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Voor een duurzame toekomst

Natuur & Milieu is dé milieuorganisatie die zich hard maakt voor een duurzame 
toekomst. Uw huis voorzien van stroom van windmolens, een elektrische auto 
voor de deur en gezond voedsel in uw koelkast. Doe mee, word nu donateur en 
ontvang nu tijdelijk de prachtige DVD-box ‘Human Planet’ over de relatie tussen 
mens en de natuur.

kom in actie voor 
jouw favoriete 
goede doel!

Loop je binnenkort een Marathon of een Vierdaagse?
Ben je binnenkort jarig of ga je trouwen?

Ga je iets speciaals doen?

Kies uit meer dan 2000 goede doelen

Meld je aan en start je eigen 
actie op www.geefsamen.nl
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Geaccentueerd

Om op te vallen moet een 
boodschap zich als nieuw voordoen

‘Voortvarend verder’, ‘Werken aan groei’ en ‘Lions in zicht’ zijn de motto’s van de 

Gouveneursraden van de afgelopen drie jaar. Vorig jaar heeft dus de zichtbaarheid van de 

clubs centraal gestaan. Dat betekent dat je als club niet alleen laat zien wie en wat je bent, 

maar vooral ook voor wie je al die activiteiten doet in het kader van We Serve. En op het 

resultaat mag je met elkaar best trots zijn en laten weten in je stad of dorp of LION.

De nieuwe GR, die onlangs in Seattle is geïnstalleerd, heeft als motto gekozen ELAN 2.011, 

elan met enthousiasme als basis. 

Maar is het dan met de ‘zichtbaarheid’ en de ‘groei’ voorgoed over ? NATUURLIJK NIET! Elke, 

zichzelf respecterende GR, kiest een motto als basis voor een werkplan in dat jaar, met in het 

achterhoofd de motto’s van de jaren ervoor. Dus er is wel degelijk sprake van aandacht voor 

groei en zichtbaarheid, maar nu met een vleug Elan, lees enthousiasme. Een 

accentverschuiving dus. Maar ook continuïteit. De nieuwe GR staat aan het hoofd van een 

vitale organisatie en bestuurt de meer dan 435 clubs en de meer dan 12.000 leden. De clubs 

vormen dus het hart van de ‘onderneming Lions’. 

Alle aandacht van de nieuwe zes DG’s zal dus ook moeten uitgaan naar de clubs en haar 

leden. Naar clubs die te maken hebben met vergrijzing, verlies van netwerk of een zekere 

actiemoeheid, maar ook naar clubs die het fantastisch doen met een goeie mix van jong en 

oud, ervaring en ambitie. En uiteraard aandacht voor de Leo’s. En natuurlijk zal elke districts-

gouverneur zijn best doen om de clubs meer te betrekken bij de zones, districten en 

landelijke aktiviteiten, want Lion ben je niet alleen, hoewel sommige clubs toch nog altijd 

een introvert, in zichzelf gekeerd, karakter vertonen. Daarom staat in ELAN 2.011 ook het 

Europa Forum in oktober in Maastricht centraal. De beste plek om te zien dat je onderdeel 

bent van een grote Internationale Lions-familie. Voor Forumgangers zijn er zelfs financiële 

faciliteiten om je ‘familieband’ aan te halen. 

Goed, drie jaar geleden gingen we voortvarend verder. Het jaar daarop hebben we aan groei 

gewerkt, vorig jaar zijn Lions meer in zicht gekomen en dit jaar zijn deze drie thema’s 

samengevat in ELAN 2.011. Want nog altijd is er in het hele land veel ruimte voor nieuwe 

clubs (groei) en moeten de clubs zichzelf meer profileren in de samenleving (zicht) en gaat 

de GR voortvarend verder om alle Lions-zaken te realiseren, die ze zich voorgenomen 

hebben. 

Is ELAN 2.011 dan helemaal nieuw en anders dan de andere jaren? NEE, de thema’s van de 

afgelopen jaren blijven actueel en worden het komend jaar met enthousiasme aangepakt, 

waarbij houding en betrokkenheid van clubs en individuele leden centraal staan. Maar 

waarom doen we zo bescheiden over het 60-jarig jubileum van Lions Nederland (1951-

2011), want wij Lionsmannen/vrouwen en Leo’s hebben best zin in een feestje!  
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Tekst: 

Inhoud 
Beleidsplan 2011-2012 – ELAN 2.011
Op weg naar een vitale Lionsorganisatie met de thema’s: Houding 
en Betrokkenheid. Zes nieuwe Gouverneurs zijn begin juli in de 
Amerikaanse stad Seattle officieel benoemd voor het komende 
Lionsjaar 2011-2012. Samen vormen ze de Gouverneursraad (GR). 
En zoals het goed leiderschap betaamt, is er ook een beleidsplan 
gemaakt voor het komende Lionsjaar met de verwachtingsvolle titel 
ELAN 2.011.

Microfinanciering moderne ontwikkelingshulp
Effectieve ontwikkelingshulp: Kasadha Saulo, timmerman in Uganda, 
ziet kans zijn omzet sterk te verhogen. Daarvoor heeft hij $3,400 nodig 
voor aankoop van extra hout. Zesennegentig mensen over de hele 
wereld hebben in februari gezamenlijk deze lening aan hem verstrekt, 
waaronder de MF-projectgroep van LC Velsen. Saulo betaalt de lening 
in acht maanden terug. Dit geld kan LC Velsen weer inzetten om een 
nieuwe ondernemer te helpen met de financiering van zijn plannen.

Valerie Colen winnaar nationale 
selectie EuroConcours Hobo
Zoals elk jaar heeft LC ’s Hertogenbosch Bolduc ook dit jaar de 
nationale selectie voor het Lions Euromuziekconcours georganiseerd. 
Dit concours staat in oktober op het programma van het Europa 
Forum in Maastricht. Dit keer werd de nationale selectie gecombineerd 
met de Masterclass, die al sinds jaar en dag in Kasteel Maurick te Vught 
plaatsvindt, omdat er onvoldoende kandidaten waren die een aparte 
finale van de selectie nodig maakte. Het was een prima avond met veel 
gezelligheid en prachtige muziek!

Lions Quest nieuw subsidiefonds 
In deze tijd van de grote bezuinigingen in Nederland, is het belangrijk 
en bijzonder dat er sinds kort een nieuw fonds is, waar de Lionsclubs 
een beroep op kunnen doen: Stichting Lions Quest Nederland. Een 
gesprek met de voorzitter van het fonds: Jan Troost.

 
Lion Magazine Nederlandse editie verschijnt tweemaandelijks met een oplage 
van circa 12.000 exemplaren.

KOPIJ 
Lionsleden leveren kopij aan bij hun districtsredacteur. Aangeleverde kopij, 
zowel clubnieuws als alle andere kopij, wordt in de regel geplaatst in het 
eerstvolgende nummer, dat de eerste woensdag van iedere tweede maand 
verschijnt. De redactie behoudt zich het recht voor kopij te weigeren, te 
 redigeren, dan wel in te korten of in een volgend nummer op te nemen.

Sluitingsdatum eerstvolgende Lion Magazine: vrijdag 19 augustus 2011.

Aanlevercriteria kopij:
- tekst maximaal 450 woorden per pagina;
- tekst in Word per e-mail sturen naar districtsredacteur;
-  foto’s en illustraties digitaal 300 dpi of 1024 x 768 pixels  

(SHQ of HQ op digitale camera);
-  voorzien van duidelijke bestandsnaam zowel tekst als foto 

en met naam  fotograaf.

Info Lionsorganisatie en Lionshandboek info@lions.nl 
Adreswijzigingen doorgeven via uw clubsecretaris ter verwerking in Lolas.
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Tekst: Bert Naarding

Beleidsplan 2011-2012 – ELAN 2.011

Op weg naar een vitale Lionsorganisatie
Thema’s: Houding en Betrokkenheid

Zes nieuwe Gouverneur zijn begin juli in de Amerikaanse stad Seattle officieel benoemd voor het komende 

Lionsjaar 2011-2012. Samen vormen ze de Gouverneursraad (GR). En zoals het goed leiderschap betaamt, is er 

ook een beleidsplan gemaakt voor het komende Lionsjaar met de verwachtingsvolle titel ELAN 2.011.  

Bert Naarding maakte de volgende schets.

NOVA

In 2006 heeft de werkgroep NOVA een visie gepresenteerd met 

beleidsuitgangspunten voor onze Lionsorganisatie: Het doel en 

motto van Lions Nederland is We Serve. De wijze van uitvoering 

wordt door de clubs bepaald. De doelgroep is kansarmen en 

hulpbehoevenden. Clubs richten zich op vriendschappelijke 

activiteiten, het lenigen van noden en maatschappelijk engage-

ment. De missie is eigentijds en kan jaarlijks verschillen. Organi-

satorisch zijn de clubs het middel om de doelen te realiseren en 

initiatieven te ontwikkelen.

Motto’s

Deze visie is door de verschillende Gouveneursraden geïnterpre-

teerd met een jaarmotto, waarin telkens het beleid is beschre-

ven. Via “Voortvarend verder”, “Werken aan groei” en

“Lions in zicht”, (Doorgaan, Groei en Profilering) zijnde de titels 

van de afgelopen drie jaar, gaat de GR het komend jaar aan het 

werk met ELAN 2.011. Eigenlijk zeg ik het verkeerd, want niet de 

GR gaat ermee aan het werk (ja, ook natuurlijk), maar het zijn 

toch de clubs die het moeten doen. ELAN 2.011 is een logisch 

vervolg van de reeds genoemde motto’s, want elan heeft als 

basis enthousiasme. Enthousiasme om Lion te zijn. Wie wel eens 

meegewerkt heeft aan het organiseren van een activiteit, weet 

wat er bedoeld wordt. Inzet voor een goed doel vergt enthousi-

asme van een groep, en stimuleert dat tegelijk ook.

Enthousiasme

Veel clubs hebben te maken met vergrijzing, daling of stabilise-

ring van het ledenbestand, verlies van netwerk voor werving van 

nieuwe leden, gering enthousiasme bij sponsoren, een zekere 

actiemoeheid, drukke bezigheden op meerdere fronten, werk/

relaties. En dan ook nog vrijwilligerswerk als Lion? Een vrijwilli-

gersorganisatie als de Lionsorganisatie kan niet van bovenaf 

worden gedirigeerd, dat moet binnen de clubs gebeuren. Een 

vitale club bruist en inspireert en motiveert. En motivatie is de 

basis van vrijwilligerswerk. Daarbij kunnen de bestuurders helpen. 

Want we doen het immers met elkaar, voor elkaar en dit alles ten 

dienste van de samenleving waar we deel van uit maken. Zonder 

goed functionerende Lionsclubs is er geen basis. Daar zal de 

aandacht van de GR dan ook permanent naar uitgaan. Lion ben je 

niet alleen en Lionsclubs staan niet op  zichzelf.

Jonge, oudere, nieuwe en bestaande Lions 

Zoals gezegd betekenen bij ELAN 2.011 de clubs het begin en 

het eind. De clubs bestaan uit jonge, oude, nieuwe en bestaande 

leden, die actief zijn in de clubs, maar waarschijnlijk ook in de 

zones en districten. Belangrijk is de erkenning dat oudere Lions-

leden wellicht een ander levensritme hebben dan de jongere 

leden, maar dat beiden goed naast elkaar kunnen bestaan en 

elkaar ook kunnen versterken. Denk aan ervaring en jeugdig 

elan! Samen vormen de leden van de clubs het beeld naar 

buiten: een dynamische club die met beide benen midden in de 

samenleving staat. 
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Leo’s

ELAN 2.011 kent een belangrijke rol toe aan de Leo’s. Samenwer-

king tussen Leo’s en Lions leidt tot succesvolle projecten (onder 

andere in Groningen) en vergemakkelijkt wellicht de doorstro-

ming naar de Lionsclubs. Interessant is ook het project waarbij 

Leo’s informatie geven over sociale media aan de oudere Lions-

leden. Kortom een intensieve samenwerking is blijvend gewenst. 

Ook in de zones en districten.

Seniorclubs

Er zijn clubs waar de gemiddelde leeftijd boven de 60 jaar ligt. 

Voor de continuïteit op middellange termijn is dit zorgelijk. 

Vandaar dat met extra belangstelling wordt gekeken naar expe-

rimenten met Senior Lionsclubs. 

Projecten

Elke club heeft zo zijn eigen projecten waaraan gewerkt wordt. 

Niet altijd gaan de resultaten van het harde werk naar buiten. 

Toch is het van groot belang dat de clubs zich in hun gemeen-

schap beter profileren en laten zien waar ze mee bezig zijn. In elk 

geval zullen per district de projecten van de clubs inzichtelijk 

worden gemaakt.

Intensiever contact 

Lionsclubs staan niet alleen in hun eigen introverte wereld, maar 

zijn ook onderdeel van zones en districten. De GR gaat met ELAN 

2.011 proberen om Lions nog meer met elkaar in contact te bren-

gen met en bij zonevergaderingen en districtsbijeenkomsten, om 

op deze manier de afstand tussen clubs, zone en district zo klein 

mogelijk te maken. Ook zal het bezoek aan de clubs door de zone-

voorzitters of gouverneur geïntensiveerd worden.

Ver-van-mijn-bed-show

Voor veel Lions is de zone en het district helaas nog steeds een 

ver-van-mijn-bed-show. Het is lastig om zonevoorzitters en 

districtscommissarissen te vinden. Terwijl toch in de plichten, 

verbonden aan het lidmaatschap van een Lionsclub staat, dat in 

principe ieder lid verkiesbaar is voor iedere functie in de club, de 

zone, het district, land of internationaal. ELAN 2.011 voorziet ook 

hierin en gaat voortvarend te werk om meer grip te krijgen op 

bestuurlijke functies.

Groei in potentie aanwezig

Er is onlangs een verkenning gemaakt van de Lionsdichtheid in 

Nederland. Daarbij wordt uitgegaan van één Lionsclub per 

30.000 inwoners. Met dit gegeven kunnen de verschillende 

zones en districten hun borst wel natmaken, want dan is er nog 

veel werk aan de winkel voor het oprichten van nieuwe clubs.

Europa Forum

Uiteraard staat het Europa Forum in Maastricht als mijlpaal in 

ELAN 2.011. Dit belangrijke Europese Lionsevenement wordt 

actief gepromoot bij alle Nederlandse Lions als een gebeurtenis 

die niet gemist mag worden, omdat het bij uitstek de gelegen-

heid is om kennis te maken met die grote internationale organi-

satie waartoe we behoren.

Ten slotte 60 jaar Lions Nederland

In Nederland is in 1951 de eerste Lionsclub opgericht in Amster-

dam Host. Sindsdien is het aantal ‘kinderen en kleinkinderen’ van 

deze club uitgegroeid tot meer dan 420! Met de Lionsdichtheid 

in het achterhoofd zal er de komende jaren hard gewerkt 

worden aan de verhoging van dit aantal. Het 60-jarig jubileum 

zal overigens op bescheiden schaal gevierd worden.

Mail of bel voor ELAN 2.011

ELAN 2.011 is het beleidsplan van de Gouveneursraad 2011-2012 

en kent voor elk district een eigen aangepaste versie, een plan 

van aanpak, gemaakt door de districtsgouverneur. Uw districtse-

cretaris beschikt over het plan. Of kijk op de website.   
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Tekst: Welmoet Kok, 

Past President LC Gooiland

Onder redactie van 

Alfred J. Boer

Hoezo vergrijzing?
Nederland vergrijst en Lionsclubs vergrijzen. Waar of niet waar?

Natuurlijk vallen de demografische gegevens niet te ontkennen; 

er zijn op dit moment meer ouderen in Nederland dan voorheen, 

de babyboomers hebben de pensioengerechtigde leeftijd bereikt 

en de grijze golf is duidelijk aanwezig. Maar de bijgedachte bij het 

woord ‘vergrijzing’ is veelal dat er een scheefgroei zou zijn in de 

getalsmatige verhouding tussen jong en oud, die zich bijvoor-

beeld uit in deelname aan een Lionsclub. Vele clubs vergrijzen 

inderdaad en denken aan het oprichten van een 55+ club of een 

seniorenclub om daarmee de eigen club jonger achter te laten en 

daarmee aantrekkelijker voor jonge potentiële leden. 

Andere aanpak

LC Gooiland heeft het anders aangepakt. De club was oorspron-

kelijk een gemengde club, maar heeft in die vorm geen stand 

kunnen houden. De groei van de club is destijds niet zorgvuldig 

genoeg tot stand gekomen, er is bij het werven van nieuwe 

leden onvoldoende gekeken naar wie goed bij de nieuwe club 

zou passen en vooral ook naar wat een nieuw lid voor de club 

zou kunnen betekenen. Daar zijn we dus door schade en 

schande achter gekomen en op enig moment is besloten een 

punt te zetten achter de gemengde club en door te gaan als 

vrouwenclub, zijnde toen vier vrouwen, en niet de jongsten. 

Gezonde leeftijdsopbouw

LC Gooiland koos ervoor om zeer selectief uit te nodigen en 

vooral aan de nieuwe leden duidelijk te maken wat het lid zijn 

van een Lionsclub inhoudt. Dat er vooral ook enthousiasme, 

inzet en tijdsinvestering verwacht wordt. We hebben ook duide-

lijk voor ogen gehad dat we een gezonde opbouw in leeftijd 

wilden, vrouwen die in verschillende fasen van hun leven zitten 

en daarmee verschillende visies en mogelijkheden hebben. Dat 

komt de diversiteit binnen de club alleen maar ten goede. 

Gericht zoeken en uitnodigen dus. 

Lionsbaby's in de club!

Welnu, dat is gelukt! LC Gooiland installeert op de slotbijeen-

komst van dit jaar haar 28ste en 29ste lid. Volgend jaar willen we 

doorgroeien naar de 35 en dat zal met de huidige wachtlijst 

zeker lukken. Na een aanloopjaar en drie volledige jaren zijn we 

gekomen waar we nu staan: een gezonde, enthousiaste club, die 

prachtige activiteiten heeft georganiseerd en daarmee veel geld 

heeft opgehaald en veel plezier beleeft. En… die leeftijdsop-

bouw is zeker gelukt, er zijn dit jaar twee Leeuwinnenknuffels 

kunnen overhandigd aan de eerste Lionsbaby's in de club, Char-

lotte werd in december geboren en Willemijn in juni! Hoezo 

vergrijzing? 

Fenne Ebbens met dochter Willemijn Corianne Metze met dochter Charlotte



8

Tekst: Edzard Hoyng

Redactie: Gertrude Borsboom

Microfinanciering moderne ontwikkelingshulp
Effectieve ontwikkelingshulp: Kasadha Saulo, timmerman in Uganda, ziet kans zijn omzet sterk te verhogen. 

Daarvoor heeft hij $3,400 nodig voor aankoop van extra hout. Zesennegentig mensen over de hele wereld 

hebben in februari gezamenlijk deze lening aan hem verstrekt, waaronder de MF-projectgroep van LC Velsen. 

Saulo betaalt de lening in acht maanden terug. Dit geld kan LC Velsen weer inzetten om een nieuwe 

ondernemer te helpen met de financiering van zijn plannen. 

We Serve en microfinanciering

Lions hebben We Serve als motto. Wat past daarop beter dan 

kleine ondernemers in ontwikkelingslanden te helpen groeien 

via microfinanciering? Het gaat om leningen, die de ondernemer 

in staat stelt zijn bedrijf op te bouwen. Het ondersteunen van 

microfinanciering is dé grote uitdaging van de Lionsorganisatie 

van de toekomst: zorg voor een bestendige stroom geldmidde-

len die via betrouwbare financieringskanalen beschikbaar is 

voor kleine ondernemers in ontwikkelingslanden.

Platform en website

Enkele Lions, zoals Herman Olthof, Albert Kuiper, Jan van der 

Wijngaart, en Edzard Hoyng hebben een platform opgericht om 

Lions en Lionsclubs te helpen bij de start van microfinancie-

ringsprojecten. De groep heeft al enkele landelijke bijeenkom-

sten georganiseerd en een website ontwikkeld. Deze site 

lionsmicrofinanciering.wordpress.com bevat informatie over de 

werkwijze van microfinanciering en de kenmerken van de 

verschillende kanalen voor microfinanciering. Belangrijker is 

echter dat Lions op de site informatie kunnen uitwisselen. Zo 

wordt er op de site een database opgebouwd van door Lions 

gestarte projecten en kan iedereen er initiatieven lanceren of 

een discussie starten. Kijk voor verder informatie op de site of 

stuur een mailtje naar lionsmicrofinanciering@gmail.com.

Waarom microfinanciering? 

Traditionele ontwikkelingshulp bestaat vooral uit noodhulp en 

uit financiering van infrastructuurprojecten. De Lionsorganisatie 

levert hieraan van oudsher een belangrijke bijdrage. De wereld 

verandert echter snel. In veel ontwikkelingsgebieden biedt een 

groeiende economie nieuwe kansen voor de lokale bevolking. 

Kleine ondernemers kunnen voor een investeringskrediet echter 

niet terecht bij een commerciële bankinstelling. Het ontbreekt 

hen aan zekerheden die een bank altijd vraagt om terugbetaling 

te garanderen. Nu kunnen deze ondernemers terecht bij lokale 

Micro Finance Insititutions (MFI's). 

Zeer succesvol

MFI’s beoordelen de kredietaanvragen en verstrekken en behe-

ren het krediet tegen relatief lage kosten en zonder de traditio-

nele kredietvoorwaarden. Zodoende kunnen veel kleine onder-

nemers in hun eigen levensonderhoud voorzien. Het effect daar-

van is groot. De ondernemers zijn productief en microfinancie-

ring is de laatste twee decennia een waar succes geworden. 

Wat is de rol van ngo’s bij  mircofinanciering? 

De niet-gouvernementele organisaties (ngo’s) hebben 

wereldwijd een belangrijke rol in het aantrekken van geld 

tegen geen of zeer lage rentekosten. Ngo’s zien microfinan-

ciering als dé moderne vorm van ontwikkelingshulp. MFI’s 

zijn in hun groei afhankelijk van de toestroom van geldmid-

delen. Ngo’s houden toezicht doordat zij de MFI’s selecteren 

en rechtstreeks financieren. Er blijft ook niets aan de strijkstok 

hangen. De ngo’s bewaken bovendien de betrouwbaarheid 

van het financieringskanaal. De rol van de ngo’s is zodoende 

zeer actueel, omdat het succes van microfinanciering helaas 

ook leidt tot uitwassen van vergaande commercialisering. 

