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G E A C C E N T U E E R D

clubs laten zien en de resultaten die 
we daarmee bereiken voor onze goede 
doelen.

Nieuwe wachtwoorden
Een andere digitaliseringslag wordt 
gemaakt bij LoLas. Betere aansluiting 
op de privacywetgeving en goede be-
veiliging van onze gegevens. Dit heeft 
onder meer tot gevolg dat we binnen-
kort nieuwe wachtwoorden gebruiken 
voor de inlog om te voorkomen dat de 
gegevens in verkeerde handen zouden 
kunnen vallen. En niet te vergeten: er 
komt een speciale LionsApp! Hiermee 
wordt clubinformatie snel en toeganke-
lijk gemaakt voor mobiele apparaten.

Digitaal magazine
Ook het Lion magazine gaat met zijn tijd 
mee. Vanaf deze maand zijn alle artike-
len digitaal (na) te lezen. Nu hoor ik u 
denken: ‘dat was toch al mogelijk…’. Dat 
klopt het magazine werd al als pdf-be-
stand aan de website gekoppeld en kon 
van voor tot achter worden doorgebla-

In 100 jaar Lions is er veel veran-
derd. Daar hebben we tijdens de 
Nationale Conventie even bij stil 

gestaan. De tijd staat echter niet stil. 
Dat merken we aan alle ontwikkelin-
gen om ons heen. In 100 jaar tijd is ook 
de Lionsorganisatie veranderd. We zijn 
uitgegroeid tot een moderne inter-
nationale organisatie. Modernisering 
betekent ook stappen maken in de 
digitale wereld met investeringen in 
automatisering.

Modernisering (club)websites
Daar zijn we mee begonnen met de 
lancering van de nieuwe Lionswebsite. 
Deze heeft een metamorfose onder-
gaan met een uitstraling van deze tijd. 
Ook biedt deze website de mogelijk-
heid voor clubs om eenvoudig een 
eigen website te realiseren waar de 
infrastructuur al voor klaar is gezet. 
Een aantal van de Lionsclubs heeft 
dat al gedaan en vele clubs zullen nog 
volgen. Zo kunnen we met één gezicht 
aan iedereen de activiteiten van onze 

derd. Maar een heus digitaal magazine 
biedt vandaag de dag andere en nieuwe 
mogelijkheden: sneller schakelen naar 
artikelen die je wilt lezen, zonder alle 
pagina’s te hoeven doorbladeren via 
menu-opties. Je kunt doorklikken op 
hyperlinks naar andere websites. En 
op termijn kunnen we het magazine 
zelfs aanvullen met filmbeelden en / 
of geluidsopnames. Maar geen nood: 
degenen die willen blijven bladeren 
kunnen dit gerust blijven doen. Deze 
mogelijkheid blijft gewoon beschikbaar.

Deze ontwikkelingen zijn opgepakt 
vanuit Oak Brook, waar de techniek is 
geïmplementeerd om alle versies van 
de internationale magazines online op 
eenzelfde wijze te ontsluiten. Er is een 
planning gemaakt om land voor land 
het Lion magazine te digitaliseren. En 
in juni staat Nederland op de planning. 
Er is getest en de eerste versie staat al 
online. Nieuwsgierig geworden? Kijk 
dan op magazine.lions.nl, dan heeft u 
het magazine altijd bij de hand. ■

Digitalisering: Lions Neder-
land gaat sneller met de tijd 
mee dan je denkt 

Alvast een voorproefje van het digitale magazine

Redactie: Astrid Abbing
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I N H O U D

In een recordtijd van twee dagen hebben meer dan 200 
internationale Leo’s zich ingeschreven voor het evenement 
in augustus. Het was een onverwacht, maar natuurlijk een 
gehoopt succes!

LC Leiden Noordwijk werd opgericht op 1 april 1954 op 
initiatief van Den Haag 1. Wolf Tappenbeck, directeur van 
hotel Huis ter Duin in Noordwijk was de eerste president. LC 
Leiden Noordwijk telt 34 leden. Een mannenclub maar met 
enige regelmaat een discussie over ‘mengen’.

De voorjaarsconventie staat in het teken van de verkiezing 
van het bestuur voor het komende Fiscal Year. De 
penningmeester legt financiële verantwoording af, waarna 
het kabinet wordt gedechargeerd en daarna worden de 
begroting en het werkplan vastgesteld: een overzicht.
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Met een druk op de knop onthulden Winston Gerschtanowitz 
en ‘unforgettable’ Daan het nationale cadeau van Lions 
Nederland. Het was de spectaculaire apotheose van een 
stijlvolle en feestelijke viering van het 100-jarig jubileum als 
Lions International.

Coverfoto: Ria Schutte vertelt over de Lionsactie tijdens 
de conventie in Enschede.
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Bob Corlew International President

I N T E R N A T I O N A A L

volgen alvast drie makkelijke ideeën: 
1.  Neem contact op met een middelbare 

school of jongerenorganisatie in de 
buurt, bied aan om een gezamenlijk 
serviceproject te organiseren en over-
weeg voor financiering te zorgen. 

2.  Nodig jongeren uit om deel te nemen 
aan je volgende serviceproject, betrek 
hen bij de organisatie en geef hen 
daarin een relevante rol.

3.  Neem deel aan één van de LCI-pro-
gramma’s voor jongeren, zoals spon-
sor voor de Vredesposterwedstrijd, 
helpen bij de Jeugduitwisseling of 
zet een Leoclub op.  

Niet zo lang geleden nam ik deel 
aan de oprichting van een Leo-
club op een school voor doven 

en blinden in South Carolina. Wat grote 
indruk op mij maakte was de manier 
waarop de nieuwe Leo’s beloofden hun 
gemeenschap te dienen. Hun oprecht-
heid was prachtig. 

Zo gaat dat bij jongeren. Ze zijn vaak 
geweldig gepassioneerd, energiek en 
idealistisch. Doet dit je een beetje den-
ken aan... Lions? Het wordt voor Lions 
meer en meer van belang om af te stem-
men op jongeren, om hun energie en 
vaardigheden aan te wenden en hen te 
betrekken bij service. Zij zijn de perfecte 
partners voor Lions. Het betrekken van 
jongeren is hoeksteen van het service-
kader van Lions Clubs International. De 
toekomst van service is aan de jeugd; 
wij kunnen dienen als rolmodellen. 
Moedig jonge mensen aan om vrijwil-
ligerswerk met jouw club te doen. 

De manier waarop we omgaan met 
de jeugd is belangrijk. Jongeren zijn 
meer dan gewoon vrijwilligers, ze zijn 
partners. Luister naar hun ideeën. Praat 
niet met ze alsof ze niets weten. Geef 
ze betekenisvolle leiderschapstaken bij 
projecten. Erken hun prestaties. 

Er zijn genoeg concrete voorbeelden die 
laten zien hoe clubs jongeren hebben 
betrokken bij service-projecten.  Hier 

Ik weet dat ik, toen ik jong was, erg 
graag betrokken wilde zijn bij service 
en dankbaar was toen volwassenen mij 
hiervoor de gelegenheid gaven. Ik ben 
er zeker van dat het voor jou hetzelfde 
is. Onze service is een grote aanwinst 
voor de samenleving. We kunnen die 
uitbreiden en voor jaren garanderen 
door de volgende generatie er actief 
bij te betrekken. ■

Lions op hun best:
de jeugd betrekken bij service
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agenda zonder iemand tekort te doen en met volle mede-
werking van de aanwezigen in vijf kwartier af te werken. De 
nieuwe Gouverneursraad stelde zich - via het scherm, maar 
ook lijfelijk - voor en presenteerde zijn programma voor 2017 - 
2018. Xavier Friesen kreeg de Young Ambassador Award 2016 

Schouwburgzaal De Kleine Willem was ’s ochtends 
gevuld met ruim 250 Lions die 99 Lionsclubs vertegen-
woordigden. Mysteriegast Bob Corlew sprak de Lions 

vanaf het scherm enthousiast toe. Tulpen van de bollenactie 
fleurden de zaal op. Council Chairman Joost Paymans wist de 

Een efficiëntie vergadering, gezellig partnerprogramma, bijzondere uitreiking van het nationale 
cadeau, een ontspannen middag in Enschede en een galadiner-dansant tot besluit. Kortom een 
fantastische nationale conventie die in het teken stond van de Lions Centennial viering. 

Feestelijke onthulling 
nationaal cadeau tijdens 
conventie in Enschede

Redactie: Hoofdredacteur

Micha Gelber vertelt enthousiast over de nationale postzegelactie 

Prima sfeer in het Concordia theater tijdens het partnerprogramma Johnny de Mol en Willeke Alberti brachten de zaal 

in vervoering met ‘De glimlach van een kind’

Herbert Verseveldt toont het resultaat van de succesvolle Vreemd en 

Oud Geld actie voor SightFirst 
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- 2017 voor zijn project ‘Bouwstenen voor Zambia’ (zie ook 
pagina 23). Ondertussen werden in theater Concordia de part-
ners aangenaam vermaakt met een afwisselend informatief en 
muzikaal programma. 

Ruim 6 ton voor de tovertuinen
Na de lunch kwamen de honderden Lions bijeen in de grote 
kerk voor de onthulling van het nationale cadeau voor de 
Stichting Het Vergeten Kind. Met een druk op de knop ont-
hulden ‘unforgettable’ Daan samen met Winston Gerschtano-
witz, de bijdrage van Lions Nederland: maar liefst € 620.749! 
Hiermee worden minimaal zes tovertuinen gerealiseerd. De 
eerste tovertuin is afgelopen najaar geopend in Rotterdam en 
op 18 mei volgde de tovertuin in Den Helder. Een vergelijkbaar 
project in Zeist is vergevorderd. Het was de spectaculaire apo-
theose van een stijlvolle en feestelijke viering van het 100-jarig 
jubileum als Lions International. 

Talkshow met Winston Gerschtanowitz
De onthulling vond plaats tijdens een talkshow onder leiding 
van de bekende tv-presentator Winston Gerschtanowitz met 
onder meer Johnny de Mol en de burgemeester Van Veld-
huizen van Enschede, die zich vereerd toonde met de keuze 
voor zijn stad voor de feestelijke Lionsjubileumviering. Willem 
de Vries vertelde dat Lions Quest voor 7.000 kinderen die nu 
in opvang wonen € 100.000 beschikbaar heeft gesteld. Ria 
Schutte, regisseur van het jubileumfeest, vertelde onder meer 
over de opzet en het succes van de bloembollenactie en bena-
drukte het belang van de lokaal opererende Lionsclubs overal 
in Nederland.

Unforgettables
Er volgde een aangrijpende film van ‘Unforgettable’ Daan, 
waarna Johnny de Mol op zijn geheel eigen wijze met hem 
in gesprek ging. Het leverde een confronterend kijkje in een 
voor de meesten onbekende wereld, maar ook de overtuiging 
dat ieder kind een kans verdient en dat dromen uit kunnen 
komen. Een filmimpressie van de Tovertuin in Den Helder gaf 
vervolgens ‘beeld en geluid’ bij het mooie effect van dit initia-
tief op de betrokken kinderen. Toen Johnny’s moeder Willeke 
Alberti het podium betrad en zij samen ‘De glimlach van een 
kind’ ten gehore brachten, was de emotie voelbaar in de Grote 
Kerk.

Onvergetelijke afsluiting
Na de overhandiging van het cadeau bedankte Joep Verboe-
ket namens alle vergeten kinderen Lions Nederland en alle 
Lionsclubs voor hun enorme inzet. ‘Het partnership met de 
Lions is uniek voor ons. Het geeft vertrouwen en aandacht 
voor onze stichting, en intern een enorme boost. De lokale 
betrokkenheid van Lions is voor ons werk erg belangrijk’, aldus 
de dankbare directeur.  ■

De landelijke 
acties brach-

ten ruim 6 ton 
op voor de 

Stichting Het 
Vergeten Kind 

 

Council chairman Joost Paijmans brengt een toast uit tijdens het galadiner

Winston Gerschtanowitz en unforgettable Daan, onthullen met 

een druk op de knop het nationale cadeau
Virtuoos gitaartalent bracht de zaal in vervoering
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Redactie: Jan Kappers
Tekst: Theo Bakhuizen

Het Haus der Niederlande is gehuisvest in het Kramer-
amtshaus, de plek waar de onderhandelingen plaats-
vonden die leidden tot de Vrede van Westfalen in 1648. 

Voor iedere Nederlander een bekend jaar, toch? In de unieke 
bibliotheek van het Haus kregen de deelnemers een pro-
gramma voorgeschoteld. Na de welkomstwoorden, ook van de 
Bürgermeisterin van de stad Münster, mochten drie Duitse en 
drie Nederlandse Lions iets over verleden en toekomst van de 
Jumelage zeggen. Jaap Vreeken, gouverneur Albert Groot Rou-
wen en vicegouverneur Monique Wijnhoven deden hun zegje.

Jaap vertelde over zijn eerste Treffen in 1995 in Haltern, Albert 
had overwogen ‘plat’ te spreken wat een taal tussen Nederlands 
en Duits is, Monique gaf aan de toekomst van de jumelage met 
vertrouwen tegemoet te zien.

Prof. Friso Wielenga, Hausherr van het Haus der Niederlande, 
hield een boeiende en levendige toespraak over ‘Die niederlän-
dische Identität – Mythen und Wirklichkeit’. Een wel zeer actueel 
thema, dat overigens altijd ook actueel is geweest. Met een 
daverend applaus liet de zaal zijn waardering merken voor dit 
geharnaste betoog.

In de Ratskeller van Münster werd een heerlijke maaltijd geser-
veerd konden de banden verder worden aangehaald. Jammer is 
dat de tafelbezetting minder Duits-Nederlands gemixt was dan 
gewenst. Jammer ook dat de jongere Lions ver in de minderheid 
waren, mede omdat vanaf een bepaald moment niet meer kon 
worden aangemeld. Misschien een idee om aan de uitnodiging 
van jumelageclubs wat meer aandacht te besteden en een hint 
aan de ouderen om ervoor te zorgen dat jonge Lions in hun 
plaats dit Treffen gaan bijwonen. ■

25e jumelage in Munster 

110BZ en 111WL - 100 deelnemers uit Nederland en Duitsland

Bijeenkomst in de bibliotheek van het Haus der Niederlande

Forum ‘25 jaar Districtsjumelage’  met van v.l.n.r gespreksleider Saskia 

Schulte LC Detmold, Alice König PDG, Jaap Vreeken PDG, Albert Groot 

Rouwen DG110BZ, Monique Wijhoven VDG,  Hans-Günter Bentaus VDG, 

Stefan Lüersen DG111WL 

Waar anders dan in het Haus der Niederlande in 
Münster vond de hartelijke ontvangst van zo’n 
100 Lions en partners plaats op zaterdag 22 april. 
Met een Jubiläumsprogramm vanwege de 25e 
keer dat beide districten elkaar treffen.
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Redactie: Hoofdredacteur
Tekst: Joost Paijmans

Alhoewel onze International President Bob Corlew 
en zijn vrouw Lion Dianne Corlew vorig jaar al een 
bezoek brachten aan de Nederlandse Lions (weliswaar 

in de hoedanigheid van Vice International President) was 
er gelegenheid om dit jaar, tussen een bezoek aan MD102 
Zwitserland en MD105 British Isles and Ireland, voor de tweede 
keer Nederland aan te doen en een bezoek te brengen aan het 
Vredespaleis. 

Geen vreemde wens voor de IP van een organisatie die nauwe 
banden onderhoudt met de Verenigde Naties en daarbij is 
IP Bob Corlew een gepensioneerd rechter. Op verzoek van 
council chairman Joost Paijmans, belast met het afhandelen 
van internationale contacten, heeft met name de VDG 110AZ, 
Dick Diekhuis, in nauwe samenwerking met de DG van dat 
district, Margaret Diekhuis, het bezoek georganiseerd waarbij 
niet alleen het Vredespaleis werd bezocht maar ook een aantal 
andere bezienswaardigheden van de residentie. Dick Diekhuis 
werd daarbij geassisteerd door de presidenten van de  
LC Den Haag 1, Dick van der Kleij, en LC Den Haag-Scheve-
ningen, Pieter Scholtens. Op 18 april werd het Vredespaleis 
bezocht en aansluitend het Panorama Mesdag.

Na het bezoek aan het Vredespaleis was er tijd voor een sa-
menkomst in de Jeneverstokerij Van Kleef, waar niet alleen een 
korte rondleiding plaatsvond, maar ook een presentatie door 
de stuurgroep 100 jaar Lions over het resultaat van het Nati-
onaal Cadeau van de Nederlandse Lions en een presentatie 
door Leo Marije te Winkel, President van Leoclub Amsterdam 
en vertegenwoordiger van de Stichting LEF over het  
Leo Europa Forum (LEF), dat in augustus 2017 in Ermelo wordt 
gehouden.

Op voorspraak van International Director Elisabeth Haderer 
werden de leden van de Stuurgroep 100 jaar Lions, Ria Schutte, 
Max Gerschtanowitz en Huib van Lent door de International 
President onderscheiden met de Presidents Medal voor hun 
werk in de stuurgroep 100 jaar Lions en werd VDG Dick Diekhuis 
onderscheiden met de International Presidents Appriciation 
Award voor de perfecte organisatie van het bezoek. ■

Bliksembezoek van 
International President

International President Bob Corlew kreeg een rondleiding in het Vredespaleis

Een kijkje ‘achter de schermen’ voor het doek van Panorama Mesdag

Het hele gezelschap op de trappen van het Vredespaleis 

Proeven van de jeneversoorten bij Jeneverstokerij Van Kleef
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Lions Clubs International Foundation (LCIF) gaat het jaar-
lijkse budget voor hulpverleningsprogramma’s verhogen 
van 40 naar 50 miljoen dollar. In 2018, LCIF bestaat dan 

50 jaar, zal dan meer geld beschikbaar zijn voor screening en 
behandeling van slechtziendheid, voor schoon drinkwater, 
voor de bouw van klinieken en eerste hulp na natuurrampen. 
Daarenboven zal LCIF zich extra inspannen om de vermijdbare 
ziekte mazelen, die nu nog 300 kinderen per dag het leven 
kost, uit te bannen. Dat zal gebeuren in samenwerking met de 
Global Alliance for Vaccines and Immunisation (GAVI), met het 
UK’s Department for International Development and the Gates 
Foundation. Er zullen hiertoe meer Lions worden gemobiliseerd; 
Lions are making a real difference. ‘LCIF zal u op de hoogte hou-
den’ , aldus schrijft de chairperson in zijn annual report.

