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

mijn tijd niet aan besteden’. Het zal u 
niet verbazen dat u daarmee de redactie 
zeer zou teleurstellen. Graag waag ik een 
poging om u uit te leggen hoe belangrijk 
het onderzoek kan zijn voor de toekomst 
van de Lions.

De afgelopen jaren is steeds duidelijker 
geworden dat het moeilijk is om geschik-
te nieuwe leden voor een club te vinden 
en die ook te behouden. Omdat het nog 
steeds gebruikelijk is dat een kandidaat-

In deze Lion zijn drie pagina’s gewijd 
aan het onderzoek naar de motieven 
om lid te worden van een Lionsclub. 

Dat onderzoek is in opdracht van Lions 
Nederland uitgevoerd door Cindy 
Dijkstra. 

Natuurlijk kunt u nu doen wat u wellicht 
in het verleden met zoveel exemplaren 
van de Lion heeft gedaan: de schouders 
ophalen en het blad in de prullenbak 
deponeren onder het motto ‘daar ga ik 

lid wordt uitgenodigd door iemand die 
al lid is, bestaat de nodige onzekerheid 
over de factoren die van invloed zijn om 
al dan niet op de uitnodiging in te gaan. 
In het onderzoek van Cindy Dijkstra heeft 
zij deze factoren niet alleen op theoreti-
sche gronden maar ook aan de hand van 
interviews en enquêtes benoemd. Met 
name de interviews leveren toch wel wat 
verrassingen op, vooral als het gaat om 
het beeld dat de buitenwereld van ons 
als organisatie heeft. ■

Redactie: Robert Holl

Onderzoek Cindy Dijkstra levert 
verrassende resultaten op   

Hoe kunt u de uitkomsten van dit onderzoek in 
het voordeel van uw club gebruiken? In ieder  

geval niet door deze Lion magazine bij het oud 
papier te deponeren. 

Gebruik het voor 
een discussie 

tijdens een 
vergadering!

Verbeter het 
ledenbeleid voor 

de komende 
jaren!

Stuur daarna een kort verslagje naar 
uw districtsredacteur!

Wij zorgen ervoor dat er in de volgende Lion magazine gewag 

wordt gemaakt van uw enthousiaste reacties en dat is voor ieder-

een weer leuk om te lezen.

Nodig de 
gouverneur uit 

om de discussie 
in te leiden!

Zet het 
onderwerp op de 
agenda van een 
zonevergadering!
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I N H O U D

Lamiek Westerhof, huisarts in Assen, was vele jaren arts in het 
Rubya Hospital in Tanzania. Een interview. ‘Zonder de Lions 
was dit ziekenhuis gesloten. Het Rubya Hospitaal heeft de 
zorg voor zo’n 350.000 mensen.’

Lions Nederland gaf vorig jaar opdracht aan Cindy Dijkstra om 
onderzoek te doen naar het imago van Lions en de motieven 
van potentiële leden om wel of geen lid te worden van een 
Lionsclub.

Lolas staat voor ‘Lions On-Line Administratie Systeem’ en is het 
hart van de Lionsadministratie. Een kijkje in de keuken van de 
Lolasbeheerder, webmaster en informatiemanagers binnen 
de organisatie.
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Er waren slechts 65 van de 434 clubs waren aanwezig op 
de Nationale Conventie in Maarssen, maar dat weerhield 
de aanwezigen er niet van de jaarrekening 2013 - 2014, 
toegelicht door Paul de Boer, goed te keuren. Hiermee werd 
het verenigingsjaar afgesloten.

Coverfoto: Majeure Lionsactie voor Voedselbank 
Limburg-Zuid door samenwerkende Leo’s, Lions en 
Young Kiwani’s
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Tekst: Joe Preston International President

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

Het heeft niet veel zin om nieuwe 
leden te werven als we onze 
bestaande leden de achterdeur uit 
laten glippen. Achteraf gezien wilde 
ik dat ik meer nadruk  gelegd had 
op het behoud van leden. In plaats 
van leven met spijt, heb ik besloten om 

er iets aan te doen. We zijn gestart met 
‘Keep 1’ , een eenvoudig concept om 
te benadrukken hoe belangrijk het is 
om elk van onze leden actief betrokken 
te houden.  

Erg weinig Lions zullen ooit betrok-
ken zijn bij het opstarten van een club 
en voor veel van onze leden is het erg 
moeilijk om aan iemand te vragen lid 
te worden. Maar elke Lion kan op de 
een of andere manier helpen om onze 
leden actief betrokken te houden. Het 
is belangrijk om onze leden te verwel-
komen, te waarderen, te trainen, aan 
te moedigen, te coachen, en nog veel 

De tijd vliegt voorbij. We zijn 
alweer op de helft van het 
Lionsjaar. Ik ben erg trots op al-

les wat je hebt gedaan en aan het doen 
bent. Het middelpunt van mijn thema 
is Strenghten the Pride through Service 
en daar hebben jullie massaal gehoor 
aan gegeven! Jullie melden een record 
aantal activiteiten.  

Bedankt voor het omarmen van het  
‘ASK 1’ concept, waarbij elke Lion is uit-
gedaagd om tenminste één persoon te 
vragen om zich bij onze vereniging aan 
te sluiten. Op veel plaatsen hebben we 
grotere en meer clubs vastgesteld. We 
doen het goed wat betreft ledengroei 
en alle indicaties wijzen er op dat we 
beter zijn geworden in het identificeren 
en creëren van leiders. We hebben ook 
hulpmiddelen ontwikkeld om elke club 
te helpen haar effectiviteit te verhogen. 
Maar er is een belangrijk gebied dat 
mondiaal tot zorg stemt: het aantal 
verloren leden.

Een manier 
waarop elke Lion 
kan helpen 

Bekijk de korte video op 
lionmagazine.org, die een club in 
Pennsylvania maakte, om nieuwe 
leden aan te trekken.

Ask1

Keep1

meer. Er is een oud gezegde: ‘Het kan 
mensen niet schelen hoeveel je weet, 
totdat ze weten hoeveel het jou kan 
schelen.’ Om ons volle potentieel te 
bereiken moeten we meer moeite 
doen om onze leden te behouden.
 
Als uw president heb ik gezworen 
om alles te doen wat ik kan om onze 
organisatie te versterken met ser-
vice (Strengthen the Pride through 
Service). Ik weet dat ik het niet alleen 
kan doen maar samen kunnen we 
het wel. 
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van DG Geert Wijnbergen een Melvin Jones Fellow Award. 
Ondanks de bekendheid met dit fenomeen was hij aange-
naam verrast. 
Nog kon de vergadering niet beginnen want twee vertegen-
woordigers van het Rode Kruis mochten een cheque van  
€ 60.000 in ontvangst nemen die bestemd was voor de getrof-
fenen door de ebolaramp. Er werd € 50.000 bijeengebracht 
door de clubs en dit bedrag werd door de gouverneursraad 
aangevuld met € 10.000.

Haarlem
Het verslag van de afgelopen Nationale Conventie in Haarlem 
werd goedgekeurd, alwaar ook de opkomst van clubs, 70 in 
totaal, niet groot was. District CO was er slechts met vier ver-
tegenwoordigende clubs van de 80, de vijf Leoclubs nog niet 
eens meegerekend. 
De jaarrekening 2013-2014, toegelicht door Paul de Boer, 
werd goedgekeurd en hiermee werd tevens het vereni-
gingsjaar afgesloten. Ook de bevindingen door de Raad van 
Toezicht werden goedgekeurd. In zijn dankwoord vroeg 
de voorzitter Hooijer aan Jeannette Peters-La Brijn om naar 

De cijfers: clubs zijn lid van Lions Nederland. Slechts 65 
van de 434 clubs waren aanwezig. Van de 434 clubs 
moet de helft plus 1, dus 218 clubs, aanwezig zijn om 

bijzondere zaken te kunnen behandelen. Omdat dit niet het 
geval was, werd het belangrijke punt – Statutenwijzigingen 
met onder andere het Huishoudelijk Reglement en de omzet-
ting van de Raad van Toezicht naar Raad van Advies - weder-
om verschoven, nu naar de Nationale Voorjaarsconventie in 
Wassenaar. Een slechte zaak, als lid van een internationale en 
nationale organisatie zou toch iedere club 1 of 2x per jaar een 
afvaardiging naar een conventie moeten kunnen sturen. Op 
nationale conventies worden namelijk wel de besluiten geno-
men die iedere club aan gaan. Gelukkig waren er voldoende 
andere zaken die de aandacht vroegen en ook behandeld 
werden, zoals het goedkeuren van de jaarrekening 2013-2014.

MJF voor George Hooijer
Maar voordat aan de agenda werd begonnen werd de voor-
zitter George Hooijer verzocht de hamer even neer te leggen 
en naar voren te komen. Voor het vele werk dat hij in alle 
jaren voor de Lionsorganisatie deed, ontving hij uit handen 

De opkomst op de Nationale Conventie - in de volksmond Najaarsconventie genoemd - op 13 de-

cember in Maarssen was wederom niet groot. Bij het ludieke verzoek de hand op te steken wie van de 

aanwezigen oud-gouverneur was, bleek dit in bijna 40% het geval te zijn.

Rode Kruis ontvangt € 60.000 voor ebolabestrijding

Nationale Conventie 
Maarssen

Redactie: Eindredacteur

MJF Award voor George Hooijer  George Hooijer overhandigt Jeannette Peters-La Brijn het Certificate of 

Appreciation
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voren te komen om een bijzonder verdiende International 
President ’s Appreciation Award in ontvangst te nemen. Goed 
dat dit soort zaken ook in Oak Brook wordt opgemerkt.
 
Zichtbare en onzichtbare reserveringen
Leo’s organiseren het Leo’s Europa Forum dat in 2017 in 
Amsterdam wordt gehouden. Leo’s Vince van de Wijer en Pier 
Haex gaven een toelichting op dit gebeuren waar nu reeds 
hard aan wordt gewerkt. Het organiseren van zo’n groot 
gebeuren vraagt geld. Geld dat zij zelf bijeen willen brengen. 
Er wordt echter om een garantie gevraagd in de vorm van 
een reservering. Het gaat om € 25.000. De vergadering ging 
akkoord met de aanpassing van de begroting voor 2014-2015 
en 2015-2016 met elk € 12.500.

Ook voor de jaarlijkse jeugduitwisseling werd een beroep 
gedaan om meer financiële middelen te reserveren. Op 
district BZ na gebeurt dit nu op basis van verschillende 
berekeningsmodellen in de overige districten. Het leek een 
hamerstuk, echter in de zaal werd hier door een aantal clubs 
anders over gedacht. De niet goed zichtbare reserves waren 
hier debet aan. Conclusie was om het voorstel te herschrijven 
en opnieuw te behandelen in Wassenaar.

Peace Poster Contest
Het laatste agendapunt ging over het Peace Poster project. 
De vergadering mocht vast kennis maken met de poster, 
gemaakt door Floris Boschloo uit Hengelo (gld). ‘Fantastisch!’, 
was de reactie uit de zaal. 

De ochtend werd afgesloten met een aantal zaken dat door 
de beperkte toegestane tijd wat minder duidelijk was. Hier 
wordt later op teruggekomen. Na de broodjes, het mid-
dagprogramma. Opmerkelijk hoeveel contacten er worden 
gelegd tussen clubs tijdens de lunch en hoeveel ervaringen 
worden uitgewisseld. Het middagprogramma werd gevoerd 
aan de hand van vier stellingen met bijbehorende profielen 
met als centraal thema: Bouwstenen voor uitdagend ledenbe-
leid. In twee groepen werden de stellingen besproken:

1. Core business We Serve - legitimeer ons bestaan als Lions: 
met profiel A: onze club gedraagt zich meer als sociëteit 
dan als goededoelenorganisatie en B: onze club is een 
echte goededoelenorganisatie.