Financieringskanalen

In Nederland zijn ngo’s zoals Cordaid, Oikocredit, Triodos 

bekende namen. Elke ngo heeft zijn eigen specifieke rege-

ling. Van een pure, moderne vorm van ontwikkelingshulp tot 

een vorm van maatschappelijk beleggen. Van financiering 

van kleine ondernemers tot financieringsprojecten voor 

middelgrote ondernemingen en infrastructuur. Nieuw is  

Kiva.org, de eerste en grootste online leningwebsite. Kiva 

heeft een bestand van kredietaanvragen van kleine onderne-

mers in ontwikkelingslanden. Zij werkt daarvoor samen met 

door haar geselecteerde MFI’s. Iedereen kan op de website 

van Kiva met een bedrag van tenminste $ 25 participeren in 

een lening aan een door jezelf te selecteren ondernemer.
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Vertaling: LanguageLab

Coördinatie: Anja Hagen

Oak Brook
Winnares International Essay Contest

De Lions International Essay Contest 2011 is gewonnen door 

de twaalfjarige Amy Elizabeth Bosko uit Lisle, Illinois. De jury 

vond haar essay het beste door de grote artistieke waarde en 

de originele manier waarop Amy het thema 'Power of Peace' 

heeft vormgegeven. Als winnares van de hoofdprijs krijgt 

Amy een onderscheiding en een cheque ter waarde van 5000 

dollar. Onlangs is de prijs aan Amy overhandigd door haar 

sponsor Villa Park Lions Club. 

15 miljoen dollar voor Japan

Lionsclubs uit alle delen van de wereld blijven de Japanse tak 

van Lions helpen met de wederopbouw na de ramp in maart 

door gul te geven aan LCIF. Daardoor brengen we meer dan 

15 miljoen dollar bijeen, inclusief 8 miljoen dollar die Lions 

Japan inzamelt. LCIF heeft een bedrag van 1,5 miljoen dollar 

toegekend aan de oprichting van een speciaal hulpfonds voor 

slachtoffers en ter ondersteuning van Lionshulpcentra. De 

resterende giften worden besteed aan permanente hulp bij 

herstel en wederopbouw op de lange termijn 

Internationale Conventie Seattle

Op 4 juli kwamen duizenden Lionsleden bijeen in de Ameri-

kaanse stad Seattle voor de 94e internationale conventie. Ook 

als je er dit jaar niet bij kon zijn, kun je toch op de hoogte blij-

ven van de laatste ontwikkelingen uit Seattle via de Lions 

Clubs International Blog. Zo word je onder andere geïnfor-

meerd over de Parade of Nations, de Global Youth Music 

Competition, gastspreekster Condoleezza Rice en de verkie-

zing van onze nieuwe internationale voorzitter. 

Gedenkmunt 100 jaar Lionsclubs

Lions Clubs International werkt aan de voorbereidingen voor 

het slaan van 400.000 zilveren Amerikaanse dollars voor de 

viering van ons 100-jarig bestaan in 2017. We verheugen ons 

er nu al op. Deze munt is de eerste stap om ons 100-jarig 

bestaan te vieren. Intussen blijven we miljoenen inzamelen 

ter ondersteuning van onze projecten voor visueel gehandi-

capten, jongeren en mensen die getroffen zijn door ramp-

spoed. 

Making Vision a Healthy Priority

Met nieuw informatiemateriaal van Lions in het kader het 

programma visuele gezondheid kun je voor meer bewustzijn 

zorgen op het gebied van visuele gezondheid en het voorko-

men van blindheid. Het materiaal bestaat onder andere uit 

folders, posters en presentaties. Het materiaal is opgesteld in 

samenwerking met het Amerikaanse National Eye Institute/

Eye Health Education Program en bestaat uit op feiten geba-

seerde, professionele en gebruiksvriendelijke documenten. 

Het materiaal leent zich uitstekend voor vrijwilligerswerk op 

gebied van alles wat met de ogen te maken heeft, zoals de 

gezondheid van het oog, visuele veiligheid en omstandighe-

den die tot vermindering of zelfs totaal verlies van het 

gezichtsvermogen kunnen leiden. Het nieuwe pakket 

"Making Vision a Health Priority" is nu verkrijgbaar. 
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Tekst: Pim de Bekker

Lions Actiedag 2011:  
primeur district 110CO

Doel van de Actiedag is om meer bekendheid te geven aan het werk van de Lions. In navolging van de 

Actiedagen die in de afgelopen paar jaar met succes gehouden zijn in Duitsland, heeft DG Gert Aarts en zijn 

team in het jaarprogramma 2010-2011 van district 110CO ook zo’n Actiedag opgenomen. 

De organisatoren PCC/PDG Cilly Timmer, PDG Gerard Braak, DC 

Jan Bos en DG Gert Aarts hebben daarom een aantal maanden 

geleden alle clubs in 110CO uitgenodigd om aan zo´n dag invul-

ling te geven. Uiteindelijk hebben ruim twintig clubs positief 

gereageerd op deze uitnodiging. De activiteiten die de clubs op 

21 mei ondernamen varieerden van rallytochten,  carwashes, 

boekenbeurzen tot ballonvaarten, en tot golf en verwendagen 

voor zieke mensen.

In onder andere Rosmalen, Heeswijk-Dinther, Best/Oirschot, 

Venray, Eijsden, Nijmegen, Oss, Heerlen, Eindhoven, Venlo, 

Renkum, Cuijk, Helmond zijn clubs de straat op gegaan om te 

laten zien wat Lions en Leo´s zoal doen. Een prima start van een 

hopelijk nieuwe Nederlandse traditie van de Lions. LIONS IN 

ZICHT in de praktijk!!

Actie Voedselbank

Lionsclub Renkum Airborne hield op 21 mei in Oosterbeek een 

actie voor de Voedselbank. Een kleine zes uur lang stonden de 

Lions voor de ingang van supermarkt Albert Heijn in hun woon-

plaats. Het PR-materiaal was duidelijk zichtbaar en het 

 winkelend publiek kon derhalve niet om hen heen. Boodschap-

penlijstjes werden aan de mensen uitgereikt met het verzoek om 

een of meer producten van dat lijstje te kopen naast hun eigen 

boodschappen en die te doneren ten behoeve van de Voedsel-

bank onder het motto: denk eens aan de mensen die niet 

zomaar boodschappen kunnen doen!! 

Hieraan werd enthousiast gehoor gegeven. ´s Morgens was er 

een aantal lege kratten gebracht. De organisatoren waren bang 

dat het er veel te veel zouden zijn. Toen ´s middags de bus 

Actie voor de Voedselbank in Renkum.
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kwam, waren alle kratten echter vol. In totaal vijfig transport-

kratten, tot de nok toe gevuld, konden worden afgevoerd. Een 

idee voor andere Lionsclubs? Deze actie is een kleine moeite en 

levert veel op!

Actie wandelen, toertocht en boekenbeurs

LC Eindhoven Den Elzent deed het anders. Deze Lions gingen op 

zaterdagmiddag 21 mei wandelen met demente ouderen van 

Woonzorgcentrum de Orangerie in Eindhoven. Een zeer welkome 

wandeling in het natuurgebied Aanschot kregen de deelnemers 

en hun begeleiders koffie met vlaai in een  etablissement aldaar, 

gevolgd door een muzikale verrassing door een accordeonist. 

Zoals een bewoner zei: “Geweldig. Voor herhaling vatbaar!”

Lionsclubs Rosmalen en Bernheze organiseerden 22 mei een 

toertocht onder de naam Meijerij Classic. Voor de 1e keer. 

De 100 km lange tocht voor oldtimers en specials stond in het 

teken van de Brabantse asperge met als vertrek- en aankomst-

plaats Kasteel De Ruwenberg te St. Michielsgestel. Liefst zeventig 

 equipes deden er aan mee met hun Spijkers, Rolls Royces, 

Bentley´s, Ferrari´s en Maserati´s. Mede dankzij het Brabants 

Asperge Genootschap werden de teams verwend met 

 over heerlijke asperges die ze mee naar huis mochten nemen. 

De  opbrengst van twee keer € 5.000 werd geschonken aan de 

Voedselbank ´s Hertogen bosch en aan de stichting Bogota 

zonder honger!

LC Oss de Maashorst hield in het centrum van Oss een succes-

volle boekenbeurs op die 21e mei. De traditionele beurs werd 

gehouden in het Titus Brandsma Lyceum. De hele zaterdag 

 voerden de Lions gesprekken met het winkelend publiek over 

wie de Lions zijn, wat ze zoal doen en hoe ze dat in de praktijk 

doen. Mede dankzij die straatactiviteiten werd de boekenbeurs 

een groot succes! 

Lionsparasol

Alle clubs hadden speciaal voor deze 

actiedag een fraaie Lionsparasol, een 

Lionstafelkleed en Lionsparaplu´s van 

het district ter beschikking gekregen, die gebruikt 

werden om de aandacht op de Lions activiteiten te vestigen en 

flyers om aan passanten uit te delen.

Conclusie: een prima eerste Actiedag in 110CO en alle reden om 

deze in 2012 weer te organiseren en dan op nog meer plaatsen 

dan de ruim twintig van dit jaar! 

LC Oss de Maashorst en de boekenbeurs.
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Tekst: Guido van Elk, 

LC 's Hertogenbosch Bolduc

Tekstbewerking: 

Pim de Bekker

Finale met aanstormende klavierleeuwen 
“Theater aan de Parade in Den Bosch, zondag 5 juni en daar stonden ze: Yuri van Nieuwkerk, Leo Svirsky en 

Caspar Vos. Veelbelovende klavierleeuwen met ieder een heel eigen karakter. Yuri met een zorgvuldig parcours 

en leuk programma, Leo met een minder toegankelijke, moeilijke compositie, veel passie en een belofte voor 

de toekomst. En Caspar met fluwelen toucher en muzikaliteit, terecht winnaar van de RICOH-publieksprijs! Wat 

een hoog niveau, was de algemene reactie van het publiek. Ieder jaar hoger, terwijl je al zo enthousiast was 

over wat je zag en hoorde. Menigeen zei: “Het kan toch nauwelijks mooier, beter.”, aldus de samenvatting in het 

Brabants Dagblad van de finale van de serie Koffie bij de Piano-concerten van LC 's Hertogenbosch Bolduc.

Beste presentator

De RICOH-prijs voor de beste presentator ging naar Vincent 

Konijn. Voor alle presentatoren in 'Koffie bij de Piano' geldt dat 

ze deze kwaliteit niet bij zichzelf aanwezig wisten. Ze reageerden 

minder of meer spontaan op de uitdaging een keer mee te doen. 

Het gaat niet altijd vlekkeloos, maar is juist daardoor zo ontwa-

penend en te prefereren boven gladde, routineuze aanpak van 

professionele presentatoren.

Aanwijzingen van de meester

En dan na de wedstrijd de korte maar indringende masterclass 

door meesterpianist Geoffrey Madge. Leerzaam voor pianist en 

publiek! Hoe hij met enkele kleine aanwijzingen de pianist helpt 

met een overrompelende aanpak. Het lijkt zo voor de hand 

liggend, maar ontdek het zelf allemaal maar eens. Ook 

Frits  Bloemink in de masterclass 'presenteren' wist het publiek en 

de drie presentatoren te boeien met praktische tips. Hij toonde 

aan wat een extra mogelijkheden de menselijke stem en 

lichaamstaal hebben. De heer Bloemink, NOS-presentator van 

Radio 4, drukte zijn waardering uit over de warme sfeer en het 

unieke concept van 'Koffie bij de Piano': “Inmiddels ook doorge-

drongen in Hilversum en ik weet hoe moeilijk het is om een zaal 

vol te krijgen met concertgangers voor kamermuziek.”

Nieuwe seizoen

Op zondag 11 september gaat Koffie bij de Piano van start met het 

negende seizoen. Dan speelt het beroemde pianoduo de broers 

Blaak, met een concert op de twee grote Steinway-vleugels.  

Prijsuitreiking door Bolduc-president Eric Smit.
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Tekst: Pim de Bekker

Foto's: Juup Bosch

Valerie Colen winnaar nationale 
selectie EuroConcours Hobo

Zoals elk jaar heeft LC ’s Hertogenbosch Bolduc ook dit jaar de nationale selectie voor het Lions 

Euromuziekconcours georganiseerd. Dit concours staat in oktober op het programma van het Europa Forum in 

Maastricht. Dit keer werd de nationale selectie gecombineerd met de Masterclass, die al sinds jaar en dag in 

Kasteel Maurick te Vught plaatsvindt, omdat er onvoldoende kandidaten waren die een aparte finale van de 

selectie nodig maakte. Het was een prima avond met veel gezelligheid en prachtige muziek!

Stimuleren jonge musici

Bolduc-President Eric Smit lichtte het doel van de selectie nog 

eens als volgt toe: “Geïnspireerd door eerdere succesvolle 

wedstrijden voor zang, viool (3x), piano (2x), cello, klarinet, 

 trompet, fluit, trombone en gitaar organiseert LC Bolduc dit 

jaar een concours voor hobo. Uit de kandidaten die voor u 

optreden zal de winnaar worden afgevaardigd naar het Euro-

concours van de Lionsorganisatie dat in Maastricht wordt 

gehouden van 13-15 oktober.” LC Bolduc probeert al een flink 

aantal jaren de belangen van jonge musici te stimuleren door 

het organiseren van concoursen, recitals en workshops. 

“Zonder dit soort podia, adviezen en applaus kan de kunst niet 

gedijen.”, aldus president Smit.

Deelnemers, presentatie en jury

De vier deelnemers aan het concours waren dit jaar Valerie Colen 

(Maastricht), Arthur Klaassens (Den Haag), Kento Nomura (Japan) 

en Elise Sluiman (Rijswijk) met als begeleiders op de piano Jan 

Gruithuijzen, Kamelia Miladinova, Mengjie Han en Daniël van der 

Hoeven. De presentatie was in handen van Matthijs van Rossum. 

De jury bestond uit Frank van Koten, al meer dan 30 jaar solo-

hoboïst van het Radio Filharmonisch Orkest en internationaal 

onderscheiden met vele prijzen, Herman Vincken, sinds 1994 

verbonden aan het Brabants Orkest en hoofddocent aan het 

Fontys Conservatorium te Tilburg en last but not least Frank 

Minderaa, oud-hoboïst van het Residentieorkest en hoofdvakle-

raar hobo aan de conservatoria in Den Haag en Tilburg.

Winnaar

De kandidaten speelden, zoals steeds, eerst een verplicht werk. Dit 

keer van J.S. Bach, Concerto in F. Daarna volgde naar keuze twee 

werken een repertoire van tien, variërend van Mozart en Strauss tot 

Britten en Poulenc. Tot winnaar werd zowel door het publiek als de 

jury uitgeroepen Valerie Colen (1989). Zij zal Nederland in oktober 

vertegenwoordigen in Maastricht, haar geboorteplaats. Wie weet: 

een Nederlandse winnares? Hopelijk komen er veel Lions naar 

Maastricht om daar getuige van te zijn. Valerie won niet alleen de 

Jan en Nan van Benthum-publieksprijs van € 1.000, maar ook de 1e 

Districtsprijs van € 350. De 2e Districtsprijs ging naar Arthur Klaas-

sens en de 3e en 4e prijs naar de twee overige deelnemers.

Masterclass

Vooraf aan de uitslag werd een Masterclass gegeven door 

Frank van Koten. Wederom stond het publiek weer versteld van 

de deskundigheid van de uitgenodigde master, maar ook van de 

manier waarop correcties of aanwijzingen werden gegeven. 

Duidelijk en toch harmonisch!

Volgend jaar cello

Voor het volgend jaar (2012) staat de cello centraal op het Euro-

concours. Eveneens in Den Bosch en met een geplande selectie 

op zondag 18 maart in Theater aan de Parade en een Masterclass 

in Kasteel Maurick op maandag 7 mei 2012. In 2013 zullen de 

hobowinnaars van de diverse regionale Lionsmuziekfora om de 

wereldtitel strijden in Hamburg. Bolduc: bedankt!  
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Tekst: Bert Naarding

Liefde op pootjes

Zorg kan niet zonder dieren
Een dier als gezelschapsvriend en kameraad is voor veel mensen de gewoonste zaak van de wereld. Als 

kwetsbare mensen aandacht en liefde van dieren krijgen, gaan ze vaak zichtbaar vooruit. Een portret van de 

Stichting ZorgDier Nederland. Bert Naarding sprak met Jan van Summeren, directeur, en Maike de Bont, 

projectmedewerker met haar kat Ilja.

ZorgDier Nederland

In 2000 maakte oprichter van Stichting ZorgDier Nederland, Jan 

van Summeren kennis met “Huisdier ondersteunde activiteiten” 

in de VS en Italië. Huisdieren, niet alleen honden, maar ook 

katten en konijnen, worden hier al jaren ingezet om de levens-

kwaliteit van zieke, eenzame en getraumatiseerde mensen te 

verhogen. In Nederland bestond nog geen organisatie die deze 

activiteiten binnen zorginstellingen aanbood. In 2003 werd 

ZorgDier Nederland opgericht en is intussen uitgegroeid tot een 

autoriteit in Nederland. De Stichting werkt samen met zorgaan-

bieders, onderwijsinstellingen en universiteiten. En met partners 

in Europa en Amerika.

Samenspel tussen mens en dier

De eerste jaren van haar bestaan, heeft ZorgDier zich vooral 

beziggehouden met de ontwikkeling van een integraal Zorg-

Dierprogramma voor zorginstellingen dat aansluit bij de Neder-

landse zorgcultuur. Om de Stichting meer bekendheid te geven 

werden tientallen presentaties gehouden (onder andere voor 

Lionsclubs) en werden de media ingeschakeld. In samenwerking 

met de Universiteit van Utrecht zijn een aantal onderzoeken 

gerealiseerd naar de effecten van het samenspel tussen mens en 

dier bij kinderen in psychiatrische instellingen, verstandelijk 

gehandicapte kinderen en ouderenzorg.

Zorgdieren in de lift

Door de voorlichtingscampagnes en publicaties is er bij zorgin-

stellingen een toenemende vraag ontstaan om huisdieren op 

een veilige en verantwoorde wijze in het zorgaanbod op te 

nemen. Op dit moment zijn bij locale projecten al meer dan 180 

vrijwilligers en hun huisdieren opgeleid die hun werk doen in de 

zorg. Een nieuwe ontwikkeling is dat ook tbs-klinieken zijn geïn-

teresseerd in het werk van ZorgDier. 

Geen subsidie

Omdat de Nederlandse zorgsector het huisdier (nog) geen 
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professionele rol toekent binnen het zorgaanbod, en hier 

ook geen structurele subsidies voor bestaan, kan Zorg-

Dier haar werk niet doen zonder een beroep te doen op 

fondsen, sponsoren en donateurs. 

Hoe werkt zorgdier in de praktijk

Als je thuis een hond of kat hebt waar je gek mee bent en 

als je jouw liefde voor het dier wilt delen met anderen, 

dan kun je als vrijwilliger met je eigen huisdier worden 

opgeleid als ZorgDier-team. Je brengt dan regelmatig 

met je huisdier een bezoek van ongeveer drie kwartier 

aan een instelling, een volwassen patiënt of een kind. 

Uiteraard krijg je een uitgebreide opleiding (van vier 

dagen), waarbij je oefent en evalueert met acteurs en 

docenten of jij en je huisdier geschikt zijn voor dit werk. 

Aan het eind van de cursus ontvang je een diploma en 

breng je een proefbezoek zonder dier. Dan worden vraag 

en aanbod op elkaar afgestemd en ga je op bezoek. Voor 

veel zorginstellingen is het project ZorgDier nog nieuw 

en het is nog lang niet doorgedrongen dat huisdieren 

veel voor hun cliënten kunnen betekenen. Bovendien 

bestaan er nogal wat vooroordelen over hygiëne, veilig-

heid en extra werk door de wekelijkse bezoeken. Zorg-

Dier werkt echter met internationale kwaliteitseisen en de 

werkwijze betekent geen extra belasting voor de zorgme-

dewerkers. De gekwalificeerde vrijwilligers zetten hun 

eigen huisdier in en nemen die na hun bezoek weer mee 

naar huis.

Wat kunnen Lions of partners doen voor  ZorgDier?

Jij of je partner en je huisdier kunnen zich bij ZorgDier 

aanmelden voor een training als vrijwilliger, zoals 

beschreven. Je helpt hiermee de kwaliteit van het leven 

van veel mensen (ouderen en kinderen) te verhogen met 

de wekelijkse bezoeken.

Fundraising

Om het werk van ZorgDier Nederland mogelijk te maken 

is geld nodig, want de Stichting wordt tot nu toe niet 

structureel gesubsidieerd en moet het hebben van dona-

ties en sponsoren. Een uitdaging dus voor Lionsclubs die 

een project op touw zetten, waarvan de opbrengsten 

naar ZorgDier gaan. Met een bedrag van € 2.000 kun je al 

een opleiding realiseren voor één persoon, die vervol-

gens gemiddeld twee tot drie jaar lang op bezoek gaat 

met zijn of haar hond of kat. Maar het zal duidelijk zijn dat 

elk bedrag in principe met een warme blaf of miauw zal 

worden ontvangen. Patiënten in zorg- en psychiatrische 

instellingen en verstandelijk gehandicapte kinderen 

zullen de Lions intens dankbaar zijn. WANT ZORG KAN 

NIET ZONDER DIEREN! Voor meer informatie: Stichting 

ZorgDier Nederland

www.zorgdier.nl, tel. secretariaat: 06-10592212 
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Tekst: Joost Avis

Redactie: Sandra Korthals

Lions Jeugduitwisseling 50 jaar

In 2011 is het 50 jaar gelden dat de Lions International Youth Exchange werd 

opgericht. Doel van de jeugduitwisseling is om het onderlinge begrip tussen 

volkeren te helpen bevorderen. 

Een simpel idee…

Het oorspronkelijke idee was even simpel als kleinschalig: als 

een jongere meedoet aan een uitwisseling, is er in het land waar 

hij/zij vandaan komt een bed vrij en daar kan een andere 

jongere in slapen. Die gedachte is de basis voor de internatio-

nale jeugduitwisseling. Het verblijf begint meestal met een 

verblijf in een gezin (homestay), daarna volgt een kamp, waarin 

de jeugd kennismaakt met jongeren uit andere landen. 

Nederlandse mores

Doel van de homestay is om de jongelui direct de mores van het 

ontvangende land te leren kennen. Ze draaien dus mee in het 

normale ritme van het gastgezin. Op die manier fungeert de 

homestay ook als een acclimatiseringsperiode in een voor de 

meesten volkomen vreemde omgeving. De jongelui leren zo hoe 

een Nederlands gezin reilt en zeilt. Wat “wij” eten en drinken, hoe 

en waar we onze boodschappen doen en hoe we onze vrije tijd 

doorbrengen. Met de vele tweeverdieners in ons land is de 

homestay niet altijd makkelijk vorm te geven, maar een gast kan 

ook best eens even alleen gelaten worden. In plattelandsgebie-

den in het buitenland komt het voor dat een jongere de hele 

homestay meeloopt in het actieve leven op een boerderij. 

Op kamp

In Nederland duurt de homestay voor jongeren uit Europa zo’n 

tien dagen, voor degenen die van verder weg komen is die peri-

ode nog twee weken langer. Na de homestay volgt, als vermeld, 

de kampperiode, waarin gezamenlijke activiteiten centraal 

staan. Naast informatie over “typisch” Nederlandse zaken, die per 

kamp verschillen, leren de deelnemers respect te hebben voor 

andermans gebruiken en om met elkaar samen te werken. 

