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KIWANISCLUB VEENDAM 

Agenda - bijeenkomst vrijdag 22 november 2019 

Locatie: Parkzicht 
 

Aanvang: 20.00 uur  
 
Aanwezig:  

Luppo Diepenbroek, Marianne Hesse, Erwin Koster, Karin Lodewijks,  

Rutger Niewold, Eric Nijsten, André Oldenziel, Moniek Perdok, Mark Rotman,  

Gerard van der Scheer, Alex Slagter, Alida Schonewille, Henk Spelde, Wim Thiewes,  

Ans Timmerman, John Wichhart, Rob Willems. 

Afwezig m.k.:  
Paul Brakel, Ina Burema, Edwin van Calkar, Hasine van den Ende, Karel Geijzendorffer,  

Jan Harttekamp, Gert-Jan Hoving, Ria Jager, Heleen Klatter, Anneke Mossou, Simon Scholtens, Roelf Smit, 

Reinder Trip.  

Afwezig z.k.: Henk Moorlag 

1. Opening/ afmeldingen  

John deelt mee dat het agendapunt “project concert busstation Veendam 2021” van Simon naar 

volgende vergadering is doorgeschoven, omdat Simon vandaag verhinderd is. 

2. “Memory Melody” – Alida 
Alida’s favoriete nummer is “New York, New York” van Frank Sinatra. Alida ging 40 jaar geleden, 

toen ze nog verkering had met Arthur de Raad, met een groot koffer per bus naar vriend Tim in 

IJsselstein.  Het was een nogal bochtig parcours en na drie bochtige bochten stopte de bus en viel 

Alida met koffer en al uit de bus!  Vriend Tim had een enorme platencollectie had. Een van de 

platen die tijdens het eten werden gedraaid was de LP Trllogy: Past Present Future van Frank 

Sinatra uit 1980 met daarop het nummer New York, New York. Alida werd en wordt nog steeds 

heel vrolijk van dat nummer. Het lied is nog steeds actueel voor haar. Het doet haar geloven in 

haarzelf, vooruit te kijken, te gaan met die banaan!  

3. Verslag 6 november 2019 
Met de correctie dat André toch afwezig was m.k. wordt het verslag goedgekeurd. 

4. Mededelingen 
Er zijn geen mededelingen. 

 

5. Lustrumproject, laatste ontwikkelingen 
Volgens Henk Spelde liggen we keurig op schema. A.s. dinsdag gaat Henk en Marianne naar Vianen voor 

een bijeenkomst van de Stichting het Vergeten Kind voor hun zakenpartners. Er vindt een workshop plaats 
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met als thema de Social Impact van goede doelen. Ook is er gelegenheid tot netwerken en kennismaking 

met betrokkenen bij het Vergeten Kind. Op 9 december vindt er ergens in het midden van het land een 

ontmoeting met de landelijke Lustrumcommissie plaats ter kennismaking, om data vast te leggen voor 

volgende bijeenkomsten voor het maken van een projectplan en een communicatieplan. Piet Derks, 

President Elect van Kiwanis Nederland, is daarbij ook aanwezig. 

Onze contactpersoon bij het Vergeten Kind en promotor van ons project, Chablis Platenburg, gaat – mede 

om gezondheidsredenen – de organisatie helaas verlaten. Er is een opvolger waarmee volgende week 

kennis gemaakt wordt.  

6. Activiteiten kalender. 

• Kerstmarkt: 21 en 22 december 

André wordt belast met de organisatie rondom de inrichting en personele bezetting van de kerstkraam. 

De kraam (een partytent van 3 x 3 meter met stroomvoorziening) is besteld en wordt tijdig ter plaatse 

afgeleverd en opgezet (denkt Gerard). Er is ook plek voor een pallet kloofhout en dozen wijn voor de 

verkoop. John verzorgt het transport ervan naar de markt. 

André inventariseert wat er nog meer nodig is voor de aankleding van de kraam (o.a. de Kiwanis-vlag, 

kerstverlichting, een tafel, enz) en regelt een en ander met hulp van de leden. 

We gaan weer spekkedikken en snert verkopen. Er worden vrijwilligers gezocht voor het leveren van 

pannen snert. André maakt een voorlopige indeling van de bezetting van carroussel en kraam en stuurt 

die per e-mail naar de leden met het verzoek te laten weten of men al dan niet op de vermelde 

tijdstippen aanwezig kan zijn. 

