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Voorwoord 

 
 
Beste vrienden, 
 
Met veel genoegen presenteer ik jullie hierbij het jaarverslag van het clubjaar 2017-2018. Jullie hebben 
er even op moeten wachten. Gezien de enorme prestaties van de club in het verslagjaar koste het 
begrijpelijkerwijs wat meer tijd om alles accuraat en volledig, geïllustreerd met foto’s op papier te 
krijgen.  
 
Ik had als motto voor mijn jaar gekozen voor de titel Back to Basics. Het moest een jaar worden waarbij 
we opnieuw als club met elkaar de weg moesten zien te vinden naar meer. Meer fellowship, meer 
service kortom meer Rotary. Ik denk dat we hierin aardig geslaagd zijn.  
 
Je weet nooit van tevoren hoe zo’n jaar gaat lopen, maar om toch enige richting te geven had ik 
gekozen voor een drietal speerpunten. Ten eerste  moest er worden gewerkt aan het ledenbeleid. Het 
ging hier om een hele reeks beleidsvoornemens die een meerledig doel hadden. Enerzijds moest onze 
club de leden meer bieden en zodoende tevens aantrekkelijker worden voor nieuwe leden. Door de 
banden aan te halen met juniorkamer, oud leden en het thuisfront konden we ook breder laten zien 
waar we voor staan. De tweede speerpunt was om te komen tot een goede balans tussen bestuur en 
avenues. Last but not least moest er een  super doofblindendag georganiseerd worden.  
 
Het is helaas niet gelukt om alle beleidsvoornemens met betrekking tot ledenbeleid uit te voeren. 
Anderzijds zijn er wel zaken uitgevoerd die niet waren gepland wat symbool mag staan voor de 
flexibiliteit die we als club hebben. We zullen er alles aan moeten doen om de positieve flow van het 
afgelopen jaar om te zetten in ledenaanwas willen we de club een mooie toekomst in het vooruitzicht 
stellen.   
 
Het was natuurlijk ook het jaar van ons 25 jarig jubileum en we hebben hierbij uitgebreid stilgestaan 
bij ons rijke verleden met vele mooie prestaties waarbij het onderhouden van de vriendschapsrelatie 
met onze zusterclub in Emsdetten zeker een hoogtepunt is.  
 
Ik wens jullie veel leesplezier toe en hopelijk komt er een golf van inspiratie op gang! 
 
 

 
Het afwijken van de gebaande paden bracht wel risico met zich mee, maar met steun van de club kwam alles goed terecht 

😉  
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Avenue Clubservice 
 
Deze avenue valt onder de inkomend voorzitter en wordt eigenlijk gevormd door de 
programmacommissie, attendance commissie, website/Pr commissie en activiteiten 

commissie. De ledenbetrokkenheid is duidelijk over de hele linie toegenomen. Meer leden hebben 
deel uitgemaakt van een avenue of commissie en zich daarin ook actief ingezet. De attendance lag 
hoog zowel bij gewone clubavonden als bij bijzondere activiteiten en service projecten dit geld 
eveneens voor de partners. Dat is natuurlijk een pluim waard voor iedereen maar onderstreept ook 
het belang van een breed scala aan activiteiten met een verscheidenheid in benodigde vaardigheden 
en interesse zodat er voor elk wat wils is.  
 
Programma Commissie 
 
De programmacommissie bestond gedurende het seizoen 2017/2018 uit Bert Verschure, Frank Staal 
en Jan van Wijngaarden (voorzitter). De commissie is ondersteund door Wendy, de secretaresse van 
Jan zijn bedrijf JM Corporate Finance. Wendy heeft gedurende het jaar “het programma” bijgehouden 
en wekelijks, donderdag eind van de middag, doorgegeven aan de Rotary leden. De 
programmacommissie is 3 keer bij elkaar gekomen teneinde het programma voor het komende 
halfjaar in te plannen. Onder het genot van een drankje vonden deze sessies plaats in het kantoor van 
Bert te Raamsdonk. Gelukkig hebben we het afgelopen jaar weinig te maken gehad met afzeggingen 
door sprekers. Jan heeft diverse malen aangegeven dat het programma uiteraard vanuit de ledengroep 
dient te worden vormgegeven, en daar is dankbaar gebruik van gemaakt. Diverse leden opperden 
regelmatig leuke ideeën voor sprekers en bezoeklocaties welke vervolgens konden worden ingepland. 
De programmacommissie bedankt derhalve ieders input en bijdrage in dit kader en verzoekt de leden 
hiermee door te gaan !  