Inmiddels omvangrijk

Elk jaar doen landen in en buiten Europa mee aan het 

programma van jeugduitwisseling. In Nederland ontvangen wij 

elk jaar ongeveer 100 jongelui in vier kampen. Na afloop van de 

homestay gaan de deelnemers naar een van de vier kampen die 

bij toerbeurt door de verschillende districten en daarbinnen 

weer door steeds andere zones worden georganiseerd. De 

betrokken Lionsclubs vormen een zogenaamde seniorstaff, die 

de eindverantwoordelijkheid draagt voor de kamporganisatie. 

De dagelijkse leiding in de kampen is in handen van de junior-

staff, die bestaat uit jongelui, meestal een paar jaar ouder dan de 

gemiddelde gast, die vaak zelf al eens aan een jeugduitwisseling 

meededen. Steeds vaker zijn ook Leo’s actief in de Junior Camp 

Staff. 

Storytelling

Elk kamp heeft zijn eigen thema en een daarop aansluitend 

programma van activiteiten en excursies. Tijdens het kamp zijn 

landenpresentaties een verplicht onderdeel. Elke avond vertel-

len jonge gasten uit een paar landen iets over hun eigen land en 

hun gewoonten. Vaak leveren de presentaties mooie gespreks-

stof op voor de verdere avond. Ook na de uitwisseling houden 

veel jongeren nog contact met elkaar en met het gastgezin. Ook 

zijn leden van gastgezinnen meestal van harte welkom in het 
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gezin van degene die zij zelf ontvingen. Niet alleen dus de jeugd 

maar ook de ouders kunnen zo een band opbouwen. 

Deelnemen in 2012?

Wie wil deelnemen aan de jeugduitwisseling moet in Nederland 

op 1 juli 17 jaar zijn en niet ouder dan 21 jaar. Elke uitzending 

moet worden ondersteund door een lokale Lionsclub. Clubs 

kunnen zelf ook het initiatief nemen om de uitzending van een 

kandidaat te sponsoren. Vaak gebeurt dat wanneer een club 

bijvoorbeeld via een school in aanraking komt met jongeren die 

anders geen kans hebben op een verblijf in het buitenland. 

Vanzelfsprekend zijn ook kinderen van Lions van harte welkom. 

Vaak zijn het ook Lionsouders met kinderen van 12 tot 16 jaar 

die zich als gastgezin aanmelden. Op die manier kunnen jonge-

lui al vroeg kennismaken met het jeugduitwisselingsprogramma. 

Nu al aanmelden

Hoewel de diverse districten momenteel nog druk zijn met de 

voorbereiding van de activiteiten in de komende zomer, is het 

ook al zinvol om vast na te denken over uitzending in 2012. De 

deadline voor de aanmelding van kandidaten is namelijk al op 

31 januari 2012. Dat betekent dat clubs nu al kunnen beginnen 

met de selectie van kandidaten voor 2012 via scholen en instel-

lingen. Op de site www.lions.nl staan (onder het tabje “jeugd”) 

diverse enthousiaste reisverslagen van jongelui die in 2010 

werden uitgezonden. Lions International Youth Exchange is een 

ervaring om nooit te vergeten! 

Een gastgezin: geruststelling voor ouders

Als jongelui, vaak voor het eerst alleen, naar het buitenland 

gaan, kijken hun ouders natuurlijk over hun schouders mee. Die 

willen liefst ruim van tevoren weten wie hun pupil bij aankomst 

opvangt en waar die vervolgens wanneer verblijft. Daarom hier 

een oproep aan alle Lions om te overwegen om in 2012 (en 

later) op te treden als gastgezin. Stel uw huis gedurende tien (of 

samen met een ander elk vijf ) dagen open voor een buiten-

landse jongere en geniet van hun eerste indrukken en verbazing 

bij de kennismaking met Nederland. 

Wie de jeugduitwisseling ook eens aan de “passieve” kant wil 

meemaken, kan zich nu al aanmelden voor de ontvangst in 

2012. Meer informatie op de site van de jeugduitwisseling in 

Nederland: www.greenyard.nl. De districtscommissaris Jeugd 

(YEC) in uw district is graag bereid om in een club- of zoneverga-

dering een toelichting te geven op de jeugduitwisseling. Hij of 

zij is ook graag bereid om samen met u plannen op te stellen. 

Bijzondere onderscheiding voor Lou Hessing

Voorafgaand aan de reguliere vergadering van de Stichting Lions Jeugduit-

wisseling in Driebergen op 10 juni jl meldden zich Council Chairman 

Peter  Brandenburg en contactgouverneur Gert Aarts, zij hadden een belangrijke 

taak te vervullen. 

De International Board of Directors bleek aan Lion Lou Hessing, de “Top Ten Youth 

Camp & Exchange Chairperson Award” te hebben toegekend, een zelden toege-

kende onderscheiding. In een geestige toespraak maakte CC Brandenburg de 

aanwezigen duidelijk hoezeer deze award aan Lou Hessing, vanaf 2005 bij de 

landelijke jeugduitwisseling betrokken en sinds 2009 voorzitter van de landelijke 

stichting, toekwam. 

Lou ontving de prestigieuse “Top Ten Award” onder meer in verband met de door 

hem opgezette databank, waarmee de inkomende jongeren uit de hele wereld in 

Nederland aan gastgezinnen kunnen worden gekoppeld. Door het gebruik van 

de database kunnen gastouders en gast al in een vroegtijdig stadium gegevens 

uitwisselen en afspraken maken over de opvang bij aankomst. 

De uitreiking van de award, bestaande uit 

een speciale pin en een oorkonde.
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Tekst: Alfred J. Boer 

Fotografie: Evan Schiller, 

Alfred J. Boer e.a.

Orlando en omgeving heeft ontegenzeggelijk veel te bieden, 

zoals het overbekende Walt Disney World, Universal Studios en 

Seaworld. Maar ook voor wie geen Mickey Mouse oortjes kan 

velen heeft dit zonovergoten gebied veel moois in petto. Zoals 

Lake Jesup, waar je met een door een propeller aangedreven 

airboat tussen de alligators vaart of wat te denken van een 

bezoek aan John F. Kennedy Space Center, de lanceerbasis van 

de bekende Apollovluchten en de Space shuttles? Dan laten wij 

de 176 fraaie golfbanen voor het gemak nog even buiten 

beschouwing.

Eens in je leven

Neem bijvoorbeeld het wereldberoemde, door Jack Nicklaus 

ontworpen, Grand Cypress met de uitdagende North, South en 

East Nines. De vijfde hole van de laatste bevindt zich te midden 

van een grote plas water en vraagt dus enige concentratie! Een 

tweede, tot de verbeelding sprekende golfbaan is Arnold 

Palmer’s Bay Hill. Evenals Nicklaus mag Palmer zich scharen 

onder het handjevol golflegendes dat hun internationale 

wedstrijdervaring vertaalt in het ontwerpen van golfbanen. Het 

is dan ook niet verwonderlijk dat Bay Hill een vaste plaats 

inneemt in de vermaarde PGA Tour. Ten minste eens in je leven 

zou je deze baan gelopen moeten hebben.

Het feit dat duizenden Nederlandse Lions actieve golfers zijn én 

deze reisrubriek precies een jaar bestaat, bracht ons op het idee 

om in samenwerking met First Incentive Travel een bijzonder 

arrangement samen te stellen. Voor golfers, maar ook voor niet-

golfers. Het is bovendien de bedoeling dat de deelnemers geza-

menlijk een bezoek zullen brengen aan een van de Lionsclubs in 

Orlando. Het arrangement draagt dus het karakter van een 

groepsreis welke in principe alleen bij voldoende belangstelling 

doorgang vindt. De reis staat gepland staat voor de periode 

19 t/m 27 november 2011. Uitvalsbasis vormt de schitterende, 

direct naast de golfbaan van Bay Hill gelegen lodge met zijn 

uitgebreide luxe faciliteiten.  

Lionsreis naar Orlando
In de 19e eeuw was Orlando in Florida niet bepaald ‘the place to be’ vanwege de bloedige confrontaties 

tussen het Amerikaanse leger en de oorspronkelijke bewoners, de Seminole indianen. Anno 2011 is de 

agglomeratie goed voor 52 miljoen toeristen per jaar, waaronder veel Disney fans maar óók golfliefhebbers. 

Lion magazine nam er een kijkje.
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RESERVERINGEN
Reserveren voor dit Lionarrangement gaat als volgt: nadat de 

vliegreis is geboekt graag een e-mailbericht aan Joost de Meijer 

van First Incentive Travel: (joostdm@firstincentivetravel.com) 

onder vermelding van de volgende gegevens:

• Naam deelnemer zoals vermeld in paspoort

• Voorkeur voor één- of tweepersoonskamer

• Wel of niet deelname aan het golfprogramma

• Vluchtgegevens

• Een bevestiging alsmede een factuur volgt omgaande.

VLIEGREIS
Uitsluitend KLM vliegt non-stop tussen Amsterdam en Miami. 

Tariefindicatie incl. luchthavenbelasting en overige heffingen: 

plm. € 650,- p.p. per retour. Alternatief: Star Alliance (onder 

andere United en Continental Airlines). Helaas niet non-stop, 

maar mogelijkheid om de reis kosteloos te onderbreken in 

bijvoorbeeld New York of Washington. Tarieven all-in vanaf 

€ 550,- p.p. Advies: neem contact op met WRC Reizen voor een 

vliegarrangement op maat. www.wrc.nl of 088 01 01 100. De 

organisatie is aangesloten bij de SGR en ANVR.

REISRUBRIEK
Auteur/Lion Alfred J. Boer is reis- en watersportjournalist van 

beroep. Hij stelt zijn verhalen in aangepaste vorm belangeloos ter 

beschikking aan Lion magazine. Soms verzorgt een plaatselijke 

toeristenorganisatie speciaal voor Lions een arrangement met 

korting of een extra dienst.

PROGRAMMA *
Zondag, dag 1

Golfers en niet-golfers: reis vanuit Nederland. Na aankomst 

transfer naar Bay Hill alwaar een welkomstreceptie en licht 

diner in het restaurant te wachten staat.

Maandag, dag 2

Golfers: golfen op Bay Hill. ‘s Avonds een diner in een van de 

betere restaurants van Orlando.

Niet-golfers: tour door ‘groot Orlando’ met onder andere de 

wijk Celebration, Disney gebied, International Drive, downtown 

Orlando, lunch en boot tour in Winterpark.

 

Dinsdag, dag 3

Golfers en niet-golfers: toeristisch uitstapje met bezoek aan 

Kennedy Space Center, waar mogelijk een astronaut iets over 

zijn werk zal vertellen. Diner in een restaurant op City Walk, het 

uitgaanscentrum van Universal. Na het diner bezoek aan 

enkele muzikale clubs op City Walk.

 

Woensdag, dag 4 

Golfers: golfen op het prestigieuze Grand Cypress. ‘s Avonds diner 

in een restaurant met leden van een plaatselijke Lions Club.

Niet-golfers: bezoek aan een van de bekende attractieparken 

van Orlando: Disney, Universal of SeaWorld. Avondprogramma 

conform golfers.

Donderdag, dag 5 

Golfers en niet-golfers: vrije tijd om te genieten van de facilitei-

ten van het hotel en mogelijkheid om te shoppen in een van 

de vele malls van Orlando. Geen gezamenlijk diner.

Vrijdag, dag 6

Golfers: 2e keer golfen op Bay Hill. ‘s Middags een toelichting 

over het ontwikkelen van golfbanen door Arnold Palmer of een 

van zijn co-designers. Afscheidsdiner in Bay Hill.

Niet-golfers: Spa arrangement in Bay Hill of ander hotel. 

Middag- en avondprogramma gelijk aan golfers.

Zaterdag, dag 7

Vrije tijd tot de lunch in Bay Hill. Vervolgens transfer naar het 

vliegveld voor terugvlucht naar Amsterdam.

 

Zondag, dag 8

Aankomst in Amsterdam.

* Het weergegeven Lionprogramma is nog niet definitief en 

kan indien daar aanleiding toe mocht zijn, in overleg met de 

potentiële deelnemers nog worden aangepast. Voor de reis-

periode is bewust gekozen vanwege de beste 

weersomstandig heden na afloop van het orkaanseizoen.

Het Lionarrangement is bewust exclusief vliegreis, zodat het 

verblijf in Florida naar keuze kan worden verlengd. De all-in 

prijs per persoon bedraagt $ 1,649.00 voor niet-golfers en 

$1,839,00 voor golfspelende Lions, beide prijzen o.b.v. twee-

persoonskamer. Dit bedrag omvat alle vervoer, food & 

beverage tenzij anders aangegeven in het programma.
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Tekst: Sandra Korthals

De mens achter de schrijver (3)

Dienstbaar
Mijn trouwe vriend, Frits Visser, verblijdde me ter gelegenheid van het 50 jarig bestaan van zijn club met een 

gedenkboek. Hij had ergens op bladzijde 12 met pen het woordje smoking veranderd in rok en verderop ook 

nog wat details aangepast. Typisch Frits!. Het “rok”feest betrof de Charternight in 1959 in hotel Wientjes waar 

een elitair gezelschap neerstreek. “De maatschappelijke verhoudingen in die tijd waren totaal anders dan nu 

het geval is.”, aldus Frits. Hij is de enige van de oprichters die nog in leven is. De leden spraken elkaar met de 

achternaam aan, ze vergaderden in de huiskamer van de familie Wientjes maar de stemming leed er niet onder. 

Bescheidenheid

In het boek wordt teruggekeken op de geschiedenis van de 

Lionsclub Zwolle. Er wordt een beeld geschetst van wat er die 

halve eeuw gebeurd is. Het boek is in kleine oplage verschenen: 

“Het is niet bedoeld om met opgezwollen borst de samenleving 

te laten zien wat een clubje van rond de dertig leden allemaal 

van de grond krijgt, maar om zijn eigen geschiedenis vast te 

leggen en door te geven aan de toekomstige Lions.” staat er in 

de inleiding. 

 

Deze nieuwe Lionsclub, de 

15e in Nederland, had een 

gemiddelde leeftijd van 49,3 

jaar. Een jong gezelschap als 

je het vergelijkt met de leef-

tijd van de huidige Lionsle-

den, namelijk 61 jaar. Frits 

memoreert zijn eerste natio-

nale conventie in hotel Gooiland in Hilversum. Die werd door 

125 leden bezocht; wat dat betreft is er niks veranderd! Het 

totaal aantal leden was destijds echter 364. “We zouden nu de 

Ahoy nodig gehad hebben om alle leden een plaats te bieden.”

Het lidmaatschap was 57 gulden, waarvan 20 voor Oak Brook. 

De vraag om aan de We Serve gedachte inhoud te geven 

speelde 50 jaar geleden ook. “Het is nu echter veel moeilijker om 

iets in de buurt te vinden waarmee je goed kunt doen, want er is 

in ons landje al zoveel geregeld. Zijn we niet verworden tot een 

gezelligheidsvereniging, wordt er wel gezegd. Daar is niks mis 

mee”

Mooi projecten

Elf jaar achter elkaar, van 1961-1972 werd een boottocht naar 

het Hollands Venetië georganiseerd voor patiënten van het 

Henri Dunanthuis in Zeist van het Rode Kruis. In 1962 werd een 

Spaar Varken Partij georganiseerd die tot doel had geld in te 

zamelen met het verkopen van kaarten voor het feest aan twee 

bevriende echtparen voor 10 gulden. Er werd ruim 1.000 gulden 

opgehaald. Maar in 1980 werd samen met de LC Zwollekerspel 

94.000 gulden overhandigd aan Vogelweyde, het Zwolse 

centrum voor motorisch gehandicapte kinderen. Met het 

concert van Fisher-Chöre werd een geweldige happening in de 

IJsselhal gehouden voor 5000 razend enthousiaste bezoekers. 

Het boek is verder gelardeerd met gezellige foto’s van de meest 

uiteenlopende bijeenkomsten voor het goede doel. 

Het zou mooi zijn als alle 50-jarigen een gedenkboek 

zouden uitbrengen. Het is niet alleen een prachtig aanden-

ken voor de club, maar ook voor de Lions geschiedenis in 

Nederland. En om met de woorden van Frits Visser te eindi-

gen: “Het is een oude waarheid, je moet geven om ook wat 

te kunnen ontvangen.”  
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Tekst: George Hooijer, 

DG 110BN

Redacteur: Bert Naarding

Internationale Conventie 2011 Seattle
“Ik wist niet dat We Serve zo veelzijdig en concreet was! Noodhulp bij aardbevingen en rampen, miljoenen 

kinderen en volwassenen met oogaandoeningen die via Sight First geholpen worden, en dat allemaal met 

vrijwilligers!”, zei iemand, die voor het eerst een Internationale Lions Conventie bezoekt. Van 4 tot 8 juli vond in 

Seattle WA in de Verenigde Staten de 94ste Internationale Conventie plaats. Zo’n vijfentwintig Nederlandse 

Lions en partners namen eraan deel. Uitstekend georganiseerd en geregisseerd door Oak Brook en het 

organiserende comité. Verbazend hoeveel vrijwilligers (allen Lions) zich inzetten!

Groots opgezet

Bij de traditionele parade door de stad, met de Lionsvlag bovenop 

de Space Needle als blikvanger, trok het handjevol Nederlanders 

in klederdracht en op klompen, veel aandacht. Plenaire sessies 

met entertainment, informatie, keynotespeakers als Bill Gates sr 

en Condoleeza Rice, maakten veel indruk (vooral de laatste). Daar-

naast zorgden praktische workshops, kort en to the point, en een 

mega-expositiehal van Oak Brook met vele exposanten dat 

niemand kan zeggen: ik kon mijn vragen niet kwijt. 

Wat doet dat nou met je? 

Ik ging erheen als gouverneur-elect en kwam terug als gouver-

neur. De korte handeling, het verwijderen van het elect–lint van 

je naambadge, gebeurt in de laatste vijf minuten van een 

ochtendzitting van vier uur en is tegelijk het einde van de 

Conventie. Ik heb me geen moment verveeld. Ik realiseer me nu 

wat het inhoudt dat wij in Nederland nog niet 1% van de Lions 

wereldwijd uitmaken. In veel andere landen betekent het Lion-

zijn heel iets anders dan hier. 

I believe

In India exploiteren Lions een mobiele bloeddonatiepost, in 

China is toestemming van de regering vereist om een nieuwe 

Lionsclub te starten, in de VS wordt een ad hoc Lionsclub 

gevormd om een vrijwilligersactiviteit uit te voeren (en daarna 

weer opgeheven). Om zomaar wat dingen te melden die ik zag 

en hoorde. En ja, concreet: de nieuwe International President 

dr. Wing Kun Tam heeft I Believe als jaarthema, begint bij Youth 

en wil dat tenminste 1 miljoen bomen geplant worden. Er zijn er 

al 4,8 miljoen toegezegd! 

Veel gezien en gehoord om over te denken. Ik kom er ook nog 

verder op terug in Lion magazine. Proud to be a Lion…...? Beetje 

wel, ja ….  
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Tekst en foto's: 

Elzo Springer

Nationale Conventie 2011

Een terugblik voorzien van een vooruitblik: 

heeft de conventie toekomst?

Ja, ze hadden hun bedenkingen bij het fenomeen Nationale 

Conventie en wilden liever in 2012 de conventie organiseren dan 

in 2011. Maar waar kwam die antipathie vandaan? “In overleg 

met de andere Lionsclubs uit de regio hadden we unaniem 

gesteld dat we niet een Conventie wilden organiseren zonder 

een duidelijke ‘We Serve thema’. Dat thema was voor ons allen: 

Special Olympics en een onderdeel daarvan: Healthy Athletes. 

Special Olympics zou zo mogelijk in 2012 in Deventer plaatsvin-

den en de Conventie combineren met deze Spelen zou prachtig 

zijn. Het jaar 2011 was bovendien niet handig voor Lionsclub 

Deventer in verband met de voorbereidingen voor haar 50-jarig 

Jubileum dat in juni 2011 zou plaatsvinden. Henk Schaap gaf 

echter aan dat 2011 bleef staan maar vond het prima om Special 

Olympics als thema te nemen. Dat is gelukt en het is nu ook 

thema van het Europa Forum.”

Zoeken naar oplossingen

Het officiële deel van de conventie zelf had plaats in de Deventer 

schouwburg. Daar kwam onder meer het amendement (later 

omgebouwd tot motie) van Amsterdam Zuidas ter sprake. 

Die club stelde voor het jaaroverschot 2009 (zo’n 88 mille) te 

schenken aan Special Olympics, in plaats van alle clubs ruim 

€ 200 uit te keren. Gevolg: een discussie over regels, statuten en 

tussenoplossingen. Frank Hulscher (LC Deventer IJsselvallei) zag 

de bui hangen dat het idee zou stranden en stelde voor dat de 

clubs gevraagd zou worden het geld beschikbaar te stellen voor 

de Special Olympics. Frank: “Dat is gelukt. Op voorspraak van 

Amsterdam Zuidas werd zelfs besloten dat het geld eerst in kas 

bleef en de clubs gevraagd zou worden of men die € 200 über-

haupt wilde hebben. Het viel me hooguit een beetje tegen dat 

sommige clubs toch aankondigden eerst dat geld overgemaakt 

te willen hebben. Waar heb je het dan over…? “ Rob Viveen: “Ik 

vind het een hoogtepunt dat het idee van Amsterdam Zuidas 

werd omarmd door een meerderheid van de aanwezigen.”

Waren er meer hoogtepunten voor de organisatoren?

Rob Viveen: “Het ontmoeten van de andere drie presidenten 

tijdens de aanloop was een tweede hoogtepunt. De samenwer-

king met Deventer Zuid (Henk Datema), Voorst (Tseard Ettema) 

en Deventer IJsselvallei (Frank Hulscher) was bijzonder collegiaal, 

goed en betrouwbaar. Deze samenwerking zal zeker in de 

toekomst worden versterkt. “ 

“Hoewel de presidenten allen inmiddels het stokje hebben over-

gegeven, ligt daar een taak voor ons om de samenwerking te 

bestendigen. Na de Conventie, tijdens het diner, heb ik ook nog 

veel mensen, waaronder presidenten gesproken. En dat heb ik 

als zeer positief ervaren. Tijdens de Conventie zelf was ik helaas 

te druk met de organisatie en heb weinig met bezoekende Lions 

kunnen praten.”

Vier Lionsclubs tekenden dit jaar samen voor de organisatie van 

de Nationale Conventie. Met de nodige reserves begonnen de 

vier kwartiermakers van de LC’s Deventer, Deventer Zuid, 

Deventer IJsselvallei en Voorst vorig jaar aan de klus. Ze wisten 

dat de achterbannen niet stonden te springen om de Conventie 

te organiseren: de Conventies zijn veel van hetzelfde waarbij een 

hoog bobo gehalte is waar te nemen. Bovendien was Lionsclub 

Deventer gefocusseerd op haar 50-jarig Jubileum. 

De vier LC’s wilden de organisatie wel oppakken wanneer er een 

We Serve thema aan was verbonden maar dan in 2012, in 

combinatie met de Special Olympics in Deventer waarvoor op 

dat moment de bid-procedure liep. Den Bosch en Deventer 

waren beiden in de race.

