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Programma

De Voorzitter en de leden van
ROTARY CLUB LA ARNE

hebben het genoegen U uit te nodigen op hun

CHARTERDAY
Zaterdag 15 maart 2008

14.00 ontvangst van de genodigden
KASTEEL VAN LAARNE

14.30 Academische zitting
1.  Opening en verwelkoming door de protocolchef
2.  Hymnes gespeeld door het koperkwartet van de Kon.Harmonie Zele 

Heikant
3.  Toespraak door de burgemeester of schepen van de gemeente Laarne
4.  Toespraak door de voorzitter van Rotary Club Laarne, Luc De Meyer
5.  Muzikaal intermezzo door het koperkwartet van de Kon.Harmonie Zele 

Heikant
6.  Toespraak door de voorzitter van peterclub Rotary Club Wetteren, Karel 

Van Hoecke
7.  Toespraak van stichtend gouverneur, Paul Coppens
8.  Toespraak van de gastspreker, prof.em. Etienne Vermeersch
9.   Muzikaal intermezzo door het koperkwartet van de Kon.Harmonie Zele 

Heikant 
10. Toespraak van gouverneur, Bruno Morel
11. Overhandiging van de keure door stichtend gouverneur, Paul Coppens
12. Overhandiging van de Rotaryvlag door gouverneur, Bruno Morel
13. Uitwisseling van de fanions
14. Sluiting van de academischge zitting door de voorzitter van Rotary Club 

Laarne, Luc De Meyer met overhandiging van de checques voor sociale 
projecten

15. Muzikaal slot door het koperkwartet van de Kon.Harmonie Zele Heikant 
en uitnodiging tot de receptie

17.00 Aanvang van de receptie
KASTEEL VAN LAARNE

19.00 Avondfeest
FEESTZAAL HOF TEN BOSSE

Ontvangst in de feestzaal : Ten Bosse 1, Destelbergen (Heusden) Feestmaal met dansgelegenheid



Voorwoord

Wat is het doel van Rotary?

In het voorjaar van 2006 besloten enkele vrienden onder leiding van onze stichtende voorzitter,
Guido Vandecappelle, een eigen Rotary club op te richten voor de regio Laarne – Heusden.  In een
relatief korte tijd groeide onze club van een 10-tal leden tot 25 stichtende leden.

De eerste taak bestond erin om van de samengebrachte groep mensen een echte vriendengroep te
maken die allemaal de idealen van Rotary nastreefden.   Er werd aan Rc Wetteren gevraagd om onze
peterclub te worden en zij vaardigden  enkele begeleiders af die onze startende club op het juiste
spoor zouden helpen.  De Gouverneur stelde Robert Gekiere aan als “Special Representative” die
ons zou wegwijs maken in de gebruiken en geplogenheden van Rotary.
Alle ingrediënten waren aanwezig om een “Club in oprichting” te laten doorgroeien tot een echte
Rotary club.  Begin maart 2007 werden alle nodige documenten verstuurd met de aanvraag tot
erkenning.  Op 3 mei 2007 vond in het bijzijn van Gouverneur Paul Coppens de stichtingsvergade-
ring plaats, Rc Laarne was geboren !
En naar goede Rotarische gewoonte, wordt hieraan een charterfeest of keure-uitreiking verbonden
die op 15 maart 2008 zal plaats vinden. 

Luc De Meyer
Voorzitter Rotary club Laarne

De oud-president van Rotary International, Bill Robins, zei op
23 februari 1975, ter ere van het 70-jarig bestaan van
Rotary: "Rotary's eerste opdracht is om mensen te vormen

tot toegewijde, betrokken mensen. Rotary moet niet altijd geme-
ten worden aan zijn materiële successen. Integendeel: zijn ware
maatstaf zou kunnen zijn het soort mensen, dat het vormt.
Niettegenstaande grote sommen geld en waardevolle projecten -
want noden moeten met alle beschikbare middelen worden
bestreden - is Rotary: zijn daadkracht. Mannen/vrouwen, die
bereid zijn zowel iets van zichzelf als van hun geld te willen geven,
mannen/vrouwen, die een fakkel aansteken en die omhoog hou-
den, zodat anderen kunnen volgen." 
Rotary is een service-organisarie. Dat wil zeggen: De leden steu-
nen op verschillende wijze hun medemensen. Dit alles zonder
onderscheid van ras, geloof of politieke mening. Met andere
woorden: Rotary is een levenshouding. Rotary is ook een wereld-
omvattende kameraadschap. "Dienen" betekent hier het bevor-
deren van een beter internationaal begrip. Dit Rotary-ideaal is
natuurlijk zo oud als de wereld. Rotary tracht deze idealen echter
nu te realiseren met de hem ter beschikking staande (totale) mid-
delen. En wel via de vier zogenaamde "avenues".  
Het is een eer lid te zijn van een Rotaryclub. Niet omdat het een
elite-club is, maar omdat men als Rotarian samen met anderen in
staat gesteld wordt het Rotary-ideaal uit te dragen, dat luidt: “Het
aanmoedigen en versterken van de wil om te dienen

