helpen deze 
paradox te doorbreken. 

Opnieuw vervalt de bestuursoverdracht vanwege corona. De nieuwe voorzitter 
en zijn gezin herstellen van Covid. Avondwandeling door de Heerlijkheid Leur. 

Ter gelegenheid van zijn afscheid wordt Hans van der Sandt benoemd tot 
erelid. Hans is blij verrast en belooft als erelid de club geregeld te blijven 
bezoeken. 

Als handen-uit-de-mouwen project werken leden mee aan het opruimen van 
uiterwaarden na de hoog-water-problemen in de Eiffel en de Ardennen/Zuid-
Nederland.

Martin Bilo presenteert Rotaract. Rotaract wil laagdrempelig zijn voor een 
jongere doelgroep. Er zijn 43 Rotaract clubs in Nederland met samen 387 
leden.

Ab Koffeman vertelt over de inzet van RC Bukedea voor verbetering van de 
leefomstandigheden van de zwaksten in de Oegandese samenleving.

Tijdens de jaarlijkse Botary roeiwedstrijd in Appeltern wint de Wijchense 
Rotary-Lions combinatie met een tactisch perfecte uitvoering de semi-finale.

Burgemeester Daphne Bergman gaat in op haar loopbaan in het openbaar 
bestuur. Beuningen zocht een extraverte regisseur, die naar buiten treedt, 
open en benaderbaar is. 

Het vanwege corona uitgestelde Golftoernooi is als vanouds een groot succes, 
met veel inzet vanuit de club en een prima opbrengst voor de goede doelen.
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30 september

7 oktober

14 oktober

21 oktober

23 oktober

28 oktober

4 november

11 november

18 november

20 november

25 november

9 december

23 december

6 januari
(2022)

20 januari

27 januari

3 februari

10 februari

Ed de Boer, voormalig projectleider, licht het stede- en waterbouwkundig 
project De Waalsprong toe, dat Nijmegen een heel andere structuur en nieuwe 
mogelijkheden opleverde.

Evaluatie Golfftoernooi en terugkoppeling commissies.

Gerard van Gorkum, voor het laatst aanwezig, vertelt over zijn pelgrimage 
naar Santiago de Compostella. “De mooiste dingen die je krijgt, zijn vaak gratis 
maar wel het meest waardevol.”

Jan Roumen, Ruud van Loon en student Dennis Sigei (Kenia) vertellen over het 
Delftse IHE project. Wereldwijd watermanagement verbeteren door volgende 
generaties op te leiden. 

Eterijtjes, thuis bij vijf clubleden. 

Jaarvergadering over de financiële jaarstukken en het secretarieel verslag. Plus 
een ethische discussie over de stelling: ‘Het is verdedigbaar om 
niet-gevaccineerden niet uit te nodigen’.

Op vijf adressen vinden ‘Fireside meetings’ plaats. Thema’s: fundraising, de 
nieuwe focusarea ‘Supporting the Environment’ en effectiviteit van onze club 
door meer samenwerking.

Na een prikkelende inleiding ontspint zich een levendige discussie over 
seksisme. Esther, Corry en Caroline slagen erin om ons meer bewust te maken 
van dagelijks seksisme. 

Zeer onderhoudend beroepspraatje van Nick over wat een wethouder is, wat 
een wethouder doet, hoe je het wordt en waarom je dat zou willen. 

De jaarlijkse hakdag op Landgoed Grootstal heeft dit keer het karakter van 
een boomplantdag. Hakken of planten, de samenwerking en de gezelligheid 
zijn als vanouds.

Voorlopig de laatste bijeenkomst bij Fien omdat corona weer de kop opsteekt. 
De regels voor het beleids- en begrotingsoverleg worden besproken. 

Via Zoom vertelt Frederique Kallen vanuit Peru over ‘Mama Alice’. Deze NGO, 
vernoemd naar haar overleden moeder, biedt onderwijs en zorg aan de 
allerarmste kinderen in Ayacucho. 

Caroline deelt haar enthousiasme voor ‘Mindfulness’: bewust aandacht geven, 
in het moment en zonder oordeel. Ze leidt een korte oefening in mindfulness. 

In de nieuwjaarsreceptie bedankt Wil zijn voorganger Pieter. Deze blikt terug 
op zijn jaar dat door corona niet is geworden wat hij ervan had verwacht. 
Inkomend voorzitter Jeroen licht toe waar de ideale (inkomend) voorzitter aan 
moet voldoen. Daaruit volgt zijn keuze voor … Caroline.

