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KIWANISCLUB VEENDAM 

Verslag - bijeenkomst 6 november 2019 

Locatie: Parkzicht 
Aanvang: 19.30 uur  
 

Aanwezig:  

Luppo Diepenbroek, Hasine van den Ende, Jan Harttekamp, Marianne Hesse, Gert-

Jan Hoving, Ria Jager, Heleen Klatter, Erwin Koster , Karin Lodewijks, Henk Moorlag, 

Eric Nijsten, André Oldenziel, Mark Rotman, Gerard van der Scheer, Alex Slagter, 

Simon Scholtens, Alida Schonewille, Henk Spelde, Wim Thiewes, Ans Timmerman, 

John Wichhart. 

Afwezig m.k.:  
Paul Brakel, Ina Burema, Edwin van Calkar. Karel Geijzendorffer, Anneke Mossou, 

Rutger Niewold, , Moniek Perdok, Roelf Smit, Reinder Trip, Rob Willems. 

Afwezig z.k.:  

 
1. Opening / afmeldingen 

 

2. “Memory Melody” – John Wichhart –  

John trapt af met het nummer Rollercoaster van Danny Vera, een liedje dat goed past 

bij de 8-baan waarin zijn leven de laatste jaren heeft verkeerd.  

 

3. Verslag vergadering 18 september 2019 

Het verslag wordt zonder wijzigingen goedgekeurd en vastgesteld. 

 

4. Mededelingen  

Bericht van Rob Willems per e-mail van maandag 4 november 2019.    

“Het gaat goed met mij na de operatie. Hartritme nog steeds prima. Inmiddels ook 

weer aan het werk gegaan. Dank voor de belangstelling vanuit Kiwanis die ik heb 

mogen ontvangen! “  

Op dinsdagavond 5 november een vervolgmail met het bericht: “Gisteravond toch 

weer hartritmeproblemen gehad. Mijn hart ging plots veel te snel. Voor onderzoek 

naar ziekenhuis geweest. Inderdaad hartslag veel te hoog. Verder geen andere 

afwijkingen. Waarschijnlijk is het nog een na-effect van de operatie (dat komt vaker 

voor), gecombineerd met de verkoudheid die ik heb. Na een paar uur zakte het weer 

en kon ik naar huis. Het is nu ook weer normaal.  Advies van mijn hele omgeving: 

doe het echt rustiger aan ...... dat doe ik dan ook maar.”  
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5. Jaarrekening 2018- 2019   

Mark distribueert een kopie van zijn jaarrekening onder de aanwezigen en licht die 

kort toe. Het bestuursjaar werd afgesloten met een positief saldo van  

€ 948,45, ruim € 900 meer dan begroot.   

 

6. Verslag kascommissie (Heleen en Allex) 

Heleen rapporteert namens de kascommissie de jaarrekening 2018-19 gecontroleerd 

en akkoord bevonden te hebben. De jaarrekening ziet er prima uit. Op voorstel van 

de kascommissie wordt het vorige bestuur decharge verleend voor het gevoerde 

financiële beleid.  

 

7. Benoeming kascommissie 

Van de huidige kascommissie blijft Heleen nog een jaartje aan terwijl Allex vervangen 

wordt door Simon Scholtens. De vergadering gaat per acclamatie akkoord met de 

benoeming. 

 

8. Begroting 2019-2020 (bijlage) 
De begroting 2019-20 werd met de agenda aan alle leden gemaild en wordt daarom 

niet op papier uitgereikt. Penningmeester Alida geeft een korte toelichting waarna de 

begroting door de aanwezige leden wordt goedgekeurd. 

 

9. Evaluatie activiteiten: 

a. Kampeerweekend 27-29 september jl. 

Hasine spreekt namens de deelnemers. Het was erg gezellig. Leuk was de 

aanwezigheid van de kinderen van Mark. Er werd lekker gegeten en gedronken, 

gewandeld en een bezoek gebracht aan het Cuby-museum in Grolloo. Vanwege 

de regen wel wat eerder naar huis gegaan dan gepland. Maar ondanks het 

slechte weer was toch een geslaagd weekend. 