HOE HET ALLEMAAL BEGON.
Rotary is de oudste organisatie van serviceclubs ter wereld.
Rotary ontstond in een tijdperk, dat enigszins vergelijkbaar is met
de huidige tijd. De groei van met name de grote steden in de
Verenigde Staten bracht een groot probleem met zich mee. De
ethiek in het zakenleven kwam ernstig in de verdrukking. In
Chicago, dat in de laatste 25 jaar van de negentiende eeuw, van 

5000 naar 4 miljoen inwoners groeide, maakte een jonge advo
caat, Paul Harris, zich ongerust over dit feit. Om die onverschillig-
heid in de menselijke verhoudingen op zijn minst bespreekbaar te
maken met gelijkgestemden, nodigde hij op de koude winter-
avond van 23 februari 1905 drie vrienden uit. Dat waren: Sylvester
Schiele - kolenhandelaar, Gustavus Loehr - mijnbouwingenieur en

Hiram Shorey - kleermaker.  

De eerste vier Rotarians: (v.l.n.r) Gustavus
Loehr, Silvester Schiele, Hiram Shorey, en
oprichter Paul Harris.

Deze eerste keer kwamen ze bijeen in het kantoor van Gus Loehr.
Dat was kamer 711 in het Unitygebouw aan de North Dearborn
Street 127 in Chicago. Het kantoor staat er nog steeds en is in
1985 als Rotarymuseum ingericht. 
Het idee van Paul Harris was om zakenmensen, die ook moeite
hadden met de verwording van de ethiek in die dagen in de
Verenigde Staten, elkaar tijdens regelmatige ontmoetingen beter
te leren kennen. Uit de discussie op die avond ontstond het plan
om met de leiders uit verschillende beroepsgroepen wekelijks bij
elkaar te komen. Steeds in het kantoor van één van de deelne-
mers. Zo ontstond het rotatieprincipe, waarvan de naam Rotary is
afgeleid. 

Omdat communicatie een voorwaarde voor een der-
gelijke club is, werd als vijfde lid de drukker, Harry
Ruggles gevraagd, waardoor de Rotaryclub van
Chigaco een feit was. Uit deze kleine club groeide een
wereldomvattende organisatie van meer dan 1,2 mil-
joen leden, die allemaal, meewerkend aan de uitbrei-
ding van de activiteiten, het Rotary- ideaal van het
eerste uur onderschrijven. 

Paul Harris



Naam Classificatie Naam Classificatie
Baetens Piet Gastro-enterologie
Combes Christian Bedrijfsbeheer
De Cock Lucien Inwendige ziekten
De Meyer Luc Balie
De Pauw Mieke Magistratuur
De Rauw Chris Medische uitrusting
De Schaepmeester Jan Kunststoffen
De Seranno Freddy Landmeter (beëdigd)
De Wilde Ann-Rose Biologie, klinische
Dedeurwaerdere Bernard Osteopatie D.O.
D'Haese Luc Ingenieur, landbouw
Dierickx Erwin Kinesitherapie
Keusters Anne-Marie Notariaat
Lorrez Johan Financiën

Lostrie Truus Administratie, federaal/nationaal
Mangeleer Diederik Onderwijs
Maurau Bob Bedrijfsadviseur
Naessens Olivier Onroerend goederen
Van Acker Arnold Metallurgie
Van de Sijpe Gerard Ingenieur, scheikundig
Van Moorter Guido In- & uitvoer
Vandecappelle Guido Electrozaak
Vandemeulebroecke André Gerechtsdeurwaarder
Vanden Berghe Dirk Biologie, klinische
Verbeeck Philippe Verpakking
Vervaet Arthur Verzekeringsmakelaar
Wuyckens Erik Verzekeringsmakelaar
Wynendaele Kurt Aardolie

Hoe ontstond Rotary club Laarne

Wat is een Charterdag voor een
Rotary Club ?