 
 
Het aantal zogenaamde “Rotary Lights” is het afgelopen 
jaar derhalve beperkt gebleven tot 1 a 2 maal. De 
programmacommissie geeft zoveel als mogelijk in de 
planning aan wie de betreffende avond verzorgt, dit kan 
een andere commissie zijn of iemand die een idee heeft 
aangedragen. Het verzoek is uiteraard aan alle leden om de 
planning tijdig door te nemen en zorg te dragen voor 
opvolging en het regelen van de betreffende sprekers. Dit 
voorkomt “last minute” verrassingen en het herschikken van de planning. We hebben een breed 
gevarieerd programma weten te realiseren naast de gebruikelijke club events; bedrijfsbezoeken bij CSI 
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en een glastuinbouwbedrijf, lezingen over onder meer; vermogensbeheer, een pluktuin, Edward Tesla, 
het Tico Huis, de wens ambulance en de stamboom van Europese talen. Maatschappelijke 
onderwerpen die werden gepresenteerd door eigen leden of derden. Ook is afgestemd met de Witte 
Leeuw en de leden dat het best een keertje mag voorkomen dat op een reguliere avond “een vakantie” 
wordt ingepland ofwel dat de reguliere avond niet doorgaat aangezien de verwachting bestaat dat, 
bijvoorbeeld vanwege een vakantieperiode of bepaalde feestdagen, het aantal verwachte aanwezige 
leden beperkt zal zijn (minder dan 15). De programmacommissie kijkt derhalve tevreden terug op een 
mooi jaar 2017 /2018 met dank aan allen, immers het programma “is voor en door de leden”. De 
programmacommissie heeft er nog steeds zin in en heeft aangegeven de commissie in dezelfde 
samenstelling gedurende het jaar 2018/2019 te willen continueren indien de leden en het bestuur 
hiermee akkoord kunnen gaan. Bij deze tevens dank aan de commissieleden Frank en Bert. Tot later. 
Jan van Wijngaarden (Voorzitter programmacommissie) 
 
WEBSITE Rotary club Geertruidenberg 
Pieter en Rijn hebben afgelopen tijd zich bezig gehouden met het revitaliseren van onze eigen website. 
Er komt een openbaar gedeelte en een besloten gedeelte voor uitsluitend leden. Belangrijk wordt het 
vullen van de content van de website. Hierover dienen nog nadere afspraken gemaakt te worden wie 
hiervoor verantwoordelijk is. De voorzitters van de commissie en avenues lijken de aangewezen 
personen. Voorlopig is Pieter bereid om als content manager van de club te fungeren. Geprobeerd 
wordt om de nieuwe website nog in april 2018 in de lucht te hebben met het oog op de publiciteit 
rondom de doof blinden dag. 
 
BBQ en nieuwjaarsreceptie door Peter “c1000” Verschuuren 
 
Op 22 augustus was de jaarlijks BBQ bij de voorzitter en deze vond dan ook plaats op het erf van Peter 

“broccoli” tegenover de 
Lambertuskerk. Het weer 
was schitterend en het eten 
werd voortreffelijk bereid 
door masterchefs Peter 
“c1000” en Jaap. Hans bood 
de club een enorme fles wijn 
aan om af te sluiten dat zijn 
scheiding eindelijk geregeld 
was. Frits had zich ziek 
afgemeld. Het bleek een 
voorbode van wat nog komen 
ging.  
 

De nieuwjaarsreceptie is normaliter bij de voorzitter, maar vond deze keer plaats bij  
Peter en Anneke Verschuuren in de Diepenbrockstraat. Met een hapje en een drankje werd het een 
gemoedelijke avond waar we gelukkig Frits konden verwelkomen die weer voor het eerst aanwezig 
was sinds zijn afmelding bij de BBQ. De voorzitter blikte in zijn nieuwjaar toost vooruit richting het 
nieuwe jaar.  
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Kerstdiner 
Xandra Broeders, Anneke Verschuuren en Greet van Wijngaarden hebben op verzoek 
van Peter Verschuren het voortouw genomen bij de organisatie van het kerstdiner. 
Met een drietal bijzonder gezellige vergaderingen was alles in kannen en kruiken en 

stevenden we af op een topopkomst. De Witte Leeuw was het decor van deze bijzondere avond die 
supergoed verzorgd was door de Witte Leeuw. Helaas kreeg Jack kort tevoren ernstige 
gezondheidsproblemen en moesten wij hem en Henke missen op deze avond. 
 
Attendance Commissie (Jaap Schipper) 
 
Dit rotaryjaar zijn er 48 bijeenkomsten geweest. Als extra zijn opgenomen de bijeenkomsten 20 januari 
en 21 april met onze zusterclub in Emsdetten alsmede de seniorentocht op 9 juni. 
 
Het bestuur heeft 4 leden 
vrijgesteld van hun 
attendanceplicht, te weten 
Piet Hommel, Pieter van der 
Veeken, Peter (C1000) 
Verschuuren en Jaap 
Schipper.  
 
Het totale percentage 
attendance is dit jaar op 
69,8% uitgekomen. Een 
perfect resultaat.  
 
 
Jaarverslag Avenue Community Service 2017-2018 
 
Samenstelling: 
Hans Marquart, Paul Smits, Frank Staal, Marcel Voeten en Gert van de Weerd (voorzitter) 
 
Vergaderingen: 
In dit verenigingsjaar is er drie keer vergaderd: 
op woensdagavond 31 mei 2017; maandagavond 25 september 2017 en maandagavond 12 maart 
2018; telkens ten kantore van Hans Marquart 
 
