
VERSLAG VAN DE WEKELIJKSE ROTARY BIJEENKOMST VAN RCG, 31 augustus 2021 
 
 
 
1. Opening door de voorzitter (18u08): 

• Welkomstwoord. 
• Vanavond ‘Rotary Light’ bij Restaurant De Chinese Muur te Raamsdonksveer; 15 leden 

aanwezig. 
• Peter Verschuuren bedankt voor de inspanning om deze avond bij De Chinese Muur mogelijk 

te maken. 
• Nogmaals terugkomend op de geplande vaartocht; 1e keer niet gelukt vanwege budgettaire 

redenen, en de 2e keer niet gelukt vanwege geen geschikte horeca gelegenheid (te grote groep, 
gesloten op dinsdagen, geen personeel, etc.). Kees, Bert en Ron bedankt voor de ingebrachte 
ideeën en voor het op voorhand beschikbaar stellen van hun boot. De vaartocht komt hopelijk 
nog een keer terug op het programma. 

• Vanwege de vakantie van Ron, zal Wim de komende dinsdagen (7 en 14 september) voorzitten. 
• Ron wijst ons meerdere malen op de aankomende snuffelavond (21 september). Het zou 

fantastisch zijn als ieder lid, minimaal 1 gast kan meenemen. Doe daar allemaal heel erg 
je best voor! 
Aanmelden van de gasten via het secretariaat, ook eventuele dieetwensen en/of allergieën 
hierbij doorgeven. 

• Op de snuffelavond, stond ook de mosselavond gepland, gezien het feit dat we deze avond 
‘onbekende’ gasten gaan ontvangen, wordt er gekozen voor een wat algemenere maaltijd. De 
mosselavond wordt zeker niet vergeten. 

 
 

 
2. Five minutes:  

• Wim/Peter: 
De tegelactie, waarbij Wim en Peter (broccoli) de ‘kartrekkers’ zijn geweest, komt tot uitvoering. 
De tegels zijn geleverd en de afspraken met de gemeenten zijn gemaakt. Over 2 weken zal de 
eerste tegel worden gelegd bij een school in de Gemeente Altena, daarna volgen er nog veel 
meer, een aantal momenten zullen worden vastgelegd en hopelijk worden opgepakt door de 
lokale en regionale pers. Wim heeft een exemplaar van de tegel meegebracht, deze ziet er 
keurig uit, is van goede kwaliteit en vooral heel zwaar. Alles wijst erop dat de tegelactie 
succesvol gaat zijn, wordt vervolgd! 
 
 

• Frank: 
Frank informeert naar het ‘Rotary bordje’ bij de Kasteelmuur in Geertruidenberg. Gert heeft 
hierover contact gehad met de initiatiefnemer Bas Zijlmans; het bordje gaat er komen. 
 
 

• Corne: 
Corne maakt ons lekker voor de aankomende wijnproeverij op 14 september, waarbij de 
partners ook zijn uitgenodigd. De wijnproeverij, of eigenlijk de rosé proeverij, wordt verzorgd 
door Hans Lippens (https://www.lippenswines.nl/). Deze rosé proeverij wordt uiteraard 
vergezeld door lekkere gerechten. 
Dus rosé proeverij op 14 september, met partners, uitnodiging volgt. Corne hoopt op een hoge 
opkomst. 
 
  

 
3. Afsluiting door de voorzitter: 

• Nogmaals aandacht voor de snuffelavond (21 september), doe allemaal je best! 
• De voorzitter sluit af, tot volgende week; lezing van Edward, onderwerp: Carnaval. 

 

https://www.lippenswines.nl/