Ledenlijst

In het voorjaar van 2006 besloten enkele vrienden onder leiding van onze stichtende voorzitter,
Guido Vandecappelle, een eigen Rotary club op te richten voor de regio Laarne – Heusden.  In een
relatief korte tijd groeide onze club van een 10-tal leden tot 25 stichtende leden.

De eerste taak bestond eruit om van de samengebrachte groep mensen een echte vriendengroep te
maken die allemaal de idealen van Rotary nastreefden.   Er werd aan Rc Wetteren gevraagd om onze
peterclub te worden en zij vaardigden  enkele begeleiders af die onze startende club op het juiste
spoor zouden helpen.  De Gouverneur stelde Robert Gekiere aan als “Special Representative” die
ons zou wegwijs maken in de gebruiken en geplogenheden van Rotary.

Alle ingrediënten waren aanwezig om een “Club in oprichting” te laten doorgroeien tot een echte
Rotary club.  Begin maart 2007 werden alle nodige documenten verstuurd met de aanvraag tot
erkenning.  Op 3 mei 2007 vond in het bijzijn van Gouverneur Paul Coppens de stichtingsvergade-
ring plaats, Rc Laarne was geboren !

En naar goede Rotarische gewoonte, wordt hieraan een charterfeest of keure-uitreiking verbonden.   

Het oprichten van een Rotary club bestaat uit een aantal stappen die moeten doorlopen wor-
den.  Eerst is er de aanvraag tot erkenning, dit is een administratieve aangelegenheid waar
alle documenten verzameld worden om als Rotary club te worden erkend.

Wanneer dit allemaal achter de rug is wordt, indien aan alle voorwaarden werd voldaan, de club in
oprichting als volwaardige Rotary club beschouwd en kan deze als dusdanig beginnen te werken.
De erkenningsvergadering is eerder een gebeurtenis die intern wordt beleefd.

Wat hierop volgt is het Charterfeest, dit is dè dag waarop de club zich aan iedereen kenbaar maakt,
de keure uitreiking plaats heeft en het goede doel waar de club zich voor wenst in te zetten, wordt
voorgesteld.  

Een charterdag voor een Rotary club kan beschouwd worden als een “Doopfeest” en dus één van de
hoogtepunten in het clubbestaan.

We zijn dan ook verheugd U hierop te mogen verwelkomen.



Laarne
H i s t o r i s c h e  e n  m o d e r n e  d y n a m i e k .

Laarne: dat is verwijzen naar een heel rijke geschiedenis. In de 12de eeuw bestonden er twee
heerlijkheden, Laarne en Kalken. Ze werden pas op 30 december 1976 samengevoegd tot een
fusiegemeente met de naam Laarne en met 10.901 inwoners. De heerlijkheid Laarne werd later
aangevuld met historische namen als de families Schoutheete, van Vilsteren en de Ribeaucourt.
Namen als De Heren van Dendermonde, de Vilain’s en de familie Van Calcken volgden op de heer-
lijkheid Kalken.

Laarne: dat is verwonderd en bewonderend kijken naar zoveel bewaarde schoonheid en kunst.
Tot de geklasseerde prachtige gebouwen horen onder andere de twee sfeervolle dorpskommen,
de Sint-Macarius- en de Sint-Dionysiuskerk, de Berlindekapel, Kattenheye, de Mouterij, de
Aumansmolen, café Den Hert, het Ruytenshof en enkele merkwaardige huizen.

Laarne: dat is fietsen of wandelen in een erkend natuurgebied. De Kalkense Meersen met zijn
de hooi- en grasvelden, zijn grachten en sloten betekenen rust en schoonheid nabij de Schelde. De
Poelen, die deel uitmaken van de Damvallei, herbergen een rijke fauna aan vogelsoorten en zijn
een bekoring voor vissers.

Laarne: dat is historische en hedendaagse folklore met een uitstraling ver over de grenzen. De
heksen zijn in deze heksengemeente overal voelbaar of wel lijfelijk aanwezig. De 400 jaar oude
heksenprocessen die naar de brandstapel voerden worden met een regelmaat terug in evocatie
gebracht. De moderne zwartgeklede heksen met puntige hoeden zijn nu onafscheidelijk verbon-
den met al wat reilt en zeilt in de gemeente. Op Pinkstermaandag heeft de eeuwenoude Sint-
Macariusommegang nog steeds plaats. 

