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LC Rivierenland lanceert project over
gezonde voeding op school. Theorieles
en kookcursus ineen: `Dat SMAAKT!`
DE-koffiepuntenactie is mega

100 jaar Lions en
Het Vergeten Kind

Save the date:
5 maart VN-dag

Daarom Holland America Line:
• Van oorsprong Nederlandse rederij • Nederlandstalige menukaarten, dagprogramma’s en front office medewerker
• Veel cruises vanuit Nederland • Bekroonde service • Middelgrote, stijlvol ingerichte schepen.

13 dagen West Middellandse Zee

15 dagen Noorse Fjorden
en Noordkaap

Oosterdam HHHHH
24 mei, 11 juli, 22 oktober 2016

Rotterdam HHHH+ Koningsdam HHHHH
21 mei*, 29 mei, 17 juli 2016
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Haven, land
Barcelona, Spanje
Cruisedag op zee
Cádiz (Sevilla), Spanje
Gibraltar, Gibraltar
Málaga, Spanje
Alicante, Spanje
Palma de Mallorca (Mallorca),
Spanje
Cruisedag op zee
Marseille, Frankrijk
Calvi (Corsica), Frankrijk
Monte Carlo (Nice), Monaco
Livorno (Florence/Pisa), Italië
Civitavecchia (Rome), Italië

Aankomst
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GRATIS UPGRADE VAN BUITENHUT NAAR BALKONHUT*
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Haven, land
Amsterdam, Nederland
Hardangerfjord (cruisen)
Eidfjord, Noorwegen
Bergen, Noorwegen
Geirangerfjord (cruisen)
Geiranger, Noorwegen
Trondheimsfjord (cruisen)
Trondheim, Noorwegen
Noordkaap (cruisen)
Honningsvag (Noordkaap),
Noorwegen
Alesund, Noorwegen
Sognefjord (cruisen)
Flam, Noorwegen
Stavanger, Noorwegen
Amsterdam, Nederland
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Aankomst

Vertrek
16.00

08.00
08.00

18.00
17.00

07.00

17.00

08.00

16.00

11.00
07.00

20.00
17.00

07.00
10.00
07.00

19.00
18.00

EXCLUSIEVE CRUISE TRAVEL REISBEGELEIDING EN EXCURSIES

€ 1.299

Binnenhut vanaf

€ 1.979

Balkonhut inclusief upgrade* vanaf

€ 1.499

Buitenhut vanaf

€ 2.334

Binnenhut inclusief vlucht vanaf

€ 1.529

Balkonhut vanaf

€ 2.684

Binnenhut vanaf

*Boek voor 29 februari 2016 en ontvang een gratis upgrade van buiten- naar balkonhut!
Prijzen zijn gebaseerd op vertrek op 24 mei 2016.

*Route wordt met de Rotterdam gevaren en verschilt enigszins, vertrek en aankomst in Rotterdam.
Niet genoemde dagen zijn cruisedagen op zee.
Prijzen zijn gebaseerd op vertrek op 29 mei 2016 met de Koningsdam.

Kijk voor meer informatie op www.cruisetravel.nl/lionsclub of bel 0341-371137
Getoonde prijzen zijn per persoon en gebaseerd op 2-persoons bezetting van de hut, inclusief havengelden, maaltijden en faciliteiten aan boord. Exclusief fooien, drankjes, excursies, reserveringskosten van € 25 per boeking, bijdrage Calamiteitenfonds van
€ 2,50 per boeking, reis- en annuleringsverzekering en persoonlijke uitgaven. De prijzen kunnen dagelijks variëren en zijn onder voorbehoud van beschikbaarheid en (koers)wijzigingen.

GEACCENTUEERD
Redactie: Wim Leunissen

Verjaardag vieren voor
Het Vergeten Kind

B

ijna 100 jaar na de oprichting in
1917, zijn Lions actief in meer
dan 200 landen, telt de organisatie wereldwijd bijna 1.4 miljoen leden
en 46.000 Lionsclubs. We zijn betrokken
geweest bij de oprichting van de VN, en
zijn inmiddels uitgegroeid tot de grootste ngo (non governmental organization) in de wereld. Via onze goededoelenorganisatie LCIF hebben we meer
dan € 500 miljoen aan goede doelen
wereldwijd geschonken, waarvan Sight
First een van de voornaamste en meest
bekende is. De Lionsorganisatie heeft
veel bereikt en daar mogen we zeker
trots op zijn.
Volgend verenigingsjaar (2016 – 2017)
vieren we ons 100-jarig bestaan. En
omdat we maar eens 100 jaar worden,
gaan we dat groots aanpakken. Grootser dan we gewend zijn, want publiciteit zoeken is niet onze grootste deugd.
Maar in 2017 wordt dat anders en laten
we Nederland zien wie we zijn en wat
we doen.
Internationaal zijn vier thema’s gekozen;
de Gouverneursraad (GR) in Nederland heeft besloten het thema Jeugd
centraal te stellen. We gaan dat invullen door middel van een intensieve
samenwerking met de Stichting Het
Vergeten Kind (www.hetvergetenkind.
nl), die zich hartstochtelijk inzet voor
de 33.000 kinderen in Nederland die
onder weinig ideale omstandigheden
opgroeien. Kinderen die uit huis zijn
geplaatst of in een opvang verblijven.
Of kinderen die in asielzoekerscentra wonen. Voor al deze kinderen wil

Gerealiseerde tovertuin

Ambassadeurs Babette van Veen en Johnny de Mol

Stichting Het Vergeten Kind onder meer
de leef- en speelomgeving verbeteren,
zodat ze binnen de veilige muren van
de opvang kunnen spelen, bewegen en
ontspannen. Daartoe worden zogeheten Tovertuinen gerealiseerd, veilige
speelruimtes, binnen of buiten.
De GR wil in alle zes de districten een
nieuwe Tovertuin realiseren met de opbrengst van acties en projecten uitgevoerd door de Lionsclubs in Nederland
en bij voorkeur met acties en projecten
waarin het getal 100 voor komt. Zoals
gebruikelijk zijn de Lionsclubs geheel
vrij hun acties en projecten zelf te
bepalen, maar ook landelijke acties en
evenementen zijn in voorbereiding. Zo
komt er een nationale bloembollen
actie waarbij Lions uitgenodigd worden
zoveel mogelijk bloembollen in speciale
Lions-giftboxen te verkopen (per doos
gaat een bedrag naar het goede doel)
en die bollen in het najaar van 2016 te
planten. Het voorjaar 2017 zal dan in
Nederland gekleurd worden met bloemen in Lions kleuren. Voor realisatie
van zes Tovertuinen is een bedrag van
€ 400.000 nodig (omgerekend € 35 per
Lion). Dat is de doelstelling voor ons
honderdjarig bestaan.
Tijdens de Nationale Conventie in 2017
op 20 mei bieden we dit NATIONALE
CADEAU aan, waarbij uitgebreide
aandacht in de nationale pers verzekerd
is. We hebben de steun van ambassadeur Jonny de Mol van Stichting Het
Vergeten Kind en daarmee toegang tot

de nationale media. Een uitgekiende
mogelijkheid ons te presenteren aan
een breed publiek.
Het lijkt nog ver weg, maar feitelijk
is het komende verenigingsjaar nog
maar zes maanden weg. Rondom deze
tijd worden nieuwe presidenten en
boardleden aangewezen, en beginnen
zij na te denken over hun plannen voor
2016 – 2017. Hoogste tijd voor iedere
Lionsclub in Nederland, iedere clubbestuurder, en iedere Lion om nu al plannen te maken hoe de eigen bijdrage
aan het grootse verjaardagsfeest er uit
gaat zien. Geen bijdrage is geen optie;
de vergeten kinderen hebben ons veel
te hard nodig. ■
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Jitsuhiro Yamada: wees
vrijgevig voor vluchtelingen

14

Lions en een duurzame
leefomgeving

Andere Lionsleiders en ik zijn geschokt door de
verschrikkelijke vluchtelingencrisis in Europa. De
vluchtelingen hebben hun huizen verlaten, hun levens
geriskeerd en zijn Syrië en Irak ontvlucht met doorgaans
weinig meer dan de kleren aan hun lijf. Wees vrijgevig.

Bewustwording was het centrale begrip op het ‘Evenement
Lions en duurzame leefomgeving’ op 13 november in de Hof
van Hof van Wageningen. Twee externe sprekers, een zestal
pitches en workshops zetten op een rij wat de omgeving
wordt aangedaan en op welke wijze het roer om zou moeten.

08

Peace Poster Contest
‘Share Peace’

20

Leo’s en Lions
zullen matchen

Geniet van de prachtige tekeningen, die voor de Peace Poster
Contest 2015-2016 dit jaar op de Nederlandse basisscholen
zijn gemaakt. Honderdduizenden kinderen wereldwijd zijn
bezig met het thema ‘Share Peace’.

Het zal geen geheim zijn dat de Lionsorganisatie in een redelijk
snel tempo aan het vergrijzen is. Aanwas van jonge leden stokt
en het leeftijdsverschil tussen de zittende Lions en de ‘jonge
aanwas’ wordt steeds groter. Kunnen we daar iets aan doen?
Het antwoord van Geert Wijnbergen is simpel: jazeker.
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03 Geaccentueerd: Verjaardag vieren voor het Vergeten Kind
05 	IP Jitsuhiro Yamada: Lions zetten alles op alles voor
vluchtelingen

06 Nationale Conventie 2015 terugblik
07 Districtsgouverneur Bert Kruijff
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10 LC Tilburg Regte Heide bestaat 25 jaar
11 Tailtwister Hans Pieterse
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13 Profiel Angeniet Berg handelt in palmen en olijfbomen
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Symposium Lezen=Groeien 31 maart
Club in de Schijnwerper LC Isala Doetinchem
Lions VN-dag 5 maart Waterbeheer
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Club in de Schijnwerper LC Markermeer
Leo en Lions kunnen elkaar goed aanvullen
Leoclubs in actie
Museum CODA Apeldoorn
Puzzel en agenda’s
Districtsnieuws
In memoriam
Colofon
Vraag en Aanbod

Coverfoto: Met het thema `gezonde voeding’ wil
LC Rivierenland, waar de vitaminen in overvloed
aan de bomen hangen, het project `Dat SMAAKT!
stapsgewijs uitvoeren: theorieles op school en
kookcursus op school. En de jongens zijn in de
meerderheid!

I N T E R N AT I O N A A L
Jitsuhiro Yamada International President

Lions zetten alles op
alles bij het helpen
van vluchtelingen
Jitsuhiro Yamada:
‘Wees alsjeblieft
vrijgevig.’

landen die reeds betrokken zijn bij de
hulpverlening.

L

ionsclubs gaan als volgt te
werk: ze zien een nood in hun
gemeenschap en ze lossen die
op. Lions Clubs International (LCI) werkt
op dezelfde wijze: ze zien een dringend
grootschalig probleem of een urgente
crisis en pakken het dan aan.

Andere Lionsleiders en ik zijn geschokt
door de verschrikkelijke vluchtelingencrisis in Europa, de grootste sinds het
einde van de Tweede Wereldoorlog.
De vluchtelingen hebben hun huizen
verlaten, hun levens geriskeerd en zijn
Syrië en Irak ontvlucht met doorgaans
weinig meer dan de kleren aan hun lijf.
Moeders en vaders kunnen hun kinderen niet te eten geven, hen beschermen
tegen de gevaren of laten behandelen
bij ziekte.

LCI heeft de mogelijkheid van een
grensoverschrijdende samenwerking
verkend en een LCI/LCIF Vluchtelingen
Stuurgroep (LCI/LCIF Refugee Steering
Committee) samengesteld om hulp te
kunnen bieden aan vluchtelingen. LCIF
had al $200.000 bestemd voor hulp en
daar is vervolgens nog $312.000 bijgevoegd, afkomstig van vele Lionsclubs.
Dit bedrag zal zeker nog groeien. De
stuurgroep zal Lionsclubs van advies
dienen bij de hulpprojecten en bij het
aangaan van samenwerking met andere hulpverleners. De Vluchtelingen
Stuurgroep wordt voorgezeten door
International Director Helmut Marhauer uit Duitsland en Lion Claudia
Balduzzi uit Italië. Overige Lions in de
stuurgroep zijn afkomstig uit Griekenland, Turkije en andere Europese

Europese Lions zijn al in Turkije en
Griekenland geweest om te zien hoe
vluchtelingen opgevangen en geholpen worden. Ook al kunnen wij niet
allen daar gaan helpen, wat we wel kunnen is financieel bijdragen aan het werk
dat daar al door Lions gedaan wordt.
Wees alsjeblieft vrijgevig. Gezamenlijk
kunnen wij Lions talloze ontheemde
gezinnen helpen bij het verkrijgen van
voedsel, veiligheid en de kostbare kans
op een nieuw begin. ■
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Redactie: Astrid Abbing

Nationale Conventie
2015 Maarsen
E

ind november vond de Nationale Conventie 2015
plaats in Maarsen. De opkomst was als verwacht, niet
bijzonder groot. Het eerste deel van de agenda omvatte de verslagen, en financiële verantwoording van het jaar
2014 - 2015, inclusief het stemmen met de briefjes. Er is verantwoording afgelegd over de gang van zaken in het afgelopen
Lionsjaar. Bijzonder was dat de rondvraag al bij punt 1 moest
worden ingediend.
Vanaf punt 4 van de agenda werd verantwoording afgelegd
over Lionsactiviteiten. Daar werd invulling gegeven aan het
gedachtegoed We Serve. Met name de presentatie van de afsluiting van het Project Haïti laat zien waar we als Lions goed in
zijn. Na de aardbeving in Haïti in 2010 waarbij 230.000 mensen
omkwamen en 1,5 miljoen mensen dakloos werden kwamen
de Lions wereldwijd in actie. Uiteraard met hulp om de eerste
nood te verhelpen, maar vervolgens structureel.
Vanuit Nederland is door de Lions € 163.000 opgehaald. Dit
is aangevuld door onder andere de Rabobank, Cordaid en
vrienden van Haïti tot een bedrag van ruim € 850.000. Hiermee
is een prachtig nieuwbouwproject gefinancierd. Het weeshuis
waar het geld in eerste instantie voor bestemd was, is niet
opnieuw opgebouwd. In plaats daarvan is, op aangeven van
Unicef, geïnvesteerd in een dorp met huizen voor wonen in
gezinsstructuren. Er is land aangekocht in 2011, en in 2012
werd het bouwrijp gemaakt. In 2014 is gestart met de bouw
van huizen uit Uden van geperst hout. Deze zijn bestand tegen
termieten, storm, brand en aardbevingen. Inmiddels is het
dorp overgedragen.
Daarnaast was er op de conventie nog de oproep van de Lions
Werkgroep Blinden Fight for Sight met de oproep voor jampot

Jampotfunding voor het Centennial doel
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Gezinshuizen uit Uden vervangen het verwoeste weeshuis in Haiti

funding en het Centennial doel. 100 clubs die zich verbinden
om het komende jaar één euro per lid in een jampot bij elkaar
te sparen. Wilde Ganzen voegt daar 50% aan toe. 20 bijeenkomsten is 20 euro, met de bijdrage van Wilde ganzen is dat
voldoende voor een staaroperatie. Stickers voor de jampotten
zijn te verkrijgen voor fightforsight@lions.nl. En last but not
least de oproep om komend clubjaar je als Lion in te zetten
voor de stichting Het Vergeten Kind met de realisatie van één
tovertuin per district. Dit soort bijdragen maken een conventie
meer dan de moeite waard om te komen.■

UIT DE GOUVERNEURSRAAD
Redactie: Jan Kappers
Tekst: Theo Bakhuizen

Gouverneur Bert Kruijff:
Aan de weg timmeren en
laten zien wat we doen
D

it is het motto van Bert Kruijff. We spreken met de
districtsgouverneur 110BZ in zijn woning in Emmerich,
net over de grens. Hij woont in Duitsland maar is actief
lid van de LC Doetinchem De Graafschap. Bert Kruijff is vicevoorzitter van de Gouverneursraad (GR), portefeuillehouder
Communicatie en PR, Lionswinkel, LCIF en Lions Quest. Marketing is Bert’s grote passie, altijd geweest, ook in zijn werkzame
leven in het nationale en internationale bedrijfsleven waar hij
als manager, directeur en ad interim heeft gewerkt.
Bert is van mening dat we het als Lionsorganisatie op het
gebied van marketing beter moeten doen. We laten te weinig
zien wat we allemaal doen, waar we voor staan en waar we
kunnen helpen. Immers, het motto van deze GR is ‘Wij helpen’.
‘En daar ben ik het hardgrondig mee eens’, zegt deze gouverneur.
Helpen is ook een verbinding leggen met mensen die niet of
nauwelijks weten wat de Lions werkelijk doen en betekenen
voor de samenleving. Dat kwam ook naar voren in uitkomsten
van de enquête van vorig jaar. Prachtig voorbeeld van hoe we
wel zaken kunnen aanpakken en oplossen is de keuze voor het
doel dat is bepaald voor ons 100-jarig jubileum: ‘Het vergeten
kind’. Zelf staan we niet in het middelpunt, wel de mensen – in
dit geval kinderen – voor wie we het doen en er zijn.
Verbeteren en versterken van de PR en communicatie is mijn
doel. Alfred Kool als onze PR-man binnen CCM is daar goed
mee bezig. Elk district moet een PR-platform krijgen. Binnen
‘mijn’ district 110BZ doet Sandra van Kanten goed werk. In BZ
worden met assistentie van Leo’s workshops georganiseerd op
het gebied van het omgaan met Sociale Media. Daar ligt toch
de toekomst, zeker bij jongere leden, maar niet alleen bij hen.
We moeten met elkaar zien te bereiken dat binnen niet al te
lange termijn – ik denk nog dit Lionsjaar - elke Lionsclub over
een eigen PR-functionaris beschikt. Daarmee zetten we een
grote stap voorwaarts.
Ik zie een positieve ontwikkeling en imagoverbetering bij
ons blad Lion magazine. Meer en meer artikelen spreken mij

aan. Een rubriek als ‘in de schijnwerper’ maar ook het districtsnieuws geven een goed beeld van wat Lionsclubs kunnen
betekenen en ook concreet doen voor de samenleving. ‘Ik ben
blij met die ontwikkeling’, aldus een optimistische districtsgouverneur.
Leuk aan het gouverneurschap vindt Bert vooral het bezoeken
van clubs. En dan zien hoe de club functioneert en langs welke
weg de leden de We Serve-gedachte uitdragen. ‘Ik krijg veel
positieve energie van mijn rol als districtsgouverneur, verbinden en bezielen zijn daarbij mijn passies, draagvlak creëren en
ontdekken wat dat oplevert’, zegt een gedreven gouverneur. ■
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Redactie: Astrid Abbing

Peace Poster Contest
2015 – 2016 ‘Share
Peace’
De Peace Poster Contest wordt jaarlijks door de Lions Clubs International georganiseerd met de achter
liggende gedachte dat honderdduizenden kinderen wereldwijd bezig zijn met het thema ‘Vrede’.