Redactie: Hoordredacteur
Tekst: Joost Paijmans

Redactie: Wim Smeets

LCIF gaat meer investeren

Belangrijke besluiten 
tijdens Conventie MD105

Ik bezocht de Conventie MD105, mijns inziens de ‘bakermat’ 
van het debat, als we aan het Verenigd Koninkrijk denken. Nu 
nog spreken we in de Lionsorganisatie van British Isles and Ire-

land als we over MD105 spreken. Dat gaat wel veranderen, want 
in een vorige conventie is al besloten dat Ierland als zelfstandig 
‘multiple district’ in de Lionsorganisatie doorgaat (MD105 I) en 
dat het Verenigd Koninkrijk MD105 blijft. Ook is er tijdens deze 
conventie MD105 besloten, dat er een herindeling van de distric-
ten komt voor een betere organisatie, maar ook als antwoord op 
de aanzienlijke ledenafname in delen van dit MD. Verder werden 
tijdens de conventie een twintigtal resoluties aangenomen, die 
de scheiding tussen Ierland en het VK stroomlijnen en ook de 
‘redistricting’. Geoff Leeder werd gekozen tot kandidaat Interna-
tional Director en verder zat International President Bob Corlew 
achter de bestuurstafel, samen met council chairman Heather 
Jeavons, secretaris Andy Pemberton en penningmeester Philip 
Goudier. Dat wat betreft het officiële gedeelte.

Uit het buitenland waren verder ID Elisabeth Haderer, de Duitse 
DG111 RN Gregor Weinand en de Franse DG Ile de France Est 
Rudolphe Reverchon aanwezig en allen werden als vorsten 
ontvangen. Iedereen, van hoog tot laag in de organisatie, had 
besloten dat het hen aan niets mocht ontbreken en vanuit deze 
comfortabele positie bekeken wij de opening, de vlaggencere-
monie, die in handen was gelegd van een aantal militairen, en 
stelden wij vast dat in MD105 veel ruimte wordt gelaten aan 
het debat en op een enkele uitzondering na was dat van hoog 
inhoudelijk en eloquent niveau. Een genoegen en inhoudelijk 
heel interessant om die debatten te volgen! Voeg daarbij een 
perfecte organisatie en een scheutje Brits chauvinisme en dat 
maakte de conventie tot een succes en een feest. Het werd 
helemaal onvergetelijk toen na het galadiner gemeenschappe-
lijk de liederen God save the Queen, Land of Hope and Glory en 
The British Sea Songs(Brittannia rules the waves) werden gezon-
gen onder het zwaaien door alle aanwezigen met de ‘Union 
Jack’ en Engelse en Schotse vlaggen. Onvergetelijk!
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Redactie: Tjako Fennema

Machiel Hulsman (40), is al drie jaar lid van LC ’t Gooi en 
werkte in de boilerrooms van grote bank- en verzeke-
ringsbedrijven. Daar hoort hij tot een ploeg specialis-

ten die 24 uur per etmaal het betalingsverkeer bewaakt en dat 
is in deze tijd van hackers geen sinecure. Maar hij maakt zijn 
passie waar door horloges te bouwen en niet van dat kwartsge-
doe. In zijn huisatelier staan horlogemakersinstrumenten, zoals 
‘n mini draai- en freesbankje, slijpsteentjes, alweer een mini ko-
lomboor, vijltjes en meetapparatuur. Hij vervaardigt - met  oog-
loep en microscopen - zelf de platines, tandraderen en rondsels 
uit zilverstaal en messing. Ieder onderdeel voor het horloge 

wordt met de hand vervaardigd, van geslepen robijnlagers tot 
de kleinste veertjes en schroefjes. ‘Zo wordt stap voor stap een 
horloge opgebouwd van échappement tot kast. Zo’n uurwerk 
wordt op speciale bestelling geleverd naar de ideeën van de 
klant en het samen met de klant tot stand gekomen ontwerp’. 
De aanschafprijs in de orde van ver in de vier nullen kan zomaar 
oplopen tot vijf nullen, wanneer 18 karaat en briljant in zicht 
komen, of wanneer er bijzondere complicaties of materialen 
gewenst zijn. ‘Daarmee belever ik een selecte liefhebberskring 
en ik hoop er op termijn mijn hoofdbezigheid van te maken.’ ■

L I O N  P R O F I E L

Uiterste precisie is de 
kern van de passie van 
horlogemaker en Lion 
Machiel Hulsman
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dien moet de club nooit aansprakelijk kunnen worden gesteld 
voor schades. Daarom hebben we de Stichting Lions Tellerlik-
ker Rally opgericht en zijn lid van de NHRF. De deelnemers 
rijden de rally onder de bepalingen van de NHRF.’

Voor de deelnemers is een mooie en spannende route aan-
trekkelijk om deel te nemen. Kies dus voor een professionele 
Route-uitzetter. Ze zijn er en hebben ervaring met rally’s. 
Ga niet zelf aan het bedenken. Spreek samen af hoe ver het 
gebied bestrijkt, waar de rally plaatsvindt. De route moet in elk 
geval deugen.

Een rally georganiseerd door een Lionsclub is een fundrai-
singsactiviteit. Zorg dat je een goed stel mensen bij elkaar 
hebt die een fundraisingsclub vormen en sponsoren benade-
ren. Maak sponsorpakketten. Voor alle deelnemers en spon-

Overal in Lionsland worden autorally’s georganiseerd. 
Een toertocht/tijdrit, al dan niet per cabrio, maar in 
ieder geval in een oldtimer, is een geliefd tijdverdrijf 

van Winschoten tot Maastricht en van Enschede tot Wassenaar. 
Overal wordt het bekende bol-pijl-systeem gebruikt.

Ik vroeg de organisatoren van de jaarlijkse Tellerlikker Rally in 
Winschoten naar hun ervaringen. De succesvolle rally wordt dit 
jaar voor de 10e keer georganiseerd. Bedoeling van dit artikel 
is om aspirant autorally-organisatoren een paar belangrijke 
tips te geven, opdat het wiel niet opnieuw hoeft te worden 
uitgevonden.

De jaarlijkse rally in Winschoten wordt door een kleine kern-
groep voorbereid. Daarvoor staat zo’n acht maanden. ‘Onze 
rally is een groepsactiviteit, dat wil zeggen dat alle mannen 
van de club en heel veel partners, gemotiveerd, samen aan het 
werk gaan om de rally tot een succes te maken. Er moet elk 
jaar weer een strakke organisatie staan. Het is te simpel om het 
draaiboek van vorig jaar erbij te pakken en te denken dat alles 
vervolgens wel vanzelf gaat’, aldus een van de organisatoren, 
Menne Kamp.

‘Uitermate belangrijk is de verzekering. De Lions Evenemen-
tenverzekering die veel clubs hanteren, dekt onze rally niet, 
want we hebben te maken met de wegenverkeerswet. Boven-

Een autorally organiseren? 
Hoe doe je dat?  

Redactie: Bert Naarding

TIP 1 – We doen het samen (Lions en partners) en zijn 
gemotiveerd om de rally tot een succes te maken. 

TIP 2 – Sluit een verzekering af via de Nederlandse 
Historische Rally Federatie, wordt daar lid van en zet een 
Stichting op om de Lionsclub te vrijwaren.

TIP 3 – Ga in zee met een professionele route-uitzetter 
die het gebied en het toursysteem kent. Hij maakt het 
routeboek. 

TIP 4 – Stel uit de clubleden een Fundraisingscommissie 
samen die sponsoren zoeken en de contacten daarmee 
onderhouden. 

TIP 5 – Maak een goed duidelijke website, waar sponsors 
en deelnemers naar toe verwezen worden en die ook alle 
voorwaarden voor deelname, verzekeringen etc. laten 
zien. Benoem een PR-commissie. Geef ook het goede 
doel aan en eventueel het streefbedrag.

TIP 6 – Maak van de autorally met je club en partners 
een onvergetelijke feestdag; het houdt de club bij elkaar 
en de animo om volgend jaar weer te organiseren is er 
dan wellicht vanzelfsprekend.

TIPS

Over Betuwe autorally
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Tot slot is en blijft het organiseren van een rally een clubacti-
viteit, dus maak er met elkaar een mooi evenement van. In de 
loop van de jaren zijn de organisatoren steeds professioneler 
geworden en meegegroeid in een strakke organisatie. Hou 
het exclusief. (in Winschoten 60 equipes). De catering wordt in 
Winschoten deels zelf geregeld en deels gesponsord, ook vaak 
in natura. Alles op Lionswaardig niveau.

De Winschoter Tellerlikker Rally is op 13 mei verreden. Op de 
website van de rally vindt u alle relevante gegevens. Contact-
persoon is Menne Kamp. mennekamp@gmail.com -  
www.nhrf.nl – www.tellerlikkerrally.nl ■

soren, maar ook voor de organisatoren, moet het een goed 
verzorgde dag zijn.

Om deelnemers aan de rally en sponsors te vinden en te 
interesseren, is een goeie, duidelijke website van groot belang. 
Hierop moeten alle vragen beantwoord worden die een spon-
sor of rallyrijder heeft. Gebruik sociale media, radio en tv om 
de rally te promoten. Elke vorm van publiciteit moet worden 
ingezet. Benoem hiervoor een aparte commissie. Zet ook het 
goede doel en eventueel het streefbedrag op de site met 
links naar het goede doel. De fotograaf (sponsor in natura) zet 
dezelfde avond zijn reportage al online.

Borne Crull Rally

Zevenhuizen RallyTellerlikker Rally

LION nr.6 jun i  -  ju l i  2017  13

mailto:mennekamp@gmail.com
http://www.nhrf.nl/


1917

1920
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1920: 
Lionsclubs wordt een 
internationale organisatie met 
de 1e charter  in Windsor, 
Canada. Een van de eerste 
projecten is een zwemuitje in 
een rivier voor  minder 
bevoorrechte jongens. Alleen 
"jongens met een brief van 
hun onderwijzer” mogen 
deelnemen. 1930:

Lion George Bonham verft een 
stok wit met een rode band, om 
zo visueel beperkten te helpen. 
Hij deed dit nadat hij een blinde 
man zag die moeite had om een 
straat over te steken. 
In 1956 had iedere staat in de 
VS een wet waarmee blinden 
met een witte stok voorrang 
moet worden verleend.

1931:
Lions trekken zuidwaarts en er 
ontstaat een club in Nuevo 
Laredo, Mexico. 

1935:
Het audio boek voor 
blinden wordt bedacht en 
Lions helpen met de 
distributie van boeken en 
apparatuur. 

's Werelds tweede oogbank, de 
Buffalo Eye Bank, wordt opgericht 
door Lionsclub Buffalo. De meeste 
oogbanken in de wereld worden 
gesponsord door Lions.

Lions helpen bij de voorbereiding 
van de oprichting van de Verenigde 
Naties, waarmee de basis wordt 
gelegd met de band met de V.N. 

1951:
In Amsterdam wordt de eerste 
Nederlandse Lionsclub opgericht 
International groeit Lions uit tot 
de grootste serviceclub ter wereld 
met  324.690 leden in 19 landen.

1971:
After decades in 
downtown Chicago,
Lions Clubs International 
moves to its fourth and 
final location in Oak 
Brook, Illinois, 15 miles 
west of the city. 

1986:
Mother Teresa accepts the Lions 
Humanitarian Award. She urges 
Lions to love: “The most terrible 
poverty is being unloved and 
having no one to care for you.”

2002:
Lions charter two clubs in China, 
the nation’s first voluntary 
membership group since the 1950s. 

2004:
After a devastating earthquake and 
tsunami in South Asia, Lions mobilize more 
than US$15 million to rebuild homes, 
schools and orphanages in five nations.

1954:
Met een internationale wedstrijd 
onder Lions, wordt het officiële 
motto gekozen: We Serve. Dit 
motto is ingestuurd door Lion D. A. 
Stevenson uit Font Hill, Ontario, 
Canada. Elf Lions dienden dit motto 
in, maar Stevenson inzending kwam 
het eerst binnen. 

1957:
De eerste Leoclub start in 
Abington, Pennsylvania, nadat Bill 
Graver aan zijn vader vraagt: 
“Waarom is er geen door Lions 
gesponsorde serviceclub voor 
jonge mensen?” 

1961:
Melvin Jones, oprichter van de  
Lions en lange tijd secretaris 
generaal van de vereniging 
overlijdt op de 82-jarige leeftijd.  

1939:
Nadat het een Lion niet is 
gelukt zich in te schrijven voor 
de enige school voor 
blindengeleidehonden in de 
VS,  beginnen leden van 
Lionsclub Detroit Uptown hun 
eigen  school.

Om een baseball programma 
voor kinderen te verbeteren, 
doet Lion in spe, Carl Stotz uit 
Williamsport, Pennsylvania, 
een beroep voor steun op  
Lionsclubs. Clubs helpen de  
explosieve groei van deze 
"Little League" door teams te 
sponsoren en bij te dragen met 
fundraising voor  materialen en 
de handen uit de mouwen te 
steken,

1925: 
Tijdens de internationale 
conventie in Cedar Point, Ohio, 
smeekt Helen Keller Lions om 
"ridders van de blinden in de 
kruistocht tegen de duisternis"  
te worden. Haar spraak- 
makende pleidooi bezorgt de 
Lions haar eerste missie.

Lions meet their goal and serve their 100th
million person in two years through the 
Centennial Service Challenge.

AUGUST 2016

7 JUNI 1917
Melvin Jones brengt vertegenwoordigers van 27 
businessclubs bijeen in een hotel in Chicago. Ze komen 
een samenwerking overeen en stemmen voor de naam: 
De vereniging van  Lions Clubs. 

Jones gooide hiermee het model van businessclubs op 
zijn kop: in plaats van zaken doen, ligt de focus van LIons 
op dienstbaarheid aan de samenleving.

1987:
The association amends its 
bylaws and invites women to 
become members.

1990:
SightFirst is launched to 
curtail blindness. Fifteen 
years later, US$182 million 
had been raised for 758 
projects in 89 countries. 

1995:
LCIF partners with The Carter 
Center, led by former U.S. 
president and Lion Jimmy 
Carter, to curtail river blindness 
in Africa and Latin America.

1989:
The Lions International 
Peace Poster Contest 
begins. Mustapha El Tawokji 
from war-torn Beirut, 
Lebanon, wins first prize.

2005:
Past President Dr. Tae-Sup Lee of 
Korea launches Campaign 
SightFirst II at the international 
convention in Hong Kong. Within 
three years Lions exceed their goal 
and raise US$205 million. 

2010:
The Bill & Melinda Gates 
Foundation contributes US$5 
million to the One Shot: One Life 
campaign, and Lions raise more than 
US$10 million to support measles 
efforts over the next two years.

1968:
The Lions Clubs 
International Foundation
(LCIF) is established. 
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1920:
Lions Clubs becomes 
international by chartering a 
club in Windsor, Canada. 
One of its first projects is a 
swim outing in a river for 
underprivileged boys. Men of 
rectitude, the Lions let it be 
known that “only boys with a 
note from their teachers”
would be allowed to attend.

1930:
Lion George Bonham paints a 
cane white with a wide red band 
to aid the visually impaired after 
he witnesses a blind man having 
trouble crossing a street. Clubs 
vigorously promote white canes, 
and by 1956 every state has 
passed white cane safety laws 
giving the blind the right-of-way.

1931:
Lions head south and establish a 
club in Nuevo Laredo, Mexico. 

1935:
Talking books for the blind 
are created, and Lions 
help distribute the books 
and machines. 

1945:
The world’s second eye bank, the 
Buffalo Eye Bank, is founded by the 
Buffalo Lions Club. Today, most eye 
banks are Lions-sponsored.

Lions assist in drafting the United 
Nations Charter, starting a lasting 
bond with the U.N. 

1947:
Lions celebrate the association’s 
30th anniversary in New York City. 
Lions Clubs now is the world’s 
largest service club group with 
324,690 members in 19 nations.

1971:
Vanuit downtown 
Chicago verhuist Lions 
Clubs International naar 
zijn vierde en laatste 
bestemming in Oak 
Brook, Illinois, 15 mijl ten  
westen van de stad.

1986:
Moeder Teresa accepteert de 
Lions Humanitarian Award. She 
moedigt Lions aan om lief te 
hebben: “De ergste armoede is 
dat er niet van je gehouden 
wordt en niemand te hebben die 
om je geeft.

2002:
Lions charteren twee clubs in China, 
's lands eerste vrijwilligers 
organisatie sinds de jaren 50. 

2004:
Na een verwoestende aardbeving en 
tsunami in Azië mobiliseren Lions mee dan 
$15 miljoen voor de wederopbouw van 
huizen, scholen,en weeshuizen in vijf 
landen.

1954:
After an international contest 
among Lions, an official motto is 
chosen: “We Serve.” The motto is 
submitted by Lion D. A. Stevenson 
of Font Hill, Ontario, Canada. 
Eleven Lions actually submit that 
motto, but Stevenson’s arrived first.

1957:
The first Leo club begins in 
Abington, Pennsylvania, after Bill 
Graver asks his father, “Why isn’t 
there a Lions-sponsored service 
club for young people?” 

1961:
Melvin Jones, the Lions’ founder 
and longtime secretary general 
of the association, dies at age 82. 

1939:
After a fellow Lion is not 
able to enroll in the only 
U.S. school for guide dogs, 
members of the Detroit 
Uptown Lions Club start 
their own. Leader Dogs for 
the Blind popularizes guide 
dogs worldwide.

To provide an organized 
baseball program for 
children, Carl Stotz of 
Williamsport, Pennsylvania,
soon to be a Lion, appeals 
for support from Lions clubs 
and others. Clubs help fuel 
the explosive growth of 
Little League by sponsoring 
teams and contributing 
funds, labor and materials. 

