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Geaccentueerd

Lions leren lezen: de uitdaging voor 2013
Als u niet bij de Najaarsconventie in Papendal bent geweest -en die kans is groot, want niet meer dan
1% van de Lions was daar aanwezig- dan heeft u echt wat gemist. Zo’n bijeenkomst heeft een hoog
‘ons kent ons’ gehalte. Je treft daar allemaal mensen aan die in hart en nieren Lion zijn. De meesten
hebben al een belangrijke positie binnen de organisatie bereikt, de overigen hebben de ambitie om
die status op termijn te verwerven. Voor een redacteur van Lion Magazine een ideaal gezelschap: je
weet immers zeker dat deze mensen allemaal ons onvolprezen magazine van voor naar achter lezen.
Nou ja, dat dacht ik.
Tijdens het ochtendprogramma was er een buitengewoon interessante presentatie over
laaggeletterdheid die begon met een inventarisatie van de kennis van de aanwezigen over het
onderwerp aan de hand van een paar eenvoudige meerkeuzevragen. Niet zo moeilijk omdat de
antwoorden allemaal in het decembernummer van de Lion stonden. U snapt natuurlijk al wat er
gebeurde. Na de eerste vraag kon de helft van de aanwezigen alweer gaan zitten en slechts drie (!)
mensen wisten de vier vragen goed te beantwoorden. Het laat maar weer eens zien dat het hard
nodig is dat Lions leren lezen en die conclusie sluit prachtig aan bij het project Laaggeletterdheid, dat
nu officieel van start is gegaan.
Het doel is primair om, in samenwerking met de stichting Lezen & Schrijven, de 1.5 miljoen mensen in
Nederland, die zodanige problemen met lezen hebben dat zij een gewone tekst niet goed kunnen
interpreteren, op te sporen en te begeleiden. Het is een ambitieus plan, maar het biedt de Lions de
gelegenheid om te bewijzen dat de slogan ‘Lions maken het verschil’ geen holle frase is.
Nu kunnen wij laten zien wat We Serve echt betekent.
Dit project vergt meer inspanning en betrokkenheid dan het organiseren van een leuke
fundraisingactiviteit en het geld vervolgens overmaken naar een goed doel waarvan de
maatschappelijke relevantie mij niet altijd even duidelijk is. Het draait hier om het commitment en
een voortdurende inzet van alle clubs en daarnaast om een goede coördinatie binnen elk district.
Als ons doel is om het probleem van laaggeletterdheid structureel op te lossen moeten we wel
beseffen dat dat een inspanning voor de lange termijn zal worden. Dat betekent dat we suggesties
van de International President, ten aanzien van nieuwe en ongetwijfeld belangwekkende projecten,
de komende jaren vriendelijk doch beslist terzijde zullen moeten schuiven.
Tot slot: bij velen van u zal ongetwijfeld elke keer dat het woord laaggeletterdheid langs komt, een
rilling over de rug lopen. U heeft gelijk, het is een vreselijk woord en het is nog stigmatiserend ook.
Dus gaan we op zoek naar een alternatief. Als u een idee heeft, mail het dan naar L&S@lions.nl.
De Gouverneursraad stelt een fraaie prijs ter beschikking voor de mooiste suggestie.
En als alle Lions leren om voortaan Lion Magazine echt te lezen, - dus ook alle bladzijden van deze
uitgave - dan bezorgt u de redactie een fantastisch 2013. Datzelfde wensen wij u uiteraard ook toe!
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Het meest effectieve gereedschap
ter wereld: een boek
Iemand heeft ooit eens gezegd dat slimme mensen leren van hun eigen ervaringen maar dat wijze mensen
leren van de ervaringen van anderen. Anders gezegd: ons eigen leven, hoe rijk en afwisselend ook, is niet meer
dan een druppel in de oceaan van menselijke ervaringen. Wat anderen meemaken en begrijpen, is beslist ook
voor ons de moeite waard om te weten.
Jammer genoeg kunnen wij niet met iedereen praten en daar

Wij leren over onszelf en vormen onze ideeën door te lezen.

ligt nu juist de waarde van boeken: zij vormen immers één grote

Geletterdheid is het venster naar zelfkennis en is essentieel als

verzameling van menselijke ervaring.

het gaat om doordacht en effectief handelen.

Dit jaar proberen wij alle Lions te overtuigen van het belang dat
mensen leren lezen en schrijven. Wie vooruit wil komen in dit

Wereldwijd hebben Lions positief gereageerd op het Reading

leven moet kunnen lezen. Kinderen kunnen zich alleen volledig

Action Program . De volgende uitgave van de Lion zal een over-

ontplooien als zij kunnen lezen, onze plaats als betrokken en

zicht bevatten van de talloze voortreffelijke projecten. Laten we

actieve burgers is ervan afhankelijk. Lezen helpt ook om ons

het komende half jaar doorgaan met het schenken van boeken

beter bewust te worden van ons zelf. ‘Denk na voor je iets zegt,

aan scholen en bibliotheken, met het voorlezen aan kinderen,

lees voor je gaat nadenken’ heeft de schrijver Fran Lebowitz ooit

het begeleiden van mensen die niet kunnen lezen en laten we

gezegd.

ons blijven inzetten om ongeletterdheid uit te roeien.

Hier leest Sander Dekker (staatssecretaris van onderwijs) voor aan kinderen
van de kinderopvang 2Samen in Den
Haag. Hij was destijds wethouder van
onder andere Onderwijs in Den
Haag. Foto: Astrid Abbing
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Tekst: Elisabeth Haderer
Voorzitter gouverneursraad
2012-2013

Uit de gouverneursraad
Wat heeft de gouverneursraad tot nu toe gedaan? Meer dan een half jaar is al weer voorbij sinds de zes
districtsgouverneurs uit Busan, Zuid-Korea terugkeerden. Wat gaat dat snel. Het nieuwe jaar is al weer één
maand oud. De gouverneurs hebben hard gewerkt aan hun portefeuilles en districten. Het motto GEWOON
DOEN past als een handschoen.

Er is op districtsniveau veel gedaan, maar ook op landelijk

Kortom, het bruist in de districten, de stichtingen en commissies.

niveau. Er wordt nu samengewerkt met de Stichting Lezen &

Het bruist in de gouverneursraad. Er wordt vergaderd in uitste-

Schrijven, met Special Olympics en met de Juniorkamer. Er zijn

kende sfeer, veelal op een moderne manier via internet.

overeenkomsten getekend en de eerste resultaten worden al

Wij kijken vooruit. Samen met de vice-gouverneurs wordt de

zichtbaar bij de clubs. Nieuwe clubs zijn gecharterd, jubilea zijn

kennis van de portefeuilles en onderwerpen gedeeld om zo de

gevierd en er is een groot aantal clubs in oprichting. De finan-

continuïteit te waarborgen. Op de Nationale Conventie in Zwolle

ciën zijn beter inzichtelijk gemaakt, het eigen vermogen is afge-

op 25 mei vertellen we wat wij met z’n allen hebben bereikt.

bouwd en het geld is teruggestort naar de clubs.

Wij hopen velen van u daar te ontmoeten onder het motto
GEWOON DOEN.
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District AN – gouverneur Max Gerschtanowitz
In het district AN werd op 29 november een

werd bekendgemaakt. Als penningmeester van

goed bezochte ledenontmoetingsdag

de gouverneursraad heb ik samen met de

gehouden. In het strandpaviljoen Club Nautique

overige leden van de financiële commissie en de

in Zandvoort ontmoetten ruim honderd Lions

Raad van Toezicht hard gewerkt aan de voor-

uit het hele district elkaar onder het genot van

bereiding van de voorstellen op de Nationale

een goed glas en hapjes. Projecten van verschil-

Najaarsconventie in Papendal. Daarnaast is het

lende clubs werden gepresenteerd en de

mijn taak om de geldstromen in overleg met ons

districtswinnaar van de Peace Poster Contest

administratiekantoor in goede banen te leiden.

District AZ – gouverneur Sybrand van Haersma Buma
Het district AZ is, als grootste district van

inmiddels achter de rug. De prijsuitreiking van

MD110, een enerverend district. Helaas heeft

de Peace Poster Contest vond plaats en ik

inmiddels één club de pijp aan Maarten

woonde de ondertekening van het contract

gegeven en moeten wij maar zien in die omge-

met de Special Olympics bij. De clubbezoeken

ving weer een nieuwe Lionsclub opgericht te

gaan gestaag voort en het is erg plezierig te

krijgen. Verder hebben de zones, met vrijwel

zien, welke activiteiten de clubs allemaal

alle clubs als deelnemers, hun bijeenkomsten

ontwikkelen in het kader van We Serve.

gehouden en is de Nationale Najaarsconventie

District BN – gouverneur Nelleke Lietmeijer-Roelé
Gouverneur zijn is een ‘job’ , een job met veel

|opleidingen (zonevoorzitters en presidenten)

facetten zowel op district, nationaal als Europees

als de ondersteuning naar clubs veel beter is

niveau. Leerzaam en inspirerend. Mijn belang-

gestructureerd en geprofessionaliseerd. Het is

rijkste werkzaamheden spelen zich vooral af in

elke keer weer bijzonder om te zien wat clubs

het district BN. Samen met het kabinet, vanuit

doen voor de medemens, op welke manier dan

het werkplan GEWOON DOEN, werken voor en

ook. Ik ben trots op onze grote organisatie en

met de clubs en zones in het district. Prima

probeer in het klein mijn ‘gouverneurssteentje’

ontwikkeling op dit gebied is dat zowel de

bij te dragen.

District BZ – gouverneur Gerrit Bakker
BZ op volle toeren: na twee jaar met en achter

vervullen. Daar is veel tijd, inspanning en trai-

de districtgouverneur geacteerd te hebben

ning aan besteed. Wij willen daarmee de indivi-

was het vanaf 1 juli mijn beurt de Leeuw in BZ

duele Lions dichter bij de Lionsorganisatie

te temmen en aan te sporen. De actie Mazelen

brengen en verwachten, dat, door de zone-

de wereld uit had de aandacht en bomen

voorzitters een duidelijke taak te geven, er een

werden geplant. De actie om mensen in je

beter contact wordt opgebouwd met de clubs.

omgeving te vinden die ongeletterd zijn en

De spirit is aanwezig, de projecten draaien en

hen vervolgens hulp te bieden, werd in gang

de We Serve-gedachte wordt beleefd en uitge-

gezet. De zones gaan een belangrijke taak

voerd onder het motto GEWOON DOEN.

District CO – gouverneur Jan Bos
CO: clubbezoeken worden als hartverwarmend

activiteiten doet. Ervaring heeft geleerd, dat de

en plezierig ervaren. Daarbij wordt nog duide-

uitwisseling met naastgelegen Lionsclubs leidt

lijker hoe de clubs zich inzetten voor

tot meer resultaat en tot een plezierige en

serviceactiviteiten en projecten. Waarbij het

gewaardeerde onderlinge samenwerking.

jammer is, dat veelal niet of onvoldoende

Conclusie: maak een afspraak met de Lionsclub

bekend is wat de naastgelegen Lionsclub aan

in je buurt, een Lions win–win-situatie.

District CW – gouverneur Ruud de Groot
Het is mooi om mee te maken hoe Lions het

we onze gemeenschap versterken en

verschil maken. Samen, als club, of individueel.

verbinding maken tussen onze 12.000

Het geeft mij veel energie om te zien, dat de

vrijwilligers, ondernemers, overheden en

resultaten van onze core business hun

scholen. Mooi om te zien wat nu al het

vruchten afwerpen. Met het immateriële

resultaat is, terwijl we pas zes maanden

project Reading Action Program (RAP) kunnen

bezig zijn.
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Tekst: Theo Bakhuizen
Redactie: Jan Kappers

Najaarsconventie in Arnhem
We Serve, het Lionsmotto stond ook centraal op die zonnige zaterdagochtend van de achtste december in Papendal
bij Arnhem tijdens de Najaarsconventie van Lions Nederland. Ondanks kou en sneeuw zijn zo’n 100 Lions naar Arnhem
gekomen om elkaar te ontmoeten en interessante thema’s uit te wisselen.

De voorzitter van de gouverneursraad, Elizabeth Haderer,

Hulde

schetste aan het begin van de dag enkele ontwikkelingen.

Drie Lions kwamen ter vergadering ‘in zicht’: Ria Schutte, Henk

Door een terugtrekkende overheid en forse bezuinigingen bij

Schaap en Gert van Wijk. De laatste als sprekend voorbeeld van

diezelfde overheid wordt meer en meer een beroep gedaan op

al die commissieleden (Gert is eindredacteur van Lion Magazine)

clubs als Lions om noden te lenigen en in te springen waar gaten

die veelal op de achtergrond veel werk verzetten. Ook bij de

vallen. Zij leidde de ochtendbijeenkomst met vaste en toch ook

rondvraag bleek hoe We Serve stevig in ons vaandel staat: de

soepele hand: een constructief samenzijn in een goede sfeer van

postzegelactie, huizen voor kinderen in Haïti na de ramp aldaar.

vertegenwoordigers van 76 Lionsclubs.

Als districtsredacteur BZ was het een bijeenkomst zoals je je die
wenst: zakelijk waar nodig, inhoudelijk en gepassioneerd bij

De penningmeester van 2012 - 2013 zorgde er met een gedegen

thema’s waar het ons echt om gaat. Met elkaar hebben we een

toelichting op de jaarcijfers voor, dat de gouverneursraad zijn

organisatie die heel wat aan kan. Moge dat zo blijven!

décharge kreeg. Er is sprake van een gezonde financiële situatie,
reserves en voorzieningen niet meer dan nodig, er kan € 31 per

Drie bijzondere presentaties

lid terug naar de clubs. Zwolle presenteerde zich voor de

Achter in de zaal hingen de genomineerde Peace Posters, vanuit

Nationale Voorjaarsconventie op 25 mei 2013.

elk district één. Een deskundige jury wees Janouk Uilenreef uit
Vorden van district 110BZ aan als winnaar.
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Voorzitter Elisabeth Haderer met achter de tafel de gouverneursraad. De chocolade kerstboompjes op de tafel werden in de loop van de ochtend
uitgereikt aan sprekers en Lions die voor het voetlicht kwamen. (Foto Jaap Vreeken)

Achter in de zaal de Peace Posters van de finalisten. (Foto Jaap Vreeken)

In de ochtend volgden enkele interessante presentaties. Special

een ovatie toen hij op zijn rollerskates naar voren kwam en een

Olympics allereerst. Een enthousiast verhaal vanuit Den Bosch

onthullend interview ten beste gaf. Rob Viveen uit Deventer

over het festijn van begin juni 2012 waar ruim 2000 verstandelijk

sprak waarderende woorden tot de organisatoren van Special

gehandicapte sporters zich met blije gezichten van hun beste

Olympics Den Bosch.

kant hebben laten zien. Meer dan 1600 vrijwilligers, waaronder
vele Lions, maakten dit mogelijk. Healthy Athletics is daarbij een

De volgende presentatie betrof het Reading Action Program:

bijzondere Lionsactiviteit, waarbij vele deelnemers werden

ook een inhoudelijk thema dat tot de verbeelding spreekt.

getest op de afwijkingen aan hun ogen, oren en voeten.

Nederland telt meer dan een miljoen laaggeletterden in de leef-

Ter plekke kon vaak al in een nieuwe bril of andere schoenen

tijd van 16 - 65 jaar. En vooral ook autochtone Nederlanders!

worden voorzien. Over twee jaar zijn deze Special Olympics in

Veronica uit Oldenzaal bracht helder onder woorden hoe het

Friesland. Heerenveen en Sneek staan dan centraal. Bert Jonker

haar was vergaan. De zaalquiz maakte duidelijk dat ook Lions

kwam uitleggen dat watersport een belangrijk onderdeel van de

deze

activiteiten gaat worden. Een enthousiaste zaal gaf ‘de burge-

problematiek sterk onderschatten. Daarom is hulp en bijstand

meester’ van het olympisch dorp in Den Bosch, Lars Boekhorst,

vanuit onze gelederen zo zeer welkom

Lions, aan de slag tegen laaggeletterdheid!
Wat kunnen Lions individueel of in clubverband

-

Werkgevers en dienstverleners (gemeente, 		

doen? De enthousiaste deelnemers aan de work-

gezondheidszorg, onderwijs, bedrijven)

shop lezen en schrijven wisten in Papendal moei-

motiveren en activeren.

teloos een lange lijst suggesties te produceren:

-

Meehelpen om in eigen gemeente een 		
taalscan uit te voeren (er is een taalmeter in 		

Individueel

ontwikkeling waarmee in 15 minuten

-

Aanmelden als vrijwilliger (taaltrainer worden

duidelijk wordt of iemand problemen heeft 		

voor ‘taal voor leven’, contact onderhouden 		

met lezen of schrijven).

na leesvaardigheidscursus, hulp bij het 		

-

Donateurs werven voor activiteiten.

invullen van formulieren, voorlezen in 		

-

In regio’s, waar nog niets gebeurt de 		

		bibliotheek of op school etc.).

Programmalijn Regio’s opzetten en het 		
Project Taal voor leven.Dit kan in de regio’s: 		

Als club

West-Brabant, Midden-Brabant, Noord-		

-

Organiseren van activiteiten, bijv. in het kader

Limburg, Zeeland, Gelderland (exclusief 		

van het ‘jaar van het voorlezen’ (2013!).

Arnhem en Nijmegen), Het Groene Hart en 		

Aandacht vragen voor laaggeletterdheid via 		

Noord-Holland (exclusief West-Friesland en 		

lokale en sociale media.

Amsterdam).

-
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Redactie: Robert Holl

Najaarsconventie Arnhem

Workshop lezen en schrijven:
een eye-opener
Als onderdeel van het middagprogramma van de Najaarsconventie in Papendal stond ook een workshop
Lezen en Schrijven op het programma. Het werd gedeeltelijk een voortzetting van het verhaal dat Matthijs van
Kampen ’s ochtends verteld had, maar daarnaast werd ook inbreng van de deelnemers verwacht.