T

ijdens de Najaarsconventie in Maarssen werd de
Nederlandse winnaar van de Vredesposter wedstrijd
2015 - 2016 bekend gemaakt. De landelijke jury, bestaande uit beeldend kunstenaars Loek Bos en Marc de Weijer,
en grafisch vormgever Cees van Rutten, koos na ampele beraadslagingen als landelijke winnaar de poster van de 13-jarige
scholiere Thalia Katis van de International School in Bergen
(N-Holland). Deze winnende Peace Poster gaat door naar de
wereldfinale in Oak Brook. Tijdens de VN-dag op 5 maart in
Scheveningen wordt Thalia persoonlijk gehuldigd en wordt
hem zijn prijs overhandigd.

AN - Thalia Katis
Uit het juryrapport: ‘Thalia heeft over alle aspecten van het
thema serieus nagedacht. Het thema gezamenlijk de vrede
beleven komt heel sterk tot uiting. Vrede is niet louter een zaak
van nationale overheden, maar ook van religies. De wereld
van de Staten, weergegeven door vlaggen en de wereld van
geloofsovertuigingen, weergegeven door religieuze symbolen
worden verenigd door de vredesduif die een lint in de bek
heeft, dat ontspruit uit beide werelden. De kleurbehandeling
getuigt van een goede artistieke inzicht; in de centrale figuur
vloeien de kleuren mooi in elkaar over.

8
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AZ - Marin Hagenaar
In het district 110AZ deden dit jaar 18 Lionsclubs mee waardoor ruim 3.250 kinderen van 119 groepen op 64 scholen
een poster tekenden. De jury van district 110AZ, bestaande
uit kunstschilder/docent Margot Labordus-Kerklaan, docent
tekenen en schilderen Anja Brand-Heemskerk en amateur
kunstschilder Theo Luiten, boog zich over 50 posters van
18 deelnemende Lionsclubs. Het juryrapport omschreef de
winnende poster van Marin Hagenaar van het Alfrink college
te Zoetermeer (Sponsorclub Zoetermeer Soetermare). ‘De
poster visualiseert heel mooi het thema ‘met elkaar’, en is origineel uitgebeeld, met sterke zeggingskracht. De jury vindt de
poster origineel uitgebeeld. Ook het aspect vrede wordt goed
verbeeld door een vredessymbool met regenboogkleuren.

BN - Sofie Koorevaar

CO - Berit Boon

Via de clubs Ooststellingwerf, Groningen Groote Griet, Slochteren Skiramere, Zwolle Hanzestad, en Zwollerkerspel uit het
district 110BN deden 350 leerlingen van 15 scholen mee. De
districtsjury koos unaniem voor de poster van Sofie Koorevaar,
brugklasleerlinge van Gymnasium Celeanum te Zwolle. Uit het
juryrapport van Lionsclub Zwollerkerspel: ‘We zien een meisje
zittend op een schommel, met onder haar veel mensen uit
alle werelddelen, die op handen en dimensionaal vredesteken
dragen. Een duifje brengt het meisje een bloem, als teken dat
ook zij uitgenodigd is om samen met alle mensen vrede te delen en te vieren. Het poëtisch beeld is tot en de kleinste details
uitgewerkt, met veel gevoel voor vorm, kleur en materiaal.’

In district 110CO zijn 2.000 posters gemaakt door leerlingen
van 42 scholen, afkomstig van de Lionsclubs Venray, Venray
Peelparel, Son en Breugel e.o., Leudal, Sint Oedenrode, Uden
Ceres, Maastricht Euregio en Renkum Airborne. Districtswinnaar is de 11-jarige Berit Boon van de Jac P. Thijsse-school,
LC Renkum Airborne. De jury schrijft: ‘Een echte poster. Heldere
kleurstelling. Opvallend door de centrale positie; iedereen ziet
direct dat het over de aarde gaat die heel creatief is weergegeven waardoor ze in het hart opgesloten ligt. Hierdoor wil je er
langer naar kijken.’

BZ - Teun van Til
Van alle inzendingen uit 110BZ werd de poster van de 11-jarige Teun van Til uit Zelhem en leerling van basisschool De Leer
uit Hengelo (Gld) gekozen tot winnaar. Deze school bracht
voor het derde jaar de districtswinnaar voort, ook
LC Bronckhorst is weer zeer opgetogen zo’n geweldige kandidaat te hebben geleverd! De jury bestaande uit kunstenaar
Willemijn Colenbrander, galeriehouder Enny Verhey, en Lion
en grafisch vormgever Leo Traas schreven in het juryrapport:
‘Met zijn expressieve en sprekende kleuren wordt de wereld
gesymboliseerd in een vredesteken, waarin twee handen,
blank en donker, de vrede delen. Daarbij veel vrolijke smilies
met vredesymbolen; kortom een prachtige poster.

CW - Hilal Duran
De winnaar in district 110CW is de 12-jarige Hilal Duran,
leerling van Hofstede Praktijkschool. Deze tekening is via
LC Rotterdam Rijnwoud binnengekomen. Hilal schrijft zelf als
toelichting op haar poster ‘Samen sta je sterker, Help een ander
uit de oorlog’, wat prachtig aansluit bij het thema van de Peace
Poster Contest van dit jaar. ■
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25 jaar onafgebroken
enthousiast omdat het
zoveel voldoening geeft
Op zondag 10 Januari werd voor de 25e keer het bekende Nieuwjaarsconcert van LC Tilburg Regte
Heide gehouden. De Club haalde er zo’n € 1,5 miljoen mee op.

A

an president Pieter Bogaers en past-president Patrick
van den Hoek de vraag hoe zij deze traditie overeind
houden: ‘Door met veel actieve leden enthousiast er
ieder jaar opnieuw weer de schouders onder te zetten, door de
wil het ook dit keer weer te laten slagen, en door een uitgekiende formule. Leden die zakelijk actief zijn benaderen hun
netwerk voor mogelijke sponsering, en anderen helpen met
voorbereidingen zoals inrichting, catering en programmaboekje. Ieder levert zijn bijdrage. Ieder jaar opnieuw’, aldus Pieter en
Patrick.
De organisatie staat of valt met een groot en actief bedrijfsleven - ook buiten Tilburg - en de uitstekende contacten die onze
leden onderhouden. DIt concert is feitelijk het begin van een
zakelijk nieuw jaar: men ontmoet elkaar om elkaar een goed
jaar te wensen en om te netwerken. Gasten vinden het zo gezellig dat ze graag komen want het concert heeft ook een hoog
Tilburgsgehalte.
We werken met een muziekcommissie. Het Euregio Jeugdorkest onder leiding van Hans Casteleyn verzorgt om het jaar het
concert, in ruil waarvoor de club het orkest langdurig sponsort.

Geweldige belangstelling bij de opening van de
medische buitenpost in Nepal

10

L I ON n r.4 febru ar i - m aar t 2016

Impressie van het Nieuwjaarsconcert

Naast solisten van het Fontys Conservatorium uit Tilburg passeerden ook veel beroemdheden de revue, zoals Andre Rieu
en het Salonorkest, Toots Thielemans, Candy Dulfer, Trijntje
Oosterhuis en Laura Jansen.
Uiteindelijk bepalen de leden van de club ieder jaar het goede
doel. Het voorstel wordt eerst beoordeeld aan de hand van
negen criteria, waaronder: heeft de doelstelling van het project
betrekking op gezondheid en/of onderwijs en/of cultuur en zijn
de organisatie en de geldstroom transparant en traceerbaar.
In het buitenland zijn veel projecten gerealiseerd, die steeds
werden ondersteund door Wilde Ganzen of Cordaid. Altijd
zijn er contacten ter plaatse, en altijd wordt het project door
clubleden bezocht - het geld wordt vaak gebracht – en gevolgd
zoals bij de herbouw van een medische buitenpost in Nepal na
de recente aardbeving.
LC Tilburg Regte Heide is naast het inzetten van financiële
bijdragen van het netwerk, ook begonnen om meer de persoonlijke inzet van kennis of contacten te benutten. De nieuwe
vrachtwagen voor de lokale Voedselbank is er gekomen door
inzet van leden met ervaring en contacten in de transportsector.
Ook door de juiste contacten kon voor dit concert de inrichting
van het Ronde Tafel Huis, zijnde een interreligieuze ontmoetingsplaats, met relatief bescheiden financiële middelen plaatvinden en bleef er geld over voor een nieuwe keuken. Wat drijft
hen nou dit zo lang vol te houden? Het antwoord is herkenbaar:
‘Zo dankbaar, zoveel voldoening gegeven, je ziet hoe ontzettend dankbaar mensen zijn.’ ■

Redactie: Jan Kappers

Tailtwister Hans Pieterse: Ik deel
daadwerkelijk schouderklopjes uit

S

inds de oprichting in 1992 van
LC Doetinchem de Graafschap,
hadden we als club slechts in naam
een tailtwister. In 2010 - 2011 gaf het toenmalige bestuur mij de opdracht aan deze
functie ook daadwerkelijk inhoud te geven.
Sindsdien krijg ik na iedere vergadering
het ‘laatste’ woord. Onze vergadering laat
zich overigens niet kenmerken als een
strak gedisciplineerde bijeenkomst! Echter
op het moment dat het er écht iets toe doet dan is er aandacht
en goede interactie. Een illustratie van hoe het in de vergadering gaat, is bijvoorbeeld wanneer een lid jarig is geweest. Na
het geven van een rondje wordt hij toegezongen! Het begint
meer dan chaotisch, maar eindigt altijd weer eenstemmig.
Uiteindelijk heb je dan toch het gevoel dat er echt ‘Lang zal hij
leven’ voor je is gezongen.

Hoe vul ik deze taak in? Nou, niet met
schoolmeester te zijn. Ik maak gebruik van
aantekeningen die ik tijdens de vergadering
maak en ben soms iets teleurgesteld als
tijdens de vergadering mij door een ander
lid een leuke kwinkslag is ontnomen. Ik
speel meer de rol van hofnar. Mensen, die
het sinterklaaspak wel eens aan hebben
gehad, kennen dat gevoel ook wel. Niet
tegen gesproken te kunnen worden en lekker hier en daar tegenaan schoppen. Ik ga altijd staan en loop
door de vergadering heen en blijf bij het clublid staan, waar
het over gaat en geef mijn commentaar zowel over lief als leed.
Ik zorg wel voor een schouderklopje als de vergadering naar
mijn believen een persoon te kort doet. Ik rond altijd af met een
goede grap, waarbij het voor mij de kunst is, om zelf niet te hard
te lachen! ■

ADVERTENTIES

Pied a Terre
Een tweede huis op hoog niveau
in de Franse Alpen

MGM Constructeur realiseert op de meest prachtige locaties in top
skigebieden luxueuze en sfeervolle viersterren residences, chalets en
appartementen, voorzien van faciliteiten zoals een zwembad, hammam en wellness. De accomodaties zijn volledig gemeubileerd en
voorzien van inventaris. Kortom, heerlijk onthaasten en genieten van
luxe in de Franse Alpen. Een gedegen investering voor nu en later.
Pied-a-terre informeert u graag over de vele mogelijkheden en biedt
u Nederlandse begeleiding op maat.

Zorgeloos bezit mét maximaal vakantieplezier!

Lage spaarrente?

Hét alternatief!

L J Vastgoedbeleggingen verhuurt
woningen aan particulieren. Dit geeft u een
stabiel rendement en laag risico.
Ga voor meer informatie naar
www.lj-vastgoedbeleggingen.nl

www.pied-a-terre.info

MGM Partenaire
Exclusif
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Redactie: Astrid Abbing

Lionsclubs zorgen
voor de koffie

Het tellen van de koffie- en theepunten is een gezellige clubactiviteit

I

n 2014 haalden de Lions de landelijke pers met de inzameling van maar liefst 59 miljoen DE-waardepunten. Dat
leverde toen, aangevuld met een gift van Douwe Egberts in
totaal 120.000 pakken koffie op voor de voedselbank. Reden
genoeg om de actie ook in 2015 op de agenda te zetten.

Honderden herkenbare dozen waar
de punten werden ingezameld

Nederland telt ruim 150 voedselbanken, verdeeld over acht
districten. Zo’n 10.000 vrijwilligers zorgen er vanuit 510 uitgifteposten voor dat jaarlijks bijna 2 miljoen pakketten worden
uitgeleverd. Wekelijks worden ongeveer 94.000 mensen, waaronder meer dan 37.000 kinderen gevoed door de voedselbank.
Meer dan de helft van de klanten van de voedselbank is binnen een jaar weer in staat om zelf aan voedsel te komen. Maar
het aantal personen dat een beroep doet op de voedselbank
neemt nog steeds toe.

De eindstand van de actie is nog niet bekend maar er zijn
clubs die bij het schrijven van dit stuk al tellen in veelvouden
van 100.000 punten, wat goed is voor ongeveer 115 pakken
koffie. Bij de tussenstand begin januari stond de teller op bijna
12 miljoen punten. Of de opbrengst hoger is dan vorig jaar
is te lezen op www.lionshelpen.nl. In januari zijn de punten
verzameld door LC Voorburg en is de eindstand van de telling
bekend gemaakt. ■

Voor 2015 meldden zich tien voedselbanken en 111 Leo- &
Lionsclubs - 20 clubs meer dan het jaar ervoor - om mee te
doen met de inzamelingsactie. Ruim 600 speciale inzameldozen zijn er besteld en verspreid over heel Nederland neergezet
in onder andere bibliotheken, winkels, supermarkten en buurthuizen. Gedurende de maand december ging heel Nederland
weer op zoek naar DE-punten in keukenlaatjes en koekblikjes.
Ook zijn het afgelopen jaar zorgvuldig de bonnen uit de koffie
en thee pakken geknipt. Veel lokale kranten besteedden aandacht aan deze landelijke actie. Lionsclubs kunnen aangeven
bij welke voedselbanken de koffie wordt afgeleverd. Dit afleveren gebeurt door Douwe Egberts. Daarmee worden voedselbanken in heel Nederland voorzien van koffie, een product dat
over het algemeen zelden in de pakketten terechtkomt.

Vorig jaar ontvingen voedselbanken pallets vol met pakken koffie
(foto Ed Turk)
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Redactie: Tjako Fennema

Bijzoefzoef-eigenaar en Lion Angeniet Berg switchte
van champignons naar palmen en olijfbomen
Angeniet doet in terraspotten, palmen en olijfbomen. ’Wij hadden een champignonkwekerij. Eens, tijdens een storm, woei
in onze tuin een grote aardewerken terraspot aan scherven en
ging ik op bezoek bij een groothandel in dat spul. Die mensen
attendeerden me op hun assortiment olijfbomen en palmen. Ja,
hoe gaat dat? Mijn man en ik vonden het een leuk idee om daar
een winkel in te beginnen. Inmiddels waren we gestopt met de

kwekerij en richten we ons nu op Bijzoefzoef, want zo hebben
we de winkel gedoopt. We zitten langs de Lek in het buitengebied van Culemborg en hebben hier plek zat voor winkel/atelier
en buitenruimte. Ik ben een jaar na oprichting van LC NeerijnenRivierenland gevraagd en verkeer dus nu 9 jaar met veel plezier
in die gemengde club. www.bijzoefzoef.nl ■
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Redactie: Wim Smeets

Lions pitchen met zes
duurzame projecten
tijdens Evenement over
duurzame leefomgeving

Ir. Tjerk Wagenaar presenteerde ‘Van fossiele naar zonnige tijden’

B

Geanimeerde gesprekken in de Hof van Wageningen tijdens het
duurzame leefomgevingevenement

ewustwording was het centrale begrip op het ‘Evenement Lions en duurzame leefomgeving’ op
13 november in de Hof van Hof van Wageningen. Twee
externe sprekers zetten op een rijtje wat de omgeving wordt
aangedaan en op welke wijze het roer om zou moeten. In een
zestal pitches werden initiatieven door Lionsclubs gepresenteerd. In de workshops werd gediscussieerd over de inbreng
van de Lions.
De voorzitter van de organiserende Stichting, Anne Cazemier,
heette de honderd bezoekers welkom en sprak zijn waardering
uit voor de medewerking en belangstelling van vele clubs.
Tegelijkertijd moest hij helaas constateren dat de Lionsclubs
uit de grote steden en Lions uit de kenniscentra verstek lieten
gaan. Het lijkt wel of in Lionsland duurzaamheid gezien wordt
als een probleem van het platteland en de kleine steden,
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Prof. Dr. Louise Vet beet de spits af in Wageningen

Vijf van de zes pitchspeakers

merkte hij op. Dagvoorzitter Ria Schutte introduceerde de
sprekers en zorgde voor een ontspannen en vlot verloop van
het evenement.
Prof. Dr. Louise Vet; bioloog, directeur van het Nederlands
Instituut voor Ecologie en hoogleraar evolutionaire ecologie
te Wageningen, beet het spits af. ‘Circulaire economie; nieuwe
uitdaging voor de mensheid’, was de titel van haar presentatie.
Zij bepleit een transitie van lineaire economie naar circulaire
economie (hergebruik van producten en materialen). En graag
een beetje snel. De natuur kan het niet meer alleen, wij moeten helpen. Enkele aforismen: overheden moeten met wet- en
regelgeving de circulaire economie bevorderen, bedrijven
moeten samenwerken met creatieve wetenschappers, meer
zonne-energie in plaats van fossiele-energie, minder voedsel verspillen, lokale diversiteit in oplossingen bijvoorbeeld
door ‘buurkracht’ te ontwikkelen. Wees selectief bij aankoop;
bijvoorbeeld: ‘Ik wil geen lamp, ik wil licht kopen’, of ‘ik wil geen
wasmachine, ik wil kunnen wassen’.

Wat de gepitchte projecten gemeen hebben is dat ze
kleinschalig zijn, lokale partners er bij betrokken zijn en
dat ze veel publiciteit in dorp en regio genereren. De zes
pitches:
1. Urban Mining; door Paul Stassen van LC Waalwijk.
Het betreft verzamelen, demonteren, hergebruiken
van E-wast (mobieltjes en dergelijke), in samenwerking met partners uit de industrie. Dit project en de
presentatie kreeg de hoogste puntenscore van de
toehoorders.
2. Duurzaam Hoevelaken; door Simon Arnoldussen
van LC Hoevelaken.
3. Natuurspeeltuin; door Max Kuhn van LC Voorschoten.
4. Blik, blik en nog eens blik; door Eric Jan Hagoort van
LC Het Stigt.
5. Kooklessen voor kinderen; door Ellen Wilms van
LC Rivierenland.
6. Het sprookje van de Lion en de KIP; door Will Kranenburg van LC Den Haag Ypenveen.