1925:
During the international 
convention in Cedar Point, Ohio, 
Helen Keller beseeches Lions to 
become “knights of the blind in 
the crusade against darkness.” 
Her eloquent plea provides Lions 
with their primary mission.

MEI 2017
Lions Nederland vieren het centennial 
met een nationaal cadeau: 6 tovertuinen 
voor de stichting Het Vergeten kind. Dit is 
bereikt met onder meer de verkoop van 
bloembollen en speciale postzegels.

JUNE 7, 1917
Melvin Jones convenes representatives from 27 
businessmen’s clubs at a Chicago hotel. They agree to 
unite and vote on a name: the Association of Lions Clubs. 

Jones had turned the businessman’s club’s model on its 
head: instead of angling for business, Lions will focus on 
community service.

1987:
De vereniging past de 
statuten aan en nodigt 
vrouwen uit om lid te worden. 

1990:
Het SightFirst programma 
wordt gelanceerd in de strijd 
tegen blindheid. Vijftien jaar 
later is $182 miljoen 
opgehaald voor 758 projecten 
in 89 landen. 

1995:
LCIF werkt samen met The 
Carter Center, onder leiding van 
oud-president en Lion Jimmy 
Carter, in de strijd tegen 
rivierblindheid in Afrika and 
Latijns-Amerika.

1989:
Mustapha El Tawokji uit 
de door oorlog 
verscheurde stad Beiroet 
in Libanon, is winnaar van 
de eerste Lions 
International Peace Poster 
Contest.

2005:
De Koreaanse Past President 
Dr. Tae-Sup Lee lanceert de 
campagne  SightFirst II tijdens de 
internationale convention in Hong 
Kong. Binnen drie jaar wordt het 
doel om $205 miljoen op te halen 
bereikt. 

2010:
De Bill & Melinda Gates Foundation 
draagt $5 miljoen bij aan de 
campagne "One Shot: One Life". 
Lions brengen wereldwijd meer dan 
$10 miljoen bijeen in de strijd tegen 
de mazelen.

1968:
De Lions Clubs 
International Foundation 
(LCIF) wordt opgericht. 

1917

1925
1939

1945

1954

2016

1995

1971

1939

1935

1930

1957

100 jaar Lions
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1917
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1920: 
Lionsclubs wordt een 
internationale organisatie met 
de 1e charter  in Windsor, 
Canada. Een van de eerste 
projecten is een zwemuitje in 
een rivier voor  minder 
bevoorrechte jongens. Alleen 
"jongens met een brief van 
hun onderwijzer” mogen 
deelnemen. 1930:

Lion George Bonham verft een 
stok wit met een rode band, om 
zo visueel beperkten te helpen. 
Hij deed dit nadat hij een blinde 
man zag die moeite had om een 
straat over te steken. 
In 1956 had iedere staat in de 
VS een wet waarmee blinden 
met een witte stok voorrang 
moet worden verleend.

1931:
Lions trekken zuidwaarts en er 
ontstaat een club in Nuevo 
Laredo, Mexico. 

1935:
Het audio boek voor 
blinden wordt bedacht en 
Lions helpen met de 
distributie van boeken en 
apparatuur. 

's Werelds tweede oogbank, de 
Buffalo Eye Bank, wordt opgericht 
door Lionsclub Buffalo. De meeste 
oogbanken in de wereld worden 
gesponsord door Lions.

Lions helpen bij de voorbereiding 
van de oprichting van de Verenigde 
Naties, waarmee de basis wordt 
gelegd met de band met de V.N. 

1951:
In Amsterdam wordt de eerste 
Nederlandse Lionsclub opgericht 
International groeit Lions uit tot 
de grootste serviceclub ter wereld 
met  324.690 leden in 19 landen.

1971:
After decades in 
downtown Chicago,
Lions Clubs International 
moves to its fourth and 
final location in Oak 
Brook, Illinois, 15 miles 
west of the city. 

1986:
Mother Teresa accepts the Lions 
Humanitarian Award. She urges 
Lions to love: “The most terrible 
poverty is being unloved and 
having no one to care for you.”

2002:
Lions charter two clubs in China, 
the nation’s first voluntary 
membership group since the 1950s. 

2004:
After a devastating earthquake and 
tsunami in South Asia, Lions mobilize more 
than US$15 million to rebuild homes, 
schools and orphanages in five nations.

1954:
Met een internationale wedstrijd 
onder Lions, wordt het officiële 
motto gekozen: We Serve. Dit 
motto is ingestuurd door Lion D. A. 
Stevenson uit Font Hill, Ontario, 
Canada. Elf Lions dienden dit motto 
in, maar Stevenson inzending kwam 
het eerst binnen. 

1957:
De eerste Leoclub start in 
Abington, Pennsylvania, nadat Bill 
Graver aan zijn vader vraagt: 
“Waarom is er geen door Lions 
gesponsorde serviceclub voor 
jonge mensen?” 

1961:
Melvin Jones, oprichter van de  
Lions en lange tijd secretaris 
generaal van de vereniging 
overlijdt op de 82-jarige leeftijd.  

1939:
Nadat het een Lion niet is 
gelukt zich in te schrijven voor 
de enige school voor 
blindengeleidehonden in de 
VS,  beginnen leden van 
Lionsclub Detroit Uptown hun 
eigen  school.

Om een baseball programma 
voor kinderen te verbeteren, 
doet Lion in spe, Carl Stotz uit 
Williamsport, Pennsylvania, 
een beroep voor steun op  
Lionsclubs. Clubs helpen de  
explosieve groei van deze 
"Little League" door teams te 
sponsoren en bij te dragen met 
fundraising voor  materialen en 
de handen uit de mouwen te 
steken,

1925: 
Tijdens de internationale 
conventie in Cedar Point, Ohio, 
smeekt Helen Keller Lions om 
"ridders van de blinden in de 
kruistocht tegen de duisternis"  
te worden. Haar spraak- 
makende pleidooi bezorgt de 
Lions haar eerste missie.

Lions meet their goal and serve their 100th
million person in two years through the 
Centennial Service Challenge.

AUGUST 2016

7 JUNI 1917
Melvin Jones brengt vertegenwoordigers van 27 
businessclubs bijeen in een hotel in Chicago. Ze komen 
een samenwerking overeen en stemmen voor de naam: 
De vereniging van  Lions Clubs. 

Jones gooide hiermee het model van businessclubs op 
zijn kop: in plaats van zaken doen, ligt de focus van LIons 
op dienstbaarheid aan de samenleving.

1987:
The association amends its 
bylaws and invites women to 
become members.

1990:
SightFirst is launched to 
curtail blindness. Fifteen 
years later, US$182 million 
had been raised for 758 
projects in 89 countries. 

1995:
LCIF partners with The Carter 
Center, led by former U.S. 
president and Lion Jimmy 
Carter, to curtail river blindness 
in Africa and Latin America.

1989:
The Lions International 
Peace Poster Contest 
begins. Mustapha El Tawokji 
from war-torn Beirut, 
Lebanon, wins first prize.

2005:
Past President Dr. Tae-Sup Lee of 
Korea launches Campaign 
SightFirst II at the international 
convention in Hong Kong. Within 
three years Lions exceed their goal 
and raise US$205 million. 

2010:
The Bill & Melinda Gates 
Foundation contributes US$5 
million to the One Shot: One Life 
campaign, and Lions raise more than 
US$10 million to support measles 
efforts over the next two years.

1968:
The Lions Clubs 
International Foundation
(LCIF) is established. 
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1920:
Lions Clubs becomes 
international by chartering a 
club in Windsor, Canada. 
One of its first projects is a 
swim outing in a river for 
underprivileged boys. Men of 
rectitude, the Lions let it be 
known that “only boys with a 
note from their teachers”
would be allowed to attend.

1930:
Lion George Bonham paints a 
cane white with a wide red band 
to aid the visually impaired after 
he witnesses a blind man having 
trouble crossing a street. Clubs 
vigorously promote white canes, 
and by 1956 every state has 
passed white cane safety laws 
giving the blind the right-of-way.

1931:
Lions head south and establish a 
club in Nuevo Laredo, Mexico. 

1935:
Talking books for the blind 
are created, and Lions 
help distribute the books 
and machines. 

1945:
The world’s second eye bank, the 
Buffalo Eye Bank, is founded by the 
Buffalo Lions Club. Today, most eye 
banks are Lions-sponsored.

Lions assist in drafting the United 
Nations Charter, starting a lasting 
bond with the U.N. 

1947:
Lions celebrate the association’s 
30th anniversary in New York City. 
Lions Clubs now is the world’s 
largest service club group with 
324,690 members in 19 nations.

1971:
Vanuit downtown 
Chicago verhuist Lions 
Clubs International naar 
zijn vierde en laatste 
bestemming in Oak 
Brook, Illinois, 15 mijl ten  
westen van de stad.

1986:
Moeder Teresa accepteert de 
Lions Humanitarian Award. She 
moedigt Lions aan om lief te 
hebben: “De ergste armoede is 
dat er niet van je gehouden 
wordt en niemand te hebben die 
om je geeft.

2002:
Lions charteren twee clubs in China, 
's lands eerste vrijwilligers 
organisatie sinds de jaren 50. 

2004:
Na een verwoestende aardbeving en 
tsunami in Azië mobiliseren Lions mee dan 
$15 miljoen voor de wederopbouw van 
huizen, scholen,en weeshuizen in vijf 
landen.

1954:
After an international contest 
among Lions, an official motto is 
chosen: “We Serve.” The motto is 
submitted by Lion D. A. Stevenson 
of Font Hill, Ontario, Canada. 
Eleven Lions actually submit that 
motto, but Stevenson’s arrived first.

1957:
The first Leo club begins in 
Abington, Pennsylvania, after Bill 
Graver asks his father, “Why isn’t 
there a Lions-sponsored service 
club for young people?” 

1961:
Melvin Jones, the Lions’ founder 
and longtime secretary general 
of the association, dies at age 82. 

1939:
After a fellow Lion is not 
able to enroll in the only 
U.S. school for guide dogs, 
members of the Detroit 
Uptown Lions Club start 
their own. Leader Dogs for 
the Blind popularizes guide 
dogs worldwide.

To provide an organized 
baseball program for 
children, Carl Stotz of 
Williamsport, Pennsylvania,
soon to be a Lion, appeals 
for support from Lions clubs 
and others. Clubs help fuel 
the explosive growth of 
Little League by sponsoring 
teams and contributing 
funds, labor and materials. 

1925:
During the international 
convention in Cedar Point, Ohio, 
Helen Keller beseeches Lions to 
become “knights of the blind in 
the crusade against darkness.” 
Her eloquent plea provides Lions 
with their primary mission.

MEI 2017
Lions Nederland vieren het centennial 
met een nationaal cadeau: 6 tovertuinen 
voor de stichting Het Vergeten kind. Dit is 
bereikt met onder meer de verkoop van 
bloembollen en speciale postzegels.

JUNE 7, 1917
Melvin Jones convenes representatives from 27 
businessmen’s clubs at a Chicago hotel. They agree to 
unite and vote on a name: the Association of Lions Clubs. 

Jones had turned the businessman’s club’s model on its 
head: instead of angling for business, Lions will focus on 
community service.

1987:
De vereniging past de 
statuten aan en nodigt 
vrouwen uit om lid te worden. 

1990:
Het SightFirst programma 
wordt gelanceerd in de strijd 
tegen blindheid. Vijftien jaar 
later is $182 miljoen 
opgehaald voor 758 projecten 
in 89 landen. 

1995:
LCIF werkt samen met The 
Carter Center, onder leiding van 
oud-president en Lion Jimmy 
Carter, in de strijd tegen 
rivierblindheid in Afrika and 
Latijns-Amerika.

1989:
Mustapha El Tawokji uit 
de door oorlog 
verscheurde stad Beiroet 
in Libanon, is winnaar van 
de eerste Lions 
International Peace Poster 
Contest.

2005:
De Koreaanse Past President 
Dr. Tae-Sup Lee lanceert de 
campagne  SightFirst II tijdens de 
internationale convention in Hong 
Kong. Binnen drie jaar wordt het 
doel om $205 miljoen op te halen 
bereikt. 

2010:
De Bill & Melinda Gates Foundation 
draagt $5 miljoen bij aan de 
campagne "One Shot: One Life". 
Lions brengen wereldwijd meer dan 
$10 miljoen bijeen in de strijd tegen 
de mazelen.

1968:
De Lions Clubs 
International Foundation 
(LCIF) wordt opgericht. 
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100 jaar Lions
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Activiteiten
Skiramere is een gezellige club. Om aantrekkelijk te blijven 
voor jong en oud worden er veel activiteiten georganiseerd 
zoals bijvoorbeeld de jaarlijkse Skiramere familiedag, waarbij 
naast de partners ook de kinderen meegaan. Elk jaar is er de 
landelijke natuurwerkdag, NLdoet en de schoonmaak van het 
Slochterense zwembad.

We Serve
De club is ook actief met Lionszaken, zoals het verzamelen van 
DE-punten, de bloembollenactie en Lionspostzegels. Daar-
naast is er aandacht voor laaggeletterdheid (de opzet van twee 
bibliotheken in Ghana, waarvoor een bedrag van $ 60.000 is 
bijeengebracht!) en er doen jaarlijks meer dan 100 schoolkin-
deren uit de buurt mee aan de Peace Poster Contest. 

Culinair Fraeylema
Eens in de twee jaar organiseert de club Culinair Fraeylema 
(CF), een immens grote, culinaire happening op het terrein van 
de fraaie Fraeylemaborg. Het resultaat is duizenden bezoekers 
en een netto-opbrengst tussen de 20 en 30 duizend euro. De 
helft van dit bedrag gaat naar een restauratiefonds van de 
Fraeylemaborg en het andere deel naar een goed doel, zoals in 
2016 naar vluchtelingenwerk. CF is goed voor de saamhorig-
heid van de club en het geeft energie. Skiramere, een Lions-
club die niet uitsluitend aan zichzelf denkt, maar stevig, met 
beide benen op de grond, midden in de maatschappij staat en 
zijn verantwoordelijkheden kent. Een Lionsclub om door een 
ringetje te halen ! ■

Ik praat met Wilmien Haasken-Nobel, Truus Heinneman, 
Annet de Jong en Jan Benninga. Opvallend in het gesprek 
is dat er met veel respect wordt gesproken over elkaar, 

over de leden, over de club in al zijn uitingen. Er is warme 
belangstelling voor elkaar en elkaars partners. De club komt 
tweemaal per maand bij elkaar en houdt eens per maand 
een zogenaamde clubavond met een activiteit, waar ook de 
partners bij aanwezig zijn. De 2e avond is een vergaderavond, 
waar de Tailtwister zorgt voor de  tafelschikking, waardoor 
mogelijke groepsvorming wordt voorkomen. En er staat altijd 
water op tafel; helder water !

Jumelage
Skiramere heeft een vriendschapsband met de Duitse club 
LC Wiesmoor, een plaats dichtbij Aurich, niet zover van de 
Nederlandse grens. Een bewuste keuze. Een club dichtbij geeft 
een betere garantie voor een plezierige uitwisseling. De clubs 
ontmoeten elkaar minstens twee keer per jaar.

Alert en nieuwsgierig
Natuurlijk wordt er nagedacht over ‘hoe houden we de club 
jong en aantrekkelijk voor zowel jong als oud’. Bij Skiramere 
is het jongste lid 37 en de nestor is 82. Het motto is levend 
houden: niet verstarren in tradities en mores, maar behoud het 
goede en ga mee in de ontwikkeling van jonge nieuwkomers 
en blijf alert en nieuwsgierig naar elkaar!

Aantal leden: 38 Lions met verdeling man/vrouw 22 om 16.. Het gaat bij ons om mensen. 
Ooit ontstaan uit een vrouwenclub: opgericht door  partners van leden van de Juniorkamer (1985). 
Van de twintig vrouwen bleven er uiteindelijk vijf over die de keygroup vormde voor een nieuwe 
gemengde Lionsclub en die er nog vijf mannen bij hebben gevraagd. Op 1 februari ‘92 ontvingen 22 
leden van LC Slochteren Skiramere het Charter.  

LC Slochteren Skiramere

Schoonmaak van het zwembad van Slochteren

Culinair Fraeylema

Redactie: Bert Naarding

Skiramere betekent 'helder water'.
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In Mexico, voor vluchtelingen uit Guatemala. Het project Dutch 
Dental Care voor tandheelkundige zorg in Kenia. Korte acties 
zijn er zoals de kledinginzameling via de Stichting Dress for Suc-
ces. Voor het vmbo in Leiden is een clubproject gestart waarbij 
voor de leerlingen het oefenen voor sollicitatiegesprekken 
centraal staat. Dit gebeurt samen met de LC Zoetermeer. Vele 
Lions doen actief mee waarmee ook de banden binnen de club 
worden versterkt.

De club in cijfers
LC Leiden Noordwijk telt 34 leden. Een mannenclub maar met 
enige regelmaat een discussie over ‘mengen’. Attendance is 
gedurende het gehele bestaan een onderwerp van aanhou-
dende zorg. Ooit heeft een secretaris neergeschreven ‘Misdraag 
je desnoods, maar kom’. Arthur Borgart is de enige gouverneur 
die de club voortbracht. Het seizoen begint telkens met een 
sloepentocht. De Ladies night heet hier partnerevent. Een club 
met trouwe leden, wat wil je nog meer. ■

LC Leiden Noordwijk werd opgericht op 1 april 1954 op initiatief 
van Den Haag 1. Wolf Tappenbeck, directeur van hotel Huis 
ter Duin in Noordwijk was de eerste president. Noordwijk was 
nadrukkelijk aanwezig in de club. Nu niet meer, vorig jaar is het 
laatste Noordwijkse lid vertrokken. Lid waren bij de start zeven 
ondernemers en zeven ‘professionals’, de universiteit was nog 
niet vertegenwoordigd. Dat werd later anders, er was een peri-
ode dat maar liefst zeven hoogleraren van de Leidse universiteit 
lid waren. Van de eerste zes jaar is in het archief niets bewaard 
gebleven. 