De nauwe samenwerking die Lions Nederland is aangegaan met

maken van de omvang van het probleem en de noodzaak om

de stichting Lezen & Schrijven is een logisch vervolg op de lance-

het onderwerp uit de taboesfeer te halen.

ring van het Reading Action Program (RAP) door de huidige
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International President. Tijdens het Europa Forum is het voorstel

Geen besef

om het RAP gedurende 10 jaar prioriteit te geven overgenomen

Praktisch niemand beseft

door de Board of Directors. De afgelopen maanden is de samen-

dat er 1.5 miljoen volwas-

werking met de stichting Lezen & Schrijven verder uitgewerkt

senen in ons land rond-

met als tastbaar resultaat de Herkenningswijzer voor Lions, die

lopen met een zo laag

met de vorige uitgave van de Lion is meegestuurd. Inmiddels is

leesniveau dat zij zelfs

er een bestand gemaakt van Lions in ons land die direct of indi-

eenvoudige berichten en

rect betrokken zijn bij de strijd tegen laaggeletterdheid. Zij

teksten niet goed kunnen

kunnen als contactpersonen fungeren binnen hun club en

begrijpen. Praktisch

bijeenkomsten en besprekingen organiseren in de zones zodat

niemand beseft dat dat tot

er geleidelijk een sluitend netwerk ontstaat en de actieve

gevolg heeft dat mensen informatie op hun werk, op straat of

betrokkenheid bij de bestrijding van laaggeletterdheid continu

thuis niet goed kunnen interpreteren, met alle, soms desastreuze,

op de agenda blijft staan.

gevolgen van dien. Praktisch niemand beseft dat 70% van die
mensen autochtoon is en dat 25% van de mensen de basisschool

Stichting Lezen & Schrijven

met een leesachterstand van twee jaar verlaat. Praktisch niemand
Tijdens de work-

kent de feiten omdat er niet over gesproken wordt, omdat

shop werd eerst

mensen zich ervoor schamen en omdat diezelfde mensen allerlei

een overzicht

trucs gebruiken om hun probleem te camoufleren.

gegeven van de
activiteiten van

Effectieve aanpak

de stichting

Lezen & Schrijven probeert een soort bondgenootschap te

Lezen &

creëren, een ‘alliantie van meedoen’, zowel in de publieke als

Schrijven. Tot het

private sfeer. Dat gebeurt door zich primair te richten op de

moment van de

gemeente, het gezin, de gezondheidszorg, bedrijven en het

oprichting van de

onderwijs. Er zijn twee trajecten te herkennen waarlangs gepro-

stichting werden er wel cursussen gegeven door ROC’s maar die

beerd wordt om effectief laaggeletterdheid te bestrijden. Ener-

sorteerden weinig of geen effect omdat de doelgroep onvol-

zijds de ‘programmalijn regio’s’ die nu geheel of gedeeltelijk

doende werd bereikt en de lesmaterialen niet op de behoeften

geëffectueerd is in tien regio’s en anderzijds het pilotproject

en het niveau van de deelnemers waren afgestemd. Lezen &

‘taal voor leven’ dat in nog eens zes regio’s van start gaat. In de

Schrijven is daarom in eerste instantie begonnen om adequate

‘programmalijn regio’s’ ligt de focus vooral op het ontwikkelen

en gemakkelijk hanteerbare materialen te ontwikkelen en

van concrete activiteiten (bijvoorbeeld het organiseren van

cursussen te organiseren om laaggeletterdheid beter en sneller

cursussen voor laaggeletterden) terwijl bij ‘taal voor leven’ de

te herkennen. Vervolgens is een project gestart voor een lande-

nadruk meer ligt op het trainen van vrijwilligers. Voor beide

lijke aanpak van het probleem. Daarbij is het doel uiteraard om

projecten is professionele ondersteuning beschikbaar. De

het niveau van lezen en schrijven bij de bevolking van ons land

universiteit van Maastricht monitort het gehele proces en meet

naar een hoger plan te tillen maar ook om iedereen bewust te

regelmatig het effect.

www.lezenenschrijven.nl

www.taalwerkt.nl

Redactie: Wim Smeets

Lions Young Ambassador,
een nieuw Lionsinitiatief
Je komt ze niet zo vaak tegen, jongeren tussen 15 en 18 jaar, die een deel van hun vrije tijd besteden aan
leeftijdsgenoten die het niet zo getroffen hebben. Lionsclubs kunnen deze jongeren terzijde staan om hun
idealen te realiseren.
In meerdere Europese landen bestaat het al jaren, jongeren die

Jongeren wisselen ervaringen uit omtrent hun servicepro-

elkaar opgezocht hebben en hun gemeenschappelijke idealen

jecten en presenteren ze aan een groot publiek. Gegoten in

omzetten in concrete serviceprojecten voor leeftijdgenoten in

competitievorm en beloond met geldprijzen, is het voor hen

hun stad of elders. Lionsclubs in die landen hebben de waarde-

een geschikt platform.

ring voor hun werk uitgesproken en hun diensten aangeboden.
Daartoe is het project Lions Young Ambassador opgericht.

Enkele voorbeelden

Sinds 2008 staat het op de agenda van het Europa Forum. De

In het Verenigd Koninkrijk helpen Charlotte Smith en haar

gouverneursraad van ons district heeft ingestemd dit project

vrienden jonge asielzoekers door hen wegwijs te maken in hun

ook in ons land te implementeren. Het doel is om jongeren

omgeving en hen hobby’s aan te bieden, zoals fotograferen.

tussen 15 en 18 jaar te vinden, die de betrokkenheid tonen en

Liesbeth en haar vrienden in België werken in de vakanties om

ook in staat zijn om serviceprojecten aan te pakken, uit te

geld te verdienen en dat in te zetten in Uganda om daar water-

voeren en ze onder de aandacht van de media te brengen.

putten te slaan. Zola en zijn vrienden in Antwerpen helpen
kinderen uit achterstandswijken met het maken van hun huis-

Waaruit bestaat de aanpak, die de GR voorstelt?

werk en het voorbereiden van schoolspreekbeurten.

Ten eerste zoeken naar jongeren die dit werk gaan doen of al
doende zijn, en ten tweede zoeken naar Lionsclubs die de

De drie hier genoemde jongeren, met hun achterban, roemen de

jongeren coachen bij het optimaliseren van hun servicedoel-

steun die ze van de Lions ervaren; ze kunnen er met hen over

stelling. Daarbij is de rol van de Lions om, op de achtergrond,

praten als het even niet goed gaat of als ze zelf beginnen te

het idealisme en de dadendrang van de jongeren te koesteren

twijfelen. De lange lijst van initiatieven door de jongeren in vele

en desgewenst te coachen of verder te ontwikkelen. Op het

Europese landen was voor de GR aanleiding om ook in ons MD in

Lions Europa Forum zijn Young Ambassadors-competities.

Nederland het programma Young Ambassador op te pakken.

Charlotte Smith (MD 105 U.K.), winnaar van
de Young Ambassador-prijs op het Europa
Forum in Brussel met links op de foto de
International President Madden
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Tekst: Theo Bakhuizen
Redactie: Jan Kappers

Atrium, foto Pedro Pegenante

Het Rijksmuseum opent
zijn deuren
12
Hèt museum van Nederland, het Rijksmuseum in Amsterdam, opent op zaterdag 13 april zijn deuren.
Hare Majesteit Koningin Beatrix verricht de openingshandeling. Na tien jaar dicht te zijn geweest komt het
museum gerestaureerd en vernieuwd weer beschikbaar voor de Nederlander en voor de buitenlanders uit alle
delen van de wereld die onze nationale trots willen bezoeken.

Aandacht in de media: ‘Nog 99 dagen’ kopten de dagbladen op

een klassiek bibliotheekinterieur met galerijen en wentel-

4 januari 2013 in een paginagrote advertentie ‘en dan gaat het

trappen behoudt de oorspronkelijke functie en komt op de

museum open’. Er gaat trouwens vrijwel geen dag voorbij of er

looproute van de bezoekers’. Architect Pierre Cuypers, de

wordt in de media aandacht besteed aan het feit dat het

architect van het museum, zou er blij mee zijn.

museum weer open gaat. Er verschijnen periodiek bijlagen bij
dagbladen om ons lezers te informeren over de voortgang van

En in de Volkskrant van 2 januari 2013 schrijft Valentijn

het verbouwingsproces: ‘de directeur – Wim Pijbes – neemt u

Bijvanck, voormalig directeur van het beoogde Nationaal

mee’, ‘er wordt verhuisd met militaire precisie: 8.000 objecten

Historisch Museum, over de relatie rijwielstalling-museum.

en 80 zalen’, ‘Richard Wright schildert duizelingwekkende

Een geheel ander aspect, maar ook actueel. Zijn stelling: ‘musea

plafonds’ en ‘word nu vriend en beleef de opening als eerste’.

houden niet van fietsen’ waarmee hij in dit kader bedoelt dat
ook het Rijksmuseum niet tot de optimale oplossing voor het

Alle aspecten van het museum en zijn omgeving komen aan

stallen van fietsen is gekomen.

bod en vaak in lovende bewoordingen. In NRC Handelsblad
van 14 december 2012 vertelt Hoofd van de Bibliotheek van

Wat voor museum wordt het?

het museum, Geert-Jan Koot, dat de bibliotheek de bibliotheek

Toen het Rijksmuseum in 2003 dicht ging voor de restauratie

blijft en geen toprestaurant wordt waar het wel lange tijd naar

lagen de plannen voor een geheel vernieuwd museum klaar.

uit zag. ‘Eén van de mooiste historische ruimtes van Nederland,

Ronald de Leeuw was toen directeur. Die plannen zijn tot op de

dag van vandaag vrijwel ongewijzigd gebleven. Doel is dat de
drie onderdelen van het museum: kunst, kunstnijverheid en
geschiedenis als een eenheid gaan functioneren. Ook in fysiek
opzicht. De gezamenlijkheid was er al wel, maar niet fysiek.
Objecten gaan vanaf 2013 door elkaar getoond worden.
Om met conservator Gijs van der Ham te spreken (Trouw, 29
december 2012), ‘Mensen hoeven zich niet meer af te vragen: is
dit kunst of geschiedenis? In de meeste gevallen is het
antwoord: ‘allebei’. Er is in de wereld vrijwel geen museum te
vinden dat zo nadrukkelijk zal zijn opgebouwd uit kunst èn
historie. Van der Ham: ‘Het Rijksmuseum is één van de zeldzame musea waarin de ontwikkeling en de mentaliteit van de

Voorhal, foto Jannes Linders

eigen samenleving kan worden getoond; waar je aan de hand

Bijzonder in hun aanpak is het openbreken van de beide

van verschillende soorten objecten, waaronder kunstvoor-

binnenhoven, die na de oorlog waren volgebouwd. Er ontstaat

werpen, het verleden kunt beleven’.

nu een Atrium in twee delen die via de onderdoorgang met
elkaar zijn verbonden. De inrichting van de zalen is het werk

De verbouwing

van Parijzenaar Jean-Michel Wilmotte, ook museaal vormgever

Als museum bestaat het Rijksmuseum al meer dan 125 jaar.

van de inrichting van delen van het Louvre. Wilmotte bepaalt

Het meesterwerk van architect Pierre Cuypers werd in 1885 in

de kleurstellingen waarbij hij zich laat inspireren door het palet

gebruik genomen en is zowel een monument als een museum

dat Cuypers gebruikte. Ook ontwerpt hij de vitrines, de licht-

gebouw. Het devies van de verbouwing luidt ‘Verder met

ornamenten en de sokkels.

Cuypers’. Een hommage aan deze beroemde Nederlander.
De heldere indeling die Cuypers met zijn gebouw bewerkstel-

Waar zien we wat?

ligde wordt zoveel mogelijk hersteld. Het gebouw wordt van

Het museum vertelt het verhaal van Nederland van de Middel-

latere toevoegingen ontdaan en wordt weer meer één geheel.

eeuwen tot nu. Het souterrain wordt het onderkomen van de

De grandeur die het Rijksmuseum altijd al uitstraalde blijft.

Middeleeuwen en de Renaissance in Nederland en Europa.

Monumentale decoraties worden teruggebracht in de Erega-

Van beeldhouwkunst en paneelschilderkunst tot bont majolica

lerij, in de Voorhal, de Nachtwachtzaal en in de trappenhuizen.

en Venetiaans glas. Meer dan 30 zalen zijn gewijd aan de glorie

Over de bibliotheek sprak ik al: daar is Cuypers’ signatuur het

van de Gouden Eeuw: de kleine koopmansrepubliek die

mooist bewaard gebleven. Hoofdarchitecten van de verbou-

wereldgeschiedenis schreef. De 18e eeuw ook wel ‘Age of

wing zijn Antonio Cruz en Antonio Ortiz uit het Spaanse Sevilla.

Elegance’ genoemd, kenmerkt zich door de verfijning en
ontwikkeling van de goede smaak. In de 19e eeuw wordt de

Rijksmuseum in de ochtend, door John Lewis Marshal

wording van het moderne Nederland een feit met schilders als
van Gogh en de jonge Mondriaan. Op de bovenste verdieping
van het museum komt een geheel nieuwe afdeling: de 20e
eeuw. Schilderijen, meubels, fotografie, films en een vliegtuig
geven een spectaculair beeld van de Nederlandse cultuur van
de 20e eeuw.
Tot slot: directeur Wim Pijbes tot ons
‘En waar verheug ik mij nu het meest op? Op uw komst
natuurlijk. Want het museum is pas echt klaar als de bezoekers
komen. Welkom in het Rijksmuseum!’
Enkele Facts & Figures
- totale oppervlakte 30.000 m2
- 8000 objecten van kunst en geschiedenis
- 80 zalen
- 12.000 m2 tentoonstellingsruimte
- lengte looproute 1,5 kilometer
- 14.418 m2 tuin
- 5,4 kilometer boeken in de bibliotheek
- totale verbouwingskosten € 375 miljoen

www.rijksmuseum.nl
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Tekst en fotocredits:
Alfred J. Boer

Speicherstadt bij avond

Hartverwarmend Hamburg
Gedurende de periode van 5 t/m 9 juni dit jaar komen duizenden Lions van over de hele wereld naar Hanzestad
Hamburg voor deelname aan de 96ste Internationale Conventie. De hoogste tijd voor een toeristische vooruitblik
op een stad die een ware metamorfose heeft ondergaan en een langer verblijf beslist rechtvaardigt.
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‘O ja, de Reeperbahn,’ dat roept vrijwel iedereen wanneer je

Koolhaas in HafenCity

Hamburg ter sprake brengt. Begrijpelijk, want dit fenomeen

Hamburg is tevens de stad waar landgenoot Rem Koolhaas zijn

beheerste eeuwenlang het beeld van deze stad aan de Elbe.

stempel op drukte met onder andere het markante kantoor van

Tijdens de hoogtijdagen bepaalden immers zo’n vierduizend

Unilever. En mocht de financiering rond komen, dan verrijst er

dames van lichte zeden het straatbeeld. Maar met het

nog een bijzonder vormgegeven gebouw van zijn hand in

verplaatsen van de havenactiviteiten naar de andere zijde van de

HafenCity. Dit is een compleet nieuw gebied in ontwikkeling

rivier én de opkomst van containerschepen met minimale

waar vroeger de zeehaven was gevestigd. Wonen, werken en

bemanning in combinatie met ultrasnelle los- en laadtijden is

school gaan hier hand in hand in een autoluwe omgeving,

deze tak van sport nagenoeg verdwenen.

waarvan het maaiveld zich veiligheidshalve drie meter hoger
bevindt ten opzichte van het oude gedeelte. Hier zijn ter

Het is trouwens ook de locatie waar de Beatles in de zestiger

bescherming tegen onverhoopt hoog water alle kelders en

jaren nog als onbekende teenagers optraden in de Star Club.

parterreruimten verplicht afsluitbaar met behulp van zwaar

Anno 2013 wordt de Reeperbahn echter gedomineerd door

uitgevoerde stalen luiken.

horecagelegenheden, een permanent podium waar regelmatig
de meest bekende (jazz) acts te zien zijn en waar talloze grote

Bijzonder detail: de glazen pui van restaurant Chilli Club (zeer

musicals spelen. Je kunt er dus met een gerust hart flaneren, ook

aan te bevelen voor een lunch of diner) is dermate zwaar van

in het bijzijn van de kinderen. Maar met een florerende industrie

constructie, dat het Elbewater probleemloos tot meters boven

en een levendige IT-scene is Hamburg zoveel meer. Een stad met

de vloer kan stijgen. In dat geval is het de omgedraaide wereld:

kansen, want de vraag naar gekwalificeerde jonge mensen is

de vissen kijken naar een mensenkom! Geruststellende

groot, zoals bijvoorbeeld bij vliegtuigbouwer Airbus.

gedachte: de entree bevindt zich zo’n vijf meter hoger… Iets
verderop vindt u het Elbphilharmonie Paviljon, waar een 1:10model te vinden is van de grote concertzaal van het gelijkna-

Grachten in overvloed

Queen Mary II in Hamburg

Een fietsje huren kan ook

mige muziektheater. Het werd in

er zijn Academy te vestigen. Iets verderop

opdracht van de Japanse akoestisch inge-

kunnen griezelliefhebbers zich uitleven in

nieur Yasuhisa Toyota gebouwd om de

de Hamburg Dungeon. Geïnteresseerd in

werkelijkheid zo natuurgetrouw mogelijk

het betere miniatuurwerk? Ernaast is

te kunnen simuleren. Helaas is de bouw

Miniatur Wunderland gevestigd. Op een

van het imposante muziektheater om

totale oppervlakte van bijna 6.500 m2

financiële redenen gestagneerd, maar het

rijden ruim 900 treinen met 14.450

is wel al mogelijk om het architectonische

wagons over een lengte van ruim 13 kilo-

hoogstandje te bezoeken. Een rondlei-

meter spoor. Te zien zijn miniatuurversies

ding is te boeken in het Paviljoen. Veilig-

van bekende locaties over de hele wereld,

heidshelm op, laarzen aan en het grote

inclusief internationale luchthavens.

genieten kan beginnen. Ervaar zelf hoe

Minstens zo interessant is het Maritiem

het als eigenaar van een van de bovenge-

Museum, om nog maar te zwijgen over

legen penthouses moet zijn om de Queen

het Prototyp Museum aan de Shanghai-

Mary II op ooghoogte voorbij te zien

allee; je kunt je er verlustigen aan tien-

komen. Voor liefhebbers van klassieke

tallen sportwagens met de nadruk op het

muziek moet de Elbphilharmonie straks

merk Porsche, gekoppeld aan bekende

de hemel op aarde zijn. Het leuke van

coureurs uit het verleden. Op het gebied

Hamburg is dat veel bezienswaardig-

van kunst noemen wij Deichtorhallen,

heden en andere interessante zaken zich

Hamburger Kunsthalle en Bucerius Kunst-

op loopafstand van elkaar bevinden. Je

forum. Al met al biedt Hamburg een

kunt de auto dus laten staan en desge-

enorme variëteit aan bezienswaardig-

wenst gebruikmaken van de snelbus of

heden en steekt het planologisch gezien

metro. Tip: met de zogenaamde Hamburg

met kop en schouders boven andere

Card kun je drie dagen lang onbeperkt

steden uit. Gastronomisch is er ook veel

gebruikmaken van het openbaar vervoer

te beleven en bovendien tegen redelijke

en je krijgt bovendien korting op rond-

prijzen. Culinaire tip op de Reeperbahn:

vaarten, toegang tot bezienswaardig-

Dips ’n sticks. Aanraders voor een lunch

heden en minstens zo belangrijk: korting

zijn o.a. Speicherstadt Kaffeerösterei,

in restaurants.

Restaurant Schönes Leben en Wasserschloss. Vanuit Nederland is Hamburg

Enorme variëteit

goed bereikbaar per auto, maar dit geldt

De voormalige pakhuizen in HafenCity

eveneens voor vervoer per vliegtuig of

verkeren in perfecte staat van onderhoud

per spoor. De 96e Internationale

en hebben allemaal een nieuwe functie

Conventie is dan ook dé gelegenheid bij

gekregen. Zo verkoos niemand minder

uitstek voor een nadere kennismaking

dan Joop van den Ende deze locatie om

met deze verrassende stad aan de Elbe.

HafenCity met rechts de Elbphilharmoni

Het Maritiem Museum
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Restaurant Chilli alias mensenkom

Reisrubriek
Auteur/Lion Alfred J. Boer is reis- en watersportjournalist van beroep. Hij stelt zijn
verhalen in aangepaste vorm belangeloos ter beschikking aan de Lion. Waar mogelijk regelt hij via het betreffende verkeersbureau een speciale aanbieding of legt
een link met een lokale Lionsclub.
Informatie
www.hamburg-tourism.de/en
www.germany.travel
www.the-dungeons.de/Hamburg
www.miniatur-wunderland.de/
www.hamburg-tourism.de/en/veranstaltungen/museums-exhibitions/miniature-wunderland/
www.prototyp-hamburg.de
www.internationales-maritimesmuseum.de/

www.imm-hamburg.de/en
www.tivoli.de/gastro/dips-n-stix.html
www.elbphilharmonie.de
www.speicherstadt-kaffee.de/
www.schoenes-leben-hamburg.de
www.wasserschloss.de
www.deichtorhallen.de
www.hispeed.nl
www.hamburg-kunsthalle.de
www.buceriuskunstforum.de
www.abicht.de

Stalen luiken ter bescherming tegen hoogwater

Voormalige pakhuizen kregen een andere bestemming

Tekst: Theo Bakhuizen
Redactie: Jan Kappers

LC Apeldoorn
maatschappelijk hfftig bezig
LC Apeldoorn trekt zich de noden en vragen van jongeren aan en is daarom drie jaar geleden het project Hfftig
gestart. Een coachproject voor Apeldoornse jongeren van 13 – 23 jaar. Jongeren die dreigen
uit te vallen, vastlopen in hun leven, die het in hun eentje niet redden wordt een steuntje in de rug geboden,
zodat zij na enige tijd in staat zijn weer zelfstandig hun weg te vinden. De vorm waar de Lions voor hebben
gekozen is uniek in Nederland.
Samenwerking

En het resultaat na drie jaar?