Onderwerpen: - begroting 2017-2018, Peru-gelden (o.a. als spaarpotje voor de dovenblindendag), de 
seniorendag (zelfde bedrag) , onvoorzien € 150,= (voor een presentje voor een spreker e.d.) 
-  inventarisatie van de instellingen voor mensen met een beperking in ons servicegebied: waar is 
behoefte aan? Hoe kunnen wij als Rotaryclub behulpzaam zijn? 
- aandacht voor deze instellingen in het jaarprogramma 
- nationale schoonmaakdag 
- kinderboerderij De Kromme Akker te Geertruidenberg (avond op 7 november, die niet doorging om 
de vertegenwoordiger van de kinderboerderij te elfder ure verhinderd was; huidige voorzitter: 
mevrouw Barbara Betzold) 
- pontje Donge en Amerstroom (Initiatief van Mr. W.A.D. Harberden) 
-  Angelusklok voor de Lambertuskerk te Raamsdonk 
- bijdrage groot € 568,= voor het project Dorpspluktuinen in de gemeente Drimmelen 
- beweegtuin voor ouderen in de gemeente Geertruidenberg (avond op 29 mei door Marina Kloonen-
Poppe, beweegcoach zorgorganisatie Het Hoge Veer) 
- criteria voor de sponsoring van projecten 
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Voorkeur verdienen projecten, die: 
1) binnen ons servicegebied (gemeente Geertruidenberg en omgeving) vallen; 
2) geen incidenteel karakter, maar een looptijd van meerdere jaren hebben; 
3) om een fysieke bijdrage van leden van onze club vragen, zodat ze samenbindend werken; 
4) regelmatig verantwoord worden, zodat de besteding van gelden en de voortgang van het 

project te volgen zijn; 
5) aansluiten bij het gedachtegoed van RCG. 

Voorbeelden: 
- faciliteren van kansarme individuen; 
- verstrekken van microkredieten (in overleg met andere serviceclubs); 
- stichting inloophuis Poppy’s in Oosterhout; 
- Liliane fonds; 
- contact met RC Hermanus in Zuid-Afrika om hen bij zaken, die zij oppakken, te ondersteunen. 
 
Geertruidenberg, 12 juni 2018 
Gert van de Weerd 
 
Sloop De Riethorst Venestraat, kans voor Kozmin 
 

Al op 25 april 2017 starten we met 
het verzamelen en sorteren van de 
keukenmaterialen van Riethorst 
zodat we deze een tweede leven 
konden geven in Poolse Kozmin. 
Eigenlijk was dit een vervolg op een 
eerdere van de club helemaal uit de 
beginjaren. Ook toen was Piet van 
Dortmont destijds keukenmanager in 
de Riethorst de motor achter het 
project en dit was tevens nu het 
geval. Wat nemen we mee? Hoe 
laden we het meest efficiënt in? Het 
ging wat onwennig maar allengs 
kwam de vaart erin en verdween de 

ene na de andere vracht goederen naar de bouwhal in Raamsdonksveer.  
 
Terwijl Piet alle materialen oppoetste, verpakte en klaargezette, zaten wij ook niet stil en werd door 
ons oud lid Astrid van de Noort het transport geregeld. Omdat de bouwhal weer in oktober in gebruik 
genomen ging worden door de verschillende 
carnavalsclub voor het bouwen van hun 
wagens was dit de deadline waar we naartoe 
moesten werken. Met de nodige inspanning 
was het gelukt om tijdig klaar te zijn en op 22 
september werd de vrachtwagen volgeladen.  
 
Het mooie van dit project was de essentiële 
steun die we kregen van oud leden Gijsbert 
Both, Sjaak de Roon en Astrid waarmee 
tevens blijkt dat een goede band met de oud 
leden zeker toegevoegde waarde heeft voor 
de club.  
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EINDVERSLAG RCG DOOFBLINDENDAG OP 12 MEI 2018 IN RAAMSDONK   
 
In 2016 hielden twee bestuurders van de Nederlandse Stichting voor Doofblinden 
(NSvD), mevrouw Thea Cattie en mevrouw Willy Bruijns, een presentatie over 
doofblindheid tijdens een reguliere bijeenkomst van de Rotary Club 

Geertruidenberg (RCG). Deze presentatie gebeurde op initiatief van een van de leden van RCG, de heer 
Sjaak de Roon. Dit was de eerste keer dat RCG in aanraking kwam met het onderwerp doofblindheid. 
Afgesproken werd dat RCG zich zou beraden of zij, samen met NSvD, een uitgaansdag zou gaan 
organiseren voor doofblinde mensen. In een bestuurlijk overleg van NSvD en RCG op 13 februari 2017 
werd besloten de uitgaansdag te gaan organiseren en wel op 12 mei 2018. Als locatie is gekozen voor 
de Lambertuskerk en het naastgelegen terrein van broccolikwekerij Verschuren, beide aan de Kerklaan 
te Raamsdonk. Broccolikweker Peter Verschuren is tevens de voorzitter van RCG. De Lambertuskerk 
kent niet meer de oorspronkelijke functie voor de eredienst en kan multifunctioneel worden gebruikt. 
De leden van RCG hebben in het verleden met hand- en spandiensten bijgedragen aan de restauratie 
van de Lambertuskerk en hebben daar dus een bijzondere band mee. De twee locaties naast elkaar 
bleken een ideale combinatie op de uitgaansdag voor doofblinde mensen op 12 mei jl., tevens een 
zonovergoten dag. 
 