 

b. Interservice-bijeenkomst 4 oktober jl. 

Volgens Henk M was het met een man/vrouw of 30 en een kort optreden van Eva 

Bos (een voorproefje van haar optreden op 9 november in vanBeresteijn) een 

leuke bijeenkomst.  

 

c. Interservice Besturenoverleg 15 oktober jl.  

John naam hieraan deel namens Kiwanis Club Veendam. De vraag kwam daarbij 

aan de orden hoe de interservice voort te zetten. Leeft de interservice gedachte 

nog wel genoeg, gelet op de tanende belangstelling/deelname? Hoe staat Kiwanis 

Veendam tegenover de interservice? Na enige discussie wordt geconcludeerd dat 

wij er positief tegenover staan en ermee door willen gaan. De vraag is hoe dat bij 

andere serviceclubs is. Zo laat de Round Table het geregeld afweten. En op Gert-

Jans voorstel samen een project te organiseren werd matig gereageerd door 

andere clubs, waardoor het idee een zachte dood is gestorven. Het idee van Gert-

Jan om Café de Engel weer leven in te blazen als de Lions dit niet doen werd 
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positief ontvangen. John koppelt een en ander terug naar de andere service clubs 

in het volgende besturenoverleg. 

 
d. Diner Parkzicht 18 oktober jl. 

Het was een gezellig, lekker etentje en door de invoering van de stoelendans was 

er voldoende gelegenheid om met meerdere deelnemers een levendig gesprek 

aan te knopen.  

 

10.  Jaarprogramma 2019-2020  

John licht een aantal activiteiten op het jaarprogramma toe en stelt de leden in de 

gelegenheid vragen te stellen. N.B. de tweede bijeenkomst van de maand is niet altijd 

op de 3e vrijdag!  

• Kerstmarkt: 21 en 22 december   

De organisatie rondom de kraam en het rooster voor de bezetting is in handen 

van André. We gaan weer erwtensoep en spekkendikken verkopen. Geen 

appeltaart deze keer. Ook wordt er openhaardhout en wijn verkocht. Het hout per 

pallet en de wijn per doos van 6 flessen. Dit is afgestemd met de andere 

serviceclubs waarmee John gisteren overleg heeft gevoerd. De Rotary gaat 

champignons en waarschijnlijk  weer patat verkopen, de Lions braadworst en 

cowboyvlees,  misschien ook poffertjes, en de Round Table gaat hamburgers en 

wienerworst verkopen. 

Gerard vd S maakt een rooster voor de Carrousel en inventariseert alvast de 

interesse om de caroussel te bezetten. 7 leden melden zich spontaan aan. Dat is 

voldoende. John vertelt dat er naast de carrousel ook een Kop-van-Jut komt en 

gelegenheid tot spijkerbroekhangen! Elk uur wordt er een winnaar uitgeroepen die 

een gratis drankje van de carrousel krijgt.  

De opbrengst hiervan is voor het goede doel. Hierover moeten we het nog eens 

worden met de andere deelnemende serviceclubs. In de vergadering van de 

serviceclubs van gisteravond zijn 4 doelen genoemd, per club: 

1 Petje Af -    Kiwanis     
2 Summer Fun - Rotary 
3 Ambulance  Wens -  Soroptimisten 
4 Make a Wish  - Lions  

 Na enige discussie over de voors en tegens van de diverse opties wordt unaniem 

gekozen voor Summer Fun. Het is een op de lokale jeugd gerichte activiteit in de 

zomermaanden en heeft vanwege het lokale karakter de voorkeur als gezamenlijk 

doel. John zal dit communiceren aan Kevin Lamain. 

 

• Nieuwjaarswandeling: 5 januari 

Elect Edwin heeft verzocht om hem dit jaar i.v.m. de zorg voor hun verwachte 

baby vrij te stellen van de organisatie van de wandeling. Hij is ook het nieuwste lid 

van de club. Dus worden twee nieuwe vrijwilligers gezocht om deze taak op zich 

te nemen. Heleen en Hasine melden zich spontaan aan, en Karin wil hen daarbij 

helpen. Dank jullie wel dames!  
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• Ski-weekend: 17-19 januari 

Er hebben zich 15 personen aangemeld bij Alida, die de hotelaccommodatie 

inmiddels al geregeld heeft. 