 
• Sightseeing Run 6 juni 2020 

Het kernteam van de SSR 2020 is weer bij elkaar geweest en heeft een nieuwe indeling gemaakt van 

commissies die met de voorbereidingen van de SSR in 2020 aan de slag gaan. De Indeling is vandaag 

aan de leden gestuurd per e-mail. Het bestuur is niet ingedeeld omdat ze het al druk genoeg hebben. Er 

zijn meer commissies ingesteld dan vorig jaar omdat dan de werkzaamheden mbt de organisatie beter 

verdeeld zijn en duidelijker zijn. Dit kwam ook uit de evaluatie van de SSR 2019. Over hoe de 

communicatie met de verschillende commissies gaat het kernteam nog afspraken maken. Het voorstel 

voor de teams en hun samenstelling wordt goedgekeurd.  

Ans meldt namens het kernteam dat de route voor de SRR 2020 op details na al klaar is en dat er nu 

voortvarend gewerkt gaat worden aan de volgende te nemen stappen o.a.  de aanvraag van een  

vergunning bij de gemeente. Er is draaiboek, dat op basis van de evaluatie en nieuwe inzichten 

aangescherpt wordt. Er wordt gevraagd of er ook een bedrijvenloop komt. Dit is nog niet besproken in 

de kerngroep. 

Op maandag 2 december wordt de Kiwanis Cheque van € 3750 aan Humanitas overhandigd. Dit 

gebeurt tijdens een door de Rabobank aangeboden borrel voor sponsoren in de Jonkherenzaal in 

vanBeresteijn om 17.00 uur. Inloop om 16.30 uur. Het kernteam en bestuur is aanwezig. Andere  

leden zijn welkom om er bij aanwezig te zijn. 

 

• Nieuwjaarswandeling 

Heleen (afwezig wegens 25-jarig ambtsjubileum en installatie van Hessel als rechter) laat per e-mail 

weten dat zij a.s. zondag met Hasine een proefwandeling gaat maken. Op haar verzoek gaat ter 

inventarisatie van het aantal deelnemers alvast een lijst rond waarop de aanwezigen kunnen aangeven 

of ze mee wandelen, met hoeveel personen en eventueel kinderen. Heleen belt de afwezigen later op.  



3 
 

7. Ledencommissie 
De ledencommissie (bestuur en Ans) heeft afgelopen woensdag vergaderd.  

Er werd gebrainstormd over mogelijk geschikte kandidaten om het ledenaantal van de club op peil te 

houden. De leden worden opgeroepen om in hun netwerk te zoeken naar kandidaat-leden en aan de 

ledencommissie door te geven wie men wil voordragen, graag met vermelding van naam, leeftijd, 

beroep/werk en de reden waarom de betreffende persoon goed bij de club zou passen.  

8. Stichting Kiwanis Activiteiten 

Geen nieuws   

 

9. Vraag van Carel Maass  Gouverneur Kiwanis Nederland 

Carel Maass belde Alida met de vraag hoe het contact met het landelijk bestuur zou kunnen verbeterd 

worden.  De aanleiding van de vraag was niet omdat er iets niet goed zou gaan of dat er kritiek op het 

bestuur zou zijn. Het zou puur een vraag van de nieuwe gouverneur zijn om de afstand tussen bestuur en 

leden te verkleinen. De aanwezige leden zien het niet als een vraagstuk. Er is geen behoefte aan het 

verkleinen van de afstand tussen het landelijk bestuur en de clubleden, want er bestaat geen directe 

relatie. De relatie met het bestuur loopt via de LG. Het advies van de vergadering aan Carel Maass is dan 

ook om te beginnen met een goede band te smeden met de LG. De LG zou het contact met de clubs en de 

leden kunnen verbeteren door langer dan éen jaar aan te  blijven, vaker clubs in de regio te bezoeken en de 

divisiebijeenkomsten weer nieuw leven in te blazen. Het bestuur koppelt dit terug naar Carel Maass. 

10. Rondvraag / WVTTK 
Wat is het goede doel van de kerstkraam, wordt er gevraagd. Dit is de kinderruimte van het in aanbouw 

zijnde Gezondheidscentrum Lloyd’s Terras 

Het goede doel waar het geld van de carroussel heen gaat is Summerfun (besloten tijdens vorige 

vergadering). 

Het houtkloven is wat in het slop geraakt. De groep is ook wat kleiner geworden door blessures. Besloten is 

om in principe elke zaterdagochtend om 9.00 uur, ijs en weder dienende,  te gaan kloven.  

Wijnactie: Gerard roept de leden op hun verkopen aan hem door te geven. Er is nog genoeg!  

11. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering om 21.00 uur stipt met een klap op de bel. 

Wel en Wee 
Rob laat weten dat het de goede kant op gaat met hem na zijn hartoperatie. De hartritmestoornissen zijn 

de laatste weken uitgebleven. Maar hij is nog niet helemaal terug op zijn oude energieniveau en werkt 

daarom nog niet volledig. 