Gert-Jan van Dommelen vertelt over EndPlasticSoup. Wereldwijd initiatief met 
als doel dat er in 2050 geen plastic soep meer voorkomt in zeeën, meren, 
rivieren, bossen, parken en straten. 

Eindelijk weer fysiek bijeen. Een van de resultaten uit de Fireside is het idee van 
een boekenmarkt. Ook hebben Esther, Caroline en Els de website vernieuwd.

Jeroen deelt enkele ervaringen in leiding geven aan professionals in de 
farmaceutische (dier)geneeskunde.

Maartje Crone lezing door Marcel, over hoe hij als mens en als professional 
aankijkt tegen zijn werk in de TBS-kliniek.
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17 febrauri

24 februari

3 maart

10 maart

12 maart

16 maart

17 maart

24 maart

31 maart

7 april

14 april 

21 april

28 april

5 mei

12 mei

15 mei

19 mei

Nezrin Gungor vertelt hoe haar werk bij Veilig Thuis haar ertoe bracht om 
zelf Gezinshuis Ruya te beginnen. Nezrin biedt ‘haar’ kinderen geborgenheid, 
duidelijkheid en structuur.

Muzikaal genieten én elkaar beter leren kennen tijdens muziekavond ‘Memory 
Lane’! Acht clubgenoten kiezen een muziekstuk waar ze een bijzondere 
herinnering aan hebben.

In zijn beroepspraatje gaat Jan in op de complexiteit van zijn werk, de 
onzekerheden en dilemma’s: “Het is geen kunst om boer te worden maar om 
boer te blijven.”

Wil deelt met passie zijn wijnkennis en laat de club ‘proeven als een pro’ van 
acht Zuid-Amerikaanse wijnen. Kleine glaasjes uiteraard, maar wel een heerlijke 
avond.

Bij NLdoet 2022 laten RCWBT-leden de handen wapperen bij Buurtcentrum De 
Brink in Wijchen en het Tweede Huis in Nederasselt. 

In Wijchen en Beuningen zijn Rotarians lid van de stembureaus. Het mes snijdt 
aan twee kanten; de dagvergoedingen stromen naar de club t.b.v. de goede 
doelen.

Universiteitshistoricus Jan Brabers ontvangt de club in Berchmanianum. Het 
voormalige klooster en studiehuis van Jezuïeten is nu het bestuursgebouw van 
de Radboud Universiteit.

Joke Reekers en Henk van Haeften vertellen over de Wereldwinkel en Fairtrade 
Gemeente. In Wijchen kopen en gebruiken veel inwoners, bedrijven en 
organisaties Fairtrade producten. 

Bedrijfsbezoek aan UTS Verkroost. Het bekende verhuisbedrijf is uitgegroeid 
tot een high-tech logistieke dienstverlener. Spectaculaire presentatie over 
ondernemerschap.   

Frank Jeurissen wordt als Rotarian geïnstalleerd, waarna Patrick zijn 
levensbericht op originele wijze vormgeeft in de vorm van een interview door 
Rutger.

Ondernemer Leon Schipper maakt indruk met InsectSense. Het bedrijf 
ontwikkelt innovatieve methoden om bijvoorbeeld landmijnen of kanker op te 
sporen met behulp van bijen!

De club bezoekt Museum Tweestromenland in Beneden-Leeuwen. Drie 
Rotaryclubs in Maas-en-Waal sponsoren samen een tentoonstelling over water, 
ondersteund met een District-grant.

Ecologische visie van bioloog Hans Meek. Gebruik van fossiele grondstoffen 
heeft geleid tot enorme bevolkingstoename, opwarming en afnemende 
biodiversiteit. Dat kan zo niet doorgaan.

Op Bevrijdingsdag staat de club stil bij wat de oorlog heeft betekend voor onze 
(groot)ouders, en onszelf. Acht Rotarians delen hun persoonlijke verhaal.

Sander Hendriks wordt als Rotarian geïnstalleerd. Daarna volgt een ethische 
discussie over Diversity, Equity en Inclusion. Inkomend voorzitter Jeroen gaat 
daarmee aan de slag. 

Een kleine delegatie neemt deel aan het eerste landelijke Rotary festival in 
Maarssen.