 

• NL-Doet: 14 maart    

Wie gaat welk doel voorstellen? Gert Jan heeft hierover contact gehad met Ina. 

Zij komt t.z.t. met ideeën hiervoor. 

 

• Home Running Diner: 28 maart 

Onder het motto “never change a winning team” gaan Henk S, Hasine en Wim op 

verzoek van de aanwezigen de organisatie van deze activiteit weer op zich 

nemen. Leden die aan willen haken om t.z.t. de taak van dit drietal over te nemen, 

worden van harte uitgenodigd zich te melden. 

 

• Sight Seeing Run 2020 : 6 juni  

Onnodig om te vragen of het kernteam de run in 2020 weer wil gaan organiseren, 

want dit team is al volop hiermee bezig! Het evenement staat al op de loop-

kalender voor volgend jaar. 

 

11. Lustrumproject  
Wij zijn zeer verheugd dat ons project Kindervakanties door de leden van Kiwanis 

Nederland met het grootse aantal stemmen is uitverkoren als Lustrumproject! Grote 

dank is verschuldigd aan Marianne en Henk S voor hun enorme inzet die tot dit 

mooie resultaat heeft geleid. Het is nu zaak om van het project een succes te maken.  

Marianne en Henk staan reeds in de startblokken, samen met Het Vergeten Kind 

waarmee contact is opgenomen over hoe nu verder. Maar eerst is het even wachten 

op de toegezegde uitnodiging van de landelijke Lustrumcommissie. Die is eerst aan 

zet. Henk en Marianne gaan zeker deel uit maken van die commissie om een actieve 

rol te spelen in het bereiken van het succesvol realiseren van het lustrunproject. Voor 

ons is er ook een lange termijn doelstelling, nl. de continuïteit van het Kinderhotel De 

Burcht. Die moet worden veiliggesteld door een overname door de Stichting Het 

Vergeten Kind. Gesprekken met alle betrokken partijen zijn hierover gaande. Een en 

ander moet gaan leiden tot een overname binnen een termijn van 3 jaar . 

  

12. Stichting Kiwanis Activiteiten 
a. Fundraising: wijnactie 

Gerard roept de leden op hun bestellingen door te geven. Hij heeft pas 11 reacties 

ontvangen voor 75 dozen. Dat is op dit moment genoeg voor de bestelling van 1 

pallet van 100 dozen. Die 25 dozen worden wel gesleten, en een volle pallet scheelt 

20 cent in de inkoopsprijs. Er blijft dan ongeveer 60 cent per fles over voor het goede 

doel. (verkoopprijs per fles is € 4.95 en inkoopprijs  

is € 4,35 incl BTW). Er wordt ook besloten een pallet extra te bestellen voor de 

verkoop tijdens de kerstmarkt. 

 

b.  Donatie: Het BeterBoek 

Gerard meldt dat de Stichting een bedrag van € 360 heeft gedoneerd als bijdrage in 

de productie van 1000 exemplaren van “Het Beter Boek”, een kleurrijk boekje voorde 
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zieke kinderen die opgenomen zijn in de kinderafdeling en dagbehandeling van het 

Ommelander Ziekenhuis in Scheemda. Een ziekenhuisopname is voor een kind een 

ingrijpende gebeurtenis. Zeker voor heel jonge kinderen. Een goede voorbereiding en 

begeleiding kunnen veel angst en onzekerheid wegnemen. Het BeterBoek helpt 

hierbij. Een exemplaar van het boekje, met daarin het logo van Kiwanis Club 

Veendam, gaat rond ter inzage. 

c.  Gezondheidscentrum Lloyd’s Terras 

Het stichtingsbestuur is in gesprek met de binnenhuisarchitect van het 

gezondheidscentrum over de inrichting van een kinderhoek waarvoor een financiële 

bijdrage in het vooruitzicht is gesteld. Beweging en gezonde voeding zijn hierbij 

aandachtspunten. De architect is goed thuis op het gebied van het aanbod van 

geschikte materialen voor de inrichting van de kinderhoek en komt binnenkort met 

een paar alternatieven waar dan uit gekozen kan worden. Met een donatie beoogt 

Kiwanis Veendam niet alleen iets voor kinderen in de regio te betekenen, maar ook  

meer naamsbekendheid te verkrijgen. Marianne adviseert ook contact op te nemen 

met Het Vergeten Kind, want zij hebben veel kennis op dit gebied.  