De Lionsclub is in 2009 een samenwerkingsverband aangegaan

80% Van de jongeren ‘slaagt’ en vindt zijn weg weer. Wisselwerk

met Wisselwerk, de Stichting voor Maatschappelijk Welzijn

gaat het project opnemen als methodiek binnen het reguliere

Apeldoorn. Deze organisatie beschikt met haar jongerenwer-

jeugd- en jongerenwerk: ‘welzijn nieuwe stijl’! Bijna 100 jongeren

kers over een grote deskundigheid in het begeleiden van

zijn tot op heden ‘gecoacht’ . Wat jongeren, met ondersteuning

jongeren. Hfftig koppelt jongeren aan getrainde vrijwillige

van een vrijwillige coach van Hfftig, willen bereiken, is: zelfver-

coaches, inmiddels 46 in aantal, er is zelfs een vacaturestop

trouwen vergroten, naar school gaan, leren ventileren dat wil

voor coaches. Wisselwerk is voor de uitvoering van het project

zeggen, een luisterend oor nodig hebben en/of zichzelf leren

eindverantwoordelijk. De Lions ondersteunen vanaf het begin

uiten en relevante vrijetijdsbesteding (jongeren die weinig

de organisatie van het project: zij faciliteren, begeleiden via

hobby’s hebben, niet weten wat ze leuk vinden en waar ze goed

een stuurgroep, zorgen voor publiciteit, en met hun netwerken

in zijn) ontwikkelen.

ook voor draagvlak in de Apeldoornse samenleving. De Lions
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hebben het Oranjefonds voor dat project benaderd die vervol-

Hfftig heeft gestalte gekregen in de Apeldoornse samenleving.

gens, met name vanwege het unieke karakter van het project,

Wisselwerk is de Lions dankbaar voor de enthousiaste steun

met een bedrag van € 90.000 over de brug kwam, een subsidie

die ze heeft gekregen. Wisselwerk heeft ook van Lions geleerd

voor drie jaar. Voorts kwamen er nogal wat sponsorbijdragen

en is zakelijker geworden. De Apeldoornse Lions, van wie

binnen.

sommigen bij de start wat aarzelend waren, zijn trots op hun
project. We Serve in de ware zin van het woord!

Zomaar een aantal hartenkreten van deelnemers
aan dit unieke en waardevolle project
‘Als Hfftig er niet was geweest was ik waarschijnlijk niet zo gauw met
iemand gaan praten…’, Carola, 23 jaar.
‘Mijn ouders horen me niet, ik wil alleen maar, dat ze echt naar me luisteren
en me steunen. Goeie cijfers vinden ze belangrijk, maar hoe het werkelijk
met me gaat…’, Daan, 15 jaar.
‘Leven in het nu. Uit de fantasie naar de actie. Je angst te lijf gaan. Vrij om te
zijn wie je bent. Een anker hebben….’, Elise, 19 jaar.
‘Het is een continu proces van leren, groeien, zoeken, afstemmen en
ontwikkelen. Het mooiste is dat ik werkelijk help! Persoonlijk geeft mij dat
wel een kick, misschien een beetje ego-dingetje, maar ik krijg er echt een
lekker en goed gevoel van. Pubers zijn ook gewoon leuk en interessant, en
zo herkenbaar, een spiegel voor mezelf…’, coach Cindy.

Redacteur: Robert Holl

LC Goeree-Overflakkee geeft
postzegel uit voor Stolpersteinproject
De Stichting Paul van Hessenfonds van de Lionsclub Goeree-Overflakkee heeft ten bate van het zogenaamde
Stolpersteinproject een officiële postzegel uitgegeven met daarop de vier gemeentewapens van het eiland
Goeree-Overflakkee.
Het Stolpersteinproject houdt in dat op plaatsen waar, in de

denin

Tweede Wereldoorlog weggevoerde, Joodse families hebben

Dirks-

gewoond, een bescheiden messing plaquette (formaat 10 x 10

land,

cm) in de bestrating voor hun voormalige woonhuis wordt
aangebracht. Op die ‘Stolperstein’ (struikelsteen in figuurlijke
betekenis: je struikelt erover met je hoofd, je hart) zijn de naam,
de geboortedatum en plaats en datum van overlijden gestanst.
Het project is opgezet door de Duitse kunstenaar Gunter
Demnig (1947, Berlijn). In Nederland werden op 29 november
2007 in de oude kern van Borne de eerste Nederlandse Stolpersteine geplaatst. Tot mei 2012 zijn er al meer dan 35.000 Stol-

Middelharnis, Sommelsdijk en Oude Tonge, omgebracht. Het ligt

persteine geplaatst in 750 steden en dorpen in heel Europa,

in de bedoeling de Stolpersteine in de loop van 2013-2014 voor

waarvan meer dan 2000 in Berlijn.

hun voormalige woonhuizen te plaatsen. Daarbij zal Gunter
Demnig nauw betrokken worden: hij zelf maakt en plaatst

De Stichting Paul van Hessenfonds, die dit initiatief graag wil over-

(zonder winstoogmerk) de stenen. Uiteraard gaat de Stichting

nemen, is vanuit de LC Goeree-Overflakkee opgericht in 1998.

Paul van Hessenfonds daarbij niet over één nacht ijs. In nauwe

Het fonds is genoemd naar Paul van Hessen (†2000), medeop-

samenwerking met de nieuwe gemeente Goeree-Overflakkee en

richter van de Lionsclub. Door zijn steun en die van zijn familie kan

het streekarchief zal dit project gestalte krijgen.

het fonds op het eiland sociaal-culturele doelen steunen. Zo zijn
mede door het fonds onder meer toneelvoorstellingen en muziek-

Om voldoende middelen te verzamelen heeft de Lionsclub nu

uitvoeringen gesponsord, evenals de uitbreiding van het

een postzegel laten ontwerpen waarop, destijds vooruitlopend

Goereese carillon en de restauratie van de Joodse begraafplaats in

op de gemeentelijke herindeling (de gemeentes Goedereede,

Dirksland. De overtuiging dat de verdwenen Joodse inwoners van

Dirksland, Middelharnis en Oost-Flakkee fuseren per 1 januari

het eiland en de verschrikkingen waaraan zij ten prooi vielen nooit

2013) op de valreep de vier oude gemeentewapens staan afge-

vergeten mogen worden, heeft ertoe geleid dat de stichting dit

beeld. Wellicht dat op een later moment, als een nieuw gemeen-

initiatief heeft omarmd.

tewapen voor de nieuwe gemeente Goeree-Overflakkee
beschikbaar is, een nieuwe postzegel gepresenteerd zal worden.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden 56 Joodse inwoners
van Goeree-Overflakkee, uit ongeveer 30 gezinnen die woon-

Op 29 november werden de zegels door voorzitter Joost van der
Pol in het gemeentehuis van Middelharnis aangeboden aan de
burgemeesters van de vier gemeenten, die dit initiatief van harte
ondersteunen. Daarbij werd door Joost van der Pol de hoop
uitgesproken dat het initiatief van de LC Goeree-Overflakkee zal
worden overgenomen door andere Lionsclubs in ons land. De
fraaie zegels (per vel van 10 stuks) kunnen worden besteld door
€ 10,50 over te maken op rekening 31.41.13.363 t.n.v. Stichting
Paul van Hessenfonds te Goedereede. Als u daarbij uw naam en
adres vermeldt, ontvangt u de zegels binnen 14 dagen per post.

Voorzitter Joost van der Pol overhandigt de eerste zegels aan de
burgemeesters van de vier gemeenten van Goeree-Overflakkee
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Lions Helpen – nu ook voor Leoclubs

Drie clubs net op tijd wakker
voor € 12.000

De mededeling in de vorige Lion dat Lions Quest nog € 48.000 beschikbaar had, heeft geholpen: maar liefst zes
clubs zonden nog net voor de deadline een subsidieaanvraag voor grote projecten in.

Het bestuur van de Stichting Lions Quest Nederland heeft op 14

ermee ingestemd dat ook Leoclubs gebruik kunnen maken van de

december alle aanvragen behandeld en uiteindelijk € 12.000 toege-

subsidie mogelijkheden van Lions Quest.

wezen. Helaas kon één grote aanvraag niet worden gehonoreerd,
omdat het project te weinig expliciet de sociaal-emotionele ontwik-

Voor een prikkie een kinderleven redden

keling van kinderen en jong volwassenen ondersteunt.

De afgelopen periode bent u regelmatig op de hoogte gehouden
van de ontwikkelingen rond de actie Help mazelen de wereld uit.

LC Sneek: Een project dat wel voldoet aan de criteria werd inge-

Uiteindelijk kon op 1 oktober de beoogde $ 200.000 dankzij de

diend door LC Sneek. Door het opzetten van een schoolband van 35

inspanningen van heel veel clubs worden overgemaakt, een schit-

personen voor zeer moeilijk lerende kinderen, vindt een betere inte-

terend succes! Daarmee stopt de actie echter niet: mazelen is nog

gratie plaats met kinderen zonder leerproblemen. De toegekende

lang niet de wereld uit en dus kunt u het komende jaar uw

subsidie is € 5.500. Dit project zal na voltooiing worden gepresen-

bijdragen blijven storten op de speciale mazelen rekening

teerd.

22.54.07.809.

LC Den Haag 1: Door LC Den Haag 1 werd subsidie aangevraagd
voor de realisatie van schakelvakanties. In dit project ondersteunt de
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Project LED-lampen stopt

club een week vakantie voor kinderen met lichamelijke of meervou-

Een aantal jaren geleden is gestart met een project om zoveel moge-

dige beperkingen. De bijdrage van de club wordt verdubbeld met

lijk LED-lampen, die voorzien zijn van een zonnecel, aan landen in

een bedrag van € 4.000.

Afrika beschikbaar te stellen. Al het ingezamelde geld, circa € 3.000,

LC Schiedam te Riviere: Tenslotte werd € 2.500 toegekend aan LC

is besteed aan het verzenden van enige honderden sets naar Ethi-

Schiedam te Riviere. Deze club gaat een project voor kindermolens

opië en Congo. Helaas hebben we moeten constateren dat de

ondersteunen. In het voorjaar van 2013 zullen kinderen samen een

medewerking en de mogelijkheden van de Lionsclubs in Afrika zo

molen bouwen met hulp van ter zake deskundigen en HBO-

beperkt zijn, dat besloten is om met dit project niet verder te gaan.

studenten.
Haïti
Ook voor Leoclubs

Bijna twee jaar geleden hebben de Lions in Nederland ruim

Alle bovenstaande projecten worden uitgevoerd in het voorjaar en

€ 160.000 bijeengebracht voor Haïti na de verschrikkelijke aardbe-

de zomer van 2013. Mochten er clubs zijn die plannen hebben

ving. Onder de bezielende begeleiding van de LC Hoevelaken is

voor de periode 2013-2014 dan kunnen zij de projecten nu al bij

men gestart met de voorbereidingen voor de bouw van een wees-

het bestuur aanmelden. Een paar clubs hebben reeds van deze

huis plus school voor weeskinderen die ontheemd zijn geraakt.

mogelijkheid gebruik gemaakt en hebben subsidie toegewezen
gekregen. Zoals bekend kunnen subsidies tot € 1.000 het hele jaar

Fuel Relief Fund

door worden aangevraagd. Eind december was € 5.150 beschik-

De wervelstorm Sandy heeft begin november aan de oostkust van

baar gesteld. Dat betekent dat er dit clubjaar nog € 20.000 klaarligt

de VS veel schade veroorzaakt. Het Fuel Relief Fund heeft direct

voor kleine projecten. De zes Lions Quest districtscommissarissen

gezorgd dat er in het gebied brandstof beschikbaar kwam. De GR

zijn graag bereid om behulpzaam te zijn bij het aanvragen van

heeft vanuit het hulpfonds onmiddellijk $ 10.000 beschikbaar

subsidies. Op voorstel van het bestuur van de Stichting heeft de GR

gesteld om deze hulp financieel te ondersteunen.

Bouw weeshuis Haïti komt langzaam van de grond

Bouwelementen voor weeshuis
Haïti klaar voor transport

Fuel Relief Fund zette zich direct in om brandstoftekort te regelen
na de orkaan Sandy in de VS

Redactie: Bert Naarding

DE [OUDE] KOLK
Districtsredacteur Bert Naarding schreef samen met historicus Bertus Boivin een boek over de geschiedenis
van Theater De Kolk in Assen.

Bert was daar 25 jaar aan verbonden, waarvan de laatste 10 jaar

over. Je gaat naar huis met

als directeur. Het meer dan 160-jarige gebouw is inmiddels afge-

niks. Niets tastbaars in ieder

broken en heeft plaats gemaakt voor een groot, splinternieuw

geval, hooguit een program-

cultureel kwartier in het centrum van Assen met als naam De

maboekje of een toegangs-

Nieuwe Kolk. ‘Kun je met iets nieuws beginnen, zonder de

kaartje. Maar na de voorstel-

geschiedenis van het oude te kennen?’ Meer dan 160 jaar heeft

ling zit het theater wel in je

aan de kop van de Vaart in Assen een theater gestaan, waar in de

hoofd, in je herinnering en je

loop van de jaren honderdduizenden mensen herinneringen aan

gevoel. De voorstelling is aan

gekregen hebben. Eerst Concerthuis, daarna De Kolk, met een

het eind van de avond weer

monumentale theaterzaal uit 1898. Feesten, partijen, examens,

ingepakt in de vrachtwagen,

sportwedstrijden en natuurlijk theater- en muziekvoorstellingen.

de artiesten met de bus

Alle grote namen uit de geschiedenis van het Nederlands

vertrokken, het toneel leeg.

theater hebben hier op de planken gestaan. Na de sloop rest

Eigenlijk is theater alleen

alleen herinnering. Deze herinnering is nu vastgelegd in een rijk

maar herinnering. Dat geldt

geïllustreerd boek van 150 pagina’s en vormgegeven door de

zeker voor De Kolk, weltever-

bekende vormgever Albert Rademaker.

staan voor De Oude Kolk.

Theater is herinnering

DE OUDE KOLK, is een

Theater geeft je nieuwe inzichten. Theater maakt je opstandig of

uitgave van Koninklijke van

verdrietig. Theater geeft je moed om door te gaan. Theater

Gorcum in Assen.

maakt je blij en gelukkig. Na een avondje theater kijk je anders

ISBN 978 90 232 5013 5

Een van de oudste foto’s van Assen (1880) met
daarop het theater - toen nog Concerthuis geheten

tegen de wereld aan. Feitelijk hou je natuurlijk niets aan theater

Oud-directeur Bert Naarding tijdens de overhandiging van het eerste exemplaar van het boek De [oude] Kolk aan cabaretier Freek de Jonge
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NLdoet = gewoon doen op
15 en 16 maart
Vorig jaar hebben veel Lionsclubs zich ingezet voor NLdoet. De data 15 en 16 maart staan ook al weer lang
gepland in vele clubagenda’s. NLdoet sluit naadloos aan bij de We Serve-gedachte van de Lions. Clubs en
individuele Lions die meedoen aan NLdoet, brengen bovendien het huidige jaarthema van de gouverneursraad
GEWOON DOEN direct in de praktijk. Op de website staat alle informatie. U doet toch ook mee?
NLdoet is een initiatief van het Oranje Fonds. Twee jaar geleden

Koningsbrugge en Lions in Midden-Betuwe gaven, samen met

hebben dit fonds en Lions Nederland hun krachten gebundeld,

andere vrijwilligers, de kasteeltuinen van Hemmen een voor-

en de samenwerking is een groot succes geworden. Reden om

jaarsbeurt.

enthousiast samen door te gaan. Voor ons Lions is NLdoet een

Dit jaar gaan natuurlijk nog meer clubs aan het werk voor nog

laagdrempelige manier om onze maatschappelijke betrokken-

meer klussen.

heid en de inzet van de clubs voor een leefbare samenleving te
Op de website is een stappenplan te vinden, met informatie

laten zien.

hoe je een klus kunt aanpakken en is er een database van
Vorig jaar gingen ruim 300.000 mensen aan de slag bij zo’n

klussen in uw buurt.

7000 klussen. Veel Lionsclubs deden ook mee. Zo knapten de

20

dames van LC Aalsmeer Ophelia de binnentuin op van

Er is publiciteitsmateriaal voor een berichtje in de buurtkrant

Verpleeghuis Rozenholm, werd er flink geklust door LC Utrecht

beschikbaar etc. Eigenlijk kun je als Lion niet meer om die

Host in de ontmoetingsruimte van Verpleeghuis Albert van

beide data heen, dus 15 en 16 maart GEWOON DOEN!

Tekst: Bert Naarding

Nationale Conventie in
Zwolle 25 mei, hou hem vrij
Het beste dat Zwolle te bieden heeft is nu toegankelijk voor alle Lions in Nederland:
ONTMOETEN EN OPSTEKEN is het motto tijdens de Nationale Conventie in Zwolle.

Proeverij bij de Librije, presentatie Isala Klinieken, seminar Fund-

is levendig, frivool, vitaal, monumentaal, cultureel en sportief. De

raising op de moderne Hogeschool Windesheim, wat doet PEC

stad biedt culinaire en architectonische hoogstandjes. Al deze

Zwolle via PEC United voor de zwakkeren in de samenleving,

items vormen de basis voor een programma dat de honderden

beeldentuin Anningahof, een historische stadswandeling, de

bezoekers uit heel Nederland krijgen voorgeschoteld’.

spannende Joost Suppoost-wandeling of een rondvaart door de
grachten. En ’s avonds gereserveerde plaatsen bij het Leids

‘Wij zorgen dat de conventie en zoveel mogelijk programma-

Cabaretfestival of Carel Kraaijenhof met het Hanzeorkest.

onderdelen GRATIS bezocht kunnen worden. Wij zorgen voor

Keynote-sprekers Jan Hommen (ING) en Lion Marlies van Wijhe,

een programma dat ook aantrekkelijk is voor de partners. Wij

ex-zakenvrouw van het jaar. Dit zijn nog maar een paar onder-

zorgen voor aansprekende keynote-sprekers en wij zorgen

delen van het indrukwekkend programma tijdens de Nationale

ervoor dat er niet alleen maar bestuurders komen. Kortom wij

Conventie in Zwolle op 25 mei.

zorgen op 25 mei voor een onvergetelijke dag voor alle Lions en
partners uit heel Nederland’.

De Nieuwe Buitensociëteit en Grand Hotel Wientjes zijn de locaties waar de Nationale Conventie in Zwolle plaatsvindt. Het

De vier organiserende Lionsclubs, te weten LC Zwolle, LC Zwolle

wordt een groots programma met veel activiteiten onder de titel

Hanzestad, LC Zwollekerspel en LC Hattem, zijn het roerend met

ONTMOETEN EN OPSTEKEN. René Mos, die in juli in Hamburg tot

elkaar eens: ‘Zwolle heeft alles’. Daarom hou hem vrij, 25 mei!

districtgouverneur zal worden benoemd, is de spil in de organi-

Het organiserend comité: Nelleke Lietmeijer, René Mos, Marinus

satie van deze conventie. ‘Zwolle heeft zoveel te bieden: Zwolle

Dijk, Ruud van Wijnen, Olaf ten Thij en Henderikus Cazemier.