Bezoek aan het prachtig gerestaureerde Kasteel Wijchen. Het vernieuwde en 
uitgebreide Museum Kasteel Wijchen vertelt verhalen over de mensen die 
hier vanaf de prehistorie woonden. 
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Tweede levensbericht van Maarten.

Wilbert Lelivelt weet veel over de geschiedenis van Beuningen. Wilbert blijkt 
een enthousiast verteller en onderbouwt zijn historische verhaal met veel foto’s 
en knipsels.   

Na toelichting door de penningmeester en een stemming over de voorgestelde 
contributieverhoging wordt de begroting 2022/2023 aangenomen.

In de laatste normale vergadering onder voorzitterschap van Wil blijkt de 
gastspreker onverwacht verhinderd, zodat er ruim gelegenheid is voor de 
rondvraag en mededelingen.  
------------------------------------------------
* Vanwege corona vonden op 2 december, 16 december, 30 december en 
 13 januari informele sessies via zoom plaats.

2 juni

9 juni

16 juni

23 juni
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Maartje Crone-lezing Wijchen - Beuningen - 
Tweestromenland

Toen zij in 2005/06 voorzitter was, initieerde Maartje Philips-Crone de Eindejaarslezing. 
In de jaren daarna is haar naam verbonden aan deze bijzondere gebeurtenis: 
de ‘Maartje Crone-lezing’.

De voorzitter nodigt een van de leden uit om rond de jaarwisseling een lezing te houden met 
een sociaal maatschappelijk of levensbeschouwelijk thema. Behalve de voorzitter en deze spreker 
weet niemand wie de lezing gaat verzorgen. De lezing moet diepgang hebben, maar de spreker is 
volledig vrij in de keuze van het onderwerp en de vorm van de lezing. Alle andere leden worden 
geacht aanwezig te zijn bij de Maartje Cronelezing. Partners zijn ook welkom. Van de bijeenkomst 
wordt geen verslag gemaakt.

9  december  2005  Liesbeth Hemrica  Over recht en moraal 
6  december  2006  Jacques Prinsen  Deze club is toe aan herformulering van haar 
    identiteit 
27  december  2007 Paul Oldenzeel  Toeval bestaat niet 
23  december  2010 Victor van der Sanden  Meervoudig kijken 
22  december  2011 Harry Bekkering  Het kind subversief? De literatuur is subversief 
20  december  2012  Walther Verhoeven  Kerstfeest 
12  december  2013 Jacques Dappers  Heden is de totaalsom van het verleden 
18  december  2014 Maartje Philips-Crone  Invloed van de Japanse prentkunst op de Franse  
    impressionisten 
10  december  2015  Els van Rens  Van de schoonheid en de troost 
8  december  2016 Maarten de Groot  De generaties 
14  januari  2018  Bram Boon  Opvoeden: een filosofische roller-coaster 
13  december  2018 Corry van Ballegooijen  Bezield leven 
23  januari  2020 Jeroen Vree  Wat is jouw DQ? Een betere wereld begint op de 
    werkvloer 
10 februari  2022  Marcel Vonk  TBS systeem in Nederland
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Van gezondheidswetenschapper tot 
a-typische horecaondernemer Wijchen - Beuningen - 

Tweestromenland

Sinds jaar en dag is restaurant Thuis bij Fien een avond per week het clubhuis van Rotaryclub WBT. 
Sinds begin 2018 is Kees de Louw de ondernemer achter Thuis bij Fien.   
 
Via de studie gezondheidswetenschappen werd Kees de Louw HR-specialist, met name in de 
uitzendsector. Nadat hij interim-manager was bij Maison de Boer, ontwikkelde hij samen met deze 
cateraar een nieuwe organisatie voor tijdelijk horecapersoneel. In 2010 verkocht hij het bedrijf 
en ging hij verder als bedrijfskundig adviseur voor het MKB. Het zelf ondernemen bleef echter 
trekken. Toen in zijn woonplaats Thuis bij Fien te koop kwam, zag hij zijn kans schoon: “Voor 
een ondernemer is een restaurant een interessant concept. Het vraagt visie, creativiteit en goed 
management. Je werkt intensief met en voor mensen. De marges zijn smal, reputatie is erg belangrijk 
en het afbreukrisico is groot. Als je het goed doet, kun je snel succes boeken. Maar als je het niet 
goed doet, lopen je klanten weg.” 