13. Ledencommissie  
Ans meldt dat een potentieel nieuw lid heeft afgehaakt omdat zij niet verhuist naar 

Veendam maar naar een andere plaats. De pijplijn is hiermee leeg geraakt. De leden 

worden opgeroepen in hun netwerk te zoeken naar mogelijk geschikte nieuwe 

kandidaten.  

 

14.  Rondvraag/ WVTTK 
Simon: wordt er een archief van alle vergaderstukken e.d. bijgehouden over de 

jaren? Wie doet dit en waar wordt het archief bewaard. Antwoord: alle 

vergaderstukken worden op de website geplaatst. De vraag of er daarvan een back-

up gemaakt en bewaard wordt neem het bestuur mee en komt daarop terug.  

Henk M: we gaan morgen (donderdag) om 15.00 uur weer houtkloven. De dinsdag 

is hiermee komen te vervallen. Ook gaan we op zaterdagen om 9.00 uur kloven met 

degenen die door de week niet kunnen i.v.m. hun werk. Vrijwilligers worden gevraagd 

zich aan te melden, ook de dames, want er moet niet alleen gekloofd maar ook 

gestapeld te worden! Er moet weer flink geproduceerd worden om aan de vraag te 

kunnen voldoen, ook die gaat loskomen tijdens de kerstmarkt.  

 

15.  Sluiting  

 

Wel en Wee.  
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Maiden Speech Revival: Allex 

Allex heeft, dacht hij, een stuk of 5 lustrums geleden een maiden speech gehouden die 

de meeste leden destijds niet hebben gehoord omdat ze toen nog geen lid waren. 

Bovendien hield het levensverhaal van Allex 25 jaar geleden niet op en is er het een en 

ander gebeurd dat het vertellen waard is. 

Allex werd geboren in 1951 (is dus al weer 68 jaar)  en ging naar de lagere school De 

School met de Bijbel in de Torenstraat. Daarna naar de hbs in Veendam waar hij 2 keer 

in dezelfde klas bleef zitten. Hij moest toen naar de Ubbo Emmius in Stadskanaal om 

daar de hbs af te maken. In juli 1971 ging Allex in militaire dienst. Zijn nummer was 

511020442, een nummer om nooit meer te vergeten!  Eerst werd Allex gelegerd in Breda 

waar hij een opleiding tot chauffeur kreeg. Eerst op een kleine tweetakt Munga jeep en 

later op een DAF-truck. Aanvankelijk was dat een 1- tonner. Later maakte hij promotie 

naar een 3-tonner en uiteindelijk zelfs naar een dubbel 3-tonner! Wat een carrière! Na 

Breda werd hij overgeplaatst naar Assen. Dat was een prachtige tijd! Hij was er chauffeur 

van een luitenant die verkenner was bij de Veldartillerie. De artillerie schoot op de 

Veluwe met kanonnen en Allex zat dan met die luitenant in zijn jeep tussen de kanonnen 

en het doel (oude tanks enzo)  !?  Wat hij daar deed is ons nog steeds een raadsel 😊 

Na zijn diensttijd had Allex verschillende baantjes. Hij was o.a. verhuizer, legger van 

gaspijpleidingen en slagter (!)  van varkens bij Udema in Assen. Zijn eerste echte baan 

kreeg hij bij de Provinciale Planologische Dienst in Groningen (wat hij daar uitspookte 

werd niet helemaal duidelijk), maar na 1,5 jaar had hij het daar wel gezien en solliciteerde 

hij naar een commerciële functie bij de Noord Nederlandse Zakkenhandel (grote hilariteit 

onder de toehoorders !?), handelend in jute aardappelzakken. Allex voelde zich er niet 