De uitgaansdag voor doofblinde mensen is een initiatief van NSvD. Zij zoeken er een plaatselijke 
organisatie, bijv. een serviceclub, om de uitgaansdag ter plaatse te organiseren. NSvD draagt zorg voor 
de uitnodiging, het vervoer en de begeleiding van de doofblinden. De RCG zorgt voor de 
fondsenwerving en de sponsoring, voor de feitelijke organisatie door inzet van de leden van RCG, de 
catering en de communicatie in de regio. De uitgaansdag van de NSvD wordt georganiseerd om 
doofblinde mensen elkaar te laten ontmoeten. Doofblinde mensen kunnen door zintuiglijke handicaps 
uitermate moeilijk sociaal contact leggen en onderhouden. Door hun zintuiglijke handicaps is het lastig 
om op iemand af te stappen en een praatje te maken of om iets te ondernemen. Het risico dat deze 
mensen in een isolement komen en in zichzelf gekeerd raken is levensgroot. Dat is een van de redenen 
waarom NSvD periodiek deze uitgaansdag (laten) organiseren. 
 
Ter voorbereiding van de dag heeft RCG een commissie ingesteld bestaande uit de leden Berty 
Broeders, Ron van Dinteren, Gert de Kok, Leo Ligthart, Hans Marquart en Peter Verschuren. Fondsen 
werden aangeschreven, contact met mogelijke sponsors en leveranciers werden gelegd en ideeën over 
de invulling van de dag werden gewisseld. Om nog meer gevoel te krijgen bij het onderwerp hebben 
ca. 20 leden van RCG op 20 maart 2018 een bezoek gebracht aan restaurant Zwart in Breda. In het 
volledige donker werd een maaltijd genuttigd. Op 3 april 2018 heeft Gaby Wynia, een doofblinde 
vrouw, samen met haar tolk Anneloes een presentatie over doofblindheid gegeven tijdens de reguliere 
RCG-bijeenkomst in Raamsdonksveer. Tevens hebben leden van de voorbereidingscommissie 2 
uitgaansdagen voor doofblinden in Asten en Woerden bezocht in 2016 en 2017. 
 
Er hebben ca. 106 doofblinde mensen en ongeveer evenveel begeleiders de uitgaansdag bezocht. 
Samen met de deelnemende organisaties en de leden van RCG waren ongeveer 300 mensen aanwezig 
op de doofblindendag.  
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De dag werd in de Lambertus gestart 
met koffie met worstenbrood, een 
West-Brabantse specialiteit. De dag 
werd officieel geopend door de 
burgemeester van Geertruidenberg, 
mevrouw Willemijn van Hees. Na 
haar openingswoorden hebben ook 
mevrouw Thea Cattie, de voorzitter 
van NSvD, en de heer Peter 
Verschuren, de voorzitter van RCG, 
het woord gericht tot de gasten. 
Aansluitend speelde muziekmakerij 
De Kneuters uit Made 
carnavalsmuziek en ook speelde zij 
tijdens de lunch. 

Als thema voor de dag heeft RCG zich 
laten inspireren door de aanwezigheid 
in de onmiddellijke omgeving van 
militaire organisaties uit het verleden 
en heden. Hoogtepunt was de landing, 
bezichtiging en opstijging van een 
Chinook helikopter van de nabij 
gelegen vliegbasis Gilze Rijen. 
Daarnaast was de historische 
stadsmilitie uit Geertruidenberg 
aanwezig met hun tenten, kanonnen, 
wapens en historische kledij. Het Gilde 
Sint Bavo uit Raamsdonk en het 
Kloveniersgilde Sint Antonius Abt uit 
Terheijden vertoonden hun kunsten 

op het gebied van bazuinen, trommen en vendelen. Het Gilde Sint Bavo liet de deelnemers schieten 
met de handboog op schietschijven. Het Kloveniersgilde toonde hun verzameling ongeladen geweren. 
Vanaf eind van de morgen tot eind van de middag konden de gasten een rondrit maken met 10 trikes 
(driewielmotoren)van de Trikes Club 3Wheels.Er was veel animo om een rondrit te maken door het 
mooie buitengebied van Raamsdonk. 
 
Andere onderdelen van het middagprogramma waren een door leden van RCG aangelegd blote voeten 
pad. Op blote voeten konden onze gasten een parcours betreden met compartimenten met water, 
zand, modder, boomschors, hydrocultuurkorrels en houtspaanders. Twee leden van RCG zorgden er 
voor dat iedereen ongeschonden aan het eind van het blote voeten pad kwam. 
 

 
De drie aanwezige EHBO-ers hadden nauwelijks werk, alleen bij het insmeren van de gasten tegen de 
felle zon waren ze even nodig. Onderdeel van het programma was ook het voorzien in verschillende 
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dranken door middel van een bemande buitenbar en een wijnproeverij waarvoor ook veel animo was. 
Drie dozen wijn gingen in een middag op aan de wijnfijnproevers. 
 
Al deze activiteiten vinden in de buitenlucht plaats, waarbij het prachtige weer ons zeer geholpen 
heeft. Er was een binnen-activiteit in de koele Lambertuskerk:  Dansschool Katie Z uit Raamsdonk. Zij 
melde zich een paar dagen van te voren met het voorstel om te dansen met de doofblinde mensen. 
Een dansschool uit Raamsdonk die gespecialiseerd is in dansen met blinde en dove mensen. Hoe 
toevallig kan het zijn. 