Na de start begin 2018 gingen de routing en aankleding van het restaurant op de schop, werd de 
keukeninrichting vrijwel geheel vernieuwd en kwam er een nieuwe toiletgroep beneden. Helaas 
klopte twee jaar later corona op de deur. “Toen begon een moeilijke periode. We hadden totaal 
geen zicht meer op wat er ging gebeuren. Het was heel ongrijpbaar. Dat is het laatste wat je als 
ondernemer wil.” Toch bracht de pandemie ook goede ervaringen: “Het was mooi om te zien hoe 
het hele team er de schouders onder zette. Dat leidde tot nieuwe concepten, zoals de Eetwinkel. 
En de lokale horecaondernemers bleken opeens bereid om elkaar te helpen, zoals in het samen 
organiseren van thuisbezorgen.”
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Een wat a-typische horecaondernemer, zo ziet 
Kees zichzelf. Hij is geen baas die topdown vertelt 
wat er moet gebeuren. Wekelijks overlegt hij 
met de teamleiders Stan en Michelle en chef-
kok Sebastiaan over wat nodig is, de planning 
en nieuwe ontwikkelingen: “Zij zijn goed in staat 
dat verder op te pakken en uit te voeren. Deze 
werkwijze bevalt goed in het hele team. We zien 
maar weinig verloop in het medewerkersbestand, 
ondanks de huidige krappe arbeidsmarkt.”  

In de horeca voelt hij zich helemaal thuis: 
“De horeca lijkt op de uitzendsector. Je bent 
voortdurend bezig met de mensen in je bedrijf, 
veelal jonge medewerkers. Thuis bij Fien is met 
ca. 45 medewerkers (25 fte) groot genoeg om op 
afstand te kunnen managen. Daardoor ervaren de 
medewerkers veel zelfstandigheid. Het team is ook 
een soort familie. Als er wat is, los je het samen 
op, net als thuis. Ik vind belangrijk dat mensen zich 
hier thuis voelen; 
dat geldt voor medewerkers en voor onze gasten.”

Zorgen voor mensen, zodat die zich er goed bij 
voelen, dat lijkt de rode draad in zijn loopbaan. 
Zoals in de zorg steeds meer aandacht is voor 
het welbevinden van patiënten, gaat het in het 
restaurant om het welbevinden van de gasten. 
Dat krijgt bij Thuis bij Fien een heel nieuwe 
dimensie, vertelt Kees: “Chef-kok Sebastiaan 
en het team staan helemaal achter het plan om 
meer ambachtelijk te koken, met verse producten 
uit de eigen regio en met steeds meer keus 
voor vegetariërs en veganisten. Daardoor is het 
restaurant uitverkoren als pilotproject om vanaf 
najaar 2022 de footprint verder te beperken. 
Centraal staan een meer duurzame bedrijfsvoering, 
beperking van voedselverspilling en terugdringen 
van het gebruik van dierlijke eiwitten. Provincie en 
gemeente steunen het project.”

Deze ontwikkeling sluit perfect aan bij Rotary’s nieuwe prioriteit om bij te dragen aan een 
duurzamere wereld en bescherming van het leefmilieu. Geen wonder dat ook Rotaryclub WBT 
zich thuis voelt in Thuis bij Fien.
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Soepeler met de regels omgaan Wijchen - Beuningen - 
Tweestromenland

RCWBT zoekt uitbreiding onder jongere ondernemers en beroepsbeoefenaren. Wat maakt een 
Rotary-lidmaatschap voor hen aantrekkelijk? Past de Rotaryformule nog wel in deze tijd, bij hoe 
jongeren leven en werken? Ervaringsdeskundigen die daar antwoord op kunnen geven zijn onze 
eigen jongere leden, zoals gezondheidswetenschapper Rutger Sonneveld. 

Hoe werf je dertigers en veertigers als de gemiddelde leeftijd in de club momenteel 63,4 jaar is?  
Met die ‘ouderen’ kan Rutger het prima vinden: “Ik geniet van de gesprekken met leden die in een 
heel andere levensfase zitten. Wat mij vooral opvalt, is dat oudere leden in onze club zich volstrekt 
niet oud gedragen. Ze staan vooraan bij handen-uit-de-mouwen projecten en zelfs bij de Botary-
roeiwedstrijden.”