De eerste jaren
Zoals bij meer oude clubs was de sfeer er een van hechte 
vriendschappen en een duidelijke aanwezigheid van de ladies, 
ook kinderen deden mee aan activiteiten. Door de verande-
ringen in de maatschappij is dat nu vaak anders, ook bij deze 
Lionsclub. De club kende in de jaren ’60 een spreekplicht voor 
de leden, liefst geen inleiders van buiten. Diverse activiteiten 
en projecten werden ondernomen: een vrijwel permanente 
wijnactie, een boekenbeurs, kamermuziekconcert, een schouw-
burgactie en dergelijke. Andere clubs werden opgericht zoals LC 
Arnhem, LC Haarlem, LC Gouda en LC Hamm in Duitsland.

Jumelages
Er was sprake van enthousiasme om het Lionisme uit te dragen, 
tot over de grenzen. Nadat enige reserves overwonnen waren 
werd LC Hamm in 1957 opgericht. Na het doorbreken van het 
Duitse formalisme werd een uitstekende verstandhouding 
opgebouwd die leidde tot een jumelage. Daarnaast kwam er 
in 1962 een jumelage tot stand met de Franse Lionsclub Sens. 
Jarenlang waren er contacten en activiteiten, over en weer. Tot 
in 1981 beide jumelages werden beëindigd. De hoge kosten en 
afnemend enthousiasme waren de reden.

Projecten en andere bezigheden
Er waren tal van kleinere projecten als houthakken, loten ver-
kopen en wijnverkoop, maar ook grote. Tot ver over de grens. 

Weet u welke de oudste Lionsclubs in Nederland zijn? Bestaan ze nog? Wat doen ze alle-
maal? Hoe begon de Lionshistorie in Nederland? Lion magazine laat in het kader van het 
jubileum 100 jaar Lions de schijnwerper schijnen over de oudste Lionsclubs in Neder-
land. Redacteur Jan Kappers ging samen met Theo Bakhuizen op zoek naar het ontstaan 
van LC Leiden Noordwijk.

De Lions van LC Leiden Noordwijk bij de oprichting in 1954

Lionsclub Leiden Noordwijk: 
nimmer gediend van  
verplichte vrijwilligheid

Redactie: Jan Kappers

LION nr.6 jun i  -  ju l i  2017  17



L E O C L U B S  I N  A C T I E
Redactie: Hoofdredacteur

Viering van het Lions 
Centennial en 60 jaar 
Leo’s tijdens LEF2017

goededoelenactiviteit, die in samen-
werking met Stichting het Vergeten 
Kind zal worden georganiseerd, in de 
betreffende dierentuin te proosten op 
het 100-jarig bestaan van Lions Club 
International en het 60-jarig bestaan 
van de Leoclubs. Overdag zullen de 
Leo’s die naar het Leo Europa Forum 
komen 200 kinderen een fantastische 
dag in de dierentuin bezorgen, waar 
deze kinderen onbezorgd kunnen 
genieten. Deze dag wordt afgesloten 
met een spetterend feest. U bent voor 
zowel overdag als voor de avond van 
harte welkom.

Wilt u aanwezig zijn schroom dan niet 
en meld u aan via de website: https://
registration.lef2017.org/lions. Wij belo-
ven u dat het een onvergetelijke avond 
gaat worden.

Het is inmiddels een maand geleden 
dat de registratie voor het Leo Europa 
Forum (LEF) 2017 open ging. Binnen 
een recordtijd van twee dagen hebben 
meer dan 200 internationale Leo’s zich 
ingeschreven voor het evenement in 
augustus. Het was een onverwacht, 
maar natuurlijk een gehoopt succes!

Dat in zo’n korte tijd zoveel aanmeldin-
gen binnenkwamen gebeurde niet zo 
maar. Het LEF-team heeft een speci-
aal marketingplan via social media 
uitgezet, mocht u willen weten hoe 
dat werkt, we bieden nog steeds social 
media workshops aan! Daarnaast heb-
ben we met onze Share & Win-loterij 
de internationale Leo’s uitgenodigd 
om hun profielfoto oranje te laten kleu-
ren, opdat zij in de loterij meedingen 
naar mooie prijzen. Hierdoor kleurt 
Facebook al een paar weken oranje, 

waarmee de Facebookvrienden van 
al deze Leo’s zien dat ze naar LEF in 
Nederland komen. 

Al met al geeft dit ons nog meer ener-
gie. Het memorabele programma staat 
vast, maar we zullen nog wel wat punt-
jes op de figuurlijke ‘i’ moeten zetten. 
Voor één moment in die week zouden 
wij graag uw aandacht willen vragen: 
de viering van het Lions Centennial en 
60 jaar Leo’s op 15 augustus. 

Ook u kunt een dag genieten van het 
LEF met incoming president  
Gudrun Yngvadottir! Op dinsdag 15 
augustus willen wij graag samen met 
Nederlandse Lions en de internationale 
Leo’s het Lions Centennial vieren. Bij 
zo’n mooi moment hoort natuurlijk ook 
een unieke locatie. Daarom hebben 
wij er voor gekozen om na de sociale 
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De Lions NL App gaat live
Ook de Lions gaan met de tijd mee. En 
daar hoort een ‘App’ bij. Na de goed-
keuring van de Nationale Conventie in 
Amersfoort is direct begonnen met de 
ontwikkeling van een officiële Lions NL 
App. 

Een groot deel van aandacht is uitge-
gaan naar de beveiliging van de app. Na 
de eerste keer inloggen met de LOLAS 
inloggegevens, moet er een PIN-code 
worden aangemaakt, welke in het 
vervolg moet worden ingevuld bij het 
openen van de app. Slechts een beperkt 
aantal gegevens worden vervolgens 
versleuteld op de smartphone of tablet 
opgeslagen.

Functionaliteit
De Lions NL App is eigenlijk een soort 
toegangsportaal tot alle digitale 
voorzieningen van Lions Nederland. 
Wanneer de app wordt gestart kan ge-
bruik worden gemaakt van de volgende 
functies:
•  Nieuwsberichten: het nieuws is ge-

koppeld aan de website en toont de 
laatste nieuwsartikelen van de eigen 
club, het district en de landelijke 
website.

•  LOLAS: als vervanger van het traditi-

Redactie: Astrid Abbing

onele ledenboek wordt de lijst met 
medeclubleden weergegeven en kun 
je eenvoudig doorklikken om direct 
contact op te nemen. Via de zoek-
functie kan naar andere Lionsclubs en 
leden worden gezocht.

•  Digitaal Archief: kijk direct in own-
Cloud, de centrale opslagplaats van 
alle documenten en foto’s van de 
eigen club, de districten en de lan-
delijke organisatie met aanverwante 
stichtingen en werkgroepen.

•  Agenda: vul de clubbijeenkomsten in 
geef direct aan of je wel of niet aan-
wezig wilt zijn. Je kunt de gegevens 
doorsturen naar een uitbater van de 
betreffende locatie. 

 
Testen
De Lions NL App is door een onafhan-
kelijke partij onderworpen aan een 
uitgebreide test en krijgt een pro-
grammeercode-onderzoek. Daarnaast 
krijgt LOLAS een update, waarmee alle 
accounts van Lions van sterke wacht-
woorden worden voorzien. Dit gebeurt 
voordat de app beschikbaar wordt 
gesteld. Het is de verwachting dat de 
app begin juni beschikbaar komt en 
zodra het zover is, ontvangen alle Lions 
bericht via een landelijke mailing. 

De Lions NL App is gratis te 
downloaden en te gebruiken door 
alle Lions in Nederland en werkt 
op Android, Apple iOS of Micro-
soft smartphones en tablets en 
computers.

App-pincode: een pincode maakt onderdeel uit van de toe-gangscontrole

App-archief: ook de documenten 

in het archief zijn te benaderen.

App-menu: het menu geeft toegang tot alle functionali-teiten

App-nieuws: 

nieuwsberichten 

op club, district 

en landelijk 

niveau binnen 

handbereik
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Redactie: Redactie: Jan Kappers
Tekst: Theo Bakhuizen

Nieuw museum erbij: 
Stedelijk Museum Breda

Op de stoep voor het Stedelijk Museum staat een ‘zuil’ ter herinnering aan het vijftigjarig bestaan 
van LC Breda Host. In 2009 geplaatst, het jaar waarin Nederland 400 jaar betrekkingen met het vroe-
gere Nieuw Amsterdam, nu New York, herdacht. Bredenaar Adriaen van der Donck gaf deze stad zijn 
democratische basis. De zuil vestigt de aandacht op deze voorvechter van burgerrechten die gebo-
ren werd in de Boschstraat. Een herinneringsteken waard!

Het gebouw aan de Boschstraat
Vanuit de Beyerd is het geluid van werklieden te horen. Ze 
zijn bezig met het inrichten van het pand voor de nieuwe 
bewoner, Stedelijk Museum Breda. Het museum komt voort 
uit de samenvoeging van MOTI en Breda’s Museum. Het 
gebouw kent zes zalen van in totaal 1.200 m2. In een nog 
maagdelijk leeg gebouw - de vestigingsplaats van het nieuwe 
museum - leidt Natali Vermeulen van de afdeling Marketing 
en Sponsorwerving van het nieuwe museum, ons rond. Zo’n 
kleine twee maanden voor de opening voor genodigden op 
vrijdag 16 juni. Een dag later opent het museum voor publiek. 
Bij Stedelijk Museum Breda staat de wisselwerking tussen 
erfgoed, beeldende kunsten beeldcultuur centraal. Bij de 
opening zijn drie exposities te zien, waarin de wisselwerking 
duidelijk te zien is.

Wonderlijk weefsel-Mystiek in digitale en religieuze kunst
Wonderen zijn de wereld nog niet uit. In de tijdelijke tentoon-
stelling Wonderlijk weefsel die drie zalen in beslag neemt, is 
mystiek de verbindende factor. De wereld van God en die van 
Google hebben duidelijk meer met elkaar gemeen dan we 
denken. Het goddelijke van achttiende-eeuwse kazuifels en 
relieken in een van de zalen wordt gespiegeld aan de macht 
van big data en algoritmes in een andere zaal. De barokke 
stijl van de religieuze kunst heeft in de digitale beeldcultuur 
een nieuwe vorm gekregen. In de middenzaal verwerkt de 
kunstenaar Frederik Heymantraditionele thema’s tot een 
spectaculaire holografische installatie die een hele zaal vult. 
Religie en technologie verbinden zich in een transparante, 
virtuele werkelijkheid als een wonderlijk weefsel.

De Vrede van Breda
In de zomer van 1667 waren de ogen van de wereld gericht 
op Breda. In deze stad onderhandelden de grootmachten uit 
die tijd - Engeland, Frankrijk en de Republiek - zes weken lang 
over vrede. Die onderhandelingen leidden tot de Vrede van 
Breda. Die gebeurtenis wordt vanaf 16 juni 2017 uitgebreid 
gevierd in Breda, net als 350 jaar geleden. Maar de tentoon-
stelling gaat over meer dan vrede alleen.  Hansdeel, macht 
op zee en koloniën stonden  destijds op het spel. In deze 
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expositie is het resultaat te zien van de onderhandelingen 
inde vorm van de originele vredesverklaringen. Maar ook is te 
zien wat het verdrag inhield, waarom de onderhandelingen 
in Breda waren en wat de roemruchte tocht naar Chatham 
van Michiel de Ruyter ermee te maken had.

Het museum heeft speciaal voor de tentoonstelling de oude 
traditie van het ‘afsetten’ nieuw leven  ingeblazen. Vroeger 
werd het nieuws verspreid via nieuwsprenten die met de 
hand werden ingekleurd door ‘afsetters’. Het museum heeft 
vier kunstenaars gevraagd om de oude nieuwsprenten van 
Romeyn de Hooghe opnieuw in te kleuren, gebruik makend 
van verschillende technieken. Van kasteel tot station: in de 
semi-permanente tentoonstelling Van kasteel tot station 
wordt de ontwikkeling van Breda geschetst aan de hand van 
topstukken uit de collectie. 

Een nieuwe en bijzondere ontwikkeling
Het Stedelijk Museum Breda heeft onlangs een stadscurator 
aangesteld, een geheel nieuwe functie. Deze wordt verant-
woordelijk voor het programma I.S.M. Breda (In Samenwer-
king Met Breda). Beoogd wordt om met deze nieuwe functie 
vanuit het museum een sterke relatie met stad en omgeving 
op te bouwen. In de voormalige winkelruimte van het MOTI 
komen jaarlijks zes tot tien presentaties op basis van initia-
tieven vanuit de stad. Het wordt een ruimte van participatie 

en co-creatie. Het programma moet erfgoed en beeldcultuur 
dichterbij de bewoners brengen. 

Tot slot
Het Stedelijk Museum Breda wordt officieel geopend op 
vrijdag 16 juni 2017 en is een dag later open voor het publiek.  
Het is een bezoek meer dan waard!

Voor het museum staat een ‘zuil’ ter herinnering aan het vijftigjarig bestaan 

van Lionsclub Breda Host in 2009. 

Kazuifel goud

Onderdeel van de prent van De Vrede van Breda van Romeyn de Hooghe 

uit 1667, opnieuw ingekleurd door Jorg de Vos

M U S E U M
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Redactie: Hoofdredacteur

110BN: schenking 
aan stichting Het 
vergeten kind

Voorafgaand aan deze conventie sprak 
de Groningse hoogleraar Midden-
Europese geschiedenis Hans Renner over 
zijn vlucht naar Nederland in 1968 uit 
het toenmalige Tsjechoslowakije, na de 
inval van Rusland. Hij kreeg in 1975 zijn 
Nederlands paspoort en trouwde een 
Nederlandse vrouw, waarna de integratie 
in de Nederlandse samenleving in snel-
treinvaart lukte. Renner: ‘Als vluchteling 
heb je meer dan eens het gevoel in de 
(Nederlandse) samenleving te moeten 
slagen.’ En dat hij geslaagd is, blijkt uit 
het feit hij eind april Koninklijk is onder-
scheiden. District 110BN telt bijna 1900 
leden en er staan twee nieuwe clubs op 
stapel in Heerenveen en Groningen en 
binnenkort is er een nieuwe Leoclub in 
Meppel. Tijdens de vergadering werd 
besloten het financiële districtsoverschot 
van € 20.000 te schenken aan de  
stichting Het vergeten Kind. ■

110AZ: geslaagde, efficiënte en 
constructieve conventie
Vóór aanvang van de conventie in 
district 110AZ was er ruim de tijd om 
elkaar te ontmoeten en bij te praten. 
De opkomst was groot, de koffie 
prima en er ontstond een geweldige 
sfeer. De conventie werd geopend 
met een indrukwekkende rozence-
remonie waarbij de 14 overleden 
Lions uit het district werden herdacht. 
Naast de ‘standaard’ agenda was er 
aandacht voor de verschillende com-
missarissen. Er werd gesproken over 
de jeugduitwisseling, ledenwerving, 
samenwerking tussen Leo’s en Lions, de voorjaarsconventie, de overstap naar de 
nieuwe clubwebsites, de Peace Poster Contest en de stand van zaken 100 jaar Lions. 
De maar liefst 22 punten tellende agenda werd efficiënt en constructief afgehan-
deld waarna er gezamenlijk werd geluncht en nagepraat. ■

110AN: Melvin Jones Fellow Award 
(MJF) voor Mark Wijngaarde

Immediate past district governor Mark Wijngaarde

De 22 agendapunten werden efficiënt en constructief 

afgehandeld 

De komende man en gaande vrouw, Geert 

Wijnbergen en Anneke Kok

Districtsconventies: volle agenda’s met tijd 
voor bijzondere momenten
De voorjaarsconventie staat in het teken van de verkiezing van het bestuur voor het komende Fiscal Year. De penning-
meester legt financiële verantwoording af, waarna het kabinet wordt gedechargeerd en daarna worden de begroting 
en het werkplan voor het volgend verenigingsjaar vastgesteld. Dit keer werd hier en daar extra gestemd over de nieuwe 
statuten en huishoudelijk reglement en stond er soms nog een bijzonder punt op de agenda.

