
VERSLAG VAN DE WEKELIJKSE ROTARY BIJEENKOMST VAN RCG, 22 JUNI 2021 
 
 
1. Opening door voorzitter (18u13): 

• Welkomstwoord. 
• Vanavond ‘maatjes avond’. 
• Speciaal welkom aan onze vrienden van Rotary Club Emsdetten: 

o Ondanks de korte termijn uitnodiging, toch fijn dat onze vrienden hier met zovelen 
gehoor aan hebben gegeven. 

o En ze gaan zeker lekker smaken; de Hollandse maatjes voor onze Duitse maatjes! 
• Uiteraard ook een speciaal welkom aan onze ‘oud maatjes’: 

o Of moeten we zeggen herintreders en/of spijtoptanten. 
o Het doet ons goed dat ook velen van jullie gehoor hebben gegeven aan onze 

uitnodiging. 
o We hopen deze oud leden vanavond te spreken en wellicht te kunnen overtuigen om 

een hernieuwd lidmaatschap te overwegen.   
• We hebben vanavond uiteraard fantastische haring en andere lekkernijen. 
• Vanavond een speciale artiest; Angelo Indacoen, een Italiaanse troubadour/zanger, die naast 

enkele Italiaanse klassiekers ook bekende Nederlandse schlagers aan ons ten gehore zal 
brengen. 
http://www.italianentertainment.nl/angelo-indaco 
 

 
2. Five minutes:  

• Leo: 
De bijdrage van Leo is in het Duits, en vanwege de gemakzucht van de secretaris van dienst 
als bijlage bij dit verslag bijgevoegd. 

 
 
3. De plaat en zijn verhaal: 

• De kandidaat van deze week Wim; 
Onze trouwdag was 21 juni, gisteren, 49 jaren geleden. In 1997 waren wij 25 jaar getrouwd. Dit 
is de aanloop naar het lied van vanavond. Een lied met mooie herinneringen, hoe lastig soms 
ook. Het feest werd gevierd in fort Gertrudis, met veel familie en vrienden. De muziek was voor 
ons een moeilijke keuze, tot dat wij de film zagen van The Blues Brothers en het ijs was 
gebroken. Een geweldige film met Jake en Elwood en super muziek van het genre ‘rhythm and 
blues’. De film had een budget in 1980 van 30 miljoen dollar, de duurste in die tijd, en 
opgenomen in Chicago. In juni 2018 overleed het laatste lid van de band gitarist Matt Murphy, 
88 jaar. Dat was dan ook de reden om de 10 koppige Nederlandse band The Blues Brothers 
aan het eind van de avond een uur lang te laten optreden. Met deze klassieker, de dialogen, de 
kleding, de muziek, een geweldig succes. 
De aankondiging was door de ceremoniemeester gedaan als volgt; ‘Ladies en Gentleman, from 
the USA, The Blues Brothers, met als startlied Everybody needs somebody’. 
https://www.youtube.com/watch?v=m1M5Tc7eLCo 

• Volgende week is het de beurt aan Adrie. 
 
 
4. ‘Nawoord’: 

• Een nawoord van Klaus Weßendorf, de inkomend voorzitter van Rotary Club Emsdetten; 
Bedankt ons voor de uitnodiging, ze zijn graag op de uitnodiging ingegaan, het elkaar weer 
kunnen treffen is belangrijk. Hij refereert ook aan de lange vriendschap tussen onze clubs. Er 
zijn tijdens de corona periode wat video berichten heen en weer gegaan, maar we hopen weer 
gezamenlijke projecten te kunnen opstarten en ontmoetingen te kunnen organiseren. Nogmaals 
bedankt voor de uitnodiging en Klaus wenst ons nog veel succes op het EK voetbal en wellicht 
treffen beide landenteams elkaar daar nog. Bij het EK hockey zijn zowel de Duitse dames als 
de heren in de finale verslagen door Nederland. 

 
 
5. Afsluiting door de voorzitter: 

• De voorzitter sluit, deze zeer geslaagde en gezellige avond, af; tot volgende week! 

http://www.italianentertainment.nl/angelo-indaco
https://www.youtube.com/watch?v=m1M5Tc7eLCo