Leeftijdgenoten in zijn omgeving vinden het helemaal niet raar dat Rutger Rotary-lid is. “Sommige 
vrienden zijn ook lid van Rotary of een andere serviceclub. Zij snappen best waarom je ervoor kiest 
en wat het je kan brengen.”  

Pas 39 jaar oud, werd Rutger al voorzitter van RCWBT. Hij beantwoordde volledig aan de 
verwachting om de dingen heel anders te willen gaan doen. Zijn enthousiasme werd alom 
gewaardeerd, maar zijn voorstellen haalden het meestal niet. “Ik denk dat mijn ideeën wat te 
vroeg kwamen. De club was er nog niet aan toe. Maar mijn voorstellen hebben bij veel leden de 
ogen geopend; er is meer mogelijk dan ze dachten. Wat in elk geval is bereikt: er is voorwerk 
verricht.”    

Rutger is nog nooit met tegenzin naar een clubavond gegaan. “Er is altijd een goed programma, 
met fijne gesprekken en leerzame onderwerpen.” Toch zijn er wel dingen die hij anders zou willen: 
“Soms willen we vasthouden aan Rotary-regels, omdat we het altijd al zo deden. Terwijl het best 
heel anders zou kunnen, zonder aan de basisbeginselen van Rotary te tornen. Dat vind ik dan 
gezeur om niks. Van mij mag het allemaal wat losser. We kunnen best wat soepeler met de regels 
omgaan. Het gaat toch om het resultaat dat je samen wilt bereiken.”

Ook zou Rotary zich meer kunnen openstellen voor hoe jongere ondernemers en professionals in 
het leven staan: “ Meer openstaan voor nieuwe dingen. Minder voorzichtig mensen erbij zoeken 
die erg op ons lijken, maar juist de verschillen versterken: meer vrouwen, meer ondernemers, meer 
mensen van kleur. Andere visies, andere geluiden, die verbreden je blikveld. Daar wordt de club 
sterker van. Bovendien worden we dan een betere afspiegeling van de maatschappij.” 

Wat kan de club doen om voor Rutger zelf aantrekkelijk te blijven? “Geen gezeur om niks. 
Natuurlijk gaan de dingen anders dan 20 jaar geleden. Wat maakt het uit? Er is zoveel aan de 
hand in de wereld. Laten wij er samen iets moois van maken. Het leven is kwetsbaar. Voor je het 
weet is het over. Pak het vast en doe er wat mee.”
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Attendance

Organisatie

Wijchen - Beuningen - 
Tweestromenland

In coronajaar 2022/22 waren 39 leden samen 1157 keer aanwezig op 55 bijeenkomsten. 
Gemiddeld kwam elk lid 30 keer en waren er per keer 21 leden. De gemiddelde attendance in dit 
Rotaryjaar was 54%.

Bestuur

Voorzitter: 
Wil Kuijpers

Inkomend Voorzitter: 
Jeroen Vree

Uittredend Voorzitter: 
Pieter Bergshoeff

Penningmeester:  
Maarten de Groot

Secretaris: 
Walther Verhoeven

Commissievoorzitters
Community Service: Caspar Pompe 
International Service: Nick Derks
Vocational Service: Bram Boon
Youth Service: Anja van Baardewijk 
Clubservice: 
 o Fellowship: Maartje Philips-Crone
 o Programma: Henriëtte Mooren-van den Boomen
 o Weekverslagen: Harry Bekkering
 o Communicatie: Caroline Verhees
 o Uitbreiding: Rutger Sonneveld
 o Kascontrole: Patrick Cillessen

Voorzitters werkgroepen
Pubquiz: Pieter Bergshoeff
Golftoernooi: Piet Philipsen
4-Daagse: Henriëtte Mooren-van den Boomen
Beuningen: Willy Willems
Maartje Cronelezing: Maartje Philips-Crone
NLdoet: Walther Verhoeven
Botary: Paul Oldenzeel
Verkiezingen: Esther Dauphin

Overig
Eterijtjes: Maartje Philips-Crone
Firesite: Maartje Philips-Crone
Sergeant at arms: Heino van Essen
Stichting CS RCWBT: Maarten de Groot
Website/ weekberichten: Els van Rens
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Overzicht goede doelen 2021/22 Wijchen - Beuningen - 
Tweestromenland

Dankzij de eerdere lockdown kende clubjaar 2021/22 twee golftoernooien, met ook nog een 
historisch hoge opbrengst.  Daarmee was de club in staat extra veel goede doelen te steunen. 