Kan het, van fossiele naar zonne-energie? Ja, op voorwaarde
dat we nu de goede keuzes maken. Wachten kan niet meer, de
temperatuurverhoging is weldra meer dan 2 graden. We moeten creatief zijn, duurzaam van hart naar hand brengen. Neem
het initiatief in de straat om over te gaan op zonnepanelen.
Eet meer lokale producten in plaats van verre geïmporteerde:
‘Think global, act local’. En voor overheden geldt, zorg dat het
soepel kan, hou geen onbegrijpelijke regels in stand.
In een viertal parallelle workshops wisselden de deelnemers
van gedachten over enkele indringende vragen, die begonnen met: Hoe kan mijn club… Of met: Hoe kan ik… Vermoeid
van het creatief denken, schoof daarna eenieder aan aan het
buffet. ■

Ir. Tjerk Wagenaar; fysicus, directeur van Natuur en Milieu. De
titel van zijn presentatie was: ‘Van fossiele naar zonnige tijden’.
Duurzaam werd vroeger gezien als je kunt het lang gebruiken,
nu is onze omgeving de norm. Duurzame ontwikkeling sluit
aan op de behoefte van het heden zonder het vermogen van
de toekomstige generaties, om in hun eigen behoeften te
voorzien, in gevaar te brengen. (citaat V.N. commissie Brundtland 1987). Wagenaar begon met een mini-enquete : Wie rijdt
elektrisch? Wie heeft zonnepanelen op het dak? De handjes
waren snel geteld!
Hij citeerde enkele bekende wereldburgers: President Obama,
wij zijn de laatste generatie die nog iets aan het klimaat kan
doen, wij zijn ook de eerste die het dan kan merken. Paus
Franciscus, dit is ons huis, laten we er goed mee omgaan.

Dagvoorzitter Ria Schutte en voorzitter Anne Cazemier
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Redactie: Eindredacteur
Tekst: George Muskens

31 maart Symposium
Laaggeletterdheid
‘Lezen=Groeien’
De Commissie Lions Lezen en Schrijven heeft
donderdag 31 maart op de agenda gezet om
een nieuwe impuls te geven aan Laaggeletterdheid, dat nu ruim twee jaar een landelijke en
internationale Lionsprioriteit is. Het symposium
zal onder leiding staan van Jeannette Peters - La
Brijn, de voormalige Council Chair van Lions
Nederland.

I

n de afgelopen twee, drie jaar heeft laaggeletterdheid de
aandacht van Lions, clubs, en zones gekregen. Er zijn inmiddels 171 Lions- en Leoclubs die meewerken aan de strijd
tegen laaggeletterdheid en dat is een positief resultaat.
Op nationaal niveau is de huidige infrastructuur opgezet,
bestaande uit de Commissie Lions Lezen en Schrijven en er zijn
districtscoördinatoren en contactpersonen binnen de clubs
aangesteld. Op club niveau zijn er diverse acties gevoerd in
plaatselijke taalhuizen, er zijn flyers uitgereikt tijdens de Week
van de Alfabetisering en er zijn voorleesmiddagen op bibliotheken georganiseerd.

In gesprek met professionals buiten Lion Nederland
Het is nu tijd om de inzet van de leden en de clubs een volgende sweep en boost te geven met een landelijk symposium
waar zal worden gesproken met derden/partners die zich
eveneens inzetten voor de strijd tegen de laaggeletterdheid.
Dit zijn professionals uit het onderwijs en de bibliotheken,
taalambassadeurs, ervaringsdeskundigen, beleidsmakers van
gemeenten, betrokkenen uit het bedrijfsleven en zorg/gezondheidszorg.
Er is plaats voor 300 deelnemers en het is de bedoeling om
tot een gelijkwaardige verdeling te komen van circa 150 Lions
uit alle districten en uit zo veel mogelijk clubs en 150 derden/
partners uit de verschillend disciplines en uit alle regio’s.
We komen van 10.00 tot 15.00 uur bijeen in Gasterij Milandhof
in Zegveld bij Woerden. Mede door eerdere goede samenwerking met DG Joost Avis en zijn club en een bijdrage van landelijke beleidsorganisaties is er een arrangement beschikbaar
zonder inschrijfgeld, inclusief lunch en bescheiden dranken.
Voor de transfers tussen station Woerden en de Gasterij wordt
gezorgd.

Programma
Op het programma staat een inleiding van professor Maurice
de Greef van de Vrije Universiteit Brussel, die zal ingaan op de
sociale en psychologische kanten van de laaggeletterdheid.
Daarna zal een Pauw-achtige panel-tafel volgen met vier of vijf
exponenten over goede en intensieve samenwerkingen tussen
Lions en derden/partners. Paul de Boer, oud-DG van district
AZ, zal de tafel leiden als interviewer.
De lunch zal worden geserveerd aan zogenaamde regionale
tafels, waarbij de deelnemers worden ingedeeld in kleinere
regionale groepen, die dan tijdens de deze zogenoemde
lopende lunch afspraken kunnen maken over gezamenlijke
acties, die plenair zullen worden gerapporteerd en vastgelegd
om vervolgens in de districten en de zones verder opgetuigd
en uitgevoerd te worden .
Aanmelden kan via www.lions.nl of rechtstreeks bij de Commissie Lions Lezen en Schrijven via l&s@lions.nl. De derden/
partners worden rechtstreeks benaderd via hun beleidsorganisaties met nieuwsbrieven en dergelijke. ■
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Tekst: Theo Bakhuizen

LC Isala Doetinchem neemt
uniek besluit: van vrouwenclub naar gemengd

Kerstdiner voor mantelzorgers en hun hulpvragende partners

Niet eerder kwam het voor dat een
vrouwelijke Lionsclub, waarvan
er overigens maar ruim 20 zijn,
besluit een gemengde club te worden. LC Isala Doetinchem nam dit
besluit in mei 2015 wel.
Marjolein van der Laan en Mariëlle
van den Corput lichten het besluit toe.
‘Zoals elke club nadenkt over haar toekomst doen wij dat ook. Nieuwe leden
haakten weer af, werving is best lastig,
de club werd kleiner. Dus een brainstorm met alle leden. Waarom ben je lid
en hoe zijn we verbonden met elkaar.
We zaten behoorlijk op één lijn in onze
reacties’, aldus Marjolein.
Er waren in feite drie opties: fuseren
met een andere Lionsclub, opheffen en
opnieuw beginnen of jezelf omvormen
naar een gemengde club. De laatste
optie bleek na een anonieme peiling en
onderzoek onder de leden veel draagvlak te hebben. ‘Een gemengde club is
toch ook meer een afspiegeling van de

maatschappij en de projecten die we
ondernamen met Achterhoekse mannenclubs liepen en bevielen goed’, zegt
Mariëlle. De dames gingen dus niet over
één nacht ijs. Besloten werd een aantal
mannen te gaan werven die qua leeftijd
en beroep passen bij de club. Zo’n tien
kandidaten bleken belangstellend, van
wie er nu vier aspirant-lid zijn. Overigens werden er en passant ook nog drie
vrouwen geïnstalleerd.

Clubactiviteiten
LC Isala Doetinchem doet met de relatief kleine bezetting vooral kleinschalige maatschappelijke projecten. Voorbeelden daarvan zijn de Stolpersteine
activiteit, de DE-actie, de organisatie
van een verwendag voor tienermoeders
en bijstandsmoeders. In samenwerking
met LC Doetinchem spant de club zich
in voor de ‘Taalmaatjes’, een aanpak
van de laaggeletterdheid. De laatste is
een doorlopende activiteit. En dan is er
recent het kerstdiner: koken voor mantelzorgers en hun demente partners.

Heel succesvol was de kledingbeurs die
al een paar keer is gehouden.

Hoe functioneert de club
De Lionsclub komt tweemaal per
maand bijeen, zo’n drie keer per jaar
wordt er vergaderd. Men nodigt een
spreker uit of gaat op bedrijfsbezoek
zoals het Oogziekenhuis en het inloophuis voor kankerpatiënten. De club is in
1991 opgericht en viert volgend jaar het
25-jarig bestaan. Een commissie gaat
dat voorbereiden. Partners van de leden
worden uitgenodigd op de nieuwjaarsbijeenkomst of bij een heel bijzondere
activiteit of lezing. Een officiële jumelage met een buitenlandse Lionsclub is er
niet. Er zijn wel contacten met een club
uit Dorsten (Dld), maar die staan op een
laag pitje. Er is een goede relatie met de
mannenclubs in Doetinchem. Er is zelfs
een presidentenoverleg waarin men elkaar informeert over activiteiten van de
afzonderlijke clubs en ook afstemming
daarover pleegt. Dit voorbeeld verdient
navolging in den lande!
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Redactie: Astrid Abbing
Tekst: Irene van Geest

Waterbeheer centrale
thema op Lions
VN-dag 5 maart
W

ereldwijd groeien de steden nog steeds: iedereen
wil daar wonen waar werk en onderwijs is. Dat
brengt in veel gevallen problemen met zich mee,
omdat de infrastructuur er niet op berekend is. Dat geldt
vooral voor het waterbeheer, zoals drinkwater, riolering, de opvang van regenwater en het voorkomen van overstromingen.
Met de stijging van de zeespiegel komt daar voor steden aan
de kust nog een extra probleem bij. Voorbeelden uit de laatste
jaren zijn: New Orleans en New York, maar ook steden in China
en de problemen in Jakarta.
UNESCO is de VN-organisatie die zich inzet om met Nederlandse kennis over waterbeheer deze problemen aan te
pakken. Iedereen kent UNESCO van Cultureel Erfgoed en van
onderwijs, maar ook communicatie en wetenschap valt onder
het mandaat. In Delft staat het UNESCO-IHE, een wetenschappelijk instituut dat duurzame oplossingen zoekt voor wereldwijde problemen. Studenten, ingenieurs en beleidsmakers uit
de hele wereld komen daar om hun licht op te steken over de
aanpak van waterbeheer.
Op de Lions VN-dag zal Andree van Es, de voorzitter van de
Nederlandse tak van UNESCO, de betrokkenheid van deze VN-

organisatie toelichten. Professor Meine Pieter van Dijk heeft
onder andere Chinese steden geadviseerd en kan boeiend
vertellen over de samenhangende problemen. Chris Zevenbergen, hoogleraar aan het UNESCO-IHE instituut in Delft gaat in
op de duurzame aanpak die we in Nederland hebben ontwikkeld en op vele plaatsen in de wereld wordt gevolgd. Hoe al
die plannen in de praktijk worden uitgevoerd vertelt Maurice
de Kok, general manager bij Van Oord Offshore, het bedrijf dat
wereldwijd betrokken is bij grote waterwerken.
De Lions VN-dag vindt plaats op zaterdag 5 maart, in het
nieuwe Zuiderstrandtheater gelegen bij de duinen en de
haven van Scheveningen. Op de website kunt u zich aanmelden. Daar staat ook meer informatie om er een gezellig dag op
Scheveningen van te maken. ■

ADVERTENTIE
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VAKANTIE IS...

18

VAKANTIE IS
WIELEWAAL
Bezorg jij hen
een onvergetelijke
vakantietijd?

...EEN KIJKJE IN EEN
ANDERE WERELD
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www.wielewaal.nl/
vrijwilligers
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Redactie: Tjako Fennema

LC Markermeer
lanceert Champie
Twee jaar durend project met een spetterende
lancering en mooie opbrengst
Op de ledenontmoetingsdag in Schoorl viel op dat de nieuwe club LC Markermeer, ook wel de
Loekiclub genoemd, van aanpakken weet. De mannen bestormden het podium en vertelden
over hun succesvolle Champie-project.

Om de nieuwbakken club een goede
start te geven droomde de club van een
uitdagend oprichtingsproject. Jeroen
Baris: ‘Daarom besloten we mousserende
wijn afkomstig van West-Friese bodem
te maken. Het project dat twee jaar in
beslag nam, kreeg de naam Champie. Dit
moest tot ‘Censuur’ worden omgedoopt
omdat de benaming Champagne beschermd is, zo betoogde een groot advocatenkantoor dat de club achter de broek
kreeg. ‘Gelukkig hebben we dit keurig
afgehandeld.’. Champie is gelanceerd op
een spetterend feest met 600 dansende
mensen aan boord van de Ocean Diva
tijdens het Amsterdam Dance Event.

persing uit 2013 van wijngaard Saalhof
uit Wognum werd door enkele bestuursleden zacht klotsend naar Duitsland gebracht. Dat de bestelbus met
twee kunststof vaten van elk 800 liter
met moeite 60 km p/u haalde, mocht
de pret niet drukken. Na 1,5 jaar rijpen
werd het eindproduct door de fameuze
en meervoudig bekroonde Sekt bottelarij Klaus Herres in Sankt Laurentius
gechaptaliseerd, tot een mousserende
wijn gebracht en gebotteld. Voordat
de 780 magnums in West-Friesland arriveerden waren al commissies van
LC Markermeer in de slag met marketing, verkoop, verpakking en feest.

Voor het goede doel werd € 33.000
opgehaald. Ondertussen heeft de club
32 leden en wie op facebook kijkt, ziet
dat de club lekker actief is. De 1600 liter

Na een behoedzame start van € 80 per
magnum werd de prijs vastgesteld op
€ 110 en voor gepersonaliseerde flessen
op € 140. Zelfs op de ledenontmoetings-

dag in Schoorl werden aanwezigen met
licht verbaal geweld overgehaald om een
fles te kopen. LC Markermeer is toegetreden tot de VOC-kamer Hoorn en kocht
voor 5 jaar ad € 5.000 een bestuurszetel
in het comité dat het VOC-schip De Halve
Maen van de staat New York in bruikleen
heeft. Robin Wu van LC Markermeer: ‘Wij
dragen West-Friesland en het Hoorns
erfgoed een warm hart toe en willen van
het schip gebruikmaken voor bijzondere
evenementen. Daarom hebben we als
club die zetel gekocht.’ Een jaar geleden
reisde een delegatie van LC Markermeer al af naar The Big Apple om het
VOC-schip in ogenschouw te nemen.
In Schoorl werd ook nog een in paars
fluweel beklede Magnum getoond die
is geveild tijdens het Champie-pardon
Censuurfeest als topstuk en bekroning
van dit twee jaar durend project.
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Redactie: Eindredacteur
Tekst: Geert Wijnbergen

Lions- en leoclubs
kunnen elkaar goed
aanvullen
Het zal geen geheim zijn dat de Lionsorganisatie in een redelijk snel tempo aan het vergrijzen is. Aanwas van jonge leden stokt en het leeftijdsverschil tussen de zittende Lions en de ‘jonge aanwas’ wordt
steeds groter. Hierdoor wordt de aansluiting van die jongeren ook steeds moeilijker. Kunnen we daar
iets aan doen? Het antwoord is simpel: jazeker.

W

ij hebben een jongerenorganisatie, de VLCN, Vereniging Leo Clubs Nederland. Dit zijn jongeren van 18
t/m 30 jaar, soms blijven ze wat langer, die net als
wij in clubverband onderdeel uitmaken van LCI. In feite zijn zij
dus de toekomst van de Lionsorganisatie. Er leven bij Lions die
de VLCN kennen veel vooroordelen en aannames over de Leo’s.
Zo zou maar 5% van de Leo’s, Lion worden.

Lionsclub. Ook zouden Leo’s veel feesten. Een oud-gouverneur
schreef mij letterlijk ‘Leo’s feesten meer dan dat ze confereren’.
En dan denk ik bij mijzelf, ‘gelukkig maar, het zijn normale jongeren’. Overigens is dit niet zo, er wordt zat geconfereerd.

Vooroordelen
Mijn eerste reactie is dat wij als Lions dan hand in eigen boezem moeten steken. Wij moeten een voor jongeren aantrekkelijke organisatie zijn. Daar is ook een verklaring voor. Veel Leo’s
maken na hun dertigste een ‘tussenstop’ bij JCI of Round Table,
om daarna op hun veertigste aansluiting te zoeken bij een

‘Leo’s kunnen goed feesten
en dat moet ook als je jong
bent, maar ze confereren
ook’, aldus Geert Wijnbergen.
Kijk eens op www.leo-club.nl

Geert Wijnbergen, MD coördinator Leo’s
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Districtscommissaris is van
plan zo vaak mogelijk een
Leo mee te nemen naar
zonevergaderingen

Anne-Meike van der Maat, voorzitter VLCN

En het is niet alleen samen vieren, het is ook samen verdriet
delen. Iedereen zal zich het tragisch ongeval in april herinneren waarbij de Leo’s Kiki Frencken en Giuseppe Melpignano
zijn omgekomen. Op de Nationale Leoconventie werden
Kiki en Guiseppe herdacht. Thom Heijnen, de voorzitter van
Leoclub Sittard-Geleen, de club van Giuseppe, vertelde ‘… ik
zat zaterdagochtend in de auto toen ik werd gebeld. Ik moest
mijn auto maar even aan de kant zetten. Ik hoorde toen van
het ongeluk. Diezelfde middag zaten we met zo’n 20 Leo’s
uit alle delen van het land in mijn achtertuin om het verdriet
met elkaar te delen’. Dit geeft ook aan hoe hecht de Leo’s met
elkaar zijn. Eigenlijk maar goed dat dit bij de Lions niet zo
hecht is. Stel je eens voor, een nationale conventie waarbij 80%
van de clubs aanwezig is, waarbij 75% van de Lions aanwezig
is. Het Feyenoord stadion is nog niet nodig, maar Ahoy is dan
goed gevuld!

de VLCN. Stel nou dat er Lions zijn die de beschikking hebben
over een vergaderlocatie, centraal in Nederland en ook nog
eens goed bereikbaar met openbaar vervoer, en u wilt high
potentials over de vloer hebben, laat mij dit dan weten. Dan
kunnen de Leo’s wellicht één maal per jaar bij u vergaderen.
U krijgt dan ook de gelegenheid uw bedrijf aan de Leo’s te
presenteren. Mooi voor de toekomst.

LEF 2017

Hoe kunnen wij helpen

Stichting LEF 2017 organiseert voor de VLCN in 2017 het Leo
Europaforum (LEF). Dit is het jaar waarin de Lionsorganisatie
100 jaar bestaat, en de Leo-organisatie 60 jaar bestaat. Een
mooi moment om Nederland op de kaart te zetten. De nationale conventie van de Lions hebben hiervoor een garantie van
€ 25.000 gegeven. Om hier geen gebruik van te hoeven maken
hebben de Leo’s een concept ontwikkeld waarmee de organisatiegelden verdiend kunnen worden en de Lionsacties meer
opbrengst kunnen genereren. Het is namelijk een algemene
tendens dat fundraising moeilijker wordt. Acties brengen
minder op dat voorheen. Met een goede PR en reclame kan de
opbrengst van acties vaak aanmerkelijk verhoogd worden.

Bij de VLCN is het nog niet zo groot als bij de Lions, maar daar
gaan we met z’n allen wat aan doen. Op de zonevergaderingen zal de districtscommissaris Leo’s zo veel mogelijk een Leo
meenemen, die u kan vertellen over de VLCN en het nut en de
lol van dit lidmaatschap toelichten. Wanneer wij als Lions in
onze omgeving rondkijken vinden we ongetwijfeld zat aspirant Leo’s. Overigens stellen de Leo’s het enorm op prijs als ze
benaderd worden door Lionsclubs. De Leo’s kunnen ongetwijfeld bij acties helpen. Meer info? Mail dan gewoon naar
vlcn@lions.nl of kijk eens op www.leo-club.nl , dan ziet u gelijk
hoe een moderne site er uitziet.