Redactie: Astrid Abbing

Symposium Milieuactiviteiten april 2013
Het bestuur van de Stichting Lions en Milieu is actief bezig het

Vragen die daarbij aan de orde komen, zijn onder andere: welke

traditionele, jaarlijkse, landelijke symposium gestalte te geven.

rollen gaan de overheden en het bedrijfsleven daarbij spelen?

Dit symposium wordt gehouden in april op een nog nader te

Met concrete aanzetten en voorbeelden wordt door Lions duide-

bepalen locatie, centraal in Nederland gesitueerd.

lijk gemaakt wat er gedaan kan worden aan het verduurzamen

Het symposiumthema is deze keer: Mobilising the Crowds.

van onze leefomgeving en hoe de Lionsorganisatie haar aandeel
daarin levert en verder kan leveren. Er zal ruimte zijn om vragen

Het symposium zal proberen aansluiting te vinden bij de trend, dat

aan inleiders en clubvertegen-

veranderingen in de maatschappij steeds meer bottom up worden

woordigers te stellen.

geïnitieerd. Naast inleiders die de noodzaak tot duurzaam handelen
in een ruimer kader zullen plaatsen, wordt ook aandacht besteed

Binnenkort vindt u verdere

aan de invulling daarvan door de Lionsorganisatie. Lionsclubs

mededelingen over het

zullen in de toekomst steeds vaker nieuwe duurzaamheidprojecten

programma, de locatie en de

en -activiteiten oppakken en als initiator daarvan in hun woon-/

datum op de Lionswebsite.

werkomgeving kunnen gaan functioneren.

ISS gastheer op Lions
VN-dag 2013 in Den Haag
Afrikaanse studenten leveren een belangrijke bijdrage aan de Lions VN-dag op zaterdag 9 maart 2013.
De Lions VN-dag wordt dit jaar gehouden in het gebouw van het ISS, het International Institute of Social
Studies aan de Kortenaerkade in Den Haag. Dit voormalige hoofdkantoor van de PTT huisvest nu een
onderwijsinstelling waar studenten uit de hele wereld voor hun masters degree of aan een PhD werken.
Het is een onderdeel van de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Het ISS richt zich vooral op de studie van
vraagstukken van internationale ontwikkeling, sociale rechtvaardigheid en gelijkheid.

Het Instituut werd in 1952 opgericht als een Engelstalige post-

aandacht aan feiten, ervaringen en opvat-

graduate-instelling om de Nederlandse kennis en ervaring op het

tingen met betrekking tot het gebruik en

gebied van ontwikkelingssamenwerking over te brengen.

de effecten van sociale media in het inter-

Studenten die op de campus naast het gebouw wonen, komen uit

nationale veld van naties en instellingen.

de gehele wereld maar vooral (circa 75%) uit Afrika en Azië. Het

Twee sprekers zullen daarna een inleiding

gebouw, naar een ontwerp van J. M. Granpré Molière, kwam

houden en onder meer op de onderzoeken

gereed in 1920. Evenals het gebouw ernaast waar ook de PTT

van de studenten reageren. Een van hen is

gehuisvest was, is het geheel in traditionele stijl, volgens de regels

de Nederlandse jongerenvertegenwoor-

van de Beaux-Arts ontworpen en straalt het waardigheid en

diger bij de VN, Zehra Sariaslan.

monumentaliteit uit.
Als afsluiting van het symposium vindt evenals in vorige jaren de
Symposium

prijsuitreiking plaats aan de Nederlandse winnaar van de Peace

De Lions VN-dag op 9 maart 2013 heeft een thema dat, gelet op

Poster Contest, de internationale tekenwedstrijd waar kinderen uit

de recente geschiedenis, bijzonder actueel is: sociale media en de

de hele wereld aan deel nemen. Aan de Lions VN-dag kunnen alle

internationale machtsstructuren. Masterstudenten van het ISS

Lions deelnemen. Het volledige programma voor de bijeenkomst

zullen in een drietal korte presentaties het eerste deel van het

op zaterdagmiddag 9 maart is te vinden op de website. Daar kunt

thema uitdiepen. Daarbij geven zij, op basis van eigen onderzoek,

u zich ook aanmelden (om veiligheidsredenen verplicht).

www.lions.nl/vndag
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Meet friends in Hamburg – Internationale Conventie
Van 5 tot 9 juli 2013 – dichterbij kan bijna niet
In de 95-jarige geschiedenis van de Lionsorganisatie is het maar tweemaal voorgekomen dat er een Internationale
Conventie in Europa werd gehouden. (1962 Nice en 1998 Birmingham) Ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan van
de Duitse Lionsorganisatie, is nu gekozen om de Internationale Conventie te houden in de tweede stad van
Duitsland: Hamburg. Vorig jaar Zuid-Korea en volgend jaar Canada, dus Hamburg is lekker dichtbij. En het is een
feest om een internationale Conventie met meer dan 20.000 Internationale Lions bij te wonen.
Het gastcomité uit Hamburg is al drie jaar bezig met de voorbe-

van alle Leo’s uit de hele wereld. Rondom het programma zijn er

reidingen en natuurlijk worden er, gezien de geringe afstand,

allerlei mogelijkheden om nader kennis te maken met Hamburg.

veel Nederlanders verwacht. Wellicht komt er een speciale

Zowel overdag als ’s avonds. (zie het reisartikel elders in dit blad)

parkeerplaats voor de vele Nederlandse campers. Hoogtepunt

Het volledige programma en een aanmeldingsformulier en

van elke conventie is natuurlijk de Internationale Parade op

verder alle andere wetenswaardigheden kunt u vinden op de

zaterdag 6 juli van 10.00 - 15.00 uur. Elke delegatie hult zich dan

website. Speciaal voor alle Nederlandse Lions die ook graag naar

in de klederdracht van het land. Er is veel muziek, spektakel en

Hamburg gaan, heeft Symone Hoogstins (LC Langedijk) een

gezelligheid en de ontmoeting met alle Lionscollega’s uit de hele

aantrekkelijke en zeer

wereld staat centraal. Loop ook mee met de Nederlandse Lions-

betaalbare, speciale reis

delegatie in deze Parade of Nations. De plenaire zittingen vinden

samengesteld. Voor

plaats in de O2 World-arena, een theater met 16.000 zitplaatsen!

meer informatie:
symone@hoogstin-
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Op de laatste dag, dinsdag 9 juli, is de introductie van de nieuwe

stravel.nl.: Hoogstins van

Internationale President en worden onze zes nieuwe Neder-

LC Langedijk een World

landse Gouverneurs geïnstalleerd. U kunt daar dus bij zijn. Gelijk-

Travel Advisors Meet

tijdig met de Internationale Conventie is er ook een ontmoeting

Friends In Hamburg.

O2 World-arena

www.lcichamburg.com

Redactie: Robert Holl

Microfinanciering voor beginners
Bij microfinanciering zullen de meeste lezers denken aan star-

ook weer terugkomt? Volgens de Stichting samenwerking

tende ondernemers. Bij Lionsclubs die zich kunnen vinden in

Lions NL-Indonesie is dit met haar hulp goed te doen waar het

de gedachtegang van het Platform Lions Microfinanciering

Indonesie betreft en vermoedelijk geldt dat via de contacten

over een ombuiging van de We Serve-gedachte in de richting

van het Platform Lions Microfinanciering ook voor een aantal

van zelfredzaamheid, gaat het veelal om beginners. Van giften

Afrikaanse landen.

à fonds perdu naar mf-projecten.
Maar al doende valt er heel wat interessants te leren op de weg
Hoe pak je dat nu aan in de praktijk?

tussen voornemen en geslaagd project. Veel lezers zullen zich

Om hoeveel clubs het gaat, is niet bekend maar van veel indivi-

de oorspronkelijke aanbeveling van het Platform nog herin-

duele Lions weten we wel dat zij inmiddels een dergelijke

neren om te beginnen met wat ervaring op te doen via de acti-

koerswijziging voorstaan. Maar eerst moet dan wel een aantal

viteiten van de KIVA organisatie. Een zeer beperkte inleg, een

vragen worden beantwoord: doe je het op de Lions2Lions-

duidelijk project, een goede controle op het verloop en 90%

manier zoals LC Krimpen, hoe vind je dan een geschikt project,

kans dat het geld weer terugkeert in de kas van de club. Zou

een geschikte Lionsclub als partner en een betrouwbare

zo niet een prima spaarpotje kunnen worden gevormd als

microfinancieringsinstantie (mfi) die ervoor zorgt dat het geld

opstap naar een echt Lions2Lionsproject?

Redactie: Bert Naarding

Peace Poster Contest Imagine Peace
De afgelopen maanden zijn veel Lionsclubs overal in het land weer actief geweest in de scholen om de
Peace Poster Contest onder de aandacht te brengen. Deze wereldwijde vredesposterwedstrijd krijgt ook in ons
land steeds meer belangstelling en veel Lionsclubs zetten zich elk jaar in om het thema VREDE bij de jeugd meer
inhoud te geven. Dit jaar was het thema Imagine Peace.

Als alle tekeningen binnen zijn, wordt in een feestelijke sfeer
de winnaar bekend gemaakt. In een aantal gevallen hebben de
Lions er zelfs voor kunnen zorgen dat de burgemeester de
winnaars aanwijst. Maar voor dat het zover is, zijn er overal in
het land al zeer deskundige jury’s bij elkaar geweest om de
vaak indrukwekkende werkstukken te beoordelen. Deze jury’s
zijn door de districtscommissarissen Peace Poster Contest zorgvuldig geselecteerd en zij wijzen vervolgens de winnaars aan.
Van elk district gaat vervolgens de winnende poster naar de
landelijke wedstrijd. Een onafhankelijke, deskundige jury kiest
uit de posters van de zes districtswinnaars de beste/mooiste
poster.. Deze poster, de winnaar van Nederland, wordt opgestuurd naar Amerika, en gaat met alle andere posters uit de
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hele wereld naar het gebouw van de Verenigde Naties in New
York. Hier worden ze tentoongesteld en wordt de winnaar van
de mooiste poster van de wereld bekend gemaakt. Wij hopen
natuurlijk dat het een Nederlandse winnaar wordt !

Onze nationale winnaar Peace Poster
Contest komt uit district BZ: Janouk
Uilenreef uit Vorden
Tijdens de nationale Najaarsconventie in Papendal, vond de

De zes winnaars van de districten zijn:

bekendmaking van de Peace Poster Contest 2012 plaats. De
tekening van Janouk Uilenreef werd gekozen tot de beste/
mooiste van het afgelopen jaar. Janouk woont in Vorden, is 11
jaar en zit op de basisschool De Kraanvogel in Kranenburg.
De tekening is een wereldbol die wordt omarmd door een
grote strik van harten. Voor de jury de absolute winnaar uit de
honderden tekeningen die in het land gemaakt zijn. De tekening wordt ook op het omslag van de grote Lions-informatie-

AN: Lotte Groeneveld, Willem Alexanderschool/LC BergenEgmond-Schoorl en LC Kennemerland
AZ: Dionne Valster, OBS Fontein/Alphen a/d Rijn,
LC Alphen aan den Rijn en LC Rhijnhart
BN: Nadia Casteel, CBS de Zuidster/Zwolle, LC Zwolle
Hanzestad

bijbel afgedrukt, zodat elke Lion daar regelmatig naar kan
kijken. Op de VN-dag van 9 maart in Den Haag wordt Janouk
persoonlijk in het zonnetje gezet.

BZ: Janouk Uilenreef, OBS De Kraanvogel/Kranenburg,
LC Bronckhorst
CO: Marleen van Haren, Petrus Bandenschool/Venray,
LC Venray
CW: Jessica Tan, LC IJsselmonde.

Redactie: Bert Naarding en
Wim Smeets

Leoclubs in actie

Nationale Leodag:
succes voor jong en oud!
De Nationale Leodag is een dag waarop Leo’s vanuit het hele
land tezamen komen om zich in te zetten voor een goed doel.
Leoclub Drachten Neiteam mocht dit jaar de organisatie van
deze dag op zich nemen, met als resultaat een dag waarop
(eenzame) ouderen centraal stonden.
Op zaterdag 24 november werden de Leo’s vanuit het hele land
welkom geheten in de kantine van het verzorgingstehuis Lycklama Stins. Onder het genot van een hapje en een drankje, werd
door Andries Ketelaar, voorzitter van Leoclub Drachten, het
dagprogramma bekend gemaakt wat bestond uit: pepernoten
bakken, sjoelen, schilderen, Rummikub, kerststukjes maken en
met als afsluiter een spannende Sinterklaas-bingo. Na de lunch

Sinterklaas en een vrij onhandige Leo Piet.

werd het tijd voor de Leo’s om de handen uit de mouwen te
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steken en schoven de ouderen aan bij de verschillende activi-

De nationale Leodag is door Leoclub Drachten als zeer geslaagd

teiten. Samen met de Leo’s werden mooie kerststukjes gemaakt,

ervaren. Met name het sociale contact tussen ouderen en

heerlijke pepernoten gebakken, fanatiek gesjoeld, Rummikub

jongeren was bijzonder te noemen. Daarnaast zijn tussen de

gespeeld en geschilderd. Het programma werd beëindigd zijn

Leo’s onderling nieuwe contacten ontstaan, wat een mooi

met een heuse Sinterklaasbingo, met als verrassende spelleiders

perspectief biedt voor toekomstige acties.

Leo’s Oldenzaal verkopen
18.000 kroketten!
neergelegd en heeft de Leoclub Oldenzaal met succes de actie
geadopteerd. De opbrengst van de actie gaat dit jaar naar Stichting Kans voor een Kind. Deze stichting vervult individuele
wensen van kinderen uit Twente. Deze kinderen hebben het niet
gemakkelijk door een lichamelijke of psychische probleem, dan
wel door sociale of maatschappelijke omstandigheden.
Het uiteindelijke bedrag van € 6.500 werd met trots overhandigd
door de Kermiscommissievoorzitter. Ook de lokale Kinderboerderij De Höfte kon rekenen op een mooie bijdrage. Vlak voor de
start van de actie werd bekend dat er tot tweemaal toe was ingebroken. Direct werd besloten om de boerderij waar mogelijk te
Dit jaar heeft de Leo Club Oldenzaal voor de 18e keer de traditio-

helpen. Samen met De Höfte is de schade geïnventariseerd en is

nele verkoop van de welbekende Oldenzaalse kermiskroket

vrijwel al het gestolen gereedschap van De Höfte vervangen

verzorgd tijdens het najaarskermisweekend in Oldenzaal. De

door materiaal van de Leoclub Oldenzaal. De eindstand van de

kermiskroket is ongeveer 55 jaar geleden ontstaan toen een

actie was geweldig. Mede door een flink promotiebeleid, een

Oldenzaalse slager kroketten ging verkopen om de stichting

regenvrij weekend en hard werken, staat er een record van

Pater Bernardo in Brazilië te ondersteunen. In 1995, toen alle

18.000 verkochte kroketten op de teller. Op naar de 20.000

wensen vervuld waren, heeft de slager zijn slagersmes naast zich

in 2013!

www.kansvooreenkind.nl

www.dehofte.nl

www.leocluboldenzaal.nl

Tekst:
In deze Lionspuzzel gebruiken we (voornamelijk)
Nederlandse Lionsbegrip

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

Charter Leoclub
De Bourbon Oss

Lionspuzzel

Op 23 februari 2013 is het zover! Na anderhalf jaar hard werken

Horizontaal

Verticaal

aan de oprichting van Leoclub de Bourbon Oss wordt hun char-

1

lionsactiviteiten

2

lionsdistrict

teravond gehouden. Met als thema..., hoe kan het eigenlijk ook

5

soort das

3

koude lekkernij

anders: Chicago aan de Maas! Met dit thema wordt het een crimi-

9

ouderwetse slaapplaats

4

insigne

neel gezellig feest en proberen de Leo’s geld op te halen voor

10 halfbolvormig dak

5

kermen

11 aanwezigheid

6

ondeugende kinderen

12 ambt, taak

7

Lionsclub uit Venray

13 geheel van goden

8

Ethiopië

simpelweg geen geld genoeg voor is. Leo’s hebben zich in ieder

16 race over korte afstand

14 universitair opgeleiden

geval alvast in december ingezet en heel veel kerstcadeaus voor

17 langwerpige vrucht

15 Lionsclub uit Maastricht

deze kinderen ingepakt en zij hebben een kleine financiële

19 geordende lijsten

18 bescheiden

bijdrage geleverd aan de cadeaus!

21 tevens

19 Lionsblad

22 ondergeschikt

20 Lionsclub uit Den Bosch

25 liturgisch hoofddeksel

23 Directorgroep van LCI

26 nabootsing

24 vriend (in aanhef )

Stichting Subajo, een stichting die er voor zorgt dat arme
kinderen uit de regio Oss, Uden en Veghel, wel een kerstcadeau
krijgen en dat ze wel een dagje uit kunnen naar bijvoorbeeld de
dierentuin. Leo’s zetten zich in, omdat er thuis in deze gezinnen

27 Gelderse stad
28 nationale vrijwilligersdag
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Lionagenda 2013
Zaterdag 9 maart Lions VN-dag Den Haag
Vrijdag 15 en zaterdag 16 maart NL Doet
April Symposium Milieu- Mobilising the crowds (info volgt)
Zondag 12 mei Nationale Conventie Zwolle
Vrijdag 5 t/m 9 juli Internationale Conventie Hamburg
Donderdag 31 oktober t/m 2 november Europa Forum Istanbul

www.lions.nl

110AN

Van & over Lions en Lionsclubs

Tekst(bewerking):
Alfred J. Boer

Villa Verkoop voor Valentijn
In het weekend van zaterdag 9 en zondag 10 februari 2013

het goede doel, te weten de Kinderkunstakademie van Maja

wordt de Laarderweg 128 in Eemnes door vrouwen van LC Gooi-

Boot. Hiermee kan ook les worden gegeven aan de kinderen van

land omgetoverd in een echt Valentijnshuis. Als variant op de

Mytylschool de Trappenberg in Huizen. Meer info op de website

succesvolle Garage Sales gaat het deze keer puur en alleen om

van LC Gooiland of neem contact op met Katinka van Ommen,

luxe producten, goede brocante, verrukkelijke lekkernijen en

06-38.222.066.

hebbedingetjes. Alles met het oog op komende Valentijnsdag.
Deze Valentijn Villa Verkoop vindt plaats in het gezellige pand
aan de Laarderweg waar door ‘At Home’ gastvrij onderdak wordt
geboden voor dit hartverwarmend initiatief. Hapjes, drankjes,
levende muziek, proeverijen, kortom een sfeervolle omgeving
voor iedereen om heerlijk rustig rond te neuzen en (Valentijn)
inkopen te doen. Zelfs de villa is te koop via Funda.
Eenmalig!
De Valentijn Villa Verkoop is open op zaterdag van 10.00 tot
18.00 uur en op zondag van 11.00 tot 17.00 uur. De toegang is
€ 2,50. De Gooilandvrouwen hopen goede zaken te doen voor

€ 6.000 voor duofiets
Oostergouw
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Sportieve Unicefloop
in Naarden

De LC’s Zaanstreek & De Banne hebben gezamenlijk € 6.000
opgehaald voor de aanschaf van een duofiets voor verpleeghuis Evean Oostergouw. Het bedrag werd gerealiseerd met een
golftoernooi, dat ondanks de slechte weersomstandigheden
toch kon rekenen op de nodige deelnemers. Na afloop van het
golfevenement stond er ook nog een kunstveiling op het
programma. Voor de bewoners van Oostergouw is de beschikbaarheid van een duofiets een uitkomst; het is vaak de enige
mogelijkheid om er sportief op uit te gaan.