Overzicht goede doelen 2021/22 Bedrag Route Extra
Stichting koprol 20-6 3000,- Stichting
St. Voedselbank Nijmegen 20-12 500,- Stichting
Stichting Vrienden Museum Twe-
estromenland 21-5 

2500,- Stichting Grant

Help Fam Al Ouwer 21-6 250,- Club
St. Odensehuis Animi Vivere, fotoproject 
21-9 

250,- Club

St. YOUganda, Ab Koffeman 21-9 250,- Club
Zanddonkhuis , tovertafel 21-9 1000,- Club Botary
Stichting Het Dijkmagazijn 21-9 250,- Club
Mama Alice 21-10 2500,- Stichting Golf21
Wooninitiatief Wijchen 21-10 7500.- Stichting Golf21
Stichting Zingkwartier 21-1 250,- Stichting
Zwemlessen Beuningen 21->22    2210,- Stichting
Wijchense Wereldwinkel 22-3 250,- Stichting
IHE , water en sanitatie 22-3  500,- Stichting
Batenburg Baroque 22-6 500,- Stichting

RAN Rotary helpt Ukraine 22-3 1000,- Club

Ruya B.V. kinderopvanghuis 22-3 250,- Club

St. EndPlasticSoup 22-3 200,- Club

Zanddonkhuis flessenaktie 22-3 165,- Club

Stichting Koprol 22-8 11000,- Stichting Golf22

Totaal  € 34.325
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Historische kengetallen

Actuele kengetallen per 24 juli 2022

Overzicht historische en 
actuele kengetallen Wijchen - Beuningen - 

Tweestromenland

Eigen Club District D1550

Jaar van oprichten 1994
Aantal Leden (1/7/2022) 39 2357
Percentage vrouwelijke leden (1/7/2022) 25,6 % 26,6 %
Gemiddelde leeftijd (1/7/2022) 63,4 61,1
Gem. leeftijd nieuwe leden (laatste 6 jaar) 54,5 50,1
Gemiddeld verloop per jaar in % (laatste 6 jaar) 2,6 7,5
Aantal nieuwe leden (laatste 6 jaar) 12 843
Aantal leden bedankt (laatste 6 jaar) na <4 jaar lid 1 288

Eigen Club Landelijk

Aantal leden 39 15.102
Percentage vrouwelijke leden 25,6 28,4
Percentage leden 45 jaar en jonger 7,7 7,7
Percentage leden 46 tot en met 65 jaar 51,3 62,0
Percentage leden ouder dan 65 jaar 41,0 30,3



041717

EndPlasticSoup: een wereldwijd 
project voor Rotary Wijchen - Beuningen - 

Tweestromenland

In februari 2022 heeft RCWBT besloten supporter club te worden van EndPlasticSoup, een 
internationaal initiatief dat door honderden Rotary, Rotaract en Interact Clubs wereldwijd 
ondersteund wordt.

Naast een jaarlijkse financiële bijdrage voor dit wereldwijde actieprogramma wil RCWBT concrete 
activiteiten ontwikkelen om het gebruik van plastic te beperken en plastic afval in onze eigen 
omgeving te voorkomen of op te ruimen. Iedereen kan meedoen: Vertel je familie, vrienden en 
collega’s over het probleem van plastic afval, gebruik elke dag minder plastic en raap plastic afval 
op van straat, strand of waterkant. 

Ambitie
In 2050 is er geen plastic soep meer in de oceanen, zeeën en is er geen plastic afval meer in onze 
meren, rivieren, parken, bossen en op de straten. Rotary, Rotaract & Interact Clubs uit de hele 
wereld helpen mee om het plastic probleem op te lossen en te voorkomen, gedurende de hele 
cyclus.

Met deze foto werd natuurfotograaf Justin Hofman genomineerd in de Wildlife Photographer 
of the Year-wedstrijd van het Natural History Museum in Londen. Hofman wenste dat de foto 
niet bestond. “Ik breng veel tijd onder water door en over de hele wereld zie ik afval en puin en 
menselijk afval.”



Secretarieel verslag 2021/22
Opzet en tekst: Rotaryclub Wijchen Beuningen Tweestromenland
Fotoís: Gemeente Beuningen, Rotaryclub Wijchen Beuningen Tweestromen land
Vormgeving: Tijdlab Deventer, www.tijdlab.nl

18