2. Ben je als goededoelenorganisatie geëquipeerd om het 
verschil te maken? Met profiel A: onze club heeft geen 
behoefte om zich die vraag te stellen en B: onze club is 
een echte goededoelenorganisatie.

3. Ga je voldoende met de tijd mee om als goededoelen-
organisatie serieus te worden genomen? Met profiel A: 
wij zien ons niet als goededoelenorganisatie; dit is niet 
ons voornaamste doel en B: wij zouden als goededoelen-
organisatie graag vooruit willen, maar hebben last van 
normen en waarden, die niet meer van deze tijd zijn.

4. Persoonlijke evaluatie: als er verschil is tussen het type 
Lion dat je bent en het type dat je wilt zijn, wat ga je daar 
dan concreet aan doen? 

Alle profielen gaven steeds drie mogelijkheden om nader te 
onderbouwen. Bij elke stelling werd ook de vraag gesteld: Bij 
welk type Lionsclub hoor jij nu en bij welk type zou je willen 
horen? Het onderwerp is een aanrader om in iedere club te 
behandelen. Voor de volledige tekst zie www.lions.nl  ■

Voorzitter George Hooijer spreekt twee vertegenwoordigers toe 

van het Rode Kruis

Floris Boschloo (BZ) en zijn winnende Peace Poster (foto: Tineke Roorda) Leo’s Vince van de Wijer en Pier Haex
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te maken. Via plaatselijke, regionale en landelijke voorrondes 
wordt er uiteindelijk een mondiale winnaar geselecteerd, die in 
New York ontvangen wordt tijdens de VN-dag. Elk jaar doen zo’n 
400.000 kinderen uit 75 landen mee aan deze tekenwedstrijd. ■

De winnaars van de districten en de landelijke winnaar van 
Nederland zijn:

Sinds 1988 wordt wereldwijd de Vredesposterwedstrijd 
georganiseerd door Lions Clubs International. ’Ontwerp 
een poster en breng jouw visie op Peace, Love and Under-

standing tot uiting!’ Met deze lastige opdracht zijn duizenden 
kinderen over de hele wereld uitgedaagd om een poster over 
wereldvrede te ontwerpen. Kinderen van 11, 12 en 13 jaar krij-
gen de kans om op creatieve wijze hun visie op ‘vrede’ zichtbaar 

Floris Boschloo wint nationale 
Peace Poster Contest

Redactie: Astrid Abbing

AN
De kinderen in district AN wisten in een recordtempo met een behoorlijke 
dosis doorzettingsvermogen, energie, liters verf, krijt, potloden en creativi-
teit op de meest fantastische wijze hun visie in beeld om te zetten. Tijdens 
de Bergense Kunsttiendaagse 2014 zijn de posters tentoongesteld en door 
zowel een publieksjury als een deskundige jury beoordeeld. Rozemarijn de 
Heul van OBS Teun de Jager won met haar poster ‘Be free…. Live like a bird. 
Enjoy life!’ De luchtige bijna Tina-achtige wijze, waarop zij het lastige onder-
werp wist te verbeelden, had de jury overtuigd. 

BZ
De winnaar van BZ is de 11 jarige Floris Boschloo van basis-
school De Leer in Hengelo (gld). LC Bronckhorst heeft hem 
op 10 december in het zonnetje gezet, er zijn gebakjes 
uitgedeeld met zijn poster erop. In BZ namen ongeveer 
1.000 kinderen deel, verspreid over 27 scholen. De jurering 
van de werken is door professionele kunstenaars gebeurd, 
waarbij gejureerd werd op Compositie, Expressiviteit en 
Verbeelding van het thema. Zijn poster is ook door de 
gouverneursraad als beste gekozen en wordt daarmee 
ingezonden voor de mondiale finale.

CO
In district CO zijn 1.500 posters gemaakt door leerlingen van 
40 scholen. Districtswinnaar is Joeri Smit via LC Renkum Air-

borne. De jury meldt over de winnende poster: ‘Een aarde vol 
bloemen en de mens zittend onder een jonge boom. Boven 
zich schitterende lucht van de opkomende zon. De poster is 

direct, gevarieerd en gedetailleerd geschilderd.’ 
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AZ
Na wikken en wegen en met de criteria in de hand koos 
de vakkundige jury in AZ uit 57 scholenwinnaars de 
inzending van de 12-jarige To Schul van de Voorburgse 
openbare basisschool Prof. Casimir tot winnaar. ‘De 
poster voldoet aan het thema. De zeggingskracht is 
heel sterk door de gebruikte symbolen. Vrede, Liefde en 
begrip tussen de volkeren is heel origineel weergegeven. 
Er zijn frisse, heldere kleuren gebruikt’, aldus de jury. 

BN
De jury van BN riep de tekening van Sabine Klopping uit 
tot de beste omdat de poster het thema ‘Peace, love and 
Understanding’ uitstekend in een tekening had weergege-
ven. ‘Deze tekening laat namelijk de nieuwe, heldere we-
reld in de toekomst’ zien. Op de tekening wordt de wereld 
gedragen door twee mooie bruine handen terwijl de baby 
rustig zweeft boven een groene wereld. Op ingetogen 
wijze verbindt de vrolijke, juichende baby de continenten. 
De wereldbevolking is mooi en consequent in beeld ge-
bracht via de kleuren van de regenboog’, aldus de jury.

CW
De naam van de winnares in CW is Ji-Lan 
van Andel, zij is leerlinge van basisschool 
De Tweestroom in Hendrik Ido Ambacht. 

Haar tekening is door de jury gekozen als 
districtswinnaar, omdat zij de facetten van 

het thema Love Peace and Understanding als 
beste heeft verbeeld. 
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Resultaten literatuurstudie
In de theorie van gepland gedrag, zoals ontwikkeld door 
Ajzen, kunnen verschillende factoren worden onderschei-
den. Zo zal de intentie om bepaald gedrag te vertonen van 
invloed zijn op het daadwerkelijk gedrag. De intentie wordt 
weer beïnvloed door de attitude t.o.v. het gedrag, de sub-
jectieve norm en de gepercipieerde controle die men over 
het gedrag heeft. Vertaald naar een situatie als bij de Lions: 
een positieve attitude t.o.v. het doen van vrijwilligerswerk zal 
vaker leiden tot de intentie om ook vrijwilligerswerk te gaan 
doen. Wanneer een potentieel lid een positief beeld heeft 
van een club zal dat gemakkelijk tot een positieve attitude 
leiden en dus tot een positief effect op de intentie om lid te 
worden.

Andere variabelen die uit de literatuurstudie als belangrijk naar 
voren komen zijn bijvoorbeeld de subjectieve norm; de sociale 
druk die men voelt om bepaald gedrag uit te voeren en de 
gepercipieerde controle over het gedrag. Bij dit laatste gaat het 
bijvoorbeeld om de mate waarin iemand zelf kan beslissen om 
lid te worden van een vrijwilligersorganisatie. Bij de Lions is de 
wijze waarop leden worden geworven daarvan een voorbeeld, 
omdat de kandidaat het gevoel kan hebben dat anderen voor 
hem (of haar) beslissen over het lidmaatschap. Doordat in ons 
land mensen vooral persoonlijk worden uitgenodigd om lid te 
worden, wat mogelijk als sociale druk wordt ervaren, zal met 
name de subjectieve norm relevant zijn.

Op 23 oktober 2014 studeerde Cindy Dijkstra op dit 
onderwerp af als master Marketing Management aan 
de Universiteit van Tilburg. Het is de bedoeling om 

aan de hand van de resultaten van haar onderzoek zo nodig 
het communicatie- en ledenbeleid bij te sturen. In een gesprek 
met een van de redacteuren heeft Cindy uitvoerig de opzet en 
resultaten van haar onderzoek toegelicht.

Aanleiding voor het onderzoek zijn de problemen die clubs er-
varen bij het vinden van nieuwe leden. Dit onderzoek kent ook 
zijn beperkingen omdat, zoals de onderzoekster zelf aangeeft, 
het is uitgevoerd onder alle leden van de Lions en niet onder 
de doelgroep, waardoor meer informatie was verkregen over 
het imago van Lions. Ook de enquête van ‘man in de straat’ 
was te beperkt omdat slechts gevraagd werd naar de naams-
bekendheid van Lions.

Onderzoeksopzet
Het eerste gedeelte van het onderzoek bestond uit een 
literatuurstudie naar motivatie en de theorie van gepland 
gedrag, waarbij kon worden nagegaan in hoeverre de theorie 
van gepland gedrag geschikt is voor het voorspellen van meer 
dan gemiddelde deelname aan vrijwilligerswerk. Daarnaast is 
gekeken naar hetgeen bekend is over een andere belangrijke 
variabele, de attitude. Daarnaast omvatte het onderzoek van 
Cindy een enquête die naar alle Lions leden is gestuurd en 
interviews met zowel Lions leden als niet-leden. 

Lions Nederland gaf vorig jaar opdracht aan Cindy Dijkstra om onderzoek te doen naar het imago van 

Lions en de motieven van poteniële leden om wel of geen lid te worden van een Lionsclub. 

Waarom wordt iemand Lion?  
Redactie: Robert Holl

Cindy Dijkstra overhandigt het rapport aan René Mos voorzitter van CCM
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Interviews
Interviews werden gehouden met een aantal leden van de Gouver-
neursraad (GR) en leden van de commissie communicatie en media 
(CCM). Daarnaast werden Lions leden van clubs geïnterviewd, 
waarbij een onderscheid werd gemaakt tussen mannen-, vrou-
wen- en gemengde clubs en tussen kleine en grotere clubs. Er zijn 
twee leden van ieder soort club geïnterviewd, dus 2 van een kleine 
mannenclub, 2 van een gemiddelde mannenclub, etc. Het is alleen 
niet gelukt om met 2 leden van een gemiddelde/grote vrouwen-
club een afspraak te maken voor een interview. Het aantal jaren dat 
men lid was van een club varieerde van 4 tot 20 jaar.

Resultaten interviews
Bij de interviews met de experts werd met name aandacht 
besteed aan de leden werving. Hoewel  er nogal wat variatie 
was in de antwoorden komt uit de interviews wel het 
beeld naar voren dat er  te weinig wordt gedaan aan het 
communicatiebeleid en dat clubs vaak niet goed zijn in het breed 
naar buiten brengen van hun activiteiten. Men signaleert ook 
dat het, in tegenstelling tot de situatie in het verleden, geen eer 
meer schijnt te zijn om gevraagd te worden als lid. Kritiek is er ook 
op de website die te intern gericht is, niet wervend en ook niet 
gebruikersvriendelijk. Gepleit wordt voor een betere introductie 
waarbij ook de partner wordt betrokken.

Tijdens de ledeninterviews lag de nadruk op motieven om wel 
of geen lid te worden van een Lionsclub. Alle 10 geïnterview-
den zijn ooit door iemand die ze kenden gevraagd om lid te 
worden.
De zakelijke kant en het netwerken worden bij de ene club valide 
redenen genoemd om lid te worden, bij een andere wordt deze 
reden absoluut niet geaccepteerd. Motivaties als ‘gezelligheid en 
mensen leren kennen en iets goeds doen voor de maatschappij’ 
worden door iedereen genoemd. Lions die de club al voor toetre-
ding een beetje kenden hadden tevoren vooral het beeld van een 
sigaren rokend elitair gezelschap.

Gevraagd naar mogelijke motivaties om geen lid te worden werd 
vooral gebrek aan tijd genoemd.
Bij de vragen over de meest gewenste clubvorm (mannen-, vrou-
wen-, of gemengde club) blijken leden voorkeur te hebben voor 
hun eigen clubvorm. Dat standpunt wordt niet altijd even sterk 
onderbouwd.