De lunch was buiten op het met 30 
tafels en 200 stoelen ingerichte terras 
op het erf van Peter Verschuren. De 
belegde broodjes, de broodjes kroket 
van Shirley’s Friture die met een 
frituurkar op het terrein aanwezig 
was en de aspergesoep uit het pop up 
restaurant van Peter Verschuren 
lieten zich goed smaken. Ook de 
snackgroenten en -fruit vonden gretig 
aftrek. De dag werd afgesloten met 
een barbecue op het zelfde terrein. 

Door leden van RCG en bevriende kookclubs werd het vlees gebraden, werden de borden opgemaakt 
en uitgeserveerd door de leden van RCG. Het was hard werken om de meer dan 200 mensen op tijd 
van eten en drinken te voorzien, maar het is gelukt. Onze gasten waren tevreden en hadden lekker 
gegeten. 
 
De dag werd afgesloten met dankwoorden van Thea Cattie en Peter Verschuren en een enorme knal 
van het kanon van de Bergsche Batterij. 
 
De uitgaansdag voor doofblinde mensen is voor de deelnemers gratis. Door het aanschrijven van 
fondsen, door de kosteloze deelname van de meeste organisaties, door sponsoring van de catering en 
diverse materialen en door middelen uit enkele Rotary-geledingen kon de dag georganiseerd worden. 
In de bijlage staan de namen van onze sponsors. Met de organisaties die financiële middelen 
beschikbaar hebben gesteld zal nog contact gelegd worden voor de financiële verantwoording. 
 
We zijn er via ons netwerk in geslaagd veel onderdelen van het programma gesponsord  te krijgen, via 
fondsen middelen te verwerven voor het bestrijden van de niet te vermijden kosten en via een grote 
mate van zelfwerkzaamheid de begroting binnen de perken te houden. Nagenoeg alle leden van RCG, 
en een aantal partners, waren op 12 mei actief aanwezig.  
 
We kunnen terug kijken op een prachtige dag. 
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Senioren dag Rotary Geertruidenberg  
 
Afgelopen zaterdag 9 juni was het weer 
zover, het jaarlijkse dagje uit 

georganiseerd door Rotary Club Geertruidenberg. Elk jaar 
wordt hier naar uitgekeken door de bewoners van de 
omliggende verpleeg en verzorgingshuizen. Dit jaar waren 
de gasten afkomstig uit Mauritsstaete  in Geertruidenberg, 
Rivierzicht in Raamsdonksveer. De Wijngaerd in Made, De 
Dotter in Hank, De Stroming in Waspik en De Riethorst en 
Slotjesveste in Oosterhout. Het weer was prima, niet te 
koud, niet te warm en vooral droog. De rolsstoelbussen 

van Berm taxibedrijf arriveerden precies op 
het afgesproken tijdstip, 9.00 uur om de 
mensen op te halen, die natuurlijk al met veel 
enthousiasme en in een uitgelaten sfeertje 
stonden te wachten. We vertrokken naar het 
Brabants museum Oud Oosterhout, gelegen 
aan de Bredaseweg waar we werden 
ontvangen met koffie, thee en iets lekkers. In 
het kort komt het er op neer, dat de 
geschiedenis van Oosterhout is nagebouwd in 
een openlucht tuin als een soort Madurodam, 
met daarom heen huizen waarin het leven 
van de mens gedurende de afgelopen eeuw 
ten toon wordt gesteld, in al zijn facetten. Het 

fijne was ook dat er vanuit de Rotary club Geertruidenberg 25 leden waren meegekomen, om de 
rolstoelen te duwen, een arm aan te reiken, een praatje te maken en de mensen te helpen waar het 
nodig was. De rondleiding duurde een kleine twee uur, maar de tijd was te kort om alles te kunnen 
zien, maar dat komt zeker een volgende keer. Het museum Om 12.00 uur stonden de rolstoelbusjes al 
weer klaar om de gasten naar zorgcentrum Mauritsstaete in Geertruidenberg te brengen, waar  de 
ontvangst ook helemaal geweldig was. Een super lunch met huis gemaakte soep, rijkelijk voorzien van 
zelf  gedraaide soepballen, het bekende broodje kroket, luxe broodjes en fruit zorgde voor een volle 
maag en was een mooie onderbreking en aanloop op weg naar het middagprogramma. Tegen de klok 
van 14.00 uur ging de schuifwand tegen de muur en zagen we het inmiddels steeds bekender 
wordende zangduo TON&TON uit Raamsdonk, bekend om zijn veelzijdige programma qua muziek 
keuze. Allerlei liedjes, modern, hedendaags of uit het verleden zoals de sixties, de seventies en de 
eighties, Nederlands of Engelstalig kwamen voorbij. Er werd stil geluisterd en genoten maar ook 
gedanst door de gasten, het bedienend personeel van Mauritsstaete en de begeleiders. Van Guus 
Meeuwis, naar ABBA, Boudewijn de Groot. Wim Sonneveld en nog zovele andere artiesten kwamen 
voorbij via Liedjes om mee te zingen of te luisteren . Bijzonder was ook dat de Rotary club ook alle 
overige bewoners van Mauritsstaete en de aanleunwoningen had uitgenodigd om dit muzikale 
optreden bij te wonen. Zeker op zaterdagmiddag was dit een welkome verrassing voor de mensen uit 
de buurt en nog meer toen bleek dat alle drankjes gratis waren. De advocaat met slagroom werd 
rijkelijk geschonken. In een mum van tijd was het alweer 16.00 uur en was het tijd om naar huis te 
gaan, want buiten stonden de rolstoelbussen al weer klaar. Moe, maar voldaan en blij werd deze 
middag met een bloemetje en een dankwoordje afgesloten. Met een knipoog en een lach riepen 
sommige bewoners uit de verte op weg naar buiten “tot volgend jaar”.  En dat gaat zeker gebeuren, 
want dan wordt het de 10e keer dat de seniorentocht wordt georganiseerd.  
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Verslag Vocational Service van Rotaryclub Geertruidenberg 2017-2018 
 