PDG Henk Schaap trok als vijfde man de kar en constateerde 

tijdens het afsluitend diner dat de clubs hadden aangetoond dat 

je met een kleine serie vergaderingen van steeds één uur een 

conventie kunt opzetten. “Er is goed gedelegeerd en dan kan dit.” 

Tevredenheid overheerst bij clubs na organiseren Nationale Conventie



23

Wat is voor jou de winst van de  Nationale Conventie?

Rob Viveen: “ Winst voor de Lions is dat we een prachtige vorm 

van immateriële hulp hebben aangeboord. Daarnaast zijn er in 

ons midden specialisten die zelf vanuit hun vakgebied kunnen 

bijdragen. Inmiddels heeft een Lion vanuit de tandheelkunde 

aangeboden om als Clinical Director de Special Smiles te onder-

steunen. Dat is werkelijk een prachtige spin-off. Als voornaam 

pluspunt noemen de vier presidenten vooral echter de 

gegroeide samenwerking”. 

Gaan de vier clubs samen meer doen in de toekomst / 

smaakt dit naar meer? 

Rob Viveen: “Wat betreft Lionsclub Deventer een volmondig ja.“

Tegenvallers

Het werd veel meer werk dan in eerste instantie gedacht. 

“Wij zouden als clubs in principe alleen de hand en spandiensten 

tijdens de Conventie verlenen. We hadden gedacht dat Cantrijn 

een veel grotere rol zou hebben gespeeld tijdens de voorberei-

dingen en de uitvoering van het geheel. Cantrijn heeft zich 

achteraf alleen bezig gehouden met de registratie. We hebben 

de workshops Special Olympics en Healthy Athletes georgani-

seerd, het partnerprogramma, het avondgebeuren. 

Het programma van de Conventie was al vroeg gereed, echter 

door allerlei omstandigheden werd deze veel te laat op de 

Website van de Lions geplaatst, waardoor vermoedelijk minder 

Lions op de Conventie zijn afgekomen.”

Een andere tegenvaller was (paradoxaal genoeg) de grote animo 

voor het partnerprogramma. De schouwburg liep in de middag 

bijna leeg waardoor de workshops te weinig publiek kregen. 

Rob Viveen: “Het viel me tegen dat veel Lions in de middag naar 

het alternatieve programma gingen en niet naar de workshops. 

In enkele gevallen werden de presentaties gegeven voor slechts 

4 tot 5 man. Maar die er waren, gaven blijk van grote interesse. 

Juist met de workshops wilden wij het thema We Serve 

 benadrukken. Dat liep dus enigszins anders.”  
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Tekst: Pim de Bekker en 

Elzo Springer

Nationale Conventie 2011

‘Geen brug te ver’
Het was inderdaad ´geen brug te ver´, de Nationale (voorjaars)Conventie in Deventer. De conventie werd in 

Lion magazine aangekondigd als: “Geen dag voor uitsluitend bobo´s, maar een conventie waarbij We Serve 

centraal staat.” Dat was het uitgangspunt van de vier Deventer Lionsclubs. En dat was ook zo!

Prima onderwerpen

Na de conventievergadering waren er zelfs zes activiteiten 

gepland, vier workshops en twee extra activiteiten. Onderwer-

pen: Special Olympics, Healthy Athletes, ‘Opening eyes, prak-

tijkresultaten’ en LCIF/Lions Quest. Allemaal prima onderwerpen. 

Alleen jammer dat er maar zo´n 120 Lions op de conventie afge-

komen waren. Hopelijk vertellen al die aanwezigen in hun clubs 

over die prachtige workshops, zodat hun Lionsvrienden toch een 

beetje plezier hebben van deze conventie in Deventer. 

Na vaststelling van de agenda en goedkeuring van het verslag 

van de Najaarsconventie in 2010 werd overgegaan tot behande-

ling van de diverse agendapunten:

•  een fraaie presentatie van 60 jaar Lions in Nederland door 

DG Elisabeth Haderer,

•  een conventievoorstel over aanpassing van reserveringen 

(correctie van € 19.445 en besteding overschot van Є 88.479 

ter vermindering van de contributie),

•  stand van zaken Europa Forum 2011 in Maastricht door PID 

Ton Soeters,

•  terug- en vooruitblik van de Lionsinbreng bij de Special 

Olympics door Rob Viveen,

•  en vervolgens de verslaggeving door de uittredende 

GR-leden, de presentatie van de nieuwe GR onder leiding 

van PDG Henk Schaap, de begroting 2011-2012 die werd 

aangenomen (overschot begroot en geen contributiever-

hoging) na positief advies van de Raad van Toezicht 

alsmede het werkplan 2011-2012 Elan 2.011. 

LC Amsterdam Zuidas stelde voor om het overschot van 

€ 88.479 niet terug te geven aan de clubs, maar het geld aan 

een goed doel te geven. Statutair lag het direct doorsluizen 

moeilijk en kon de vergadering daarover niet beslissen. Na enige 

heen-en-weer discussie, werd de gulden middenweg gevonden: 

alle clubs wordt gevraagd of men de circa € 200 wil ontvangen, 

dan wel wil schenken aan Special Olympics.

Tussendoor waren er twee prachtige uitvoeringen van muziekstuk-

ken voor hobo door de winnares van de finale van de  Nederlandse 

selectie voor het EuroConcours Hobo, Valerie Colen, begeleid door 

pianist Jan Gruithuijzen. Een mooie promotie van het Europa Forum 

in Maastricht, want daar zal zij namens  Nederland optreden samen 

met mededingers uit praktisch alle  Europese landen.

Uiteindelijk heeft Den Bosch de bid gewonnen en zullen de 

Special Olympics in 2012 in Den Bosch plaatsvinden. Voor de 

atleten met een verstandelijke beperking maakt de locatie niets 

uit. Al met al goed dat we de Conventie in 2011 in Deventer toch 

hebben gedaan. Den Bosch: Special Olympics is binnen Lions 

Nederland een begrip (geworden) en hopelijk worden de Spelen 

in Den Bosch in de meest brede betekenis van het woord, door 

de Lions ondersteund. 

Al Brandel: ‘We kunnen nog veel meer aan We Serve doen.’
“Nee, we doen nog niet genoeg aan We Serve. We kunnen het echter alleen uitbreiden als we méér clubs en 

meer Lions hebben. Dan kunnen we nog meer betekenen voor de maatschappij.”Dat zei Past International 

President Al Brandel in een video-interview dat hij gaf tijdens de Nationale Conventie. 

Brandel was speciale gast in Deventer, hield er een gloedvolle 

speech (met name over de vele projecten van Lions Clubs Inter-

national Foundation (LCIF), hulpprojecten onlangs in Japan (de 

recente tsunami), China (met betrekking tot de aardbeving), 

Haïti (eveneens de aardbeving), Burkina Faso (weeshuis in nood), 

Kenia (oogziekenhuis) en meer. Hij onderstreepte daarbij de 

betrokkenheid van onze Nederlandse DG´s, omdat ook zij met 

hun benoeming ´trustees´ zijn van LCIF. 

Blinden/slechtzienden

Na het officiële gedeelte toonde Brandel zijn belangstelling voor 

de I-Cane; een hypermoderne blindegeleidestok, aangestuurd 

door 3 GPS-systemen. Brandel en zijn vrouw probeerden de stok 

zelf uit. Video-interviews met Al Brandel over de Nationale 

Conventie en over zijn test van de I-Cane vind je op: 

www.youtube.com / lionsconventie  



Tot een paar jaar geleden organiseerden de Conventieclubs dit 

golfgebeuren. De spelers gingen dan na de prijsuitreiking en een 

gezellig samenzijn naar hun hotel en vervolgens naar de 

opening van de Conventie. ’s Avonds volgden dan de geweldige 

ontvangsten van de Lions uit alle streken in groepjes bij de Lions 

thuis. Voor velen was dat het hoogtepunt van de Conventie. 

Toen een paar jaar geleden de Conventie werd teruggebracht 

naar alleen de zaterdag (de zondagochtend hoorde er vroeger 

ook nog bij) heeft een klein groepje o.l.v. Jan Boer besloten de 

golfdag te continueren. Vorig jaar is dat helaas niet gelukt, maar 

dit jaar weer wel. 

Uitslag

De grote wisselbeker ging voor de tweede keer naar Arnold 

Roelofs van LC Land van Cuijk en Noord Limburg. De longest 

drive van Joke Gouw lag ver voorbij die van de heren!  
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Tekst: Hannie Cruijff

Foto: Han IJssennagger

Nationale Conventie 2011

Golfdag 2011: Gezellig? Nou en of!
Daags voor de Nationale Conventie ging op 27 mei een groepje van twaalf Lions de golfbaan op van kasteel 

Engelenburgh in Brummen. Deze golfdag wordt traditioneel gehouden op de dag voor de Nationale Conventie 

en dus ook in die omgeving. 

Enthousiaste Lions op de golfbaan van kasteel Engelenburgh te Brummen.

Tips voor toekomst Nationale Conventie
De organisatoren van de Nationale Conventie 2011 volgden het draaiboek dat voor het evenement geldt. 

Terugblikkend zien ze mogelijkheden om toekomstige Nationale Conventies te vernieuwen en de 

aantrekkingskracht te vergroten.

1.  De conventie moet een duidelijk thema bevatten 

waarin een We Serve activiteit wordt belicht. 

2.  Lion zijn is vrijwillig maar niet vrijblijvend. In dat 

licht zouden ook de workshops bezien moeten 

worden. De workshops gerelateerd met de “We 

Serve” moeten (beter) bezocht worden. Hoe?? 

Spreid de Conventie over twee dagen. ’s Middags 

de bekende algemene onderdelen van een ALV 

en de dag erop in de ochtend min of meer 

verplicht de workshops en ’s middag het alterna-

tieve programma om de bezoekende stad te 

presenteren. Tijdens de avond van dag 1 op dag 

2 heb je een informeel samenzijn om alvast 

bepaalde zaken luchtig te bespreken. Lions 

geven aan die gezellige informele avond te 

missen.  
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Tekst: Bert Naarding

Lions Quest nieuw subsidiefonds

Lions, kom maar op met jullie ideeën!
In deze tijd van de grote bezuinigingen in Nederland, is het belangrijk en bijzonder dat er sinds kort een nieuw 

fonds is, waar de Lionsclubs een beroep op kunnen doen: Stichting Lions Quest Nederland. Bert Naarding 

sprak met de voorzitter van het fonds: Jan Troost.

Hoe zat het ook al weer

Lions Quest is een onderwijsmethode die bevordert dat jonge 

mensen opgroeien tot zelfstandige, sociaalvaardige en betrok-

ken volwassenen. Deze methode is ruim 20 jaar geleden vanuit 

Amerika ook in Nederland geïntroduceerd. De humanitaire tak 

van onze Internationale Lionsorganisatie, LCIF, heeft het met 

Lions Quest altijd als haar taak gezien om de sociaal-emotionele 

ontwikkeling van de jeugd te stimuleren. 

Leefstijl

In Nederland is het programma bekend geworden onder de 

naam Leefstijl en is in het Basis en Voortgezet onderwijs inmid-

dels een begrip. Twintig jaar lang is door Lionsclubs en individu-

ele Lions, bestuursleden en Raden van Toezicht in heel Neder-

land, zeer fanatiek gewerkt aan en met Leefstijl. Zo werden 

bijvoorbeeld leerkrachten aanvankelijk getraind door Lionsvrij-

willigers. 

Succes

Leefstijl werd een groot succes in het onderwijs en is uitgegroeid 

tot een professionele organisatie in de vorm van een uitgeverij 

van de onderwijsmethode, die op enig moment meer dan vijf-

tien trainers in dienst had en een directie. Maar nog steeds 

onder de vlag van de Lionsorganisatie. Het commerciële bedrijf 

Leefstijl met zijn eigen specialisten, gericht op het onderwijs, 

nam langzamerhand het werk over van de vele vrijwilligers van 

de Lionsclubs. Tijd dus om de bakens te verzetten om Leefstijl 

juridisch veilig te stellen met Lions-op-afstand, met als gevolg: 

het is geen Lionsactiviteit meer.

Leefstijl verkocht

Maar hoe doe je afstand van je eigen gedachtengoed en blijf je 

toch de vinger aan de pols houden ? Jan Troost: “Vanaf novem-

ber 2008 is de Raad van Toezicht van Lions Quest bezig geweest 

om een koper te vinden voor Leefstijl en begin 2010 is deze 

gevonden bij de Boomgroep/Meppel. Bij haar divisie Edu’Actief 

is de onderwijsmethode in goede handen. Uiteraard is er tussen 

deze uitgeverij en Lions Quest/LCIF een overeenkomst gesloten 

over het gebruik van Leefstijl in de toekomst. Gevolg van de 

verkoop is ook een bestuurlijke reorganisatie. Zo zal de oude RvT 

van Lions Quest verdwijnen en is er een nieuw bestuur gekomen 

(waarvan Jan Troost voorzitter is - red). In de loop van dit jaar 

zullen de statuten worden aangepast en wordt het bestuur 

gecompleteerd. Op 1 juli 2012 moet alles rond zijn”.

Eigen vermogen

“Door de verkoop van Leefstijl heeft de Stichting Lions Quest 

Nederland de beschikking gekregen over een groot vermogen. 

Dit is bij een aantal banken op lange termijn vastgezet tegen 

een maximale rente met minimaal risico. De rente-inkomsten 

van dit vermogen zullen voor de komende vijf jaar beschikbaar 

zijn voor financiële ondersteuning van Lions-Quest-projecten 

van Lionsclubs en zônes in Nederland, naar verwachting rond de 

€ 40.000 per jaar. Dus geld is niet bestemd voor noodhulpacties 

zoals bijvoorbeeld Japan of Haïti”.

 

Ongeveer € 40.000 per jaar beschikbaar voor projecten

“Het is nu aan de clubs en/of zônes om ideeën aan te dragen om 

in aanmerking te komen voor een deel van het bedrag of zelfs 

het hele bedrag. Om in aanmerking te komen voor subsidie 

hebben we natuurlijk een aantal spelregels bedacht, waarbij de 

volgende kernelementen van belang zijn:

•  Activiteiten moeten gericht zijn op het stimuleren van sociaal-

emotionele ontwikkeling van kinderen en jongvolwassenen.

•  Activiteiten moeten vallen binnen de aangegeven aandachts-

gebieden (zie volgende pagina).“

Lions betrokkenheid is randvoorwaarde

Club(s) of zône die aanvraagt moet zelf ook geld toekennen uit 

fondswerving, dus de subsidie is supplementair op de bijdrage 

van Lionsclub(s) of zônes; de subsidie is maximaal 50%.

Commerciële activiteiten zullen niet worden ondersteund.
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Aandachtsgebieden

Subsidies kunnen beschikbaar worden gesteld voor projecten 

die binnen de volgende aandachtsgebieden vallen:

•  Muziek/Theater voor en door jeugd. 

•  Jeugd binnen Special Olympics (gehandicapten sport).

•  Training/opleiding van begeleiders in bijvoorbeeld buurt-

huizen/sportclubs/buitenschoolse opvang en kinderopvang 

en aanschaf materiaal.

•  Ondersteuning inburgering voor kinderen.

•  Ondersteuning en uitvoering “Maatje” en soortgelijke projecten.

Kleine projecten € 15.000

Voor de kleine projecten is maximaal € 1.000 beschikbaar. In 

principe kunnen dus jaarlijks vijftien projecten of meer worden 

gesubsidieerd. Als het beschikbare bedrag van € 15.000 is 

toegewezen, worden verdere aanvragen niet meer gehonoreerd 

en worden eventueel in een volgend jaar behandeld. Als het 

bedrag van ongeveer € 15.000 niet geheel wordt gebruikt, dan 

wordt het overschot toegevoegd aan het budget van een 

volgend jaar.

Grote projecten € 25.000

Aan de subsidieaanvragen is per project geen maximum gesteld. 

Het totaal beschikbare bedrag is ongeveer € 25.000 per jaar. 

Ook hiervoor geldt dat indien een deel van het bedrag niet 

wordt gebruikt, het restant wordt toegevoegd aan de subsidie 

voor een volgend jaar. Belangrijk is, dat bij de aanvraag uit de 

subsidiepot “Grote Projecten” het project een samenwerking is 

van meerdere clubs of zônes. Maar het is geen absolute voor-

waarde.

Bestuur beoordeelt aanvragen

Het bestuur van Lions Quest, (Jan Troost, Oluf van Oosterom en 

nog een derde te benoemen lid met onderwijservaring – red) 

beoordeelt uiteindelijk de aanvragen voor subsidies. Via de 

website worden de resultaten bekend gemaakt en is op de baro-

meter is te zien hoeveel geld er nog beschikbaar is. Ook wordt er 

een overzicht gepubliceerd van toegekende en niet-toegekende 

projecten. Alvorens een aanvraag bij het bestuur kan worden 

ingediend zal in de districten overleg plaatsvinden met de 

Commissarissen Lions Quest. De namen zijn te vinden op de 

website. Maximale transparantie wordt nagestreefd.

Criteria

Voor het aanvragen van subsidie zijn uiteraard criteria opgesteld. 

Deze kunnen worden gedownload op www.lions.nl/Lions_

helpen/51/Stichting_Lions_Quest_Nederland.html

Jan Troost: “We zien de reacties van clubs of zônes met grote 

belangstelling tegemoet, want het is natuurlijk een schitterend 

idee, dat er jaarlijks zoveel geld beschikbaar is voor zo’n prachtig 

doel om jonge mensen te helpen opgroeien tot betrokken 

volwassenen. Ik weet dat er veel creativiteit in de clubs aanwezig 

is, dus ik reken op een grote belangstelling voor dit nieuwe 

fonds. En ik verwacht dat de beschikbare € 40.000 binnen de 

kortste keren UITVERKOCHT is. Dus Lions zet’m op, want nu komt 

het op jullie eigen creativiteit aan!” 

Jan Troost (1946)

VZ – Lions Quest Fonds

Coördinator LCIF – o.a LED-lamp project

VZ – Sponsorcommissie Europaforum Maastricht

DG – 2006-2007

VZ – Gouveneursraad 2009-2010

Int. Consultant Logistiek/Inkoop/Training/Advies



Tekst: Sandra Korthals

Koken voor en door Lions

Koken met jenever
Ter gelegenheid waarvan weet ik niet meer, maar op 

2 april 2008 kreeg ik tijdens een kabinetsvergadering 

van CW door Jos van Collenburgh, destijds inkomend 

gouverneur, een prachtig uitgevoerd kookboek over-

handigd. Het kan ook niet anders: een kookboek met 

deze titel, geschreven door de spouses, Myrese 

Coenen, Marieke Geerts en Ank Segman, en bijge-

staan door de leden van de culinaire commissie van 

de Lionsclub, komt uit Schiedam. De stad waar de 

jeneverindustrie nog springlevend is. Ik herinner mij 

nog de krat Ketel 1-jenever (of was het wodka?) die 

wij tijdens de Benelux-receptie van de Internationale 

Conventie in Boston rijkelijk lieten vloeien. Afgele-

verd door de plaatselijke importeur als “sponsoring”. 

Gedistilleerde gerechten

“Het kookboek is niet alleen een heerlijke verzameling 

van ‘gedistilleerde’ gerechten, maar het geeft ook een 

beknopt overzicht van de verschillende gedistilleerd 

producten met hun specifieke smaken en aroma’s. Elk 

recept heeft Schiedams gedistilleerd in de een of 

ander vorm als ingrediënt. De opzet van het boek laat 

zien dat deze dranken bij de bereiding van een 

gerecht een toegevoegde waarde hebben. Ze geven 

een extra geur en smaak. En het is uitgevoerd met een 

spiraalband. Hoe handig is dat niet! Voor de auteurs 

van het boek is deze opzet helemaal geslaagd als de 

lezer uit de recepten de inspiratie haalt om zelf te gaan 

experimenteren met  gedistilleerd als karakteristieke 

toevoeging aan een gerecht.”

 

Ook het distillatieproces wordt uitvoerig besproken 

en het verschil tussen oude en jonge jenever wordt 

uitgelegd. (Jonge jenever is niet alleen voor jonge 

mannen, zoals oude jenever niet alleen voor oude 

mannen is; de jenevers zijn namelijk even oud, alleen 

de smaak is anders). Op wikipedia staat de hele 

geschiedenis van de jenever. 

Schiedams nat

Het kookboek heeft naast de gebruikelijke voor-, 

hoofd-, en nagerechten een aparte rubriek genaamd 

‘Spelen met Schiedams nat’. Enkele favoriete keuken-

geheimpjes van de schrijfsters om mee te “spelen” in 

de keuken. Zelf advocaat maken, of Boerenjongens 

en Boerenmeisjes, kruiden- of vruchtenazijn en de 

“Tipsy” jam: “Misschien zijn ze ook een inspiratiebron 

voor een origineel en culinair cadeau.”

Goed doel

Het kookboek is geschreven vanuit de Lionsge-

dachte: We Serve. Daarom gaat de opbrengst van het 

boek naar vakanties voor Schiedamse kinderen uit de 

minder draagkrachtige gezinnen. Een geweldig initi-

atief dat vormgegeven is op een speciale manier. En 

het is nog gezellig ook om met de club aan het koken 

te gaan, het vervolgens op te schrijven, op te eten en 

de opbrengst ter beschikking te stellen aan een goed 

doel.  
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Lionspuzzel

In deze Lionspuzzel gebruiken we (voornamelijk) Nederlandse Lions begrip-

pen en Lionsnamen. De oplossing van de puzzel vindt u op www.lions.nl.

Horizontaal

1 orkestleider

5 middeleeuwse Mexicaan

10 vakantieperiode van college

11 Apeldoornse lionsclub

12 Lionscongres

13 gevulde

14 oudere

15 Maastrichtse Lionsclub

18 verwijdering uit dienst

20 boomsoort

22 Lions administatiesysteem

24 religieuze optocht

25 zakenrelaties ontmoeten

26 op te eisen gelden incasseren

27 kerkelijke vergadering

28 startgroep voor Lionsclub

Verticaal

1 rechtstreeks

2 beoordelaar

3 op één aspect toegelegd

4 onbeschonken

6 regiobijeenkomst van Lionsclubs

7 gelijkmatig

8 soort verrassingsuitroep

9 snelgroeiende polderstad

16 overglijdende tonen (muz.)

17 uit Holland afkomstig

19 gevangen

20 vaste ontvanger v.e. blad

21 basisplant voor softdrug

23 niet doen
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Recept
Schiedamse visschotel

Ingredienten

800 gr gefileerde kabeljauw

½ citroen

2 teentjes knoflook

1 klein blikje tomatenpuree

2 eierdooiers

¼ l slagroom

2 theelepels mosterd

2 borrelglaasjes oude jenever

100 gr geraspte kaas

tijm, peper en zout,honing

Bereiding

Wrijf de vis in met zout, verdeel in grove stukken en 

leg ze in een ingevette ovenschaal.

Klop de eierdooiers los, vermeng ze met de lobbig 

geklopte slagroom en voeg de overige ingrediënten 

toe, behalve de kaas. Doe er een beetje honing bij als 

het sausje te zuur is. Schenk het mengsel over de vis 

en strooi de geraspte kaars erover.