Resultaten interviews met niet-leden (‘de man in de straat’)
Als mensen gevraagd werd of zij organisaties als Rotary en 
Lions kenden werd daarop in 66%, respectievelijk 58% positief 
geantwoord. Dat percentage lag overigens veel lager dan voor 
organisaties als het Rode Kruis, Unicef en Amnesty International. 
Het is opvallend dat mensen, ook al kennen zij de Lions, over 
het algemeen niet weten waar de organisatie voor staat maar 
wel het idee hebben dat Lions een club is voor zakenmannen of 
rijke lieden, waar men elkaar de hand boven het hoofd houdt en 
vooral voor zichzelf of voor de andere leden zorgt. De gedachte 
dat een club goede dingen doet voor de maatschappij kwam 
zelden bovendrijven. Datzelfde geldt overigens net zo goed 
voor een organisatie als Rotary.

Resultaten enquêtes
Er is bewust met twee verschillende enquêtes gewerkt omdat 
de verwachte respons hoog was en zodoende meer informatie 
verkregen kon worden. Het verschil tussen beide enquêtes lag 
vooral in het uitvragen van persoonlijkheidsvariabelen zoals 
affiniteit met sociale activiteiten, tevredenheid met het leven en 
zelfvertrouwen.

1=  iets goeds doen voor de maatschappij
2= nieuwe mensen leren kennen
3= horizon verbreden
4= vriendschappen opdoen
5= gezelligheid
6= persoonlijke ontwikkeling
7= (minst belangrijk): zakelijk belang

Redenen om wel lid te 
worden van Lions: 
op volgorde van belangrijkheid:

Verdeling mannen en vrouwen binnen de Lionsclubs

85,7%
mannen

vrouwen
14,2%

Cindy Dijkstra overhandigt het rapport aan René Mos voorzitter van CCM
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In enquête A werd onder andere gevraagd 
naar vergelijking van Lions met andere 
internationale organisaties. Het is niet 
verbazingwekkend dat Rotary en Lions als 
zeer vergelijkbaar worden gezien terwijl 
de afstand tot andere organisaties als 
voedselbank en Leger des Heils als erg 
groot wordt gepercipieerd. Bij de vraag 
over bekendheid, reputatie en internatio-
naal karakter duidt de score erop dat Lions 
meer wordt gezien als een organisatie 
die zich vooral op lokaal niveau afspeelt. 
Wordt het internationale karakter afgezet 
tegen het belang als serviceclub dan 
scoort Rotary hoger dan Lions. Lions wordt geassocieerd met 
ouderwets en ‘kost veel tijd’, maar niet met oorlogssituaties en 
derde wereldlanden.

Uit enquête B blijkt dat wanneer iemand een positieve attitude 
t.o.v. de Lions heeft, diegene eerder de intentie heeft om lid te 
blijven of iemand aan te raden lid te worden. Het is van belang 
dat iemand geen beperkingen ervaart om lid te worden en dat 
de partner een lidmaatschap ondersteunt. Uit de antwoorden 
van de leden valt op te maken dat ongeveer 60% op een posi-
tieve manier de Lions vertegenwoordigen en uitdragen. Overige 
redenen die genoemd werden betroffen het feit dat vrienden of 
bekenden al lid waren van de club of dat het lidmaatschap werd 
gezien als een manier om in te groeien in een nieuwe omgeving.

Op basis van de antwoorden van de leden die enquête B hebben 
ingevuld kan een verdeling worden gemaakt van mensen die 
relatief sterk sociaal georiënteerd zijn en die een grote intentie 
hebben om lid te blijven of het lidmaatschap aan te raden.

Aanbevelingen
Op basis van de bevindingen bij haar onderzoek komt Cindy 
Dijkstra tot een aantal aanbevelingen t.a.v. het communicatie-
beleid en de ledenwerving. Zij zelf vindt dat het onderzoek in 
zoverre een verrassing oplevert dat kennelijk bij de ‘buitenwacht’ 

de gedachte leeft dat bij Lionsclubs vooral een eigenbelang 
leeft terwijl uit de enquêtes blijkt dat de leden ervan overtuigd 
zijn dat voor de Lionsorganisatie het belangeloze karakter van 
de activiteiten het belangrijkst is. Uit het onderzoek kwam naar 
voren dat de ‘man in de straat’ de Lions niet ziet als een club met 
een grote lokale aanwezigheid. Het lijkt dus van groot belang 
dat een club zich juist lokaal beter profileert.

Communicatie in het kader van ledenwerving zou zich meer 
moeten richten op het uitdragen van de motieven voor mensen 
om lid te worden. Hierdoor weten potentiele leden waarom 
anderen lid geworden zijn en waarom ze dus zelf ook lid kunnen 
worden. Ook zou meer dan tot nu toe benadrukt moeten wor-
den dat Lions geheel belangeloos werken.

Als het om aanbevelingen t.a.v. de ledenwerving gaat con-
cludeert Cindy o.b.v. haar onderzoek dat het systeem waarbij 
potentiële leden benaderd worden door een lid dat ze ken-
nen gehandhaafd moet worden, juist vanwege het feit dat dit 
potentiele lid hoogstwaarschijnlijk een positief beeld heeft van 
degene die hem voorstelt en dat ook het juiste imago van de 
club wordt overgedragen. Mensen die hoog scoren op persoon-
lijkheidskenmerken als sociale oriëntatie en zelfvertrouwen 
zullen niet snel geneigd zijn de club te 
verlaten. Dit heeft ook consequenties 
bij het aantrekken van nieuwe leden: 
men zou zich dus vooral moeten rich-
ten op mensen met deze kenmerken. ■

In tegenstelling tot de eigen leden 

denken buitenstaanders nogal eens dat 

de organisatie uit eigen belang handelt.

1= (meest genoemd): tijdgebrek
2= imago (oubollig, eigen belang, elitair, oude mannen, 
‘kouwe kak’)
3= kosten
4= onbekendheid
5= geen interesse of persoonlijke behoefte
6= (minst genoemd): verplichtingen binnen de club

Mogelijke redenen voor andere 
mensen om geen lid te worden 
van de Lions: 
(op volgorde van het aantal keer dat ze genoemd zijn)

Leden per soort club

gemengde club
23,7%

vrouwenclub
5,7%

70,6%
mannenclub
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L I O N  B I J Z O N D E R E  B E R O E P E N
Redactie: Hans van Velzen
Foto: Harriet van Eldik - ten Hoopen 

‘Meubelmaker is een 
romantisch beroep’

‘Ik maak dingen die nergens anders te krijgen zijn. Het zijn 
unieke, eerlijke producten. Producten met een ziel zou ik willen 
zeggen.’ In 2004 zegde Bert Harmens het onderwijs vaarwel en 
besloot fulltime meubelmaker te worden. ‘Het werken met hout 
vond en vind ik fantastisch. Het past helemaal bij mij. Het liefst 
werk ik met massief hout, maar in de loop der jaren ben ik uit 
praktische overwegingen ook andere materiaalsoorten gaan 
gebruiken. Meubelmaker is een romantisch beroep. Rijk word je 
er niet van. Als het mij om geld was gegaan, had ik gewoon in 
het onderwijs moeten blijven met het bijbehorend goede salaris 
en allerlei zekerheden.’  
De aflopen tien jaar heeft hij wel eens getwijfeld aan de wijsheid 
van zijn keuze, maar spijt ervan heeft hij geen seconde ge-
had. ‘Ik weet zeker dat ik nu veel gelukkiger ben dan als ik in het 
onderwijs was gebleven.’ 
De vijftiger met jeugdige pretoogjes heeft zelf een grote werk-
plaats gebouwd achter zijn woning. Bij binnenkomst ruik je die 

kenmerkende geur van hout. Momenteel bouwt hij er een maat-
werk keuken. Onlangs kwamen de Lions van Meppel-Reestdal 
een kijkje nemen. Zij waren onder de indruk. ‘Twee jaar geleden 
ben ik Lion geworden. Ik vind het een prettige, gemêleerde en 
vooral ongedwongen club die prima bij mij past.’ Hoe lang hij 
nog lid blijft, is niet duidelijk. Bert volgt een cursus Frans, heeft 
een lap grond in Frankrijk gekocht en is bezig een mobile home 
te bouwen. Een volgende romantische stap? Zover is het nu nog 
niet en voorlopig blijft Bert hier prachtige meubels maken.

Bert Harmens (50) 
Getrouwd met: Annemieke 
Kinderen: Hannah (22), Sjoerd (20) en Geerten (16) 
Lions sinds: 17 december 2012 
Eigenaar van Harmens Meubelmakerij te Meppel

Leden per soort club
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Leoclubs
LCI roept de Lionsclubs op om een volgende generatie 
‘service leaders’ op te leiden: span je in om Leoclubs op te 
richten en bevorder dat de voormalige Leo’s instromen in 
de Lionsclubs en daar voldoende ruimte krijgen voor hun 
zienswijze. Denk aan de continuïteit van onze organisatie en 
onze We Serve.

Publiciteit
In de brief onderstreept LCI het belang van zichtbaar zijn in de 
media. De omgeving moet weten wat Lions is en waar de Lions 
voor staan. Serviceprojecten en fundraising zijn gebaat bij 
goede publiciteit. Bovendien vergemakkelijkt het de ledenaan-
was, dus de continuïteit van onze organisatie. ■

 
Ludieke zaken zijn smeerolie 
voor het gezellig houden van 
de bijeenkomst. Soms komt 
de vraag wat de tailtwister 
nou doet als een jong lid zich 
nog niet zo bewust is van de 
conventies. ‘Ach, dan neem 
je zo’n jongen een half uurtje 
apart en dan leg je hem uit 
wat er nog aan schort.’ In het verleden van ‘mijn’ LC ‘t Gooi kon 
onder spannende omstandigheden een van de leden opstaan 
en voor zijn inzicht in statistiek vragen wie van de aanwezigen 
op dat moment ondergoed met ‘rode’ accenten aan had. Dat 
leidde dan tot vrolijke verwarring, maar de toon van de bijeen-
komt was direct beter. Want het is tenslotte een serieuze zaak, 
die het Lionisme dient, de leden zijn gekozen uit de samenleving 
als mensen die het een en ander presteren. Toen de ledenboe-
ken nog in het Engels verschenen, stond heel duidelijk in de 
inleiding: Lions are from outstanding performance in society, 
iets dat wel degelijk tot de dag van vandaag geldt.  ■

De digitale brief van Lions Clubs International (LCI) 
brengt alle Lionsclubs in herinnering dat in 2017 de 
Lionsorganisatie 100 jaar zal bestaan. Onder de titel 

Centennial Service Challenge heeft LCI de uitdaging geno-
teerd, dat in december 2017 tenminste 100 miljoen mensen de 
service van de Lions daadwerkelijk ervaren. De aandachtsge-
bieden die expliciet worden benoemd en waarvoor commit-
ment van alle Lions wordt gevraagd zijn: 
-  Strijd tegen de vermijdbare blindheid; naast de inspan-

ningen van de Lions is LCI, in Sight for Kids, een partnership 
aangegaan met een marktpartij en is daardoor in staat om 20 
miljoen kinderen te screenen en zo nodig te behandelen.

-  Gezondheidsprogramma’s voor kinderen inzake doofheid, 
diabetes en voeding.

- Jeugdondersteuning over leefstijl en jeugduitwisseling.
-  Milieuverbeterprogramma’s over hergebruik en milieu-

educatie.

Tik tailtwister in op je laptop en je hebt meteen Lions 
International met de functiebeschrijving voor je. Je zult 
verbaasd zijn over de inhoud: de president bijstaan, 

wanneer de discussie in de club moeilijk wordt, de president 
langs diplomatieke weg aanmoedigen de bijeenkomst op tem-
po te houden, in goede harmonie de leden wijzen op zaken, 
die met gedrag te maken hebben en tot ongenoegen zouden 
kunnen leiden. Tegelijkertijd is het de kunst om met een ‘bon 
mot’ de goede en humoristische toon te zetten, zodat er iets 
is van ontspanning als de Tailtwister zich laat horen. Het is ook 
de kunst om relatief laat in de bijeenkomst te interrumperen, 
zodat je niet als een soort betweterige stoorzender wordt 
gezien. 

