
Verslag bijeenkomst Rotary Contact Clubs Wavre 2019  

Datum: Hemelvaartweekend 30 mei tot en met 2 juni 2019 

Plaats: Louvain-la-Neuve (LLN) 

 

Inleiding 

Afgelopen Hemelvaartweekend vond er in Louvain la Neuve (LLN) een contactbijeenkomst plaats tussen een vijftal Rotaryclubs te 

weten: Garmisch Partenkirchen (Duitsland), Wavre (België), Vernon (Frankrijk), Minster-on-Sea (Engeland) en Langedijk-

Geestmerambacht.  

De contactbijeenkomst werd georganiseerd door de RC Wavre. Wavre is de hoofdstad van Waals-Brabant en ligt 7 km van LLN af. 

LLN (het nieuwe Leuven) is een universiteitsstadje dat zo’n 40 jaar terug is gesticht op zo’n 35 km van Leuven. Het heeft haar ontstaan 

te danken aan de Belgische taalstrijd. De kwestie “Leuven Vlaams” leidde in 1967 tot de opsplitsing van de Leuvense universiteit in 

een Vlaamse en Franse tak. Voor de Franse universiteit werd midden in de velden van Waals-Brabant  een nieuwe “autovrije” stad 

gebouwd. De Université Catholique de Louvain ofwel (UCLouvain) is de grootste Franstalige universiteit van België, met ongeveer 

30.000 studenten. 

Onze club was vertegenwoordigd door Gert-Jan en Danïëla, Jim en Adéla, Lidy en Rolf,  Eisso en Marian, Desiree en Monique, Bob en 

Carla, Kees en Tineke, Eric en Els, Johan en Joke. Wij waren dus met 18 personen. De andere 3 clubs waren in totaal aanwezig met 

zo’n 40 personen. Wij waren deze keer met de grootste vertegenwoordiging. 

De meeste gasten verbleven in een hotel in LLN. Het was een prachtig weekend waar wij als groep erg van hebben genoten. Een smet 

op de organisatie was de boekingsfout die gemaakt was bij het hotel. RC Wavre had “drie dagen” geboekt en het hotel had hiervan 2 

nachten gemaakt. Uiteindelijk betekende dit dat een gedeelte van de gasten (waaronder Desiree, Monique, Gert-Jan en Daniela) de 

laatste nacht in een ander hotel moesten slapen. 

  



Donderdag 

Op donderdag was er een ontvangst aan het einde van de middag. De sfeer zat er goed in en ’s avonds was er een welkomstbuffet  

voor de gasten in het hotel.  

 

 

 

 

 

 

 

Vrijdag  

Vrijdag stond in het teken van een uitstapje naar Leuven. Wij werden 

met een dubbeldekker naar Leuven gebracht waar er voor iedere 

taalgroep een gids klaarstond.  

Wij troffen het met de gids, hij sprak prima Nederlands en was ter 

zake kundig. Hij leidde ons langs de talrijke monumenten in het 

historisch gedeelte van Leuven. Leuven is de oudste universiteitsstad 

van de Lage Landen en telt nu bijna 100.000 inwoners. 

Aan het eind van de ochtend werden we verrast met een orgel 

met viool concert in de kerk van het Groot Begijnhof. Een lunch 

van topkwaliteit met bijpassende wijn werd geserveerd in de 

Faculty Club, eveneens in het Groot Begijnhof. 

Na de middag vervolgde de gids zijn route. Een aantal van 

onze groep wilden even van hun vrijheid genieten en gingen 

om het op zijn Belgisch te zeggen “winkelkuieren”. Aan de 

uiterlijke 

kenmerken 

van de 

tassen te 

zien, 

waren ze 

geslaagd 

bij hun 

inkopen. 

 



Vanuit Leuven vertrokken we naar het hotel vanwaar wij door ons ‘gastgezin’ werden opgehaald om naar Céroux-Mousty te gaan. Daar 

draaide het varken al aan het spit voor de “Gallische-maaltijd”. De zaal was ingedeeld met lange tafels en omdat het prachtig weer was 

kregen we onze borrel vooraf buiten geserveerd. Bijzonder was het, dat de maaltijdbereiding en de uitservering voor een groot 

gedeelte werd verricht door werknemers met een verstandelijke beperking.  

 

Na afloop nog een afzakkertje in de bar van het hotel. Sluitingstijd normaal 23.00 uur. Toen wij rond 2 uur de bar verlieten, waren wij 

echt nog niet de laatste. Een geslaagde en supergezellige dag. 

