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Rotary International 
De Rotaryclub Zierikzee maakt deel 

uit van het wereldwijde netwerk van 

Rotary International 

Service above Self 

 

         Uitnodiging 
 

RGD121215 
 

Van Traditie naar Transformatie 
Met een nieuwe kijk op de toekomst zonder verlies van oude liefdes en lessen….. 

 
Beste leden van de Rotary Club Zierikzee, 
Tijdens momenten van bezinning en reflectie komen zelfs in een traditiegetrouwe omgeving 
als onze Rotary Club ontwikkelingen tot stand, die in zekere zin revolutionair genoemd 
zouden kunnen worden. De introductie van ons eerste officiële, groots opgezette Rotary-
Galadiner op 12 december 2015 (RGD121215) is daar een lichtend voorbeeld van. Het gaat 
zelfs een van onze meeste traditionele clubgewoontes -het jaarlijks terugkerende 
Nieuwjaarsdiner- naar de kroon steken. 
 
RGD121215 biedt naast een hoogstaand culinair en muzikaal programma een intellectuele 
zoektocht naar nieuwe inzichten in een snel veranderende wereld onder aanvoering van een 
nationaal en internationaal gerenommeerd filosoof en sociaal investeerder Ruud Veltenaar. 
Hij hoopt ons als spreker van de avond aan de hand van trendanalyses en eigen ervaringen 
en inzichten te verleiden tot een vernieuwde kijk op de wereld en de menselijke beschaving. 
Voor de muzikale inhoud staat het door en door traditionele Oekraïense damesensemble 
Loubistok garant. Dit ensemble zal in twee mini-concertjes van zich laten horen. 
 
Het evenement is een initiatief van Rotary Club Zierikzee en is primair bestemd voor al haar 
leden en levenspartners, en bevriende en / of geïnteresseerde introducés. Daarnaast worden 
de leden van de contactclubs en alle serviceclubs op Schouwen-Duiveland uitgenodigd. Er is 
sprake van een deelnemersmaximum van 150. Indien leden overwegen particuliere 
introducés uit te nodigen, dan bestaat de mogelijkheid voor reservering van een gehele tafel 
à 8 personen. 
Locatie van de bijeenkomst zal de Michiel de Ruyterzaal in Hotel van der Valk te Middelburg 
zijn, alwaar u van 17:30 gastvrij met een aperitief ontvangen zult worden. De officiële 
afsluiting is gepland rond middernacht met de mogelijkheid tot een officieuze uitloop tot 
01:00 uur. Reservering van een overnachting in het hotel voor een gereduceerd tarief 
behoort tot de mogelijkheden. 
Tarieven: 
 Couvert p.p.  €   80,= (all incl.) 
 Tafel per acht pers. € 640,= (all incl.) 
 Tweepersoonskamer €   89,= 
 
We nodigen u en uw partner van harte uit aanwezig te zijn bij deze bijzondere bijeenkomst.  
De voorbereidingen voor dit groots opgezette evenement vergen veel tijd en bovenal 
zakelijke zekerheden. Om die reden verzoeken wij u tijdig in te schrijven.  
Dit kan alleen maar via het bijgevoegde inschrijvingsformulier, dus niet via de website. 
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Gastvrouw en avondvoorzitter: Rtn. Carien Cankrien 
 

Programma 

 
17:30 Ontvangst en aperitief 
 
18:15 Welkomstwoord Voorzitter Rotaryclub Zierikzee 
 
18:30 Traditioneel muzikaal onthaal door ensemble Loubistok 
 
19:45 Diner 
 
21:50 Voordracht Trendwatcher Ruud Veltenaar 
 
22:50 Terug naar de traditie met ensemble Loubistok 
 
23:50 Afsluiting officiële bijeenkomst 
 
 

Menu 
 

                                                         Voorgerecht 
V1• Tartaar van ossenhaas met een gemarineerd groentepakketje, kerrie 
       en een saus van mosterd 
V2• Schotse zalm gemarineerd in Zeeuwier jenever, verder gegaard op de 
       grill met een salade van rucola, gerookte noten en zestes van citroen 
       met een mayonaise van dille 

 
                                                         Soep (tussengerecht) 
T1• Kreeftenbisque met Hollandse garnalen 
T2• Hollandse tomatensoep met gehaktballetjes 
T3• Huisgemaakte uiensoep met kaascroutons 
 
                                                         Hoofdgerecht 
H1• Kalfsoester met een zalf van erwten en een saus van gemonteerde 
       rode port 
H2• Kabeljauwfilet op de huid gebakken met mousseline van wortel en een 
      saus van witte truffel 
 
                                                        Nagerecht (en koffie ) 
N1• Kaasselectie van Kaasboerderij Schellach met rozijnenbrood, 
       appelstroop en gerookte noten 
N2• Huisgemaakt appeltaartje met sorbetijs van kersen en een hangop van 
      vanille 
 


