
VERSLAG VAN DE WEKELIJKSE ROTARY BIJEENKOMST VAN RCG, 14 september 2021 
 
 
 
1. Opening door de voorzitter (18u11): 

• Vanwege de vakantie van Ron, zal Wim deze bijeenkomst voorzitten. 
• Welkomstwoord, speciaal welkom aan 4 vriendinnen. 
• Vanavond de rosé proeverij, verzorgd door Hans Lippens (https://www.lippenswines.nl/). Deze 

rosé proeverij wordt vergezeld door smakelijke gerechten en als afsluiter een lekker dessert. 
• Er volgt een rol call. 
• Wim heeft mail contact gehad met Wilbert; Wim leest de mail voor, deze mail is als bijlage bij 

het verslag gevoegd. 
• Nogmaals aandacht voor de leden registratie op onze website www.rotarygeertruidenberg.nl. 

De leden wordt gevraagd zich aan  te melden via de tabjes: ledentoegang-registreren. Je kunt 
daar je adres- en mailgegevens invullen waarna je een wachtwoord krijgt toegestuurd. 

• De ‘plaat en zijn verhaal afspraak’ met Hans is verplaatst naar volgende week. 
• Wim wijst ons op de aankomende snuffelavond (21 september). Het valt nog niet mee 

met de aanmeldingen. We moeten er zeker voor zorgen dat we met veel ‘eigen’ leden 
aanwezig zijn op deze avond en ons best doen om toch nog enkele ‘snuffelaars’ te 
vinden. 
Aanmelden van de gasten via het secretariaat, ook eventuele dieetwensen en/of allergieën 
hierbij doorgeven. 

 
 
2. Five minutes:  

• Corne: 
Bedankt alle aanwezige op deze rosé proeverij, bedankt de Witte Leeuw voor het samenstellen 
van mooie gerechten, Hans bedankt voor het verzorgen van de uitnodiging en Hans Lippens 
bedankt voor de verzorging van de proeverij. Corne merkt op dat Hans Lippens één van de 
eerste was die Zuid Afrikaanse wijnen in Nederland heeft geïntroduceerd. 
 
 

3. Afsluiting door de voorzitter (20u29): 
• Hans Lippens en uiteraard Hans, Corne en Piet bedankt voor deze gezellige en geslaagde 

avond! 
• Woensdag 15 september a.s. om 9u00 wordt door Wim de eerste Rotary-tegel ‘Hier begint de 

zee’ gelegd bij het Willem van Oranje-college in Wijk en Aalburg (Perzikstraat 7). Rotary-leden 
worden genodigd om daarbij aanwezig te zijn. 
https://www.ad.nl/rivierenland/de-oceaan-ligt-vol-plastic-en-dat-begint-onder-andere-op-het-
schoolplein-weten-ze-in-altena~aa3f7de3/ 

• De voorzitter sluit af, tot volgende week; snuffelavond. 
 

De spreuk van de week: 
‘Wat je aanpakt valt mee, maar wat je uitstelt weegt zwaar’ 
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