 

Presentatie Rob Willems: “Het Kind In Mijn Werk” 

Rob werkt al een kleine 30 jaar in de ICT, op dit moment alweer een jaar of 10 bij New Nexus. Daar werkt 

hij met heel veel voldoening aan ict-projecten waarin een hoofdrol is weggelegd voor het kind, vaak het 

kind waar iets mee is qua gezondheid en leefomstandigheden waarin het opgroeit. Het zijn projecten die 

iets wezenlijks veranderen voor het kind en hun omgeving. 
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Rob geeft een presentatie van een aantal van zijn projecten en de impact daarvan. (zie bijlage met dia’s)     

1.  Swinx spelcomputer: dit is een sprekende computer zonder beeldscherm die een jaar of 10 op de 

markt is. Enige tijd geleden werd Rob benaderd door Visio uit Haren, een organisatie die ondersteuning 

biedt aan mensen met een visuele beperking, met het verzoek software te ontwikkelen voor kinderen 

met een visuele- en verstandelijke beperking. Met behulp van deze computer en software leren 

kinderen o.a. zelfstandig brood te smeren met de handelingen in de goede volgorde. Dit verhoogt de 

eigenwaarde van het kind. 

2. Microsoft Surface-tafel: voor dit bestaande apparaat ontwikkelde Rob een applicatie voor kinderen 

met PDD-NOS die moeite hebben met communiceren en samenwerken.  

Kinderen maken samen raketten die ze afvuren moeten op buitenaardse wezens waardoor ze 

beschoten worden. Voor het maken van de raketten moeten ze sommetjes maken, eerst individueel, 

maar daarna samen. Ze hebben elkaar nodig om raketten te maken en af te vuren en leren daardoor 

spelenderwijs om samen te werken. Opvallend was dat kinderen na het aantal keren het spel gespeeld 

te hebben ook samen buiten gingen spelen, wat ze daarvoor nooit deden. 

3. Daarna werd Rob benaderd door een onderzoeker die zocht naar een betere diagnostisering van 

autisme en vroeg of ze daarvoor het spel mocht gebruiken. Daarmee werd een product ontwikkeld, 

Autitouch genaamd. 

4. Gezondheids games voor kinderen in Afrika. Met studenten van de Hanzehogeschool werd 

MosquiTown onwikkeld, een spel waarin kinderen met hun mobiele telefoon samen met elkaar al 

spelend alle dingen moeten verzamelen die nodig zijn om te voorkomen dat ze gestoken worden door 

de malariamuskiet. Opvallend was dat het leren met dit spel net zo makkelijk bleek als leren uit boeken, 

alleen veel leuker. 

5. Digitale agenda. Voor de bewoners van de dagbesteding van Visio in Vries, heel vaak jongeren, wordt 

op dit moment een digitale agenda voor op de tablet ontwikkeld. Deze agenda laat hen zien en vertelt 

hen ook wat ze allemaal op een dag moeten doen. Ze hoeven hun begeleiders daardoor niet meer 

telkens te vragen wat ze nu weer moeten doen. De begeleiders worden daardoor veel minder belast en 

kinderen worden er ook veel zelfstandiger door.       

6. Het Beste Beweegspel. Dit werd ontwikkeld op verzoek van UMCG-Beatrixoord voor kinderen met een 

coördinatiestoornis om spelenderwijs oefeningen te doen. Ideeën voor bewegingsspelletjes werden 

aangedragen door kinderen van basisscholen. Hiervoor werd een prijsvraag uitgeschreven.  

De Ontdekker en het Mysterie van de Diamanten Scarabee, een spel voor blinde kinderen, ook 

ontwikkeld op verzoek van Visio. Het is een Wii-computerspel waarmee blinde en slechtziende 

kinderen – samen met hun goed ziende vriendjes – op zoek gaan naar geheime schatten in het oude 

Egypte. Tijdens de ontwikkeling van het spel kwam een uitnodiging van Games for Health uit Boston in 

de VS om het spel te komen presenteren. In 2012 kreeg het spel de Dutch Game Award voor ‘Best 

Serious Game’ en haalde daarmee het Jeugdjournaal. Het spel is goedgekeurd door Nintendo en is te 

koop op DVD (ook te leen in de bieb). Het spel wordt nog steeds gespeeld bij Visio in Vries en op alle 

Visio-scholen en bij instanties voor kinderen met een verstandelijke beperking.   

 

De rol van Rob bij dit soort projecten is het uitwerken van het onderliggend concept; niet het 

programmeren van software. Het doel is het inzetten van ict voor het gemakkelijker en aangenamer 

maken van het leven van de mens, in dit geval het kind. 

 

 


