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Jaaroverzicht van het 
bewogen ROTARY jaar (Corona) 
Beste Vrienden,

In navolging van enkele vorige voorzitters voel ik mij 
verplicht om een overzicht te geven van mijn  voorzit-
ters jaar 2019-2020 met zijn ups en downs waarmee wij 
werden geconfronteerd waaronder het virus Covid-19 in 
maart 2020.

Na 1 jaar als inkomend voorzitter aan het bestuur te 
hebben deelgenomen heb ik na het voorzitter zijn van 
2005-2006 opnieuw de “hamer” ter hand genomen 
om de club voor de 2e keer te mogen voorzitten dit op 
uitdrukkelijk verzoek van het bestuur en m.n. Berty 
Broeders. 

In mijn beleidsplan 2019-2020 schreef ik over het leden 
beleid dat de instroom van nieuw bloed een voorwaarde 
is om de club levendig te houden met een evenwichtige 
leest ijdsopbouw en een ruim aantal classifi caties uit de 
verschillende sectoren van de samenleving. Enige ken-
getallen van onze club zijn: Aantal leden 27, waarvan 13 
jonger dan 65 jaar en 14 ouder dan 65 jaar, dat geest  een 
gemiddelde leest ijd van 62,7 jaar. Twee leden hebben dit 
jaar afscheid van de club genomen op 18 augustus 2019 
Paul Smits na 24 jaar en op 25 juni 2020 Rinus de Regt 
na 4 jaar, jammer want gedreven leden zijn zeer wel-
kom. Gelukkig is het aantal gelijk gebleven met de twee 
nieuwe leden Marc van Dortmont met de classifi catie 
accountancy en Marc Gijtenbeek met de classifi catie 
Makelaardij. 

Het is eerlijk om ook te vermelden dat sommige 
beleidspunten niet gerealiseerd zijn zoals het commu-
nicatieplan inclusief de internetsite van onze club. Het 
jaaroverzicht zou hier een mooi voorbeeld voor kunnen 
zijn om nieuwe leden die de site bezoeken enthousiast 
te maken. Wat ook niet gelukt is komt door het Corona 
virus en dat zijn de dag met Emsdetten in Zutphen, Paul 
Harris lezing, Seniorentocht en het eindejaar uitje. De 
Witte Leeuw met zijn gastvrijheid van Peter en Ans was 
voor ons van vaste waarde en verdienen dan ook de 
complimenten. Na 9 maart 2020 was de Witte Leeuw 
gesloten door de maatregelen van het RIVM en waren 
wij pas weer in juni welkom om de reguliere bijeen-
komsten weer te hervatten met de restrictie dat wij met 
2 personen aan een tafel gezeten waren en 
1,5 meter afstand van elkaar en verplicht reserveren 
is een voorwaarde. De vergaderingen van het bestuur 
hebben wel doorgang gevonden en wel op 12 augustus, 
16 september, 7 oktober, 4 novomber, 2 december, 
13 januari, 10 februari, 9 maart, 6 april, 11 mei, 8 en 29 
juni. De vergaderingen vonden plaats op het kantoor 
van Berty Broeders in Geertruidenberg waar wij gastvrij 
werden ontvangen met heerlijke koffi  e en een goed glas 
wijn, dank daarvoor.
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Op 25 juni 2019 was de bestuursoverdracht in De Witte Leeuw veel partners 
waren aanwezig zodat er 43 personen aan deelnamen en Peter Lambregts had 
voor een mooi en lekker menu gezorgd. 

Voor 2 juli stond er een light op het programma waarbij 13 leden aanwezig 
waren.

Op 9 juli waren wij te gast bij de “ Kersenhof “ van de Familie Verschuren in 
Raamsdonk we zijn buiten op het terras ontvangen met koffi  e en kersengebak 
en in de loods was de diapresentatie.

16 juli waren er 8 leden van onze club en 15 leden uit Oosterhout i.v.m. de vakan-
tieperiode. Bijzonder welkom aan Marian Witte de nieuwe Burgemeester van 
Geertruidenberg en lid is van Rotaryclub Oosterhout-Regio.

Op 23 en 30 juli en 6 augustus vakantie roulatie met Oosterhoutse clubs.

Voor 13 augustus staat er een light op het programma waar 16 leden gebruik 
van hebben gemaakt.