Daarom hebben de Leo’s een workshop ontwikkeld waarbij ze
op een clubavond uw Lionsclub veel over social-media kunnen
leren. Deze workshop, die uw fundraisingacties aanmerkelijk
kan verbeteren kost u als club slechts € 250. Dit geld wordt
gebruikt voor de organisatie van het LEF 2017. De eerste workshops zijn reeds gegeven en het enthousiasme en waardering
van de Lionsclubs is groot. Wilt u meer weten over het
LEF 2017, kijk dan eens op youtube naar het filmpje LEF 2017
V3. Opgeven voor een workshop op één van uw clubavonden
kan bij Pieter Haex, Pieter@lef2017.org

De VLCN vergadert een aantal maal per jaar. Hierbij is het overgrote deel van de clubs aanwezig. De huur van de vergaderzaal, centraal in Nederland, drukt zwaar op de begroting van

Mocht u vragen hebben, of hulp willen aanbieden, dan hoor ik
dat natuurlijk graag. Ik ben er van overtuigd dat we samen met
de Leo’s, de VLCN een boost kunnen geven. Ik hoor u graag. ■
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LEOCLUBS IN ACTIE
Redactie: Eindredacteur
Tekst: onder andere van Joost Meijer en Pieter Haex

Lions en Leo’s rennen ½ marathon voor
100 jaar / Het Vergeten Kind en LEF 2017
Het organiserende team van het Leo
Europa Forum (LEF) 2017 heeft het plan
geïnitieerd om met Lions en Leo’s deel
te nemen aan het 41e TCS Amsterdam
(halve) marathon ten bate van Stichting
Het Vergeten Kind en LEF 2017.
Net als het 100 jaar Lionscomité heeft
de organisatie van LEF 2017 besloten
om zich in te zetten voor Stichting
Het Vergeten Kind, die zich inzet voor
getraumatiseerde kinderen in sobere
opvanglocaties.
Op 16 oktober hopen wij met zoveel
mogelijk Leo’s, Lion’s, vrienden, bekenden en familie, de halve marathon te
gaan lopen. Samen kunnen wij op deze

manier een zo groot mogelijke positieve impact leveren voor deze kinderen
en hopen wij er met veel mensen een
leuke en sportieve dag van te maken!
Het doel is om zo veel mogelijk geld in
te zamelen voor Stichting Het Vergeten
Kind, waarbij lopers zich kunnen laten
sponsoren voor hun deelname. Kijk
voor meer info op www.lef2017.org of
neem contact met ons op via e-mail:
marathon@lef2017.org.
Niet in de gelegenheid om mee te
lopen? Wij zijn ook op zoek naar enthousiaste ambassadeurs, toeschouwers en
vrijwilligers die actief een steentje bij
willen dragen in de aanloop naar en/of

gedurende de dag. Om op de hoogte te
blijven over de laatste nieuwtjes met betrekking tot de halve marathon hebben
wij een Facebook evenement aangemaakt. Volg de pagina en deel deze met
mensen uit je netwerk! Ga naar: http://
goo.gl/aeGhiy.

Pubquiz Zoetermeer een succes met
hilarische vragen
Vrijdag 27 november was er een succesvolle pubquiz in restaurant 1892 Eten
en Drinken. Leoclub Zoetermeer haalde
met deze actie € 400 op voor Stichting
Happy Days Zoetermeer. Happy Days
organiseert jaarlijks een voorjaarskamp
voor kinderen in de leeftijd van 9 tot en
met 12 jaar die het, vanwege een moeilijke periode in hun leven, verdienen om
er even tussenuit te gaan. Er kwamen
in de quiz veel verschillende soorten
vragen voorbij, zoals actualiteiten,

sport en vragen voor de ‘nerds’. Vooral
de muziekfragmenten aan het einde
van de avond leverden veel hilariteit
op. De gasten moesten een stuk van
een muziekfragment zien af te maken
op papier, waarbij tijdens de opgave al
hard meegezongen werd. Maar liefst
dertien teams streden om de winst.
De geslaagde avond krijgt zeker een
herhaling, dus hou de website www.
leoclubzoetermeer.nl in de gaten!

Herald Obreen van Leoclub Zoetermeer
neemt een selfie met de deelnemers

Leoclub Groningen-Stad zet zich beest
achtig in tijdens sinterklaasintocht in assen
Pluchen dierenpakken. Wellicht niet het
eerste waar u aan denkt bij een Sinterklaasintocht! In Assen werd de diversiteit
in de Sinterklaasoptocht echter ruim gezocht met verschillend kindervermaak.
Leoclub Groningen-Stad was aanwezig
ter ondersteuning van de 400 Pieten en
liep mee in de parade als verkleedde
dieren. Een olifant, een beer, Takkie van
Jip&Janneke en Goofy zijn slechts een
greep uit de gegadigden. Dit zorgde
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voor een groot vermaak, voor zowel
onze leden als de enthousiaste menigte.
Na een warming-up begeleid door een
fanfare orkest werd de tocht ingezet
naar het stadshart van Assen. Hier kwam
Sinterklaas aan met de stoomboot en
werd door een luide menigte welkom
geheten in de Drentse hoofdstad. Daar
waar Sinterklaas traditioneel in de
stoomboot aankwam, was gekozen voor

een beestenwagen. Met Sinterklaas
voorop ging de optocht door de stad,
gevolgd door andere kinderhelden zoals
bijvoorbeeld Dora the Explorer en
The Minions. Na een tocht naar het grote
stadsplein toe werden Sinterklaas en de
rest van de parade verwelkomd door
een uitgebreid gezang. Wij hebben erg
genoten van het meedoen en hebben
de dag met een hapje en een drankje
afgesloten.

LEOCLUBS IN ACTIE
Tekst:

Lionsclubs enthousiast over Social Media
Workshops van Leo’s
Waarom gebruiken we social media? Welk verhaal wilt u dat er over
u verteld wordt op basis van uw online profiel? Sinds het begin van dit
verenigingsjaar bieden Leo’s aan
Leoclubs de mogelijkheid om een
social media workshop te volgen:
door Leo’s, voor Lions.
Dit doen de Nederlandse Leo’s in het
kader van de organisatie van het Leo Europa Forum (LEF) 2017, dat zij momenteel volop aan het organiseren zijn. Om
LEF 2017 één van de besten ooit te maken, is het hebben van voldoende financiële middelen een must. De social media workshop helpt Lions met hun social
media vaardigheden en de Leo’s met
de organisatie van het LEF. Bovendien
is social media een van de speerpunten
van de landelijke GR. Inmiddels hebben
er tien workshops plaatsgevonden en zit
eenzelfde aantal nog in de pijplijn voor
de komende maanden, de reacties van
Lions zijn tot nu toe zeer enthousiast.

Christa Klop, secretaris LEF 2017, in actie bij LC Rijnsburg Valkenburg

media. Social media geeft Lionsclubs
een platform om hun zichtbaarheid
te vergroten en veel meer mogelijkheden om zich naar de buitenwereld
toe te profileren. Leo’s blijken de ideale
‘ambassadeurs’ ervan; zij kennen de ins
en outs, en zijn tevens bekend met de
Lions organisatie.

de workshop aansluiten op specifieke
wensen en verwachtingen van uw
club. Ook tips over het gebruik van uw
website komen desgewenst aan bod.
Diverse Lionsclubs boeken al grote successen op social media. Graag komen
wij ook bij u langs!

Investering
Social media
Een moderne Lions club die midden
in de lokale samenleving staat, kan
tegenwoordig niet meer zonder social

Altijd al willen weten hoe uw club social
media kan gebruiken om het succes
van activiteiten te vergroten? Met veel
plezier en enthousiasme laten de Leo’s

LC Rhoon Oude Maas over workshop Social Media: ‘Sociale media staan nu
helder geagendeerd. Wij gaan ze inzetten bij onze communicatie rondom activiteiten en evenementen. De inbreng van de Leo’s was in ons geval de werkzame
katalysator. Daar had de club toch behoefte aan. Een mooie ‘win-win’ dus: wij
kunnen door met de nieuwe media, zij met hun Europa Forum. Well done Leo’s!’

Voor het geven van de workshop vragen wij een bedrag van € 250 exclusief
reiskosten. Daarnaast nemen wij uw
club op in de lijst van sponsoren op
onze website. Bovenal krijgt uw club
er een bijzonder leuke en interessante
avond voor terug! Schrijf uw club in
via info@lef2017.org en geef daarbij
gelijk twee voorkeursdata op. We hopen
dat we snel bij uw club langs mogen
komen.

ADVERTENTIE

Help haar met protheses
en revalidatie op lilianefonds.nl
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Redactie: Jan Kappers
Tekst: Theo Bakhuizen

CODA Apeldoorn, een
prachtig museum binnen
een cultuurhuis van formaat!

CODA is het cultuurhuis van Apeldoorn en omvat een
openbare bibliotheek, het gemeentelijk archief en kenniscentrum én een museum. Kerntaak van CODA is het
vertellen van verhalen, die variëren van een papieren of
digitaal boek, een audiovisueel project, een kunstwerk
of een historisch artefact. Een gesprek met algemeen
museumdirecteur Carin Reinders.

H

et Museum is ontstaan uit een fusie van het Van
Reekum museum en het Historisch Museum Apeldoorn. CODA heeft twee museale collecties: één collectie verhaalt over de geschiedenis van Apeldoorn en de Veluwe, de andere collectie omvat moderne kunst zoals werken op
en van papier, eigentijdse sieraden en kunstenaarsboeken. Het
museum zet zich met een interessante programmering in voor
de bekendheid van Apeldoorn als hoofdstad van de Veluwe.
Dat betekent aandacht voor natuur als inspiratiebron in de
(beeldende) kunst en voor Apeldoorn als stad van papier en
het eigentijdse sieraad.

Papier en kunst
CODA heeft in 2015 groot uitgepakt met CODA Paper Art. Een
fantastische tentoonstelling waardoor het museum voor het
eerst in zijn historie de grens van 100.000 bezoekers overschreed. Te zien waren een reusachtig edelhert van papier,
de immense vleugel van Ikaros, sprookjesachtige maskers en
opvallende sieraden van papier. De tentoonstelling bood –
letterlijk en figuurlijk – alle ruimte aan ruimtelijk werk en kunst
van 42 kunstenaars uit binnen- en buitenland die papier en
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karton centraal stellen in hun werk. Na de buitengewoon succesvolle edities van 2013 en 2015 wordt nu al uitgezien naar
2017. Immers elke twee jaar is er een ‘papier-tentoonstelling’.
Uit de hele wereld worden kunstwerken ‘opgehaald’, maar de
bekendheid van CODA en Papier is inmiddels zo gegroeid dat
gerenommeerde kunstenaars hun werk ook aanbieden. Gaat
dat zien en bewonderen!
Waarom papier en karton in Apeldoorn? Gelderland en met
name Apeldoorn en omgeving kennen een lange traditie van
papierproductie. Er stonden ooit 200 papiermolens op de Veluwe. Zo was er in 2015 ook de tentoonstelling ‘Papier: Gemaakt
in Gelderland. Naast elkaar stonden de hedendaagse kunsten
de ambachtelijke traditie.

Sieraden
Eén van de meest onderscheidende onderdelen van de collectie moderne kunst is de verzameling hedendaagse sieraden.
Die heeft op zich niets met Apeldoorn te maken, maar wel
alles met een vroegere directeur die met een uitstekende neus
voor kwaliteit met het verzamelen van sieraden is begonnen. Tooien en sieren is van alle eeuwen. Ook in de oudheid
al. Noord-Europa loopt voorop met het gebruik van nieuwe
materialen. De sieradencollectie telt meer dan 5.000 objecten en geeft niet alleen een beeld van de ontwikkelingen in
sieraadvormgeving, maar laat ook zien hoe de relatie van het
sieraad zich tot de beeldende kunst, de mode, en het design
heeft ontwikkeld in de afgelopen jaren. Met thematische tentoonstellingen en monografische presentaties brengt CODA
Museum die ontwikkelingen in beeld.

MUSEUM

De huidige collectie sieraden biedt een overzicht van ongeveer 1960 tot heden. Naast het Nederlandse sieraad van onder
andere Emmy van Leersum, Onno Boekhoudt en Gijs Bakker,
documenteert de collectie ook conceptuele stromingen uit
het buitenland waaronder de Britse Caroline Broadhead en de
Duitse Dorothea Prühl. CODA organiseert ook jaarlijks Sieraden
met een verhaal. Voor dit evenement wordt telkens een jonge
sieradenontwerper gevraagd een sieraad te ontwerpen en te
vervaardigen. Prachtige sieraden zijn er afgelopen jaren gemaakt. Er wordt op dit moment een nieuw format ontwikkeld
voor dit project.
Heel bijzonder is dat in oktober van dit jaar minister Bussemaker de rijkscollectie sieraden, die ruim 400 objecten telt, in
langdurige bruikleen – met de intentie deze op termijn om te
zetten in een schenking – heeft overgedragen aan CODA Museum. Een fantastische aanvulling op de bestaande collectie.
En, eindelijk gaat deze rijkscollectie ook zichtbaar worden. In
haar dankwoord ging CODA-directeur Carin Reinders in op ‘het
sieraad’: ‘Met het dragen van een sieraad vertel je wie je bent
en waar je vandaan komt. Je kunt je ermee onderscheiden, je
verbinden met die ander in vriendschap en liefde, een (politiek) statement maken, mensen blij maken, mensen prikkelen
en verleiden. Kortom, met sieraden vertel je verhalen over
jezelf, maak je verbinding met de anderen nodig je uit tot communicatie’. Prachtige woorden!

Meer tentoonstellingen, nu en in 2016
Tot eind februari is er de bijzondere tentoonstelling The
Weather Diaries, een tentoonstelling van het kunstenaarsduo
Sarah Cooper en Nina Gorfer. Zij laten werk van tien kunstenaars zien waarin de invloed van het weer en de natuurlijke
omgeving zichtbaar is. Zij bezochten daarvoor IJsland, Groenland en de Faeröereilanden. In dezelfde periode is het werk
van Teun Hocks te zien. CODA toont de fotoschilderijen van
deze beeldend kunstenaar, die inmiddels wereldwijd bekendheid genieten.
In 2016 kunnen we onder andere werken uit de privécollectie
van MuseumVrienden van het CODA zien in de tentoonstelling
Verzameling van Vrienden. Van Karel Appel tot Cees Andriessen en van Herman Brood tot Carel Visser. Met het verhaal
waarom de vriend juist dat werk kiest. Schilderij van het jaar
2015 laat 60 werken uit Nederland en België zien. En vele
andere tentoonstellingen met moderne kunst en vormgeving.
CODA maakt meer dan twintig tentoonstellingen per jaar.

En tot slot
Het onderkomen van CODA is een kunststuk op zich. Een
schepping van architect Herman Hertzberger (2004). Door de
enorme glazen zijkant van het gebouw geeft het een bijzondere en transparante uitstraling. De organisatie is in het nabije
verleden door bezuinigingen getroffen. De staf is gedecimeerd. Vrijwel alles gebeurt in eigen beheer. Met des te meer
bewondering kijk je naar wat ‘het museum’ telkens weer laat
zien. Op naar Apeldoorn! ■
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LION PUZZEL
In deze Lionspuzzel gebruiken we (voornamelijk) Nederlandse
Lionsbegrippen en Lionsnamen. De oplossing van de puzzel
vindt u op www.lions.nl.

Save the date: Nationale Conventie
28 mei 2016 Rotterdam
De Nationale Conventie 2016 wordt gehouden in het Scheepvaart
en Transport College (Lloydstraat 300) in Rotterdam. Het is een zeer
representatieve locatie met goede conferentiefaciliteiten. Parkeren is
gratis. De vergadering zal in de ochtend en het begin van de middag
gehouden worden, gevolgd door een lunchbuffet. Aperitief en lunch
zijn gratis. In de middag zijn eigen workshops voor Lionsorganisaties
mogelijk. Nadere gegevens volgen, maar belangstellenden worden
gevraagd deze datum nu al in de agenda te willen zetten. Uw club
wil toch niet ontbreken?

Weet je dat…
Joe Preston, Chairperson Lions Clubs International Foundation
(LCIF) op bezoek was in Cuba en zag dat het screenen van baby’s op
ROP (Retinopathy of Prematurity) en zo nodig behandelen, perfect
verloopt. Deze screening is een project van LCIF-sight first, the
Christian Blind Ministries, de Duitse Lions en de Cubaanse Kerken.
Voorts schrijft Preston: Het thema van onze International President
is ‘Dignity, Harmony and Humanity’ en daarvan is die samenwerking
een goed voorbeeld.

Lionagenda 2015 - 2016
Horizontaal

Verticaal

1	tafelgereedschap
4	agendapunt
9	soort verkoop
10	junior Lionsclub
11	uit Frankrijk
13	veilingprocedure
15	wat achterlijk dorp of
stadje
16	zot
17	Nederlands
Lionsdistrict
19	klein café
21	overdreven voorliefde
23	hoofdgedachte v.
muziekstuk
24	ledikant
25	Serviceclubs In
Nederland (afk.)
26	rang bij de politie
28	Alpenregio
29	wrijving
31	rechtsgeleerdheid
33	aan de wal gaan liggen
34	bep. loofboom

1	Lionsclub uit Wijk bij
Duurstede
2	grondbeginselen
betreffend
3	Lions Helpen
Internationaal (afk.)
4	streek
5	North Sea Lions (afk.)
6	stijging van de
zeespiegel
7	snel en vrolijk (muz.)
8	tanden en kiezen
12	periode v. praktische
oefening
14	naamplaatje
18	uitstapje
19	document met menu
20	Lionsclub uit Bussum
22	wie geen Lion is
24	zangstem
25	hoofdstad van
Bulgarije
26	fondsenwerving
27	deel van kerk
30	zeer
32	deel van gevangenis

LIONS VN-dag
Symposium Een toekomst voor vluchtelingen
Zuiderstraattheater, Den Haag
Zaterdag 5 maart
NLdoet
Vrijdag 11 en zaterdag 12 maart
Symposium Lezen=Groeien
Middenweg 2, Woerden-Zegveld
Donderdag 31 maart 10 – 15 uur
Nationale voorjaarsconventie
Nadere mededelingen volgen
Zaterdag 28 mei, Rotterdam
Special Olympics
rond Nijmegen- Wijchen-Groesbeek
vrijdag 1 t/m zondag 3 juli
Internationale Conventie
Fukuoka, Japan
Vrijdag 24 t/m dinsdag 28 juni
zie ook: www.lions.nl
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DISTRICT AZ
Redactie Astrid Abbing

Sponsordiner brengt € 10.500 op voor Voedselbank
Gouda en omstreken
‘We zijn een efficiënt bedrijf: we weten
met een budget van € 80.000 voor
ongeveer een half miljoen euro aan
producten te genereren.’ Zo begon
Dries Nagtegaal, voorzitter van de
Voedselbank Gouda en omstreken zijn
toespraak. ‘Iedere week stellen we hier
zo’n 400 pakketten samen voor mensen
die onder de armoedegrens leven.’
In november organiseerden de twee
Goudse Lionsclubs en vrijwilligers van
de Voedselbank Gouda een sponsordiner, verzorgd door leerlingen van het

ID College. De bekende Goudse zangeres Tania Kross verzorgde belangeloos
een optreden.
Deelnemers aan het sponsordiner
betaalden € 50 voor de gerechten en de
dranken; daarnaast konden ze veilingkavels als kunstwerken en lootjes voor
een veiling kopen. De items hiervoor
werden gedoneerd door Goudse
particulieren en bedrijven. De totale
opbrengst van het sponsordiner was
€ 10.500.