Laarne is de gemeente waar moderne folklore nog permanent wordt geboren: de reuzen Stien
en Lien en Marie Spreudel, de bloemenmarkten en de recente wekelijkse markt, de wijdbekende
rommelmarkt, de populaire kermis met de kleine jaarmarkt op Pinkstermaandag.

Laarne: dat is een thuis voor elke bourgondiër. De gemeente telt talrijke goede restaurants,
bekende tavernes en zijn typische dorpscafétjes. Maar de gemeente heeft nog zijn eigen brouwerij
Walrave en zijn eigen streekdranken: Pick-up, dotsken, Unterzak en Heksenbier. 

Laarne: dat nodigt uit om sportief te leven. Naast “Neem je fiets en verken je gemeente”
beschikt de gemeente over nog 8 ander betekenisvolle fiets- en wandelroutes: het Ridderpad, het
Reigerpad, het Monumentenpad, de Kastelenroute, de Mountainbikeroute, de Gordelroute, het
Heksenpad en het Kruidenpad. Op dit ogenblik verrijst er een prachtig sportcomplex. Wie de
mooie gemeente wil verkennen kan beroep doen op de plaatselijke fietsenverhuur. Wie graag wat
langer verblijft wordt uitstekend opgevangen in een Bed & Breatfast of een gastverblijf.

Laarne: is bovenal die prachtige kasteelgemeente. Onder het oogpunt van kasteelgeschiedenis
behoort het tot de merkwaardigste en waardevolste kastelen van het kastelenrijke Europa. De 12-
13de eeuwse feodale waterburcht heeft zowat elke belangrijke kasteelperiode meegemaakt ,
waarvan zovele getuigenissen zijn bewaard gebleven. Na een verdedigingsburcht in de middeleeu-
wen, werd het gedurende eeuwen een woonkasteel. De originele muurschilderingen in de kapel
doen denken aan de periode van de gebroeders Van Eyck. De loggia, de paviljoenen en het altaar
in de kapel zijn in barokstijl. Na het langzame verval op het eind van de 19de  eeuw en vooral in de
eerste helft van de 20ste werd het kasteel eigendom van de Historische Woonsteden van België. In
1973 volgde een grondige restauratie, later gevolgd door een zachte restauratie. In één van de
kamertjes schreef Jef Crick zijn historische roman “De Ridder van het Slot van Laarne”. Het kasteel
herbergt een belangrijke collectie Europees zilverwerk uit de 15-18de eeuw.

De Kasteeldreef, een bijna uniek overgebleven historische verbinding tussen kasteel en kerk, is als
een brede avenue waarop het gastvrije Laarne u steeds heel hartelijk welkom heet.



De Rotary Foundation

Sociale werkenSociale werken

De Rotary Foundation is een non-profitorganisatie die Rotariërs toelaat zich in te zetten voor vrede en
wereldwijde verstandhouding door zich in te zetten voor projecten m.b.t. gezondheidszorg, onderwijs
en armoedebestrijding. 

In 2005-06 ontving de Rotary Foundation giften voor een bedrag van 111,9 miljoen USD en kende meer
dan 108 miljoen USD toe aan educatieve en humanitaire initiatieven van clubs en distric-
ten. Giften van Rotariërs gaan naar drie verschillende fondsen: het Programmafonds, dat
toelagen uitreikt via de programma's van de Foundation, het Permanente Fonds, dat
alleen de inkomsten uit beleggingen gebruikt ter ondersteuning van deze programma’s,
waardoor de toekomst van de Rotary Foundation op lange termijn verzekerd blijft, en het
PolioPlusfonds.

Iedere ontvangen dollar draagt volledig bij tot de humanitaire en educatieve program-
ma’s waarvoor de Rotariërs zich wereldwijd inzetten. De clubs en districten kunnen bij de
Rotary Foundation toelagen aanvragen voor de financiering van hun projecten. 

