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Verslag van de wekelijkse RCG bijeenkomst 
dinsdag 22-03-2022 

 

 
 
1. Opening door de voorzitter (18u06): 

 16 leden en 1 gast aanwezig. 

 Welkom aan onze gast/potentieel lid; Chris Bosboom. 

 Afgelopen zaterdag een geslaagde dag gehad met RCE. 

 De maatjes avond met RCE is vastgelegd op vrijdag 24 juni a.s. 
(wanneer invulling van deze avond bekend/definitief is, ook oud-leden voor deze avond 
uitnodigen, actie Wim/Jolon). 

 Inmiddels circa 75 vluchtelingen uit Oekraïne gehuisvest in De Schattelijn te Geertruidenberg, 

wellicht kunnen/gaan wij bijdragen aan hand en spandiensten, wegwijs maken, etc.. 

 Vanavond lezing Edward over Corona-Covid19. 

 Er volgt een roll call voor onze gast. 

 Chris Bosboom, maatwerk beleggingsspecialist bij Rabobank (Oosterhout), stelt zich kort 

voor. Leuk detail is dat zijn vader ook Rotary lid is geweest. 

 
2. Five minutes:  

 Kees: 
Afgelopen zaterdag dus de ‘langverwachte’ ontmoeting gehad met RCE; ‘MORE mit Emsdetten’ 
in Zutphen. Een prachtige dag, niet te warm, niet te koud. Gestart met een stadswandeling door  
Zutphen met een gids, geluncht in het IJsselpaviljoen, gevolgd door een bezoek aan museum 
MORE in Gorssel, en daarna een borrel met aansluitend diner bij Loetje. De 18 deelnemers 
vanuit RCE waren zeer content. 
 

 Peter B: 
Het is, vanwege Covid, een hele tijd lastig/onmogelijk geweest de kinderfilmmiddag te 
organiseren. Bij Hollywoud zijn er op dit moment geen beperkingen meer, dus komt de 
betreffende CIE snel bij elkaar om de mogelijkheden te bespreken, wordt vervolgd. 
 
Peter heeft er een taak bij als raadslid in de gemeente Geertruidenberg. Hij komt in de 
gemeenteraad namens de lokale politieke partij ‘Morgen’. Hij werd gekozen op basis van 
voorkeurstemmen. Voor Peter een goede reden om een rondje te geven! 
 
Peter (en ook Kees) vragen nogmaals aandacht voor ‘de week van de open club 
bijeenkomsten’, het verzoek van Peter om ook facebook berichten hier omtrent te delen, ook de 
mail van Kees nogmaals bijgevoegd bij dit verslag. 
De hut moet vol 5 april! 
  

 Nick: 
We kennen inmiddels ‘de plannen’ van de broer en schoonzus van Nick in Geertruidenberg. En 
dat Nick een ‘geschiedenisboek’ aan het samenstellen is, toegeschreven op De Schattelijn en 
Stadhuis te Geertruidenberg. Nick kwam hierdoor ook terecht bij het bijzondere archief van Nol 
Rekkers, met heel veel mooi oud beeldmateriaal, Nick is uiteraard zeer blij met deze mooie 
maar vooral bijzondere collectie. 
We weten ook allemaal dat de verkoop van De Schattelijn en Stadhuis niet door iedereen werd 
toegejuicht. Het is dan nu ook mooi om te zien dat de voor- en tegenstanders van destijds, de 
projecten, rondom de vluchtelingen uit Oekraïne, gezamenlijk oppakken en vorm geven. 
 

 Leo: 
Leo laat weer wat literatuur rondgaan met betrekking tot de Oekraïne en de Baltische staten. 
Edward heeft daarop nog een aanvulling, het boek Poetin. 



Pagina 2 van 2 

 

 
 
 
 

 
 
3. Lezing Edward over Corona-Covid19: 

 De sheets van deze lezing zijn bijgevoegd bij dit verslag. 

 
4. Afsluiting door de voorzitter (20u16): 

 Bedankt Edward voor de interessante lezing. 

 Volgende bijeenkomst, d.d. 29-03-2022; 2e Classificatie Corne en start ‘het voorwerp verhaal’ 
door Frank. 

 