Mentor Arie-Jacob Brokking en leerlingkok Jessy Brokers van het ID College
prijzen enthousiast alle onderdelen van
het hoofdgerecht aan

LC IJsselstein-Lopikerwaard deelt uit
aan drie goede doelen
In oktober overhandigde president Arie
Huffels van LC IJsselstein-Lopikerwaard
cheques aan vertegenwoordigers van
een drietal regionale stichtingen uit
de opbrengst van het Lions Galadiner
2015. Het diner, dat ook een veiling van
een aantal kavels omvatte, leverde een
opbrengst op van maar liefst € 41.500.
Ter realisatie van hun doelstellingen
ontvingen de volgende stichtingen
alvast een cheque. Voor het Inloophuis ontving de Stichting Schuilplaats
een bedrag van € 1.500, waarmee de

verwarming in het gebouw wordt geoptimaliseerd. In het Inloophuis vinden
activiteiten plaats voor jong en oud.
In ‘De Schuilplaats’ te Lopik wordt aan
dorpsgenoten gastvrijheid, steun en rust
geboden. Dit kan zijn in ontmoeting met
anderen, bezinning, aandacht en/of hulp
op levensbeschouwelijk of maatschappelijk gebied.
Stichting Pulse, ontving een cheque
van € 5.000 voor de verbouwing van
de keuken in wijkcentrum Xpress. Pulse
is een welzijnsonderneming van en

voor inwoners van IJsselstein en Lopik.
Met het geld wordt gestart met een
aanschuiftafel voor buurtbewoners om
sociaal isolement tegen te gaan en een
kookclub om kinderen te leren koken,
gelet op budget, kennis en goede
voeding.
Stichting Leergeld laat kinderen in Nederland die om financiële redenen niet
meedoen aan activiteiten die voor hun
leeftijdsgenootjes normaal zijn weer
meedoen. Ter ondersteuning mochten
zij € 3.500 in ontvangst nemen.

LC Delft viert 50-jarig bestaan in Prinsenhof
Op 13 november 1965 kreeg LC Delft
het Charter uitgereikt in het historische
Prinsenhof in Delft. De club besloot
in de aanloop naar het lustrumjaar
aandacht aan dit gedenkwaardige
moment te schenken. Leden, oudleden, leden van dochter- en kleinkindclubs LC Delft Princestad, LC Antoni
van Leeuwenhoek en LC NootdorpPijnacker, jumelageclub Mülheim a/d
Ruhr werden uitgenodigd evenals de
leden van LC Venray met wie LC Delft
al 15 jaar aardbeien en asperges
verkoopt ten bate van een vakantie in
het Tesselhuus voor kinderen met een
spierziekte.

Het werd 14 november een prachtige
avond. De gasten kwamen bijeen in
museum het Prinsenhof met sfeervol uitzicht op de Oude Kerk en de
Waalse Kerk. Een warm welkom met
een klassiek strijkkwartet, een drankje
en een hapje. Tijdens het diner, werd
kort gesproken door chartermember
Gerard van der Waa via een videoboodschap, waarin hij trots eindigde met
de woorden: ‘…dat wij toch wel de
beste club van Nederland zijn, en vaak
voorop lopen. Het streven, meneer de
president, tot de beste clubs te behoren moeten we volhouden en vanaf
de zijlijn blijf ik graag nog een poosje

toekijken naar het welzijn van onze
dierbare club.’` Op het verleden werd
teruggekeken met een ‘NOS Journaal
uit 1965’ op cabareteske wijze. De
avond werd besloten met een jeugdig
bandje dat 60- en 70’er jaren muziek
ten gehore bracht.

LC Delft dineert met genodigden in museum het Prinsenhof
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LC Vleuten de Meern organiseert Kasteelbezoek en
lunch voor vluchtelingen
LC Vleuten de Meern nam 28 kinderen,
pubers, ouders en een enkele opa of
oma uit de Utrechtse asielopvang mee
voor een kasteelbezoek . De veelal hoog
opgeleide vluchtelingen hebben banen,
bedrijven en huizen achtergelaten. Met
smartphones houden ze contact met
achtergebleven dierbaren. Een belangrijke behoefte is duidelijkheid over een
uiteindelijke verblijfplaats. Daarnaast
willen ze graag nuttig bezig zijn, iets
betekenen voor anderen.
Bij Kasteel de Haar had zich een Lions
welkomst comité gevormd. Tijdens de
rondleiding bespraken enthousiaste

Samen aan de Hollandse Lunch in
Haarzuilens

gidsen de historie van het kasteel. De
uit Syrië afkomstige ondernemer Aziz
vertaalde dit simultaan in het Arabisch
waardoor de vluchtelingen alles goed

LC Krimpen aan den
IJssel draagt steentjes
bij aan speciale
kerstmaaltijd voor
buitenlandse gasten
Op woensdag 22 december vond een bijzondere maaltijd
plaats voor zeker vijftig voornamelijk Syrische vluchtelingen, die onderdak hebben gevonden in De Stuw in Krimpen
aan den IJssel. De bijeenkomst was georganiseerd door de
Protestantse Gemeente Krimpen aan den IJssel. Leden van
LC Krimpen aan den IJssel boden op verschillende manieren
ondersteuning.
Lion Frans van Wersch is van het begin af aan betrokken bij
de hulpverlening aan de vluchtelingen. ‘Direct na aankomst
van de eerste buitenlandse gasten hebben wij gezorgd voor
een aantal leenfietsen, waarmee de nieuwkomers hun nieuwe
omgeving konden verkennen’, vertelt hij. ‘We vonden het
niet meer dan vanzelfsprekend om niet alleen een financiële
bijdrage te verstrekken om deze maaltijd mogelijk te maken,
maar ook om daarbij dan met een aantal clubleden onze handen uit de mouwen te steken.’

Buitenlandse gasten
genieten van een
gezellig samenzijn
met hun Krimpense
gastheren en
gastvrouwen
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konden volgen. Na afloop van het
kasteelbezoek, genoten de deelnemers
van een Nederlandse lunch in Haarzuilens. Verguld waren de gasten met deze
vriendelijke aandacht én een exemplaar van het kwartet Nederland in
beeld. Dit kwartet ondersteunt buitenlanders om op een speelse wijze kennis
te maken met de Nederlandse taal.
Het jaarthema van President Niek Smits
‘een stap verder’ kreeg hiermee een
eerste invulling. De club is voornemens
in het voorjaar een groter evenement
in het teken te stellen van het ‘een stap
verder helpen’ van vluchtelingen.

Verkoop Lionswijnen
tijdens winterfair
Crimpenhof
Leden van de LC Krimpen aan den IJssel bemanden
tijdens de traditionele winterfair in de Crimpenhof weer
een marktkraam. Hun doel: het winkelend publiek kennis
laten maken met de wijnen die dit jaar voor het goede
doel worden verkocht. Maar natuurlijk vooral om zoveel
mogelijk flessen wijn te verkopen.
De data zijn vertrouwd maar de plek én de te verkopen
wijnen waren nieuw. Tijdens de traditionele winterfair op
het Krimpense winkelcentrum Crimpenhof, die dit jaar
op 18 en 19 december plaatsvond, stond de marktkraam
voor het eerst op het plein voor de vestiging van Albert
Heijn Gebr. De Block. In samenwerking met deze supermarkt verkochten de Lions vanuit deze kraam diverse
wijnen van het huis Chateau L’Horte. De netto-opbrengst
wordt zoals ieder jaar besteed aan de ondersteuning van
diverse plaatselijke en regionale goede doelen.

Leden van de Lionsclub bij hun marktkraam in 2014

DISTRICT AZ

‘Baumschlagen’ in jumelage verband
LC Delft reisde eind november voor het 10e jaar af naar Duitsland. De jumelage met LC Mülheim a/d Ruhr bestaat al
42 jaar. De Duitse Lions vrienden verkochten al jaren met succes kerstbomen die zij zelf zaagden bij de boer en in Mülheim
op de markt verkochten. Sinds 2005 zagen ook Delftse Lions
kerstbomen bij de boer. Om het risico te verkleinen worden
de bomen tevoren verkocht. Dit jaar kwamen 14 leden met
168 bomen van verschillende lengtes en 10 boompjes met kluit
thuis. De opbrengst is voor de Voedselbank Delft en bedraagt
dit jaar € 1.500. Bovendien ontvangen een aantal gezinnen een
boompje met kluit inclusief kerstverlichting en versiering.
Hoe verloopt zo’n uitje? Zes auto’s met vijf aanhangers reden
naar Lüdenscheid in het Sauerland. Logeren in een simpel hotel en eten met de Lions van Mülheim. De volgende ochtend
vroeg begon het, samen met mensen van de boomkwekerij
Weinachtsbaumhof. De Mülheimers laadde 450 bomen in.
Onze oogst werd keurig verdeeld over de aanhangers. Na
dit karwei was er soep met broodjes rondom een brandend
haardvuur. Na een hartelijk afscheid was het alweer tijd om

Nieuwe speeltractor
voor groene speeltuin
De Lions van LC Ypenveen zetten zich al jaren in voor het
onderhoud van de Green Court, een groene speeltuin bij
een van de Haagse stadsboerderijen. Door diverse acties
samen met de medewerkers van de Stadsboerderij en
de meiden van de scouting is geld ingezameld voor een
nieuw speeltoestel. Mede door een bijdrage van de gemeente Den Haag is het gelukt om nog voor de kerstvakantie de tractor een mooi plekje te geven. Door het natte
weer was het nodig om de ondergrond aan te vullen met
houtsnippers, waarvoor de Lions nog even de handen uit
de mouwen moesten steken.

De Lions van LC Ypenveen leggen de houtsnippers onder de
nieuwe speeltractor

Zagen, ‘netten’, sjouwen en ordenen van de bomen

richting huis te vertrekken. Aan het begin van de avond werden de aanhangers op een afgesloten terrein in Delft neergezet. Maandagochtend werden de aanhangers afgeladen, de
bomen op lengte gesorteerd en nog weer eens geteld. Het
weekend werden de bomen afgehaald. Volgend jaar weer!

LC Bilthoven 2000
versierde en verkocht
600 kerstbomen
De jaarlijkse kerstbomen actie ‘Met elkaar en voor elkaar!’ van
LC Bilthoven was wederom succesvol. De kerststerren in de
bomen zijn evenals vorig jaar gemaakt door bewoners van
Abrona Zeist, een huis voor volwassenen met een verstandelijke beperking. In hun kaarsenmakerij hebben zij de ruim
16.000 prachtige sterren van kaarsvet gemaakt die de boompjes er zo mooi laten uitzien. Leerlingen van de Oranje Nassau
School (VMBO) hebben geholpen met het versieren van de
boompjes.
De opbrengst van ongeveer € 7.500 gaat dit jaar naar twee
goede doelen, te weten: Stichting Jarige Job. Deze stichting
maakt het mogelijk om kinderen uit kansarme gezinnen toch
hun verjaardag te laten vieren met een verjaardagsbox. Hierin
zitten o.a. traktaties voor in de klas, een cake en versieringen
zoals slingers en ballonnen voor thuis. De Voedselbank zorgt
voor de uitlevering van de verjaardagsboxen. En ten tweede
naar de Prinses Maxima
Manege in Den Dolder. Hun
missie is het aanbieden
van hippische activiteiten
aan mensen met en zonder
beperking om vooruitgang
te bevorderen in hun welzijn
en maatschappelijke mogelijkheden.  
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De Lionsbox van LC Zwollekerspel is dé oplossing
voor efficiënte archivering van alle clubzaken
De Lionsbox is een digitale oplossing
voor verspreiding van allerlei bestanden over allerlei clubactiviteiten onder
clubleden en is gelijktijdig een betrouwbare manier van opslag. Kortom
een efficiënte archivering. De Lionsbox
is ontwikkeld door LC Zwollekerspel
en kan door iedere Lion en elke club
worden toegepast.

Digitaal archief
Voor veel Lionsclubs is het beheer van
een grote hoeveelheid documenten een
reële en groeiende zorg. Waar bewaar
ik alles wat er in en om de club gebeurt? En hoe vind ik op enig moment
mijn documenten terug? Veel ordners
worden jaarlijks overgedragen aan de
inkomende president en secretaris,
vaak zonder te weten of en zo ja wat,
daadwerkelijk bewaard moet blijven.
Daarbij moet je denken aan discussiestukken, emailcorrespondentie, jaarprogramma’s, verslagen van bijeenkomsten,
bestuurs- en commissievergaderingen
etc. LC Zwollekerspel heeft daarvoor een
digitale oplossing : DE LIONSBOX.

Informatie altijd, overal en veilig
In de club is de vraag gesteld en beantwoord hoe om te gaan met clubdata. Uitgangspunt was, dat alle
informatie altijd, overal en veilig
beschikbaar is voor alle leden.
Er is nu door een van de leden
deze veilige, digitale omgeving
gebouwd, waarbij alle informatie onderling kan worden
gedeeld.

Hoe werkt de Lionsbox?
Alle documenten, waaronder
notulen en werkgroepverslagen, maar ook foto’s en
presentaties worden door de
secretaris van de club in de
Lionsbox geplaatst en zijn
daarmee direct beschikbaar
voor alle leden. Ieder clublid
heeft met een eigen password, via zijn smartphone,
tablet of computer, toegang tot
alle opgeslagen informatie. Dat
kan ook een recent bericht zijn. In
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dat geval stuurt de secretaris alle leden
via de mail een specifieke link, die naar
het bepaalde document in de Lionsbox
verwijst. Zodra een van de leden van de
club de Lionsbox opent, heeft hij/zij direct een overzicht van alle documenten
en foto’s en kan men zien welke nieuwe
bestanden zijn toegevoegd. Ook kan
elk individueel lid een bestand in de Lionsbox bewerken, dat vervolgens wordt
opgeslagen als een nieuwe versie naast
de oorspronkelijke. Ook hebben leden
een ‘eigen’ privédeel in de Lionsbox,
waar ze zelf kunnen bepalen of, en zo ja
met wie, ze hun data willen delen.

Voordelen
Het grote voordeel van de Lionsbox is
natuurlijk dat alleen leden van de eigen
club toegang hebben tot het archief.
Het is een optimaal beveiligde ‘cloud’,
geheel los van Google, Dropbox, Ondrive etc. Een ander belangrijk voordeel
is dat alle bestanden op een veilige
plaats zijn opgeslagen. Alles blijft goed
bewaard, zodat bij individueel verlies
van gegevens - door bijvoorbeeld een
computerstoring of het
verlies van notebook of

Lionsbox in de cloud

ipad - elk clublid op zijn eigen computer
alle gegevens weer kan uploaden vanuit
die Lionsbox. Elke Lionsclub kan nu onder eigen clubnaam een Lionsbox aanmaken. Die Lionsbox van die club is dus
alleen toegankelijk voor de leden van
de desbetreffende club die daarvoor
geautoriseerd zijn. Kortom LC Zwollekerspel bouwt met de Lionsbox aan het
digitale clubarchief van de toekomst!
Meer informatie: Frans van de Vrande,
secretaris van LC Zwollekerspel, fransvandevrande@gmail.com

DISTRICT BN

Het Glazen Huis
van Sinterklaas
stond in
Dokkum

Het glazen huis van Sint en Pieten

Aan kinderen van ouders die zijn
aangewezen op de voedselbank, komt
Sinterklaas niet altijd toe. Daarom
organiseerde LC Dokkum Noordoost
Friesland een grote speelgoed-cadeautjes-inzamelingsactie voor de voedselbank. Iedereen kon speelgoed inleveren
in het glazen huis van Sinterklaas en zo
kwamen er meer dan 500 cadeaus en
speelgoed binnen. Een groot succes.

LC Kollum Lits en Lauwers
organiseerden kerstdiner
Afgelopen 21 december heeft de
LC Kollum Lits en Lauwers een kerstdiner verzorgd voor die ouderen voor wie
kerst niet een feest van gezelligheid en
samenzijn is. Om dit mogelijk te maken
is er eerst wel wat werk verzet.
Zo hadden de leden zich ingespannen
om met elkaar taarten te bakken en die
te verkopen op de najaarsfair in Stania
State in Oenkerk. Een groot succes! Alle
taarten vonden gretig aftrek bij de vele
bezoekers aan de fair. Samen met de
opbrengst van de kerstfair in Buitenpost
werd het mogelijk om voor de 38 ouderen een geweldige avond te organiseren in samenwerking met het Nationaal
Ouderenfonds in hotel/restaurant Van
der Valk in Hurdegaryp.
Het welkomstwoord werd uitgesproken door president Eddy de Jong. De
kerstmaaltijd werd opgeluisterd met

een prachtig kerstverhaal van verhalenverteller Douwe Kootstra. Onder
leiding van het muzikale Lionsduo,
Dick Jongsma en Martin Wiersma, werd
er enthousiast meegezongen met enkele populaire kerstliederen en andere
bekende meezingers. In het slotwoord,
van Henk Miedema, ambassadeur van
het Nationaal Ouderenfonds, dankte
hij de organisatoren van deze avond
en wenste hij alle aanwezigen een
bijzondere Kerst. Deze avond , onder de
bezielende leiding van onze prominente leeuwin Petra Bouwmeester, was
niet mogelijk geweest zonder de inzet
en de bijdrage van Hotel van der Valk en
het Nationaal Ouderenfonds. De gasten
hebben het erg gewaardeerd en genoten van een bijzondere kerstviering. Of
zoals een bezoeker na afloop met een
spontane schouderklop opmerkte: ‘Ik ha
in geweldiche jûnne hawn’. Voor herhaling vatbaar.

Naast deze actie behaalden veel kinderen het hulp-pieten-diploma door
het afleggen van een parcours met
oefeningen. Deze gezellige Sinterklaashappening werd aan het eind van de
middag afgesloten door de burgemeester van Dongeradeel, Marga Waanders,
die namens LC Dokkum de cadeaus
overhandigde aan de voorzitters van de
verschillende voedselbanken.
De Zwarte Pieten zorgden er tenslotte
voor dat alle cadeaus, en voor ieder kind
een chocoladeletter, op de juiste bestemming werden afgeleverd. Zo werd
het voor meer dan 200 kinderen ook
echt een hele mooie Sinterklaasavond.

Gezelligheid troef tijdens het kerstdiner in Hurdegaryp

LC Westerbork zorgt voor de koffie
Het inzamelen van waardepunten van
Douwe Egberts voor de voedselbank
Midden-Drenthe is een groot succes
geworden. Bij LC Westerbork zijn er
meer dan 200.000 punten ingeleverd.
Door deze punten konden al 330 pakken koffie worden gekocht voor de

voedselbank. Naast deze actie staken
de mannen van LC Westerbork Börck
Overessinghe ook nog de handen uit
de mouwen door bij de grote provinciale actie van RTV Drenthe voedselpakketten samen te stellen.
200.000 DE-punten voor 330 pakken koffie
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LC Leeuwarden Leowardia haalt 11 mille op voor
lancering en beheer app ‘Loss’
Maar liefst 881 bezoekers kochten onlangs een kaartje voor een wervelende
lezing van topspreker en lifehacker
Martijn Aslander in de Stadsschouwburg De Harmonie in Leeuwarden.
De vrouwen van LC Leeuwarden
Leowardia organiseerden deze lezing
van Aslander, die de titel droeg ‘Easy
Does It’. Een verhaal met flink wat

vermaak over het moderne leven en het
toepassen van nieuwe technologieën
in je eigen werkende of niet-werkende
bestaan. Ruim een uur hield Martijn
Aslander zijn publiek geboeid met zijn
lezing, waarin hij onder meer letterlijk de
mogelijkheden van het inzetten van een
echte drone uit de doeken deed. Na de
pauze beantwoordde hij in een razend
tempo tientallen vragen van het publiek.