Water for Life
Elk jaar eisen droogtes en vervuild drinkwater een zware tol in de levens en gezondheid van mensen.
Bedenk dit : meer dan 1,1 miljard mensen komen niet aan zuiver drinkwater. Dat is dicht bij 1/6de van de
totale wereldbevolking.
In ontwikkelingslanden zijn 80% van de ziektes te wijten aan ziektekiemen die overleven in water, waar-
bij vooral kinderen de grootste slachtoffers blijven.
Overal ter wereld sterft elke 8 seconden een kind aan zo’n ziekte. Dat is 10800 onschuldige levens die
verloren gaan per dag!
De voorspelling is dat tegen 2015 bijna 3 miljard mensen weinig tot geen toegang zullen vinden tot zui-
ver drinkwater!
Water is onmisbaar voor het leven en de gezondheid van mensen en ecosystemen en is noodzakelijk voor
de ontwikkeling van landen. Watervoorraden en de hieraan verbonden ecosystemen, die deze watervoor-
raden leveren en onderhouden, worden bedreigd door vervuiling, ongecontroleerd verbruik, verandering
in het gebruik van het land, klimaatwijziging en nog vele andere factoren. Het verband tussen deze
bedreigingen en armoede is duidelijk, want het zijn de armen die het eerst en hardst worden getroffen.
Dit leidt tot een simpele conclusie: “business as usual” is geen optie.

PROJECT AQUA VITA PROJECT ASELAPURA- DANIKITHAWA SRI-LANKA
In de Noord-Centraal provincie van Sri Lanka, kijken de dorpen van het district Polonnaruwa angstvallig
uit naar de komende zomermaanden met temperaturen die oplopen tot 45°C. Vele van die dorpen
beschikken niet over voldoende voorraden drinkwater en nieuwe waterputten zijn er broodnodig te
bouwen.
Naast een voorraad aan zuiver drinkwater, is ook het sanitair een dringende zaak.
De lozing van menselijk afval veroorzaakt een potentieel gevaar voor de gezondheid van de gemeen-
schap en een gevaar voor vervuiling van het grondwater. Geruchten over cholera en builenpest werden
reeds gesignaleerd op afgelegen veldhospitaals.
Er is geen sprake dat wij mensen laten sterven, en kinderen zijn nog het meest kwetsbaar.
Daarom stellen wij voor een blok van 6 toiletten te bouwen voor de lagere school van Poddalgoda (120
kinderen en 12 leraars).
Wanneer mensen niet meer in het wilde weg zich gaan ontlasten rondom de school, zal de hygiëne en de
algemene gezondheid van de kinderen erg verbeteren.



OIGO

Sociale werkenSociale werken

Hoe het allemaal begon
14 april 2007. Laarnenaar Jo Vervaet, een zelfstandige vloerbedekker, ontdekt een gezwel in zijn nek.
Hij ondergaat een aantal onderzoeken, waaronder een biopsie (microscopisch onderzoek van de cellen
en de weefsels van de lymfeklieren). In afwachting van de resultaten trekt de verwoede fietstoerist nog
voor een wielerreisje naar Mallorca. Jo: “Ik ontmoette er een Nederlandse triatlete Guusje Vrehen, die
op een spoedopname van een ziekenhuis werkt. Toen ik mijn gezwel toonde, vroeg ze of ik regelmatig
moe was en veel zweette. Het antwoord was tweemaal ja.

Net voor we huiswaarts keerden, gaf ze me dit roze, plastic armbandje (toont het, ontroerd ). ‘Opgeven
is geen optie’ stond er op. “Doe dit rond je pols, je zal het nog veel nodig hebben.”
Terug thuis viel al snel het verdict: de ziekte van Hodgkin, een vorm van lymfeklierkanker. “Het eerste
moment dacht ik ‘Dit was het, mijn leven is voorbij. Je wereld stort in.” Jo Vervaet verkeerde in het derde
stadium van de kanker, ook de milt was aangetast, andere organen gelukkig niet. Genezingskans: 85
procent. Jo: “Op de afdeling Hematologie & BMT (Beenmergtransplantatie) in het Gentse UZ is men
direct gestart met de behandeling: 16 chemokuren, waarvan er nu reeds 10 achter de rug zijn. Het gene-
zingsproces verloopt in de goede richting: de chemo bedwingt beetje bij beetje de kankercellen en mijn
lichaam reageert relatief goed op de chemokuren, al zijn er dagen dat ik me rotslecht voel.” 
Hoe ‘OIGO: Opgeven Is Geen Optie’ het levenslicht zag…