Tijdens de districtsconventie 110AN 
verraste districtsgouverneur  
Pieter Joustra, onder het toeziend 
oog van onder andere ID Elisabeth 
Haderer, IPDG (immediate past district 
governor) Mark Wijngaarde van  
LC Amsterdam 1Host-Zuidas met een 
MJF. ‘Mark is als een bevlogen Lion, 
niet alleen een grote steun in het 
kabinet, maar verdient vooral 
waardering omdat hij het afgelopen 
Lionsjaar het accent in het district 
legde op hulp aan vluchtelingen. 
Met president Caroline Coffrie 
van LC Amsterdam ‘t IJ, bemachtigde hij een $ 15.000 grant uit Oak Brook, om 
vluchtelingen te helpen bij taalachterstand. Mark heeft zich op buitengewone 
wijze ingezet om Lions op een positieve wijze op de kaart te zetten en dat met hard 
werken, veel media aandacht en gewoon We Serve.’ ■
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D I S T R I C T S C O N V E N T I E S

Gouverneur Albert 
Groot Rouwen ver-
welkomde vertegen-
woordigers van zo’n 
veertig Lionsclubs. 
Na het formele deel 
was er tijd voor ‘lol’ 
(dat staat voor: Lions 
ontmoeten Lions) 
en gingen de Lions 
onder de stimule-
rende leiding van 
Tineke Roorda met 
elkaar in discussie 
over de wijze van le-
denwerving: via de 
beproefde methode 
van ‘voorhangen’ en 
accoord van de club, 
alleen nieuwe leden 
van onder de 50 jaar, 
en hoe omgaan met 
mensen die zich via 
de website aanmel-
den. Actuele thema’s 
voor elke club, 
zo bleek. Tot slot 
kreeg elke groep de 
opdracht binnen vijf 
minuten een limerick te produceren. En ook dat lukte: ‘Er was 
eens een Lion in Drenthe, die paste niet goed op de cente… En 
hoe dat afliep moet u aan de maker van deze limerick vragen, 
die overigens niet uit Drenthe komt. ■

110BZ: praat over 
ledenwerving  
en maak een limerick

110CW: MJF voor in 
Hoogerheide

110CO: imponerende 
Young Ambassador

De in het afgelopen jaar overleden Lions werden op passende 
wijze herdacht door voor elk overleden lid een witte roos in 
een vaas te steken door een aanwezig clublid. Gedurende 
de conventie ontving Martin Waltmans een MJF voor zijn 
nimmer aflatende ICT-support voor MD110 en de clubs, in het 
bijzonder bij de vernieuwing van de landelijke website. Na 
sluiting van het officiële gedeelte gaf districtsportefeuillehou-
der Communicatie en PR Ferdinand Fransen een voordracht 
over ‘Hoe met de pers om te gaan’, gelardeerd met aanspre-
kende interviews hoe het wel moet, en hoe vooral ook hoe 
het niet moet. ■

Districts-
gouverneur 
Arend de 
Groot heette 
de gede-
legeerden 
van 43 clubs 
welkom. De 
necrologie, 
waarbij 
veertien in 
het afge-
lopen jaar 
overleden 
Lions 
werden her-
dacht, werd 
begeleid 
door harpis-
te Michelle 
Verheggen. Daarna was het podium voor de 15-jarige 
Young Ambassador, Xavier Friese, die in 2014 samen met 
zijn moeder, de Linda Blind Farm School bezocht in Li-
vingstone, Zambia: aftands schuurtje, zonder voorzienin-
gen en meubilair, zonder opgeleide leerkracht, bedoeld 
voor 75 kinderen met een beperking. Terug in Nederland 
voerde hij met zijn project ‘Bouwstenen voor Zambia’ ac-
tie en bracht voldoende geld bijeen om een echte school 
te bouwen. In 2014 opende Xavier de school, in het bijzijn 
van regionale autoriteiten en het hele dorp. Inmiddels is 
er nabij de school ook een loopbrug over de gevaarlijke 
rivier aangelegd en zijn leerkrachten aangetrokken. Xa-
vier is nu bezig om een ambachtsschool te realiseren om 
bouwvakkers op te leiden. ■

DG Huib van Lent nam het voortouw voor het officiële gedeelte van de 

conventie

Tineke Roorda toont de Peace Poster Contest 

stickers waar iedere club gebruik van kan 

maken

Young Ambassador Xavier Driese krijgt de licentie 

om zijn verhaal op de nationale conventie te 

presenteren
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Lionagenda 2017

Leo Europa Forum, 
12 t/m 19 augustus 2017

Europaforum, Montreux
28 t/m 30 september 2017

Internationale Centennial Conventie, Chicago
30 juni t/m 4 juli

In deze Lionspuzzel gebruiken we (voornamelijk) Nederlandse 
Lionsbegrippen en Lionsnamen. De oplossing van de puzzel 
vindt u op www.lions.nl.

Horizontaal
9  Lionsclub uit  

Maastricht
10 silhouet
11 ongekunsteldheid
12  Lionsclub uit  

Amersfoort
13 balans
15 breed (muz.)
16 zo dik als een vinger
19 eens
20  voormalige Lionsclub 

uit Rotterdam
21 Lionsclub uit Renkum
25 dun kwastje
26  Lionsclub uit  

‘s-Hertogenbosch
28 bepaalde les op school
29 intocht

Verticaal
1 Stad in Zwitserland
2  Lionsclub uit  

Hoogeveen
3 eskimohut
4  Lionsclub uit  

‘s-Hertogenbosch
5 stuk speelgoed
6 Lionsclub uit Boxtel
7 Lionsclub uit Alkmaar
8 zwaardlelie
14  Lionsclub uit  

Eindhoven
16  bolvormige vochtdeeltjes
17 zich bedwingen
18 zin om te kopen
22  Lionsclub uit  

Alblasserwaard
23 label
24 2CV’s
27 Chinees gerecht

L I O N  P U Z Z E L

Een Lionscartoon uit 1951

Prachtige tulpen van de bloembollenactie voor de Stichting Het Vergeten Kind

Oproep:
De modernisering van Lions communica-
tie zet door. Wil jij daaraan bijdragen? De 
commissie Communicatie en Media (CCM) 
zoekt een secretaris per 1 juli 2017. Je kunt 
je opgeven bij Huib van Lent die per 1 juli 
voorzitter CCM wordt  
(h.van.lent16@kpnplanet.nl; 06-23881477)
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De Amsterdamse Lionsclub GIJS organiseerde in april 
het achtste zwemfestijn, een estafette voor jong en 
oud, waar zwemmers zoveel mogelijk gesponsorde 
baantjes van 25 meter trekken. De baten zijn 
bestemd voor het jaarlijkse KinderBeestFeest.

Het Friendshop Sports Centre in Amsterdam Noord 
bood aan de LC GIJS om dit Amsterdamse Zwemfestijn te organiseren. Door 
de in acht jaar opgedane ervaring staat de organisatie voor dit evenement 
als een huis en heeft de LC GIJS een draaiboek geproduceerd dat voor 
een gering bedrag aan andere Lionsclubs of goededoelenorganisaties ter 
beschikking wordt gesteld. Dit bedrag wordt gedeeltelijk besteed aan een 
door de LC GIJS te benoemen goed doel en ook voor de verdere ontwikkeling 
en onderhoud van het pakket. 

Aan het zwemfestijn deden 27 teams en 172 zwemmers mee. Er werden 8143 
baantjes getrokken, wat neerkomt op 203,5 km en meer dan € 7.000 sponsor-
geld. Met dit bedrag wordt voor de 18e keer door de Stichting KinderBeest-
Feest in Artis een feestavond georganiseerd voor chronisch zieke en/of ge-
handicapte kinderen uit instellingen uit Noord-Holland en ‘t Gooi. Voor deze 
feestavond werkt het Stichtingsbestuur samen met een aantal coördinatoren, 
die vrijwilligers werven, de activiteiten in de dierentuin inventariseren en de 
ruim 400 voertuigen en het vervoer visa versa regelen. Deze coördinatoren 
zijn al maanden van te voren bezig met de noodzakelijke voorbereidingen. ■

D I S T R I C T  A N
Redactie: Tjako Fennema

Onthulling buste bisschop 
Romero teken van vriendschap
In maart werd in Almere Stad de buste 
van bisschop Romero onthuld. Die 
werd geschonken door de stichting El 
Salvador als teken van vriendschap voor 
Almere. De onthulling werd gedaan 
door de burgemeester van Almere, 
de ambassadeur van El Salvador, de 
kunstenaar Paulina Martin en een 
afgevaardigde van de Salvadoraanse 
gemeenschap. De dood van Bisschop 
Oscar A. Romero y Galdámez in maart 
1980 leidde ertoe dat Almere 30 jaar 
geleden veel vluchtelingen uit El 
Salvador opnam. Deze families zijn met 
succes opgenomen in de Almeerse 
gemeenschap. De 50 cm hoge buste in 
brons is gemaakt door een Almeerse 
kunstenares en de fondsen daarvoor 
zijn vergaard dankzij diverse acties, het 
cultuurfonds en sponsoren. LC Almere 

Veritas droeg € 900 bij aan de buste. Dit 
werd bijeengebracht door het evene-
ment Grenzeloos dineren jongstleden 
november. Tijdens dit evenement werd 
ook meer dan € 3.000 opgebracht voor 
de Stichting Het Vergeten kind. ■

Buste van Bisschop Oscar A. Romero y Galdá-

mez in Almere

8e Amsterdamse Zwemfestijn, 
een waar Luctor et Emergo

Het eerste Groot Abcouder 
Kinderdictee voor kinderen van 
groep 5 en 6 van de basisscho-
len uit Abcoude en Baambrugge 
werd in februari gehouden 
Abcoude, onder de rook van 
Amsterdam hoort tot de pro-
vincie Utrecht en kan bogen op 
bezoek van Mozart Senior en 
Junior die ooit - vermoedelijk 
per trekschuit - langsvoeren en 
aanlegden. Naast het schrijven 
van het dictee zijn alle kinderen 
op pad gegaan om zich te laten 
sponsoren voor het dictee met 
als goed doel KIKA, de Stichting 
Kinderen Kankervrij. Onlangs 
kon LC Abcoude-Baambrugge, 
een bedrag van € 2.763 toezeg-
gen aan Frits Hirschstein, oprich-
ter van KIKA. De cheque werd 
overhandigd door Femke Palin-
ckx, de winnares van het eerste 
Groot Abcouder Kinderdictee, en 
Cor Both, lid van de LC Abcoude-
Baambrugge, de initiatiefnemer 
van het Groot Abcouder (Kinder)
Dictee. Hirschstein was bijzonder 
verrast en dankbaar dat kinde-
ren uit zijn eigen woonplaats 
bijdragen aan KIKA. ■

Groot 
Abcouder 
kinderdictee 
voor KIKA

Kinderen groep 5 en 6 van de basisscho-

len uit Abcoude en Baambrugge deden 

mee aan het eerste Groot Abcouder 

Kinderdictee (foto Hans Schuurman)
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Hoewel de lentezon eind maart volop scheen, dachten enkele mensen toch aan erwtensoep. Na de succesvolle verkoopactie van 
LC Over Holland werden de cheques uitgedeeld. De eerste toezegging van € 2.000 was voor Hartreanimatie Stichtse Vecht en 
daarmee kan een mooie AED met buitenkast worden geplaatst. De tweede toezegging van € 1.500 was om sportvereniging De 
Vecht te ondersteunen in verduurzaming en faciliteert plaatsing van zonnepanelen en infraroodverwarming en daarmee wordt 
De Vecht de eerste energie neutrale sportvereniging in Stichtse Vecht. Met de jaarlijkse verkoopactie gaat de club met literpakken 
erwtensoep langs de deur wat in de lokale gemeenschap bepaald niet onopgemerkt blijft. ■

Hartreanimatie Stichtse Vecht en sportvereniging 
De Vecht krijgen geld van LC Over Holland

Redactie: Tjako Fennema
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Tijdens de Huishoudbeurs 2017 zijn er in negen 
dagen ruim 16.000 lootjes verkocht door ongeveer 
150 vrijwilligers. Meer dan 100 Lions van bijna 20 
verschillende clubs, diverse VUmc-medewerkers, 
vrijwilligers, familieleden en vrienden van alle leeftijden 
hebben laten zien dat het heel goed mogelijk is om op de 
Huishoudbeurs geld in te zamelen voor dit goede doel.

Een aantal medewerkers is meerdere keren gekomen. 
Koploper daarbij was een onderzoeker van de VU die 
gedurende zeven dagen meer dan 4.000 lootjes heeft 
weten te verkopen. Onverwacht was de gift van een bedrijf 
met een stand op de beurs, die hun volledige fooienpot 
schonk aan het goede doel. 

Op 6 april werd in de VU aan Prof. dr. Gert-Jan Kaspers 

van VONK een cheque van € 20.000, overhandigd. 
Deze bijdrage werkt voor VONK als een soort vliegwiel 
om vervolgens bij organisaties als het KWF en KIKA 
om veel grotere bedragen te kunnen vragen voor 
vervolgonderzoek.  ■

Fundraisingactie op Huishoudbeurs voor 
VUmc Onderzoek  Kinderkanker (VONK)

LC Delft Princestad verdeelt  
opbrengst over diverse doelen

Hoge opbrengst 
aspergeavond voor 
Zonnebloem

Genieten van asperges bij LC Glazen Stad

LC Delft Princestad verdeelt dit jaar 
een recordbedrag van € 15.000 
over diverse goede doelen. Het 
geld is ingezameld met de jaarlijkse 
wijnproeverij en tijdens Lichtjes-
avond in de Delftse binnenstad. 
De wijnproeverij van de Lionsclub 
is een jaarlijks terugkerend evene-
ment in het Meisjeshuis. Tijdens 
Lichtjesavond verkopen de Lions 
traditiegetrouw gluhwein en warme 
chocolademelk. 
 
De doelen zijn onder meer twee bijenhotels voor de gemeente, de 
Vakantiebank, de Voedselbank en de Verjaardagsbank Hiep Hiep 
Hoera. Wethouder Stephan Brandligt (werk, duurzame ontwikke-
ling en stadsbeheer) en stadsecologe Diny Tubbing namen in het 
Meisjeshuis een gift voor de bijenhotels in ontvangst uit handen 
van president Kees Willemse van de Lionsclub. De Vakantiebank 
Delft steunt gezinnen met kinderen, alleenstaanden en ouderen 
voor wie een vakantie financieel niet mogelijk is. 

De Voedselbank Delft voorziet ruim 500 huishoudens - inclusief 
bijna 700 kinderen - wekelijks van een voedselpakket. De stichting 
Hiep Hoera helpt ouders met jarige kinderen die geen geld heb-
ben om de verjaardag van hun kinderen op een feestelijke manier 
te vieren. Met deze combinatie van goede doelen willen de Lions 
de Delftse gemeenschap op verschillende manieren ondersteu-
nen in een tijd waarin steeds minder publiek geld beschikbaar is 
voor dergelijke doelen. ■

Redactie: Astrid Abbing

De ‘fundrainsing’stand van zone 3A en 2C op de Huishoudbeurs

De wijnproeverij is een jaarlijks 

terugkerend evenement

Op 20 april vond de 
aspergeavond plaats 
voor Zonnebloem 
regio Westland, 
georganiseerd door 
LC Glazen Stad. Het 
aspergediner, de 
kavelveiling en loterij 
leverden maar liefst  
€ 15.150 op voor de vrijwilligersorganisatie die de 
levensvreugde van mensen met een fysieke beperking 
verhoogt. 

Onder het motto ‘Helpt u ze mee vooruit?’ werd de 
omgeving opgeroepen couverts te kopen en deel te 
nemen aan de kavelveiling. De kavels, uiteenlopend van 
een boottocht door de Westlandse wateren tot vliegles en 
rondvlucht boven Westland, gingen als warme broodjes. 
Veilingmeester Alphons de Wit leidde het opbieden op 
humoristische wijze in goede banen en wist de veiling af 
te sluiten met een prachtige opbrengst. De loterij zorgde 
nog eens voor extra inkomsten voor de Zonnebloem. De 
winnaars kregen leuke, verrassende en originele cadeaus, 
ingebracht door de Lionsleden. Inclusief de overheer-
lijke asperges en muzikale omlijsting door Kees Toets en 
Anouskha de Wolff, gaat deze avond met het geweldige 
bedrag dat het opbracht, als zeer succesvol de boeken in. ■
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Redactie: Astrid Abbing

Bij de in februari door LC Krimpen aan den IJssel georgani-
seerde inzamelingsactie zijn 862.644 Douwe Egberts waar-
depunten opgehaald. Dit aantal is, mede dankzij een forse 
bonus van de bekende koffiebrander, goed voor 1.626 
pakken koffie voor de Voedselbank Krimpen aan den IJssel. 
Dit jaar kon ook oud en vreemd geld worden ingeleverd. 
En die inzameling resulteerde in vele kilo’s aan papier- en 
muntgeld.

Aan de landelijke actie namen dit jaar 90 Lionsclubs deel. 
Er werden bijna 57 miljoen waardepunten ingezameld, 
wat resulteerde in maar liefst 108.576 pakken koffie aan 40 
over heel Nederland verspreide voedselbanken. Veel van 
de 90 Lionsclubs hebben, net als LC Krimpen aan den IJssel, 
de DE-actie gecombineerd met het inzamelen van oud en 

vreemd geld, 
voor de Lions 
Werkgroep 
Blinden. Zij 
namen in 
totaal 600 
kilo oud en 
vreemd geld 
in ontvangst. 
Dat geld heeft 
na omwisseling 
een waarde van 
naar schatting  
€ 30.000 en is goed voor het uitvoeren van zo’n tweedui-
zend oogoperaties in derdewereldlanden.” ■

Krimpense Lions: 862.644 DE-waarde-punten, goed 
voor 1.626 pakken koffie 

Inspirerend etiquettediner 
LC Leiden Lakenstad
Eind oktober organiseerde 
LC Leiden Lakenstad een 
fondsenwervingsactiviteit 
in de vorm van een etiquet-
tediner. Het diner vond 
plaats onder de bezielende 
leiding van Jan Jaap van 
Weering, etiquette- en 
protocoldeskundige. Jan 
Jaap van Weering, bekend 
van tv-programma’s zoals 
‘Hoe heurt het eigenlijk’ en 
‘Blauw bloed’, zorgde voor 
een stijlvolle, gezellige en 
inspirerende avond. Tijdens het aperitief en diner vertelde hij 
over tal van onderwerpen waarbij de omgangsvormen centraal 
stonden. Persoonlijke presentatie, dresscodes, de juiste wijze 
van het hanteren van het bestek, dit en nog veel meer passeerde 
de revue. Zo werd het duidelijk dat het ‘plebsbestek’ (mobiele 
telefoon en autosleutels) niet op tafel hoort. 

De aanwezigen genoten van de anekdotes uit de praktijk waar-
mee de do’s and don’ts werden geïllustreerd. Tevens betrok de 
spreker op een humoristische wijze de gasten bij zijn verhalen, 
waardoor het een inspirerende en leerzame avond werd. Twee 
motto’s zal men niet snel vergeten: goede omgangsvormen 
vallen niet op, het ontbreken ervan wel. En: wees beleefd, het 
kost niets en men zal u herinneren. De opbrengst van deze suc-
cesvolle avond, bijna € 2.500, komt volledig ten goede aan twee 
Leidse goede doelen. ■

Commissielid Peter van Dijk en public relations of-

ficer André Boon bij het ‘Krimpense’ resultaat, vlak 

voor vertrek naar een van de centrale inzamel-

punten

‘Hoe heurt het eigenlijk’ volgens de 
etiquette

Poffertjesfestijn in Gouda
LC Gouda en LC Reeuwijk zijn in maart wederom gastheer 
geweest voor de kinderen van het speciaal onderwijs in 
Gouda voor het jaarlijks terugkerende poffertjesfestijn in de 
prachtige klassieke poffertjeskraam aan de Karnemelksloot. 
Begeleid door orgeldraaier Arie Vergeer die met zijn kleine 
orgel de oud-Hollandse muzikale klanken over het terras liet 
klinken beleefden de ruim 200 kinderen met hun begelei-
ders aan dit uitstapje met de overheerlijke poffertjes en het 
glaasje ranja veel plezier. De poffertjes werden professioneel 
op de plaat gebakken, de Lions verzorgden het opmaken van 
de borden met boter, poedersuiker en een vlaggetje. En ook 
de bediening werd hun toevertrouwd. ■
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Gezellige 
bridgedrive bij 
LC Den Haag-
Scheveningen
Vele bridgeliefhebbers schreven zich in 
maart in voor de bridgedrive van LC Den 
Haag Scheveningene. 58 bridgeparen 
gingen bij de bridgedrive de sportieve 
strijd aan met elkaar en voor het goede 
doel. Met dank aan alle deelnemers en 
diverse sponsoren is er € 6.000 opge-
haald voor de goede doelen die deze 
Lionsclub steunt. ■

LC Woerden Castellum
Laurum verbindt jong & oud
Met hulp van LC Woerden Castellum Laurum ontmoetten 5-havoleerlingen van het 
Kalsbeek College en oudere Woerdenaren elkaar. Deze generaties gingen met elkaar in 
gesprek; thuis, in de studio van fotograaf Dies Groot en op een locatie waar de oudere 
bijzondere herinneringen aan heeft. 