Unicefkanjers aan de wandel

LC Crailo heeft 23 september voor de tweede achtereenvolgende keer in Naarden de Unicefloop gehouden. Evenals
vorig jaar deden meerdere scholen mee aan dit evenement.
Zo’n 150 kinderen hadden het voor elkaar gekregen om zich
te laten sponsoren om voor dit goede doel te kunnen lopen.
Een groot aantal Lions heeft hand- en spandiensten verricht
en heeft hier ook veel plezier aan beleefd. Nieuw dit jaar was
de mogelijkheid om zich digitaal te kunnen aanmelden.
Vlnr: Eric Hoogkarspel (LC Zaanstreek), Theo Schonewille (wijk-manager
Evean Oostergouw), Nel Bak (hoofd activiteitenbegeleiding Evean
Oostergouw) en Dick van Es (vicevoorzitter LC De Banne) zijn blij met de
komst van de duofiets voor de bewoners van Evean Oostergouw

Bovendien is een facebookpagina aangemaakt waarop tientallen foto’s van dit sportieve evenement zijn geplaatst. Met
een opbrengst van bijna € 10.000 is de Unicefloop een groot
succes geworden.

Melvin Jones Award voor Jan-Willem Plug,
LC Bollenstreek
Op 4 december mocht Gouverneur Max

Zijn maatschappelijke betrok-

Gertschtanowitz de eerste Melvin Jones

kenheid blijkt bijvoorbeeld

Award voor een lid van LC Bollenstreek

ook uit zijn activiteiten ten

uitreiken tijdens een feestelijke avond

behoeve van het Corso-

voor de leden en hun partners. Voor

muziekfestival, dat steeds aan

niemand , behalve de gelauwerde zelf,

de vooravond van het grote

was het een verrassing dat deze eer ten

bloemencorso in de bollen-

deel viel aan Jan-Willem Plug.

streek wordt georganiseerd in

Hij is immers al heel lang één van de

de hallen waar de wagens

grote steunpilaren van de club en de

worden versierd. Maar bovenal

motor en stimulator achter veel activi-

is Jan-Willem een impone-

teiten. Zo weet hij op bijzonder overtui-

rende, aardige en belangstel-

gende wijze al tien jaar bedrijven te moti-

lende persoonlijkheid die rust

veren om niet alleen een team af te vaar-

en gezag uitstraalt. Al die eigen-

digen naar het jaarlijkse ludieke golftoer-

schappen zorgen er mede voor dat hij

zich onderscheidt. Het ziet er dan ook

nooi maar deze sfeervolle happening ook

een belangrijke positie in de club

naar uit dat in de toekomst regelmatig

nog eens rijkelijk te sponseren, waardoor

inneemt. De gouverneur memoreerde in

gouverneursbezoek te verwachten is om

in die periode meer dan € 200.000 gedo-

zijn speech de vele maatschappelijke

de grote kwaliteiten van clubleden op

neerd kon worden aan goede doelen.

activiteiten waarmee de LC Bollenstreek

gepaste wijze te honoreren.

Melvin Jones Award voor Jan-Willem Plug

District 110AN houdt goed
bezochte ledenontmoetingsdag
voor de clubs om zich te presenteren en

LC Hoorn
organiseert
boekenmarkt

hun projecten onder de aandacht te

Leden van LC Hoorn De Doelen hebben zich

brengen. Eén club, LC A’dam ‘t IJ verkocht

vorig jaar ingezet voor de organisatie van een

drank ten behoeve van de actie We Serve

boekenmarkt. De grote collectie boeken ging rap

Bubbles en haalde maar liefst € 531 op

van de hand, terwijl ook talloze LP ’s en muziek-

voor het goede doel. Bijzonder ludiek was

instrumenten van eigenaar wisselden. De kas

de door dezelfde club gehouden loterij.

werd aangevuld met sponsorgelden van het MKB

Een zeldzame fles 3 liter Hungaria

in Hoorn. De opbrengst maakte het mogelijk om

DemiSec was de enige prijs. De Amster-

alle kamers van Hospice Dignitas van een koel-

Er wordt aandachtig geluisterd in Club
Nautique

damse kunstenaar Pyotr van Mook had

kast te kunnen voorzien. Onlangs werden deze

deze fles geheel beschilderd. Om half tien

overgedragen aan mevrouw Lenssen, directeur

DG Max Gerschtanowitz mag tevreden

werd het winnende lot getrokken door

van Hospice Dignitas.

zijn met zo’n mooie opkomst en zoveel

Rense de Boer (LC A’dam Zuidas). De clubs

activiteiten in de clubs van District

die zich wilden presenteren werden door

110AN! De in strandpaviljoen Club

Zone 2A-voorzitter en organisator Jan

Nautique te Zandvoort gehouden leden-

Dirk Enschede in groepjes van drie ‘de

ontmoetingsdag trok rond de 100 Lions

vloer’ én de microfoon gegeven. Stof voor

en Leo’s en ondanks dat buiten regen en

een boeiende en vaak verrassende inblik

wind het strand geselde, was het binnen

in de actie-keuken van de clubs in 110AN.

behaaglijk. Men ontmoette elkaar onder

Aan het begin van de avond maakte PDG

het genot van een goed glas en een hapje

Baus van Mastrigt bovendien de Peace

en dan heb je heel wat te vertellen. Na de

Poster Contest-winnaar van het district

verwelkoming door de DG was er ruimte

bekend.
Boekenverkoop voor koelkasten
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Van & over Lions en Lionsclubs
Eind november overhandigden vertegenwoordigers van LC
Aalsmeer Ophelia en LC Aalsmeer een cheque van € 8.000 aan
Daphne Schreuder en Joost Rotmensen van de Guusje Nederhorst
Foundation; het nettoresultaat van de succesvolle derde Lionsgolfdag. De stichting zet zich in voor kinderen die om welke reden
dan ook uit huis zijn geplaatst en in tehuizen wonen. In Nederland
wonen zo’n 32.000 ‘vergeten’ kinderen. Zij wonen in allerlei
opvangcentra door het hele land. Soms zelfs op geheime locaties
om hun veiligheid te kunnen garanderen. De bewegingsvrijheid
en binnenspeelmogelijkheden zijn schaars, waardoor het geen
prettige omgeving is voor deze kinderen. Eind januari 2012 startte
De week van het vergeten kind met als doel de problematiek van
het verborgen kinderleed onder de aandacht te brengen in heel

Jan van Maanen, Daphne Schreuder en Lia Gardenier (r)

Nederland. Op 4 februari - de verjaardag van Guusje – werd de

geweldige dag te bezorgen. De bijdrage van de Aalsmeerse

week afgesloten met een groot feest op elf locaties in het hele

Lionsclubs werd aan dit fantastische doel besteed. Voor meer

land. Het was de bedoeling om die dag zo’n 1.500 kinderen een

informatie: www.guusjenederhorstfoundation.nl.

Sprookjesbundel
Onlangs is het sprookjesboek Het Wijze

bekend maken met sprookjes uit het

daadwerkelijk tot leven komen. Louise

Konijn uitgekomen. Het eerste exemplaar

buitenland.

Schoon tekende voor de illustraties. De
sprookjesbundel kost € 16,95 en is verkrijg-

werd november vorig jaar overhandigd
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aan Milo Schoenmaker, burgemeester van

Vandaar dat het boek allemaal buiten-

Bussum. Het boek is mede tot stand

landse sprookjes kent en kinderen hiermee

gekomen door sponsoring van LC Naarden

sprookjes van over de hele wereld leren

Bussum in de vorm van zowel geld als

kennen. Een bijdrage om de integratie van

diensten. Zo vaardigde de club twee leden

iedereen in onze samenleving te bevor-

af om het uitgeefproces actief te bege-

deren. Daarnaast is er ook veel aandacht

leiden. Het Wijze Konijn is meer dan

besteed aan goede vertalingen. De

gewoon een bundel sprookjes. Het boek

sprookjes zijn door diverse mensen uit

kent namelijk ook een maatschappelijke

verschillende landen opgeschreven en wel

doelstelling: kinderen spelenderwijs

zodanig dat de sprookjes bij kinderen

baar via de boekhandel en het internet.

Het wijze konijn

Koe in Kerk Aartswoud bij elkaar gelachen ....
ja ‘Alles doet ’t nog’
In de afgeladen Kerk van Aartswoud is

De Prinsenstichting gaat tien cliënten met

vorig jaar november heel wat afgelachen.

een verstandelijk beperking in de muse-

250 Mensen lagen regelmatig in een deuk

umboerderij onderbrengen. De opbrengst

door de komische liedjes vol (zelf )spot

van de kaartverkoop maakt het nu moge-

van Vincent Breed en Johan Potter, die

lijk om een klassiek Brandrode koe van

werden begeleid door vijf geweldige

Nederlands ras aan het museum te

muzikanten en samen vormen zij

schenken. En het is ook gelukt om laarzen

Septimbre. En waar komt nu die koe

en kleding voor het werk in de stal te

vandaan?

regelen. Weer slagen de Lions uit Opmeer
er in om samen een project te organiseren,

Het zit zo. LC Opmeer steunt het Rundveemuseum Aart Grootes in Aartswoud.

Lachen, gieren en brullen in de kerk

een gezellige avond voor velen te maken
en tegelijk een goed doel te steunen.

LC Alkmaar Victoria schenkt € 16.000 aan goede doelen
De verdubbeling van het te schenken bedrag

van Kaeskoppenstad.

aan ‘Klas op Wielen’ door de Nederlandse Stich-

Deze organisatie zorgt ervoor dat kinderen

ting voor het Gehandicapte Kind (NSGK) heeft

met een ernstig meervoudige beperking in

even tijd gekost, maar onlangs kon een deel van

een lokaal bij de St. Matthiasschool in

de opbrengst van Kaeskoppenstad door LC

Alkmaar samen met de andere leerlingen

Alkmaar Victoria worden overhandigd. Drie

kunnen genieten van de leuke dingen die een

Alkmaarse doelen ontvingen bij elkaar maar

gewone basisschool biedt. De donatie van

liefst € 16.000. Het gaat om respectievelijk Klas

€ 4000 werd verdubbeld door werd door de

op Wielen, Stichting Fermento en Stichting

Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte

Michael Wings. Het evenement trok voor de

Kind (NSGK). Stichting Fermento, gericht op

vijfde maal weer vele duizenden mensen naar

het aanbieden van dagactiviteiten aan mensen

het Alkmaars centrum. Honderden figuranten en

met een verstandelijke beperking, ontving een

organisatie zet zich in om kinderen tijdens hun

vrijwilligers zorgden ervoor dat de binnenstad

cheque van € 4.000. Met dit bedrag zal bedrijfs-

verblijf in het ziekenhuis draadloos internet aan

het aanzien kreeg van een dorp uit 17e eeuw.

kleding worden aangeschaft. Een derde gift van

te kunnen bieden, zodat zij hun sociale

‘Klas op Wielen’ was één van die goede doelen

€ 4.000 ging naar stichting Michael Wings. Deze

contacten niet hoeven te missen.

Drie cheques met een totale waarde van € 16.000

Eerste serie fruitbomen
geplant in Lions Smulbos

Bridgedrive voor St. Mijn Duin

Zaterdag 1 december is de

de derde keer op rij de jaarlijkse bridgedrive plaats onder auspiciën van

eerste serie fruitbomen

LC Bergen-Egmond-Schoorl. Deze keer was de opbrengst bestemd

officieel geplant in het

voor Stichting Mijn Duin. Deze stichting zet zich in voor het treffen van

Haarlemmermeerse

preventieve maatregelen tegen nieuwe branden in het duingebied. Het

Smulbos. Vijf organise-

is een initiatief van Staatsbosbeheer, PWN, Brandweer Gemeente

rende clubs te weten; LC

Bergen, Veiligheidsregio en Profound.

Vorig jaar november vond in Hotel Zuiderduin in Egmond aan Zee voor

Lisse - De Oude Duinen, LC
Onder bezielende leiding van wedstrijdleider Piet Debets gingen maar

Haarlemmermeer, LC Haarlemmermeer-Ringvaart, LC

H’meer XXY Boom voor boom in de grond

liefst 164 deelnemers enthousiast van start. De heer Geert ten Dam,

Schiphol en LC Haarlemmer-

bestuurslid van stich-

meer XXY, gaan de komende zeven jaren fruitbomen en -struiken

ting Mijn Duin mocht

planten en bovendien zorgen voor het onderhoud.

na afloop een cheque
in ontvangst nemen

In de stromende regen waren ongeveer veertig Lions in touw om de

van € 2.500 terwijl de

grond gereed te maken en de fruitbomen met behulp van gespon-

winnaars van de

sorde boom- en potgrond te planten. Het Smulbos (eigenlijk Bos om

bridgedrivemede

van te Smullen) dat hierdoor zal ontstaan, is een bos vol met natuur-

dankzij de sponsors

lijke lekkernijen als fruitbomen en fruitstruiken en dat aantrekkelijk

met mooie prijzen

wordt om te bezoeken voor zowel de bloesem als het fruit zelf.

Massaal bezochte Bridgedrive

huiswaarts keerden.

Lions en Rotarians werken samen voor Energy 4 Kids
Dankzij de bijzondere samenwerking tussen LC

dixielandband uit Hilversum, een jazzcombo en

Muiden Weesp Vechtmond en Rotaryclub

het koor van de Meiden van de Kade uit

Weesp is de kas van Stichting Energy 4 Kids

Muiden. Leden van Energy 4 Kids verzorgden op

weer aardig aangezuiverd. Beide clubs

hun beurt een presentatie over onderzoek naar

tekenden vorig jaar tijdens een prachtige nazo-

een energiestofwisselingsziekte die kinderen

meravond voor de organisatie van een sprook-

treft waardoor zij veelal niet ouder worden dan

jesachtig evenement in Muiden. Zo’n 450

10 jaar. Mede dankzij de gulle gaven van een

gasten werden verrast door een viertal restau-

aantal sponsors kon een bedrag van maar liefst

rants uit Muiden en Weesp met de lekkerste

€ 5.000 worden overgemaakt op de rekening

hapjes, waarbij beide serviceclubs voor de

van Energy 4 Kids. Het succesvolle evenement

dranken zorgden. Voor de muziek tekenden een

zal dit jaar zeker een vervolg krijgen.

Herengracht Diner te klein!

29

110AZ

Van & over Lions en Lionsclubs

Tekst(bewerking):
Astrid Abbing

Miljoenen D.E. Waardepunten
IJsselLopikerwaard
De Kerstactie van LC Voorburg, het verzamelen van Douwe
Egberts Waardepunten is een groot succes geworden. Wat
begon met een klein oproepje, werd heel snel een landelijke
actie. Mede door de aandacht in Hart van Nederland stroomden
de waardepunten uit heel Nederland binnen. Inmiddels zijn
meer dan 2.000.000 waardepunten bij elkaar gebracht. Binnenkort zullen deze punten worden overgedragen aan Douwe
Egberts. Douwe Egberts de waarde met 10% verhogen. Van de
punten wordt koffie aangeschaft voor de pakketten van de
voedselbank. Meer info: www.lions.nl/voorburg

Aan het tellen leek bijna geen eind te komen

Award van € 10.000 voor KiKa
Na een zeer geslaagde promotie van de
fundraise-actie Naambadges voor KiKa
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tijdens de Nationale Conventie in Arnhem
op 8 december, volgde een spannende
tijd voor Marianne Knijnenburg. Zij is
voortrekker van het fundraiseproject van
LC Voorburg Prinses Marianne en als
senior secretaresse werkzaam bij Houthoff Buruma, vestiging Rotterdam.
Onlangs maakte Houthoff Buruma
bekend, dit jaar het geldbedrag van
€ 10.000 dat zou worden gespendeerd
aan gedrukte kerstkaarten, te doneren
aan een goed doel. Medewerkers die zich
persoonlijk inzetten voor een goed doel,
konden zich aanmelden en zijn in een
heuse campagne de strijd met elkaar
aangegaan om de meeste stemmen.
Marianne meldde KiKa aan en vertelde in
een promotiefilmpje haar collega’s over

Ketelaars neemt de cheque voor het Hospice in ontvangst (Foto Ton Stolwijk)

de activiteiten voor KiKa: met een informatiestand op conventies staan, presen-

Er kon gestemd worden op een van de

ontvangt was KiKa!

taties geven over de naambadges,

in totaal elf goede doelen en op 20

En toen Houthoff Buruma ook nog

mailings versturen enzovoort. Marianne

december werd de uitslag van de

bekend maakte een bedrag van € 1.000

Marianne Knijnenburg met de cheque

verkiezingen bekend gemaakt. Het

aan elk van de andere tien goede

voor Kikamet flyers, KiKa-beren, -vlag en

goede doel dat de meeste stemmen

doelen te doneren, was het feest

-folders.

kreeg en de geldprijs van € 10.000

compleet.

www.lions.nl/voorburg.prinsesmarianne

Slag om Woerden 2012
LC Woerden Castellum Laurum organi-

Dit jaar was de gastspreker Erica Terpstra!

seerde voor de achtste keer de Slag om

Zoals altijd was zij zeer enthousiast en

Woerden, een spelquiz van en voor onder-

heeft in een inspirerende voordracht

nemers.

verteld over haar leven als Olympisch

De 28 deelnemende teams kregen in een

zwemkampioene, politica en nu ook als

spervuur aan vragen te beantwoorden

presentatrice van het programma Reizen

over plaatselijke politiek, het Woerdense,

met Erica. Met veel humor, zelfspot en

geschiedenis, muziek, financieel, sport en

aanmoediging voor de aanwezige onder-

management. Het Futura College Woerden

nemers. Als goede gewoonte bepaalt de

kwam als overtuigende winnaar naar

spreker van de avond waar de opbrengst

voren om de wisseltrofee in ontvangst te

voor bestemd is. Als ambassadeur van het

nemen. Unaniem werd geconstateerd:

Liliane Fonds en Dance4Life sprak Erica de

donatie wordt gedaan. Beide organisaties

‘’Volgend jaar doen we weer mee”.

wens uit dat aan beide fondsen een

ontvingen een cheque van € 5.000!

Erica Terpstra met het winnende teamwijk)

Melvin Jones voor Arie van Noortwijk

Sybrand van Haersma Buma overhandigt de Melvin Jones Award
aan Arie van Noortwijk

De leden van de LC Zeist waren

Zeister Kinderboerderij.

in groten getale aanwezig bij het

Sybrand van Haersma Buma gaf,

afscheid van mede-Lion en char-

op zijn beurt, een kijkje in het

termember Arie van Noortwijk.

Lionsleven op districts- en lande-

Nestor Lion Berto Dijkstra

lijk niveau en suggereerde

vertelde met waardering over

enkele rollen die de club daarin

drie Lionsprojecten waar Arie

zou kunnen spelen. Daarna over-

zijn ervaring als architect en

handigde hij Arie de Melvin

bestuurder heeft ingezet: de

Jones Award. Een van de

huisvesting en begeleiding van

hoogste onderscheidingen die

de nieuwe Ziekenhuis Omroep

een Lionslid ten deel kan vallen.

Zeist, de inrichting van een

Arie wil tenslotte graag één

vakantieverblijf voor astmatische

advies meegeven: bevorder en

kinderen op landgoed Heide-

koester het belangrijkste

stein en de bouw van een

element van de club: de onder-

nieuwe quarantainestal voor de

linge vriendschap!

Lionsbos Lansingerland
Na bijna drie jaar voorbereiding heeft LC Berkel en Rodenrijs, een convenant gesloten met de gemeente Lansingerland voor de aanleg van
‘Lionsbos Lansingerland’ in het AMG Schmidtpark. Inwoners en
bedrijven van Lansingerland of anderen, die betrokken zijn met de
gemeente, kunnen een boom planten. Een boom om te vieren, te eren
of te gedenken. Wie een boom wil adopteren kan kiezen uit diverse
boomsoorten. Op dit moment wordt het terrein ter grootte van ca. 1
hectare plantgereed gemaakt. In maart en september worden de
bomen geplant door de Lions Berkel en Rodenrijs, samen met diegene
die een boom adopteren.
LC Berkel en Rodenrijs verzorgt de bomen, het planten, de materialen
en staat het eerste jaar garant voor de bomen. De gemeente Lansingerland verzorgt het onderhoud van het Lionsbos en staat garant voor het
onderhoud de komende 30 jaar. Voorlopig is in het eerste deel ruimte
voor ca. 70 bomen.