Het is ook handig om het debat op voorhand te voorzien van 
basisregels van standpuntuitwisseling in eerste en tweede 
termijn en daarna voor en tegens te beluisteren, zodat de pre-
sident een conclusie kan trekken. Dat komt de zakelijkheid ten 
goede, want tenslotte gaat het ook bij Lions om het behalen 
van resultaat binnen de doelstelling van de club.

In 2017 bestaat de Lions organisatie 
100 jaar

Tailtwister

Redactie: Wim Smeets

Redactie: Tjako Fennema
Tekst: Jan Bochove tailtwister Lions ‘t Gooi
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Redactie: Wim Smeets

knop en je hebt een informatiepaneel of een scherm met groei-
ende viooltjes. En als je het kunstgrasveld op het hockeyveld 
weg kantelt heb je zonnepanelen. ‘Het stedelijk oppervlak hoeft 
niet stil te staan, energie kan goedkoper, lucht moet schoon, 
werkgelegenheid, duurzaamheid en innovatie’. Hebben we een 
deal?, vroeg Peter retorisch na zijn onconventionele presentatie. 

Maurits Groen
Veilig licht in de duisternis voor 1,2 miljard mensen zonder 
elektriciteit, wat de titel. Zijn bedrijf WakaWaka, (schitterend 
licht) maakt solar LED-lampen. Ze zijn zo groot als een smart-
phone, aan de ene zijde wordt het zonlicht opgevangen en aan 
de andere zijde zitten de lampjes en de aansluiting voor telefoon 
of radio. Kinderen in de derde-wereld landen kunnen dan ook 
‘s avonds huiswerk maken, en volwassenen kunnen nog enkele 
uren betaald werk doen. De brandgevaarlijke kerosinelampen 
zijn dan verleden tijd, zo sprak hij uit ervaring in die landen. 
Duurzaam en betaalbaar. Het bedrijf scoort zeer hoog op de 
‘Duurzame Top 100’.  ■

Dagvoorzitter Dorine Putman-Devilee (ASN) introduceer-
de de vier sprekers en zorgde voor een ontspannen, vlot 
verloop van het symposium in de Hof van Wageningen, 

en bezocht door 120 belangstellenden.

Marjan Minnesma
Opschalen en Opschieten was de titel van haar presentatie. De 
CO2-concentratie was tot enkele decennia geleden 180-250 
ppm, nu is het 400 (0,4%). De temperatuur loopt op, ijs smelt 
en de zeespiegel stijgt. Extreme weersomstandigheden komen 
frequenter voor. Regeringen hebben het bereiken van hun kli-
maatdoelstellingen gezet op te behalen in 2030. Maar, zoveel tijd 
hebben we niet, stelt de spreker. Het overgrote deel van de CO2 
komt in de zee terecht en veroorzaakt verzuring. Flora en fauna 
kunnen dat niet aan. Klimaatverandering veroorzaakt sociale 
crises. Minnesma stelt en onderbouwt: Wij hebben de CO2-ver-
hoging veroorzaakt, dus wij moeten het ook oplossen. Technisch 
kan het, we moeten het alleen nog willen. Laten we alvast van 
onderaf beginnen. Andere auto’s en ander gebruik hiervan. Koop 
seizoensgebonden voedingsproducten uit de eigen regio. Laat 
je huis energieneutraal maken en betaal die investering via een 
speciale kredietconstructie in 15 jaar af voor hetzelfde maan-
delijkse bedrag dat je nu al betaalt. Een duurzame samenleving 
begint bij je zelf: ‘Handen ineen slaan’.

Henk Bleker
De overheid heeft in enkele decennia vele miljarden besteed aan 
het opkopen van landbouwgrond om daarmee natuurgebie-
den te kunnen uitbreiden. Echter, het beheer van die gebieden, 
door diezelfde overheid, is onvoldoende. Hij pleitte voor een 
mozaïeklandschap, waarbij de lokale gemeenschap zelf invulling 
geeft aan de inrichting van dat landschap. Voorts stelt Bleker 
dat er tempo gemaakt moet worden met de vergroening van de 
landbouw. 
 
Peter van Dommele
Deze bouwondernemer, bedrijf Cablean, uit Sliedrecht had als 
titel gekozen: ‘Surface of things, de Game Change voor gratis 
duurzame energie’. Van Dommele maakt gevel-en dakschermen 
die meerdere functies inéén hebben; je kantelt de zonnepanelen 
weg en fijnstoffilters komen tevoorschijn en weer een druk op de 

De Stichting Lions en Milieuactiviteiten had er 

voor gekozen om het thema Duurzaamheid door 

vier ‘dwarse denkers’ te laten belichten. Zij kregen 

elk een half uur om hun aanpak te presenteren. In 

zeven pitches werden acties van lokale Lionsclubs 

geschetst. 

Leerzaam Symposium Lions 
en Milieuactiviteiten

De 7 pitches betroffen initiatieven van Lionsclubs op 
gebied van natuur- en natuurbescherming, ontwikke-
lingshulp, alternatieve energiebron, elektromagnetische 
straling, duurzaam beslissen en plastic in het milieu. 
Voor deze drie-minuten-presentaties, tekenden:
• Jaap Dirkmaat: Landbouw, voor of tegen de natuur
• Agnes Dinkelman: Rocking Lions Gang
• Rudy Meiner: Low Energie Nuclear Reactor
• Marco Smout: Schaliegas, een brug te ver?
• Carolien Schooneveld: Elektromagnetische velden
• Wimjoost Licht: Duurzaam beslissen
• Pieter ter Steeg: Extra Light Plastic Soup met bol-

letjes 
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de bewaking van een tribune tijdens de jaarlijkse TT-races in 
Assen. De leden brachten hun eigen expertise in op het gebied 
van verzekeringen, materialen, lobbywerk en noem maar op. 
Auke Bosscha en Gustav Calkhoven: ‘Wij zijn er als club echt 
veel rijker van geworden. De verbondenheid was, en is, gewel-
dig. Zo zijn er clubleden op eigen kosten naar het hospitaal 
gereisd om het met eigen ogen te kunnen zien.’  

Structurele ondersteuning
Lamiek benadrukt het belang van de langdurige ondersteuning. 
‘Vaak duren projecten maar één of hooguit een paar jaar. Rubya 
heeft dankzij de langdurige ondersteuning veel structurele 
zaken kunnen aanpakken. Er is een familieverblijf gebouwd, er 
is een nieuwe keuken gekomen, een kinder- en een vrouwen-
afdeling en noem maar op. Door vooral de inspanningen van 
opticien Harry Westerhof gerealiseerde optiekafdeling behoort 
tot de beste van Tanzania. Indrukwekkend is ook een program-
ma waardoor in elk geval tot 2024 het hospitaal verzekerd is van 
goed onderhoud en investeringsmogelijkheden.
 
De Vrienden van Rubya
Een van de geheimen van het succes is dat de Lions de plaat-
selijke bevolking betrokken bij de ontwikkeling en de uitvoer 
van de plannen. Daardoor profiteerde de lokale economie 
optimaal. Het ziekenhuis heeft gedurende twaalf jaar werk een 
inkomen gegeven aan 200 families. De nu in Rubya werkende 
artsen zijn allemaal Tanzanianen. De buitenlandse artsen zijn 
nog wel betrokken via ‘de Vrienden van Rubya’. Lamiek, uiter-
aard lid van ‘de vrienden’: ‘Ik hoop volgend jaar weer even te-
rug te gaan om workshops te verzorgen over palliatieve zorg.’
Na het gesprek in Spier houdt de Lionsclub Beilen Marken 
Midden-Drenthe haar vergadering. Het bestuur meldt trots dat 
de districtgouverneur hun voorstel heeft overgenomen om 
€ 500 per club ter beschikking te stellen voor de bestrijding 
van ebola. Er is geen discussie. Applaus klinkt op. ■

Dankzij de langdurige inspanningen van de Lionsclub 
Beilen Marken Midden-Drenthe is in de loop der jaren 
meer dan 5,5 ton voor het ziekenhuis opgehaald. Na 

ruim twaalf jaar richt de club nu haar inspanningen op andere 
doelen, maar de belangstelling voor het reilen en zeilen van 
Rubya is onverminderd groot. 

Eerst maar stroom regelen
Op donderdag 23 oktober spreken wij met Lamiek. Het is een 
bijzondere dag. Het is de sterfdag van haar vader Harry Wester-
hof, de man die ervoor zorgde dat de band werd gesmeed 
tussen Rubya en de Lionsclub. Hij bezocht Lamiek die via de 
organisatie Memisa was uitgezonden en trof haar aan in het 
hospitaal bij een bevalling onder het schijnsel van olielampen. 
Voor Harry was het duidelijk dat er iets moest gebeuren. Hij 
enthousiasmeerde de Lions te zorgen voor een stroomvoorzie-
ning. Talloze acties werden jaar na jaar ondernomen. Van een 
diner dansant, culturele avonden, boekenmarkten tot en met 

‘Zonder de Lions was dit ziekenhuis gesloten. Een 

ziekenhuis dat de zorg heeft voor zo’n 350.000 

mensen. Je moet er gewoon niet aan willen den-

ken.’ Aan het woord is Lamiek Westerhof, tegen-

woordig huisarts in Assen, maar vele jaren was zij 

arts in het Rubya Hospital in Tanzania. 

Twaalf jaar werk 
voor 200 families

Redactie: Hans van Velzen

Een opticien aan het werk

De hoofdingang van Rubya Hospital. Het ziekenhuis wordt goed onderhouden
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L I O N  C L U B  I N  D E  S C H I J N W E R P E R
Redactie: Hans van Velzen 

‘Geen sterveling overtreft de Frie-
zen in dapperheid of trouw’, zo staat 
te lezen in de majestueuze Staten-
zaal van de provincie Friesland. Het 
is de zaal waar in 1964 de Lionsclub 
Leeuwarden officieel werd opge-
richt en het is de zaal waarin op 
zaterdag 8 november jongstleden 
de viering het 50-jarig bestaan een 
indrukwekkende opening kreeg.

Bijzonder was dat Harm Bakker, een van 
de leden van het allereerste uur, aanwe-
zig kon zijn. Zijn broze gezondheid had 
hem niet weg kunnen houden van deze 
viering. Uit handen van Andries van We-
teren, president van de lustrumcommis-
sie, nam hij het prachtige jubileumboek 
in ontvangst waar hij met zichtbaar veel 
plezier doorheen bladerde. 

Jumelage
Opvallend was de aanwezigheid van 
een grote delegatie van de Lions 
Oostfriesland-Nord, waarmee al heel 
lang een jumelage bestaat. De jume-
lage heeft echt inhoud en met regel-
maat worden over en weer bezoeken 
afgelegd. Hartelijkheid is troef. Ten 
behoeve van de voorbereidingen van 
het jubileumboek, dook de commissie 
in de archieven. Daaruit kwam ook een 
briefwisseling vanuit het Lions-hoofd-
kwartier waarin werd voorgeschreven 
dat de jumelage aangegaan moest 
worden. Er bestond in de jaren ’60 van 
de vorige eeuw begrijpelijkerwijs nogal 
wat terughoudendheid over jumelages 
met Duitse zusterclubs. Toch pakte LC 
Leeuwarden de handschoen en is de 
jumelage  uitgegroeid tot een warme 
band. President Teun de Jong vatte in 
zijn speech de taak van de Lions fraai 
samen: ‘De maatschappij zal nooit vol-
maakt zijn, daarom moeten wij daaraan 
blijven werken’.  

IJsmeester
De Commissaris van de Koning in 
Friesland was verhinderd. Namens hem 
kon Marcel de Jong van de provincie 
meedelen dat het de intentie was van 
de Commissaris bij het eeuwfeest (2064) 
wel aanwezig te zijn. Omdat tijdens de 
charter in 1964 de hoogste gezagsdrager 
van de provincie ook was verhinderd, 
werd deze mededeling met een vrolijke 
scepsis ontvangen. Een gerenommeerd 
clublid was ook afwezig: Wiebe Wie-
ling, voorzitter van De Friese Elf Steden 
verbleef in Florida, USA. Kwade tongen 
beweerden dat hij met zijn ijsmeesters 
op cursus was. De werkelijkheid was 
anders.