25 juni 2019

9 juli 2019

16 juli 2019

23 juli 2019

13 augustus 2019

2 juli 2019
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20 augustus was waarnemend Burgemeester Jan Luteijn te gast. Met 19 leden 
heest  hij een waardevol betoog gehouden over het openbaar bestuur en de 
nodige vragen beantwoord. Een bijzonder geslaagde avond.

Op 27 augustus had Wilbert een oud-collega Bob Vonk uitgenodigd met een 
presentatie over Alzheimer Socks’. 19 leden aanwezig.

Dan op 3 september was de jaarlijkse BBQ en dit jaar niet bij de voorzitter 
maar op uitnodiging bij Piet en Hennie Hommel in Schilde. Zij hebben er een 
grandioze avond van gemaakt met de Belgische gastvrijheid. Mooie wijnen en 
onze braadmeesters Hans Marquart, Corné de Bruijn en Peter Verschuuren Sr. 
hebben hard gewerkt om de hoeveelheid lekkere dingen aan de man/vrouw te 
brengen. 21 leden en 13 partners hebben genoten van de gehele ambiance en 
keerden rond de klok van 11 weer huiswaarts met of zonder taxi. Op verzoek 
van Piet is de nota in België gebleven SJAPO.

20 augustus 2019

3 september 2019

27 augustus 2019
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10 september voor het gehoor van 14 leden was Edward Sanders aan de beurt 
met een lezing over het ontstaan en de geschiedenis van Brabant. Zeer interes-
sant. 

Voor 17 september was het “avondje van zes” geplant waar Wilbert en Wim de 
gastheer waren, later is a3 Oomen ingevallen voor Wim i.v.m. de gezondheid 
van Annie. De indeling was verzorgd door Marcel Voeten.

24 september was een light avond waar tot ieders verrassing de 
ROTARY katheder na 6 jaar weer tevoorschijn kwam bij Peter Lambregts

10 september 2019

17 september 2019

24 september 2019
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Op 1 oktober was er de lezing van Prof. Dr. Widdershoven over Cardiovasculaire 
klachten bij vrouwen t/o mannen. 24 leden waren aanwezig onder voorzitter-
schap van Berty omdat de huidige voorzitter met vakantie was in Spanje.

Voor 8 oktober stond het bezoek van onze Gouverneur Jan Verhage op het pro-
gramma die aan de 18 aanwezige leden aandacht vroeg voor aantal leden voor 
de club en voor het Internet van de club.

Op 15 oktober hield Corné de Bruijn zijn beroepspraatje. Een leerzame avond 
voor 19 leden.

22 oktober was Bas Zijlmans te gast voor 16 leden met het verhaal over het 
Kasteel in Geertruidenberg anno 1323. Een bijdrage wordt hem toegezegd voor 
een plaquette van de Rotary op het te maken monument. 

Op 29 oktober onder grote belangstelling van leden en partners is Prof. Dr. 
Phillip Lardon Oncoloog aan de Universiteit van Antwerpen te gast voor een 
lezing met als onderwerp “Kanker de wereld uit” Gekluisterd aan het oor van de 
spreker werd de avond besloten met een daverend applaus en met de uitreiking 
van een cheque van €.500,00 voor onderzoek.

1 oktober 2019

8 oktober 2019

15 oktober 2019

22 oktober 2019

29 oktober 2019
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5 november was voor 13 leden een light avond met een geweldig 3 gangen 
menu met als primeur het hoofdgerecht OESTERS. 

12 november leest de voorzitter een artikel voor van Prof. Dr. Anne van der 
Meyden met als titel “gestikt in stress” . 14 leden hebben dit op deze light avond 
aangehoord.

Op 19 november waren wij met 16 leden en 6 familieleden van Frits Plasman 
te gast in de Lambertus Kerk in Raamsdonk om de speciale gedenkstenen te 
overhandigen. Na de opening van Jan van Gils die Frits herinnerde voor zijn 
bijzondere verdiensten voor de Kerk. Leo Ligthart las een toepasselijk stuk voor 
“Treurjaar” . Het was een bijzondere avond waarbij wij het glas heff en op de 
waarde van Frits in de Lambertus Kerk. De 6 gasten zijn uitgenodigd voor het 
diner bij De Witte Leeuw na afl oop van de gepaste plechtigheid.

