
VERSLAG VAN DE WEKELIJKSE ROTARY BIJEENKOMST VAN RCG, 13 JULI 2021 
 
 
1. Opening door voorzitter (18u09): 

• Welkomstwoord. 
• Vanavond ‘Rotary Light’, 14 leden aanwezig. 
• Vervelend bericht; oud lid Paul Smits heeft een hersenstaminfarct gehad en ligt in het 

ziekenhuis in Dordrecht. Onderweg naar huis van een lezing in Rotterdam, kreeg hij in de auto 
uitval verschijnselen, hij heeft gelukkig zijn auto kunnen parkeren langs de weg en 112 gebeld. 
Denken en praten lijken goed te gaan, bewegen van armen en benen wat lastiger. Laten we 
aan hem denken. 
 

 
2. Five minutes:  

• Leo: 
Leo meldt dat hij eind oktober niet bij het eindejaarsuitje aanwezig kan zijn; 24 oktober zal hij 
‘steine der gedächtnis’ leggen bij het huis van de kibboets ouders van zijn vrouw. De ‘steine der 
gedächtnis’ zijn vergelijkbaar met de struikelstenen zoals deze in Geertruidenberg zijn gelegd 
(https://www.joodsgeertruidenberg.nl/Stolpersteine/).  
Er is ook een fotoboek verschenen over de struikelstenen in Geertruidenberg. 
 

• Adrie: 
Adrie heeft naar aanleiding van de lezing en het ‘sponsorverzoek’ van de 
speeltuin/ontmoetingsplek Benraatshoef deze locatie eens bezocht. Volgens Adrie is de 
speeltuin/ontmoetingsplek al behoorlijk gevuld met ‘speeltoestellen’ en vraagt zich af of er geen 
betere goede doelen bestemmingen zijn. Een en ander zal binnen het bestuur worden 
besproken. 

 
• Edward: 

Edward is al 7 dagen gestopt met roken! 
Edward heeft naar aanleiding van een ontvangen shirt uit Amerika van zijn zoon een kort 
verhaal over de oprukkende SJW-beweging. Het gaat SJW’s om het hebben van de juiste, 
correcte opinies. SJW’s zijn pro-feministisch, pro-transgender, pro-islam, pro-zwart, pro-
vluchteling, en tevens anti-man, antihomo(homonostalgie), anti-Israël, antichristelijk en 
antiwesters. 
https://www.dagelijksestandaard.nl/2016/06/social-justice-warrior-de-nieuwe-politiekcorrecte-
gutmensch-die-rechts-letterlijk-stil-wil-slaan/ 
https://www.youtube.com/watch?v=oFrZsGbO6N0&t=148s 
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3. De plaat en zijn verhaal: 

• De kandidaat van deze week Peter Verschuuren; 
Peter neemt ons mee terug naar de jaren 60 in Geertruidenberg waar hij destijds woonde. Peter 
ging in die tijd met grote regelmaat op stap in de vele bars in Geertruidenberg. Ook waren er in 
die veel optredens van (beat)bandjes. Voor Peter en zijn medestappers een reden om een soos 
op te richten in Café Stal, en optredens van bands te gaan organiseren. De soos, Miosotis 
genaamd, werd al bij het eerste optreden van de band Les Copains uit Tilburg een groot succes. 
Er werd geld verdient, de band kon betaald worden (400,00 gulden) en er bleef genoeg over 
voor een vervolg. Helaas is na enige tijd, door vechtpartijen, oplopende kosten, tegenvallende 
bezoekers aantallen en een klagende kastelein, de soos gestopt. De plaat van vanavond was 
de begin- en eindtune van de soos Miosotis; Early Bird van Andre Brasseur. 

 https://www.youtube.com/watch?v=SMz-JPnUb1A 
• Volgende week is het de beurt aan Florian. 

 
 
 
4. Afsluiting door de voorzitter: 

• De voorzitter sluit af (19u45), tot volgende week! 

https://www.youtube.com/watch?v=SMz-JPnUb1A