Zet de schaal, afgedekt met aluminiumfolie in een 

voorverwarmde oven van 180 graden. Na 25 minuten 

de folie verwijderen en nog 10 minuten in de oven 

laten staan tot de vis goudbruin en gaar is. Aardap-

pelpuree of rijst smaken er heerlijk bij evenals een 

frisse salade.



LC Voorschoten dit jaar voor Jansland
Een bijzondere invulling van immateriële dienstverlening

Voor LC Voorschoten staat dit jaar de 

Stichting Jansland centraal. De Stichting 

is ontstaan op initiatief van het echtpaar 

Jansma-Harland, vandaar de naam Jans-

land. Het gezin bestaat uit vier zonen 

waarvan één een spraaktaalstoornis heeft 

en twee een autistisch spectrumstoornis. 

De Stichting wil werkervaringsplaatsen 

bieden aan kinderen en jong volwasse-

nen met een autistisch spectrumstoornis 

zonder daarvoor anderen betaald in 

dienst te nemen. Het aanbieden van een 

werkervaringsplaats doet men door de 

exploitatie van een theehuis in park 

Rosenburgh. Zo ontstaat aan de rand van 

Voorschoten een rustige pleisterplaats 

tussen een kinderboerderij en een 

begraafplaats. Het (nu bouwvallige) pand 

dat daarvoor gebruikt gaat worden, 

wordt op dit moment verbouwd. 

Na de opening zal het theehuis een 

mogelijkheid creëren voor jongeren met 

een (autistische) beperking om in een 

veilige, kleinschalige opzet, werkervaring 

op te doen. LC Voorschoten helpt de 

Stichting onder andere met het uitzoeken 

van subsidiemogelijkheden, het opstellen 

van contracten voor stageplaatsen en 

vrijwilligers, met publiciteit en met 

 fundraising. Als de verbouwing deze 

zomer gereed is helpen de leden met het 

verder schilderen en inrichten van het 

theehuis.  

Nieuwe plantenbakken 
voor Vivaldi
Koninginnedag in Zoetermeer was een feest. 

Schminken, grabbelen in een ton, vier op 

een rij, pasta raden en pittenzakjes gooien; 

een greep uit de oud-Hollandse spelletjes die 

er te doen waren in de kraam van LC Soeter-

mare. Vooral het schminken was enorm 

 populair. Halverwege de middag stond er 

een wachtrij met verwachtingsvolle kinder-

kopjes en vele wonderschone prinsessen. 

Vlinders en stoere leeuwen, tijgers en piraten 

waren het resultaat. En - niet onbelangrijk – 

er was altijd een prijsje te winnen. De gehele 

opbrengst gaat naar het goede doel: de 

balkons van verpleeghuis Vivaldi worden 

ingericht met plantenbakken. Naast de 

geweldige opbrengst hebben de leden van 

Soetermare een fantastische dag gehad. “We 

kregen zoveel spontane reacties. Sommigen 

kwamen zelfs voor een tweede keer terug 

om hun kinderen te laten grabbelen.”, zo 

meldde Linda Bregman, voorzitter van de 

Oranje-commissie van Soetermare. “We zijn 

blij met dit prachtige bedrag dat we kunnen 

toevoegen aan onze eerdere acties voor dit 

goede doel verpleeghuis Vivaldi’. 
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Van & over Lions en Lionsclubs Tekst(bewerking): 

Gertrude Borsboom

110AZ

€ 1.000 voor vrijwilligers in Krimpen
De damesclub in Krimpen heeft net als de heren van LC Krimpen 

aan den IJssel de handen uit de mouwen gestoken. Domaine des 

Dames heeft in april € 1.000 bij elkaar gegolfd voor de ‘Meer dan 

Handen-Awards’. 

Deze awards worden aan het einde van dit jaar uitgereikt aan vrij-

willigersorganisaties of individuele vrijwilligers, vergezeld van een 

geldbedrag dat de vrijwilligers kunnen inzetten bij hun eigen 

project. Het geld dat die dag is bijeengebracht, is speciaal 

bestemd voor vrijwilligersorganisaties die in de Krimpenerwaard 

worden genomineerd voor de prijs. 

Domaine des Dames 

heeft gegolfd voor 

Meer dan Hand-

Awards.

Eerste Krimpen Open
Iedere traditie begint met een eerste keer. 

Op 18 juni werd het eerste open golfkam-

pioenschap van de Krimpenerwaard 

gehouden. De LC Krimpen aan den IJssel 

zou geen echte serviceclub zijn als men 

met het organiseren van dit open golf-

kampioenschap niet ook een mooie 

opbrengst voor een goed doel wilde reali-

seren. 

Clubsecretaris Anthon Timm: “Zoals bij 

veel van onze acties hebben we ook met 

het organiseren van dit evenement een 

dubbele doelstelling: allereerst de deel-

nemers een fijne en sportieve middag 

bezorgen maar aan het eind van de dag 

ook een fors bedrag overhouden. Het 

batig saldo komt deze eerste keer volle-

dig ten goede aan de Stichting The 

Future, voor de aanschaf van een 

 defibrillator.” 

Dit apparaat, waarmee in geval van een 

acute hartstilstand het hart weer op gang 

kan worden gebracht, zal door de stich-

ting zeven dagen per week vierentwintig 

uur per dag onmiddellijk inzetbaar 

worden gehouden. 

De oud-Hollandse spelletjes van LC Soetermare 
doen het goed.

Commissieleden Peter Kleinekoort, Huug 
Luigies en Anthon Timm kijken lachend uit 
naar het Krimpen Open 2011.

LC Voorschoten combineert het nuttige met het aangename.
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LC Wassenaar de Pauw op stap met Nebo bewoners

Wil Verdonk onderscheiden
Tijdens de bestuursoverdracht van LC de Bilt/Bilthoven op 

18 juni werd Wil Verdonk, al meer dan 30 jaar Lion, onderschei-

den met een Melvin Jones Award.

Deze onderscheiding kreeg Wil voor zijn vele verdiensten voor de 

Lionsorganisatie. Na eerst in de omgeving van Eindhoven zeer 

actief te zijn geweest, heeft Wil zich na zijn verhuizing aangesloten 

bij bovengenoemde club. Wil is oud-ondernemer en de initiator 

van de (twee jaarlijkse) verkiezing Ondernemer van het Jaar.

Een greep uit Wil’s verdiensten: mede initiatiefnemer van een 

zogeheten Key-groep, waar Wil als tweede man gezorgd heeft 

voor het aantrekken van veel nieuwe leden. In 1982 LC Son en 

Breughel gecharterd en werd hij vicepresident. Een functie die in 

1983 tot 1984 werd opgevolgd door die van president. In de 

daarop volgende jaren heeft Wil vooral ondersteuning gegeven 

aan fundraising en materiële ondersteuning van enkele door 

hem opgezette projecten. Na verhuizing naar Bosch en Duin 

heeft hij zich aangesloten bij LC de Bilt/Bilthoven waar hij in 

1993 tot 1994 president was. Vele jaren was Wil voorzitter van 

diverse commissies. Nog steeds is hij actief voor de Sponsorcom-

missie en de verkie-

zing van de Onder-

nemer van het Jaar. 

Lions Club de Bilt/

Bilthoven is trots op 

haar prominente lid 

en hoopt nog lange 

tijd van zijn gedre-

venheid voor de 

Lions getuige te 

zijn.  

LUN Masters investeert in kinderen
Op 17 juni heeft Mixed LC Utrecht Novum het tweede door haar 

georganiseerde LUN Masters golftoernooi succesvol afgesloten: 

een cheque ter waarde van € 5.000 werd na afloop door burge-

meester Wolfsen overhandigd aan het Jeugdsportfonds Utrecht. 

Het Jeugdsportfonds richt zich op de kansarme kinderen in de 

provincie Utrecht en de aangesloten gemeenten. Sport is voor 

kinderen een belangrijke uitlaatklep, goed voor de gezondheid 

en onmisbaar in de opvoeding. Kansarme kinderen kunnen 

echter in veel gevallen niet aan sport doen omdat hun ouders 

geen geld hebben voor contributie, of sportkleding. 

De Mixed LC Utrecht Novum is een actieve club van jonge vrou-

wen en mannen die zich inzet voor lokale goede doelen gericht 

op kinderen in de regio. Het LUN Masters golftoernooi was de 

derde succesvolle activiteit in de afgelopen zes maanden. In 

maart 2011 heeft de club het jaarlijkse sponsorzwemmen 

(opbrengst € 4.750) georganiseerd ter ondersteuning van de 

stichting Fitkids. Daarnaast heeft de Lionsclub Utrecht Novum in 

maart letterlijk de handen uit de mouwen gestoken om het 

konijnenverblijf van de dierenweide in Vleuten te renoveren.  

De dames van LC Wassenaar de Pauw zijn op stap geweest met 

een aantal bewoners van verpleeghuis Nebo uit Den Haag. Het 

weer zat gelukkig mee dus iedereen kon met de rolstoelen heerlijk 

naar buiten. Op het programma stond een prachtige wandeling 

door het landgoed Clingendael met talloze bloeiende rhododen-

dronstruiken. Ter afsluiting stond er een geweldige high tea klaar. 

De bewoners, maar ook de Lionsdames, hebben enorm van deze 

‘verwenmiddag’ genoten. Aan het einde van de middag werd 

iedereen moe maar voldaan weer naar zijn of haar afdeling 

gebracht.  

De dames van LC Wassenaar de Pauw staan er klaar voor de verwenmiddag.

Wil Verdonk toont trots zijn ontvangen 
Melvin Jones Award.

De mannen en vrouwen van Mixed LC Utrecht Novum na het succesvol 
afgesloten golftoernooi.
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Lionsclub schenkt € 10.000 aan Stichting Leergeld Terneuzen

Melvin Jones Award voor Huub Voorhuis

LC Oost Zeeuwsch-Vlaanderen hield voor 

ruim 400 genodigden de jaarlijkse haring-

party in de Grote Kerk in Terneuzen. De 

haringparty van de Lionsclub is een van 

de grootste netwerkevenementen van 

Zeeland voor overheid en bedrijfsleven. 

Hieraan gekoppeld is een zogenaamde 

Willem Beukelszoon lezing. Willem 

Beukelszoon is een zoon van de streek en 

uitvinder van het haringkaken. 

Benno Barnard

De essentie van het haringkaken is dat de 

ingewanden van de haring direct na de 

vangst worden verwijderd. Vervolgens 

wordt er zout in de wonde gestrooid om 

bederf te voorkomen. Ieder jaar wordt er 

iemand uitgenodigd om het zout in de 

wonde van de Vlaams-Nederlandse 

betrekkingen te strooien, juist om de 

goede relatie te conserveren. Spreker was 

dit jaar schrijver/essayist Benno Barnard. 

Met het thema ‘Vele Belgen verdienen 

hun land niet’ boeide de in België woon-

achtige Nederlander de afgeladen kerk 

van het begin tot het eind. 

Zoals ieder jaar komt de netto-opbrengst 

van de haringparty, opgebracht door 

sponsors, ten goede aan een aanspre-

kend doel. Dit jaar was er gekozen voor 

de Stichting Leergeld Terneuzen. Lions-

voorzitter Arnold van Damme overhan-

digde Adri de Putter van de stichting een 

cheque van € 10.000. De Stichting Leer-

geld wil sociale uitsluiting van kinderen in 

de leeftijd van 4 tot 18 jaar voorkomen 

door ze deel te laten nemen aan binnen- 

en buitenschoolse activiteiten. Kinderen 

kunnen zo hun sociale vaardigheden en 

kennis benutten bij het vinden van een 

volwaardige plek in de samenleving.  

Dordt delicious Haringparty
Op 23 juni hield LC Dordrecht MM de 3e Dordt Delicious Haring-

party op de locatie van de Koninklijke Dordrechtse Roei- en Zeil 

Vereeniging. Ondanks de sombere weersberichten is het vrijwel 

droog gebleven. Een echt cadeautje voor de ongeveer 500 bezoe-

kers die een top avond beleefden onder het genot van een 

drankje en natuurlijk eersteklas haring van de Dordtse AD Haring-

test topper Ton Punt. De avond werd geopend door mevrouw 

Rinette Reynvaan, wethouder sport van de gemeente Dordrecht. 

Er is mede dankzij de hulp van talloze sponsoren, bezoekers en 

vrijwilligers en een netto opbrengst van ruim € 10.000 gereali-

seerd. Dit bedrag zal 

ten goede komen 

aan het Samenwer-

kingsverband 

Aangepast Sporten 

in de Drechtsteden, 

dat in 2012 ten tijde 

van de Olympische Spelen in London een Olympische dag gaat 

organiseren voor zo'n 500 gehandicapte sporters. Afgaande op 

de vele positieve reacties zijn we er weer in geslaagd om deze 3e 

editie tot een groot succes te maken. Op naar de volgende 

haringparty in 2012!  

Mmm, heerlijke haring.

Tekst(bewerking): 

Sandra Korthals
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Huub is mede-oprichter van de Stichting Koningshoeven 

Ontmoeting. Dit is een informele bijeenkomst op topniveau, 

waarbij alle geledingen van de provincie Noord-Brabant verte-

genwoordigd zijn.’ Dat is wat voormalig Commissaris van de 

Koningin Mr. Frank Houben voor ogen stond, toen hij voor het 

eerst gewag maakte van een initiatief als de Koningshoeven 

Ontmoeting. Een netwerkbijeenkomst waarbij zaken van 

gewicht besproken worden. 

Ontmoeten is het credo

Een ontmoetingsplaats voor politiek -, bestuurlijk -, onderne-

mend -, cultureel- en sportief Brabant. Het idee van Houben 

sloeg aan en verleidde enkele leden van de LC Tilburg tot het 

jaarlijks organiseren van de Koningshoeven Ontmoeting, vlak na 

de zomervakantie, in 

de schitterende 

ambiance van de 

Abdij van de Trappis-

ten in Berkel-

Enschot. Brabant 

ontmoet Brabant 

wordt bezocht door 

zo’n 450 mensen.

Niet alleen en uitsluitend om het bedrijfsleven een ontmoetings-

plaats te bieden maar vooral ook om daarmee geld te genereren 

voor goede doelen die daarna via de LC Tilburg financieel 

werden gesteund.  
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In een eendrachtige samenwerking hebben de twee Lionsclubs, 

die Bergen op Zoom rijk is, op een mooie zaterdag in mei de 

Doofblindendag 2011 georganiseerd. Ongeveer 250 doofblin-

den en hun vaste begeleiders namen daaraan deel. Deze jaar-

lijkse ontmoetingsdag is een initiatief van de Nederlandse Stich-

ting voor Doofblinden, die elk jaar wel een Serviceclub ergens in 

Nederland mag omarmen om de organisatie en de daaraan 

verbonden kosten voor haar rekening te nemen.

De reacties na afloop waren hartverwarmend. “Het leek of we 

weer even konden zien en horen.”, was er een van en een paar 

andere: “De Lions in Bergen op Zoom zijn echt in onze huid als 

doofblinde gekropen en weten wat gevoel, reuk en tast voor ons 

is’ en ‘Op zo’n dag krijg je het gevoel dat je er weer bij hoort’.

Behalve rekening houden met de goed ontwikkelde zintuigen 

van de gasten was het een grote wens van de twee clubs om de 

doofblinden en hun begeleiders ook op een passende manier 

kennis te laten maken met typische Bergse activiteiten, zoals 

Bergen op Zoom Kermisstad, carnaval en echte Bergse produc-

ten zoals Asperges, Ansjovis en Aardbeien. Niet voor niets staan 

stad en streek in deze periode bekend om de AAA-menu’s.  

Golftoernooi, kunstveiling en Wilde Ganzen voor goede doelen
De LC Alblasserwaard Tablis heeft tijdens 

haar jaarlijkse golftoernooi geld bijeenge-

bracht voor de thuiszorginstelling Hospice 

Alblasserwaard, Fight for Sight en diverse 

kleinere lokale doelen. In totaal is er 

€ 12.000 bijeengebracht, inclusief een 

aanvullende bijdrage van de Wilde Ganzen. 

De bij het Golftoernooi gehouden traditio-

nele kunstveiling was eveneens een succes. 

Winnaar van het Golftoernooi was het team 

van Rüttchen uit Gorinchem. Tweede werd 

Luxaflex Nederland uit Hardinxveld-Gies-

sendam en als derde eindigde Riwal te 

Dordrecht. 

Het voor de negende keer georganiseerde 

toernooi werd afgesloten met een diner, 

waarbij de kunstveiling werd gehouden. 

Niet alleen financieel kan worden gezegd 

dat het toernooi een bijzonder groot succes 

was. Ook de golfactiviteit op zich, het geza-

menlijke diner na afloop en de veiling, droe-

gen stuk voor stuk bij aan het welslagen. De 

geveilde kunstwerken zijn ingebracht door 

de leden van de Lionsclub. Het evenement 

vond plaats op de Golfbaan Landgoed 

Bergvliet in Oosterhout. 

Bestrijden van blindheid

Fight for Sight is een al jaren draaiend 

project dat blindheid bestrijdt in Aziati-

sche en Afrikaanse ontwikkelingslanden. 

De wereld kent vele miljoenen blinden en 

nog veel meer mensen met een visuele 

handicap. In Fight for Sight werken de 

Stichting Lions Werkgroep Blinden en de 

Wilde Ganzen samen. Door de inbreng 

van de Wilde Ganzen wordt de verkregen 

opbrengst verhoogd. Met de opbrengst 

van dit golftoernooi kunnen weer veel 

oogoperaties worden uitgevoerd. 

Zo wordt voorkomen dat de blindheid 

lijdt tot grote armoede. 80% van de blin-

den heeft geen werk en 90% van de 

blinde kinderen kan niet naar school. 

Door een vrij eenvoudige oogoperatie 

kan in twee van de drie gevallen de blind-

heid worden verholpen. Dat levert een 

belangrijke positieve bijdrage aan de 

economie van de betreffende landen, 

doordat de genezen mensen weer zelf in 

hun onderhoud kunnen voorzien. 

De Stichting Hospice Alblasserwaard zet zich 

in voor ongeneeslijk zieke mensen en wil die 

in een vertrouwde omgeving helpen. Veel 

zeer ernstig zieke mensen sterven het liefst 

thuis in een voor hen bekende omgeving. 

Het hospice biedt de mogelijkheid om in 

deze moeilijke fase van het leven, waarbij 

bijzonder veel hulp en verzorging nodig is, 

de mensen thuis te laten zijn. En als zelfs dat 

niet meer kan in een woning, waar ze in een 

huiselijke omgeving en voorzien van alle 

verzorging hun laatste levensfase kunnen 

doorbrengen.  

Hartverwarmende reacties deelnemers Doofblindendag 2011

‘Het leek of we weer even konden zien en horen!’

Golfbaan Landgoed Bergvliet in Oosterhout. 



In het lustrumjaar 2009 (20 jaar!) heeft de 

jubilerende LC Renkum Airborne dankzij 

allerlei lustrumactiviteiten en festiviteiten 

een flink bedrag bijeen kunnen brengen 

voor twee door de club uitgekozen projec-

ten, te weten de Stichting Sathsathai in 

Nepal en de Stichting Prasoro in Suriname. 

In 2010 gingen drie leden van de club naar 

Nepal. Dit jaar dus vier naar Suriname met 

koffers vol cadeautjes voor de kinderen 

van het kinderdorp Prasoro.

Al op de eerste dag werd het kinderdorp 

bezocht. Op echt  Surinaamse wijze werd 

de groep door medewerkers, bestuur en 

de kinderen allerhartelijkst ontvangen en 

geïnformeerd over de financiële situatie 

van het dorp en de permanente strijd om 

de begroting sluitend te krijgen. En wie 

bereid zijn in wisseldienst het huishouden 

te voeren in de drie woonhuizen.

Op het terrein van het Kinderdorp (vroeger 

vallend onder SOS Kinderdorpen) zijn drie 

woonhuizen in gebruik met in elk huis 

plaats voor circa zeven kinderen en ‘één 

moeder´. Ook staan er enkele huizen, die 

niet meer bewoonbaar zijn. Eén van die 

huizen is door de donatie van Renkum 

Airborne grondig aangepakt en binnenkort 

weer bewoonbaar, zodat er een betere 

verdeling van de kinderen in leeftijd 

worden gehanteerd. De twintig kinderen 

die nu in het Kinderdorp wonen zijn allen 

schoolgaand. Zij hebben niets meer van 

hun ouders te verwachten en mogen tot zij 

‘op eigen benen staan’ het Kinderdorp als 

hun thuis beschouwen. De wachtlijst voor 

het Kinderdorp is lang, maar helaas laat de 

financiële  positie niet toe dat er meer kinde-

ren worden opgenomen.

Omdat het Paasvakantie was, werden alle 

kinderen getrakteerd op de film Rio en 

vervolgens op een Happy Meal bij 

Mc Donalds. Aan het eind van de reis 

konden dankzij hotel Torarica (logeer-

adres van de groep) en het Surinaamse 

reisbureau Purity een groot aantal hand-

doeken en beddengoed geschonken 

worden. Cilly Timmer tot besluit namens 

de groep Lions: “Wij waren in een bijzon-

der land met een prachtige natuur en 

ontmoetten prachtmensen. Wij houden 

contact met ‘onze kinderen’ en hopen dat 

het in ons  vermogen ligt om ook in de 

toekomst iets voor hen te  betekenen!”  
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Afvaardiging LC Renkum Airborne naar Kinderdorp Prasoro in Suriname

Wim was er altijd. Wij begonnen 

in hetzelfde jaar in het kabinet 

van CW en al die jaren was er 

een mutual understanding. Als 

Wim in kabinetsvergaderingen 

zijn standpunt inbracht had hij 

altijd de volle aandacht en 

zondermeer gelijk. 

Hij was bijna 10 jaar lang een 

trouw lid van het kabinet. 

Begonnen als zonevoorzitter en 

van lieverlee the North Sea Lions inge-

groeid. Voor zijn inzet voor deze club 

ontving hij als voorzitter vorig jaar 

september nog de Melvin Jones Fellow 

Award tijdens een feestelijke bijeenkomst 

vanwege het 30-jarig bestaan.

Gewaardeerd ondernemer

Daarnaast was hij een maatschappelijk 

gewaardeerd ondernemer. Ik herinner mij 

nog de glundering toen hij vertelde dat 

Spijkstaal in Abu Dhabi de opdracht in de 

wacht gesleept had om batterijen te leve-

ren voor het personentransportsysteem. In 

Rotterdam rijdt ook zo’n soort bestuur-

dersloze tram. Zijn verbazing was groot 

toen bleek dat de gesluierde dames direc-

tieleden, die je daar tijdens vergaderingen 

niet mocht aankijken, bij een bezoek in 

Nederland ineens moderne westerse vrou-

wen bleken te zijn. 

In 2004 vertelde hij trots dat hij de Couleur 

Nationale Prijs gewonnen had. Hij zette 

zich in voor allochtone werknemers door 

taallessen aan te bieden. Dat werd een 

daverend succes. En onlangs nog won 

Spijkstaal de Siemens Excellence Award. 