5 november 2019

12 november 2019

19 november 2019
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Dan volgt de Film première op 21 november in Hollywoud in Almkerk, na heel 
veel voorwerk van de commissie, voor de mooie fi lm “LE MANS 1966” na de 
welkom woorden van de voorzitter en het zien van de verkochte logo’s werd de 
fi lm vertoond wat een schot in de roos bleek te zijn. Na de gezellige nazit borrel 
toog ieder weer naar huis. Zodoende zijn er weer € beschikbaar voor goede 
doelen waaronder Seniorentocht, Villa Pardoes en anderen. 

26 november was er een light avond voor 15 leden waar veel werd nagepraat 
over de avond in de Lambertus Kerk en de Film première. 

Op 3 december was Sinterklaas met 2 Zwarte pieten te gast, een evenement 
wat weer in ere hersteld is dat de inkomend voorzitter de Sint vertegenwoor-
digd. Volgend jaar Jan van Wijngaarden. Het werd een geweldige avond voor de 
22 leden want de Sint had, gezien de gemiddelde leest ijd van de club de BINGO 
meegebracht. Drist ig werd er meegedaan en al snel werden de prijzen uitgereikt 
aan de winnaars. Een zeer geslaagde avond in een informele sfeer. 

21 november 2019

26 november 2019

3 december 2019
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Voor 7 december staat de SANTA RUN op het programma samen met sport-
coaches Hennie van Kuik van de Gemeente en onze commissie is het met veel 
vrijwilligers geregeld met het dubbele aantal deelnemers als vorig jaar. De op-
brengst was €. 1650,00. Vele hebben genoten die dag. Met een mooie herinner-
ingsmedaille bij de fi nish op de markt in Geertruidenberg was de dag ten einde. 

7 december 2019
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10 december was er Clubzaken voor 16 aanwezige leden.

Op 17 december was er in een sfeervolle Witte Leeuw het jaarlijkse Kerstdiner. 
Peter Lambregts had een geweldig menu voor ons samengesteld. Gert van der 
Weerd sprak de Kerstgedachte uit voor een groot aantal aanwezigen 25 leden 
waarvan 20 met partner. Over fellowship gesproken. Bijzonder geslaagd en 
voor herhaling vatbaar

Nieuwjaar 7 januari zijn wij zeer gastvrij bij Peter en Anneke Verschuuren 
ontvangen met een lekkere welkom borrel en de avond is iedereen voorzien 
van een heerlijk glas wijn met heerlijke hapjes. De voorzitter blikte terug over 
het afgelopen jaar en wenste iedereen gezondheid voor het nieuwe jaar. Een 
geweldige avond waar bij de gastvrijheid bovenaan stond SJAPO

10 december 2019

17 december 2019

7 januari 2020
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14 januari Lezing van Prof. Dr. Maat inzake MH-17 een zeer interessante avond 
waar het stil was voor de aandacht van de Professor, 29 leden hebben de ande-
re kant gehoord van dit vreselijke gebeuren.

Voor 21 januari stond Karin Landa Locatiemanager van de Kloosterhoeve op 
het programma en hebben wij gezamenlijk gekeken naar de documentaire 
“Five Days insight” met Natasja Froger over de Kloosterhoeve. Een zeer indruk-
wekkend gebeuren vlak bij ons om de hoek. De club gaat kijken wat wij in de 
toekomst hiervoor kunnen betekenen. In de pauze worden de 5 cheques van 
€.330,00 van de Santa Run opbrengst uitgereikt aan de Nierstichting, Carnavals-
club De Demalaers, Carnavalsclub de Nachtlampjes, de Tennisvereniging en 
voetbalclub Right TO. De club heest  hier veel waardering voor ontvangen en 18 
leden waren er getuige van

Op 28 januari was er een light avond voor 16 leden.

4 februari hebben 18 leden het beroepspraatje van Jolon Drabbe aangehoord 
met veel waardering.

14 januari 2020

21 januari 2020

28 januari 2020

4 februari 2020
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Op 11 februari heest  Arjan van der Zee een presentatie gegeven over het project 
Delta Concerten 23 leden hebben gehoord dat dit gebeuren is, omdat in 1421 bij 
de Sint Elisabeth vloed de Biesbosch is ontstaan 600 jaar geleden. Het bestuur 
besluit nog of er een bijdrage gegeven kan worden.