Bij het begin van het bestuursjaar met Voorzitter Peter Verschuren is mij verzocht door 
de voorzitter of er voor dit jaar 1x avondje van 6 + 1 beroeps praatje + 1 levensbericht 

en eventueel 2x over ethiek van de club dus eigenlijk 5 avonden om te organiseren. De vocational 
commissie bestaat dit jaar uit Piet Hommel, Henk v.d. Hout, Kees Bergmans en vz Wim de Jong. 
Eerlijkheid gebied te schrijven dat e.e.a. NIET gelukt is om diversen reden wel of niet gemotiveerd. 
Op 31 oktober was Maarten Steenbeek uitgenodigd van Rotaryclub Middelburg om deze avond te 
verzorgen onder het motto “Ethiek in het kader van Rotary”. Een zeer geslaagde avond jammer dat er 
maar 16 leden aanwezig waren. 
Het “Avondje van 6” op 13 maart  is door 21 leden bezocht bij 3 gastheren t.w. Piet Hommel 8x Marcel 
Voeten 7x en Wim de Jong 6x. Bijzonder leuke en gewaardeerde avonden die de community van de 
club alleen maar verstevigen. Wat opvalt is dat het bijna ieder jaar dezelfde leden hieraan deelnemen. 
De organisatie was in vertrouwde handen van Kees Bergmans. 
Er was een beroepspraatje geplant op 24 april maar deze avond is in Rotary Light omgezet. 
Op 15 mei was er een levensbericht geplant en doordat enkele nieuwe leden eerst nog een 
levensbericht willen meemaken zou Wim de Jong voor de 2e keer een levensbericht doen. Helaas is 
dit levensbericht niet doorgegaan, overigens zonder enig overleg, omdat er 2 deelneemsters van Ryla 
verslag kwamen doen. 
 
Hank, 2 juni 2018 
 
Film première commissie (Nick, Berty, Frits, Pieter en Adri) 
 
Op 16 november 2017 presenteerde RCG tijdens de jaarlijkse benefietavond de film Murder on the 
Orient Express. Dit is een verfilming van de detectiveroman van Agatha Christie’s reeks over Hercule 
Poirot, met als hoofdrolspelers o.a. Penelope Cruz, William Dafoe, Johnny Depp en Michelle Pfeiffer. 
Tussen twee zaken door reist de beroemde detective Hercule Poirot met de Oriënt-Express. Op de 
trein wordt hij benaderd door Samuel Ratchett ,een van zijn medepassagiers, die vreest voor zijn eigen 
leven en de hulp van Poirot vraagt. Poirot gelooft er echter weinig van, en weigert de opdracht. De 
volgende ochtend wordt Ratchett echter vermoord teruggevonden. Poirot moet in een race tegen de 
klok de moordenaar vinden, die zich onder de andere passagiers bevindt.  
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De kaartverkoop voor deze editie van de benefietavond kwam binnen onze club door m.n. 
gezondheidsperikelen laat op gang. Het uiteindelijk resultaat was toch een zeer acceptabele bezetting 
met 25 bedrijfslogo’s op het grote scherm, 175 mensen in de zaal en 16 bezette ‘loveseats’. Het is 
jammer dat slechts 19 van de 28 leden zich dit jaar echt voor de kaartverkoop hebben kunnen inzetten. 
Gelukkig waren er ook een zestal leden die als goed gebaar een financiële bijdrage aan de organisatie 
leverden voor het regelen van hapjes en drankjes. 
 
Uiteindelijk kon een mooie bijdrage aan de clubkas voor ondersteuning van de goede doelen worden 
toegevoegd. Dit jaar waren dat het 
Nationaal MS-fonds, Stichting 
Wensambulance Brabant en de vrijwilligers 
van Hospice Careyn te Breda. Deze 
organisaties presenteerden zich ook op de 
avond zelf en we hadden vrijwilligers van 
hen uitgenodigd om als VIP de film te 
bezoeken. Daarnaast leverden we een 
bijdrage aan de aanschaf van een 
rolstoelbus voor een mindervalide 
plaatsgenoot. Van het overige deel van de 
opbrengst konden we onze jaarlijkse 
Seniorentocht en een deel van de 
Doofblindendag organiseren. 
 