Het resultaat is een prach-
tige fotoserie waarvan 
voorzitter Jim van Geest niet 
had durven dromen. Bijna 
alle activiteiten van de club 
staan in het teken van dat 
jaardoel ‘Verbinden: oud & 
jong’. ‘Als serviceclub willen 
we iets betekenen voor de 
ouderen in Woerden en 
omstreken, door jongere 
mensen aan te moedigen 
zich hiervoor in te zetten. Dit 
fotoproject is een prachtig 
voorbeeld van een win-
win-situatie. De reacties van 
zowel de ouderen als de 
jongeren zijn hartverwar-
mend. De meeste jongeren 
hebben afgesproken ook na 
afronding van het project, 
nog bij ‘hun’ oudere op 
bezoek te gaan. Daar word 
je toch blij van!’ ■

Op 8 april werd er voor de voedselbank Teylingen boter, 
kaas en eieren ingezameld bij supermarkt Plus van Dijk 
in Voorhout. Bij de ingang van de Plus werd iedereen 
aangesproken of kreeg een folder over de actie aangereikt. 
Er werd gevraagd om voor de voedselbank boter, kaas of 
eieren te kopen en die dan na de kassa in te leveren bij 
de leden van de Lions. Na vier uur inzamelen waren alle 
vijftien kratten tot de nok toe gevuld met zo’n 150 kilo aan 
boter, kaas en eieren. De kratten werden direct afgeleverd 
bij het depot van de voedselbank in Sassenheim. Er zijn 
28 gezinnen die gebruik maken van de voedselbank. Voor 
deze voornamelijk grote gezinnen is, met de Paasdagen 
in zicht, een feestelijk extraatje gerealiseerd met dank aan 
de mensen in Voorhout die geholpen hebben de kratten 
te vullen. Mevrouw Leenheer van de voedselbank heeft na 
het afleveren van de boter, kaas en eieren de aanwezige 
Lions ook nog even een korte rondleiding verzorgd. Hierbij 
heeft ze aangegeven wat er allemaal gebeurt vanuit de 

voedselbank en hoe de samenwerking plaatsvindt met 
voedselbanken in de regio. ■

Lions Slot Teylingen in actie voor de voedselbank

Inzameling van boter kaas en eieren voor de voedselbank
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Redactie: Bert Naarding

Op zaterdag 1 april verzorgde LC Groningen Groote Griet 
voor bewoners van De Dilgt in Haren een uitgebreide High 
Tea met begeleidende muziek. Dit initiatief kwam tot stand 
uit de samenwerking voor de jaarlijkse succesvolle Bloemen 
voor Bloemenactie, waar bewoners en medewerkers van De 
Dilgt vorig jaar aan hebben bijgedragen. Bewoners en Lions 
van LC Groote Grieten kijken terug op een geslaagde mid-
dag, die voor herhaling vatbaar is. ■

High Tea in De Dilgt met geurige thee en 
rijk gevulde etagères

Jubilerende LC Heerenveen laat 
kinderen sporten
Alle kinderen moeten kunnen 
sporten. Sport helpt namelijk een 
kind zich fysiek, mentaal en sociaal 
optimaal te kunnen ontwikkelen’. 
Daarom organiseert de LC Heeren-
veen, die dit jaar 50 jaar bestaat, 
in de eigen gemeente een sport-
middag voor kinderen, voor wie 
sporten financieel niet bereikbaar 
is: ‘We stellen kinderen in de gele-
genheid om deel te nemen aan een 
sportmiddag in en om sportstad 
Heerenveen. Bovendien mogen ze 
een jaar lang gratis sporten bij een 
club naar hun keuze. Onze ambitie 
is om zo 100 kinderen aan het spor-
ten te krijgen.’ 

Om een en ander financieel moge-
lijk te maken werd in maart al een 
tennistoernooi gehouden voor be-
drijventeams. Het vervolg daarop is 
een groots opgezet Midzomer golf-

toernooi op 23 juni op de fraai gele-
gen en goed geoutilleerde baan bij 
Sint Nicolaasga. In samenwerking 
met het Jeugdsportfonds en Sport 
Fryslân worden kinderen geselec-
teerd uit gezinnen die niet draag-
krachtig genoeg zijn om gedurende 
een jaar contributie te betalen aan 
een van de vele sportverenigingen 
in de gemeente Heerenveen. Om 
die opzet te kunnen realiseren, is 
het streven gericht op meerjarige 
structurele samenwerking.

Dat de LC Heerenveen daarmee, en 
met de voorbereidingen van het 
golftoernooi, op de goede weg is, 
werd onlangs al bevestigd door 
de financiële medewerking van de 
‘eigen’ organisatie Lions Quest. Het 
kerndoel van die stichting is het 
stimuleren van de sociaal-emoti-
onele ontwikkeling van kinderen 
en jong-volwassenen. Daarmee 
wordt beoogd dat die groep zich 
sociaal vaardig ontwikkelt, op dat 
vlak relaties kan aangaan en die 
weet te onderhouden. Een nobel 
streven, waaraan in dit geval dus 
via sportbeleving in Heerenveen 
gestalte wordt gegeven. “Een 
actieve bijdrage daaraan komt ten 
goede aan de ontwikkeling èn de 
toekomst van het kind, het gezin 
en uiteindelijk ook aan ons aller 
samenleving”. ■

Heerlijke hapjes in De Dilgt!

sportende kinderen

Maar liefst ruim € 11.500 heeft de inmid-
dels fameuze Loop Fiets Proef Marathon 
Drenthe editie 2016 opgebracht. Dit 
succesvolle evenement wordt geor-
ganiseerd door LC Westerbork, samen 
met de Loopgroep Westerbork. Een 
cheque van € 10.000 werd in ontvangst 
genomen door Henri Hooge voor de 
Nederlandse Cystic Fibrosis Stichting. 
De 12-jarige zoon van Henri heeft deze 
ziekte. Een tweede cheque van € 1.500 
werd gegeven aan boswachter Evert 
Thomas van Staatsbosbeheer voor een 
bijdrage aan het insectenhotel op het 
Orvelterveld en een bank bij het pad van 
Theodoor in Westerbork. Voorzitter Jan 
Gils van de LFP Marathon is enthousiast 
over het grote bedrag dat door de deel-
nemende sporters en sponsors bijeen 
gebracht is. Ook in 2017 wordt weer een 
LFP Marathon in de mooiste provincie 
van het land (Drenthe dus!) gehouden. 
Het maximaal aantal deelnemers is 
1250. Meer informatie en inschrijven:
www.loopfietsproef.nl

Loop Fiets 
Proef Marathon 
Drenthe groot 
succes

Onderweg in de Drentse natuur
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LC Heerenveen gaat ‘over de grens’ 

– zoals ook de officiële slogan van 
Wuppertal luidt. Langs de zweefbaan 
presenteert zich een zelfbewuste en 
historiebewuste stad die verbazingwek-
kende dingen te bieden heeft. ■

De jumelagecommissie bij LC Heeren-
veen e.o. heeft zich tot doel gesteld om 
ontmoetingen tussen buitenlandse Li-
onsclubs te bevorderen. Door uitwisse-
ling van activiteiten op allerlei niveaus 
en gebieden (zoals cultuur, handel en 
nijverheid, dienstverlening) kunnen de 
leden van beide clubs internationale 
contacten onderhouden, ideeën uit-
wisselen en van elkaars cultuur, kennis 
en kwaliteiten leren. 

Op zaterdag 1 april ging een afvaar-
diging van LCHeerenveen e.o. op 
bezoek bij de LC Bergische-Löwen in 
Wuppertal. Alle aanwezigen waren erg 
enthousiast over dit initiatief. Zoals 
president Jur Moorlag van Heerenveen 
zei: ‘Het gaat er niet om naar welke 
stad je gaat, maar het gaat om de 
(Lionsleden) mensen die daar wonen 
en leven.’ Het was een zeer interessante 
en informatieve dag, die aan het eind 
culinair werd afgesloten in de voorma-
lige woning van de familie Bayer.

Wuppertal is de grootste stad van het 
Bergische Land en tegelijkertijd het eco-
nomisch, educatief, industrieel en cultu-
reel centrum van de regio. En natuurlijk 
is het vooral ‘de stad met de zweefbaan’ 

Heerenveense Lions op bezoek bij Bergische-Löwen in Wuppertal

De jaarlijkse 
erwtensoepactie 
van LC Wierden 
is al vele jaren 
een begrip in 
Wierden en wijde 
omgeving. De 
clubleden krijgen 
de keuken van een 
zorginstelling ter 
beschikking, om 
daar met twee 
professionele 

koks een kleine 4.000 liter ambachtelijke erwtensoep te 
maken. Een groot deel daarvan is tevoren al verkocht aan 
bedrijven die de soep tijdens de jaarlijkse St. Maartens-
markt diepgevroren en volgens wettelijke normen verpakt, 
krijgen aangeleverd.

De opbrengst van de actie is € 5.000 en is overhandigd 
aan de Stichting Ekiko, dat staat voor ‘Elk Kind Een Koffer’. 
Ekiko zorgt er al jaren voor dat elk kind dat in Twente bij 
een pleeggezin moet worden geplaatst, een koffer krijgt 
‘met eigen spullen’. Het is dan vaak pas voor het eerst dat 

een kind een eigen knuffel krijgt, eigen boekjes, kleren en 
schoon ondergoed. LC Wierden voorzitter Richard Oortwijn 
verraste Eiko voorzitter Erik Averdijk met dit bedrag. 
Jaarlijks vinden er zo’n 200 uithuisplaatsingen plaats en 
een gevulde koffer kost ruim € 100, dus er is veel geld 
nodig voor iets dat zoveel impact heeft op het leven van 
een pleegkind.  ■

Snert-geld blijkt zeer welkom

 ingepakte foto met knuffel

 de koffers staan klaar voor de pleegkinderen

LION nr.6 jun i  -  ju l i  2017  31



Redactie: Bert Naarding

Zelfs per post kwamen DE-punten binnen voor 
Voedselbank Almelo

Lions aan de biologische kook voor Stichting Evenmens

Evenals de afgelopen twee jaar heeft LC Almelo zich weer ingezet 
om pakken koffie voor de voedselbank te verkrijgen via ingele-
verde DE-spaarpunten. Volgens coördinator Menno von Brucken 
Fock, tevens secretaris van de club is het geweldige resultaat 
van dit jaar mede te danken aan Rik Brunsman van LCWierden 
en het feit dat er dit keer behalve in Wierden ook verzamelboxen 
geplaatst mochten worden in het stadhuis en in de bibliotheek. 
Natuurlijk is zo’n resultaat alleen maar mogelijk gemaakt doordat 
al diegenen die hun punten hebben bewaard deze hebben willen 
doneren door ze in één van de verzamelboxen te stoppen, soms 
al geteld en wel. Zelfs per post zijn er enveloppen met punten 
binnengekomen: hartverwarmend! Heel veel dank aan al die 
mensen die gehoor gegeven hebben aan onze oproep! 

Namens het bestuur van de Voedselbank nam de heer Johan van 
Loon op 21 april de bijna 1.100 pakken koffie in ontvangst uit 
handen van past-president Frans Schoondermark en ‘kartrekker’ 
Menno von Brucken Fock. Van Loon benadrukte wederom zeer 
blij te zijn met dit onverwacht goede resultaat. De samenwerking 
tussen Lions en Voedselbanken lijkt overigens vruchten af te 
werpen en dit is een goede stimulans om deze samenwerking 

voort te zetten. Hopelijk zal Douwe Egberts ook weer meedoen 
aan deze sympathieke actie.  ■

LC Ommen Dalfsen bezorgde de genodigden van de Stichting 
Evenmens op 18 april een onvergetelijke dineravond. In de stijl-
volle ambiance van landgoed ’t Laer te Ommen werden meer 
dan 40 gasten op hun wenken bediend. De stichting Evenmens 

richt zich op informele zorg, zoals mantel- en vrijwilligerszorg. 
LC Ommen Dalfsen richt zich op projecten in het Vechtdal. Tij-
dens de Maatschappelijke Beursvloer van november kwamen 
de twee partijen tot een match, die leidde tot het diner op ’t 
Laer.

Janny Broekhuis, coördinator van Evenmens en Lions-bestuurs-
lid Marcel Slootweg trokken de kar. De gasten werden door de 
Lions met de auto opgehaald en thuis gebracht. ’t Laer, was 
geheel belangeloos ter beschikking gesteld door Ron Nijhof 
van Hotel & Restaurant De Zon. De keukenbrigade was vanaf 
de middag al actief op het landgoed. En zelfs de afwas werd 
door de Lions gedaan.

Door een miscommunicatie bleken er meer mensen te zijn, die 
niet geregistreerd stonden, Zij werden naar restaurant Paping 
gebracht, waar zij een diner op kosten van de Lions kregen. 
Het driegangen diner op ‘t Laer was voor het grootste gedeelte 
gevuld met regionale producten. Zo kwamen de varkenshaas-
jes bij een bekende slager uit Dalfsen en waren de groentes 
en het toetje van allerlei regionale leveranciers afkomstig. Als 
give away kregen de gasten na afloop een zakje appelchips uit 
Raalte mee. Duurzaam en maatschappelijk verantwoord eten 
gingen hand in hand. ■

DE-punten leveren meer dan 1.000 pakken koffie op voor Voedselbank 

Almelo
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Regiobijeenkomst Amersfoort, een 
geslaagd nieuw concept
Al enkele jaren organiseren de negen Lionsclubs uit de regio 
Amersfoort om de beurt ieder jaar een regiobijeenkomst. 
 LC Eemland, LC Soestdijk, LC Baarn-Drakensteyn, LC Amersfoort,  
LC Amersfoort Eemstad, LC Amersfoort Vathorst, LC Hoevelaken, 
LC Leusden en LC Hoogland. Met als doel het leggen van verbin-
ding en het versterken van de onderlinge band en vriendschap. 
Dit jaar was de organisatie in handen van LC Eemland,  
vicepresident George Vonk was de trekker.

En dat alles onder de naam Lions Regio Challenge 2017. Iedere 
club levert een team met tien leden, waarvan er één teamcaptain 
is. Alle teams moeten in 90 minuten een groot aantal opdrachten 
doen. De teamcaptain bepaalt voor zijn  team wie het meest ge-
schikt is om een bepaalde opdracht uit te voeren. Er waren op de 
plaats van samenkomen in Soest bij De Kleine Mem aan de rivier 
De Eem tenten neergezet. Welk soort opdrachten? Het afleggen 
van een complete CITO-toets, het afleggen van een theorie-
examen voor het rijbewijs, het raden van tunes van tv-series, het 
herkennen van muziekstukken gespeeld door kwintet Eemjazz 
enzovoort.

Bij tijd en wijle leek het terrein wel een mierenhoop waar ieder-
een met van alles bezig was. Jokers konden worden verdiend 
door naar de overkant van de rivier te roeien om ze daar bij een 
speciaal voor dit doel geplante vlaggenmast met een trotse 
Lionsvlag op te halen. Alleen door goed samen te werken kon het 

beste resultaat worden behaald. LC Amersfoort ging met de beker 
naar huis, LC Hoevelaken werd laatste en mag de regiobijeen-
komst in 2018 organiseren. De speciaal voor deze avond uitgeno-
digde gouverneur Albert Groot Rouwen kreeg een cheque van  
€ 2.500 voor de stichting Het Vergeten Kind. ‘Wij kijken terug op 
een uniek evenement’, glunderde George Vonk.  ■

Het winnende team van LC Amersfoort (Foto Dennis Verduin)

Prachtige prijsbekers voor Lions Regio Challenge
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Lions Bridgedrive in 
de Hof van Twente 
trekt vele Twentse 
bridgers
Voor de 17e keer organiseerde LC Goor-Markelo-Die-
penheim haar jaarlijkse benefiet bridgedrive. De op-
brengst ging dit keer naar de Stichting Leendert Vriel 
Hof van Twente. Een stichting die hulp en begeleiding 
biedt aan patiënten in hun laatste levensfase en wel 
zodanig dat de verzorging thuis kan plaatsvinden. De 
stichting heeft de Hof van Twente als werkgebied.