Aardappels
Na de bijeenkomst in de Statenzaal toog 
het gezelschap naar het Grand Hotel 
Post Plaza waar in een geanimeerde 

sfeer het diner werd genuttigd en de 
feestelijkheden plaatsvonden. Alle ge-
rechten die werden geserveerd, hadden 
iets met aardappels te maken hadden. 
Uiterst smaakvol, maar niet opvallend 
gezien het beroep van de president: ak-
kerbouwer. Sponsor van het lustrum was 
HZPC Joure, een internationaal opere-
rende coöperatie voor pootaardappels 
en sponsor van LC Leeuwarden. Tijdens 
de lustrumviering speelde de discussie 
rond de sancties tegen Rusland, een van 
de afnemers van het bedrijf.  Lion Hero 
Veenstra en ook werkzaam voor HZPC 
maakte zich niet druk. ‘Poetin boycot 
onze pootaardappels, maar zij zelf kun-
nen de kwaliteit niet leveren. Ze zullen 
terugkomen’, zo stelde hij vol overtui-
ging. Daarmee de dapperheid en trouw 
onderstrepend, zo kenmerkend voor de 
Friese Lions die weten dat er ‘meer in het 
leven is dan dagelijkse beslommeringen’.

In de historische Statenzaal kwamen de Lions Leeuwarden bijeen als start van de viering 

van het tiende lustrum. In de rolstoel Harm Bakker, lid vanaf het eerste uur. (Foto: Peter de 

Jong, Giekerk)

LC Leeuwarden viert 50-jarig bestaan

‘De samenleving zal nooit 
volmaakt zijn’
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Informatiemanagers
Clubfunctionarissen worden voor Lolas en de website bijge-
staan door functionarissen op districtsniveau zoals de Informa-
tiemanagers en districtssecretarissen. De informatiemanagers 
kennen vaak de fijne kneepjes van Lolas, omdat ze over het 
algemeen deze functie meerdere jaren achtereen vervullen. Zij 
hebben veelal ook een it-achtergrond. Zij zijn voor de club- en 
districtsfunctionarissen het eerste aanspreekpunt.

De Lolasbeheerder is de functioneel beheerder van het sys-
teem, die verantwoordelijk is voor het in de lucht houden van 
het systeem en het technisch en functioneel up-to-date blijven 
van het programma. De Lolasbeheerder is tevens, samen 
met de landelijke ict-coördinator, de contactpersoon voor 
de leverancier en de LCI ledenadministratie. De functie van 
Lolasbeheerder is ondergebracht bij de SICTA (Secretariaat, ICT 
en Administratie) één van de MD110 organen die de Gouver-
neursraad ondersteunen bij de uitoefening van haar taken.

Veelzijdig hulpmiddel
In dat opzicht is het voor de meeste Lions een vrij onzichtbare 
functie. De Lolasbeheerder komt meestal pas in beeld bij 
complexe vragen, die niet door de Informatiemanagers beant-
woord kunnen worden, of bij minder voorkomende handelin-
gen en mutaties op landelijk niveau. 
Lolasbeheerder Margriet van Stiphout: ‘In de loop der jaren is 
het systeem uitgegroeid tot een veelzijdig hulpmiddel, waarbij 
het zelfstandig gebruik door leden en clubfunctionarissen 
altijd één van de speerpunten is geweest. Het moet daarom 
ook zo intuïtief mogelijk zijn te gebruiken, zonder uitgebreide 
handleiding of helptekst. We zullen ook wel moeten in deze 
tijd van steeds verdergaande digitalisering. Stukje bij beetje 
verleiden we onze leden ook om over te stappen naar digitale 
alternatieven. Eén van de veranderingen is de opt-in i.p.v. 
opt-out optie voor de ontvangst van de papieren uitgave van 
het ledenboek. Alle leden die vanaf het Lionsjaar 2015-2016 de 
papieren uitgave willen (blijven) ontvangen, zullen dit tijdig op 
hun eigen ledenkaart moeten aangeven.’ ■

In Lolas worden voor de MD110 organisatie alle lid- en 
bestuursgegevens bijgehouden. Deze worden dagelijks 
gesynchroniseerd met de database van Lions Club Interna-

tional in Oak Brook. Nederland was met deze voorziening, die 
bijna 15 jaar geleden is geïnitieerd, lang uniek binnen Lions 
International. Dankzij een eigen systeem zijn we in staat met 
één druk op de knop het informatie- en adressenboek voor 
MD110 haast drukklaar op te leveren en op een laagdrempe-
lige wijze leden en clubsecretarissen toegang te bieden tot de 
gegevens. Daarnaast voorziet Lolas op distircts- en landelijk 
niveau bestuurders van waardevolle informatie voor beleid en 
(financieel) beheer, maar tevens praktische zaken als conven-
ties, postverzendingen (Lion Magazine), mailings e.d.

Vanaf het Lionsjaar 2013-2014 heeft, Margriet van Stiphout 
(lid van Lionsclub Den Haag Ypenveen), het beheer van het 
Lolas systeem overgenomen van Robert Mous. ‘Als zelfstandig 
adviseur op het gebied van automatisering en informatievoor-
ziening heb ik een achtergrond in zowel it- als eindgebruikers-
vraagstukken. De ambitie van mijn voorganger, het uitbouwen 
van Lolas tot een stabiel, flexibel en intuïtief administratiesys-
teem voor de Lions MD110 organisatie zet ik graag voort. Het 
huidige systeem ziet er misschien niet heel fancy uit, robuust is 
het wel en dat is, mede gezien de grote hoeveelheid informa-
tie die erin is ondergebracht en de toenemende afhankelijk-
heid van dergelijke systemen, een belangrijk goed. Lolas zal 
zeker meegaan met zijn tijd, zoals het gebruik op mobiele 
media, ontwikkelingen in de MD110 organisatie en databevei-
liging, maar de kern zal herkenbaar blijven. ‘

Clubwebmasters en webpagina’s
Het systeem kent verschillende toegangsniveaus, afhankelijk 
van de functie die het lid bekleedt. Ieder lid kan zijn/haar eigen 
lidgegevens inzien en waar nodig adresgegevens e.d. aanpas-
sen. Daartoe hebben alle MD110 Lions een gebruikersaccount 
gekregen. Clubsecretarissen zijn geautoriseerd tot ledenmu-
taties binnen de eigen club. Zij houden tevens de gegevens 
over de club up-to-date en zorgen er onder andere voor dat 
de bestuurswisselingen tijdig worden geregistreerd. Club-
webmasters zijn via Lolas geautoriseerd om de webpagina op 
lions.nl zelf in te richten. De website staat verder los van Lolas.

Een blik achter de schermen bij Lions-

functionarissen binnen het district en de 

landelijke organisatie laat zien hoe divers de Lions 

zijn. Deze keer een kijkje in de keuken van Lolas, 

met de Lolasbeheerder. Lolas staat voor ‘Lions On-

Line Administratie Systeem’ en is het hart van de 

MD110 Lionsadministratie: het digitale ledenboek. 

Lolas en de Lolasbeheerder

Redactie: Astrid Abbing
Tekst: Margriet van Stiphout - Lolasbeheerder
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L I O N  C L U B  I N  D E  S C H I J N W E R P E R
Redactie: Jan Kappers
Tekst: Theo Bakhuizen

interessante bijeenkomsten.’ Overigens is het houthakken in de 
bossen nabij het bekende restaurant Nol in ’t Bos wel een doe-
activiteit die met veel enthousiasme wordt gedaan. Daarnaast 
wordt  tweejaarlijks het Groen Wagenings Dictee georganiseerd. 
Een bijzondere activiteit was de organisatie van een buitenlan-
derdag in het kader van de viering van 750 jaar Wageningen.
Het motto van de president van dit jaar is ‘Wageningen zonder 
grenzen’. Met activiteiten buiten de eigen kring en grenzen. 
Een motto dat goed bij Wageningen past als kleine stad met 
een enorme internationale uitstraling door de W.U.R.: Wa-
geningen University & Research Centre. Een combinatie van 
de Universiteit - vroeger eerst Landbouw Hogeschool (LH) 
geheten en later Landbouw Universiteit (LU) – met een aantal 
commerciële researchinstituten. Niet dat de Lionsclub wordt 
gedomineerd door leden die bij de universiteit werken. ‘Inte-
gendeel’, zegt Hoek, ‘het zouden er wel meer mogen zijn, maar 
werkdrukte maakt dat eventuele belangstellenden afhaken, 
overigens ook een meer algemeen probleem’.

Nog een paar feiten. De opkomst bij bijeenkomsten is hoog, de 
contributie bedraagt € 230 per jaar, exclusief maaltijden, het 
blijft een mannenclub, partners doen een aantal keren per jaar 
mee bij activiteiten. De club doet beperkt mee aan bovenlo-
kale Lionsactiviteiten, maar leverde onlangs wel een zone-
voorzitter. In Wageningen is er een gestructureerd interservice 
overleg.  ■

In de maand september van dit jaar viert de Lionsclub Wage-
ningen haar 50-jarig bestaan. Een ‘oude’ club die in feite in 
Frankrijk is ontstaan. Immers daar – in de buurt van  

Lons-le-Saunier – was het dat Wim Fortuin een Franse Lion ont-
moette die het onbegrijpelijk vond dat een stad als Wageningen 
een Lionsclub ontbeerde. Wim zette zijn schouders eronder, 
zocht enkele medestanders en met sponsoring van de LC 
Utrecht Host was de oprichting op 22 september 1965 een feit. 
Met Lons-le-Saunier bestaat inmiddels geen band meer, met 
name de afstand Wageningen-Lons was een probleem. Wel is er 
een jumelage met de LC Recklinghausen en via deze club met 
LC Senlis. Zeker een keer per jaar ontmoeten de clubs elkaar.

De leden van de LC Wageningen komen op de 2e woensdag 
van de maand bijeen in Hotel De Wereld. Je mag wel zeggen: 
een historische plek. Immers, daar tekende de Duitse generaal 
Blaskowitz ten overstaan van de Canadese generaal  
Charles Foulkes en Prins Bernhard op 5 mei 1945 de capitulatie. 
Op de vierde woensdag van de maand is er een bijeenkomst bij 
een van de leden thuis. De club telt al jaren een stabiel ledental 
van rond de dertig. Elk jaar wordt er wel een nieuw lid  
geïnstalleerd.

We spraken met president Derk Hoek en inkomend president 
Marten-Pieter (MP) de Vries. ‘Wij zijn geen doe-club, maar meer 
een intern gerichte club met een prettige en vriendelijke sfeer en 

LC Wageningen: een club 
in een bijzondere stad

De clubbijeenkomsten van LC Wageningen worden gehouden op een historische plek, Hotel De Wereld Gevelplaquette Prins Bernhard
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en Zorg & Welzijn enthousiast zijn over de plannen die op sta-
pel staan in het ziekenhuis en het onderwijs. Zij zien de Lions 
binnen de gemeente als belangrijke aanjager en kartrekker 
voor dit onderwerp. Dit sluit in hun visie uitstekend aan bij 
de doelstellingen van de participatie maatschappij. Binnen 
de gemeente Schiedam dient de programmaleider Sociale 
Stijging als aanspreekpunt voor de Lions en Stichting Lezen 
& Schrijven bij het voeren van een gerichte campagne. Deze 
campagne richt zich op het doorbreken van het taboe en 
het terugdringen van laaggeletterdheid door middel van 
gerichte activiteiten en taaltrainingen voor burgers die dat 
nodig hebben. 

