Verslag van de wekelijkse RCG bijeenkomst
dinsdag 29-03-2022

1. Opening door de voorzitter (18u06):
 15 leden aanwezig.
 Vanavond 2e Classificatie Corne en start ‘het voorwerp verhaal’ door Frank.
 Inmiddels veel contact met Rotary Oosterhout en gemeente Geertruidenberg; wanneer ‘de
hulpvraag’ vanuit De Schattelijn komt, ‘stappen’ wij in.
Mark de W. stelt voor om de € 1.000,00 (voor Oekraïne) onder Community service te boeken.
 Peter B. heeft vandaag de leeftijd van 50 jaar bereikt, uiteraard wordt hij toegezongen.
 Peter B. geeft aan goede hoop te hebben op een kinderfilmmiddag ergens in mei dit jaar. Er is
een offerte van Hollywoud, het budget is besproken en er is contact met vluchtelingenwerk.
Wij als RCG leden worden geacht de gasten te vervoeren, wordt vervolgd.
 Peter B. heeft ook contact gehad met de Nederlandse Stichting voor Doofblinden, aangaande
een nieuwe Doofblinden-dag, zoals in 2018, en daar werd vanuit de stichting enthousiast op
gereageerd. Wij als RCG moeten een beslissing nemen of we dit wel/niet gaan organiseren,
deze beslissing nemen we op de clubzaken avond, dus denk er vast goed over van.
 Peter B. meldt ons ook dat er vanaf donderdag (31-3) weer volop asperges beschikbaar zijn.
 Kees praat ons bij aangaande ‘de week van de open club bijeenkomsten’, het komt langzaam
op gang, nu 3 gasten definitief. Corne loopt het lijstje nogmaals na, ook de te benaderen oud
leden. De hut moet vol 5 april!

2. Five minutes:
 Berty:
Berty geeft ons zijn visie op de mogelijke corruptie bij het Oekraïens energiebedrijf Burisma en
de daar mogelijk bij betrokken Hunter Biden, de zoon van Joe Biden, de huidige Amerikaanse
president. Het is een moeilijke en complexe materie, met waarschijnlijk net zoveel onwaarheden
als waarheden; een wel of niet expres gevonden laptop met informatie, de klokkenluider die
wordt afgedaan als onzin, een scam vanuit Rusland, beïnvloeding van de verkiezing voor/door
Joe Biden. Volgens Berty een schimmig verhaal, waar een onderzoek op gaat volgen.


Mark de W.:
Mark wijst ons, naar aanleiding van het verhaal van Berty, op een boek; Het Hoover archief.
Update senioren dag;
Het beoogde museum in Waalwijk is niet op tijd open na de verbouwing, het Biesboschmuseum,
de 2e optie, heeft onze reservering afgezegd vanwege een dubbele boeking. We moeten dus
iets anders zoeken, de datum verschuiven is mogelijk ook een optie; wordt vervolgd.



Peter B.:
Heeft contact met het Dongemond College aangaande Job Experience, een soort arbeidsmarkt,
wellicht kunnen wij als RCG daar ook iets in betekenen.



Edward:
Edward meldt ons eind juni weer naar Suriname te vertrekken.
Edward heeft het verzoek om beschikbare foto’s van de zaterdag in Zutphen naar hem te
mailen, en een kort verhaal/verslag is ook zeer welkom, dan kan een en ander worden geplaatst
als een item op onze website.
Vanuit Sociëteit ‘De Heeren op de Sluys’ organiseert Edward, op maandag 30 mei a.s., een
rondleiding op de KMA en door historisch Breda, geïnteresseerde leden kunnen zich aanmelden
via Edward.
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Leo:
Marcel laat iedereen groeten.
En voor volgende week; lezing Charles v/d Weijden over TBS, eventuele vragen van te voren
indienen bij Leo.

3. ‘Het voorwerp en/of foto met verhaal’:
 Frank trapt af;
Frank had in voorbereiding voor vanavond ‘Het voorwerp en/of foto met verhaal’ een drietal
dingen in zijn hand gehad waaraan hij bijzondere herinneringen heeft. Onder andere het ‘rode
boekje’ uit China, zijn pelgrimspaspoort dat refereert aan zijn voettocht naar Santiago de
Compostella, en een piranha een roofvis in het Amazone gebied. Zijn pelgrimspaspoort
herinnert hem aan het feit dat Frank op weg was en een thuis had, terwijl vluchtelingen uit
Oekraïne een thuis hadden en nu ongewis op weg zijn naar een onzekere toekomst in een
ander land.
Uiteindelijk kiest Frank ervoor om te vertellen over zijn reis in het amazone gebied in Venezuela
waarin hij gevaren heeft op de Orinoco rivier de langste rivier (ongeveer 3000km) van de
Amazone. Ook refereert hij aan zijn vlucht met een Dakota voorbij de Angel Falls die bekend
staan om de hoogte watervallen ter wereld te zijn.
De Piranha staat voor hem symbool voor een reiservaring op Isla Margarita waarbij hij een Duits
echtpaar hielp waarvan de vrouw werd aangereden en daar het leven verloor. Frank vertelt over
de rechteloosheid en de corruptie van politie die de veroorzaker van dit dodelijk ongeval vrijpleit
en van het slachtoffer de schuldige maakt. Puur om een inlandse bewoner te beschermen die
onverzekerd rondreed in een auto zonder licht, zonder rijbewijs en vermoedelijk ook nog
gedronken had. Kortom een piranha is een roofvis, Frank voelt zich beroofd van zijn gevoel voor
rechtvaardigheid.
 Adrie Oomen wordt aangewezen om de eerstvolgende keer te vertellen over een voorwerp en/of
foto met verhaal.
 Mark de W. verteld naar aanleiding van het verhaal van Frank over zijn broer en zijn corrupte
ervaring na een motor ongeluk in Zwitserland.

4. 2e Classificatie:
 Corne trapt af.
Gezien de persoonlijke aard van dit verhaal, in overleg met Corne, niet genotuleerd.

5. Afsluiting door de voorzitter (20u10):
 Volgende bijeenkomst, d.d. 05-04-2022; De open club bijeenkomst en lezing Charles v/d
Weijden over TBS.

Pagina 2 van 2