Tijdens de evaluatie van de film zijn met onze gastvrouw van Servicebioscoop Hollywoud op een 
prettige en constructieve manier afspraken gemaakt voor de organisatie op de derde dinsdag van 
november in het volgende jaar. 
 
Paul Harris Lezing Arnold Roosendaal 
 
Op 27 februari hadden we onze jaarlijkse Paul Harris lezing. Arnold nam ons mee in de nieuwe wet op 
de inlichting- en veiligheidsdiensten ook wel bekend als “sleepwet”. Het bleek een onderwerp met veel 
aantrekkingskracht en dat bleek onder andere uit de aanwezigheid van veel oud leden en partners die 
de maaltijd mee genoten in de Rabobank.  
 
Na het openingswoord door directeur van de Rabobank Gerard Zagers en voorzitter Peter Verschuren 
was het woord aan Arnold die de geboeide toehoorders meenam in het proces van deze nieuwe wet. 
Arnold lichte toe dat iedereen wel voor een nieuwe wet was om de hiaten te dichten die nieuwe 
technologische ontwikkelen met de bestaande wetgeving hadden doen ontstaan, maar dat er (terecht) 
kritiek was op gevoeligheden in de privacy en onafhankelijkheid van het toezicht met deze nieuwe wet.   
 
Op de borrel achteraf was het nog gezellig babbelen en werd nog naarstig afgetast of er wellicht 
potentiele leden te strikken waren.  
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Youthservice 
 
De avenue youthservice bestond in het verslagjaar uit Florian (voorzitter), Peter 
“broccoli”, Rinus, Pieter en Marcel.  

 
De avenue heeft zich aangesloten bij het bestaande jobxperience 
project van de gezamenlijke clubs uit Oosterhout en de 
voorbereidingen hiervan begonnen al in juni. Pieter, Peter en 
Rinus hebben namens onze club een steentje bijgedragen. 
Jobxperience beoogt om jongeren een nadere kennismaking met 
een beroep of vakgebied 
te laten beleven  zodat 
deze een meer 
gemotiveerde keuze 
kunnen maken voor een 

vervolgopleiding. 
Jobxperience is 
toegankelijk voor 
leerlingen van Het 

Oelbert (gymnasium), Frenken (havo/vwo) en Effent (vmbo).   
 
Op 3 maart was Peter “broccoli” de gastheer van een twintigtal belangstellenden op een 
informatiemiddag voor de internationale vakantiekampen die overal over de wereld door Rotary 
worden mogelijk gemaakt. Door goede contacten te maken tijdens de hondenwacht met de 
Oosterhoutse contactpersonen Frits Rohof en Diana Nooten was het in dit geval een koud kunstje. 
Belangstelling was er van jeugdigen van de Clubs uit Oosterhout en Waalwijk.  Namens onze club was 
Nick met zijn dochter Teuntje aanwezig.  
 
Op 30 januari 2018 vulde de avenue een avond in het programma met een lezing door Frits Stavast 
over Rotoract en Interact. Hij werd hierbij ondersteund door Iris Klingeman van Interact club 
Zwijndrecht. Met name Interact dat zich richt op jongeren tot en met de middelbare school lijkt veel 
potentie te hebben en Interact clubs schieten als paddenstoelen uit de grond met relatief weinig 
ondersteuning van de moederclub. Rotoract voert momenteel een kwijnend bestaan wat met name 
komt doordat de deelnemers binnen de club vanwege studie of beëindigen studie steeds uitwaaieren. 
De avenue wil gaan bekijken of het mogelijk is in haar werkgebied met het Dongemond College wellicht 
met ondersteuning van Rotary Club Woudrichem een Interact Club te vormen als bron voor 
toekomstige Rotarians.  
 
Op 15 mei is door Aimee Adriaansen en Shannon de Vet verslag gedaan van hun ervaringen met RYLA 
(Rotary Youth Leadership Award) in conferentiecentrum Bovendonk in Hoeven. RYLA is al jaren een 
vast gegeven binnen onze club en wordt door Rinus als assessor ondersteund. We willen proberen om 
in contact te blijven met alumni zodat we deze in de toekomst weer kunnen benaderen om nog eens 
terug te kijken en mogelijk lid te worden.  
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Avenue International (Leo, Frits, Adri, Rijn) 
 
Jubileum Duitse vrienden 
Net iets later opgericht dan wij hadden ook onze Duitse vrienden hun jubileum viering 

en wel op 22 januari 2018 .We konden met een mooie delegatie naar Duitsland afreizen. Het werd een 
bijzonder mooie avond 
waarbij uitgebreid werd 
teruggeblikt op alle 
prestaties van RCE. Naast 
wijzelf waren er ook 
delegaties van alle 
buurclubs en de 
feestlocatie was dan ook 
zeer goed gevuld. Na de 
maaltijd en de speeches 
was er nog tijd om te 
dansen en ook jullie 
voorzitter moest er aan 
geloven. De quickstep 
dansen op een cha-cha-cha is best een uitdaging…. 
 
 
Rotaryclubs Geertruidenberg en Emsdetten naar Leeuwarden. 
  