Het plan is dan ook om samen met de gemeente op 7 april , de 
Internationale dag van de Gezondheidszorg, met alle betrok-
kenen vanuit de gezondheidszorg, zorg & welzijn, bedrijfsleven 
en onderwijs, een bondgenootschap aan te gaan om ons geza-
menlijk in te spannen om laaggeletterdheid binnen de eigen 
organisatie aan te pakken. Immers door samenwerking hopen 
we laaggeletterden meer te bereiken, door het herkennen van 
signalen en door te verwijzen naar specifieke scholingsbijeen-
komsten voor lees- en schrijfactiviteiten. ■

Al ruim een jaar geleden is Lionsclub Schiedam te 
Riviere gestart met een plan om activiteiten te ont-
plooien in het kader van Laaggeletterdheid en heeft 

hiervoor een aparte commissie opgericht. Deze commissie is 
regelmatig bij elkaar gekomen om zich te oriënteren op de 
bestrijding van laaggeletterdheid en de wijze waarop dat zou 
moeten gebeuren.

Inmiddels hebben Lionsclub Schiedam te Riviere en onze 
‘moederclub’ Lionsclub Schiedam nauwe banden gesmeed 
tijdens de jaarlijkse gezamenlijke vergadering en is onze 
Gezamenlijke Commissie Laaggeletterdheid versterkt met vijf 
nieuwe leden van start gegaan. Er is besloten om twee projec-
ten in Schiedam op te zetten:

Ten eerste een plan van aanpak opstellen om de bewustwor-
ding van laaggeletterdheid bij patiënten en personeel op gang 
te brengen in het Ziekenhuis Vlietlandgroep/ Sint Franciscus 
Ziekenhuis, dat op termijn leiden tot het inrichten van een 
taalspreekuur.

Ten tweede - binnen het basisonderwijs - scholen stimuleren 
om ouders te werven, die deel willen nemen aan het project 
Taal voor Thuis, zodat laaggeletterdheid 
bij ouders al in een vroeg stadium kan 
worden herkend en aangepakt.

Dit sluit mooi aan op de landelijke cam-
pagne van de Stichting Lezen & Schrijven 
Tijd voor Taal: In de week van de alfabe-
tisering, die plaatsvond van 8 september 
tot 14 september, hebben we samen 
met een taalregisseur van de Stichting 
Lezen & Schrijven de wethouders van de 
gemeente Schiedam geïnformeerd over 
de cijfers & feiten, landelijke ontwikkelin-
gen en activiteiten die een relatie hebben 
met die in Schiedam en de stappen toe-
gelicht die tot nu toe zijn ondernomen 
door Lionsclub te Riviere.

Het resultaat van onze actie is dat de 
wethouders Onderwijs & Sociale zaken 

Lionsclub Schiedam te Riviere en Lionsclub Schiedam komen samen met de 

gemeente in actie in de strijd tegen laaggeletterdheid in Schiedam.

Tijd voor Taal in 
Schiedam!

Redactie: Robert Holl 
Tekst: Anneke Elenbaas van Ommen en Lya Mertens

Barry en Anne Palmer zetten zich actief in voor laaggeletterheid
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Lionszegel en jaartal bekrachtigd.’

Volgend jaar komt het achtste gedicht; de dichter wordt bin-
nenkort geselecteerd en gevraagd. Lionsclub Alblasserwaard 
Souburgh heeft een lange termijnambities, want zij rusten 
niet voordat er 25 gedichten in de polder ‘gestrooid’ zijn. 
‘Naast het plaatsen van de gedichten en de feestjes die daarbij 
horen hebben we bij een aantal gedichten, met succes ook de 
scholen dichtbij de locatie met een educatief taalprogramma 
verrast. Met dit verhaal willen wij u als goed Lionslid overhalen 
op onze beide sites te kijken, de tocht te gaan rijden en een 
mooie kalender af te nemen. De sites zijn: www.fietsroute.ws 
en www.kalender-2.com

Maar natuurlijk willen wij u ook enthousiast maken voor fun-
raising met cultuur. Dat is meer dan de moeite waard.’  ■

Projecten die natuurlijk ook via fondswervingen be-
kostigd worden, maar daarbij steunt de sponsor dan 
het culturele project direct. De culturele projecten, 

die deze club aanging, waren steeds gericht op de directe 
omgeving, het poldergebied van de prachtige Alblasserwaard. 
Culturele projecten vragen veel inspanning en een accurate 
aanpak, maar leveren ook veel ‘fun’ op: ‘Wij praten dan ook 
vaak over funraising als voorwaarde voor fundraising.’

De club organiseerde atelierroutes, hield kunstveilingen, hield 
ook gedichtenavonden, waarbij het publiek midden in de pol-
der, op een tribune van strobalen, kon luisteren naar landelijk 
bekende dichters, die uit hun werk voor lazen. Er waren ook 
avonden met muziek en een groot project was ‘Art below Sea 
Level’, waarbij zeven Nederlandse beeldhouwers en zeven 
beeldhouwers vanuit verschillende landen en continenten, een 
kunstwerk maakten met natuurlijke materialen van de streek. 
Dit evenement werd gerealiseerd op Werelderfgoed Kinderdijk. 
En na veertien dagen stonden er veertien prachtige publiek-
stoegankelijke kunstwerken, die er als expositie nog maanden 
stonden.

Op dit moment is de Lionsclub bezig met een sponsoractie, 
waarbij zij door middel van een uitgave van een prachtige 
kalender met de molens van de Alblasserwaard in de vier 
seizoenen, gelden genereert voor het project ‘Dichter bij de 
Polder’: ‘Het is een langlopend project, waarbij we zo mogelijk 
ieder jaar een onderdeel van het project toevoegen aan het 
lint van voorgaande onderdelen, die tezamen een wandel- en 
fietsroute in de Alblasserwaard vormen. Wij laten landelijk 
bekende dichters, gefocust op een mooie locatie in de waard, 
een gedicht maken. Dat gedicht, speciaal gemaakt voor die 
plek, wordt op een mooie klassieke manier in brons gegoten 
en op een hufterbestendige betonnen ‘lessenaar’ gemon-
teerd. Inmiddels staan er zeven prachtige gedichten van Anna 
Enquist, Jan Eijkelboom, Klaas Blokhuis, Marieke van Leeuwen, 
Ad Zuiderend, Willem van Toorn en Jana Beranova in de polder. 
Bescheiden, maar voornaam in het landschap aanwezig. Met 
de handtekening van de dichter en natuurlijk met een bronzen 

Bij de Lionsclub Alblasserwaard Souburgh heeft de cultuur 

als doel altijd een belangrijke plaats in genomen. Zelfs in die 

mate dat een speciale cultuurcommissie sinds jaar en dag 

opmerkelijke projecten organiseert. 

Lionsclub Alblasserwaard Souburgh

Een club met een 
culturele ‘tic’

Redactie: Robert Holl

Bijschrift: 

Gedicht van Jana 

Beranova van het 

project ‘Dichter 

bij de polder’
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L E O C L U B S  I N  A C T I E
Redactie: Eindredactie

Benefiet cabaretavond Leoclub 
Groningen-Stad 
Op vrijdag 21 november hield Leo Club Groningen-Stad voor de tweede keer in haar 
bestaan een benefiet cabaretavond. Dit maal kwam de opbrengst ten goede aan het 
Ronald McDonald Huis te Groningen, onder het mom: ‘Een lach op je smoel voor het 
goede doel!’. De Ronald McDonald Huizen zijn onmisbaar geworden en het is veel 
meer dan alleen een dak boven het hoofd. Ouders kunnen binnen enkele minuten 
aan de rand van het bed van hun kind staan, maar ouders vinden er ook veel steun. 

Samen met Arno van der Heyden, Pieter Jouke en Inge van Calkar was er een avond 
vol cabaret en muziek georganiseerd. Arno was gastheer, Pieter zorgde voor de 
lachers en Inge voor de muziek. De Lutherse Kerk zaal was goed gevuld en Arno 
opende de cabaretavond met rake grappen (voornamelijk over de naar Groningen af-
gereisde Leoclub uit Amsterdam en Lions in het algemeen) en vrolijke liederen. Arno 
liet zien een artiest te zijn met meerdere talenten en vervulde de taak van gastheer 
met verve. Toen het publiek warm gespeeld was gaf hij het woord en het podium aan 
Pieter. Deze cabaretier wist het publiek al snel mee te krijgen en iedereen luisterde 
aandachtig naar zijn opbouwende grappen. Nadat de buikspieren getraind waren 
en Arno ons weer had verblijd met een heerlijke intermezzo kreeg eindelijk Inge met 
haar band de kans te laten zien uit welk muzikaal hout te zijn gesneden. 

De avond eindigde met het bekend maken welk bedrag er voor het Ronald McDonald 
is opgehaald. De cheque werd onder applaus overhandigd. Hierbij werd direct ver-
meld dat dit bedrag nog kon worden verhoogd, namelijk door de aanwezigen uit te 
nodigen voor de afsluitende borrel in de Chaplin’s Pub. Zij zouden voor elk bestelde 
biertje €0,50 doneren boven op het bedrag en hierdoor is het mooie bedrag van 
€1.500 opgehaald. 

Leoclub Zoetermeer steunt  
nieuwe goals voor E-hockeyers 
Doing
Zaterdag 15 november speelden de E-hockeyers van Doing Zoetermeer een hoc-
keywedstrijd tegen Leoclub Zoetermeer. De LEO’s haalden in juni meer dan € 200 
op tijdens een pubquiz in Snowworld. Dit bedrag doneerden zij aan Doing om 
nieuwe goals voor het E-hockeyteam aan te schaffen. De goals zijn hard nodig 
vanwege nieuwe regelgeving in de sport. In november werd het bedrag aan Doing 
overhandigd en werd de Leoclub geïntroduceerd in het rolstoelhockey. Hoewel de 
E-hockeyers in elektrische rolstoelen zaten, moesten de LEO’s het er met handmatige 
rolstoelen vanaf brengen. 
Beide teams waren gebrand 
om te winnen, wat het tot 
een spannende wedstrijd 
maakte. Uiteindelijk ein-
digde de wedstrijd in een 
schappelijke 5-5. Doing 
is een vereniging voor 
aangepaste sporten en 
heeft als doel om sporters 
met en zonder beperking 
met elkaar te laten sporten. 
(www.doing.nl) 

Smakelijke 
wijnen leveren 
€ 400 op tijdens 
wijnproeverij 
Familieverblijf
Op 9 november hield Leoclub Zoe-
termeer een succesvolle wijnproe-
verij voor het Familieverblijf bij 
het Lange Land Ziekenhuis Zoeter-
meer.

Leoclub Zoetermeer heeft tijdens deze 
wijnproeverij meer dan 77 flessen wijn 
verkocht ter ondersteuning van het 
gekozen goede doel. De marge tussen 
inkoop en verkoop kwam volledig ten 
goede aan het familieverblijf. Hiermee 
werd meer dan € 400 opgehaald. Bij 
binnenkomst werden de gasten ontvan-
gen, waarna een rondleiding door het 
huis werd gegeven. Na de rondleiding 
kregen de gasten de wijnen te proeven. 
Op de wijnproeverij werden vier ver-
schillende wijnen geschonken waarbij 
hapjes geserveerd werden. Deze hapjes 
smaakte goed bij de wijnen en werden 
gesponsord door Albert Heijn de Ley-
ens. De leden van Leoclub Zoetermeer 
hielpen ook mee met de distributie van 
de bestelde wijnen. 

