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Verslag van de wekelijkse RCG bijeenkomst 
dinsdag 02-02-2022 

 

 
 
1. Opening door de voorzitter (18u05): 

 17 leden aanwezig. 

 Welkom door voorzitter, lang geleden, erg fijn dat we elkaar weer kunnen ontmoeten. 

 Er was wat onduidelijkheid aangaande de aanvangstijd, de voorzitter brengt verheldering, het 
was en het blijft: vanaf 17u00 inloop en om 18u00 ‘de bel’. 

 Volgende week, d.d. 08-02-2022; ALV, we gaan uit van een hoge opkomst. 

 Tijdens de ALV ook bestuursoverdracht, Ron geeft na 19 maanden ‘de voorzittershamer’ over 
aan Corné. 

 Hans zal ook bij de ALV aanwezig zijn, volgens de overlevering zal dit de eerste keer zijn tijdens 
zijn Rotary carrière. 

 Ron verzorgt tijdens en/of na de ALV/bestuursoverdracht ‘de plaat en zijn verhaal’, dit item gaat 
de komende weken daarna ook nog worden voortgezet, achtereenvolgens; Jolon, Marc van D. 
en Leo. 

 
 
2. Five minutes:  

 Kees: 
Kees heeft een doorzichtig plaatje op zijn oog. Hij heeft al jaren een beschadigde 
aangezichtszenuw en daardoor ook een niet goed functionerende traanklier. De klachten 
werden de laatste tijd erger, met als gevolg een pijnlijke, troebele en matte blik op de 
buitenwereld. Na een noodzakelijk bezoek aan de oogarts bleek het hoornvlies uitgedroogd, 
hard en ondoorzichtig. Oplossing; ‘afplakken’ voor een vochtige atmosfeer. Het zicht komt 
langzaam weer terug, het ‘afplakken’ zal nog wel even nodig zijn. Nu zal er nagedacht gaan 
worden over het te volgen vervolgtraject. 
Kees wijst ons ook op het aankomende uitstapje met onze Duitse vrienden ‘MORE mit 
Emsdetten’ in Zutphen; zaterdag 19 maart a.s. (circa 11u-20u) met partners.  

 

 Adrie: 
Adrie vraagt ons op een lijst aan te geven wat onze 2e classificatie c.q. hobby en/of passie is, 
dus naast je (voormalige) ‘werk classificatie’. Een mooi voorbeeld hiervan is Gert van de Weerd, 
die ons onlangs verraste met zijn orgelspel in de Lambertuskerk te Raamsdonk. Voor de leden 
die vanavond niet aanwezig zijn het verzoek 2e classificatie te mailen naar Adrie. 

 

 Peter B.: 
De ALV komt eraan, Marc van D. heeft alle paperassen inmiddels opgehaald. Er zijn nog een 
aantal leden die de contributie nota nog moeten voldoen, graag aandacht hiervoor. Vanaf 
volgende week is het penningmeesterschap de verantwoordelijkheid van Marc van D. 

 

 Corné: 
Corné is gestart met een studie geschiedenis, zeer interessant en een aanrader voor eenieder. 
Hij heeft de verveling goed aangepakt na het ‘stoppen’ met werken, Corne is inmiddels, 
vanwege het tekort aan tandartsen, ook weer actief als tandarts in verpleeghuizen in Duitsland. 
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 Berty: 
In aansluiting op het verhaal van Kees, verteld Berty dat hij ooit ook een bezoek moest brengen 
aan de oogarts in verband met een mogelijk erfelijk glaucoom onderzoek. In zijn beleving werd 
er destijds een soort ‘zoutzuur’ in zijn ogen gedruppeld, dit voor het verwijden van de pupillen 
en om de ogen goed te kunnen onderzoeken. 
Zeer slechte ervaring, en zeker niet voor herhaling vatbaar. 

 

 Mark de W. 
Er zijn op dit moment vele voetbal teams die niet kunnen voetballen vanwege ‘Covid uitvallers’ 
in deze teams. Mark heeft als hobby dammen op landelijk niveau. Zaterdag moet hij zitting 
nemen in team Oudenbosch, bestaande uit Danielle de Vos en Martin, Jan en Mark de Wolf. 
Zaterdag wacht Amersfoort als tegenstander, maar helaas zal Martin de Wolf vanwege een 
Covid besmetting niet mee kunnen doen. Dus de Covid problemen spelen niet alleen in de 
voetballerij maar ook in de wereld van de dammers. 

 

 Rijn: 
Inhakend op het verhaal van Kees, verteld Rijn over zijn vermoeide ogen. Het advies van de 
arts is in deze ‘het liften van de oogleden’. Een staart nemen is volgens Hans ook een oplossing. 

 
 
3. Afsluiting door de voorzitter (20u00): 

 Volgende week, d.d. 08-02-2022; ALV, komt allen (plaat en zijn verhaal: Ron). 
 
 
 
 
 

 

 