De projectcommissie koos voor het
goede doel de app ‘Loss’ van het
Trimbos-instituut. Deze app steunt
vrouwen die tijdens of vlak na de
zwangerschap hun baby zijn verloren.
Met het geld dat op deze avond is binnengehaald, kan de app publiekelijk
worden en voor langere tijd worden
onderhouden.

Geboeid luisterden ruim 800 bezoeker naar de lezing van Martijn Aslander

LC Kampen bestaat halve eeuw
LC Kampen is opgericht op 25 mei 1965 onder auspiciën van
moederclub Meppel. Het is een levendige club met 37 leden,
waarin een goede mix van de verschillende beroepsgroepen
is vertegenwoordigd. Een club waarin senioren en junioren op
een uitstekende wijze met elkaar omgaan. Sinds 1 april 2015 is
Lionsclub Kampen een gemengde club.
Jelle Koldijk (83), als enig chartermember nog steeds actief
betrokken bij de club, kon helaas om gezondheidsredenen
niet aanwezig zijn op het eeuwfeest, maar de club koestert het
feit dat hij nog steeds clubavonden bezoekt. We Serve staat
centraal in het handelen van de club, en dat komt sterk naar
voren in de jaarlijkse fundraisingactiviteiten. Er zijn in de loop
der jaren veel zaken gewijzigd in het karakter van de club,
maar het is fijn om te zien hoe de saamhorigheid en de prima
sfeer in de club van alle tijden is. Dit werd ook nog eens bezon-
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gen in een drietal liederen, dat in wedstrijdverband ten gehore
werd gebracht. De club kijkt terug op een mooi eeuwfeest dat
uitbundig werd gevierd op Schiermonnikoog.

Vrolijke gezichten tijdens het eeuwfeest op Schiermonnikoog

DISTRICT BN

Motorliefhebbers genieten van wereldreiziger
LC Wolvega organiseerde onlangs
samen met de Serviceclub Weststellingwerf en de plaatselijke Rotarians
een avond voor motorliefhebbers.
Ruim 150 belangstellenden waren naar
De Blesse gekomen voor een inleiding
van motorfanaat Sjaak Lucassen ‘Leven
op twee wielen’. Een man die de dagelijkse sleur aan de kant zette en koos
voor de vrijheid van de wijde wereld.
Met de tijd als zijn vriend zwierf hij bijna
vijf jaar de wereld rond. Daarbij deed
hij 75 landen aan en legde ongeveer
250.000 km af. Hij beleefde ontelbare
avonturen op zijn Yamaha R1 Supersportmotor. Inmiddels is van zijn reis een
boek en een documentaire gemaakt.
www.sjaaklucassen.nl. De opbrengst
van de entreegelden op deze avond van
ruim € 1.000 gaan naar het goede doel:
Otteropvang De Rietnymf in Munnekeburen. (Fotografie Lenus van den Broek)

Veel manlijke belangstelling voor de Yamaha R1

LC Ooststellingwerf schenkt
koffiemachine aan ziekenhuis
chemokamer is het heerlijk dat ze nu
op elk gewenst moment kunnen genieten van een vers kopje koffie. Het
geld voor de koffiemachine is bijeengebracht door de inzamelingsactie in
de afgelopen zomer met het snoeisel
van de Taxus baccata, u kent ze wel
van de bekende heggen en bomen in
de tuin. De kostbare stof Taxol uit de
jonge naalden van deze bomen is een
medicijn tegen kanker.

Medewerkers van de afdeling Oncologie en Lions laten zich de koffie goed smaken

Onlangs werden de medewerkers
van de chemokamer op de afdeling Oncologie van het Wilhelmina
Ziekenhuis in Assen verrast met een
prachtige koffiemachine ter waarde
van ongeveer duizend euro. Het is een
geschenk van LC Ooststellingwerf, die
hiermee de uitdrukkelijke wens inwil-

ligt van Lionslid Marian van Borselen,
die in juni van het vorig jaar overleed
aan de gevolgen van kanker.
Tijdens de schenkingsbijeenkomst
werd stilgestaan bij haar overlijden
en de goede zorg die ze heeft gehad
in het WZA. Voor de patiënten in de

Om voldoende medicijn voor iedere
behandeling te kunnen produceren,
is veel taxus-snoeisel nodig. Voor
één chemobehandeling ongeveer
50 kg. Het gehalte Taxol is eind juni
het hoogst, dan moet er in korte tijd
worden gesnoeid. LC Ooststellingwerf werkt samen met verschillende
hoveniers om de inzamelingen de
komende jaren te vervolgen. Zie ook:
taxusvoorleven@lionsclub-ooststellingwerf.nl
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LC Apeldoorn Appelthorn gaat voor jeugdeducatie
op het gebied van kunst en natuur
Schoolkinderen van groep 7/8 uit
Apeldoorn krijgen via het Cultuurmenu
van Markant een unieke kans om een
dag kunst en natuur te beleven op de
Veluwe. In het Kröller-Müller Museum
mogen de kinderen ‘filosoferen met
kunst’. Daarna neemt een natuurgids
van Het Nationale Park de Hoge Veluwe
de groep mee voor een boswandeling.
Het broodje voor onderweg wordt
gebakken door leerlingen van Praktijkschool Apeldoorn. Het project start
2e helft schooljaar 2015 - 2016 en zal
minimaal drie jaar duren.
Het project is een initiatief van LC Apeldoorn Appelthorn en het Kröller-Müller
Museum. Samen ontwikkelen zij een

speciale Apeldoornse editie van het
lesprogramma ‘Elke Dag Kunst’. Een
digitale scheurkalender die wordt ingezet als voorbereiding op het bezoek
aan het museum. ‘Elke Dag Kunst’ linkt
werken uit de omvangrijke collectie
van het museum aan gebeurtenissen
en plekken in Apeldoorn en op de
Veluwe. Het programma won dit jaar
de Museumeducatieprijs! Het museum
wil dit concept graag landelijk uitrollen.

Educatie van de jeugd op het gebied van
kunst en natuur

De LC Apeldoorn Appelthorn wil met
dit project een bijdrage leveren aan de
educatie van de jeugd op het gebied
van kunst en natuur in de regio en
heeft aan Kröller-Müller een uitsteken-

de partner. Doel is om zoveel mogelijk
leerlingen van de 72 Apeldoornse
basisscholen in de komende drie jaar
naar het museum te brengen. Kansen
voor Lions Nederland!

LC Hoevelaken
investeert in de toekomst
van de plaatselijke
Hulpdienst
Met de afgelopen tijd ingezamelde gelden gaat LC Hoevelaken de Stichting Hulpdienst Hoevelaken de komende drie
jaar ondersteunen met het trainen van vrijwilligers om goed
te kunnen inspelen op de nieuwe regelgeving waarbij een
nog groter beroep wordt gedaan op vrijwilligers onder de
noemer van mantelzorg. Ook gaan de Lions helpen bij het
verder stroomlijnen van de hulpdienstorganisatie. Al met al
een prachtig resultaat van een geweldige en stimulerende
samenwerking. Over de reeks van acties zowel op het materiële als op het immateriële vlak is al eerder bericht in de Lion
magazine. Een actieve club, die LC Hoevelaken.

Eén van de activiteiten van LC Hoevelaken
Zie verder www.lc-hoevelaken.nl
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LC Goor verzorgt een
jaarlijks Kerstuitje
Op zaterdag 12 december 2015 heeft de LC Goor een
Kerstuitje naar tuincentrum Borghuis in Deurningen
verzorgd. Dit uitstapje was bestemd voor ouderen die nog
thuis wonen, maar eigenlijk zonder begeleiding niet meer
zelfstandig naar buiten kunnen. En ook voor hen die met
een beperking in een gezinsvervangend tehuis verblijven.
De gasten werden door de Lions thuis opgehaald.

Gezellig aan de koffietafel in het tuincentrum

DISTRICT BZ

Gebruikte laptops klaar voor laaggeletterden
in Twente
Vanuit de Lionscommissie Lezen
en Schrijven zijn de nodige acties
ondernomen om de problematiek van
de laaggeletterdheid op de agenda te
krijgen en ook tot concrete uitvoering
te komen. In Goor zijn er na een
bedelactie zo’n 50 oude laptops beschikbaar gekomen en nu in gebruik.
Deze apparaten zijn gratis opgeschoond en van Windows 7 voorzien
door plaatselijke IT bedrijven.

In De Hof van Twente zijn ondernemers geïnformeerd over laaggeletterdheid en hoe ze er achter kunnen
komen wie van hun werknemers
laaggeletterd is om ook deze mensen
op een nieuwe toekomst voor te bereiden. Ook is met de gemeente overlegd
om de ‘bak met werkzoekenden’ na te
kijken op zoek naar mensen die met
meer taalvaardigheden een veel grotere kans op de arbeidsmarkt maken.

In Hengelo heeft de LC Hengelo besloten de gehele opbrengst van de jaarlijkse Haringparty te schenken aan de
stichting ‘Samen voor Taal’ waarin ook
de Rotary, de Rabobanken en de bibliotheek samenwerken. Deze stichting
heeft een voorlichtingsbijeenkomst
georganiseerd in de Hengelose bieb
voor de HRM managers van alle bedrijven in Hengelo. Mooie initiatieven om
laaggeletterdheid aan te pakken!

LC Haaksbergen: tuintheatertoer bij Lions
voor de Voedselbank
Al een aantal jaren ondersteunt de
LC Haaksbergen de Voedselbank
Enschede-Haaksbergen. Afgelopen
jaar is een koelwagen aangeschaft. De
komende jaren zal de Lionsclub het
onderhoud daarvan nog financieren.
Twee door de Lions georganiseerde
muziekfestivals zorgen ervoor dat het
geld daarvoor bijeenkwam.
De Tuintheatertoer werd op 31 mei
2015 gehouden, een kleinschalig
festival in vier tuinen van Lionsleden.

Verschillende amateurartiesten traden
op met een zeer gevarieerd genre van
rock, pop en klassiek. Genoten werd
van optredens van winnaars van het
talentenfestival van Het Assink Lyceum, leerlingen van de muziekschool
Haaksbergen, een operazangeres en de
Grolsch huisband, The Non Returnables.
Dit Tuintoertheater heeft de potentie uit
te groeien tot een festival met maximaal
250 bezoekers, een bijdrage aan het
culturele aanbod van Haaksbergen.
Op 28 juni 2015 werd het 6e Scholtenha-

genfestival georganiseerd. Koren nemen
daarin een belangrijke plaats in. Vier
grote podia zijn er waarop 12 koren hun
repertoire ten gehore brengen. Daarnaast is er een kunstmarkt waar veertig
kunstenaars hun werk tonen. Ook zijn er
kramen met Natuur- en Milieueducatie
en is er een schaapskudde. De toegang
tot het festival is gratis. Maar liefst 4.000
bezoekers waren er. De inkomsten
komen van sponsoren en er is een grote
loterij. Opbrengst in 2015 bedroeg circa
€ 10.000.

Voor LC Haaksbergen is deze activiteit het hoogtepunt van het jaar
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Polderrally LC Zeewolde
een daverend succes
Maar liefst 28 klassieke en moderne bijzondere auto’s doorkruisten op 5 september het polderlandschap van Flevoland.
De Lions Polderrally, een nieuw initiatief van LC Zeewolde, was
een feit, en meteen een doorslaand succes en daarom voor
herhaling vatbaar. Op de bijrijdersstoelen installeerden zich
Zeewoldenaren die om fysieke of psychische reden best een
leuke dag konden gebruiken. En dat werd het ook getuige hun
reacties na afloop.
36 bedrijven ‘adopteerden’ de ‘voitures’. Start- en eindpunt
was het Strandrestaurant Kaap Flevo. De toertocht had een
lengte van ruim 100 kilometer. Ontmoetingspunt was locatie
‘De Beleving’ diep in de polder, waar de lunch werd gebruikt.
Het batig saldo, groot € 3.750 gaat naar de MMM zorgboerderij
voor de inrichting van een nieuw terras bij hun winkel en naar
de dierenweide van de basisschool de Zevenster. Daar had
enige tijd geleden een vos een groot deel van het dierenbestand leeg geroofd. ‘Met het nu ontvangen geld gaan wij een
geitenklimrek, een konijnenren, een maatje voor geit Boyen
twee hangbuikzwijntjes kopen’, aldus de gelukkige ‘juf’. Een
prachtige actie van LC Zeewolde, zeker voor herhaling vatbaar!

Citroen AC4 uit 1929 van Tom Dijkstra met bijrijder Wim van Philadelphia

Groot Sinterklaasfeest
voor vluchtelingen van
het AZC te Azelo
Op initiatief van Ria Schoonderbeek, actief vrijwilligster bij het
AZC in Azelo, werd op 3 december 2015 een groots Sinterklaasfeest gehouden voor de ruim 50 in het AZC verblijvende vluchtelingenkinderen. Haar echtgenoot, lid van LC Borne, trad daarbij
op als waarnemend Sinterklaas. Doel was het verzorgen van een
leuke middag voor deze kinderen, die het toch al zo moeilijk
hebben. Daarnaast werd hiermee ook de inburgering van de
vluchtelingenkinderen (en hun ouders!) ondersteund.
Voor het eerst in hun leven maakten de kinderen kennis met de
Spaanse kindervriend. Mede door de begeleiding van12 kinderZwarte Pietjes werd dit oer-Hollands stukje cultuur snel omarmd.
Voor ieder kind was er een praatje en een presentje. De cadeautjes bleven eerst onuitgepakt, maar langzamerhand kwamen de
Legodozen, poppen en boekjes tevoorschijn. De verraste en blije
gezichtjes spraken boekdelen. Sinterklaas heeft er in het AZC
vele fans bij gekregen.
Naast financiële ondersteuning van vele kanten was ook Lions
Quest Nederland bereid tot een verdubbeling van de door de
LC Borne en Delden gedoteerde bedragen. Mede hierdoor was
het mogelijk elk kind een eigen cadeautje te geven. Kortom, een
bijzonder geslaagde middag.

Kinderen van het AZC genieten van oer-Hollands sinterklaasfeest

De jaarlijkse verwendag dit jaar voor deelnemers
aan ‘Modern Noaberschap’
LC Isala Doetinchem is de jaarlijkse initiator van een verwendag voor vrouwen die het verdienen om eens persoonlijk
aandacht te krijgen en in het zonnetje gezet te worden. Dit
jaar hebben een tiental deelnemers aan het project ‘Modern
Noaberschap’ deze dag mogen beleven.
‘Modern Noaberschap’ is een project van ‘Menskracht Lokaal’
en het Graafschap College, sector Educatie & Participatie,
waarbij het gaat om wederkerigheid. In dit geval: elkaar hel-
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pen en ondersteunen. Vol enthousiasme stonden docenten
en studenten van het Graafschap College, sector Economie
& Dienstverlening van de opleidingen Schoonheidsverzorging en Haarverzorging klaar om de dames een prachtige
ochtend te bezorgen. Ze kregen een gezichtsreiniging, een
manicure en een kappersbehandeling. En de studenten van
de bakkersopleiding zorgden voor iets lekkers. LC Isala was
onder de indruk van de gastvrijheid, de vriendelijkheid en
de vakbekwaamheid van de studenten.

DISTRICT BZ

De Lions van OeneGelre gaan voor de
zorgboerderij
Een zeer geslaagde actie van LC Oene-Gelre zorgde niet alleen
voor een gezellige avond, maar leverde ook klinkklare munt
op voor de zorgboerderij in Oene. Geld dat meer dan welkom
is bij de Passerel om de vele voorzieningen in stand te kunnen
houden. De door de Lions georganiseerde veiling bracht die
avond ruim € 1.000 op en heel veel blije gezichten bij de aanwezige cliënten. Veilingmeester Monique Wijnhoven wist met
verve de vele kavels aan de man te brengen. De aangeboden
objecten varieerden van schilderijen, vleesschotels, vogelhuisjes en een kast van bierkratten uit de Timmerij van de Passerel,
tot een exclusief sieraad van de vaardige hand van kunstenares Ria de Reus. De LC Oene-Gelre laat zien dat serviceclubs er
niet alleen zijn voor de noden buiten onze landsgrenzen, maar
ook voor de directe omgeving.
LC Oene: Veiling voor zorgboerderij de Passerel

Uniek gebaar Lions
Flevoland naar
ondernemers

Charity concert van
LC Deventer Zuid voor
Wonderkids Deventer

Al jaren doet de LC Flevoland een beroep op
het bedrijfsleven bij het
werven van fondsen.
Bijvoorbeeld voor het
organiseren van The Lions of the Proms. Vorig
LC Flevoland: Sfeerfoto tijdens het jaar met het orkest Timsymposium aangaande economibres Divers met Paul
de Munnik als solist.
sche ontwikkeling van Flevoland
Dit jaar treedt Bertolf
en Dronten
met dit orkest op. De
opbrengsten komen steeds ten goede aan het Hospice in
Dronten. De Lions vonden het nu eens tijd worden om iets
terug te doen voor al die ondernemers die de club altijd
hebben gesteund. Daarom verzorgde de LC Flevoland op
17 september 2015 een gratis toegankelijk symposium
over het ondernemersklimaat en de economische ontwikkeling van Dronten en Flevoland met blik op de toekomst
gericht. Voor een volle zaal in de aula van de Christelijke Agrarische Hogeschool Dronten bediscussieerden
ondernemers en bestuurders dit onderwerp. Uitvoerig
werden de toekomst van het midden- en kleinbedrijf
en de agrarische verwerkende industrie behandeld. En
waarheen moet Dronten zich ontwikkelen? Richting de
Economische Regio Zwolle of – met de uitbreiding van
het vliegveld Lelystad – richting Almere/Amsterdam. Een
inderdaad uniek en lofwaardig initiatief van LC Flevoland.