In het UZ zag Jo tientallen lotgenoten die ook behandeld werden. Hij zag ook hoe dokters en verplegers
zichzelf uit de naad werken om iedereen te helpen. “Ik stelde vast dat er te weinig middelen en mensen
op de dienst zijn. Toen ik ook een nacht moest blijven, zag ik het grote verschil in middelen tussen de
dagkliniek en nachtkliniek. Elke afdeling heeft een budget om materiaal aan te kopen, maar dat is

beperkt. De meeste afdelingen smeken om meer centen, af en toe zijn er schenkingen.
Toen besloot ik een actie op het getouw te zetten voor de afdeling Hematologie-BMT.
Ik richtte onlangs een bestuur op met een aantal goede vrienden. Bedoeling is om op
27 juni 2008 – mijn vermoedelijke genezingsdag – een spetterend event te organise-
ren in de Scala, waarbij de opbrengst integraal naar de afdeling Hematologie-BMT van
het UZ Gent gaat. De hoofdverpleegster heeft reeds een lijst doorgespeeld met appa-
ratuur die hoognodig is zoals nieuwe statieven, automatische bloeddrukmeters,
onderzoekstafels en een bloedkoelkast voor de dagkliniek.”

Jo Vervaet



Advertenties

Sociale werkenSociale werken

Wat is Luein?
Luein is een onthaal-, oriëntatie- en observatiecentrum voor meisjes tussen 12 en 18 jaar, met allerhan-
de problemen en vragen om hulp.
De meisjes worden verwezen door het comité voor bijzondere jeugdzorg en de jeugdrechtbank.
Wij zorgen voor een aandachtsvolle crisisopvang en begeleiding van zowel de meisjes als hun gezinnen.
Wij creëren een warme nabijheid en veiligheid voor de jongeren.
Wij zoeken samen met hen en hun gezinnen naar openingen in de moeilijkheden. Daartoe vormt zich

rond elke jongere een team van hulpverleners.
We geven de verwijzende instantie een objectief beeld en een deskundig
advies.
Onze personeelsleden ontwikkelen zich als mens en als deskundige.
Vanuit onze christelijke inspiratie komen we op voor de mens in nood.

Deze tekst is natuurlijk zo kort samengevat, dat hij toch enige uitleg of uit-
breiding vraagt.

Luein is erkend door de Vlaamse Gemeenschap als instelling voor bijzondere jeugdzorg, categorie 3.
Het onthaal-, oriëntatie- en observatiecentrum (OOOC) is erkend voor de opvang van 17 minderjarige
meisjes.

We willen het volgende doen:
Wij proberen door een zo goed mogelijk advies en door een zo warm mogelijke opvang, hulpverlenend
te zijn. Onze crisisopvang is gericht op herstel- en ontwikkelingsmogelijkheden.

Wij proberen aan de buitenwereld zo duidelijk mogelijk uit te leggen wat ze van ons kunnen verwach-
ten en wat niet.

We proberen zo bereikbaar en toegankelijk mogelijk te zijn. Ons huis en onze werking zijn dan ook zo
ingericht dat het tegemoet komt aan de noden van onze cliënten: inzicht en begeleidingsnood, ontwik-
kelingskansen, privacy, veiligheid, ontspanning, scholing en vorming, rust.

We willen samen met de jongeren en hun gezinnen naar oplossingen zoeken. Ze kunnen rekenen op
een duidelijke hulpverlening op maat. Verwijzers kunnen rekenen op een duidelijk en afgebakend aan-
bod, samenwerkingswil, degelijke informatie en deskundig advies.

We willen werken met personeel dat gemotiveerd is, samen verantwoordelijkheid draagt, en zichzelf
ontwikkelt als mens en als deskundige, ieder op zijn terrein.

Luein streeft naar een flexibele begeleiding die rust, veiligheid en hoop inbouwt en die de levenskwali-
teit van de ons toevertrouwde jongeren en hun gezinnen bevordert.

We proberen in dit alles een gezond evenwicht te houden tussen prijs en kwaliteit.

Wat betekent Luein?

Luein is Grieks.

Het betekent ‘losmaken uit moeilijk-

heden,  bevrijden, speels bevrijden. 

Het is een woord, dat niets heeft ‘van

zwaar op de hand’. Het heeft daaren-

tegen iets hoopvols. 

Niet dat Luein de moeilijkheden wil

ontkennen, dat zeker niet. 

Het wil de knelling van moeilijkheden

een beetje losser maken, zodat er

ruimte komt voor ontwikkeling en

worden wie je echt bent. 
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