Zijn Lionsleven in zijn Club de Bernisse 

was ook vol activiteit. Hij was mede-inspi-

rator en reisde regelmatig af naar een van 

de armste delen van de wereld: Ghana. In 

de loop der jaren zijn er heel veel projec-

ten uitgevoerd in het dorp Yikpabongo in 

Komaland. Samen met ‘zijn’ North Sea 

Lions heeft de LC Bernisse in 2010 een 

tweede school kunnen laten bouwen in 

Koboda. Ook werden er drie onderwij-

zerswoningen gerealiseerd. Een derge-

lijke woning is een belangrijke incentive 

voor onderwijzers om te kiezen voor een 

loopbaan op het platteland.

Harley

Maar Wim was ook een fervent Harley-

Davidson rijder: dat had ik nou nooit 

achter hem gezocht. Tijdens de uitvaart 

was het een geronk van jewelste met 28 

van die zware motoren voor de stoet. Het 

gaf een bijzonder cachet aan de begrafe-

nis van een bijzonder mens.  

Wim Heijboer, een bijzonder mens en een gedreven Lion

110CO



Zijn ooggetuigenverslag vervolgt: “De laadbak van de eerste 

jeep ligt vol met medisch instrumenten, microscoop, operatieta-

fels enzovoort. In de tweede jeep zit op de achterbank en onder 

een huif het ervaren team dat dr. Sunu assisteert bij het zesde 

oogkamp van dit jaar. Tengere Nepalezen maken de weg weer 

vrij van grote naar beneden gevallen rotsblokken. Met twee 

wielen langs een oneindig diepe afgrond kunnen we onze weg 

vervolgen. Opgeblazen gebouwen geven aan dat we in Maoïs-

tengebied zijn. Rebellen streden met rampzalige gevolgen tegen 

het volksleger van de koning. Een pleintje geeft het einde van de 

weg aan. Dragers nemen de last van de jeeps op hun rug. We 

gaan te voet verder. 

Het landschap is van een ongekende schoonheid. Het pad is 

smal, middels rammelende hangbruggen steken we regelmatig 

de woeste bergrivier over. 

Kinderen in schooluniform begeleiden ons op het laatste stuk 

naar hun dorp Darbang. De schoolbanken worden naar buiten 

gesjouwd en in lange rijen op het veldje gezet. De operatieka-

mer wordt met veel water stofvrij gemaakt. Ramen en deuren 

worden dichtgetimmerd met zwart plastic en dekens. We 

worden ingekwartierd in het huis van het hoofd van de school. 

Het oogkamp is begonnen. Honderden mensen zijn toege-

stroomd. Velen worden in een mandje of stoel op de rug van hun 

sterke zoon naar Darbang gedragen.”

Operaties

“De eerste controle. Linker oog, rechter oog. Gegevens komen 

op een formuliertje. Hiermee naar de provisorisch ingerichte 

spreekkamer. De een heeft een bril nodig, de ander oogdrup-

pels. De eerste dag worden zo al meer dan 600 mensen gecon-

troleerd. Met 52 mannen en vrouwen gaat morgen een wonder 

gebeuren. In alle vroegte begint dr. Sunu met de staaroperaties. 

Een kleine snede in het oog, de harde grauwe lens wordt verwij-

derd, een kunstlens wordt ingeschoven, een hechting en dr. 

Sunu draait de microscoop naar de volgende patiënt. Het team 

werkt op volle toeren. Elke acht minuten een nieuwe patiënt.”

“De volgende dag, het is nog heel vroeg. Heel voorzichtig verwij-

dert dr. Sunu de eye pad met verband. Veegt het oog voorzichtig 

schoon. Een glimlach verschijnt op het gezicht van de vrouw. 

Voor het eerst sinds lange tijd kan ze zien. Ze kijkt om zich heen 

en terwijl ik haar film, komt ze naar mij toe, geeft mij een hand. 

Ze brengt haar gevouwen handen naar haar mond en buigt naar 

hoofd. Ze hoort er weer bij. Ze gooit haar hoofddoek naar achte-

ren en begint spontaan te dansen. Iedereen klapt en juicht. We 

zijn onder de indruk. Zoveel intens geluk is niet te beschrijven. In 

drie dagen worden meer dan 1500 patiënten gezien en 152 krij-

gen het licht terug in hun ogen. Ons geld wordt goed besteed. 

De komende jaren zal de opbrengst van onze  fundraising acties 

voor de oogzorg in Nepal zijn.” 

Zie ook: www.fightforsight.nl  

Tekst en foto's: 

Arnold Roelofs

Tekstbewerking: 

Pim de Bekker

Op oogkamp in Nepal: een verslag!
“We zetten ons schrap op de achterbank. Dr. Sunu probeert de grootste puntige rotsblokken te omzeilen. We 

zijn op weg naar Darbang, een afgelegen dorp hoog in de bergen van Nepal.”, aldus begint het verslag van Lion 

Arnold Roelofs.

Oogoperatie door dr. Sunu. Wachtenden bij de kliniek. Patiënten op de rug over de hangbrug vervoeren.
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Pim de Bekker
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Rondvlucht boven Brabant
In het najaar van 2010 was de prijsuitreiking van de Peace Poster 

wedstrijd georganiseerd door de LC Son en Breugel e.o. Brit van 

Zitteren, Annika van Halm en Amy Sanders hadden de wedstrijd 

gewonnen en als prijs mochten ze op 28 mei met een Cessna 

een rondvlucht maken boven Brabant.

Lion Henk Achten sprak met de enthousiaste deelnemers.

Brit: “We kregen een brief thuis met de uitnodiging om op zater-

dag 28 mei om 10.30 uur op het vliegveld in Budel te zijn. Ik was 

eerste geworden met de Peace Poster-wedstrijd en mocht een 

rondvlucht boven Brabant maken. Ook Annika en Amy die 

tweede en derde waren geworden, gingen mee. Daar aangeko-

men kregen we taart en een glas drinken, ondertussen kregen 

we uitleg over het vliegtuig en mochten we vragen stellen. 

Daarna was het tijd om in te stappen. Het was eindelijk zover… 

we gingen vliegen, yes! Ik had er echt mega veel zin in, ik mocht 

voorin zitten en zelfs een paar keer sturen! Het was echt super-

leuk, ik vergeet deze dag nooit meer. Bedankt Lionsclub voor de 

supergave dag!”

Ook Annika en Amy spraken vol enthousiasme over hun vlieg-

tocht. Annika: “Het was echt supergaaf en zeker voor herhaling 

vatbaar.” en Amy: “Het was heel erg leuk dus ik raad iedereen aan 

om volgend jaar ook een hele coole poster te maken”.  

Peace Poster winnaars klaar voor de vlucht boven Brabant.

Maatschappelijke stage en fundraisingactie 
´For women only’ matchen perfect 

Mede de hulp van 24 Leerlingen van het Raayland college in 

Venray is de fundraisingactie ´For women only’ van Lionsclub Peel-

parel op 7 april een daverend succes geworden! Dankzij de bege-

leidende coördinatoren maatschappelijke stage van het Raayland 

college was namelijk een grote groep leerlingen bereid gevonden 

om de club die dag te helpen. Zo konden ze tegelijkertijd een deel 

van hun verplichte maatschappelijke stage invullen. 

De ene helft van de groep zorgde voor de inrichting van de ruim-

tes en de andere helft heeft zich enorm ingezet om de avond zelf 

goed te laten verlopen. Dit alles gebeurde onder leiding van de 

Lionsclub. Een leuke bijkomstigheid was natuurlijk dat het betref-

fende evenement in de aula van hun eigen school plaatsvond, 

zodat het een thuiswedstrijd was voor de leerlingen. Als dank 

kregen ze een certificaat van de club. Lionsclub Venray Peelparel 

was erg blij met de hulp van deze leerlingen, en kan dit initiatief 

van harte aanbevelen aan overige Lionclubs.  

Progressive MJF voor PDG Jan Jansen
Tot grote verrassing van Jan Jansen verschenen er op zijn club-

avond op 11 mei een flink aantal niet-clubleden van zijn LC Nijme-

gen. DG Gert Aarts, IPDG Fred van Keulen, secretaris Piet van der 

Meulen en PDG´s Sjef Mateijsen en Joop van der Meulen gave acte 

de présence. Wat bleek? Jan werd voor de derde keer onderschei-

den met een Melvin Jones Award, een progressive MJF!

Reden? Blijkens de woorden van DG Gert, naast het feit dat Jan 

twee keer DG, waarvan de eerste keer CC ofwel voorzitter van de 

Gouverneursraad, is geweest, maar vooral vanweg zijn jaren-

lange inzet als Districtscommissaris Ledenbestand & Uitbreiding 

en daarmee voor zijn betrokkenheid bij de oprichting van een 

groot aantal Lionsclubs en de (her)oprichting van Leoclubs in 

district 110 CO. “Een Lion in hart en nieren!” Gefeliciteerd.  

Gert Aarts met Jan Jansen.
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“Dit jaar viert LC Over-Betuwe haar 6e 

lustrum en de club heeft besloten om 

daaraan onder het motto “handen uit de 

mouwen” een andere invulling te geven 

dan gebruikelijk.”, aldus correspondent 

Willem Duiven.

Op zaterdag 21 mei hebben de Lionsle-

den zorggedragen voor een opknapbeurt 

van het centrum voor dagopvang 

Elsweide, onderdeel van de regionale 

stichting De Driestroom en gelegen nabij 

het winkelcentrum Presikhaaf te Arnhem. 

Elsweide biedt dagelijks een zinvolle en 

passende dagbesteding aan circa 50 

mensen met een verstandelijke beper-

king afkomstig uit de regio Arnhem.

De opknapbeurt omvatte een binnen- en 

een buitengebeuren. Het binnengebeu-

ren betrof voornamelijk het sauzen en 

schilderen van een aantal ruimtes en het 

buitengebeuren betrof de herinrichting 

van een terras/pleintje, waarbij het terras 

voorzien is van nieuwe bestrating en 

buitenmeubilair. De werkzaamheden 

kwamen voor rekening van de leden van 

de club en de met de opknapbeurt 

gemoeide materiaalkosten à € 12.000 

zijn door diverse sponsoren gedekt.

Daadwerkelijk een combinatie van imma-

teriële én materiële hulp! En dàt in combi-

natie met de Actiedag 2011 van district 

110CO.  

Lions Over-Betuwe: 
Handen uit de mouwen voor een mooi doel

1e Lions Masters Venlo Golftoernooi op de Peelse

Na de hele week met argusogen de weersontwikkelingen 

gevolgd te hebben werd de wedstrijd na wat overtrekkende 

buien tijdens de ontvangst van de deelnemers op vrijdag 24 juni 

toch onder prima omstandigheden gehouden. De 68 deelne-

mers konden om stipt 13.00 uur op de prachtige baan van de 

Peelse Golf te Sevenum starten na een ‘gunshot’.

Ruim 4,5 uur later, maar een keer gestoord door een buitje, arri-

veerde iedereen weer bij het fraaie clubhuis van de Peelse. Na de 

borrel begon het diner om 19.00 uur, waarbij de diverse prijzen 

en wisseltrofeeën door President Remi Huijs konden worden 

uitgereikt aan de winnaars. Individueel winnaar werd Rik Dekker 

en teamwinnaar was de flight van de heer en mevrouw Driessen.

De opbrengst van circa € 1500 is voor het goede doel. Volgend 

jaar volgt vast een volgende editie van deze Masters, die 

 overigens al twee eerdere edities kende op de baan van de Golf-

horst.  



38

40 jaar LC Peelland en ‘het geheim van Lochem’…

Koken voor dak- en thuislozen
Sinds 2009 kookt de LC Renkum maandelijks voor dak- en thuis-

lozen in Arnhem, met een onderbreking in de zomerperiode.  De 

interkerkelijke Stichting Kruispunt startte dit project al vele jaren 

geleden om iets te doen voor het stijgende aantal dak- en thuis-

lozen in de regio Arnhem. Inmiddels zijn er vele ‘kookgroepen’ 

actief en wordt er vrijwel dagelijks gekookt voor een wisselende 

groep van ongeveer veertig mensen, zomer en winter. Zo ook de 

Lions van LC Renkum.

Voor een eigen bijdrage van één euro kunnen dakloze mensen, 

zwervers dus, komen eten. Vanaf half vijf is de deur open en 

wordt er door vrijwilligers koffie en thee geschonken. De kook-

groep gaat dan aan de slag. Er is altijd een coördinator aanwezig 

voor gesprek of advies. 

Bedankt, ’t was lekker!

“Omdat zaterdag een lastige dag voor de kookgroepen is 

LC Renkum in dat gat gesprongen. Maandelijks wordt er 

gekookt door groepjes van vier leden en ook partners partici-

peren daarin enthousiast. De kookgroep bedenkt het recept, 

doet inkopen, kookt, schept op en eet mee. Dat laatste levert 

soms boeiende gesprekken op. Bij het weggaan klinkt vaak 

even: “Bedankt, ’t was lekker!” Op de clubavond wordt even 

gemeld hoe het was en wat er gekookt is, om doublures te 

voorkomen. Een zinvolle activiteit die dit najaar zijn derde 

seizoen ingaat.”, aldus correspondent Henk Spoelstra. Iets voor 

andere Lionsclubs? 

Van & over Lions en Lionsclubs

Na in eerdere jubileumvieringen locaties in binnen- en buiten-

land bezocht te hebben, was het nu de Gelderse Achterhoek de 

plaats van handeling. Zoals het een goede Lionsclub betaamt, is 

een lustrum iets dat gevierd moet worden en daarom werd eind 

mei het 40 jarig jubileum van LC Peelland door leden en partners 

feestelijk herdacht.

Secretaris Piet van der Meulen deed verslag: “Van vrijdagochtend 

tot zondag waren alle deelnemers naar Lochem getrokken om 

achtereenvolgens gezellig te golven of te wandelen op het land-

goed ´t Zelle, Hengelo (Gld), het hotel in Lochem te bevolken en 

werd aldaar daarna, met dank aan de Peellandse brouwer, het 

gevulde jubileumglas worden geheven op de 40ste verjaardag, 

gevolgd door een gezellig samenzijn.

Op zaterdag werd de Hanzestad Zutphen aangedaan met een 

rondvaart over de Berkel en aansluitend een stadswandeling, 

die eindigde in de Zutphense Librije gevolgd door de feestelijke 

gala-avond in het hotel. De volgende dag nam de club deel aan 

het nationaal Lionskampioenschap klootschieten rond de 

Lochemse Berg (op en af ), waarna het lustrum met een 

 afsluitende lunch beëindigd werd en iedereen weer huiswaarts 

ging. 

Wat overigens de relatie is tussen ons bezoek aan het hotel in 

Lochem en een aanstaande verbouwing aldaar zal altijd of ten 

minste tot het volgende lustrum geheim blijven: het geheim 

van Lochem!?”  



Op 2 mei vond in Conferentiecen-

trum Willibrordhaeghe in Deurne de 

jaarconventie van 110CO plaats. 

Weliswaar was het aantal deelnemers 

en clubs beperkt, maar de bijeen-

komst was zeer geanimeerd en de 

onderwerpen en discussies belang-

wekkend genoeg. 

Hoofdpunt van de agenda was uiter-

aard de Gouverneursverkiezing en de 

benoemingen en/of verkiezing van nieuwe kabinetsleden. VDG 

Paul Procee, LC ´s Hertogenbosch Bolduc werd (uiteraard) geko-

zen tot DG Elect, Vian Voncken, LC Heerlen Landsfort tot 1e VDG 

en Jaap van der Spek, LC Midden Betuwe tot 2e VDG. Districtsse-

cretaris blijft Piet van der Meulen en ook penningmeester Anita 

Bijvoet werd herbenoemd. 

Nieuwe benoemingen waren die van Henk Palm, LC Midden 

Betuwe, en Harry Hofmans, LC Gewest Helmond, tot 

 respectievelijk lid en plv. lid namens district 110CO in de Raad 

van Toezicht van het MD110. 

Hiernaast waren er de gebruikelijke agendapunten: begroting 

2011/2012, Jaarprogram (Elan 2.011), beide goedgekeurd en de 

necrologie, waarbij alle overleden leden in het district herdacht 

werden. En tenslotte werd aandacht gevraagd voor de Districts 

Actiedag van 21 mei en het komende Europa Forum met de 

subsidieregeling van het district ten behoeve van deelneming 

van clubs uit 110CO. Afgesloten werd met de als steeds gezellige 

´ontmoeting aan de bar´!  

Goede Doelen Golfdag LC Bommelerwaard
Op 16 en 23 mei hielden de Lions van de Bommelerwaard in 

samenwerking met Golfclub De Dorpswaard twee golfdagen ten 

behoeve van de Stichting Kuychi. Deze stichting die de door Heleen 

van Engelen uit Nederland opgerichte organisatie Ninos del Arco 

Iris in Peru ondersteunt heeft tot doel de indiaanse kinderen in de 

regio Urubambu bij Cuzco een betere toekomst te geven.

In elke verkochte flight liep een BN’er mee uit de wereld van tv, film, 

toneel, sport en entertainment zoals: Bruni Heinke, Jan van Veen, 

Henk ten Cate, Ferrie Maat, John van Loen, Wilbert Gieske, Sebastiaan 

Labrie en Rene van de Kerkhof. Na 18 holes werd er de befaamde 19e 

hole gespeeld. Altijd een sensatie om vanaf het hooggelegen terras 

ballen te slaan naar de green van hole 18. ’s Avonds nog een spette-

rende verloting en natuurlijk een goed verzorgd diner voor de gasten. 

De laatste dag konden organisatoren Wilma Kuijs en Lions Jan Ooijen 

en Tom Metz een cheque overhandigen van € 12.000 aan bestuurslid 

Rob van Engelen van de Stichting Kuychi.  

Koninginnebal 
Voor herstel Nationaal Indië-monument 1945-1962

LC Roermond Regio heeft met het traditionele Koninginnebal in 

Theater Hotel De Oranjerie opnieuw de Stichting Nationaal 

Indië-monument 1945-1962 (NIM) financieel gesteund. De 

opbrengst van de avond werd, net als verleden jaar, geheel 

geschonken aan de Stichting, die het geld zal gebruiken voor het 

herstel en herinrichting van het Nationaal Herdenkingspark 

Roermond.

Geld voor herstel

Het monument is namelijk door de diefstal en vernieling van 

de bronzen plaquettes in december 2010 zwaar beschadigd. 

De voorzitter van de Stichting NIM mocht aan het eind van de 

avond een cheque van € 15.000 in ontvangst nemen en sprak 

zijn dank en waardering uit voor het initiatief van de Lions-

club.  

Voorjaarsconventie 2010 - 2011 District 110CO

Foto: Trudy van der Zalm
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Wilde Ganzen is de expert op het gebied van concrete 

projecten in ontwikkelingslanden. Wij stellen mensen 

in staat om initiatieven ter bestrijding van armoede zelf 

uit te voeren. Hiervoor werven we fondsen en leveren 

we kennis en begeleiding. Samen met betrokken 

Nederlanders doen wij dit al meer dan 50 jaar. Zo zijn 

er inmiddels ruim 10.000 projecten succesvol afgerond.

Steun ons en kijk op 
www.wildeganzen.nl
Rekening 40.000

Wilde Ganzen stuurt zelf geen mensen, maar steunt ontwikkelings projecten fi nancieel 
waarvoor o.a. Lionsclubs in Nederland geld inzamelen. Een goed voorbeeld vormt de Lions 
Werkgroep Blinden. Onder de naam ‘Fight for Sight’ werken de Lions en Wilde Ganzen 
sinds 1993 eendrachtig samen om wereldwijd blindheid te bestrijden. Steunt uw Lionsclub 
ook een project in een ontwikkelingsland? Wilde Ganzen kan uw project fi nancieel én 
inhoudelijk ondersteunen. www.wildeganzen.nl/pi

Beste Lion,

Ontwikkelingssamenwerking: dat is waar Wilde Ganzen voor staat!

Dat doen we samen met betrokken Nederlanders, samen met u.

Samen kom je verder!
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Van & over Lions en Lionsclubs
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MJF en Governors’ 
Appreciation Award 
in 110CO!
Op 18 april kreeg LC Eindhoven Wodancella 

een zware kabinetsdelegatie op bezoek. DG 

Gert Aarts, PDG Fred van Keulen en VDG Paul 

Procee waren naar Eindhoven gekomen om, 

na Rotarian te zijn geweest en lid van de LC 

Son en Breugel, te eren met een Appreciation 

Award. Als Guiding Lion wist hij de op te rich-

ten gemengde club, de 1e in Nederland, 

Eindhoven Wodancella gedoopt van de 

grond te tillen in maart 1990. En met veel 

succes. In 2005 werd Frits ´privileged 

member´, maar na een paar jaar wilde hij 

toch weer actief lid zijn. Vorig jaar scoorde hij 

als enige in de club 100% attendance! Club-

secretaris Leon Voncken: “Dat hij zojuist 85 is 

geworden moet een vergissing zijn!” 

Een Melvin Jones Fellowship Award ontving 

de jarenlange oud-2e secretaris en reken-

meester van District 110CO en charterlid van 

LC Venray, Wim Smeets. IPDG Fred van Keulen 

overhandigde hem op 29 juni de versierselen 

en de plaque behorende bij de MJF met als 

toelichting: “Wim is lid van het eerste uur en 

heeft veel gedaan in besturen en commissies 

van de club, waarbij vooral zijn rol bij het 

succesvolle ProminentenKunst genoemd 

moet worden. Ook bij Peace Poster wedstrij-

den op scholen in 

Venray heeft Wim 

een grote inzet 

getoond. Daarnaast 

mag zijn 

maatschap pelijke 

inzet vermeld 

worden als voorzit-

ter van het Regio-

nale Rode Kruis, de 

aanloop naar het 

Hospice Zenith in 

Venray en zijn wijn-

kennis die hij in 

boekvorm voor het 

nageslacht heeft 

vastgelegd. In een 

woord: Wim is een 

man met een groot 

Lionshart!”  

LC Gijsbreght van Aemstel
Pubquiz: een leuke manier voor  Lionsclubs om geld te verdienen

Lionsclubs kunnen een pubquiz organiseren en daarmee geld 

verdienen om dit in te zetten voor een goed doel. Zo combineer 

je het gezellige met het nuttige!

Wat is een pubquiz? 

Bij een pubquiz wordt een set vragen gemaakt en geprojecteerd op een scherm in 

een café of bedrijfsrestaurant. Er zijn een aantal verschillende teams die onder veel 

gejoel zoveel mogelijk goede antwoorden proberen te geven en één team is de 

winnaar. Het 

winnende team 

krijgt een prijs 

(bijvoorbeeld 

gratis drinken). 

Een soort Trivial 

Pursuit dus. Elke 

deelnemer 

betaalt een 

bijdrage. Per 

avond haal je 

tussen de € 200 

en € 1.500 op, afhankelijk van de grootte van het gezelschap. Het maken van een 

flinke lijst vragen in Powerpoint kost tijd, daar ben je snel een uur of vijf mee bezig. 

Er zijn vragen te vinden op internet maar die moeten nog behoorlijk bewerkt 

worden. 