De bridgedrive is inmiddels een begrip in de regio 
geworden. Op vrijdag 24 maart speelden 56 paren 
in diner, café en zalencentrum De Bebsel in Goor. De 
prijzen werden weer belangeloos voor het goede doel 
beschikbaar gesteld door Lions en gulle sponsoren. 
Lionsclub Goor-Markelo-Diepenheim kon een cheque 
van € 1.000 aan de stichting overhandigen. ■

Voor de vierde keer organiseerde LC Boca Oldenzaal het 
ouderenconcert in Hotel Landhuis in Oldenzaal. Ruim 200 
ouderen gaven acte de présence en hadden met elkaar een 
gezellige middag. Veel muziek en lekkere hapjes en drankjes. 
Bijzonder was dat ook dit keer burgemeester Theo Schouten 
aanwezig was met stem en gitaar. Samen met de 14-jarige 
Oldenzaalse Noëlle Vaanholt zong hij een prachtig duet. 
Nieuw was de tenor Armand Hekkers. Die vertolkte met de 

sopraan Claudia Patacca mooie operette aria’s en duetten. 
Een andere traditie is optreden van het BOCA Koor, dit keer 
met gezellige zeemansliedjes die alle ouderen mee konden 
zingen. Met de opbrengst van de BOCA-kerstactie werd deze 
middag mogelijk gemaakt. Alle artiesten traden pro deo op 
om de Oldenzaalse ouderen een onvergetelijke middag te 
bezorgen. En dat is gelukt!. ■

LC Boca Oldenzaal met burgemeester in actie 
voor ouderen

Optreden van het BOCA Koor

Onlangs vond de fees-
telijke startplaats van de 
bouw van een carport 
voor de rolstoelbus van 
het verzorgingshuis 
van Anke Marjolein aan 
de Rummolenlaan in 
Lochem.
Met de Hulp van een 
aantal leden van de 
Lionsclub Lochem, die 
daarbij voor een flinke 
donatie zorgden, werden 
de eerste fundaties gelegd voor het framewerk van de 
carport. Dit gebeurde onder het toezicht van de bewo-
ners. Hiermee is een jarenlang gekoesterde wens van 
Anke Marjolein in vervulling gegaan. ■

Nieuwe carport voor 
rolstoelbus Anke 
Marjolein in Lochem.

LC Lochem aan het werk bij de 

carport voor de rolstoelbus
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De Proeftuin, georganiseerd door LC Boxtel Belles 
Amies, wordt al jarenlang gezien als het begin van het 
buitenseizoen. Hèt culinaire evenement van het jaar 
bewees op zondag 9 april dat eten, drinken en goed 
gezelschap een ijzersterke combinatie vormen. 

Tijdens de achtste editie lieten de bourgondische 
smaakmakers, waaronder restaurants en cateraars, de 
1.500 gasten van de Lionsclub kennis maken met de 
mooiste producten. 

Dat De Proeftuin uitermate geschikt is voor kinderen, 
weten de vaste bezoekers al lang. Met speciale 
kinderkaarten konden kleine gasten zelf de lekkerste 
hapjes uitkiezen en daarnaast meedoen aan leuke 
activiteiten, zoals een workshop dance-battle, hapas 
maken en meedoen met stoere sporten. 

De ouders konden dan onbezorgd genieten van het 
beste dat Boxtel op culinair gebied te bieden heeft. 
De opbrengst, €15.000, is bestemd voor twee doelen: 
voor De Stichting Nabij, een vrijwilligersorganisatie 
die steun biedt in de laatste levensfase, en voor het 
verzorgingshuis Liduina in Boxtel, voor de aanleg van 
de wandeltuin. ■

De Proeftuin van 
LC Boxtel Belles Amies

Melvin Jones Fellow bij 
LC De Keersop
Op donderdag 6 april werd tijdens de clubavond Michaël 
Liebregts verrast toen DG Arend de Groot het woord kreeg om 
aan Michaël de Melvin Jones Award te overhandigen. Michaël, 
lid sinds 2000, is jarenlang secretaris geweest. Inmiddels is 
hij ook al enkele jaren Tail Twister. Voorts ook nog websitebe-
heerder, voorzitter van de activiteitencommissie, initiator en 
organisator van het Parkgolfevenement, coördinator wijnactie 
en organisator van de klusdag voor de stichting Het Vergeten 
Kind. Kortom, een allesdoener voor de Lionsclub. ■

Mooi overzicht van culinaire evenement De Proeftuin in Boxtel

Michaël Liebregts (rechts) neemt verrast de MJF in ontvangst

LC Oss en de Osse 
Jongeren Bedrijvendag
Op 7 februari hield 
LC Oss, inmiddels 
voor de tweede keer, 
de Osse Jongeren 
Bedrijvendag. 
Het doel was om 
leerlingen van het 
vmbo en de havo, in 
de vakken techniek, 
zorg, horeca, sport, 
land- en tuinbouw, te helpen bij het samenstellen van hun 
vakkenpakket door hen kennis te laten maken met bedrijven 
uit die sectoren. Vijftig bedrijven en instellingen werden bij 
het project betrokken. Elk van de 630 leerlingen had drie 
bedrijven geselecteerd. Bij zo’n bezoek werd verteld wat er 
gebeurt in het bedrijf en voor welke beroepen er plaats is. De 
leerlingen mochten ook even ‘meewerken’, zoals deegkneden 
bij de bakker, bouwonderdelen selecteren bij de aannemer, 
lassen in de machinefabriek , solderen bij de installateur, 
meten op de scheepswerf, uitserveren in het restaurant van 
de zorginstelling en oefenen in de fysio-fitness-zaal. Voor de 
leerlingen een verhelderende ontmoeting met de beroeps-
praktijk. ■

Jongeren in de FysioFitness praktijk
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Redactie: Wim Smeets

Al vele jaren bestaat in Wageningen het interservice-overleg, 
een overleg tussen de diverse serviceclubs, om zaken op 
elkaar af te stemmen en van elkaar te leren. Onlangs werd het 
verzoek besproken om te participeren in een pendeldienst om 
asielzoekers vanaf het AZC, gelegen aan de rand van de stad, 
naar het centrum te vervoeren. Het besluit was: Doen. 

Het vervoer gebeurt tijdens de marktdagen, zijnde woensdag 
en zaterdag. Een lokale autodealer heeft een zeven-persoons 
auto ter beschikking gesteld. Leden van de serviceclubs, en 
andere vrijwilligers, zijn chauffeur. Het AZC in Wageningen is 
een zogenaamde POL, Proces Opvang Locatie. Daarin verblij-
ven mensen die aan het begin van de asielprocedure staan. 
Ze zijn afkomstig van één van de drie centrale opvanglocaties, 

waarvan Ter Apel de bekendste is. ■

LC Wageningen vervoert asielzoekers

LC Uden Ceres houdt 
kledingbeurs

Ouderen op stap 
met LC Roermond

Lionsclub Roermond is vanaf 2010 jaarlijks 
te vinden bij NLdoet activiteiten. Dit jaar 
is voor de ouderen uit verpleeghuizen 
gekozen. Zesentwintig ouderen en twee 
verpleegkundigen werden door de Lions 
naar de zorgboerderij in Asselt gereden. 
Na de koffie en wafels was het tijd voor 
de ‘Vergeten Groenten’ en de rondleiding 
door de stallen waarin talrijke lammetjes 
huppelden.

Daarna werd Meru (Maharashi European 
Research University) in Vlodrop aange-
daan, een instituut dat zich bezighoudt 
met het aanbieden van Vedische kennis, 
handelend over natuurwetten en be-
wustzijn. Vroeger stond op deze plek een 
klooster, wisten velen zich te herinneren 
en bevroegen de rondleiders hierover. Ver-
moeid en tevreden keerden allen hierna 
huiswaarts. ■

Op zaterdag 18 maart hield LC 
Uden Ceres de jaarlijkse verkoop 
van tweedehandskleding. Hiertoe 
wordt het hele jaar door gebruikte 
nette kleding en goed schoeisel 
ingezameld om die tegen lage prijs 
op de kledingbeurs te verkopen. 
Het was wederom een gezellige 
drukte in de hal van een onderne-
mer, te Oss. Na afloop zat er netto 
€1.820 in de pot.

Duizend euro was bestemd voor 
de ‘Samen-Uitbus’, die ingezet 
wordt om mensen die niet meer zo 
makkelijk zelfstandig op pad gaan, 

toch in de gelegenheid te stellen 
naar het winkelcentrum of naar het 
museum te gaan. Het overige deel 
van de opbrengst was bestemd 
voor het project MIST, zijnde het 
maken van een boek met verhalen 
en foto’s van partners van jong de-
menterenden. Het doel is om aldus 
deze problematiek onder de aan-
dacht te brengen. Bij de oprichting 
van de Lionsclub, enkele jaren ge-
leden, hebben de leden uitgespro-
ken iets te doen voor kwetsbare 
ouderen en kinderen, door zelf de 
handen uit de mouwen te steken. 
Vandaar de kledingbeurs. ■

Gezellige drukte op de tweedehandskledingbeurs in Oss

Asielzoekers afkomstig uit Syrië, Gambia en Nigeria

De ouderen genoten van het uitstapje naar de 

zorgboerderij in Asselt
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Melvin Jones bij LC Venray Peelparel
Op maandag 10 april tijdens de districtsconventie 110CO 
onderbrak DG Arend de Groot de reguliere agenda. Terwijl hij 
een pakketje aan het afpellen was, verzocht hij Anita Bijvoet 
naar voren te komen. En jawel, in de verpakking zat de Melvin 
Jones Award. Het leek alsof zowel Anita als Arend beduusd 
waren; het was even heel stil. Er volgde een luid applaus van de 
83 aanwezigen, voldoende lang voor Anita om weer op verhaal 
te komen en allen te bedanken.

Anita heeft nog niet veel Lionsjaren op haar conduitestaat 
staan, daarentegen wel al heel veel daden. De LC Venray Peel-
parel (V), dateert van 2005. Al heel snel werd zij in het districts-
bestuur gevraagd om de functie van penningmeester te vervul-
len. In het fiscal year 2014 - 2015 was zij districtsgouverneur en 
aansluitend werd ze de Commissaris voor Lions Jeugduitwisse-
ling en tegelijkertijd ook de drijvende kracht achter de Young 
Ambassador. ‘Als je Anita iets vraagt, krijg je dezelfde dag het 
antwoord’, werd er gezegd in de wandelgangen. Woorden van 
adhesie bij haar MJA. ■ Anita Bijvoet ontvangt onder luid applaus de MJA van DG Arend de Groot

Meierij Classic door LC Bernheze en LC Rosmalen

De Lionsclubs Bernheze en Rosmalen verzorgden op zondag 
7 mei voor de vierde keer de ‘Meierij Classic’, een tweejaar-
lijkse toertocht met klassieke en bijzondere auto’s. Ontvangst 
van de 70 equipes, waaronder eentje uit Engeland, was bij 
Conferentiecentrum Ruwenberg in Sint-Michielsgestel. De 
tocht door de Meierij, met een lunchstop in het Porsche 
Centrum Eindhoven, eindigde bij Kasteel Maurick in Vught. 
Inschrijf- en sponsorgelden leverden € 20.000 op, bestemd 
voor SlowCare. 

Slowcare is een nieuw kleinschalig zorginitiatief voor meer-
voudig gehandicapte jongeren, opgezet door hun ouders, 
in samenwerking met de Nederlandse Stichting voor het 
Gehandicapte Kind, met als doel dagbesteding-op-maat te 
geven aan hun gehandicapte kinderen. 
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Voor de 21ste keer werd het meest beroemde werk van J.S. 
Bach uitgevoerd in de Grote Kerk in Gorinchem, te weten 
de Mattheus Passion. Een volle kerk, meer dan 600 mensen, 
heeft genoten van een voortreffelijke uitvoering. Ondanks 
het feit dat op het laatste moment twee solisten het door 
ziekte moesten laten afweten, is de organisatie erin geslaagd 
sublieme vervangers te regelen. Zonder te overdrijven kan 
deze uitvoering zich meten met die van de allerbeste in het 
land. Uitvoering conform de barok. Intens droevig en tot het 
einde indrukwekkend. Met vele anderen heeft het Christelijk 
Oratorium Vereniging ‘Gorkum’ weer laten horen waar het 
toe in staat is. Dirigent Toon de Graaf heeft nu echt bewezen 
dat hij de juiste opvolger is van Kees Glaubitz die de perfectie 
inzette. Het is een lange zit, ruim drie uur, maar de muziek, op 
deze wijze uitgevoerd, kan niet lang genoeg duren. Het is mooi 
om te zien en te horen hoe solisten, instrumentalisten en koren 
elkaar bestuiven en er zo’n resultaat uit te voorschijn komt. 

Complimenten aan de Lions Alblasserwaard en Werkendam, 
die het wederom hebben georganiseerd, en alle betrokkenen. 
En toen het afgelopen was, wat geeft die minuut stilte die dan 
valt, een enorm ‘kippenvel’ gevoel. Pas daarna een grote ovatie. 
Fantastisch! ■

Mattheus Passion: intens droevig en tot het einde 
indrukwekkend

Mattheus Passion van J.Ss Bach uitgevoerd in Grote Kerk in Gorinchem

Geslaagde 13e uitgave van de jaarlijkse kennisquiz 
door LC Oosterhout Alm & Donge

zorgend) was KAHOOT, een internet 
applicatie waarbij antwoorden per 
mobiele telefoon gegeven worden. 
Per team doen slechts vier deelnemers 
mee; goede maar ook foute 
antwoorden, plus de snelheid van 
antwoorden, beïnvloeden allemaal de 
score van een team.

Dankzij een uitzonderlijk goed gevulde 
prijzentafel die belangeloos door vele 
ondernemingen ter beschikking was 
gesteld, waren de loten tussen de 
vragenronden door snel uitverkocht. 
Vorig jaar won het team van het 
Mgr. Frencken College. Dit jaar was 
de hoogste eer aan het St. Oelbert 
Gymnasium dat twee jaar geleden ook 
won. Stuivertje wisselen heet dat. 

Tot slot maakte Bart Schellekens be-
kend dat de opbrengst van de avond  
€ 5.700 bedroeg. Reden genoeg om op 
vrijdag 16 maart 2018 de veertiende 
editie te houden. ■

Vrijdag 17 maart heeft LC Oosterhout 
Alm & Donge voor het dertiende jaar 
op rij haar traditionele Kennisquiz 
georganiseerd. Voor de goede doelen 
Stichting Leergeld, Verpleeghuis 
Slotjesveste en Jeugdhuis Laanzicht 

werd totaal € 5.700 ingezameld. 

In het altijd gastvrije Hotel De 
Korenbeurs in Made hebben 19 
teams gestreden om de hoogste eer. 
Nieuw dit jaar (en voor veel spanning 

Hoge concentratie bij de kennisquiz in Hotel De Korenbeurs in Made
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Zaterdag 1 april heeft LC Goeree-Overflakkee weer de 
handen uit de mouwen gestoken tijdens de jaarlijkse 
‘tuindag’ bij de vakantiewoning. In deze woning, de ‘Leeuw 
Inn’, kunnen mensen met een beperking tegen een sterk 
gereduceerd tarief vakantie vieren. Het huis is voor hen 
namelijk geheel aangepast en van alle gemakken voorzien. 
Dit jaar wilden ook verschillende partners ons helpen om, 
behalve de tuin, ook de gehele binnenzijde van de woning 
onder handen te nemen.

Behalve dat dit een heel nuttige dag is, op deze manier kan 
zo een deel van de kosten bespaard worden, is het ook een 
heel gezellige dag. De betrokkenheid bij dit project wordt 
zo versterkt. In de ochtend is hard gewerkt. Zelfs de regen 
hield niemand tegen! Na een gezellige lunch zijn nog 

enkele puntjes op de i gezet. 
Totaal hebben twintig Lions ervoor gezorgd dat zowel de 
tuin als de woning er weer piekfijn uitzien en de gasten voor 
het nieuwe seizoen weer ontvangen kunnen worden. ■

Jaarlijkse ‘tuindag’ bij vakantiewoning 
‘De Leeuw Inn’ zorgt voor piekfijn resultaat

Vakantiewoning ‘De Leeuw Inn’ LC Goeree-Overflakkee

Historische Familiereünie Lions 
Donderdag 20 april vond er een 
historische ontmoeting plaats. LC 
Steenbergen en Omstreken (1965) 
had een familiereünie georgani-
seerd met hun ‘moeder’ LC Goeree-
Overflakkee (1957) en dochter LC 
Halderberge (1994) bij restaurant 
het Zusje in Bergen op Zoom. De 
laatste jaren waren de contacten 
en banden met moeder Flakkee al 
aangehaald. Dat resulteerde twee 
jaar geleden al in een bezoek van 
een groot aantal Flakkeese Lions op 
hun receptie ter gelegenheid van 
het 50-jarig bestaan. ‘Onze doch-
ter vonden wij nog niet helemaal 
volwassen, dus daar hadden we 
jaarlijks nog wel een treffen mee in 
de vorm van een dineravond met 
vaak speeches, zang en sketches 
maar ook tijdens een jaarlijks gol-
fevenement in Bruinisse.’ Tijden deze 
familiereünie is dan ook besproken 
dat ook Goeree-Overflakkee voor 
het jaarlijkse golfevenement wordt 
uitgenodigd. 
Het was een gezellige avond waar 
veel gesproken is over de clubs en 

het gezamenlijk verleden: ‘Ideeën 
werden uitgewisseld over pro-
jecten die we uitvoeren, over de 
service die we verrichten, maar ook 
over nadere kennismaking en niet 
te geloven, zelfs “boer zoekt vrouw” 
is de revue gepasseerd. Wij vonden 

het fantastisch dat onze moeder en 
dochter er waren.’ Deze familiere-
unie was dan ook zeer geslaagd 
en zal zeker een vervolg krijgen en 
hopelijk ook een traditie worden. ■

LC Steenbergen en omstreken
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D I S T R I C T  C W
Redactie: André Kastelein

Op initiatief van Lions Nederland en haar gouverneur  
Huib van Lent van district 110CW is ‘De Vuurtoren’ - een  
opvanghuis van het Leger des Heils voor jonge alleen-
staande moeders - gerenoveerd. Na deze renovatie stond 
nog één wens open namelijk het opknappen van de 
buitenruimte en vernieuwen van de speelmogelijkheden 
voor de kinderen.

LC Rotterdam Harbour heeft het opknappen van de 
buitenruimte omarmd. In een gesprek met het Leger des 
Heils, dat de dagelijkse leiding heeft van De Vuurtoren, is 
afgesproken om deze actie in het kader van NLdoet uit te 
voeren. Het project werd aangemeld en kreeg daarmee 
een subsidie van het Oranjefonds van € 380.