De eerste bomen zijn gepland in het Lionsbos Lansingerland
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Van & over Lions en Lionsclubs
Kerstbingo en wijnactie LC Krimpen aan den
IJsselLopikerwaard
LC Krimpen aan den IJssel ging eind 2012
nog tweemaal ‘los’ met acties voor het
goede doel. Naast de traditionele Kerstbingo bemanden clubleden een marktkraam in het kader van de jaarlijkse Lionswijnactie.
De volledige opbrengst van de Lions Kerstbingo komt voor de achtste maal in
successie ten goede aan de Stichting
Belbus Krimpen aan den IJssel. Het winkelend publiek op de wintermarkt in winkelcentrum Crimpenhof kon kennismaken
met het werk van de Lionsclub en direct
flessen wijn aanschaffen. Inmiddels is het
totaal de duizend flessen gepasseerd. De
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Ook de kerstman bezocht de marktkraam voor de verkoop van wijn voor het goede doel

opbrengst van deze Lionswijnactie wordt

Bekende voorbeelden daarvan zijn het

pense bejaarden naar een speciaal Lions-

voor het overgrote deel benut om diverse

jaarlijkse ‘middagje uit’ voor bewoners van

concert in Den Bosch. Bij deze evene-

zogenoemde We Serve-activiteiten van de

gezinsvervangend tehuis De Zwaluwhof

menten hoort traditiegetrouw ook een

club financieel mogelijk te maken.

en de eveneens jaarlijkse reis met Krim-

feestelijke maaltijd.

Hoge opbrengst Lionsgala voor lokale doelen Lopikerwaard
Het galafeest dat Lions Club IJsselstein

een fantastische avond beleefden. De

stand houden van een speeltuin in het

Lopikerwaard in september hield ten bate

opbrengst wordt voor het grootste

Kloosterplantsoen te IJsselstein;

van een viertal lokale doelen, heeft een

gedeelte geschonken aan een viertal

2. de Stichting Omnisport Benschop, die

netto-opbrengst van ruim € 30.000 opge-

goede doelen.

zich inzet om kinderen met een beperking de kans te geven te kunnen sporten;

leverd. Voor deze avond was het Cals
College te IJsselstein omgetoverd tot een

1. de Stichting Speeltuin Kloosterplant-

3. “Kinderen op Stap”, een initiatief van

feestelijke locatie, waar ruim 160 gasten

soen, voor het realiseren, beheren en in

enkele ouders in samenwerking met
Dorpsvereniging Polsbroek;
4. de Stichting Leergeld IJsselstein, die
kinderen van ouders met een minimuminkomen de mogelijkheid biedt samen
met leeftijdgenoten activiteiten te
ontwikkelen op het gebied van sport,
cultuur en muziek.
Het galafeest was in de vorm van een
diner dansant, waarbij tussen de gangen
van het diner een loterij en een veiling
georganiseerd werden. De veilingmeester
veilde de 15 kavels die alle belangloos ter
beschikking waren gesteld door particulieren en bedrijven waaronder een uniek
kunstwerk van de IJsselsteinse kunstenaar
Charles Lagendijk.

110BN
Tekst(bewerking):
Bert Naarding

LC Westerkwartier op Adventsmarkt in Bremen
Het was op zondag 2 december voor een
zestal leden van LC Westerkwartier vroeg
opstaan. De zes waren de kwartiermakers voor de deelname aan de Adventsmarkt van 13 Bremer Lionclubs in de
Kontorhalle, grenzend aan de grote
Kerstmarkt op het Marktplein van
Bremen. Het was de 2e keer dat deze
club met hun Jumelagepartne, LC Zeven,
deelnam aan deze markt met als motto
Bremer Lions helfen Bremer Kindern.
Aanleiding tot deelname was een
oproep van PDG 110BN, George Hooijer,
om te helpen de stagnerende jumelage
weer wat vlot te trekken. Cor van der
Veen meldde zich aan en wist de club

De stand van LC Westerkwartier en LC Zeven op de Adventsmarkt

mee te krijgen in dit experiment. Ook de

spoedig en een half uur voor het einde

name. Een van de opmerkingen was:

LC Zeven stond positief tegenover dit

van de markt (18.00 uur) was de handel

“Het was geweldig dat jullie weer

plan. Evenals vorig jaar bestond de

aan de man/vrouw gebracht. Het leverde

present waren. Ik weet zeker dat

handel uit droge Groninger Metworst,

een bedrag op van € 412. Dit kwam ten

iedereen er mee zal instemmen om jullie

Zoute Haringen uit Lauwersoog , Jenever

goede aan het Maedchenhaus in

ook weer voor 2013 uit te nodigen. In

en Fladderak van een bekende Lion uit

Bremen.

iedere geval is jullie bijdrage een grote
verrijking voor onze Adventsmarkt.”

Groningen. Om 9.00 uur kon met het
opbouwen van de kramen worden

Na afloop waren er veel positieve

En dus volgend jaar weer op naar

begonnen. De verkoop verliep voor-

geluiden over de Nederlandse deel-

Bremen !

LC Surhuisterveen De Leijen organiseerde
Benefiet Concert
Op 22 december is onder auspiciën van

ciert wetenschappelijk onderzoek naar

van deze unieke avond geheel ten bate

LC Surhuisterveen-De Leijen een fantas-

deze ziekte. Daarom komt de opbrengst

van deze Stichting.

tisch Benefiet Kerstconcert gehouden ten
behoeve van de Stichting Hartedroom.
Alle artiesten te weten, Gezina van der
Zwaag, Brassband Blaast de Bazuin en
Vrouwenkoor Noaten Op’e Sang
verzorgden een fantastische muzikale
avond in De Flambou te Surhuisterveen.
Stichting Hartedroom zet zich in voor een
kleine 1.000 kinderen in Nederland die
lijden aan cardiomyopathie (ernstige vaak
aangeboren hartspierziekte). Bijna de
helft van deze kinderen sterft binnen 5
jaar of kan alleen verder leven na een
harttransplantatie. De Stichting Hartedroom wil dit graag veranderen en finanHet sfeervolle Kerstconcert in de Flambou (Foto A. Scales)
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Van & over Lions en Lionsclubs
Boomplantdag op Landgoed Nienoord in Leek
Op zaterdag 10 november vond in Leek

daar op een voormalig voetbalveld een

mers ontvingen een Certificate of Partici-

een boomplantactie plaats. Deze actie

aantal bomen te planten en rond deze

pation. Na de lunch werd er nog een

werd georganiseerd door Lions van het

nieuwe aanplant rustieke beschermende

bezoek gebracht aan de fraaie histori-

Duitse district 111NB, Niedersachsen

omheiningen aan te brengen. Na een

sche Kerk in het nabijgelegen Midwolde.

Bremen, en ons district 110BN. Hiermee

welkom met koffie en koek hield de

Rond 3 uur vertrok het gezelschap met

werden tegelijk twee wensen vervuld. In

wethouder van Openbare Werken –

een voldaan gevoel huiswaarts. Een

de eerste plaats werd voldaan aan het

Tanja Haseloop – een korte toespraak,

voorbeeld van het in stand houden van

verzoek van de Past International

waarbij ze onder andere meedeelde dat

onderling begrip tussen de volkeren van

Director, Wing-Kun Tam om wereldwijd

een van de te planten bomen een Kauka-

de wereld.

een miljoen bomen te planten, ander-

sische Vleugelnootboom was.

zijds om de banden tussen de twee
districten weer nieuw leven in te blazen

Na twee uren van spitten, spij-

en daarbij de clubleden ook meer te

keren, zagen en ook veel

betrekken.

gepraat, werd de lunch gebruikt,
waarbij de DG’s het woord

Cor van der Veen, Jumelagecommissaris

voerden en de initiator, PDG –

van district 110BN, had de Gemeente

George Hooyer- meedeelde dat

Leek, zijn oude werkgever, voor een

de eerder genoemde noten-

project op het landgoed Nienoord weten

boom volgens zijn informatie de

te strikken en kon op deze donkere

15 miljoenste boom was van de

zaterdag 27 Lions in Leek ontvangen om

Plant a Tree-actie. De deelne-

De enthousiaste Duitse en Nederlandse planters

LC Ljouwert ‘80 overhandigt € 2.000 aan manege
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De zeer actieve club LC Ljouwert ‘80

revalidatiecentrum Lyndenstein en is

organiseerde het Golftournooi Friesland,

aangesloten bij de Federatie Paardrijden

dat in oktober gespeeld werd op de

voor Gehandicapten. De manege is een

banen van Lauswolt. De opbrengst van

stichting en krijgt geen overheidssteun.

dit golftournooi is bestemd voor de

Ze is naast de lesgelden geheel afhanke-

Manege Onder de Linde in Beetster-

lijk van donaties en giften.

zwaag, een unieke plek in de provincie

De opbrengst van het golftoernooi van

waar op therapeutische en recreatieve

€ 2.000 is voor de aanschaf van nieuwe

wijze paard gereden kan worden. De

computers.

manege werkt nauw samen met het
Trotse Ans Hoekstra-Dekker,
voorzitter van de Manege

‘Ga mee als vakantievrijwilliger!’
gratis advertentie

‘Hoi ik ben Geert en ik ga al jaren mee met de vakantiereizen
van het Nationaal Epilepsie Fonds. Deze vakanties zijn speciaal
voor mensen met epilepsie die niet zelfstandig op reis kunnen.
Vrijwilligers zijn daarbij onmisbaar! Ga jij een week met ons mee?’
Meer informatie?
Kijk op www.epilepsiefonds.nl
of bel 030 63 440 63.
Geert, deelnemer vakantiereizen

Postbus 270 - 3990 GB HOUTEN - giro 222111 - www.epilepsiefonds.nl

Ljouwert Culinair 2012: € 20.000 ingezameld voor
goede doelen
Begin september is voor
de tiende maal het leukste
culinaire evenement van
Leeuwarden gehouden:
Ljouwert Culinair.
Dit jaar hebben maar liefst
22 restaurants deelgenomen aan dit driedaagse
evenement. Ljouwert Culinair vormt voor de restaurants dé kans
om aan het Leeuwarder publiek te tonen wat zij op het gebied
van culinaire lekkernijen in huis hebben. Dit varieerde van sushi
tot gemarineerde kalfsrack en truffel van hangop en witte
chocolade.
gekocht. De helft van dit bedrag wordt ingezet om kinderen in
Maar het evenement dient hiernaast nog een breder doel, zowel

Suriname een jaar lang te voorzien van een warme maaltijd op

in Leeuwarden als internationaal. De opbrengst voor de goede

school. Verder heeft het Ronald McDonaldhuis Friesland een

doelen bedroeg dit jaar € 20.000. Dit geweldige bedrag kon

bedrag van € 5.000 ontvangen en de Stichting SUN eenzelfde

worden opgehaald doordat het evenement ontzettend goed

bedrag. De LC Ljouwert ’80 en LC Oostergo zijn uiteraard uiter-

werd bezocht en veel mensen een hapje en een drankje hebben

mate trots op deze uitkomst. Proficiat!

Volop genieten op de Friese wateren
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De altijd zo actieve heren van LC
Wolvega, organiseerden onlangs een
drie dagen lange boottocht voor de
bewoners van het verpleegcentrum
Lindestede van Meriant in Wolvega. Elke
dag ging er een andere groep bewoners
mee. De bewoners werden met aangepast vervoer, de Griffioenbus, vervoerd
van en naar Echtenerbrug. Daar lag het
kajuitmotorjacht van de Stichting
Aangepaste Watersport Friesland (SAWF)
aangemeerd om de gasten met begeleiders van Lindestede en een paar leden
van de Lionsclub een tocht van vijf uur
over de Friese kanalen, vaarten en meren
te bezorgen.
De kosten werden gesponsord door LC

Helaas is de 5 uur durende vaartocht alweer afgelopen (Foto Lenus van den Broek)

Wolvega en Lindestede zorgde voor
lunchpakketten. SAWF is ontstaan uit de

geheel ingericht voor mensen met een

schippers Bob Peelen, oud lid van LC

behoefte om mindervalide mensen de

handicap en heeft alle voorzieningen. De

Wolvega en Leo Mos, die dit beide doen

mogelijkheid te bieden volwaardig deel

bewoners van Lindestede genoten volop

als vrijwilligerswerk, fungeerden als

te nemen aan de watersport. De boot is

van deze aangeboden vaartocht. De

uitstekende gastheren.

Van & over Lions en Lionsclubs
Kleurrijk sponsordiner voor Gasthuis Groningen
levert € 33.000 op
De ruim 250 gasten konden worden onthaald op een goed diner,
dankzij de zeer welwillende medewerking van velen, waaronder
de Middelbare Hotelschool van het Noorderpoort College en
cateringbedrijf Bos & Bos. Vesta woninginrichting stelde de
feestruimte belangeloos ter beschikking en Opera della Casa en
het symfonieorkest De Harmonie zorgden voor de muzikale
omlijsting. De verschillende onderdelen van de avond werden
op voortreffelijke wijze door ceremoniemeester Harm Post aan
elkaar gesmeed. De avond werd afgesloten met een veiling van
bijzondere kavels door de vaardige hand van veilingmeester
Johan van der Hende.
LC Groningen Pronkjewail pakte op 17 november groots uit met
de viering van haar vierde lustrum. Bij een lustrumfeest hoort
natuurlijk een feestelijk geschenk, maar niet voor deze club zelf.
In dit lustrumjaar werd het feest gecombineerd met een groots
opgezet sponsordiner voor het Gasthuis Groningen.
Stichting Gasthuis Groningen vormt één van de zeldzame
hospices, dat geen gebruik maakt van de AWBZ gelden. Zo
behoudt het Gasthuis haar vrijheid bij het ondersteunen van
haar gasten in hun laatste levensfase en kunnen daardoor een
maximaal gevoel van huiselijkheid bieden. Het Gasthuis is dan
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ook afhankelijk is van fondswerving en donaties en bijdragen in
natura door vele vrijwilligers.

Vreemd symbool bij
LC Dokkum-Bonifatius
Nadat de avond op passende wijze werd beëindigd met het
Gronings Volkslied kon president Jan Winters namens LC
Groningen Pronkjewail een cheque van ruim € 33.000 overhandigen aan Willemien Lenstra van het Gasthuis Groningen.

Foto Anne Pieter Wienia

Bridgedrive LC Hogeland

Bij de installatie van voorzitter René Moorman van LC

De jaarlijkse bridgedrive, georganiseerd door LC Het Hogeland

Dokkum-Bonifatius, is blijkbaar iets mis gegaan. Gaat

heeft dit jaar bijna € 1.300 opgebracht. Het bedrag wordt

het op de achtergrond nog goed met de Lions L, op

opgesplitst; een deel gaat naar de Voedselbank in Baflo en een

de halsketting is een merkwaardige vervorming te

ander deel naar het Zeemanshuis in de Eemshaven. Hier delen

zien…...

ze kerstpakketten uit voor zeevarenden van overzee.

110BZ
Tekst(bewerking):
Jan Kappers

Actieve wilgenknotters in Maarn-Maarsbergen
Een zaterdagochtend vroeg, half november. Voor de Lions uit
Maarn-Maarsbergen staat ‘natuurbeheer’ op het programma.
Het knotten van wilgen op het terrein van kaasboerderij De
Weistaar aan de rand van de Utrechtse heuvelrug. Meer dan 15
actieve Lions krijgen eerst deskundig les over hoe wilgen
geknot moeten worden, ‘zie het maar als een mooi alternatief
voor een bezoek aan de sportschool’. Het is grappig om te zien
hoe groepjes zich automatisch formeren en met elkaar ‘de
boom in gaan’. Zagen, knippen, sjouwen en opruimen. Er wordt
heel wat bij elkaar geknot. Aan het eind van de ochtend zijn er
zo’n 30 wilgen ontdaan van hun kruin, voorwaar geen slechte
prestatie voor een stelletje amateur wilgenknotters!

Sportieve actie en praktische hulpverlening van de LC Maarn
Maarsbergen. “Gewoon doen”

In Duiven slaan Lions en Rotarians de handen ineen
Samen met de Rabobank en heel veel vrijwilligers slaan LC

aangepakt’, zegt Lions president Stephan Kusters vol trots.

Duiven en de Rotaryclub uit die plaats de handen ineen om in

‘Iedereen heeft hart voor de zaak en wil dat het slaagt’.

Duiven jong en oud een dikke maand schaatsplezier te

Kinderen kunnen kennis maken met het schaatsen, de ijsbaan

bezorgen. Al voor de 5e keer is er sprake van een geslaagde

is gewoon niet meer weg te denken. Wat samenwerken als niet

decembermaand. ‘Gebroederlijk worden allerlei karweitjes

vermag.
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IJsbaan van 650 m² met daarnaast een horecapaviljoen en aparte
kinderbaan

Activiteiten zoals Disco-on-Ice, schaatsclinic door Barbera de Loor, op
zondagen live muziek

LC Epe steunt Project Stichting Koppel
Met de opbrengst van € 12.000 van een Haringparty, georganiseerd door de LC Epe, kan het nieuwe project AanZet Jong van
Stichting Koppel worden vervolgd. Het project is opgezet voor
jongeren met een lichte verstandelijke handicap, die door
beroepskrachten worden begeleid. De bijdrage van de ouders
is niet voldoende om alle kosten te dekken. In zogenaamde
koppellocaties kunnen deze jongeren die vaak elders op school
gaan contacten leggen met leeftijdgenoten in hun eigen
woonplaats. De manager van de Stichting maar ook de ouders
steken hun blijdschap met de gift van de Lions niet onder
stoelen of banken.
Edo Knoppert (links) en At Zeiltra (midden) overhandigen namens de LC
Epe de cheque aan manager Jan de Graaf (rechts) van stichting Koppel

Van & over Lions en Lionsclubs
Lions Markelo-Lochem zetten wooncentra in kerstsfeer
De bewoners van de woonzorgcentra Anholtskamp in Markelo
en Gudula in Lochem zijn onlangs verrast met fraaie kerstversieringen. De leden van de LC Markelo-Lochem Mixed wilden graag
een steentje bijdragen aan de jaarlijks kerstgezelligheid binnen
de woonzorgcentra. Tijdens de clubavond hebben ze onder
deskundige leiding ruim twintig creatieve kerststukken
gemaakt. De Lions lieten zich daarbij inspireren door een
speciaal voor deze gelegenheid vervaardigd voorbeeld van Cora
aan de Stegge van Bloomingcraft Markelo. De bewoners en het
personeel van Anholtskamp en Gudula waren in hun sas met de
kerststukken.
Lions aan het werk met kerststukjes voor zorgcentrum Anholtskamp

LC Nijkerk helpt het Toon
Hermans Huis Amersfoort

Lions Zutphen organiseren
Groot Zutphens Dictee

Door het organiseren van benefietdiners Proef ’t Voorjaar en Proef
de Herfst heeft de LC Nijkerk een substantieel bedrag kunnen
overhandigen aan het Toon Hermans Huis in Amersfoort. Een vrijwilligersorganisatie waar mensen met kanker, hun naasten en
nabestaanden in een veilige en warme sfeer een breed aanbod
aan ondersteuning kunnen vinden. De bijdrage van de Lions is
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speciaal bedoeld voor de ondersteuning van kinderen en
jongeren die te maken hebben met kanker in het gezin.