Het was afgeladen vol op zondagmiddag 29 november in de
sfeervolle oude Synagoge in de Golstraat in Deventer. Een
aandachtig luisterend publiek volgde het concert van het
Britten Jeugd Strijkorkest uit Zwolle. Het enthousiasme van
de jonge musici, van 14 tot 25 jaar en afkomstig uit Zwolle en
omgeving, spatte er vanaf. Het strijkorkest is de broedplaats
voor jong talent en wordt door verdere scholing en optredens
klaar gemaakt voor de grotere podia in binnen- en buitenland.
LC Deventer Zuid organiseerde het concert om geld bij elkaar
te halen voor de Stichting Wonderkids in Deventer. Deze stichting zet zich in voor kinderen en jongvolwassenen die zich
door armoede of andere lastige sociale omstandigheden niet
verder hebben kunnen ontwikkelen.
Met een mooie selectie uit klassieke muziekstukken van
componisten als Pergolesi, Tsjaikovski en Mendelssohn, maar
ook moderne muziek was er voor ‘elck wat wils’. LC president
Frits Mandersloot overhandigde een cheque van € 3.000 aan
mevrouw Simone Cieraad, voorzitter van de stichting Wonderkids. ‘Wij kunnen met dit geld veel nuttige dingen doen voor
onze cliënten door hen
te helpen een tweede
kans te grijpen om
goed voorbereid de
maatschappij in te gaan’,
aldus Simone Cieraad in
haar dankwoord.
Het Britten Jeugd Strijkorkest
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LC Eijsden Mergelland
actief met de verkoop
van Kerstbier

LC Nijmegen
Brabantse Poort houdt
sollicitatiegesprekken
Op dinsdagavond 17 november gonsde het in het Merlet
college Grave van de jonge ‘sollicitanten’ en hun ‘toekomstige
werkgevers’. Tijdens de lessen Nederlands schreven vijftig
leerlingen uit Havo-4 een sollicitatiebrief naar aanleiding van
door de LC Nijmegen Brabantse Poort aangeleverde advertenties. De Lionsclub nodigde hierop alle kandidaten uit voor een
sollicitatiegesprek.

Kerstbier van abdijbrouwerij Val Dieux op de Kerstmarkt in Mesch

In de voorafgaand weken heeft de LC Eijsden Mergelland een
verkoopactie van Kerstbier gehouden. Het speciaal voor de
Kerst, in abdijbrouwerij Val Dieux (België), gebrouwen biertje,
werd aangeboden op de lokale Kerstmarkt in Mesch. De
opbrengst, ruim € 1.000, is bestemd voor het project ‘Communicatie ouder-kind in belaste gezinnen’.
In Nederland wordt jaarlijks bij 15.000 vrouwen borstkanker
vastgesteld. Een vierde deel van hen heeft thuiswonende
kinderen. Het omgaan met en communiceren over borstkanker blijkt voor ouders en kinderen heel moeilijk. Emotionele
problemen zijn vaak het gevolg van het verzwijgen. Het
Maastrichts Universitair Medisch Centrum heeft een project
opgezet om de communicatie in die gezinnen te bevorderen
en te begeleiden. De gezinnen krijgen daartoe bezoek van
een verpleegkundig specialist. Tegelijkertijd was LC Eijsden
Mergelland nog in de weer voor de voedselbank en, tesamen
met drie basisscholen, met het inzamelen van DE-punten.

Lichtelijk nerveus zaten de leerlingen in de aula te wachten
tot ze werden opgehaald voor hun gesprek. De vacatures
varieerden van administratief medewerker, medewerker bij
een recreatiebedrijf, assistent in juwelierszaak, tot tandartsassistente en medewerker bij McDonald’s. De sollicitant kreeg
snel daarna te horen of hij of zij de baan zou hebben gekregen. Bij de meesten was dat gelukkig het geval. De leerlingen
vertelden dat ze veel van de sollicitatieprocedure hadden
opgestoken. Het Merletcollege Grave en de Lionsclub zullen
ook het volgend jaar dit project voortzetten.

Oefenen voor een echt sollicitatiegesprek in het Merletcollege Grave

LC Midden Betuwe verzamelt afval uit Ooypolder
Zaterdag 14 november hebben leden
van LC Midden Betuwe een stuk
Waalstrand ten noorden van Nijmegen
opgeruimd. Dit natuur- en wandelgebied is het begin van de Ooypolder. Bij
mooi weer wordt dit Waalstrand ook
bezocht door strandgasten. Zij laten
een berg afval achter. Een doorn in het
oog voor de aanpalende Lionsclubs,
zoals die uit Nijmegen en Midden Betuwe. De Lions hebben er een ‘Gouden
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Knijper’ voor bedacht. Hiermee, en met
de minder edele knijpers, verzamelen
ze zakken vol, waarna die knijper, als
een estafettestokje, naar de volgende
buurclub gaat. Ludiek, leuk en lonend,
want de opruimers worden door de
vorige club op appeltaart getrakteerd.
LC Midden Betuwe participeert ook in
de organisatie, ‘The Walk of Wisdom’,
die een lang wandelpad rond Nijmegen uitzet.

De opruimploeg met het afval uit de
Ooypolder bij Nijmegen

DISTRICT CO

Een hele dag dictee met LC Wijchen
Op 4 november heeft de LC Wijchen,
voor de derde keer in successie, een
Groot Dictee verzorgd. ‘s Ochtends
voor de groepen 6 van de Wijchense
basisscholen, ’s middags voor de vierde
klassen van het Maas Waalcollege en
’s avonds voor de volwassenen. Het
volwassenendictee telde 64 deelnemers, ‘professionals’ van heinde en verre
en ‘amateurs’ uit stad en ommelanden.
Gemeen hadden ze tenminste dat ze
zich hadden laten sponsoren per goed

In de avond dictee in Wijchen voor volwassenen: 64 deelnemers

Vier winnaars van de Wijchense basisscholen

woord. En dat bleek op te lopen tot
€ 7.500. De Stichting SOS verdubbelde
dat bedrag en legde er nog wat bij
voor de inrichting waardoor de nettoopbrengst € 20.000 was. En dat geld
is bestemd voor de Stichting Maya die
zich inzet voor de herbouw van scholen
in het door aardbevingen verwoeste
Nepal.

Golfdag van
LC Oss
Het wordt routine; inmiddels voor
de 22e keer organiseerde Lionsclub
Oss de wijd en zijd bekende golfdag.
Zestien flights startten 17 september op ‘The Duke’ in Nistelrode,
onder een strakblauwe hemel
voor een zinderende wedstrijd. De
opbrengst - € 5.000 - was bestemd
voor de ‘Osse Reddingsbrigade’,
een vereniging die zich inzet voor
de veiligheid van de Maaslandse
omgeving. President Marcel de
Jong mocht tevreden vaststellen
dat de deelnemers het volgend jaar
terugkomen.

Charter LC Uden Ceres
Op 13 december was het dan eindelijk
zover, 21 dames vormen de LC Uden Ceres en tekenden voor hun lidmaatschap.
Aan DG Roel Hetterscheidt de schone
plicht het Charter te overhandigen en
eenieder het membership van Lions
International ter hand te stellen. Domicilie in Uden en met de verbijzondering
Ceres, naar de Romeinse Godin van de
akkerbouw. De DG kon niet nalaten,

met een knipoog te zeggen dat in het
beleidsplan van het Kabinet gesproken
wordt over het oprichten van gemengde clubs. In de rij der sprekers was het
de president van een mannenbuurclub
die als geschenk zijn meegekomen
clubgenoot, hij is single, aanbood.
Uden Ceres, mag dan lang i.o. zijn
geweest, ze hebben al een reeks van

President LC Uden Ceres Marianne Wennink

Groepsfoto van de dames van LC Uden Ceres

projecten gedaan, sprak president Marianne Wennink. De club zet zich nu in
om jongeren uit gezinnen waar het geld
ontbreekt, toch de kans te geven actief
aan kunstbeoefening te doen. Daartoe
wordt een fonds opgericht om hen muziek- of balletles te laten volgen of een
schildercursus te doen. De € 3.000 die
de nieuwe club overhandigde aan de vicevoorzitter van het Jeugdcultuurfonds
Brabant Veghel, werd rijkelijk aangevuld
door de wethouder van de gemeente
Veghel, de Provincie en het Landelijke
Cultuurfonds. LC Uden Ceres is een club
waar elan van afstraalt; we zullen er vast
meer van horen.
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Kerst- en Wildfair bij
LC Renkum Airborne
Op zondag 13 december verzorgde LC Renkum Airborne voor
de vierde maal een Kerst- en Wildfair op de gezellige entourage van Kasteel Doorwerth. Mooie kramen met enthousiaste
kraamhouders, prachtig weer, hoornblazersenmseble La
Foret, popkoor The Antonysingers, middeleeuwse speelgroep
Den olde Nyer en prachtige angora geiten incluis, de charlatan
met zijn verhalen en goocheltrucs, vormden de ambiance
waar het voor de 1700 bezoekers goed toeven was. Het hapje
en drankje? Volop keuze op het ‘Horecaplein’. En aan het einde
van de dag was de goededoelenpot gespekt met € 13.000.

Drukke KerstProms
met wervelend
benefietconcert in
Oirschot
Ruim 600 gasten mocht Leni Schimmel-van Oorschot, president van LC Best Oirschot op 12 december welkom heten in de
zaal van de legerplaats Oirschot, thuisbasis van de ’13 Lichte
Brigade’. De Koninklijke Militaire Kapel Johan Willem Friso,
onder leiding van dirigent Erik van de Kolk, en vocaal soliste
Meike van der Veer, stonden gereed voor een wervelend benefietconcert. Voor de pauze waren het vooral transcripties van
klassiek en lichte muziek, na de pauze een collage van kerstmuziek. De opbrengst, € 9.000, was bestemd voor twee ‘Bijna
Thuis Huizen’, gelegen in Best en in Oirschot. LC Best Oirschot
heeft velen een muzikale en gezellige avond geboden en daarbij het liefdevolle werk in de ‘Bijna Thuis Huizen’ gesteund.

Hoornblazersenmseble La Foret voor Kasteel Doorwerth

LC Deurne verfraait
museum De Wieger
De luiken van het bijna 40 jaar oude gemeentemuseum
De Wieger in Deurne zijn hoognodig aan vervanging toe.
Maar helaas, te weinig geld. Reden voor meerdere organisaties in het dorp en omgeving om acties te ondernemen om
het benodigde geld bijeen te brengen. Zo heeft LC Deurne
met veel tamtam een loterij georganiseerd en die bracht
€ 10.000 op. Gevoegd bij de gelden van de andere organisaties zullen weldra de luiken van museum De Wieger open
en weer dicht kunnen. Kom maar eens kijken en trek de
wandelschoenen aan voor ‘het tuinpad van mijn vader’.

Gemeentemuseum De Wieger in Deurne
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Koninklijke Militaire Kapel Johan Willem Friso speelt in
legerplaats Oirschot

LC Rivierenland
viert 2e lustrum met
inpakken
Geen pakjes uitpakken op de traditionele Sinterklaasviering voor de leden van de LC Rivierenland, maar 120
tassen inpakken voor de Voedselbank Rivierenland. Nadat
’s middags de bestellingen houdbare etenswaren bij de
supermarkt waren opgehaald, werden deze ’s avonds
door de leden verdeeld over de tassen, waarvan 80 voor
gezinnen en 40 voor alleenstaanden. In totaal ging het
om € 2.500 aan etenswaren. Voor de kinderen waren er
extra cadeautjes. Ter bemoediging werd een kaart met
daarop een tekening en een gedicht van Lion Dik Kusters
bijgevoegd. Aansluitend vertelde Zahed Nurin over zijn
boek Bitterzoete thee. Zahid groeide op in Afghanistan,
studeerde rechten in Rusland en is nu maatschappelijk
werker in Nederland. En het feestje van het 10-jarig bestaan werd enkele dagen later toch nog gevierd.

DISTRICT CO

LC Rivierenland gaat met kinderen de keuken in
Een nieuwe structuur, met actualiteitswaarde, regionaal toepasbaar en een behoorlijke houdbaarheid. Dat is waar LC Rivierenland naar op zoek was. Die structuur werd gevonden
met het thema ‘gezonde voeding’. Ook de GGD had dit thema
op het oog, want in een streek waar de vitaminen in overvloed
aan de bomen hangen, blijkt de consumptie van groente en
fruit het laagst te zijn en kampt tien procent van de kinderen
met overgewicht.
LC Rivierenland, Welzijn Geldermalsen, Welzijn Lingewaal,
Welzijn Neerijnen en de GGD hebben het project ‘Dat SMAAKT!
Gezonde voeding voor kinderen’, in het leven geroepen. Het
doel is om de kinderen van de basisschoolgroepen 5 t/m 8 te
leren wat gezonde voeding is. Het project wordt stapsgewijs
uitgevoerd: theorieles op school, kookcursus op school, doorstromen naar kinderkookclubs. Lions assisteren en ondersteunen financieel. Inmiddels hebben de eerste kooklessen plaats
gevonden. Een succes. En de jongens zijn in de meerderheid!

LC Wageningen houdt
Groot Wagenings Dictee
Pittige zinnen kregen de 150 deelnemers aan het Groot
Wagenings Dictee, inmiddels voor de vierde keer door
LC Wageningen opgezet, voor de kiezen. Het dictee was
gemaakt door Louise Fresco, voorzitter van de Raad van
Bestuur van Wageningen UR, en handelde over mens en
voeding door de eeuwen heen. Frits Spits, radiomaker en
Neerlandicus, las het dictee voor. Plaats van handelen was
Hotel en Congrescentrum Hof van Wageningen.
De initiële opbrengst bedroeg € 12.500. Het Nationaal
Fonds voor het Gehandicapte Kind verdubbelde het
bedrag en het Oranjefonds deed dat óók nog eens, zodat
uiteindelijk een bedrag van € 50.000 kon worden geschonken aan de Wageningse Speeltuin ‘Tuindorp’. Die besteedt
het bedrag aan een nieuwe binnenspeeltuin waar ook
kinderen met een beperking gebruik van kunnen maken.

Frits Spits, radiomaker en Neerlandicus, las het dictee
voor in het Hof van Wageningen

Op school leren koken en spelenderwijs leren wat gezonde voeding is

Lions- en Leoclubs in
Zuid Limburg helpen
Voedselbank
Voor het zevende jaar op rij hielden de Lions- en Leoclubs in
Zuid Limburg een gezamenlijke inzamelactie voor de Voedselbank Limburg-Zuid. Op zaterdag 12 december deelden de leden
van 16 clubs uit Zuid Limburg bij supermarkten in de omgeving
daartoe flyers uit aan het winkelende publiek. Gevraagd werd
een extra basislevensmiddel te kopen en dat bij het verlaten
van de supermarkt aan de leden van de serviceclub af te geven.
Er werden 1.380 veilingkratten met levensmiddelen, met een
totale waarde van € 55.000 ingezameld. Alle deelnemende
serviceclubs waren, evenals in voorgaande jaren, enthousiast
over de actie, over het resultaat en de waardering voor de Lions
en de Leo’s door het winkelende publiek. Voor vragen, neem
contact op met coördinator Jan Bos, PDG 110CO.

Zelfs de kerstman helpt in Zuid Limburg mee met de inzamelactie
voor de Voedselbank
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LC Breda Quatro verkoopt kerst
lekkernijen voor Stichting PIM
Tijdens de kerstmarkt in het Ginneken
hebben de 22 leden van LC Breda Quatro twee dagen lang kerstlekkernijen
en glühwein verkocht voor Stichting
PIM. Dankzij de bijdrage van een groot
aantal Albert Heijn winkels in Breda
was de kraam gevuld met kerstkransjes,
kerststollen en kerstkoekjes die gretig
aftrek vonden.
Dankzij het redelijke weer en de goede
plek van de kraam was het mogelijk
bijna elke bezoeker van de kerstmarkt
aan te spreken en warm te maken voor
een lekker glaasje glühwein of warme
chocolademelk. Tegelijk konden de
bezoekers op hun gemak kijken naar
de lekkernijen die in de kraam waren
uitgestald. ‘Alles is twee euro’ was het
devies en dat bleek een gouden formule. Iedereen bleek twee euro in zijn
zak te hebben. Helemaal toen duidelijk
werd dat de opbrengst volledig naar
het goede doel ging.
De verkoop van loten was ook een
groot succes. Dankzij NAC, Technica
Nova, Publieke Werken, Chocolaterie
Madeleine en individuele bijdrages
konden de Lions een mooi prijzenpakket aanbieden. Van een ritje in een
Ferrari 430 spider en een seizoenkaart

Een trotse LC Breda Quatro
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LC Breda Quatro aan het werk

van NAC, tot een Sonos Play1 en een
chocolade kerstpakket.
Aan het einde van de kerstmarkt
konden de Lions een cheque overhandigen van € 10.000. Dit bedrag is mede
mogelijk gemaakt door extra bijdrages
van Stichting NSGK en Stichting Lions
Quest. Beide organisatie hebben tot
doel gehandicapte kinderen te helpen
aan een eigen plek in de samenleving.
In 2006 werd in Dorst de Stichting
PIM opgericht; een Tweede Thuis voor
acht meervoudig beperkte kinderen.
Een uniek initiatief uitgevoerd door en
onder toezicht van de ouders van deze
acht kinderen. In bijna tien jaar tijd zijn
deze kinderen uitgegroeid tot geweldige, bijzondere en unieke jongeren.

Kerstgala van
LC Dordrecht
Host opnieuw
daverend
succes
De 22e editie van het Lions Dordrecht
Host kerstgala was opnieuw het feest
van het jaar. De prachtig aangeklede
Schouwburg Kunstmin, een rijksmonument uit 1889, was het decor van deze
avond.
Vanaf acht uur werden de eerste gasten,
prachtig gekleed in avondkleding,
verwelkomd door de organisatie. Het
gala werd officieel geopend door
programmadirector Hans de Boer en
president Henk Donkervoort waarna
Miss Montreal de avond muzikaal
aftrapte. Haar optreden werd zeer
goed ontvangen, mede door de zowel
intieme als spetterende playlist die ze
speciaal voor deze avond had samengesteld. Na het optreden van Miss
Montreal kon er gedanst worden met
onder meer de coverband Sonny’s INC
en de DJEECOLOGIEZZ.
Lions Host Dordrecht had vooraf vier
lokale goede doelen geselecteerd. In
totaal is het fantastische bedrag van
€ 20.000 gedoneerd aan Stichting ORAS
(Oncological Research Albert Schweitzer Hospital), de Voedselbank, High
Five Foundation en Stichting Lions Host
Helpt.
Mede door alle sponsoren en vrijwilligers was het kerstgala opnieuw een
daverend succes. De voorbereidingen
voor de 23e editie zijn inmiddels weer in
volle gang.

Kerstgala in de prachtig aangeklede
Schouwburg Kunstmin in Dordrecht

DISTRICT CW

Wijnproeverij
brengt mooi
bedrag op voor
Goederenbank
Baronie
Op 15 november hield LC Donge Vallei
een wijnproefmiddag in de prachtige
oude Lambertuskerk in Raamsdonk.
De opbrengst van € 2.000 gaat geheel
naar De Goederenbank De Baronie, die
ook voor de inwoners van Dongen en
Rijen werkt. Mede dankzij de medewerking van de wijnleveranciers Rovin
en Jan van Hest, die een deel van hun
marge afstaan, kon de Lionsclub haar
doelstelling om goede doelen te ondersteunen realiseren.
Het werd een gezellige middag. Onder
het genot van een hapje en het proeven
van verschillende wijnen konden de
gasten ook genieten van de klanken
van Denise Kock, concertharp en
Marcel de la Haye, gitaar. Mieke Robben
presenteerde haar portretten.
Initiatiefnemers Jan en Anita Kooijman
van de voedselbank ondersteunen
hiermee de noodzakelijke levensbehoeften voor mensen die daar door
omstandigheden zelf niet of nauwelijks
toe in staat zijn. Een prachtig initiatief
dat door deze moeilijke tijden helaas in
een toenemende vraag voorziet!
Dit geslaagde evenement met een
combinatie van gezelligheid met een
serieuze ondertoon is zeker een herhaling waard, gezien ook de vele waarderende woorden voor de organisatie en
de opzet ervan.

