
 
Club van Past Rotarians Zwijndrechtse Waard 

 

 

Verslag van de Charteruitreiking aan de Club van Past Rotarians Zwijndrechtse Waard 

in Hotel ARA te Zwijndrecht op zaterdag 23 oktober 2021 

 

 

Na een kort welkomstwoord gaf de voorzitter van de nieuwe club, Gerard Vaandrager het 

podium aan Rob van der Heijden, voorzitter van de Federatie van Clubs van Past Rotarians in 

Nederland (verder: de Federatie). 

Rob complimenteerde de club, nummer 118 in 

de lijst van de Federatie, met haar (snelle) 

ontstaan in ongeveer anderhalf jaar. Na een 

korte uitstap in de geschiedenis van de 

Federatie moedigde hij de club aan in de geest 

van Rotary te acteren en niet tot een sociëteit 

te verworden. Vervolgens overhandigde Rob 

de officiële Oorkonde aan Gerard. 

In zijn dankwoord wees Gerard erop dat de 

oprichters van de club in de toekomst een 

behoefte voorzagen aan een vorm van 

fellowship na een Rotarylidmaatschap. Die toekomst bleek er eerder te zijn dan verwacht. 

Ongeveer de helft van de leden van de club is nu ook nog lid van een Rotaryclub. Het motto 



van de club: alles mag, niets moet. 

Vervolgens kregen de vertegenwoordigers van de Rotaryclubs (RC’s) en de Club van Past 

Rotarians (CPR) het woord. Paulien den Hartog, RC Zwijndrecht Waal en Devel, refereerde 

aan het begin van haar lidmaatschap van de RC en wist in haar gelukwens ook nog het van 

haar gekende sportmomentje te verpakken. Piet Taselaar, voorzitter van de CPR Oost-

IJsselmonde benadrukte het belang van de persoonlijke band die hij in de loop der jaren in 

zijn club heeft ervaren. Zijn club is blij met de nieuwe club en hoopt op goede contacten. 

Gerard Bergers, secretaris van de RC Zwijndrecht e.o. bracht namens zijn club de 

gelukwensen aan de nieuwe club over. 

Tenslotte kreeg Hein van der Loo, de burgemeester van Zwijndrecht het woord. Hij had 

enerzijds zorgen: de agressieve leider in Turkije, de vacatures in de bouw, de AEX-index, de 

grondstoffenprijzen en de arrogantie van de Haagse politiek. Anderzijds was hij hoopvol en 

hij wees daarbij op de door hem ervaren lokale solidariteit (bedrijven, kerken, buren, 

sportclubs, scholen). Het belang van clubs als de nieuwe club zag hij in de betekenis die zij 

hebben voor (bestuurlijke) rollen in de lokale gemeenschap.  

Na afloop deelde Gerard als dank aan de gasten het boekje De Canon van de Zwijndrechtse 

Waard uit. Ben Reincke, lid van de nieuwe club gaf nog een inkijkje in de Canon. 

Het officiële gedeelte van de bijeenkomst werd afgesloten met een informele borrel.  

 

Hierna hebben de leden van nieuwe club met een buffet-dansant tot de kleine uurtjes de 

Charteruitreiking gevierd.  

   

Pieter van Baal, secretaris (26/10/2021) 