Gespannen gezichten tijdens het vierde Groot Zutphens Dictee
(Foto Patrick van Gemert/Zutphens Persbureau)

Voor de vierde keer organiseerde LC Zutphen-Kattenhaven het
Groot Zutphens Dictee. Het dictee had als thema Muziek in
Zutphen. Vier Lions, te weten Jaap Pott, Jody Hagenbeek, Michel
Groothedde en Fiona de Heus stelden het dictee samen. De
Zutphense schrijver en sociologe, Jolande Withuis, onder meer
bekend door haar biografie over Pim Boellaard, las het dictee op 22
november voor.
“Ludwig van Beethoven, begonnen als laatclassicistische stilist,
maar bovenal virtuoos componist van revolutionaire symfonieën,
werd volgens een wijdverbreide mythe tweeënhalf jaar later dan
zijn officiële doopakte beweert, geboren in het louche logement De
Franse Tuin te Zutphen”. Zo luidde de eerste zin. De opbrengst ging
Bij het Toon Hermanshuis, vlnr: Gerda Tijmensen (lid K&J-cie), Piet Wassink
(bestuurslid huisvesting THHA), Karen Rutgers (directeur THHA) en Richard
Gerritse (lid LC Nijkerk)

naar het Zutphens Cellofestival.

Beursvloer Hoevelaken 2012 daverend succes
Op 10 oktober beleefde de gemeente

opknappen van de accommo-

Nijkerk een geweldige

datie. De lokale boekhandel

primeur. De eerste

houdt voor kinderen van basis-

maatschappelijke

school ’t Blokhuus een voor-

beursvloer Hoevelaken

dracht over opera en de lokale

vond plaats en leverde

supermarkt Jumbo ondersteunt

maar liefst 85 matches op tussen maat-

de werving van nieuwe leden

schappelijke instellingen/verenigingen en

voor de vrijwillige brandweer

lokale ondernemingen. Daarmee reali-

door het plaatsen van een

seerde de organiserende LC Hoevelaken

display in de winkel. In ruil daar-

wederom een fantastisch evenement van

voor krijgen de supermarktme-

Beursvloer Hoevelaken. Onder toeziend oog van de pers en
een Lionshoekvrouw wordt een match beklonken bij de
aanwezige notaris

grote betekenis voor de lokale gemeen-

dewerkers een veiligheidsin-

schap Hoevelaken.

structie aangeboden.

Vele prachtige deals trokken aan de notaris

Hoofdsponsor Rabobank ondersteunt de

ondersteund door de accountants van

voorbij. De lokale peuterspeelzaal Klavertje

instelling voor maatschappelijke hulpver-

Meeuwsen ten Hoopen bij de aanleg van

4 vond Lionsleden en een aannemer

lening Sigma met een training voor

een terras, toch niet een alledaagse activi-

bereid om haar te ondersteunen bij het

ouderen op het gebied van internetban-

teit voor accountants.

kieren en het Hospice Nijkerk zal worden

Oud DG Jeanette Peters krijgt twee awards
Jeanette Peters, die als DG van BZ110 afgelopen jaar een buitengewoon positieve bijdrage heeft geleverd aan het sturen en besturen
van het district, is benoemd als Melvin Jones Fellow. Uit handen van
de huidige DG Gerrit Bakker ontving zij tijdens de districtsconventie
op 5 november de onderscheiding. Naast het district was Jeanette
ook actief bij het Europa Forum in Maastricht en heeft zij zich binnen
Lions Nederland ingespannen om het Lionsgedachtengoed uit te
dragen. En dat is nog niet alles. De Past International President, Dr.
Wing-Kun Tam, heeft besloten Jeanette Peters de IP Appriciations
Award te overhandigen. Een Lion om trots op te zijn!
DG Gerrit Bakker overhandigde de IPAA aan PDG Jeannette Peters-La Brijn
(Foto Jaap Vreeken)

Running Dinner in Borne
Negen restaurants in Borne en omgeving werkten mee aan het
running dinner, een inmiddels fameus evenement georganiseerd
door de Bornse Lions. Het dinner bestond uit een ontvangst, het
eigenlijke running dinner en de gezellige afterparty.
De opbrengst, groot € 7.500, ging naar twee doelen. De Stichting
Twentsewens Ambulance, voor de aanschaf van een speciaal voor
het vervoer van kinderen ingerichte ambulance, en de Stichting
Passion for People, voor het realiseren van een goed geoutilleerde
verloskamer in het Trinity Hospitaal te Muona in Malawi.
Trotse Bornse President Tim Hermans overhandigde de cheques
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110CO

Van & over Lions en Lionsclubs

Tekst(bewerking):
Wim Smeets

Installatie twee keygroups in 110CO
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Op 30 oktober werd de keygroup LC Maas Dieze Crevecoeur

tier van Arnhem. Hiermee is het aantal clubs in oprichting

geïnstalleerd en op 5 november was de installatie van LC Kwar-

gestegen naar zes.

Geslaagde 18e Draaiorgel
Bridgedrive LC Tiel

Integratie wordt steeds
belangrijker

Zaterdag 10 november heeft de 18e Draaiorgel Bridgedrive

Vanuit district 110CO zijn zowel op het Europa Forum 2011 in

van LC Tiel plaatsgevonden. Het was een zeer geslaagde dag,

Maastricht als op het Europa Forum 2012 in Brussel in work-

perfect georganiseerd en gehouden in een goede ambiance.

shops internationale culturele verschillen toegelicht. Naast

Maar liefst 84 paren spanden zich in om geen manche te

samenwerking met Belgische Lions wordt intensief contact

missen.

onderhouden met Duitse Lions. Doelstelling is om van elkaar

De opbrengst van € 3.850 zal verdeeld worden over drie

te leren en, gesteund door inzicht in culturele verschillen, de

goede doelen, te weten: Inloophuis Tiel, Ziekenomroep Tiel

individuele Lionsclubs te doen groeien door het opnemen van

en Vervoer van zieken naar een concert in Nijmegen met

nieuwe Nederlanders. Nadere informatie is op te vragen bij

medewerking van het Rode Kruis.

paul.grol@telenet.be of prhvdmeulen@onsbrabantnet.nl of
vkconsult@tiscali.nl.

Charity expositie Krefeld
Op 27 en 28 oktober vond in Haus Greiffenhorst in Krefeld in
Duitsland een expositie plaats ten bate van de Stichting Engel
gibt es überall. Deze Stichting wil voor kinderen uit achterstandsgezinnen het leven een beetje aangenamer maken door
hen te voorzien van praktische zaken zoals een winterjas, een
fiets, een nieuwe bril of door hen een dagje mee uit te nemen
naar het circus.
De expositie kende een markante Lionsinbreng. Uit Nederland
exposeerde Machteld van Leeuwen, key member van LC Uden
Ceres i.o. en uit Duitsland was dat Ingrid Stermann, die ook de
initiatiefneemster van de expositie is. Het idee is ontsproten
tijdens de Internationale Lions Conventie in Bangkok.
Genoemde Stichting is er € 7.000 beter van geworden.

Kerstconcert LC Boxtel Belles Amies
Op zondagmiddag 23 december werd het inmiddels traditionele kerstconcert door LC Boxtel Belles Amies, in de St. Theresiakerk in Lennisheuvel, gehouden. Tijdens dit concert werd
harpiste Harmke Brouwer begeleid door de jonge zangeres
Muriel van Eersel en fluitist Harrie van Oirschot. Er werden
werken van Fauré, Debussy en Gershwin gespeeld.
De opbrengst, € 4.000, komt ten goede aan WensAmbulance
Brabant. Vrijwilligers van de WensAmbulance vervoeren
mensen die niet lang meer te leven hebben en helpen zo een
laatste wens te vervullen. Bijvoorbeeld nog één keer het ouderlijk huis zien of op bezoek bij familie.

LC Wittem-Neubourg verkoopt wafels voor Bernardusschool
Dit jaar zette de LC Wittem-Neubourg zich in voor de Bernar-

Wellicht extra gemotiveerd door de verplichting dat de niet-

dusschool in Gulpen, waar 150 kinderen uit het Heuvelland

verkochte wafels door de Lions moesten worden afgenomen,

passend onderwijs volgen. Het is inmiddels een goede traditie

werden alle verkooptrucjes uit de kast gehaald. Ruim € 1.000,-

dat de LC Wittem-Neubourg op de Hubertusmarkt in Gulpen,

kon aan een eerdere actie worden toegevoegd om de inrich-

die jaarlijks 30.000 bezoekers trekt, wafels verkoopt.

ting van de leer- en werkkeuken voor het passend onderwijs
aan te schaffen.

LC Venray beëindigt de
ProminentenKunst gala’s

Rad van Fortuin in Eijsden
Bij Lions Eijsden/Mergelland werd de clubavond tot voor kort
altijd afgesloten met een loterij onder de aanwezigen. De

Na vier zeer succesvolle edities van het ProminentenKunst

opbrengst daarvan wordt jaarlijks besteed aan de feestelijke

Dinner & Dance Gala heeft LC Venray besloten op zoek te gaan

activiteiten rond de presidentswissel.

naar een nieuwe fondsenwervingsactiviteit. De vier tweejaarlijkse edities van het ProminentenKunst Dinner & Dance Gala

Omdat de club van mening was dat er maar eens wat nieuws

hebben in totaal € 180.000 opgebracht. Dat bedrag is ten goede

moest komen, heeft een handig clublid een rad van fortuin

gekomen aan het Tesselhuus, Stichting On Wheels en Spieren

vervaardigd met LED-verlichting. De avonden worden nu afge-

voor Spieren. Alle drie de Stichtingen zijn gericht op hulp aan

sloten met een flinke draai aan het rad, waarvoor de grootste

jongeren die lijden aan spierdystrofie. Tijdens de P en K Dinner &

‘raddraaier’ van die avond wordt uitgekozen. Het rad wijst dan

Dance Gala’s werden schilderijen, gemaakt door prominente

aan wat de inleg zal zijn. De informatie vermeldt niet of het rad

Nederlanders, geveild. In totaal hebben 47 prominenten uit de

tenminste dezelfde opbrengst moet leveren als de loterij.

muziek, sport, theater en politiek schilderijen gemaakt.
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Van & over Lions en Lionsclubs
Donaties voor hospice en Vinckenrode
Leden van LC Dommel & Aa reikten tijdens

€ 12.500 voor de Stichting Vrienden van het

de ladies night in verpleeghuis Liduina

Hospice.” Het geld wordt gebruikt om de

cheques uit aan vertegenwoordigers van

diverse ruimtes in te richten.

het hospice en woonzorg-centrum Vinckenrode. Om de bedragen bij elkaar te krijgen,

Ook Steven van Groeningen mocht als

organiseerde de club diverse activiteiten.

president van de Lionsclub een goed doel
uitkiezen en koos voor woonzorgcentrum

De president van de vereniging kiest

Vinckenrode. Locatiedirecteur Jan Kees

jaarlijks een goed doel waar de leden zich

Metz nam € 10.000 in ontvangst; bestemd

voor inzetten. Oud-president Wim

voor de aanleg van de binnentuin. “We zijn

Ketelaars koos het nieuw te bouwen

er ontzettend blij mee”, aldus Metz, “de

diging kreeg het gezelschap een rondlei-

hospice als doel. “We hebben onder meer

bewoners van de psychogeriatrische afde-

ding door het toekomstig hospice. Een

een mosselavond georganiseerd”, blikt

ling zitten met mooi weer regelmatig in de

groot deel is inmiddels klaar, alleen de huis-

Ketelaars terug, “alle activiteiten hebben

tuin. We willen dit geld gebruiken voor een

kamer en tuin moeten nog worden gereali-

uiteindelijk gezorgd voor een bedrag van

waterpartij en een volière.” Na de overhan-

seerd.

Ketelaars neemt de cheque voor het Hospice in
ontvangst (Foto Ton Stolwijk)

Lions actief voor de voedselbank
De LC’s LC Heerlen Landsfort, Leo club

doen. Dat gebeurde op alle plekken over-

Heerlen, LC Schinnen Onderbanken, LC

weldigend. Er waren zelfs mensen die hun

Sittard Geleen en Leo club Sittard hielden

rijkelijk gevulde boodschappenwagen

op 15 december een grote inzamelactie

achterlieten. De regionale kranten

voor de voedselbank Zuid-Limburg.

schreven vol lof over de geefbereidheid
van de mensen en de actie van de ruim
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honderd Lions. Samen met de inbreng van

Vestigingen van AH en Plus uit de regio
ondersteunden de actie. Aan het winke-

de supermarkten werden aldus

Lions actief voor de voedselbank

315 veilingkratten gevuld en naar de

lend publiek werd, middels een stenciltje,
gevraagd één levensmiddel extra te kopen

en dat in de kratten van de Lionsclubs te

voedselbank gebracht.

Parkgolf in Eindhoven

Nuance….

LC den Elzent en LC de Keersop organiseerden op 29 september

LC Kempenland heeft besloten, zo valt te lezen in hun

wederom het populaire Parkgolf op een geïmproviseerde baan in

Leeuwenbekje, het 9e lustrum niet uitbundig te

hartje stad. De vele golfers waren goed voor een opbrengst van

vieren, maar gepast…..

€ 5.000, bestemd voor Stichting Leergeld en Scouting Roosevelt.

Leoclubs Heerlen en Sittard organiseren dagje Beekse Bergen
Op zaterdag 27 Oktober verzamelden de

koude weer, hebben de cliënten genoten

leden van Leoclub Sarolea Heerlen en

van de apen, giraffen, olifanten en nog

enkele leden van Leoclub Sittard i.o. zich

vele andere dieren. Door deze dag

in de vroege ochtend bij Stichting Op de

hebben de leden van de Leoclubs, samen

Bies, Ter Eyck. Stichting Op de Bies is een

met de cliënten van Ter Eyck, een cheque

stichting voor mensen met een verstan-

van maar liefst € 500 kunnen overhan-

delijke beperking in de regio Parkstad en

digen aan Stichting Kids Africa. Stichting

omgeving. Samen met de cliënten

Kids Africa is opgericht in mei 2010 met

vertrokken de leden in de richting van

cliënt ontving persoonlijke aandacht van

als doel om kinderen in Zuid Afrika van

Safaripark Beekse Bergen om de cliënten

een Leo, waardoor een glimlach op hun

educatie, activering en ontwikkeling te

een geweldige dag te verzorgen. Elke

gezicht getoverd werd. Ondanks het

voorzien: www.kids-africa.com.

110CW
Tekst(bewerking):
Robert Holl

Zeer geslaagd Benefietconcert LC Rhoon Oude Maas
Op 15 december 2012 vond, alweer voor de veertiende keer,
het Lions Benefiet Concert plaats in de sfeervol versierde
Nederlands Hervormde Kerk te Rhoon. Deze keer hadden de
Lions van LC Rhoon Oude Maas de gevierde zangeres Petra
Berger weten aan te trekken. Petra Berger bracht het enthousiaste en talrijke publiek de nummers ten gehore waarmee zij
gedurende haar 25 jarige carrière zoveel succes geboekt heeft.
Classics van Streisand, Webber, Bocelli, Legrand, Tom Parker en
enkele van haar Italiaanse favorieten passeerden de revue.
Prachtige nummers die in de mooie oude kerk door Petra’s
fantastische stem een betoverend effect hadden. Dat was zeker

De opbrengsten van het concert komen ten goede aan twee

ook te danken aan haar talentvolle begeleiders, Christiaan van

goede doelen. Voor aanvang van het concert werden door

Hemert (vleugel, accordeon) en Stephan Geusebroek ( gitaar,

President Paul van Oppen twee cheques van ieder € 2.500,-

viool, bandoneon). Op uitnodiging van Petra werd het laatste

uitgereikt aan de Stichting Vrienden Streekziekenhuis Muram-

nummer, “I’m dreaming of a white Christmas”, door alle aanwe-

binda in Zimbabwe en aan de Stichting Vrienden Maaszicht die

zigen enthousiast meegezongen. Het vormde het swingend

zich inzet voor het behoud van pension Maaszicht dat begelei-

sluitstuk van een fantastische avond.

ding en onderdak biedt aan dak- en thuisloze jongeren in
Rotterdam. De LC Rhoon Oude Maas kan wederom terugzien
op een zeer geslaagd benefietconcert.

Fantastisch Kerstgala in Tilburg
De prachtige kloosterkapel van het Cenakel vormde dit jaar het
decor voor het traditionele Kunst & Zo kerstgala van LC Tilburg
Roomley. Maar het was niet alleen deze ambiance die voor
bijzonder veel sfeer zorgde, ook het programma stond garant
voor een fantastische avond voor de ruim 200 gasten. De naam
van het gala verraadt al dat kunst een belangrijk onderdeel is
van de succesvolle formule. Dit jaar werden weer prachtige
kunstwerken geveild van onder andere Rob van Trier, Suus
Suiker en Reinoud van Vught. Daarnaast kon er geboden
worden op plaatskaarten voor een concert van Guus Meeuwis,
een verblijf in een prachtige villa aan de Côte d’azur, kortom te
veel om op te noemen.
Vanaf het begin van de avond had de swingende muziek van

Het enthousiasme van de leden van LC Tilburg Roomley kent geen
grenzen

de Soul Machine er al voor gezorgd dat iedereen in de juiste
stemming was. Wie even niet wilde dansen kon genieten van

De Johan Stekelenburg Stichting richt zich op de kinderen uit

een keur aan heerlijke hapjes die ter plekke bereid werden. Het

Tilburgse gezinnen die onder de armoedegrens leven. Het gaat

succes van de avond werd ook weerspiegeld in het bedrag van

daarbij om kleinschalige projecten die ervoor zorgen dat de

€ 25.000 dat aan het slot kon worden uitgereikt aan vertegen-

kinderen niet geïsoleerd raken, bijvoorbeeld door ze in staat te

woordigers van de Stichting Cambodia-Dutch en de Johan

stellen een sport of hobby te beoefenen. Met dit Kerstgala

Stekelenburg Stichting.

bewees Tilburg Roomley weer dat het niet alleen een buitengewoon gezellige club is maar dat het ook een hoog We Serve

De stichting Cambodia - Dutch realiseert allerlei projecten in
Cambodja op het gebied van onderwijs en gezondheidszorg .

gehalte heeft.
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Van & over Lions en Lionsclubs
Charteruitreiking LC Woensdrecht-Zuidkwartier
Feest in Woensdrecht. “Vanavond is de

het vaantje dat de club zelf

welp een leeuw geworden.” Zo begon de

ontworpen heeft en

kersverse president Jan van Hoogtegem

waarvan het eerste exem-

zijn acceptancespeech op zaterdag 24

plaar, voorzien van de

november. Die avond ontving de nieuwe

handtekening van alle

Lionsclub LC Woensdrecht Zuidkwartier,

nieuwe Lionsleden, werd

na een opbouwperiode van ruim twee

overhandigd aan de presi-

en een half jaar, het charter. Op 26 april

dent van de sponsorclub

2010 werd via de sponsorclub Bergen op

LC Bergen op Zoom

Zoom Scaldis de keygroup geïnstalleerd

Scaldis, Robert-Jan

en sindsdien werd aan een rustige maar

Hillenius.

gestage groei gewerkt met als hoogte-
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punt de charteruitreiking in het bijzijn

De nieuwe club kent vier

van ruim 160 genodigden in de Volks-

kernwaarden: oprechtheid,

abdij te Ossendrecht. De Volksabdij was

vriendschap, veiligheid en

voor deze gelegenheid verrassend en

betrokkenheid. Wat dat

origineel omgebouwd tot een jungle-

laatste betreft werd die

kamp.

avond de daad bij het

President van Hoogtegem was blij met

woord gevoegd middels

de grote diversiteit aan leden. “Het is net

een veiling voor een goed

kippenvoer, er zit van alles tussen”, stelde

doel. Men had een 18-tal

hij vast. Die diversiteit geldt niet alleen

mooie stukken weten te

opbrengst bedroeg meer dan € 4.600.

voor de leden maar evenzeer voor de

bemachtigen waaronder een weekendje

Het geld gaat naar de Stichting

dorpen die de club bestrijkt want onder

weg met een cabriolet of een Harley

Herwonnen Levenskracht waardoor in

de gemeente Woensdrecht vallen maar

Davidson motor en daarnaast onder

de gemeente Woensdrecht een

liefst vijf verschillende woonkernen:

meer een interieuradvies, een taxatie

‘Verwendag’ mogelijk wordt gemaakt

Hoogerheide, Ossendrecht, Putte,

van een woonhuis, mooie wijnen en

voor mensen met een meervoudige

Woensdrecht en Huijbergen. Vijf kernen

enkele bijzondere kunstwerken. De

beperking die thuiswonend zijn of in een

die symbolisch terug te vinden zijn op

veiling werd een groot succes: de

woonzorginstelling verblijven.