18 februari de jaarlijkse snert avond met wandeling. Dit jaar had Peter Ver-
schuren Jr. een route samengesteld voor 20 leden in Raamsdonk met het 
vertrek bij de 7 gezusters op het kerkplein waar ook de maaltijd werd genoten. 
Een super stamppot werd ons gepresenteerd na een wel hele lange wandeling, 
maar het was gezellig ook om te horen waar Peter zoal gewoond heest .

25 februari De Witte Leeuw niet beschikbaar in verband met Carnaval.

Voor 27 februari was er voor 10 leden gelegenheid geregeld door Peter 
Verschuren Jr. om bij “ Villa Pardoes” in Kaatsheuvel pannenkoeken te gaan 
bakken wat enorm werd gewaardeerd door de bewoners voor de geste door 
Rotary verzorgd. 

11 februari 2020

18 februari 2020

25 februari 2020

27 februari 2020
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Op 3 maart zijn wij te gast met 24 leden bij De Chinese Muur in Raams-
donksveer verzorgd door Peter Verschuuren Sr. Na het verhaal over het 
ontstaan van de eigenaar hebben we genoten van een heerlijke maaltijd waarbij 
niemand iets te kort is gekomen zowel het eten als het drinken.

10 maart Als iedereen het al over Corona heest  realiseren wij ons dat we even 
niet in de Witte Leeuw terecht kunnen. Peter Verschuren Jr. houdt een pleidooi 
voor 14 leden over de Agrarische toekomst in Nederland. Een interessant ver-
haal met waardering voor de spreker.

De Covid -19 is een feit en wij kunnen niet meer bijkomen in de Witte Leeuw. 
Van 17 maart tot 2 juni is er een Lock down afgekondigd. In deze tijd heb ik 
4 keer een uitgebreid mail bericht met de clubleden gedeeld en hebben wij 
afgezien van mogelijkheden zoals FaceTime te gebruiken.

Op 30 mei hebben wij als club gezongen en begeleid door het draaiorgel “JODO-
KUS” bij de Kloosterhoeve om de waardering uit te zingen voor de verzorgers en 
verzorgsters en niet te vergeten de bewoners en ze te belonen met 100 bossen 
Gerbera’s. Een mooi geste van de Club. 

3 maart 2020

10 maart 2020

17 maart 2020

30 mei 2020
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9 juni na 3 maanden is er weer de ontmoeting bij de Witte Leeuw. Er is geen 
programma en het is wennen met 2 personen aan tafel. We houden 1 minuut 
stilte om ons oud gewaardeerd lid Dick van de Most te gedenken na zijn overli-
jden. Ook wordt er vanavond gebruik gemaakt om kennis te maken met aspi-
rant lid Marc Gijtenbeek en hebben we de inauguratie van Marc van Dortmont 
met het opspelden/uitreiken van het Rotary insigne. 

9 juni 2020
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Op 16 juni vieren wij op gepaste corona wijze onze maatjes avond met enkele 
partners als gast evenals ons erelid René Wijff els maar zonder onze vrienden 
uit Emsdetten. Peter Lambregts heest  goed gezorgd voor ons en we komen 
weer niets te kort. 

23 juni is de Algemene Leden vergadering met 16 aanwezige leden en wordt de 
agenda naar behoren afgewerkt

16 juni 2020

23 juni 2020
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Voor 30 juni is de bestuur wisseling met 19 leden en 4 partners en Erelid René 
Wijff els. De voorzitter doet zijn slotwoord bedankt allen voor het vertrouwen het 
afgelopen jaar hij draag de ambtsketen over aan de nieuwe voorzitter Ron van 
Dinteren. Als oud-voorzitter krijgt ik het Rotary draagkoord met medaille omge-
hangen. Marc Gijtenbeek wordt welkom geheten door de club en geïnaugureerd  
en krijgt het Rotary draaginsigne uitgereikt. 

30 juni 2020
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Hiermede komt mijn Rotary voorzitterschap dit jaar, na volle tevredenheid ten 
einde en als laatste boodschap meld ik jullie nog dat het eindejaar uitje was 
verzet naar 25 september 2020 maar ik net, heet van de naald, heb vernomen 
van mijn neef William de Jong coördinator ontvangst bij Heineken dat ook deze 
datum geen doorgang kan vinden i.v.m. Corona zijn er geen ontvangsten meer 
dit jaar.