helemaal thuis, want het was een vreselijk gereformeerde club. In 1975 solliciteerde hij 

daarom bij Trelleborg in Hoogezand waar hij werd aangenomen op de afdeling 

accubakken (van zakken naar bakken!) voor fl. 1375 per maand, een destijds voor de 

guldenstijd, vorstelijk salaris.  De onderneming was een dochter van het Zweedse 

Trelleborg AB in de gelijknamige plaats in het zuiden van Zweden. Allex ging eerst voor 

driekwart jaar naar Zweden om daar, wonend in een hotel in Malmö, de Zweedse taal te 

leren gedurende 24 uur per dag (sic!) van een privédocente.  Dat was natuurlijk een 

fantastische tijd! Maar daarna heeft hij nooit meer wat van de docent gehoord. Ook niet 

of er eventueel kinderen werden geboren….Terug in Nederland ging Allex zich bij 

Trelleborg  bezighouden met de wereldwijde verkoop van accubakken en reisde daarvoor 

zowat de hele wereld af, vaak 7 weken achter elkaar. Vooral naar Oost-Europa, Rusland 

(Allex spreekt ook Russisch!) het midden Oosten, Afrika en Australië. Enkele 

hoogtepunten: In Aleppo werd Allex door eunuchen gewassen met  een waterpijpje erbij. 

In Rhodesië ging hij in een bad met opgezette olifantspoten. In Zuid-Afrika kreeg hij van 

een klant, in ruil voor zijn schoenen, een vrijkaartje voor Lady Smith Black Mambazo met 

Paul Simon. In Zambia landde hij met een vliegtuig op een landingsbaan gemarkeerd 

door brandende fakkels. Dat was een mooie tijd. Op tussenstops van het ene naar het 

andere land deed Allex tal van exotische oorden aan met witte stranden en palmbomen, 

zoals de Seychellen, Mauritius, Fiji , Hawaii, Réunion en wat dies meer zij. In Perth, aan 

de hotelbar (vaste prik) kwam Allex in gesprek met een pilot van Qantas, die hem 

uitnodigde om met hem mee te vliegen naar Singapore, nog niet helemaal nuchter ( zeg 

maar nog bezopen) na een nacht doorgezakt te hebben…… 

Naar verloop van tijd raakte rubber voor accubakken uit. Het werd allemaal plastic. 
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Daarom ging Allex over op de verkoop van mengsels voor rubberen producten 

fabrikanten. Dat was niet echt zijn ding. Toen Allex 63 werd en het bedrijf door Trelleborg 

AB werd verkocht aan het zittend management raakte Allex langzamerhand op een 

zijspoor. Toen heeft Allex zijn baas gezegd dat hij wel weg wilde gaan als hij hem een 

aanbod zou doen dat hij niet kon weigeren. Dat deed hij en toen is Allex met een goede 

afvloeiingsregeling vetrokken in oktober 2014 met doorbetaling van salaris en behoud 

van z’n auto tot mei 2015. Toen was hij 40 jaar in dienst en kreeg daarom nog een 

maandsalaris, bruto voor netto, mee. Sindsdien is Allex huisman en pensionado.  

Wel moest hij een tijdje, tot aan zijn AOW-leeftijd in 2017, nog 4 keer in de maand 

solliciteren om zijn aanvullende uitkering te behouden. Allex heeft overal gesolliciteerd, 

zelfs als fysiotherapeut bij Wim!   

Het feit dat hij na 40 jaar trouwe dienst afscheid moest nemen heeft Allex wel 

aangegrepen ondanks de goede vertrekregeling. Wat hem vooral raakte was de 

overgang van het Zweedse Trelleborg AB, dat goed voor haar medewerkers zorgde en 

hen waardeerde, naar het nieuw, jong en ambitieus “hollands” management dat alles 

onder zijn voeten vandaan vaagde. Een hard gelag. Van veel oude klanten kreeg Allex 

daarna nog een woord van waardering. Dit gezegd hebbende onderdrukte Allex door 

emotie en drank overmand nog een snik, waarna een luid applaus uitbrak van de 

aanwezigen voor dit prachtige levensverhaal! 