Lionsclub Gijsbreght van Aemstel uit Amsterdam heeft in de loop van de jaren een 

aantal pubquizen gemaakt en wil deze graag aan andere Lionsclubs verkopen voor 

een klein prijsje. Daar krijg je dan meteen een beschrijving bij van hoe je een 

pubquiz organiseert met alle modeldocumenten, zoals uitnodigingen, scoreformu-

lier etcetera. We hebben pubquizen in Nederlands en Engels. 

Neem voor meer informatie contact op met: Lions Club Gijsbreght van Aemstel; 

info@lionsclub.nl http://www.lionsclub.nl/  

Frits de Bok geëerd met Appreciation Award.

Wim Smeets ontving de plaque behorende bij 
de MJF.



'Haringhappen' levert € 5.000 op voor Stichting Handjehelpen

Golfen voor Stichting Opkikker
Voor het twaalfde achtereenvolgende jaar vond in mei de traditionele golfdag plaats 

van LC Mijdrecht Wilnis. De opbrengst van dit evenement is bestemd voor het goede 

doel. Jammer dat het aantal deelnemende bedrijven, om allerlei redenen, wat achter-

bleef in vergelijking met voorgaande jaren. Na afloop van de 18 holes kon toch een 

cheque van € 2.000 worden overhandigd aan de heer Ruud Sliphorst van stichting 

Opkikker; een landelijke organisatie die het mogelijk maakt dat langdurige, ernstig 

zieke kinderen samen met het hele gezin de dag van hun leven beleven en daardoor 

even uit de dagelijkse ellende van ziekenhuizen en artsen komen. Het golftoernooi 

werd na een spannende strijd uiteindelijk gewonnen door het team Stichting Ronde 

Venen Fonds. 

Het eerste vaatje haring ging tien keer onder de hamer. 
De veilingmeester Ruud van Bemmelen (links) met de winnaars 
van de veiling. Zittend: het team van haringleverancier Smit 
Volendammer Visdelicatessen.

Ruud Sliphorst van Stichting Opkikker (rechts) ontvangt een cheque uit handen van Chris 

Snijder, lid van de LC Mijdrecht-Wilnis.

LC Langedijk neemt ouderen een dagje uit
De vrouwenclub LC Langedijk heeft weer het jaarlijkse dagje uit 

georganiseerd voor een aantal senioren uit Langedijk. In samen-

werking met de zorgcentra Horizon en De Molenhoeve zijn 

Langedijker ouderen uitgenodigd voor een uitje met de Red 

Crosse door Amsterdam. 

Tram met lift voor rolstoelen

De ouderen werden thuis opgehaald voor een verrassingstocht 

naar Amsterdam. Het Rode kruis Amsterdam beschikt over een 

bijzondere tram die tussen het reguliere tramverkeer door de 

stad rijdt. De tram heeft een lift zodat rolstoelen en moeilijk te 

been zijnde passagiers gemakkelijk kunnen instappen. De luxe 

tram rijdt in twee uur langs alle bezienswaardigheden in de 

binnenstad. De gids vertelt veel wetenswaardigheden en over 

de geschiedenis van de hoofdstad. Onderweg wordt zelfs koffie 

met iets lekkers geserveerd. Op de terugweg hebben de gasten 

geluncht in restaurant De Koekfabriek in Zaandam. De zonover-

goten en gezellige dag is zeer gewaardeerd door de veertien 

hoogbejaarde gasten.

Jaarlijks evenement

Voor de vrouwenclub LC Langedijk is het organiseren van de 

ouderenrit een jaarlijks terugkerende activiteit. De persoon-

lijke inzet van deze Lions maken van dit sociale evenement 

een groot succes. Het internationale Lionsmotto ‘We Serve’ 

brengen zij op deze manier in de praktijk. Ook de fondswer-

ving gebeurt veelal op kleine schaal en door persoonlijke 

inzet. Dit jaar is een deel van de opbrengst van de in maart 

gehouden High Tea in de Koogerkerk gebruikt voor het uitje 

met de Red Crosser.  

Tekst: Alfred J. Boer

110AN

De 9e editie van de Mijdrechtse Haringparty heeft € 5.000 opgebracht. Het bedrag is 

bestemd voor de Stichting Handjehelpen Regio Utrecht die daarmee lokale activiteiten 

ondersteunt in De Ronde Venen.

Traditioneel wordt de opbrengst van de haringproeverij door de organiserende LC 

Mijdrecht-Wilnis ter beschikking gesteld aan het goede doel. Dit jaar was dat Stichting 

Handjehelpen die zich al ruim dertig jaar inzet voor de vrijwilligerszorg voor kinderen en 

volwassenen met een handicap of chronische ziekte en hun mantelzorgers. Deze zorg zal 

in toenemde mate aandacht krijgen gezien de huidige dynamiek over dit onderwerp.

Tien keer onder de hamer

De opbrengst voor het goede doel wordt vooral bereikt door het veilen van het eerste 

vaatje Rondeveense haring en dit gebeurde onder de enthousiasmerende leiding van 

veilingmeester Ruud van Bemmelen, die het vaatje maar liefst tien (!!) keer achtereen 

onder de hamer wist te brengen. Een eervolle vermelding gaat naar Liquid Rubber die 

drie keer het bod won. Het eerste hoogste bod ging gezamelijk naar de heren J. van 

Schie (EDO Accountants) en M. van Til van Liquid Rubber.  
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LC Blaricum Laren is alweer druk doende 

met de organisatie van het 12e Old-Timer 

Festival, waarvan de opbrengst dit jaar zal 

gaan naar Wings Of Support, Stichting 

Mzamomhle, Zorgboerderij ‘t Werckpaert 

en Stichting Fight For Sight.

Het daverende klassieke auto-evenement 

zal op zondag 11 september om 11.30 

uur van start gaan, waarbij meer dan 100 

oldtimers zullen deelnemen aan of de 

sportklasse (met verhoogd wedstrijdele-

ment), de toerklasse of de categorie van 

Oldtimers van voor het jaar 1950.

Het programma voorziet onder andere in 

een ludieke dorpslunch het centrum van 

Blaricum, een bijzondere gelegenheid voor 

de achterblijvers, Blaricummers en 

mensen van daarbuiten om elkaar 

te treffen onder het genot van 

hapje een drankje.

Naast de rit met klassiekers staan 

ook andere leuke elementen op het 

programma waaronder het onder-

deel ringsteken voor dames in 

cabriolets. Naar verwachting zullen 

hier zo’n vijftien teams aan deelne-

men. Naar goed gebruik vindt er 

ook weer een door Frederick Baerveldt van 

het veilinghuis Van Spengen uit Hilversum 

geleide veiling plaats. Naar verwachting 

zal deze de opbrengst van vorig jaar van 

ruim € 6.000 ruim te overtreffen. Het 

evenement wordt afgesloten met de prijs-

uitreiking van de rally en het Concours d’ 

Elegance. Voor meer informatie verwijzen 

wij naar onze website: www.lions-otf.nl. Via 

deze website kunnen belangstellenden 

zich ook opgeven voor deelname aan de 

rally/toerrit/categorie oldtimers van voor 

1950 en voor de dorpslunch.  

Van & over Lions en Lionsclubs
12e Lions Old-Timer Festival in aantocht

LC Beverwijk helpt scouting uit de nood
Op 17 juni 2011 overhandigden president Paul Siepman en vicepresident Cees Hamann 

van de Lionsclub Beverwijk een cheque ter waarde van € 2.000 aan mevrouw Truus 

Butter van de Scouting Die Wijcker Duinjaghers. Deze scoutinggroep is op 8 mei 2011 

voor de tweede keer in twee jaar tijd getroffen door brand en heeft nu geld nodig.

LC Beverwijk organiseert diverse activiteiten, waaronder het succesvolle Jazz in de Slof 

en het Lions golftoernooi, samen goed voor een jaarlijks opbrengst van circa € 40.000. 

De goede doelen voor deze activiteiten zijn al bekend voor aanvang van de activiteit.

Jazz in de Slof 2010 was echter zo’n groot succes dat, naast de het bedrag voor de feest-

dag voor de bejaarden, er een extra bedrag van € 2.000 over bleef. Na het verhaal in de 

krant en een schriftelijke oproep van de scoutinggroep heeft de Lionsclub Beverwijk 

besloten dit bedrag te schenken aan de scoutinggroep voor de bouw van een nieuw 

clubhuis. Lionsclub Beverwijk hoopt dat door deze bijdrage andere sponsoren en lokale 

ondernemers zullen worden aangespoord om Scouting te helpen in deze voor hun 

moeilijke tijden.  

Scouts en Lions bij zwartgeblakerde bomen.

LC Haarlemmermeer-
Ringvaart klaart klus 
tijdens noodweer

Zaterdag 18 juni stormachtig weer en 

veel wolkbreuken waardoor een groot 

aantal buitenevenementen werden afge-

last in Nederland, maar deze niet! Op het 

terrein van zorgboerderij/ stal Starro 

hebben acht leden van de LC Haarlem-

mermeer-Ringvaart een flinke klus 

geklaard. Tijdens een ‘Beursvloer’ van de 

gemeente Haarlemmermeer was een 

match gemaakt met zorgboerderij/stal 

Starro. Het verzoek luidde het realiseren 

van ruim 40 meter hek rond een nieuw 

aan te leggen moestuin.

Hek klaar

Belofte maakt schuld en die is met rente 

ingelost. Begonnen om 07.30 uur en de 

laatste klap op de laatste paal en de laat-

ste schroef in de laatste plank werden om 

16.00 uur uitgedeeld en ingedraaid. 

Resultaat: 17 meter hek met een hoogte 

van 1.2 meter en 25 meter hek met een 

hoogte van 0.5 meter.

Goede match

Tijdens de talloze wolkbreuken werden 

de bouwvakkers geïnformeerd over het 

werk van de zorgboerderij waar dagelijks 

mooie dingen gebeuren tussen de paar-

den en de pony’s en mensen met een 

beperking. Naar aanleiding hiervan heeft 

LC Haarlemmermeer-Ringvaart ook beslo-

ten het materiaal voor het hekwerk te 

sponsoren. De match is dus een combina-

tie van zelfwerkzaamheid en fundraising 

geworden.  
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Oudste lid 
LC Heemstede-
Bennebroek viert 
90e verjaardag
Tijdens de reguliere dineravond van de LC 

Heemstede-Bennebroek vierde hun 

oudste lid, Wim Hulshof, zijn 90ste verjaar-

dag te midden van zijn vrienden. Het 

werd een in veel opzichten memorabele 

avond. Er waren loftrompetten en 

toespraken. Van president Ton op de 

Weegh kreeg hij een fles wijn met een 

speciaal voor hem ontworpen etiket en 

van het restaurant Zen een ter ere van 

hem gemaakt bijzonder dessert met 

vuurwerkfontein. 

Dit jaar is Wim 45 jaar bij de Lions en 

uiteraard kreeg hij dan ook zijn ‘strepen’ 

uitgereikt door de president. Eerder kreeg 

hij samen met zijn Rosemarie al een 

prachtige ruiker thuisbezorgd. Wim stond 

in 1966 aan de wieg van LC Curaçao, waar 

hij destijds als marine-officier gelegerd 

was. Hij verliet de zeemacht uiteindelijk 

als Kapitein Luitenant ter Zee en 

vervolgde zijn carrière bij het Ministerie 

van Volksgezondheid. Eerder was hij lid 

van de LC Den Helder en sinds 1975 lid 

van LC Heemstede-Bennebroek. Wim 

mag dan daar het oudste clublid zijn, aan 

tafel zat hij naast hun jongste lid: Petran 

van Hugten, oud 42 jaar! Het werd een 

prachtige avond met een leeuwengezel-

lige naborrel. Wim’s motto: Freedom? Yes! 

But not without discipline!  

19e Lions Regatta 2011: een ongeëvenaarde zeilervaring!
De 19e editie van de Lions Regatta werd traditiegetrouw vanuit Enkhuizen gevaren op 

het IJsselmeer. De aangekondigde 4-6Bft leverde de nodige spanning op, maar de 

weergoden waren de Regatta gunstig gezind. De wind hield zich koest en Pluvius 

besloot pas na het afmeren van de laatste wedstrijdboot zijn vocht over Enkhuizen uit 

te storten. In de beschutting van het terras van het Zuiderzeemuseum waren bier, 

haring en prijzen ieders deel.

Dit keer voeren er twaalf schepen mee met aan boord ongeveer 370 opvarenden; zelfs 

een betere opkomst dan vorig jaar. Alle deelnemende organisaties beschikten over hun 

“eigen” schip. Dit jaar werd SIGMA Medical BV uit Apeldoorn winnaar met de Lemster-

aak “Brandende Liefde”. Tweede werd Pieters Bouwtechniek BV uit Haarlem met de 

stevenaak “La Bohème”.

De jaarlijkse Lions Regatta is een van de belangrijkste fundraisingsactiviteiten van LC 

Heemstede Bennebroek. De netto-opbrengst bedroeg ruim € 9.000, waarvan € 4.000 

geschonken werd aan Sailwise van de Stichting Gehandicapten Sport Nederland, afde-

ling watersport. Hiermee worden lichamelijk en/of geestelijk gehandicapten in staat 

gesteld om op een aangepaste boot tegen ‘normale’ prijs van de watersport te genie-

ten. Het resterende bedrag wordt in de loop van het jaar aan projecten in de regio van 

Heemstede en Bennebroek besteed. 

Voor de op 6 juni 2012 editie meldden zich direct na afloop een drietal deelnemende 

organisaties: zelfde boot en zelfde schipper! Alweer een heel geslaagd evenement. Voor 

meer informatie: www.lionsregatta.nl.  

Per aspera ad astra
(Over moeilijke wegen voert onze tocht naar omhoog)

André Budé van LC Amsterdam schreef een zeer lezenswaardige kroniek over de 

geschiedenis van LC Amsterdam 1 Host, de club die zestig jaar geleden aan de wieg 

stond van de Nederlandse Lionsorganisatie. De club werd op 29 september 1951 

gesticht in het Victoria Hotel in Amsterdam en wist zich meteen al te onderscheiden 

met de meest bijzondere acties. Wat er zich gedurende de afgelopen zestig jaar alle-

maal heeft afgespeeld is te lezen op www.lions.nl. Denk nu niet dat het saaie kost is; de 

kroniek is doorspekt met geestige anekdotes. Een treffend voorbeeld hiervan is de 

volgende over de bekende discussie over het al dan niet toelaten van dames: 

Een van de oudere leden riep ter vergadering uit: “over mijn lijk”. Nou, in dat opzicht heeft hij 

woord gehouden. Enkele jaren na zijn overlijden werd de eerste vrouw lid van Amsterdam 1 

Host (23 mei 2006) en inmiddels zijn het er drie. Volgend jaar heeft de club voor het eerst in 

haar geschiedenis een vrouw als president. En het moet gezegd, de inbreng van de vrouwen 

in de club is uiterst verfrissend en effectief gebleken. Zo bracht de actie op de huishoudbeurs, 

dat nu een – jaarlijks – samenwerkingsverband van alle Amsterdamse clubs is, mede door 

het stimulerend optreden van Irene Reydon, maar liefst € 58.000 op. Terecht luidt het motto 

van de club dan ook: per aspera ad astra!  

Boudi Dortland
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Grensoverschrijdend gedrag… met een positieve insteek

Bewoners Huize St. Joseph middagje uit met LC Leusden

LC Losser Gronau Double Mixed, gewor-

teld aan beide zijden van de Nederlands-

Duitse grens, was dit jaar organisator van 

het benefietconcert Voices for Nepal.

 Honderden enthousiaste gasten genoten 

van een muziekvoorstelling, vertolkt door 

Nederlandse en Duitse acteurs, een 

combinatie van Almelose Musical-Operet-

tevereniging Servus en Das Junge Oper-

nensemble Münsterland. De opbrengst 

van deze avond, € 10.000, komt ten 

goede aan de zorg voor patiënten in SKM-

ziekenhuis in Sankhu, Nepal.

Met de opbrengst wordt de opleiding van 

Nepalese artsen ondersteund. Een van de 

leden van LC Losser Gronau, plastisch- en 

reconstructief chirurg Oliver Zöphel 

,werkzaam in Twente, is via de Duitse tak 

van stichting Interplast nauw betrokken 

bij zorg en opleiding van deze kliniek in 

Nepal. Met name worden hersteloperaties 

na brandwonden en chirurgische 

 correcties van aangeboren afwijkingen 

uitgevoerd. 

Mede dankzij de ondersteuning van 

sponsoren aan beide zijden van de grens, 

de inzet van de clubleden, het publiek en 

de honorarfreien Auftritt der Künstler 

(belangeloze medewerking van de 

kunstenaars) kijken wij met plezier terug 

op een succesvolle actie!  

24 Bewoners van Huize St. Joseph 

in Achterveld brachten dinsdag-

middag 31 mei een bezoek aan 

Dierenpark Amersfoort brachten 

op uitnodiging van de LC Leus-

den. 

De bewoners werden rondgeleid 

door drie gidsen. De reis van 

Achterveld naar Amersfoort werd 

gemaakt met een comfortabele 

touringcar. De middag werd afge-

sloten met een drankje in het 

restaurant De Boerderij van 

eerder genoemde dierentuin. De 

bewoners werden begeleid door 

24 vrijwilligers en leden van de 

LC Leusden.  



Lions Veilingdiner 2011
Het jaarlijkse Veilingdiner van de Lionsclub Putten Arkemheen 

werd zaterdag 21 mei een groot succes. De ruim 70 kavels 

(beschikbaar gesteld door plaatselijke ondernemers) werden 

geveild door de professionele veilingmeester Henk Lubbersen. 

De veiling werd omlijst door een heerlijk, speciaal door Kasteel 

De Vanenburg, samengesteld diner.

De 170 gasten zagen president, Gerben Tjebbes van de LC 

Putten Arkemheen, Willem Flantua een checque van € 17.500 

overhandigen aan de directeur van de stichting Het Colombine-

huis. “Het resultaat is zo geweldig, dat we volgend jaar opnieuw 

een veilingdiner organiseren”, aldus Gerben Tjebbes. De datum is 

vastgesteld op zaterdag 9 juni 2012

Het Colombinehuis is een vakantieverblijf in Biddinghuizen in 

Flevoland voor gezinnen met kinderen tot 21 jaar, die om uiteen-

lopende redenen nauwelijks op vakantie kunnen, omdat ze een 

zware medische behandeling hebben gehad, rolstoelafhankelijk 

zijn, chronisch ziek zijn of onder zware emotionele druk leven.  
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Succes LC De Liemers met radiomarathon Lions Request
Radio Favoriet FM, de Revolutie en de 

Lionsclub De Liemers hebben op 20, 21 

en 22 mei de handen ineen geslagen. In 

een heus glazen huis verzorgden ze een 

marathonuitzending onder de naam van 

Lions Request. De uitzending was via de 

lokale radio en via internet wereldwijd te 

ontvangen. Met medewerking van Wilde 

Ganzen en de Stichting 2015 is er uitein-

delijk € 35.000 ‘bijeengedraaid’. Dat geld 

gaat naar de Minke Stichting voor de 

bouw van tenminste twee praktijklokalen 

in El Pital, Honduras. In deze praktijkloka-

len kunnen de leerlingen uit de wijde 

omgeving van El Pital straks een vak leren 

zoals timmerman, loodgieter, elektricien 

en huishouder.

Drie dagen in de lucht

Met vijftig man hielden de lokale radio-

makers Lions request drie dagen in de 

lucht. Burgemeester Jan de Ruiter van 

Zevenaar kwam het spektakel openen. Hij 

bracht ook namens de gemeente een 

enveloppe mee. Tot de artiesten die 

optraden behoorden Danny van der 

Kracht, Lennart Klop en ‘vlam in de pijp’ 

Henk Wijngaarden. Tussentijds werden de 

plaatjes gedraaid van de mensen die deze 

tegen betaling hadden aangevraagd. Ook 

was er mogelijkheid voor het huren van 

zendtijd voor je bedrijf of voor reclame-

boodschappen. Daar werd massaal 

gebruik van gemaakt.

Alle organisaties die hebben meegedaan 

aan de eerste LIONS REQUEST hopen op 

een vervolg van deze succesvolle maar 

ook vrienden makende actie.  

LC Flevoland steunt Hospice 
met € 12.500
In theater De Meerpaal in Dronten hield LC Flevoland zondag-

middag 12 juni een concert: ‘Lions of the Proms’. Het concert was 

muzikaal en financieel een doorslaand succes. Aan het eind van 

de voorstelling kon de president van LC Flevoland een cheque 

van € 12.500 overhandigen aan de voorzitter van het stichtings-

bestuur Het geld wordt aangewend als startkapitaal voor een in 

Dronten te stichten hospice, waar terminale patiënten zo 

comfortabel als enigszins mogelijk hun laatste levensdagen 

zullen kunnen doorbrengen. 

Ruim vierhonderd bezoekers bezochten de muzikale show van 

het Groot Film- en Musicalorkest Timbres Divers met solisten 

Margriet Eshuijs, Maarten Peters en Co Vergouwen.  
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Oldenzaalse Lions exporteren met succes hun haringparty
Het leek een waagstuk. Het werd 'ein 

Riesenerfolg' (reuzesucces). De Haring-

party van LC Oldenzaal is ‘geëxporteerd’ 

naar het Duitse Detmold. De opbrengst 

wordt door de Duitsers geschat (na aftrek 

van de kosten) op zo'n € 20.000, wat 

overeenkomt met die in Oldenzaal. Daar 

was een week eerder de bate goeddeels 

toegewezen aan een aangepast speel-

plein bij een school voor speciaal onder-

wijs. De Duitsers op hun beurt hielden 

het wat algemener op 'kinderen van soci-

aal zwakke gezinnen', maar ook in de 

bestemmingen zit toch overeenkomst. 

Districtsbestuurder Ernst Plooij deed er 

nog eens € 8.000 bij uit de jumelagepot.

Haring naar Detmold

De Lions uit het Duitse Detmold hebben 

jarenlang genoten van de ontspannen 

sfeer op de haringparty waarmee hun 

Oldenzaalse jumelagevrienden het goede-

doelen-fonds spekken. Zou zo'n oer-

Hollandse, informele happening ook iets 

zijn voor hen in Lippe, waar de haringcul-

tuur onbekend is en netwerken wel eens 

minder losjes zou kunnen verlopen?

Ze hebben het dus gewaagd. Samen met 

de Oldenzalers, die niet alleen het 

concept konden aanbieden, maar boven-

dien de swingende band die bij hen een 

vaste sfeermaker is. Ook het plaatselijke 

draaiorgel Piepenrek ging 17 juni naar 

Detmold en de Oldenzaalse vishandel 

leverde de haring. Zelfs de oesterman, die 

een vaste inbreng heeft op de Twentse 

party, was in de prachtige tuin van een 

Detmolder brouwerij aanwezig. "Het was 

daar echt een ongekend fenomeen", 

aldus Wim Goldschmidt, de organisator in 

de Oldenzaalse club. “Er is geen twijfel 

aan dat hiermee de eerste stap naar een 

traditie is gezet.”