  

Hiermede komt er een einde aan dit Jaarverslag met inachtneming dat in de 
bijlage alle uitgesproken gezegdes of spreuken aan het einde van een bijeen-
komst staan vermeld. Rest mij om IEDEREEN te bedanken voor het genoten 
vertrouwen ik heb het met de volle 100 % gedaan met heel veel goede gevoel-
ens. Ik hoop dat de attendance het nieuwe jaar weer hoger zullen zijn dan dit 
jaar in Corona tijd het was dit jaar 60% en vorig jaar 67 % en wens Ron heel veel 
succes.

Wim de Jong 

Voorzitter Rotaryclub Geertruidenberg 2019-2020.

Design: Rob de Jong, BRANDRS

Bedankt!



25-06-2019;  Vriendelijkheid is de taal die oven kunnen horen en blinden kunnen zien.

02-07-2019;  Kijk naar de schildpad, die komt alleen vooruit als hij zijn nek uitsteekt.

09-07-2019;  Een bank is een plaats waar je geld kunt lenen, als je kunt bewijzen dat je 
 het niet nodig hebt.

16-07-2019;  Door te zwijgen verneem ik de gebreken van anderen en verberg ik de mijne.

13-08-2019;  Je moet niet proberen je tegenstander te overtuigen, maar medestanders te winnen.

20-08-2019;  Het is aardig om belangrijk te zijn, maar het is belangrijker om aardig te zijn.

27-08-2019;  Veel mensen danken een goed geweten aan een slecht geheugen.

03-09-2019;  Niet het geluk maakt ons dankbaar, maar de dankbaarheid maakt ons gelukkig.

10-09-2019;  Veel mensen denken dat een verklaring hetzelfde is als een excuus.

24-09-2019;  Vijf minuten hulp is beter dan tien dagen medelijden.

01-10-2019;  Oost West – Thuis Best.

08-10-2019;  Wachten op betere tijden, of ga je ze zelf maken.

15-10-2019;  Hoe ouder onze foto’s, hoe jonger we eruit zien.

22-10-2019;  Niet wat in onze zakken is, maakt ons rijk, maar wat in onze harten is.

29-10-2019;  Als je vreugde wilt vermenigvuldigen, moetje haar delen.

05-11-2019;  Wanneer wij het licht niet zien wil dat niet zeggen dat het er niet is.

12-11-2019;  De verkoop begint pas wanneer de klant nee zegt.

19-11-2019;  Zoals er een spreken is dat stil maakt, is er een stilte die spreekt.

26-11-2019;  Als er geen slechte mensen waren, zouden er ook geen goede advocaten zijn.

03-12-2019;  Soms hoor je merkwaardige dingen als je je eigen gedachten afl uistert.

10-12-2019;  Mensen hebben een natuurlijke tegenstand tegen ideeën waar ze niet zelf zijn opgekomen.

17-12-2019;  Kennis is macht, maar……Karakter is meer.

07-01-2020;  Men ondergaat de toekomst niet, men maakt ze.

14-01-2020;  Zie dankbaar terug en vertrouwend vooruit.

21-01-2020;  Een kans is als een klapstoel, als je hem niet vast houdt, zit je er naast.

28-01-2020;  Velen klagen over hun uiterlijk, maar niemand over zijn verstand.

04-02-2020;  Inzichten zijn als spijkers, hoe vaker men er op hamert, hoe dieper ze doordringen.

11-02-2020;  Op een kalme zee leert de zeeman zijn vak niet.

18-02-2020;  Waarom laat iemand die zegt ”Ik ben geen spreker” het daar niet bij, 
 in plaats van het te demonstreren.

03-03-2020;  Moed groeit door te durven, vrees door uit te stellen.

10-03-2020;  Kwaad spreken van anderen is een oneerlijke manier om zichzelf te prijzen.

09-06-2020;  Als je de waarheid vertelt, hoef je niets te onthouden.

16-06-2020; Het meeste plezier van zijn geld heest  hij, die er het meest buiten kan.

23-06-2020; De vraag is niet, wat moet ik geven: de vraag is, wat mag ik overhouden.

30-06-2020; Als je gezond bent heb je duizend wensen, als je ziek bent maar één.

Alle gezegdes/spreuken tijdens de Rotaryclubavonden