Zaterdag 

Zaterdagmorgen was er een “werk-sessie” gepland voor de “bestuurders” en was er voor de anderen tijd voor een museumbezoek of 

een wandeling door LLN onder begeleiding van een van de gastheren/vrouwen. Vanuit RC Langedijk-Geestmerambacht waren Bob, 

Kees, Gert-Jan en Johan bij de werk-sessie aanwezig.  

Na een terugblik op de vorig jaar afgesproken zaken, waren er twee hoofdonderwerpen: 

1. Het goede doel. 

2. Hoe gaat het met de club en waar is de club trots op? 

Ad. 1  

Het voorstel voor het goede doel was een waterproject in Congo. Door het maken van “zuiverings-vijvers” met zand, grind en cement 

zijn er, in samenwerking met de lokale bevolking, tot nu toe 275 watertappen gemaakt. Uit onderzoek is gebleken dat het aantal zieken 

door vervuild drinkwater spectaculair gedaald is. Iedereen was enthousiast over de projectkeuze van RC Wavre. Inmiddels is er vanuit 

Wavre € 7500,= geschonken aan het project. Er wordt geprobeerd dit te verhogen d.m.v. “Grands” vanuit de districten van de 5 

betrokken RC-clubs. Meer informatie over het project is terug te vinden op www.zam-med.be. 

http://www.zam-med.be/


Ad. 2 

Vooral de Engelsen gaan lekker. Het is een jonge club die onconventioneel denkt. Een manager van een “sex-winkel” is nu een van 

hun negen nieuwe leden. Dat zou bij veel clubs niet gebeurd zijn.  

Na aftrek van twee vertrokken leden is de club gegroeid met zeven leden. Geen van de andere clubs kan hier tegenop. De Engelse 

club denkt ”out of de box” en verjongd. Een lage contributie (£150,-), geen verplichte attendance en flexibiliteit dragen hieraan bij. Het 

motto is: You do what you can, when you can, maar ook: We only do things what we like. Extra geld wordt binnengehaald met een 

ludiek belonings- en strafsysteem. Het niet stellen van attendance-eisen heeft niet geleid tot een attendance van leden onder de 50%! 

Een ander mooi initiatief is de oprichting van het internet radiostation www.rotaryradiouk.org  die naast diverse muziekstijlen ook 

Rotaryzaken onder de aandacht brengt. 

Bob bracht de Santa Run en het Kidsfestijn onder de aandacht.  

Zowel Vernon als Wavre hebben moeite met het verwerven en vasthouden van leden.  

Vernon vindt zelf dat ze teveel intern zijn gericht. 

Wavre ondersteunt onder meer de inzet van personen met een verstandelijke beperking in de horeca.  

In Garmisch Partenkirchen zijn ze bezig met het opzetten van lange termijn projecten. Niet ieder jaar opnieuw het wiel uitvinden. Ze 

zijn gestart met een project om het tekort een arbeidskrachten in de gezondheidszorg te verminderen. Dit geschiedt onder meer door 

het regelen van stageplaatsen voor schoolkinderen die in een week tijd op 5 plaatsen de gezondheidszorg verkennen. 

Zaterdagmiddag waren de gasten in gemengde groepen verdeeld en 

gebruikten (veelal) de lunch in de tuin van leden van RC Wavre. Sommige 

groepen maakten nog een uitstapje bijvoorbeeld naar Waterloo of gingen 

een rondje fietsen. 

‘s Avonds was er een afscheidsdiner wederom in Céroux-Mousty. De borrel 

vooraf was ook weer buiten. Naar het voorbeeld van de Engelsen benutten 

we de gelegenheid een groepsfoto te maken.  

 

 

Maar stonden we er wel allemaal op? 

Of was er iemand stiekem achtergebleven bij Kuifje?  

http://www.rotaryradiouk.org/


Deze keer was de zaal weer anders versierd en stonden de tafels opgesteld als 

vierkanten. Prima eten in een ontspannen sfeer kenmerkte de avond. Alle 

voorzitters hielden een speech, waarbij Bob onze club uitstekend 

vertegenwoordigde. 

Verder was er aandacht voor het reeds eerder vermelde goede doel in Congo. 

Tevens werden de verstandelijk gehandicapte medewerkers en hun begeleiding van 

een luid applaus voorzien. Eisso ging vervolgens met een van de jonge dames bij 

iedere tafel een fooi ophalen. Zij werden aangekondigd door Jim. Het meisje haalde 

flink wat fooi op en glunderde van oor tot oor. 

 

Na afloop terug naar de bar van het hotel voor een paar afzakkertjes en dan naar bed.  

 

 

 

 

 

 

 

Hiermee kwam er een einde aan een zeer geslaagd weekend met geweldig weer. Wij hebben er enorm van genoten en ik denk velen 

met ons. Prachtig om erbij te mogen zijn! 

 

Joke en Johan 

 

 