Geslaagde wijnproeverij in de historische
Lambertuskerk

LC Swindrecht Were organiseert
kennisconcours voor Stichting
Leergeld Drechtsteden
Vrijdag 30 oktober vond voor de 8e
keer het Lions Kennisconcours van
LC Swindregt Were plaats. De achttien deelnemende teams konden hun
kennis botvieren op het uitdagende
palet aan vragen dat de Lionsclub had
samengesteld. Er waren 150 vragen,
verdeeld over 15 geheel verschillende
onderwerpen van elk 10 vragen. De
teams waren behoorlijk aan elkaar
gewaagd en er ontspon zich dan ook
een spannende strijd. Lange tijd waren
er vijf tot zes teams in de race voor de
eerste plaats, en de laatste vraag moest
uiteindelijk uitsluitsel geven wie de
winnaar van de avond zou worden. Het
team Van Leeuwen Buizen trok aan het
langste eind en kwam als winnaar uit de
bus. Zichtbaar trots gingen zij met de
Kennis Uil naar huis.
Naast alle sportiviteit en gezelligheid
ging het deze avond ook om het goede

doel. Mede door de goede opkomst en
diverse sponsoren kon aan het einde
van de avond een cheque ter waarde
van € 6.500 overhandigd worden aan
de heer Frans Beuvens, voorzitter van
Stichting Leergeld Drechtsteden. ‘We
willen dat deze kinderen net als hun
leeftijdsgenoten kunnen sporten of
bijvoorbeeld muziekles kunnen krijgen’,
waarmee de heer Beuvens nog eens de
nadruk legt op de doelstellingen van de
stichting.

Deelnemers aan het kennisconcours

LC Steenbergen e.o helpt
Zorghoeve Kakelbont
Zorghoeve Kakelbont in Dinteloord
biedt aan volwassenen, kinderen en
jongeren met een sociale emotionele
hulpvraag, een plek in een rustige omgeving zodat zij zich kunnen ontwikkelen op een manier die bij hen past.
De zorghoeve biedt dagbesteding
aan diverse doelgroepen en leeftijdscategorieën, met als doel dat hun
zelfvertrouwen groeit.
De aangelegen boerderij biedt betrokkenheid bij noodzakelijke werkzaamheden, vervaardiging van kwaliteitsproducten en het reilen en zeilen van
een echt bedrijf in de vorm van een
restaurant.
Ook wordt sinds dit jaar een ‘beleeftuin’ ontwikkeld, een tuin waarin
jonge kinderen veilig kunnen spelen,
en jonge volwassenen, ouderen en
mantelzorgers tot rust kunnen komen.
Eén van de ouders, waarvan hun kind

hier ondergebracht was, had een wens
in de wensboom van de Lionsclub
Steenbergen e.o. opgehangen met de
vraag of de Lions konden helpen met
een bijdrage aan de beleeftuin.
Bij een bezoek van leden van LC Steenbergen e.o. aan de zorghoeve, waarbij
tevens een cheque ter waarde van een
mooi bedrag is overhandigd, heeft
de manier waarop zij dit aanpakken,
diepe indruk gemaakt. Nieuwsgierig?
Neem dan een kijkje op www.zorghoevekakelbont.nl.

Impressie van Zorghoeve Kakelbont
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Debatingtoernooi Oosterhoutse
scholieren een traditie
Jaarlijks in november organiseert
LC Oosterhout Alm & Donge een debatingtoernooi voor middelbare scholen
in Oosterhout. Op deze wijze wil de club
het debatteren door jongeren bevorderen, en daarmee een bijdrage leveren
aan een zo breed mogelijke ontwikkeling van deze jonge volwassenen. De
drie scholen, St. Oelbert Gymnasium,
Mgr. Frencken College en Dongemond
College strijden jaarlijks met ten minste
twee teams van elke school tegen elkaar
en tegen volwassenen teams (rectoren/
leraren, gemeenteraadsleden, advocaten) om eeuwige roem, een bescheiden
geldbedrag en een dagje uit naar de
Tweede Kamer in Den Haag of het Euro-

pees Parlement in Brussel.
De jurering gebeurt aan de hand van
regels waar teams strak de hand aan
moeten houden, in de voorrondes door
Lions, maar vanaf de halve finales door
een erejury, traditioneel bestaande uit
de Burgemeester van de plaats waar het
toernooi wordt gehouden, een redacteur van BN DeStem en de voorzitter
van de Debatingclub Club Breda.
Evenals vorig jaar ging een team van het
Dongemond College met de eerste prijs
naar huis. Burgemeester Willemijn van
Hees uit Geertruidenberg was duidelijk
onder de indruk. ‘Ik zie veel talent. Het
verbaast me hoe sterk ze zijn in hun argumenten en zelfvertrouwen. Het is niet

LC Tilburg verdeelt voor de
vijfde keer 300 kerstpakketten
Ook dit jaar hebben de leden van
Lionsclub Tilburg in de laatste week
voor Kerst weer driehonderd levensmiddelenpakketten bezorgd bij
Tilburgse gezinnen die dat het hardste
nodig hebben. Dit zelf geïnitieerde
project doen deze Lions inmiddels
voor het vijfde opeenvolgende jaar.
Al meer dan 50 jaar hebben de leden
van deze club als doel maatschappelijke noden te ondersteunen. Dit
gebeurt op internationaal en op lokaal
niveau. Het geld dat nodig is om deze
projecten te ondersteunen wordt
onder andere gegenereerd door het
organiseren van activiteiten. Zo is
LC Tilburg intensief betrokken bij de
jaarlijkse ‘Koningshoeven Ontmoeting’
waaraan Brabantse organisaties ruim
deelnemen.
In dit geval is met de opbrengst van
die acties, in samenwerking met
enkele sponsoren, wederom een
aansprekend levensmiddelenpakket samengesteld. De ingekochte en
verzamelde artikelen werden door
alle leden en oud-leden zelf ingepakt.
Driehonderd boxen met levensmiddelen werden aangevuld met giften die
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door het bedrijfsleven en winkeliers
voor deze goede zaak beschikbaar zijn
gesteld. Vervolgens zijn de pakketten
door de leden bij geselecteerde gezinnen thuisbezorgd. De Lions worden
daarbij ondersteund door vrijwilligers
van (het zangkoor) Broekhovense Kerk.
LC Tilburg is erg trots op deze kerstpakkettenactie en is erg blij dat zij
hiervan een jaarlijkse traditie hebben
kunnen maken. Daarmee realiseert
zij voor veel Tilburgse gezinnen in
nood een klein lichtpuntje tijdens de
kerstperiode.

De organisatoren van de kerstpakkettenactie: v.l.n.r. Toon Klaassen, Marinus
Wolfs, Eric Hoepelman en Bas Bierens

niks in het openbaar te spreken, maar
onze eigen leerlingen uit de regio doen
het gewoon.’ Voor leerlingen, docenten,
scholen maar zeker ook voor de leden
van de Lionsclub een traditie om nog
lang voort te zetten.

Tijdens het toernooi werd enthousiast
gedebatteerd

Kerstactie van
LC Roosendaal
voor Noodbank
levert een mooi
resultaat op
LC Roosendaal heeft totaal € 4.000
bijeengebracht voor de kerstpakkettenactie van Stichting De Noodbank in
Roosendaal. Met dit fraaie bedrag kunnen 150 – 200 kerstpakketten samengesteld en uitgereikt worden.
Stichting de Noodbank is een particulier
initiatief (Mirella Ruhl) dat zich inzet voor
minderbedeelde gezinnen in Roosendaal en omgeving door middel van praktische ondersteuning en maatschappelijke diensten. Het team van de Stichting
bestaat inmiddels uit zestien vrijwilligers,
die ieder vrij uurtje beschikbaar stellen
om via de Noodbank de eerste nood van
de doelgroep te lenigen.

IN MEMORIAM
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:
Bert Reinders
83 jaar
LC De Keersop

Theo Derks
83 jaar
LC Maastricht Euregio

Jacques Mulders
77 jaar
LC Tiel

Han Schram
90 jaar
LC Haarlem en Omstreken

Alex van Pelt
59 jaar
LC Steenbergen

Leen de Jong
LC Katwijk
45 jaar

Hanno Krauss
75 jaar
LC Berkel en Rodenrijs

Sjouke Koopal
87 jaar
LC Gouda

ADVERTENTIE
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GOUVERNEURSRAAD MD110

INTERNATIONAAL BESTUUR per 1 juli 2015

FIRST YEAR DIRECTORS

Ruud de Groot, voorzitter (ccmd110@lions.nl)

International President dr. Jitsuhiro Yamada (Gifu, Japan)

Melvyn K. Bray, Pierre H. Chatel, Eun-Seouk Chung,

Mark Wijngaarde (dg110an@lions.nl)

Immediate Past President Joseph (Joe) Preston (Arizona,

Gurcharan Singh Hora, Howard A. Hudson, Sanjay

Joost Avis (dg110az@lions.nl

USA)

Khetan, Robert M. Libin, Richard Liebno, Helmut

Maus Westerbaan (dg110bn@lions.nl)

First Vice President Robert (Bob) Corlew (Tennessee, USA)

Marhauer, William L. (Bill) Phillipi, Lewis Quinn, Yoshi-

Bert Kruijff (dg110bz@lions.nl

Second Vice President Naresh Aggarwal (Delhi, India)

yuki Sato, Gabriele Sabatosanti Scarpelli, H. Jerome

Roel Hetterscheidt (dg110co@lions.nl
Ruud de Groot (dg110cw@lions.nl

Thompson, Ramiro Vela Villarreal, Roderick Paul Wright,
SECOND YEAR DIRECTORS

Katsuyuki Yasui

Svein Øystein Berntsen, Jorge Andrés Bortolozzi,
Het motto voor het verenigingsjaar 2015 – 2016:

Eric R. Carter, Charlie Chan, Jack Epperson,

Internationaal Bureau

WIJ HELPEN!

Edward Farrington, Karia N. Harris, Robert S.

300 22nd Street, Oak Brook

Littiefield Ph.D., Ratnaswamy Murugan, Yoshinori

IL 60523-8842 VS

Lionswinkel De Liemers,

Nishikawa, George Th. Papas, Jouko Ruisalo, N.S.

Tel: 001 63 05 71 54 66

Postbus 2084, 6900 CB Zevenaar

Sankar, A.D. Don Shove, Kembra L. Smith, Dr.

Fax: 001 63 05 71 88 90

lionswinkel@lions.nl

Joong-Ho Son, Linda L. Tincher

Website: www.lionsclubs.org
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Tjako Fennema
Redacteur 110AN
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Astrid Abbing
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Bert Naarding

Redacteur 110BN
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AZ -	Astrid Abbing, Weth. Fischerplantsoen 16, 2497 DJ

DRUK & AFWERKING Ten Brink, Meppel
PUZZEL Gerrit Dales

Wim Smeets

Redacteur 110CO

Den Haag, 0614 324757 redacteur110AZ@lions.nl
BN -	Bert Naarding, Emmastraat 25, 9401 HE Assen,
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BZ -	Jan Kappers, Joppelaan 12, 7213 AC Gorssel,
(0575) 49 01 09, redacteur110BZ@lions.nl
CO -	Wim Smeets, De Alden Weg 12, 5801 HG Venray,
(0478) 58 29 35, redacteur110CO@lions.nl
CW -	Waarnemer, Wim Leunissen, (076) 571 22 26,
redacteur110cw@lions.nl

@ -	Jaap Stelling, internetredacteur,
internetredacteur@lions.nl
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tarieven op aanvraag. Alle prijzen zijn excl. BTW.
VRAAG & AANBOD
Kleine annonces op de een na laatste pagina zijn aan te
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Jaap Stelling

internetredacteur

Lionsleden leveren kopij aan bij hun districtsredacteur.

eerstvolgende nummer, dat de eerste week van iedere

Redacteur 110CW

Magazine (6 x per jaar) en een plaatsing in het Lionsle-

KOPIJ

informatieve artikelen, wordt in de regel geplaatst in het

Waarnemer
Wim Leunissen

Gert van Wijk
Eindredacteur

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 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. NL78 INGB 0674 5482 56 t.n.v.
Stichting Service Projecten L.C. Maastricht o.v.v.
Boek “Gelegenheidstoespraken”; m.v.v. leveringsadres.

Engelsmandunvilla ‘Estrella’, met de duinen
en strand als achtertuin, onder het schijnsel van de vuurtoren bij Hollum op Ameland.
(Vakantiepark Boomhiemke/Roompot). De
Duinvilla is met liefde ingericht, waar aan ieder detail aandacht is besteed, ideaal voor
familiebijeenkomsten of vriendengroepen.
Tevens beschikt de villa over draadloos internet. Het huis, geschikt voor 8 personen, beschikt over 4 slaapkamers en 2 badkamers.
www.vakantiehuis-estrella.nl. Een naastgelegen
identieke villa, geschikt voor max. 8 personen,
beschikt over 3 slaapkamers en 2 badkamers.
www.vakantiehuis-ameland-familiejonk.nl

Te huur van Lion: luxe, comfortabele villa met 8
slaapplaatsen, 2 nieuwe badkamers, moderne
keuken en eigen zwembad met grote tuin 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 golf- en wandelliefhebbers kunnen ruim aan hun trekken komen. Interesse? Stuur een e-mail om een digitale folder
met prijslijst aan te vragen. 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
Plafondtekeningen: Stijlvol | Betaalbaar | Snel
Lion uit Den Haag verzorgt uw plafondtekening
of -schildering. Kies uit onze bestaande tekeningen of laat een uniek ontwerp maken.
Meer weten? Kijk op www.marcellos.nl

Op zoek naar een huis aan de Costa Blanca
Noord?
In het prachtige gebied in Spanje tussen Valencia en Alicante, de Costa Blanca Noord, is het
geweldig! Warme aangename zomers en zeer
zachte winters waar het overwinteren ongeveer
uitgevonden is. De mooie natuur, de rijke cultuur en de fantastische stranden i.c.m. met de
vele ontspanningsmogelijkheden maken het
gebied bij uitstek geschikt om een fijn huis te
bezitten. Wanneer u op zoek bent naar een villa,
een huis of een appartement vindt u er op onze
site wel 600 (www.vossencasas.com) Maar deskundige hulp om veilig het juiste huis tegen de
juiste prijs te kunnen vinden is zeker zo belangrijk. Neem daarvoor contact op met Peter en/of
Henk Vos via info@vossencasas.nl. Wij werken
vanuit Nederland en Spanje (Denia) en begeleiden u graag, van het vertalen van woonwensen tot en met het openen van de deur van uw
nieuwe huis! (inclusief bubbeltje) Wij staan weer
op de Second Home beurzen in Gent en Utrecht
(februari en maart) om kennis te maken met u,
graag tot dan!

Bed & Butler = Kiezen en genieten in Villa Avoras
Lion met passie voor gastvrijheid biedt aan een
geheel verzorgd verblijf voor 2 personen in
comfortabele gastenappartement bij zijn huis.
Gelegen in dorpje Kamaria, Peloponnesos, Griekenland, 5 min. van prachtige stranden, 30 min.
van 2 mooie golfbanen aan Navarino baai. Desgewenst haal ik u op en breng u terug van/naar
luchthaven (Athene of Kalamata). Tijdens verblijf
kiest u uit de vele mogelijkheden. Sportief, ontspanning, cultuur, culinair genieten. U kiest, ik
regel, zorg voor vervoer, etc. Interesse? Vraag om
de digitale folder fvb@vanbaalmichels-management.nl ovv uw naam en email adres of bel me
06 31013349.

UITZICHT OP HET SCHITTERENDE UMBRIË/TOSCANE - Drie mooie en stijlvolle 2-4 pers. appartementen te huur. Rust, ruimte, privacy en
een panoramisch uitzicht vanaf uw privé terras
op de Val di Chiana en het Lago Trasimeno. Gelegen in het culturele en archeologische hart
van Italië. Eigen zwembad in 3ha olijfboomgaard, 4 golfbanen in de omgeving. Kijk op
www.casanavicella.com

Te koop in Friesland: Bijzondere vrijstaande
woning met garage/schuur op een ruime kavel
van 10.910 m². Landelijk gelegen aan de Muntsegroppe 36, een zandpad buiten de bebouwde
kom van Harkema. Om u heen alleen maar natuur en mooie vergezichten. Binnen een paar
minuten bent u op de fiets in de kern van Harkema. Drachten en de A7 liggen op 10 minuten
rijden met de auto. Het huis lijkt qua uiterlijk op
een Friese woudboerderij, maar is qua indeling
een ruime woning. Het huis heeft 2 woonlagen,
4 slaapkamers, een badkamer en een apart toilet. Woonoppervlakte 118 m². Er zijn twee kadastrale percelen, waardoor de mogelijkheid
zich voordoet om een vergunning aan te vragen
voor bijvoorbeeld een tijdelijke mantelzorg woning. Vraagprijs: € 375.000. Veel meer foto’s en
uitgebreide informatie vindt u op www.funda.nl

TULIP-TIME: Kleurrijke giclées van Sophia
In een genummerde oplage van slechts 50 stuks
zijn van het schilderij ‘TULPEN’ van kunstenares
Sophia Heeres reproducties gemaakt (formaat
80 x 80 cm). Deze zijn `op de rol` te koop ad €
250,--, franco huis geleverd. Eventueel ook op
spie-frame of compleet ingelijst te koop af Amstelveen of af Schipborg. Info: Menno Heeres, tel.
050 4093417, website www.galleriasophia.nl
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Zoekt u een bijZondere
reis naar het
mooiste land ter wereld?

Het woud in Nieuw Zeeland is weer veilig. Tenminste, als het aan
deze Maori dames ligt. Vroeger trokken zij er zo op uit om hun stam
en hun grond te verdedigen. Tegenwoordig gaan zij ook op pad om
voor het bos te strijden. Maar dan samen met u.
U wordt meegenomen op een adembenemende tocht door het
Urewera Regenwoud waarna u samen met hen woudreuzen plant.
Negen zelfs, die wel duizend jaar oud worden. Zo investeert u in
een duurzame reis. Wandelen in het bos, maar dan heel anders. Met
echte Nieuw-Zeelanders, net als wij; wij komen er immers vandaan

en weten u precies die plaatsen te laten zien die u bij niemand anders
te zien krijgt. Daarom maken deze exclusieve ontmoetingen een
onmisbaar onderdeel uit van de rondreis die we voor u, en vooral
met u, organiseren. Daarbij regelen we kleinschalige accommodaties
en activiteiten voor u, en een uitgekiend rustig reisschema, met eigen
vervoer, zodat u optimaal van Nieuw Zeeland kunt genieten.
Voorproefje? Bel 030-27 25 335 voor een afspraak bij ons of
bij u thuis. U bent ook welkom op één van onze presentatiedagen
op de Oudegracht in Utrecht. Of kijk op www.travelessence.nl.

onze locale kennis maakt het verschil ...