Familieverblijf
Het Familieverblijf is in de eerste plaats 
een thuis voor ouders van zieke kinde-
ren. Daarnaast mogen familieleden van 
andere ernstig zieke patiënten gebruik 
maken van de faciliteiten en staat het 
Familieverblijf open voor patiënten 
die een dagbehandeling ondergaan. 
Het Familieverblijf staat dicht bij het 
Lange Land Ziekenhuis, zodat ouders 
en familieleden snel bij hun kinderen of 
familielid zijn als die in het ziekenhuis 
worden behandeld.
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Geslaagde actie voor de 
voedselbank
Leoclub Sarolea Heerlen heeft zich op zaterdag 13 december 
wederom ingezet voor de voedselbank. Dit jaar werd het 
winkelend publiek bij Jan Linders in winkelcentrum de Bautsch 
gevraagd om houdbare producten te kopen en te doneren 
aan de voedselbank. Dit resulteerde in 58 kratten gevuld met 
allerlei nuttige en vooral lekkere producten voor de voedsel-
pakketten van de voedselbank.

Van blikken soep tot zakjes chips en luiers, bijna iedereen 
doneerde wel een extra product. Niet alleen uit de winkel, 
maar ook uit kerstpakketten of voorraadkast. Aan de enthou-
siaste reacties te horen vonden de bezoekers de actie net zo 
geslaagd als wij zelf. Wij willen graag iedereen bedanken die 
een bijdrage heeft geleverd aan het mooie resultaat!

Kermiskroket is zeker al 
55 jaar oud
Dit jaar heeft de Leoclub Oldenzaal voor de 20e keer de tradi-
tionele verkoop van de welbekende Oldenzaalse kermiskroket 
verzorgd tijdens het najaarskermisweekend in Oldenzaal. De 
‘kermiskroket’ is ongeveer 55 jaar geleden ontstaan toen een 
Oldenzaalse slager kroketten ging verkopen om de stichting 
Pater Bernardo in Brazilië te ondersteunen. In 1995 zijn alle 
wensen vervuld, heeft de slager zijn slagersmes al enkele 
jaren naast zich neergelegd en heeft de Leoclub Oldenzaal 
met succes de actie geadopteerd. Ondanks een stroomstoring 
op zondagmiddag van 18:00 tot 20:00 uur, stonden er 16.500 
verkochte kroketten op de teller! Dit is mogelijk gemaakt door 
een flink promotiebeleid, een weekend met mooi weer en 
hard werken.Dit jaar gaat de opbrengst van de actie niet naar 
één maar naar drié goede doelen, namelijk Stichting Ekiko, 
Stichting Herdenkingstuin en VTB club Breedwijs. 

Ekiko staat voor ‘elk kind een koffer’. Ekiko vindt dat elk kind 
dat niet thuis kan slapen, een eigen koffertje zou moeten 
hebben. Met eigen spullen. Een tandenborstel, een pyjama, 
een knuffelbeer, een liedje en een schone onderbroek of luiers. 
Een koffer is voor elk kind het begin van een nieuwe toekomst. 
Uiteindelijk is € 4.500 met trots overhandigd. Stichting Herden-
kingstuin wil verschillende (oorlogs)monumenten een centrale 
plek in Oldenzaal geven. Op 4 mei 2015, dodenherdenking, 
is de opening in de gemeentehuistuin. De Leoclub Oldenzaal 
heeft bijgedragen met € 2.500 om de faciliteiten in deze tuin 
en monumenten mogelijk te maken. VTB club Breedwijs is een 
club voor verstandelijk gehandicapten. Ze organiseren elke 
maand een leuke avond voor gehandicapte mensen. Wij heb-
ben € 1.000 gedoneerd en mede door onze bijdrage kunnen 
ze nu met zijn allen een weekend weg. De eindstand van de 
actie was geweldig. 

Kerst vier je samen
Hoe meer zielen, hoe meer vreugd. Om een geslaagde actie-
dag voor de voedselbank te vieren en de feestdagen alvast 
gezellig in te luiden, organiseerden LEOclubs Sarolea Heerlen, 
Sittard-Geleen en Maastricht samen het jaarlijkse kerstdiner. 
Op zaterdag 13 december dineerden een grote groep LEO’s bij 
Smaak & Vermaak in het centrum van Heerlen.

Samen is beter dan alleen, dat was de gedachte achter het 
gezamenlijke kerstdiner van de drie Zuid-Limburgse LEOclubs. 
De avond werd geopend door de voorzitter van LEOclub 
Sarolea Heerlen, Quinten van Dooren. Na een hapje en een 
drankje bij Smaak & Vermaak is het nog tot in de late uurtjes 
gezellig geweest in Heerlen centrum. We kijken terug op een 
geslaagde avond.
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huis zijn omgetoverd tot Het Grootste Poppenhuis van 
Nederland. Historische figuren zoals Johannes van Lier 
vertellen hier het verhaal van de Drentse geschiedenis 
tussen 1750 en 1850. En op de afdeling Kunst 1885-
1935 is de tentoonstelling Schat aan Schoonheid te 
zien.

Drents Museum 160 jaar
Het Drents Museum kent een lange en bewogen ge-
schiedenis als een van de oudste musea van ons land. 
Op 28 november 2014 werd het 160-jarig bestaan ge-
vierd. In 1854 richten enkele Drenten zich na afloop van 
een tentoonstelling over ‘Drentsche Oudheden’ tot het 
College van Gedeputeerde Staten van Drenthe om het 
belang van het oprichten van een museum voor oudhe-
den te benadrukken. En met succes. Vanaf het midden 
van de vorige eeuw is er sprake van echt ‘professionele 
aandacht’ voor de collectie. 
Klein begonnen is het Drents museum successievelijk uitge-
breid naar aanpalende gebouwen. Het historisch museumge-
deelte is nu nog gevestigd in het voormalige provinciehuis van 
Drenthe uit 1885. Na een voorbereidingstijd van enkele jaren is 
het museum in 2011 heropend tot wat het nu is: een pronk-
juweel. Architect Erick van Egeraat heeft met zijn uitbreiding 
van 2.500 m2, waarvan 960 m2 tentoonstellingsruimte, een 
prestatie van formaat geleverd.

Collectie
Het museum heeft een grote vaste collectie over de prehis-
torie van Drenthe. Er zijn veenlijken te bewonderen zoals het 
meisje van Yde en het paar van Weerdinge. En niet te vergeten 
de oudste boot van ons land, de kano van Pesse. Er is ook een 
vaste collectie met figuratieve kunst, het noordelijk realisme 
met werk van Henk Helmantel, Sam Drukker, Matthijs Röling 
en anderen. En een collectie Nederlandse kunst- en kunstnij-
verheid 1885-1935 met werk van Chris Lebeau, Vincent van 
Gogh en Jan Sluijters.

Mooie tentoonstellingen die veel bezoekers trekken
Wie herinnert zich niet de tentoonstellingen in en rond het 
jubileumjaar 2004 met werk van de Groninger schilder  
Henk Helmantel, the Mysterious Bog People, en schatten uit 
het veen. En latere exposities zoals het Terracotta leger (2008), 
Goud uit Georgië (2010), de Gouden Eeuw van China (2011 / 
2012), de Vikingen (2012), De Sovjet Mythe (2013), De Dode 

‘We dromen veel’, zegt directeur Annabelle Birnie, ‘en die dro-
men laten we daarna ook werkelijkheid worden en dat levert 
mooie, spraakmakende en interessante exposities op.’ Er is een 
duidelijke missie: ‘Het Drents Museum toont een blik op de 
wereld en biedt de wereld een blik op Drenthe. Met verhalen 
over archeologie, kunst en geschiedenis inspireren we jong en 
oud.’ En een niet minder heldere visie: ‘Het Drents Museum wil 
een succesvol museum van internationale allure zijn en een 
verrijkende ervaring bieden aan zoveel mogelijk mensen.’ 

Exposities nu
De Wereld en Drenthe zijn ook nu te bewonderen in het 
museum. In de tentoonstellingsvleugel is het werk van de 
belangrijkste Russische kunstenaar uit de eerste helft van de  
20e eeuw, Kazimir Malevich, te zien. Naast zijn volledig 
abstracte schilderijen - wie kent niet het beroemde Zwart 
Vierkant waarvoor hij de term ‘suprematisme’ bedacht - heeft 
hij ook veel figuratieve schilderijen gemaakt in verschil-
lende stijlen. Een groot overzicht daarvan is te zien in Assen, 
samengesteld met bruiklenen uit het Staats Russisch Museum 
in St.Petersburg. Daarnaast zijn uit het Russische Tsarenrijk af-
komstige Pronkeieren te bewonderen, 130 eieren uit het bezit 
van de vorsten van Liechtenstein. Het absolute topstuk van 
de tentoonstelling is het nooit eerder in Nederland getoonde 
Appelbloesem-ei bezet met email, goud en diamanten, van 
de hand van Karl Fabergé. De stijlkamers van het Ontvangers-

Een museum in de provincie met continu spraakmakende tentoonstellingen. Dan heb je het over 
het Drents Museum in Assen. Jaar na jaar slaagt dit museum erin gemiddeld zo’n honderdvijftig 
duizend bezoekers uit het gehele land te trekken. Hoe ontstaat dit succes?

Drents Museum in Assen 
is spraakmakend!

Tekst: Theo Bakhuizen
Redactie: Jan Kappers

Ingang Drents Museum
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Zeerollen (2013 / 2014) Mummies - overleven na de dood, 
met 60 mensen - en dierenmummies uit alle delen van de 
wereld (2014) en onlangs de tentoonstelling ‘Hier kom ik 
weg’,, samengesteld door gastconservator Daniël Lohues.

Organisatie en bezoekers
Het museum telt zo’n 60 medewerkers en 30 vrijwilligers. 
In het topjaar 2013 waren er 230.589 bezoekers. 65% van 
de bezoekers komen uit de provincies Noord- en Zuid-
Holland. Bezoekers waarderen het museum met een 8,4! 
Elf internationale musea zijn lid van het European Exhibi-
tion Netwerk, een initiatief van het Drents Museum. Het 
gehele museumgebouw beslaat circa 4.600m2. Indrukwekkend 
is Grandcafé Krul met de inventaris van het beroemde Haagse 
Café Krul. De stad Assen profiteert van de aanwezigheid van 
het museum, goed voor het vestigingsklimaat.

En wat gaan we nog zien in 2015 en later
We kunnen ons in 2015 gaan verheugen op de tentoonstelling 
De Kim Utopie over Noord-Koreaanse propagandakunst die 
begin april van start gaat. De expositie met circa 80 schilde-
rijen, samengesteld in samenwerking met de universiteit van 
Leiden, laat zien dat de kunst in Noord-Korea ten dienste staat 
van de Leider, de staat en de samenleving. Tegelijkertijd is er 
een flankerende tentoonstelling met foto’s uit Noord-Korea. 

Vanaf 24 mei  zijn er intrigerende tekeningen en beelden 
te zien van geboren Assenaar Jules Kraijer, georganiseerd 
door gastconservator Toos Arends van CBK Drenthe. In het 
najaar staat een grote expositie van The Glasgow Boys op de 
agenda: een groep jonge Schotse schilders uit de jaren 80 van 
de 19e eeuw, die geïnspireerd zijn geraakt door Barbizon en 
de Haagse School. Vanaf eind februari 2016 presenteert het 
Drents Museum een grote tentoonstelling over de Maya’s met 
veelal voorwerpen uit Mexico en Guatemala die nooit eerder 
in Europa zijn tentoongesteld. Ook hier weer Drenthe en De 
Wereld. We kijken er naar uit! ■
www.drentsmuseum.nl

M U S E A

Overzichtsfoto Expositie Malevich

Exterieur nieuwe vleugel (Foto: Jasper Mouljn)
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In deze Lionspuzzel gebruiken we (voornamelijk) Nederlandse 
Lionsbegrippen en Lionsnamen. De oplossing van de puzzel 
vindt u op www.lions.nl.

