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Beste fellow Rotarians 
Heeft uw club al een jeugdcommissaris of een jeugdcommissie? 
Overweeg eens deelname aan de verschillende landelijk gecoördineerde 
jeugd uitwisselingsprogramma’s via de MDJC (Rotary Multi District 
Jeugdzaken) zoals de ontvangst van een jaarkind of deelname aan het 
family to family programma. 
Lucien Perlitius, secretaris MDJC, vertelt u er graag over tijdens de district 
infodag en Guido Rijninks praat u bij over RYLA managementgame. 
Momenteel zijn 6 jaarkinderen in D1550 te gast. Chapeau voor de 
ontvangende Rotary Clubs. 
Klik hier voor meer informatie en aanmelden voor de District Info dag >

September 2014 

!
“Rotary maakt fietsen mogelijk” is een andere vorm van “Youth Service”. Inmiddels zijn de eerste 
door u aangemelde fietsen door Nationaal Fonds Kinderhulp geplaatst bij een van die 400000 
kinderen die in Nederland opgroeien in armoede. Uw fiets betekent voor zo’n kind “Geluk op twee 
wielen !
Klik hier voor meer informatie over  
„Rotary maakt fietsen mogelijk” >

Cole 
RC Eindhoven Noord

Antonella 
RC ’s-Hertogenbosch

Inmiddels alweer 13 Rotaryclubs bezocht. De teller staat op 28. Dank voor de gastvrije ontvangst

http://rotary.nl/nieuws/geluk-op-2-wielen/
http://rotaryd1550.spijkerenco.nl/
http://rotary.nl/nieuws/geluk-op-2-wielen/
http://rotaryd1550.spijkerenco.nl/
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Inderdaad, vandaag vier ik mijn 66e verjaardag; maw 2/3 van mijn geplande vlieguren zit er pas 
op... !
Waarom ontvang je dit bericht van mij?  
Binnen Rotary Nederland is er vorige week een nationale fietsen actie gestart. Wat is het geval? 
In Nederland wonen ruim 400.000 kinderen die onder de armoedegrens leven. Een schande, 
vind je ook niet? 
Deze positie om onder de armoedegrens te moeten leven leidt heel vaak ertoe dat deze 
kinderen ook niet de beschikking hebben om op de fiets naar school te gaan. Rotary liet een 
pakkend YouTube filmpje maken, dat het probleem perfect schildert.  
https://www.youtube.com/embed/B76JMXUb_4k !
Ik vraag je dus geen geld, ik vraag wel of er bij jou thuis een fiets staat, die niet meer gebruikt 
wordt maar de wel in een dusdanige conditie verkeert zodat jij met een gerust hart ook jouw 
kind op die fiets naar school zou durven sturen.  
Als je een fiets over hebt, laat het mij dan weten. Via de Nederlandse Rotary clubs zullen de 
fietsen in het hele land worden opgehaald en gedistribueerd.

Rotary Institute Berlin 2014 
“Let’s share your Rotary vision, 7 tot 9 
november 2014 
A conference for all Rotarians of Europe 
Voor meer informatie en aanmelden: !
Klik hier voor meer informatie > 

Zomaar een spontane actie van een Rotarian, opbrengst: na één week al 10 fietsen!

WANTED!!!!!!!,  !
GEZOCHT`:  Gouverneur !
Voor het Rotary-jaar 2017-2018 ben ik op 
zoek naar een Rotarian die de boeiende en 
uitdagende functie van Gouverneur van 
District 1550 op zijn schouders wil nemen. 
Voor aanvullende informatie kunt u 
telefonisch contact opnemen met mij op 
nummer 06-22906082 of per mail 
albert.latour@telenet.be 

http://www.rotary-institute-berlin2014.de/en/
https://www.youtube.com/embed/B76JMXUb_4k
mailto:albert.latour@telenet.be
https://www.youtube.com/embed/B76JMXUb_4k
http://www.rotary-institute-berlin2014.de/en/
mailto:albert.latour@telenet.be
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Clubbezoeken:!
September!
22 sept. Helmond-Quartier van Peellandt 
23 sept. Roermond-Maas en Roer 
24 sept. Oss-Maarland 
25 sept. Cuijk-Maasland 
26 sept. Heerlen 
29 sept. Deurne-Asten-Someren 
30 sept.  Son

Aktiviteiten 2014/2015:!!
04 oktober:! District Infodag te Maastricht!
14 maart! PETS, lokatie volgt!
29 mei!! District Golfdag!
30 mei!! District Conferentie te Maastricht

Topper van de 
maand:!

“Light up Rotary “ prachtig in 
praktijk gebracht!

Rotayclub Horst aan de Maas!

Rotary opent deuren tĳdens Rozenfestival Lottum  !
Tijdens het Rozenfestival in Lottum van vrijdag 8 tot en met maandag 11 augustus was dit jaar 
ook Rotary prominent aanwezig. Langs de looproute door het dorp verzorgde Rotary Club Horst 
aan de Maas in samenwerking met CITAVERDE College in Horst een inzending met als titel 
‘Rotary opent deuren’. Vanuit het centraal gepositioneerde Rotary-logo liepen vijf paden bezaaid 
met gele rozen naar vijf deuren met foto’s die de belangrijkste activiteiten van Rotary Club Horst 
aan de Maas uitbeeldden: lokaal, netwerk, internationaal, jeugd en WinterZon Festival. Op deze 
wijze konden zowel mensen uit de regio als de vele bezoekers uit binnen- en buitenland 
kennismaken met Rotary. Het Rozenfestival trok dit jaar 50.000 bezoekers.  

Oktober 
01  okt.	 Gemert-Beek&Donk-Lieshout 
02-10	 	 Veghel	 	 	 	  
06-10	 	 Nuenen 
07-10	 	 Boxtel-Oirschot-Haaren 
08-10	 	 Valkenswaard	  
09-10	 	 Bladel, Reusel-De Mierden 
13-10	 	 Heeze 
14-10	 	 Eindhoven-Welschap 
15-10	 	 Venlo-Land van Gelre 
16-10	 	 Eindhoven-Zuid 
27-10	 	 Lingewaard-Bemmel

28-10	 	 Elst-Over Betuwe 
29-10	 	 Weert-Land van Horne 
30-10	 	 Geleen	

Ik hoop velen van u weer persoonlĳk te 
mogen begroeten op de district infodag op 
4 oktober aanstaande. !
Met vriendelĳke groet, Albert Latour