Lionsclub schenkt school touchscreen-tafel
Leerlingen van de school voor Speciaal

de lesmethodes binnen het regulier

Basisonderwijs De Steenen Kamer in

onderwijs.

Zwijndrecht kunnen sinds kort gebruik

Dat is de reden dat het schoolbestuur en

maken van een gloednieuwe touch-

de Lionsclub elkaar vonden. Dankzij een

screen-tafel, geschonken door de LC

gift kon de school een bord aanschaffen,

Alblasserwaard Tablis. Scholen hebben,

een zogenaamde touchscreen-tafel. Dit

door de bezuinigingen, te maken met

is een interactief led-scherm met geïnte-

krappe budgetten en moeten steeds
vaker lastige keuzes maken. Om te

president Andries de Jong ontvangt als dank
een ouderwets schoolbordje

greerde computer, geïnstalleerd op een
mobiel liftsysteem. Het bijzondere van
dit type digibord is de mogelijkheid om

kunnen profiteren van de technische
ontwikkelingen in het onderwijs zijn zij

lijke lessen en instructievormen zijn over

het bord ook horizontaal te plaatsen.

onder meer aangewezen op digitale

het algemeen erg ‘gevuld met taal’ waar-

Hierdoor kunnen leerlingen ook zelf-

schoolborden. De meerwaarde voor met

door vooral leerlingen met taal- of

standig of in groepjes werken met

name leerlingen van het speciaal onder-

concentratieproblemen hiervan onvol-

allerlei digitale toepassingen. Tijdens de

wijs is erg groot. Het werken met digitale

doende kunnen oppikken. Het werken

overhandiging in november hebben de

schoolborden biedt namelijk de moge-

met filmfragmenten, animaties en inter-

leerlingen dit vol enthousiasme aan de

lijkheid om leerstof op een meer effec-

actieve instructiemiddelen is voor deze

vertegenwoordigers van de Lionsclub

tieve wijze aan te bieden. De gebruike-

leerlingen een uitstekende aanvulling op

laten zien.

Het Lions Inloopcafé: een nieuwe succesformule?
Vanwege de teruglopende belangstelling

prijzen (€ 1.000) werden gewonnen door de

nog een gedeelde verantwoordelijkheid voor

voor officiële Lions bijeenkomsten -en dus

LC Goes Wilhelmina en LC Woensdrecht

het beheer op zich genomen door te partici-

ook districtsconventies- is in district 110 CW

Zuiderkwartier i.o. De LC Vlaardingen mocht

peren in de Stichting Klauterwoud. De

door DG Ruud de Groot het initiatief

de tweede prijs (€ 500) in ontvangst nemen.

tweede prijs kwam dan ook bijzonder goed
van pas.

genomen om in plaats van de Nationale
Najaarsconventie, een inloopcafé te organi-

Het project van LC Goes Wilhelmina is de

seren.

inmiddels beroemde Kerstmannenloop,

Is het inloopcafé hiermee een succesformule

waarbij de deelnemers in, door de organi-

gebleken? Afgaande op de reacties van de

’t Pumpke’ in Willemstad bleek een ideale

satie ter beschikking gestelde, kerstmannen-

aanwezigen zeker wel maar het blijft jammer

locatie om in een ongedwongen sfeer

pakken door het centrum van Goes lopen.

dat niet veel meer Lionsleden uit ons district

andere Lions te ontmoeten. Ondanks de

Dit ludieke gebeuren trekt niet alleen veel

deze zeer geanimeerde happening hebben

gure weersomstandigheden vonden begin

deelnemers en toeschouwers maar ook de

meegemaakt. Nou ja, alle begin is moeilijk,

november ruim veertig Lions de weg naar

nodige sponsoren en is gemakkelijk door

zullen we maar zeggen, dus wij gaan er maar

het etablissement. In zijn welkomstwoord

andere Lionsclubs te kopiëren. De club

van uit dat het Lions inloopcafé zich de

legde Ruud de nadruk op het streven naar

Woensdrecht Zuidkwartier i.o. kwam op een

volgende keer mag verheugen in een

elkaar ontmoeten in een ongecompliceerde

gedeelde eerste plaats met een project ten

enorme belangstelling.

en gezellige sfeer. Echter, indachtig het

behoeve van de Stichting Herwonnen

motto van dit jaar - Gewoon Doen-, was het

Levenskracht die voor mensen met een

niet enkel leut en gezelligheid, maar ook

meervoudige beperking verwendagen orga-

actie. Vertegenwoordigers van diverse Lions

niseert. Enkele weken na dit succesvolle

Clubs uit het district kregen de gelegenheid

optreden heeft de club het charter

Gerard Davidse
(1932 - 2012)

hun (im)materiële projecten te presenteren.

ontvangen. Daarover elders meer in deze

Ruimte bieden aan kinderen,

Dat waren er maar liefst elf.

Lion.

zorgen dat zij ook in de toekomst

Kees van der Windt presenteerde namens LC

kunnen genieten van de natuur,

De bonte rij presentatoren moest in korte tijd

Vlaardingen het project Klauterwoud.

dat is wat Gerard Davidse in

(4 minuten) een onuitwisbare indruk zien te

Dankzij de leden van deze club is een 22 (!)

essentie dreef. Een bescheiden,

maken op de aanwezigen die bij stemming

hectare groot stuk polder herschapen in een

innemende en stimulerende man

konden bepalen welke projecten het meeste

fantastisch speel- en struinbos, met water-

die van Vlaardingen een groene

recht hadden op de twee beschikbare

partijen, klimbomen en speeltoestellen, dat

en bloemrijke stad heeft gemaakt.

prijzen. De kwaliteit van de projecten en de

vrij toegankelijk is voor de Vlaardingse jeugd.

Gedurende 30 jaar ook een fantas-

presentaties was zo hoogstaand dat het aan

Het idee kwam oorspronkelijk van Gerard

tisch en geliefd lid van de Lions.

het eind van de avond bijna onmogelijk

Davidse die als directeur Gemeentewerken

Als geen ander wist hij het We

bleek om tot een keuze te komen. Uiteinde-

van Vlaardingen en als Lionslid veel groen-

Serve met Gewoon Doen te

lijk werd besloten om twee eerste prijzen en

projecten realiseerde (zie kader). Nu het Klau-

verbinden.

één tweede prijs uit te reiken. De eerste

terwoud is gerealiseerd heeft de club ook

LC Swindregt Were steunt Dierenambulance
De vijfde aflevering van de kennisquiz, die

drecht als verrassende winnaar van de

stichting helpt onder andere dieren die in

jaarlijks door de LC Swindregt Were wordt

Rabobank Kennis Bokaal uit de bus.

nood zijn en vangt dieren op van wie de
eigenaar onvindbaar is. Het geld zal

georganiseerd, is wederom een daverend
succes geworden. Niet alleen de

Vervolgens kon de president, Eric van

worden gebruikt om uniforme wind- en

opbrengst van de avond, maar ook de

Drimmelen, meedelen dat de opbrengst

waterdichte jassen voor de 200 vrijwilligers

kennis van de zestien deelnemende teams

van de avond maar liefst € 6.000 bedroeg.

aan te schaffen. Eric van Drimmelen kon

overtrof alle verwachtingen. Na een lange

Dit bedrag gaat in zijn geheel naar de

aan het eind van de avond met gepaste

reeks vragen over muziek, de jaren ’70,

Stichting Dierenambulances Zuid-Holland-

trots constateren dat de club wederom op

mode, kunst, treinen, bier en de nodige

Zuid. Onder luide bijval mocht Rinus

fraaie en succesvolle wijze invulling aan

breinbrekers kwam de Kiwanisclub Zwijn-

Hitzert de cheque in ontvangst nemen. De

het begrip We Serve had gegeven.
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Rectificatie

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:

Peter Koopman
60 jaar
LC Muiden Weesp
Vechtmond

Ben Kroon

Tidde Goldhoorn

Jack Amijs

68 jaar

93 jaar

64 jaar

LC Hoevelaken

LC Appingedam-Delfzijl

LC Best Oirschot

Ben Menses

Willem Wentink

Jan Verhoeven

66 jaar

62 jaar

87 jaar

LC Alblasserwaard

LC Delden

LC Drachten

Bert Bobeldijk

Dies van Bergeijk

Boudewijn Vreeburg

73 jaar

91 jaar

60 jaar

LC De Bommelerwaard

LC Delft

LC Den Helder

Kees Sperling

Paul Boon

Wim Noordt

64 jaar

76 jaar

85 jaar

LC Hoorn De Doelen

LC Hoogland

LC Gouda Reeuwijk

Nico Schuurman

Jacques van Hoorn

Herman van Aalderen

70 jaar

73 jaar

66 jaar

LC Bergen

LC Kerkrade

LC Ommen Dalfsen e.o.

Souburgh
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GOUVERNEURSRAAD MD110
Elisabeth Haderer, voorzitter (ccmd110@lions.nl)
Sybrand van Haersma Buma (dg110az@lions.nl)
Max Gerschtanowitz (dg110an@lions.nl))
Nelleke Lietmeijer (dg110bn@lions.nl)
Gerrit Bakker (dg110bz@lions.nl)
Jan Bos (dg110co@lions.nl)
Ruud de Groot (dg110cw@lions.nl)

INTERNATIONAAL BESTUUR
International President, Wayne A. Madden (Indiana VS)
Immediate Past President, Wing-Kun Tam (Hongkong
China)
First Vice President, Barry J. Palmer (Australia)

Het motto in verenigingsjaar 2012-2013 is
GEWOON DOEN.

SECOND YEAR OF DIRECTORS (Seatle 2011)
Joaquim Cardoso Borralho, Marvin Chambers,
Bob Corlew, Claudette Cornet, Jagdish Gulati,
Dave Hajny, Tsugumichi Hata, Mark Hintzmann,
Ponksak ‘PK’ Kedsawadevong, Carolyn A. Messier,
Joe≈Al Picone, Alan Theodore ‘Ted’ Reiver,
Brain E. Shehan, Junichi Takata, Klaus Tang,
Carlos A. Valencia, Sunil Watawala

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

De International Board of Directors is officieel per
1 juli 2012

FIRST YEAR DIRECTORS (Busan Korea 2012)
Benedict Ancar, Jui-TAI Chang, Jaime Garda Cepeda,
Kalle Eister, Stephen Michael Glass, Judith Hankom,
John A. Harper, Sangeeta Jatia, Sheryl May Jensen,
Stacey W. Jones, Dr. Tae-Young Kim, Donal W. Knipp,
Sunil Kumar R, Leif Ake ‘Kenneth’ Person,
Ichiro Takehisa, Dr. H. Hauser Weiler, Harvey F. Withley

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

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,- extra. 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
Tekst:
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
Geen tijd uw
Toespraak
voor te bereiden?
Het boek “Bouwstenen
voor
gelegenheidstoespraken” 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”;
m.v.v. leveringsadres.
Te huur van Lion In Moraira (Spanje) een vrijstaande gerenoveerde woning bestaande uit
een zelfstandige bovenwoning van 130m en
een zelfstandige benedenwoning van 110m
met een gerenoveerd zwembad van 10m bij
5m met buitendouche op een perceel 1.500m,
3 verschillende tuinen en 3 terrassen. Goed
zicht op de Penion d ‘Ifach. Te voet 10 minuten
naar het strand. GEEN HUISDIEREN EN ROKERS.
Prijzen afhankelijk van huurperiode en wat
gehuurd wordt. Zelfde periode geen twee verschillende huurders tegelijk. Bovenwoning 2
badkamers, 1 kantoortje, 1 slaapkamer,
moderne keuken, groot overdekt/open terras
en idem patio enz.; Benedenwoning 1 badkamer en 2 slaapkamers, moderne keuken, groot
open terras enz.
Mr. P.J.M. van Riet, oud-notaris; Eerste Stationsstraat 65, 2712HC Zoetermeer. e-mailadres:
varimo@xs4all.nl; tel.: 0031-79-3163164 of
0031-6 -10935315 (foto’s te mailen)

Te huur van Lion: luxe comfortabele villa met 8
slaapplaatsen, 2 badkamers en eigen zwembad
met veel privacy in klein dorpje nabij Grasse en
Cannes. De bakker is op loopafstand en verder
zijn er veel uitmuntende restaurants, zowel in
het dorp zelf als in de wijdere omgeving. Ook
golfliefhebbers kunnen ruim aan hun trekken
komen. Wie geïnteresseerd is, kan per e-mail
een folder met prijslijst aanvragen. Vermeld
daarin s.v.p. uw naam, contactgegevens en de
naam van uw Lionsclub. Stuur uw mailtje naar:
ria.rottier@gmail.com of theodevries54@gmail.com

In 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 bezienswaardigheden. Mooi ingericht en een luxe keuken, vaatwasser, wasmachine, droger etc. Grote
living, 3 slpk., 2 badk. Alles airco. Grote tuin met
steiger. Prijs € 685,- per week. Bij 3 weken
slechts € 580.- p.w. Incl. elec.- waterverbruik etc.
Bij langer verblijf extra korting. Tel: 0416335051 e-mail: tiwesimport@zonnet.nl
Info + video: www.huurhuisflorida.com
Te huur: prachtige gelegen landhuis met
zwembad in de Marche(Italie) 20 km van zee.
Max 8 pers. www.casailtulipano.nl
henkdekraa@gmail.com

Te huur van LION: riant chalet in La Tzoumaz
(nabij Verbier) 3 slaapkamers, 2 badkamers en
voorzien van alle comfort. Nabij gondel. Centrum van la Tzoumaz op loopafstand. Skigebied
: 4 Vallees ( Zwisterland) Voor informatie: C van
Geel tel nr 06 10071254 of ceesvangeelboxtel@
hotmail.com
Te huur: gezellig APPART - STE-MAXIME,
COTE D’AZUR
6 pers, 2 slpk, 2 badk, luxe keuken, airco, terras
zonzijde, WIFI, 2 ondergr parkeerpl, rustige
voetgangerszone in centrum bij terrasjes en
restaurants,strand op 250m, 4 golfbanen, wandelmogelijkheden, navette naar St. Tropez
(15min), theater, bioscoop en mediatheek.
Informatie/reserveringen: www.casa-del-mar.fr
of 0031 6 20602758

Te huur van Lion: comfortabel 2-6 pers. appartement in Grindelwald (Zwitserland), gelegen
in prachtig ski- en wandelgebied. Voor informatie: www.appartementgrindelwald.nl of 0135210036.
Te huur: Uniek gelegen comfortabele vakantiewoning op 5000 m2 grond met zonnig terras en
prachtig uitzicht op wijngaarden , aan de Franse
Riviera nabij zee en strand. Niet beschikbaar in
juli en augustus. Voor info: zie www.lachabas.nl.
Of susanneingwersen@gmail.com tel na 1800
uur 026 3644418.

een enorm bos waar niet alleen kinderen zich
heerlijk kunnen uitleven. Wandelen, sporten en
vertier in plaatsen als Dinant, Bouillon, St.
Hubert en Namur liggen binnen een half uur.
Fam. Busser, tel. (070) 511 11 01, www.maissin.nl

Te huur: Huis aan Comomeer, 7 km van Bellagio
Max 9 pers. Mooi uitzicht over het meer. Rustig
gelegen. www.fitzcarraldo.nl /
henkdekraa@gmail.com

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.
TE HUUR IN ARDENNEN MET AL ZIJN RUST
MAAR VERTIER NABIJ!!
Binnen 2 uur van de Nederlandse grens staat
onze villa voor 10 pers. in het gebied waar de
Lesse ontspringt. Direct achter het huis is

LUXE ZONNIGE STRANDVAKANTIE
Voor het hele gezin in CESENATICO ITALIE (Adr.
Kust) in het klasse Grand Hotel****+ Hoofdzetel
Lions & Rotary. Privéstrand, groot zwembad,
tennisbaan, golfbanen vlakbij (met hotelkorting). Fietsen gratis beschikbaar. Excellente keuken, menu à la carte. Als bij ons boekt dan deze
gereduceerde prijzen: volp. 71,75 tot € 136,p.p.p.d; B&B: 49,- tot € 71,75 p.p.p.d; kinderen
korting, grote gezinskorting van 20/4 tot 30/6
en 27/8 tot 10/10. Voor prosp. inl. en reserv. met
reduktie: N. Bruinsma tel/fax: 0416-33.50.51
e-mail: tiwesimport@zonnet.nl. Video & foto’s,
etc. zie: www.algasun.nl klik op “Grand Hotel”

ITALIAANSE VAKANTIE IN SCHITTEREND
UMBRIË/TOSCANE
a/h meer van Trasimeno. In ons stijlvolle privéhuis tussen Siena/Perugia/ Cortona, het culturele en archeologische hart van Italië, verhuren
wij enkele appartementen met privéterrassen
en panoramisch uitzicht. Huurprijs 2/4 personen 400/800 p/wk all-in. max.14 personen. Stijlvol, rustig en eigen zwembad in 3 ha olijfgaard,
4 golfbanen in de directe omgeving. Info eigenaar tel.0164-613616 of gedetailleerd + foto’s
via www.casanavicella.com
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Saalbach - Hinterglemm
Residence Adler

Te koop: Luxe, stijlvol ingerichte appartementen met All-inclusive hotel service

Saalbach-Hinterglemm is een top vakantiebestemming in de Oostenrijkse
deelstaat Salzburg. Op een exclusieve locatie in het centrum van
Hinterglemm, direct naast de gondellift van de Reiterkogelbahn worden
de appartementen van Residence-Adler gerealiseerd.
Saalbach-Hinterglemm is gelegen op een
hoogte van ruim 1050m en biedt in de
winter een sneeuwzeker klimaat en zomers
aangename temperaturen. Op een afstand
van slechts 968km vanaf Utrecht en met
de directe shuttle verbinding vanaf de
luchthavens van München en Salzburg is de
bereikbaarheid optimaal.

Door verhuur van uw appartement is een
rendement van 7% haalbaar [garanties op
rendement mogelijk].

De appartementen bieden ruime zonnige
balkons en terrassen. De grote varieert van
54m² tot 248m².

Saalbach-Hinterglemm biedt volop activiteiten
zoals 200km sneeuwzekere pistes met
55 moderne liften, 10km geprepareerde
langlaufloipen, 40 km gemarkeerde winter
wandel-paden, avond skiën op verlichte
pistes en een moderne rodelbaan. Zomers is
er volop gelegenheid voor bergwandelingen,
mountainbiken, rafting, golf, tennis en een frisse
duik in het Käpt’n Hook openlucht zwembad.

De inrichting van uw appartement gebeurt
met hoogwaardige materialen van hout,
steen en glas. De stijl is naar wens modern of
traditioneel Oostenrijks.

Het beheer en de verhuur vinden plaats via de
familie Schwaighofer van het naast gelegen
Aparthotel Adler, via dit hotel kunt u gebruik
maken van de All-inclusive hotelservice.

Voor meer informatie:

Makelaardij & Hypotheken

www.wisse.nl

www.residence-adler.at

Wisse Makelaardij BV
De Schoof 82 - 3341 EB Hendrik-Ido-Ambacht
Telefoon: 078 - 68 40 292 - E-mail: info@wisse.nl