Op 21 april 2018 is de Rotaryclub 
Geertruidenberg samen met zijn 
twinningclub uit Emsdetten (D) naar 
Leeuwarden geweest. Zowel voor de 
Nederlandse als de Duitse deelnemers was 
dit en boeiende en leerzame dag met 
zomerse temperaturen, en een voor enkelen 
een hernieuwde, en voor velen een nieuwe 
kennismaking met een moderne en 
tegelijkertijd historische stad. Naast de 
gebruikelijke uitwisseling en versterking van 
de sociale contacten tijdens lunch en diner, 
heeft iedereen genoten van de leerzame 
stadswandeling en het bezoek aan het 
Keramiek Museum. De Mata Hari 
tentoonstelling was helaas voorbij, maar 
door het bezoek aan het Princessehof zijn wij 

weer geheel op de hoogte van de relatie van stammoeder Maria Louise en de huidige Europese 
vorsten. Velen uitten de wens zeker terug te willen keren, hetgeen getuigt van een geslaagd 
evenement! 
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25 jarig Jubileum Rotary Club Geertruidenberg 30 september 2017 
 
Na een lange voorbereiding door de DIES commissie bestaande uit Paul, Leo, Wim en… 

konden we ons verheugen op wat een bijzondere en zeer geslaagde jubileum viering mag heten.  
 
Als het decor van de viering was gekozen voor het 
vertrouwde terrein van “onze kerk” in Hooge 
Zwaluwe. Behalve leden en partners waren ook de oud 
voorzitters en onze Duitse vrienden uitgenodigd van 
wie we er velen konden begroeten.  
 
Het programma bestaand uit een mooie mix van korte 
toespraken door de voorzitter en zijn Duitse evenknie, 
oud voorzitter René Wijffels en de gouverneur Peter 
Blankenstein afgewisseld met de uitnodigende muziek 

van Opera “Per Tutti” en natuurlijk lekker eten en drinken.  
 
Als klap op de vuurpijl had gouverneur Peter Blankenstein nog een verrassing in petto. Bij maar liefst 
vier leden werd de Paul Harris Fellow opgespeld.  
 

 
 
Maatjesdag 
 
De jaarlijkse maatjesdag op 19 juni barste in het verslagjaar bijna uit zijn voegen door een grote 
opkomst van partners, oud leden en Duitse vrienden. Het was een zonovergoten editie van wat nog 
slechts een voorproefje was van een zomer met uitzonderlijk veel zon en weinig regen. De sfeer was 
bijzonder goed en de fellowship werd aan alle kanten versterkt.  
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Bestuur 
 

Het bestuur bestond in het verslagjaar uit Peter Verschuren, Rijn Langenhuijsen, Berty Broeders, Frank 
Staal, Gert de Kok, Jack Spoorenberg (tot en met december 2017 ) en Pieter van der Veeken (vanaf 
januari 2018) 
 
Het bestuur kwam maandelijks bijeen ten kantore van Berty aan de Walgang te Geertruidenberg. We 
zijn helaas geconfronteerd met een ernstig zieke Jack, maar gelukkig kon Pieter hem per direct kundig 
vervangen.  
 

Het bestuur heeft positief gereageerd op verzoeken om 
een bijdragen van de pluktuin in Hooge Zwaluwe en van 
fight 4 cancer. Diverse andere verzoeken (waaronder 
een verzoek van het Veerse IJsplein) om een bijdrage zijn 
afgewezen.  
 
The Rotary Foundation is gesteund met een dotatie in 
het Annual Fund en via de verkoop binnen de club van 
de End Polio Now tulp 
 

Het bestuur heeft het initiatief genomen om in de notitie “nagelaten betrekkingen” te komen tot 
richtlijnen hoe we omgaan met onze oud leden en wat er dient te gebeuren bij overlijden van een lid.  
 
Eindejaarsuitje  
Normaliter is het eindejaarsuitje een kolfje naar de hand van de voorzitter, maar Peter “broccoli” zag 
de bui al hangen en kon gelukkig een beroep doen op Xandra Broeders om hem bij te staan met de 
organisatie van het eindejaarsuitje. Het werd een dagje Maastricht en zoals eigenlijk de hele zomer 
was het ook op deze 7e juli prachtig weer. Na een lunch in de statige Buitenplaats Vaeshartelt hadden 
we een rondleiding door het mooie Maastricht. Na een terrasje in de middag werd het diner genoten 
bij Sofa en keerden we voldaan huiswaarts.  
  
Bestuurswisseling 
 

Voor de verandering eindigen we bij het begin. Rijn slaakte 
een zucht van verlichting toen hij de voorzittershamer door 
kon geven na twee jaar voorzitterschap. Gelukkig had ik 
minder zorgen over mijn opvolging en hopelijk kunnen we 
dit voor de toekomst zo houden. Het is eigenlijk een 
voorwaarde voor een ontspannen voorzitterschap. 
 
Ik kijk terug op een bijzonder mooie periode en ik kijk er 
naar uit om binnen de club zoveel als ik kan de schouders 
er met jullie onder te zetten. Er is nog veel te doen.  
 
 
Jullie allen bedankt voor jullie steun die ik reeds mocht 
ontvangen lang voordat ik aan de klus begon bijvoorbeeld 
bij de discussieavond.  
 
Super bedankt!!! 
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Vooruit! nog eentje dan 😉 
 
 
 
 