Nog een verrassing

Clubpresident Piet Heuvelmans ontving 

in Detmold ook nog een cheque waar de 

LC Detmold hun collega’s in Oldenzaal 

jaarlijks mee verrast. Dat was de 

opbrengst van Bier- und Wurstverkauf 

door de Detmolders tijdens de Oranje-

markt in Oldenzaal. De winst is voor een 

goed Oldenzaals doel. De cheque van 

€ 1.500, is bestemd voor de Oranjemarkt, 

die gegarandeerd met een teruglopende 

gemeentelijke subsidie te maken krijgt. 

LC Baarn-Drakensteyn geeft interservice gedachte vorm
Computerschool Amerpoort krijgt € 40.000 

De leden van LC Baarn-Drakensteyn zijn hield zaterdag 21 mei, 

samen met Rotaryclub Baarn-Soest, het Charity Dinner. Het werd 

een wervelende, avondvullende show met veel muziek, een 

fantastisch meergangendiner en een spetterende veiling voor 

tweehonderd gasten. Het resultaat mag er zijn!

De opbrengst van de avond gaat naar de Computerschool van 

organisatie Amerpoort in Baarn, een instelling die professionele 

diensten verleent aan mensen met een beperking. Ze wonen 

vaak op afstand van familie en vrienden en zijn niet mobiel. Via 

e-mail en Skype kunnen zij toch contact houden. Voor deze 

specifieke doelgroep moet de apparatuur echter aangepast aan 

de individuele licha-

melijke en geeste-

lijke beperkingen en 

is intensieve begelei-

ding nodig. Dit alles 

maakt Computer-

school Amerpoort 

tot een kostbaar project. Het bijeengebrachte geld is dan ook 

hard nodig.

Succesvol eerste jaar

De jonge Lionsclub Baarn-Drakensteyn heeft een succesvol jaar 

achter de rug. Zo organiseerde de club voor het eerst dit jaar de 

Vredesposterwedstrijd: 175 leerlingen van 6 scholen deden mee. 

De plaatselijke winnares, Anne-Floor Lub, kwam ook als winnares 

van het district uit de bus. Verder werd er een speeltuindag geor-

ganiseerd voor kinderen, ouders en grootouders, werden de cliën-

ten van het Thomashuis -mensen met een verstandelijke beper-

king- verrast door een bezoek van Sint en Piet en deelden de 

leden van de club broodjes, glühwein en warme chocolademelk 

uit tijdens de jaarlijkse kerstmarkt, waar ze kleine en grote wensen 

verzamelden in de Doe-een-wens-voor-Baarnkerstboom. 

Het thema van de club was dit jaar: ‘jeugd in zicht’. Dat thema is 

goed uitgewerkt. Ter afsluiting ondersteunde de club een 

worsteltoernooi voor basisschoolleerlingen in Baarn met stimu-

leringsprijzen voor de kinderen die zo moedig als een Leeuw 

hadden gevochten. 

Maatjes uit Oldenzaal op de party in Detmold.

LC Oldenzaal-president Piet Heuvelmans ontvangt de 
cheque van € 1.500.

Het Oldenzaalse 'Stroatensemble' in de schitterende 
ambiance van de brouwerij. 



Vaarspektakel Leeuwarden
Vaarspektakel: € 15.000 voor gehandicaptensport

Zaterdagmiddag 14 mei werd in de stadsgrachten van de Leeu-

warder binnenstad een VaarMeeSpektakel gehouden voor licha-

melijk gehandicapte jongeren. 

Organisator LC Leeuwarden heeft met dit evenement aandacht 

gevraagd en geld ingezameld voor de gehandicaptensport in 

Friesland. Bijna 300 jongeren, die ondanks een lichamelijke 

beperking, geregeld aan sport- en spelactiviteiten meedoen, 

kregen een feestelijke vaartocht aangeboden door het centrum 

van de Friese hoofdstad, met muzikale begeleiding door het 

smartlappenkoor Sipelsjeu, het Leeuwarder Shantykoor en de 

Graham Lowlanders. 

Er werd ook geld ingezameld voor de rolstoeldansers van sport-

club DOV en voor een onderwijsproject over het belang van 

sport voor mensen met een beperking. Resultaat van dit vaar-

spektakel: € 15.000: een prachtig resultaat!  

Fietstocht Midden Drenthe
Op 29 mei werd een uniek fietsevenement gehouden, 

waarbij de organisatie in handen was van LC Westerbork 

Borck Overessinghe.

Een tocht waar jong en oud aan mee konden doen. Speciale 

gasten waren dertig visueel beperkte patiënten van Visio uit 

Echten. De tocht van 35 kilometer lang en telde twee grote 

pauzes. De een bij Galerie Wildevuur, waar ruimschoots de 

 gelegenheid was om de prachtige beeldentuin en de galerie te 

bekijken en de tweede bij de IJzertijdboerderij, waar voor deze 

gelegenheid een Vikingdorp was gebouwd. 

Natuurlijk waren er voldoende zogenoemde voorfietsers, die 

samen met de patiënten op de door Visio beschikbaar gestelde 

tandems de prachtige tocht wilden fietsen.  

Tekst(bewerking): 

Bert Naarding

110BN

Even pauze.

Boeiend jubileumjaar voor LC Veendam
In vele opzichten werd het een druk jaar, want naast de jubileumac-

tiviteiten hield LC Veendam ook een groot gala ten bate van het 

goede doel. Met de opbrengst van dit evenement gingen de leden 

daarna zelf aan de slag. Met vereende krachten slaagden zij er in om 

het jeugdhuis van het Leger des Heils in Veendam te helpen aan 

een compleet nieuwe keuken inclusief inventaris en nieuwe meubi-

lering van de gezamenlijke woonruimte. Dat gebeurde samen met 

een aantal genereus meewerkende sponsors. Maar daarbij bleef het 

niet, want de Lions verzorgden ook een daverend Sinterklaasfeest 

voor de jonge bewoners van dit jeugdhuis. 

Opgericht in 1970!

Clubpresident Hans Stuut mocht de keuken plus toebehoren eind 

mei officieel overdragen aan de leiding van het jeugdhuis. Dat 

gebeurde tijdens een feestelijke bijeenkomst, waarbij een delega-

tie van LC Veendam en de meewerkende bedrijven aanwezig 

waren. LC Veendam werd opgericht op 17 december 1970 en een 

van de huidige leden, Harm Engel Takens, was daar destijds 

getuige van. Ter gelegenheid hiervan werd er een speciale clubbij-

eenkomst gewijd aan de voormalige agrariër annex landbouwbe-

stuurder, onder andere van de Veenkoloniale Boeren Bond. Het 

jubileumjaar van LC Veendam werd helaas overschaduwd door 

het plotseling overlijden van clublid Dirk Weijer.  

Harm Engel 
Takens krijgt 
het insigne 
opgespeld die 
hoort bij het 
veertigjarig 
lidmaatschap 
van de 
Lionsclub. 

Botenparade met Leeuwarder Shantykoor.
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Badeendjesrace
Op 30 april werd de badeenjesrace behouden. LC Almelo de Essen 

organiseerde de race voor de tweede keer. 

De opbrengst van € 1200,- is uitgereikt aan de Long Patienten 

Vereniging Almelo. Clubpresident Fred Bakker reikte met veel 

plezier de cheque uit aan mevrouw Riekie Schipper van de Vereni-

ging die op haar beurt erg verguld was met het resultaat van de 

race. Wordt volgend jaar wegens succes geprolongeerd!  

Riekie Schipper is blij met de cheque van € 1.200.

LC Almelo vult Boodschappenmand Almelo

LC Leeuwarden Leowardia sponsort St. Vaarwens 
De LC Leeuwarden Leowardia heeft de opbrengst van de jaar-

lijkse december wijnactie gedoneerd aan de Stichting Vaarwens 

uit Harlingen. De Lionsclub overhandigde Evert Stel en Inge de 

Graaf, de vrijwilligers van de stichting die terminaal zieke patiën-

ten een onvergetelijke dag aan boord van hun schip de Meander 

V willen bezorgen, een cheque van € 1.300. 

Met dit bedrag kan Stichting Vaarwens dit jaar in ieder geval vier 

vaardagen realiseren. De cheque werd tijdens de clubbijeen-

komst op 8 maart in restaurant de Vrouwenpoort in Leeuwarden 

overhandigd door Leowardia voorzitter Maaike van Gils.  De ‘meisjes’ van Leowardia.

In de vrieskou rond Kerst 2010, rammel-

den de leden van LC Almelo in het prach-

tig besneeuwde stadscentrum met hun 

bakjes om geld op te halen voor Stichting 

Boodschappenmand Almelo. Op 

19 december tijdens de Kerstmarkt werd 

een fors bedrag ingezameld ten behoeve 

van de stichting Boodschappenmand 

waar mevrouw Nolda Schepers al 18 jaar 

bij betrokken is. 

Samen met haar medewerksters heeft zij 

in het Theaterhotel, de vaste vergader-

plaats van de LC Almelo, op 2 mei een 

cheque in ontvangst genomen ter 

waarde van € 1.000. Mevrouw Schepers 

toonde zich bijzonder verheugd, want zij 

stelt vast dat steeds meer mensen een 

beroep op de stichting moeten doen. 

Met name de groep minderbedeelde 

alleenstaanden groeit. Gezien de voor-

gaande jaren had zij stilzwijgend gehoopt 

dat de LC Almelo opnieuw een donatie 

zou willen doen en zij is erg verguld met 

deze bijdrage waarmee zij de nood van 

minderbedeelde medemensen kan 

helpen lenigen. De LC Almelo zal zeker 

ook rond Kerst 2011 weer in het centrum 

collecteren ten behoeve van de Stichting 

Boodschappenmand Almelo!  

Het resultaat van de collecte.



Culinair Fraeylema
LC Slochteren Skiramere organiseerde in 

september 2010 alweer voor de 4e keer 

Culinair Fraeylema. De opbrengst van het 

evenement komt ten goede aan een goed 

doel. Op vrijdag 1 april 2011 werden twee 

cheques aangeboden. Bhola Balgobind 

van Stichting Fight for Sight nam de eerste 

cheque in ontvangst van €. 9.000,- aange-

vuld tot € 13.900 door de ontwikkelings-

organisatie Wilde Ganzen. In India worden 

hiervan ruim 550 mensen behandeld voor 

een staaroperatie.

Marjon Edzes, directeur van de Fraeylema-

borg kreeg een cheque van € 9.000. Dit 

geld wordt gebruikt voor de herinrichting 

van de Kersentuin, waar in het najaar mee 

begonnen wordt. De 5e Culinair Fraeylema 

staat gepland op 21, 22 en 23 september 

2012, want succes smaakt naar meer.  

LC ‘Balk, Tusken Mar & Klif’ laat Zonnebloemen opbloeien
De LC ‘Balk, Tusken Mar & Klif’ heeft ter 

gelegenheid van haar 25 jarig jubileum 

op 12 juni 2010 een galadiner plaatsge-

vonden in het Woudagemaal in Lemmer. 

Het Woudagemaal is het oudste nog 

werkende gemaal van Nederland en staat 

trots op de UNESCO werelderfgoed lijst: 

een prachtige omgeving voor een klas-

siek diner. Uiteraard was er een goed doel 

gekoppeld aan de gala-avond. Tussen de 

massieve pompen was er ruimte voor een 

veiling onder leiding van een professio-

nele veilingmeester.

LC ‘Balk, Tusken Mar & Klif’ schenkt jaar-

lijks aan scholen in Gambia, zowel aan 

reguliere scholen als voor blinden. De 

opbrengsten hiervoor worden gegene-

reerd met de organisatie van de jaarlijkse 

Gaasterlandwandeltocht, waarvan de 8e 

uitvoering op 14 mei was. Voor de gala-

avond werd een doel dichter bij huis 

gezocht en gevonden in de vorm van zes 

lokale Zonnebloem verenigingen. Op de 

foto ziet u de overhandiging van een 

check van € 9.000, de opbrengst van de 

veiling. 

Elke vereniging organiseert daarmee 

deze lente een dag voor haar leden: een 

bezoek aan de bollenvelden, het Jopie 

Huisman museum, een advocaatproeve-

rij, de Orchideeënhoeve, een High Tea en 

een bezoek aan het Aqua Zoo in Leeuwar-

den. Bij deze evenementen gaan de 

Lionsleden mee als vrijwilliger om de dag 

onvergetelijk te maken voor de gasten. 

Daarnaast biedt de Lionsclub een aange-

paste boot aan waarop met tien gasten, al 

dan niet met rolstoel, een mooie rond-

vaart door Friesland gemaakt kan 

worden.  

Cheques voor Fight for Sight en Fraeylemaborg.

De cheque is goed voor 6-mooie zonnebloemdagen.

€ 40.000 door 
Voorjaarsfair 
Oldeberkoop
“De gezelligste fair van het Noorden”. 

Dat is natuurlijk de Voorjaarsfair in 

Oldeberkoop, steevast georganiseerd 

door LC Ooststellingwerf. In de vorige 

uitgave van Lion las u er ook al over. Nu 

is bekend dat de opbrengst maar liefst 

€ 40.000 is. Dit bedrag wordt verdeeld 

over een gemeentelijk project ‘Oost-

stellingwens’, de organisatie van een 

sportgala, een drinkwaterproject in 

Rwanda en de inrichting van een 

school in Kenia. Een felicitatie waard 

dit mooie bedrag!  
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RECTIFICATIE
In de Lion van juni 2011 stond per abuis bij de foto van 
Evert van Hoff dat Lion Herbert Zwartz was overleden. 
Onze oprechte  excuses voor deze verkeerde vermelding. 
Herbert Zwartz is de tweede secretaris van LC Enschede 
en zelf alleszins in leven.

Overleden is:

Evert van Hoff

96 jaar

Pieter Tolsma

72 jaar

LC Zoetermeer

Jan Rustige

86 jaar

LC Eindhoven Host

Jan Jacobs

65 jaar

LC Appingedam/Delfzijl

Theo Lammeren

75 jaar

LC Kempenland

Hub Beckers

83 jaar

LC Hoensbroek - Brunssum

Erik Visser

66 jaar

LC Maarn-Maarsbergen

Pieter Lub

67 jaar

 LC De Bernisse

Harm Kloosterboer

87 jaar

LC Doetinchem

Wim Poelman

80 jaar

LC Groningen Host

Wij, de Lions van heden, gedenken met respect en 
dankbaarheid hen die in het verleden de idealen van 
Lions Clubs International mede vorm hebben gegeven. 
Wij betreuren daarom het overlijden van:



In deze rubriek kunnen kleine annonces worden geplaatst: € 25,- voor de eerste 5 regels (dit zijn ca. 200 lettertekens); voor iedere regel meer betaalt u € 5,- ex-
tra. Teksten kunt u mailen naar thelion@lions.nl, onder vermelding van uw naam- en adresgegevens. Teksten dienen uiterlijk de tweede maandag van de maand 
bij de redactie binnen te zijn, willen deze geplaatst kunnen worden in de editie die circa vier weken later op de eerste woensdag van de maand verschijnt. De 
redactie behoudt zich het recht voor advertenties te weigeren en/of te redigeren.

Vraag&Aanbod
Ideaal voor families. Gîte alle comfort. 
2-4≈pers. Mogelijkheid kamperen eigen 
familie. Rustig gelegen. Prachtige natuur. Bij 
Ebreuil (Auvergne). 
info@maisonnera.com

Costa del Sol, Estepona Adembenemende 
plek direct aan het strand. Te huur 4 pers. 
luxe appartement met tuin en zwembaden 
waarvan één verwarmd. Een echt paradijs 
op aarde. Geniet alvast op www.labahia.nl

Te huur van Lion voor vakantieperiodes: 
gezellig ingericht, 4-6 persoons apparte-
ment in Blankenberge (Belgische kust). Het 
appartement ligt op de Zeedijk in het 
rustigere gedeelte met achteringang direct 
aan de jachthaven. Balkon over de gehele 
breedte met prachtig zicht op zee. 
Voor Lions 10% korting op de huurprijs! 
Info via j.p.broekhuijsen@bluewin.ch

Te huur van Lion: ruim 17 pers. vrijstaand 
chalet in Vallandry, gelegen op 1700 m. 
hoogte. Gelegen tussen Les Arc en 
La Plagne. Ski-in, ski-out. Piste op 15 m. 
Sneeuwzeker, afstand tot liften 200 m. 
Groot  balkon op ZW. Met o.a. sauna/stoom/
douche cabine. Kindvriendelijk, ideaal voor 
de hele familie of met vrienden. 
Info: boomelich@zeelandnet.nl

Geen tijd uw
Toespraak 
voor te bereiden?
Het boek "Bouwstenen 
voor gelegenheids
toespraken" biedt 
voorbeelden voor zakelijk 
en privéleven  met veel 

humor. Prijs 18.50 Euro incl. verzendkosten, 
door storting op rek.674548256 t.n.v. 
"Stichting Service Projecten L.C. Maastricht" 
o.v.v. Boek "Gelegenheidstoespraken".

La dolce vita in eigen tuin!
Italiaanse hout- en pizzaovens,  roman tische 
tuinpaviljoens, strand bedden met zonne-
luifel en meer moois voor  aangenaam leven. 
Rechtstreeks uit Italië. 
Kijk op: www.buon-gusto.nl

Te huur van Lion: Luxe villa in Zuid-Frankrijk, 
vlak bij Grasse met 8 slaap-plaatsen en 
voorzien van alle comfort, waaronder een 
privé zwembad. 20 minuten van de Middel-
landse Zee (Cannes), 45 minuten van de 
luchthaven Nice en 5 minuten van golfbaan. 
Uitgebreidere informatie met foto’s en 
voorwaarden op aanvraag, onder ver melding 
van naam, volledig adres en Lions Club. Stuur 
een e-mail naar: ria.rottier@gmail.com of 
theo.de.vries@hetnet.nl

TE HUUR VAN LION: Luxe vrijstaande villa 
(bouwjaar 2004) met garage en zwembad te 
St. Cristina D’Aro ( Costa Brava). 3 sl.k. / 
3 badk. Maximaal 6 personen. Volledig 
ingericht. Strand 5 km. Girona 25 km. 
Barcelona 80 km. Uitzicht op zee en over de 
Aro-vallei. Voor informatie: www.villadaro.
com of 0653243849.

Golfvakantie bij Nederlanders in Saalfelden 
Oostenrijk. In uw vakantie golf leren, 
verbeteren of spelen. Cursus: Ned. Pro. Golf-
club Urslautal. Verblijf: Solfelden Apparte-
ment in luxe houten vakantie woning. 
Info: www.golfvakantie-oostenrijk.com

ALGARVE PORTUGAL
Villa Te huur 100% privacy

2-20 pers. zwembad
www.villasalgarve.nl

0578620849 / 0651377333

Met plezier biedt Lion zijn villa in het hart 
van de Ardennen te huur aan in het gebied 
waar de Lesse ontspringt. Tien goede 
bedden wachten op u en uw vrienden om 
uit te rusten van de vele mogelijkheden tot 
wandelen, sporten, vertier en excursies voor 
groot en klein . Kijk op onze website voor 
een 100% buitenland ervaring op 2 uur van 
de Nederlandse grens. www.maissin.nl 
Telefoon 070-5111101 of info@maissin.nl

Florida te huur: Onze prachtige rustiek 
gelegen villa aan bosrand en kreek, met 
verw. overdekt privé zwembad in Port 
Charlotte. Vlakbij strand, winkelcentr. 
golfbanen en alle beziens waardigheden. 
Mooi ingericht en een luxe keuken, 
vaatwasser, wasmachine, droger etc. Grote 
living, 3 slpk., 2 badk. Alles airco. Grote tuin 
met steiger. Prijs e 685,- per week. Bij 3 
weken slechts e 580.- p.w. Bij langer verblijf 
extra korting. Tel/Fax: 0416-335051
e-mail: tiwesimport@zonnet.nl 
Info + video: huurhuisflorida.com.
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Internationaal Bureau
300 22nd Street, Oak Brook

IL 60523-8842 VS
Tel: 001 63 05 71 54 66
Fax: 001 63 05 71 88 90

Website: www.lionsclubs.org

Winkel: Lionswinkel@lions.nl
Lionswinkel ‘De Liemers’, Postbus 2084, 6900 CB Zevenaar

GOUVENEURSRAAD
H. Schaap, voorzitter, ccmd110@lions.nl
I. van Ophem, vice-voorzitter, dg110az@lions.nl
G.F. Hooijer, secretaris, dg110bn@lions.nl
A.C.J. Besseling, penningmeester, dg110cw@lions.nl
J.A.C. Peters-La Brijn, dg110bz@lions.nl
P. Procee, dg110co@lions.nl
P. Zijlstra, dg110an@lions.nl
Motto verenigingsjaar 2011-2012: `Elan 2.011'

IINTERNATIONAAL BESTUUR
International President, Wing-Kun Tam (Korea)
Immediate Past President, Sidney L.Scruggs III (VS)
First Vice President, Wayne A.Madden (VS)

De international Board of Directors is officieel per 1 juli 2011

SECOND YEAR OF DIRECTORS
Yamandu P. Acosta, Douglas X. Alexander, Gary A. Anderson, 
Narendra Bhandari, Janez Bohoric, James Cavallaro, Ta-
Lung Chiang, Per K. Christensen, Edisson Karnopp, Dr. Sang-
Do Lee, Sonja Pulley, Krishna Reddy, Robert G. Smith, 
Eugene M. Spiess, Eddy Widnajarko, Seiki Yamaura, 
Gudrun Yngvadottir

FIRST YEAR DIRECTORS
Joaquin Cardoso Borralho, Marvin Chambers, Bob Corlew, 
Claudette Cornet, Jagdish Gulati, Dave Hajny, Tsugumichi 
Hata, Mark Hintzmann, Pongsak “PK” Kedsawadevong, 
Carolyn A. Messier, Joe Al Picone, Alan Theodore “Ted” River, 
Brian E. Sheehan, Junichi Takata, Klaus Tang, 
Carlos A. Valencia, Sunil Watawala
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Wereldhave N.V., beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal, is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. 

Duurzame kantoorlocaties Eigen projectontwikkeling

Lokale kennis en aanwezigheid Dominante winkelcentra

Wereldhave is een internationaal opererende belegger in vastgoed met een beleggings portefeuille van circa € 3 miljard.

Wereldhave streeft naar een stabiele groei van het direct resultaat en van het dividend aan aandeelhouders. Om dit te 
reali seren stelt Wereldhave waardecreatie en risicospreiding centraal. Dat gebeurt door huurgroei te realiseren door actief 
management van winkelcentra, een goede timing van aan- en verkopen van kantoren en residentiële projecten en vastgoed 
te ontwikkelen voor de eigen portefeuille. 

Wereldhave spreidt de risico’s van haar beleggingen over zes Europese landen en drie regio’s in de Verenigde Staten en over 
drie sectoren (winkelcentra, kantoren en residentiële projecten). Wereldhave investeert uit sluitend in kwalitatief 
hoogwaardig, duurzaam vastgoed op goed bereikbare locaties met goede voorzieningen. 

Aandelen Wereldhave zijn genoteerd op NYSE Euronext Amsterdam.
Het dividendrendement van het aandeel bedraagt thans circa 6,75%. 

Wereldhave. Waarde voor morgen.

Internationale risicospreiding 

Wereldhave. Waarde voor morgen.
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