
VERSLAG VAN DE WEKELIJKSE ROTARY BIJEENKOMST VAN RCG, 24 augustus 2021 
 
 
 
1. Opening door voorzitter (18u18): 

• Welkomstwoord. 
• Vanavond ‘Rotary Light’ – vakantieverhalen; 16 leden aanwezig. 
• De gepland vaartocht voor volgende week kan vanwege budgettaire redenen geen doorgang 

vinden, er wordt gezocht naar een andere activiteit op/aan het water. 
Update: alternatief programma voor dinsdag 31 augustus a.s.; ‘Rotary Light’ bij Restaurant De 
Chinese Muur aan de Wilhelminalaan 1-3 te Raamsdonksveer. 

• Lief en leed; spannende tijden voor Piet, maar Wim meld ons gelukkig goed nieuws; Piet heeft 
zojuist de uitslag gekregen in het ziekenhuis en alles is in orde! Voor Piet een reden om ons 
een rondje te geven. 

• En nog een rondje, zowel van Frank als Edward, beide zijn jarig geweest, uiteraard wordt er 
gezongen voor deze heren! 

• Vanwege de afwezigheid van Leo op 7 september a.s., wordt de, op deze avond, geplande 
‘Corona lezing’ door Leo en Edward, verplaatst naar 2 november a.s., en zal Edward dus op 7 
september a.s. zijn ‘Carnaval lezing’ doen. 

• Verzoek van de Witte Leeuw; om bij langere afwezigheid (vakanties e.d.), dit even individueel 
aan Bjorn of Ans te melden. 

• Inmiddels moeten we helaas ook concluderen dat, met name, door de nog steeds geldende 
Corona regels, maar ook vanwege de onduidelijk rondom de release van de ‘nieuwe’ Bond film, 
de film première van 2021 ook geen doorgang kan vinden. 

 
 
 
2. Five minutes:  

• Kees (vakantieverhaal): 
Kees heeft een vakantie achter de rug, van 8 weken, met de boot. Kees heeft tegenwoordig 
een motorboot, had vroeger een zeilboot, en dat was veel intensiever. Een van de voordelen 
van een motorboot is dat je veel van de omgeving mee krijgt. Kees heeft via de IJssel en de 
randmeren allemaal Hanzesteden bezocht, lekker rustig aan, dagje varen, dag fietsen. De 
stroming was ten tijden van de hoge waterstanden, zeer heftig, daarom ook nog in Loosdrecht 
geweest, met de kleinkinderen, en dat waren zeer gezellige dagen. Vanaf Loosdrecht weer 
langzaam terug naar Drimmelen. 
Er ontstond, naar aanleiding van een vraag van Frank, nog een discussie over voorrangsregels 
op het water, die ik niet helemaal heb kunnen volgen. 
 

• Peter (broccoli): 
Peter heeft een update aangaande onze tegelactie, de tegels zijn onderweg, dus het leggen 
kan in overleg met de gemeenten worden uitgevoerd. 
Op verzoek van enkele leden, die deze actie door vakanties of andere afwezigheid niet 
helemaal hebben meegekregen, een link naar RC Katwijk, waar deze tegel zijn oorsprong heeft. 
https://www.rotary.nl/katwijknoordwijk/ 
Update; de tegels zijn inmiddels geleverd: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.rotary.nl/katwijknoordwijk/


• Corne: 
Een heeft een kort verhaal met een vraag. Corne was in Parijs, en had daar ook een 
ontmoeting/diner met een zakenpartner. De ‘baas’ van deze zakenpartner behoort tot het 
Joodse volk, en Corne merkt op dat Joden vaak (financieel) succesvol zijn. Maar de vraag van 
Corne aan ons was of we weten hoeveel Joden er op de wereld zijn. Er ontstaat een levendige 
discussie, en daarom ter verduidelijking onderstaande link. 
https://nl.wikipedia.org/wiki/Joden 
 
 
 

3. De plaat en zijn verhaal: 
• Geen kandidaat deze week, maar vanwege het bericht van overlijden Charles Robert Watts; 

beter bekend als Charlie Watts, de wereldberoemde drummer van de Engelse rockband The 
Rolling Stones, ‘draaien’ we het nummer Paint It Black. 
https://www.youtube.com/watch?v=nVrdXUHvsF0 
 
 

 
4. Afsluiting door de voorzitter: 

• De voorzitter sluit af (20u11), tot volgende week! 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Joden
https://www.youtube.com/watch?v=nVrdXUHvsF0