11 maart was de grote dag. Tezamen met de Lions van Rot-
terdam Harbour waren in totaal ruim zestien vrijwilligers 
voor het werk beschikbaar. Michiel van Ree kreeg  
van een buurman een houten speelhuis in de vorm van 
een bouwpakket aangeboden. Natuurlijk was de leiding 
van De Vuurtoren zeer enthousiast en werd het speelhuis 
in dank geaccepteerd. Het transport werd geregeld.

Zaterdag 11 maart kwam de actie definitief op gang. Twee 
grote klussen stonden op de rol: het schuren en verven 
van de schuttingen, het tuinhuisje en het tuinmeubilair 
en natuurlijk het opbouwen van het speelhuis. Voor beide 
soorten activiteiten gingen ongeveer acht mensen aan de 
slag. De afbouw van het speelhuis ging uiteindelijk door 
tot het invallen van de duisternis, maar toen was het ook 
grotendeels gereed. Wat nu nog rest, is het beitsen van het 
speelhuis zelf en het opzetten van de schommel, maar ook 
daarvoor gaat LC Rotterdam Harbour zorgen. ■

De Tovertuin van de Vuurtoren

Speelhuis in de tuin van opvanghuis ‘De Vuurtoren’ staat er knap bij na 

een lange dag werk

LC De Bernisse Groot Dictee
Bollen poten bij 
verzorgingshuis de 
Cederhof in Kapelle
Afgelopen november heeft de LC Kapelle-
De Bevelanden bloembollen gepoot bij 
De Cederhof in Kapelle. Met een groepje 
van zeven Lions hebben zij, onder leiding 
van de ‘Handen ut de mouwen’-commis-
sie, 700 bollen gepoot in de voortuinen 
van het verzorgingstehuis in Kapelle. 
Thans bloeien er dus 700 tulpen bij de 
Keukenhof, sorry Cederhof! ■

Diktee is dat met een K of een C? 
Op dinsdag 4 april om 16.00 uur 
hebben Martin Waltmans en Henk 
Verweel een cheque ter waarde 
van € 2.500 aan het Taalhuis Nisse-
waard overhandigd. De cheque is 
de netto-opbrengst van het eerste 
Groot Nissewaards Dictee dat ge-
houden is op 28 januari in biblio-
theek De Boekenberg; ’s middags 
met scholieren van groep 8 van 
de basisscholen en ’s avonds met 
volwassenen. Namens het Taalhuis 
waren Emmy Rijsdijk, de coör-
dinator, en haar opvolgster per 
1mei a.s., Sandra van den Bosch 
aanwezig; namens de vrijwilligers 
was Gerry de Rijke er. 

De leerlingen en de volwassenen 
konden zich laten sponsoren door 
vrienden, kennissen en familie. 
Het Taalhuis ondersteunt men-
sen die de Nederlandse taal niet 
goed kunnen lezen of schrijven. 

In juni komt de werkgroep Groot 
Nissewaards Dictee al bijeen om 
de actie voor komend jaar voor 
te bereiden. Aan de hand van de 
ervaringen van afgelopen 28 janu-
ari is deze activiteit op een aantal 
punten zeker nog voor verbetering 
vatbaar; zodanig dat wellicht ook 
een nog hogere opbrengst gege-
nereerd kan worden. ■

De drie jeugdige winnaars van het Groot Dictee in bibliotheek de Boekenberg

Gezien de bloeiende tulpen lijkt Cederhof in 

Kapelle wel de Keukenhof!
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Op het schoolplein kon het gebeuren 
dat de grote jongens vroegen of je wel 
eens prikkeldraad gevoeld had en als je 
in je onbevangen onnozelheid zei van 
niet, dan pakten ze je pols met twee 
handen vast. En dan draaiden ze er flink 
aan, met de ene hand linksom en de 
andere in tegenovergestelde richting. 
Het was een niet zo fijnzinnige aanpak 
om je bewustzijn te scherpen omtrent 
alle valstrikken die het leven nog voor je 
klaar heeft liggen.

De tailtwister die op vergelijkbare wijze 
aan de staart van de leeuw draait om 
de club waar nodig de goede kant op 
te krijgen kan zich ook bedienen van 
gevoelig corrigerende tikjes. In onze 
club hebben we daar de boetepot voor 
die rond gaat wanneer de tailtwister na 
afloop van de bijeenkomst zijn verma-
ningen heeft uitgesproken. Dat is het 
grove werk zogezegd. 
Eens heeft een van ons in deze rol in een 
creatieve bui ooit de boetepot herdoopt. 
Hij zou geen boetes meer uitdelen, maar 
zich beperken tot complimenten en wie 
zich geroepen voelde kon daarna een 
‘vreugdepenning’ in het kistje doen. Van 
het initiatief werd zonder morren (wie 
protesteert krijgt een boete) kennisge-
nomen, waarschijnlijk ook omdat het in 
geloofwaardigheid alleen kan worden 

overtroffen door een belastinginspec-
teur die al je aanslagen van het stempel 
‘Vrijwillig’ voorziet. 

Gelukkig ging het om een incident uit 
een ver verleden, want met de functie-
aanwijzingen uit het Lions Handboek is 
bij ons al lang de ideale situatie ingetre-
den. Het is niet ondenkbaar dat in onze 
krimpende club de tailtwister nog deze 
eeuw degene zal zijn die na een jaar of 
tien als enig lid te hebben gefunctio-
neerd uiteindelijk het licht zal uitdoen. 

Ruud Kersbergen 
78 jaar 
LC Haarlemmermeer host

Arjen Jelsma
88 jaar
LC Groningen Host

Willem Ridderbeks
54 jaar
LC Maastricht Euregio

Goos van Versendaal
83 jaar
LC Tiel

Paul de Smalen
80 jaar
LC Leusden

Piet Vlaar 
87 jaar
LC Rotterdam  
De Pappegay 

Atie Poll 
80 jaar
LC Westerkwartier

Rieke de Kort-Kramer  
82 jaar
LC Roosendaal Westhoek

Gerard van Stijn
73 JAAR 
LC Noordwwijk 

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:

I N  M E M O R I A M

Tailtwister volgens Gerrit Dales

Tailtwister volgens Lionshandboek
Een tailtwister heeft een belangrijke sturende functie 

in de Lionsclub. Hij of zij ziet er op toe dat de ver-

gaderingen verlopen in een sfeer van harmonie en 

vriendschap. Hij bevordert de levendigheid van dis-

cussie en bewaakt de goede omgangsvormen ook 

als de meningen verschillen. Hij heeft de bevoegd-

heid om, zo nodig zonder overleg met de president, 

tijdens de discussie een korte pauze in te lassen dan 

wel om tot kalmte te manen. Tijdens feestelijkheden 

is hij de eerst aangewezene om met welgekozen 

woorden de aangename sfeer te accentueren. Hij 

bewaakt de geschreven en ongeschreven regels van 

de club. Een belangrijke en invloedrijke functionaris 

in het bestuur van de Lionsclub.
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C O L O F O N
Redacteur 110AN
Vacature

Wim Smeets
Redacteur 110CO

Jan Kappers
Redacteur 110BZ

Bert Naarding 
Redacteur 110BN

Gouverneursraad MD110

Joost Paijmans, voorzitter (ccmd110@lions.nl)

Pieter Joustra (dg110an@lions.nl)

Margaret Diekhuis (dg110az@lions.nl)

Anneke Kok (dg110bn@lions.nl)

Albert Groot Rouwen (dg110bz@lions.nl)

Arend de Groot (dg110co@lions.nl)

Huib van Lent (dg110cw@lions.nl)

Het motto voor het verenigingsjaar 2016-2017:

SAMEN HELPEN

Lionswinkel De Liemers,

Postbus 2084, 6900 CB Zevenaar

lionswinkel@lions.nl

INTERENATIONAL BESTUUR per 1 juli 2016

International President Robert (Bob) Corlew (Tennessee USA)

Immediate Past President dr. Jitsuhiro Yamada (Gifu, Japan)

First Vice President Naresh Aggarwal (Delhi, India)

Second Vice President Gudrum Bjort Yngvadottir

SECOND YEAR DIRECTORS

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

Gurcharan Singh Hora, Howard R. Hudson, Sanjay 

Khetan,

Robert M. Libin, Richard Liebno, Helmut Marhauer, 

William L. ‘Bill’ Phillipi, Lewis Quinn. Yohiyuki Sato, 

Gabriele Sabatosanti Scarpelli, H. Jerome Thompson, 

Ramiro Vela Villarreal, Roderick Paul Wright, 

Katsuyuki Yasui

André Kastelein
Redacteur 110CW

Redacteur 110AZ
Vacature

Astrid Abbing
Hoofdredacteur
 

Jaargang 54, nummer 5, 

www.lions.nl > de Lion ISSN 1382-6042 

Lion Magazine, de officiële uitgave van Lions Clubs Interna-

tional wordt in 18 talen gepubliceerd onder de verantwoor-

delijkheid van het Internationaal Bestuur: Engels, Spaans, 

Japans, Frans, Zweeds, Italiaans, Duits, Fins, Koreaans, 

Portugees, Nederlands, Deens, Chinees, Noors, Ijslands, 

Turks, Grieks, Hindi, en Thai.

Lion Magazine Nederlandse editie verschijnt tweemaan-

delijks met een oplage van ruim 12.000 exemplaren. 

Sluitingsdatum eerstvolgende Lion Magazine:  

.vrijdag 23 juni 2017.

HOOFDREDACTEUR 

Astrid Abbing, hoofdredacteur@lions.nl, 06 1432 4757 

Voorlopig tijdens de overgangsperiode ook bereikbaar via 

eindredacteur@lions.nl 

DISTRICTSREDACTEUREN

AN -  VACATURE, redacteur110AN@lions.nl 

AZ -  VACATURE redacteur110AZ@lions.nl

BN -  Bert Naarding, Emmastraat 25, 9401 HE Assen,  

(0592) 312449, redacteur110BN@lions.nl

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 -   André Kastelein, Noordzijde Haven 27, 3252 BH 

Goedereede, (0187) 492480, redacteur110cw@

lions.nl

KOPIJ

Lionsleden leveren kopij aan bij hun districtsredacteur. De 

redactie behoudt zich het recht voor kopij te weigeren, te 

redigeren, dan wel in te korten of in een volgend nummer 

op te nemen.

Aanlevercriteria kopij:

•  Club- en Districtsnieuws 150 - 200 woorden

•  tekst in Word per e-mail naar districtsredacteur;

•  foto’s en illustraties met een voldoende bestandsgrootte 

voor drukwerk. Wanneer bestanden te groot zijn om 

via de mail te versturen kunt u ook gebruik maken van 

WeTransfer, www.wetransfer.com. 

•  voorzien van duidelijke bestandsnaam zowel tekst als foto 

en met onderschrift en de naam van de fotograaf.

Adreswijzigingen wijzigt u zelf in Lolas óf stuurt u door aan 

uw clubsecretaris.

PRODUCTIE 

Anja Hagen Communicatie, thelion@lions.nl

FIZZ | Digital Agency – fizz.nl

DRUK & AFWERKING Bariet Ten Brink,, Meppel

PUZZEL Gerrit Dales

ADVERTENTIES

PSH Mediasales Doetinchem

TARIEVEN (full colour): 1/1 pagina € 1.645,-; 1/2 pagina 

€ 880,-; 1/4 pagina € 460,-. Bij het reserveren van 

plaatsingen in een volledige jaaruitgave van Lion Magazine 

(6 x per jaar) en een plaatsing in het Lionsledenboek wordt 

korting verleend. Tarieven bijsluiters op aanvraag. 

VRAAG & AANBOD

Kleine annonces via thelion@lions.nl

Tarief: 5 regels tekst € 25,-, per extra regel € 5,-, 1 foto 

€ 10 per foto

Alle prijzen zijn excl. BTW.

FIRST YEAR DIRECTORS

Bruce Beck, Tony Benbow, K. Dhanabalan, Luiz Geraldo

Matheus Figueira, Markus Flaaming, Elisabeth Haderer,

Magnet Lin, N. Alan Lundgren, Joyce Middleton, Nicolin 

Carol Moore, Yauhisa Nakamuea, Aruna Abhay Oswal, 

Vijay Kumar Raju Vegesna, Elien van Dille, Jennifer Ware,

Jaepung Yoo

Internationaal Bureau

300 22nd Street, Oak Brook

IL 60523-8842 VS

Tel: 001 63 05 71 54 66

Fax: 001 63 05 71 88 90

Website: www.lionsclubs.org

vacature
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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
Griekenland, Messinië-Peloponnesos: Lion biedt 
aan een op maat verzorgd verblijf in één van de 
twee comfortabele appartementen bij hun villa 
met zwembad in het dorpje Kamaria. U kunt kie-
zen uit de vele mogelijkheden: ontspanning, cul-
tuur, culinair genieten, sportief, etc. U kiest; het 
wordt geheel naar wens geregeld. 5 min. van 
prachtige stranden en dorpjes. 30 min. van 2 
golfbanen aan Navarino baai. Interesse? Vraag 
om de digitale folder fvb@vanbaalmichels-ma-
nagement.nl ovv uw naam  en email adres of bel 
06 31013349.

Te huur: gezellig APPART - STE-MAXIME, COTE 
D’AZUR: 4 pers, 2 slpk, 2 badk, luxe keuken, air-
co, terras zonzijde, WIFI, 2 ondergr parkeerpl, 
rustige voetgangerszone in centrum bij terrasjes 
en restaurants,strand op 250m, 4 golfbanen, 
wandelmogelijkheden, navette naar St. Tropez 
(15min), theater, bioscoop en mediatheek. Infor-
matie/reserveringen: www.casa-del-mar.fr of 
0031 6 20602758

LUXE ZONNIGE STRANDVAKANTIE Voor het hele 
gezin in CESENATICO ITALIE (Adr.Kust) in het 
klasse Grand Hotel****+ Hoofd zetel Lions & Ro-
tary. Privéstrand, groot zwembad, tennisbaan, 
golfbanen vlakbij (met hotelkorting).Gratis Wifi. 
Fietsen gratis beschikbaar. Excellente keuken, 
menu a la carte. Als bij ons geboekt dan deze ge-
reduceerde prijzen : 81,40 tot 142,50 p.p.p.d. 
B&B: 51,50 tot 103,50 p.p.p.d. Grote gezinskor-
ting van 22/4 tot 3/7 en 20/8 tot 30/9. Voor 
prosp. inl. en reserv. met korting: N. Bruinsma 
tel/fax: 0416-33.50.51 e-mail: tiwesimport@cen-
turylink.net Video & foto’s, etc. zie: www.algasun.
nl klik op “Grand Hotel”.

Van 12 tot en met 23 november a.s. kan je nog 
mee met de Lionsreis naar Suriname. Veel zon, 
veel groen, avontuurlijk, leuke ontmoetingen, 
heerlijk eten en vooral rust! Wil je mee met deze 
all inclusive reis van de Stichting Lions Werk-
groep Suriname? Bel 06 26 512 678 of mail naar 
suriname@lions.nl (Het aantal deelnemers is be-
perkt)

Direct aan het strand met tuin en zwembaden in 
Moorse stijl gebouwd complex. Dicht bij 2 gezel-
lige jachthavens met uitgaansmogelijkheden en 
5 Km van de stad Estepona. Het 2-slaapkamer 
appartement 100m is van alle gemakken voor-
zien. Het interieur is recentelijk aangepast met 
volledig nieuwe open keuken. Zeer geschikt als 
startplaats voor stedentrips in bijv. Cadiz, Jerez 
de la Frontera, Sevilla, Ronda, Granada en Mala-
ga. De huurprijs is in voor-midden-hoofdseizoen 
resp. € 110-140-170 p/d. Laperla701@gmail.co of 
bel Coen en Tonny Honig 0615072202

Plafondtekeningen: Stijlvol | Betaalbaar | Snel
Lion uit Den Haag verzorgt uw plafondtekening 
of -schildering. Kies uit onze bestaande tekenin-
gen of laat een uniek ontwerp maken.
Meer weten? Kijk op www.marcellos.nl

Te Koop in Spanje: Costa Blanca op de grens van 
Rojales en Guardamar del Segura. 10 min. van 
het strand en op 3 min ligt de 18 hools Golfbaan. 
In een rustige kleine urbanisatie aan de rand 
van een natuurgebied staat onze prachtige villa 
te koop. Indeling – ruime woonkamer, luxe half 
open keuken – gelijkvloers twee slaapkamers, 2 
badkamers, groot verglaast terras. Boven grote 
gastenkamer met badkamer, aparte opgang. 
Woonoppervlak 130 qm – Grondoppervlak 500 
qm – Parkeerplaats op eigen terrein Verwarmd 
zwembad – 6 pers Jacussi – zonneboiler voor 
warmwater – ontkalkt water-osmose drinkwater. 
Centrale verwarming en ook een fijne houtka-
chel 25 min. vanaf vliegveld Alicante. Voor meer 
info – ackrikke@gmail.com Tel. 0034966716269 
vanaf 20 Juli –Tel. 0031522795921

Te huur 1-2 persoonshuisje in Rotterdam-Hille-
gersberg. Schilderachtig gelegen aan de Rotte 
en dicht bij uitvalswegen en openbaar vervoer. 
Voorzien van CV, bad/douche, isolatie, zonne-
panelen, keukenapparatuur en stoffering. Huur-
prijs op basis van 162 woonpunten, rond € 750 
per maand. Adres: 3055XD 175. Info: meilink@
kpnmail.nl of 010-4181197.

UITZICHT OP HET SCHITTERENDE UMBRIË/TO-
SCANE - Drie exclusieve 2-pers. appartementen 
te huur. Rust, ruimte en privacy gegarandeerd. 
Panoramisch uitzicht vanaf uw privé terras op de 
Val di Chiana en het Lago Trasimeno met Monte-
pulciano aan de horizon. Eigen zwembad in 3ha 
olijfboomgaard, 4 golfbanen in de omgeving. 
Kijk op www.casanavicella.com

Actief Lid van Duitse Lions verhuurt: Vakantie-
huis aan het meer Sorpesee in Sundern-Lang-
scheid, gelegen in het glooiend groene Sauer-
land, Noordrijn-Westfalen Nu extra aanbieding 
voor Lions: 40% Rabat! Verdere informatie te 
vinden www.sorpesee-haus.de
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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 ...