L I O N  P U Z Z E L

Lionagenda 2015

VN-dag -Den Haag
Zaterdag 14 maart

Euro Concours Klarinet
Nationale selectie - Den Bosch
Zondag 22 maart

1e Lions wereld kampioenschap Golf
Marbella, Spanje
Zaterdag 23 – zaterdag 30 mei 

Nationale Voorjaarsconventie
Wassenaar
Zaterdag 30 mei 

Internationale Conventie USA
Hawaii, Honolulu
Vrijdag 26 – dinsdag 30 juni

zie ook: www.lions.nl

Weet je dat…
Weet je dat… Barry Palmer, chairperson van LCIF in zijn brief 
van eind november schrijft dat het LCIF in Afrika hen, die 
door ebola zijn getroffen, allereerst ondersteunt met voed-
selprogramma’s. En dat het LCIF en partners onvermoeibaar 
doorwerken om kinderen te vaccineren: in de maand oktober 
werden in Tanzania 21 miljoen kinderen in de leeftijd van 9 
maanden tot 14 jaar gevaccineerd tegen mazelen en rubella 
(rode hond). En dat Barry Palmer allen dankt voor hun niet 
aflatende support.

Weet je dat… op de MD 110 Nationale Conventie van 13 
december in Maarssen bekend werd gemaakt dat inzake de 
strijd tegen ebola de Gouverneursraad € 60.000 overhandigde 
aan de delegatie van het Nederlandse Rode Kruis: dit was de 
opbrengst van de ebola-actie in de districten, aangevuld met  
€ 10.000 uit het Gouverneursfonds.

Horizontaal
9  hier vergaderen óók Lions uit 

Lochem
10 vreugde
11 soort bank
12 arbeidsvermogen
13 onze internetredacteur
15 apparaat tegen warmte
16 tijdperk van vijf jaar
19  aantal gekoppelde compu-

ters
20 Nederlands Lionsdistrict
21 zijn netwerk uitbreiden
25 communicatie op afstand
26 Lionsclub uit Amersfoort
28 wie geen Lion is
29 grondregels van Lionsclubs

Verticaal
1 kroonprinses
2 boven de grond houden
3 meisjesnaam
4 kok in de wokrestaurant
5  boek uit het Oude Testament
6 geleverde waar
7 (vrouwen)onderkleding
8  dunne, broze vismeelkoeken
14 actie met de Kerstdagen
16 leging van een brievenbus
17 positie (mil,)
18 gedenkteken
22 claxon
23 schijf in hijstoestel
24 Nationale Vrijwilligersdag
27  door land omsloten water-

bekken

Nationale Jaarkalender 
2015 voor Leo’s 
04 maart VLCN vergadering Amersfoort
18 april Voorjaarsconventie district 110AZ Maarssen
06/13 mei VLCN vergadering Amersfoort
30 mei Nationale Lions Conventie Den Haag
06 juni  Nationale Conventie Utrecht
13 juni Fight for Sight in Black & White
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D I S T R I C T  A N
Redactie: Tjako Fennema 

Lions schenken 150 verjaardagsboxen  
voor jarige Aalsmeerse kinderen
Delegaties van LC Aalsmeer Ophelia en LC Aalsmeer bezochten 
de Stichting Jarige Job in Rotterdam en brachten een toezeg-
ging voor 150 verjaardagsboxen ad € 5.250. Er zijn in ons land 
zo’n 60.000 kinderen die hun verjaardag niet kunnen vieren 
met cadeaus, omdat daarvoor thuis het geld ontbreekt. De 
Stichting Jarige Job wil deze kinderen op hun verjaardag een 
verjaardagbox geven. Deze 150 Lions verjaardagsboxen – gefi-
nancierd uit de opbrengst van het jaarlijkse Lions Golftoernooi 
– worden door de Stichting aan Aalsmeerse kinderen geschon-
ken. Dit gebeurt via de Voedselbank om er zeker van te zijn 
dat de verjaardagsboxen in die gezinnen terecht komen, die 
het ook echt nodig hebben. De verjaardagboxen zijn op maat 
samengesteld. Er gaan onder andere leesboeken in, verschil-
lende cadeautjes, traktaties voor de klas, slingers, kaarsjes voor 
op de taart etc. Over de cadeaus is nagedacht, er zit ‘batterij-
gevoed’ speelgoed noch ‘geweld’ speelgoed bij. Gelukkig zijn 

er steeds meer fabrikanten 
die bijdragen in de vorm van 
cadeaus en sponsoring. Zie ook 
www.jarige-job.nl.

Nieuwe informatieborden voor de Stichting  
Oud Aalsmeer
Op 40 punten in Aalsmeer heeft de Stichting Oud Aalsmeer 
informatieborden geplaatst bij gebouwen, monumen-
ten en objecten. 20 Jaar geleden is daarmee begonnen. 
LC Aalsmeer Ophelia en LC Aalsmeer droegen een deel 
van de opbrengst van hun jaarlijkse golftoernooi ad € 
1.500 bij. Mede dankzij giften van Rabobank en een gulle 
donateur worden de nieuwe borden op de Historische 
Fiets- en Wandelroute ook van QR-codes zijn voorzien. 
(www.stichtingoudaalsmeer.nl/webshop) ■

Succesvol Keniaproject LC Alkemade
In oktober reisden vijf leden en hun res-
pectieve partners van LC Alkemade naar 
Kenia om een multifunctioneel gebouw 
te openen en daarnaast nog enkele 
dagen op safari te gaan. De kosten 
van het gebouw bedroegen € 28.000 
en werden samen gedragen met de 
stichting Wilde Ganzen. In het gebouw 
met grote keuken, wordt dagelijks voor 
meer dan 300 personen gekookt, meest 
voor leerlingen van de lagere en mid-
delbare school. Het gebouw wordt ook 
gebruikt voor andere doeleinden zoals 
vergaderingen en feesten. 

De opening ging gepaard met vele toe-
spraken, zang en dans, want dat kunnen 
de Kenianen heel goed en de sfeer was 
vol dankbaarheid en humor. Namens 
onze club heeft initiatiefnemer Hans 
Straathof meerdere malen het woord 
gevoerd. Hij heeft veel laten zien van 
het land, onder andere bloemenproduc-
tiebedrijven van een indrukwekkende 
grootte en ook het bedrijf waar hij zelf 
zakelijk mee is verbonden. Meerdere 
Nederlandse ondernemingen hebben 
in Kenia geld gedoneerd om scholen te 
bouwen voor de kinderen van werk-
nemers in de bedrijven. LC Alkemade 

is blij en trots dat er een mooi 
gebouw is verrezen, gefinancierd 
door sponsoren. De vervolgactie 
is om een extra schoolgebouw 
voor computerlessen te facilite-
ren, onderhoud te plegen en om 
broodnodige boeken en lesmate-
riaal te verzorgen. ■
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Redactie: Tjako Fennema 

650 Kant en klaar opgetuigde kerstboompjes in 
no time uitverkocht
LC Bilthoven 2000 tuigde 650 kerst-
boompjes op en haalde  
€ 7.000 op voor voedselbank en Prin-
ses Maxima oncologisch kinderzie-
kenhuis. De jaarlijkse goede doelen-
actie met dit jaar 650 kant en klaar 
opgetuigde boompjes, was afgelo-
pen december opnieuw een groot 
succes. De met kaarsvetsterren, linten 
en lichtjes versierde blauwsparretjes 
waren verleidelijk om te zien en in no 
time uitverkocht. ■

Ledenontmoetingsdag 110 AN Schoorl
In november hield district 110AN een ledenontmoetings-
dag in Strandhotel Camperduin te Schoorl, waartoe alle 
Lionsclubs uit het district waren uitgenodigd. In Schoorl zit 
je vlakbij de Hondbossche zeewering, met vroeger de drie 
dijken die zowat iedereen zich nog van de aardrijkskundeles 
herinnert: de waker, de slaper en de dromer. Een mooi aan-
knopingspunt voor gouverneur Joost Paijmans. ‘Lions, wij zijn 
de dijk waarachter mensen zich veilig voelen: een garantie 
dat als de nood aan de man komt de Lions pal staan.’ Bijna 80 
Lions en een groepje belangstellenden hadden de weg naar 
hotel Camperduin gevonden, maakten kennis met elkaar, 
hoorden van aansprekende projecten en zaten bij elkaar aan 

tafel. LC Amsterdam Zuidas had een speciale gast meege-
nomen en dat was Barry Reus die aan een spierziekte lijdt. 
Op initiatief van VDG Mark Wijngaarde kreeg Barry een setje 
toegangskaarten voor concerten. En die kwam hij in Schoorl 
in ontvangst nemen.

Voorafgaande aan de ledenontmoetingsdag spraken het 
dagelijks bestuur en de zonevoorzitters elkaar, waarvoor ook 
alle PDG’s (oud-gouverneurs) waren uitgenodigd om, conform 
de regels, de kandidatuur van Wim Meijers van LC Schoorl te 
bespreken. Hij werd met algemene stemmen verkozen tot 2e 
Vice-Districtsgouverneur. ■

Barry Reus met toegangskaarten voor concerten
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D I S T R I C T  A N

Banketstavenactie goed voor 
10.000 kg aardappelen
Voor het zesde jaar op rij heeft LC Hoorn Velius met toenemend succes de actie 
Banketstaven voor aardappels afgerond voor de West-Friese voedselbank. Met 
de opbrengst van 3.500 banketstaven koopt de club bij een lokale boer 10.000 
kg aardappelen. Met de resterende opbrengst van € 2.000 vult de Lionsclub de 
voorraden van de voedselbank aan met rijst, koffie/thee, hagelslag en andere 
houdbare voedingswaren. 

In november labelden Lionsleden de banketstaven met een toelichtende tekst 
over het doel van de actie. De banketstaven, met eerste kwaliteit amandelspijs, 
werden aangeleverd door Bakker Bart die daartoe graag een extra weekend 
in de weer was. De Lions leverden de bestellingen af bij de vele bedrijven, 
gemeenten en particulieren in de regio. Op zijn beurt haalt de boer de komende 
maanden de aardappelen op afroep uit de koelcel en levert die af bij de voed-
selbank.

Voor de langskomende VDG Mark Wijngaarde zat de gebruikelijke vergade-
ring er niet in. Het was meteen de handen uit de mouwen steken in de koude 
sorteerhal waar dozen met bestellingen werden klaargemaakt. Zo kreeg hij deze 
avond een goed beeld van deze kleine, actieve en gemengde Lionsclub. Tevens 
kreeg hij tekst en uitleg over de West-Friese voedselbank, die volledig op vrijwil-
ligers draait. LC Hoorn Velius is zowel bestuurlijk als via de banketstavenactie en 
hulp bij winkelacties bij de voedselbank betrokken. Dankzij deze ondersteuning 
en die van supermarkten en andere bedrijven worden wekelijks 250 voedsel-
bankklanten uit de regio geholpen. ■

De sorteerhal van de West-Friese Voedselbank

Hugo de Moor 
onderscheiden
Guiding Lion Hugo de Moor van de 
Lionsclub Schagen werd onderscheiden 
met de Governors Appreciation Award 
en president Jeroen Baris ontving uit 
handen van de gouverneur het vaantje 
van het multiple district en een voorzit-
tershamer van Hugo de Moor. ■

Charteraanvraag LC Markermeer
In november vierden we de charteraanvraag van de LC Markermeer met een groots 
feest. Onder leiding van gouverneur en ‘guiding Lion’ Hugo de Moor van LC Schagen 
werden de 24 nieuwe leden (23 mannen en één vrouw; een gemengde club dus) 
geïnstalleerd. De 24 nieuwe Lions hadden het feest opgetuigd in de sfeer van de 
hilarische Engelse TV-serie ‘Allo Allo’ en eenieder keek de ogen uit in welk uniform en 
welke nationaliteit de clubleden zich hadden uitgedost. ■

Martin 
Schröder plant 
de laatste Lion 
boom in het 
‘Smulbos’
Luchtvaartpionier Martin Schröder 
plantte in november namens de vijf Li-
onsclubs uit Haarlemmermeer en Lisse 
de laatste hoogstam Ecolette (rode) ap-
pelboom in het Smulbos. Dat ligt nabij 
Schiphol en beslaat een gebied van 30 
hectare waarin verschillende gewas-
sen worden geteeld. Dat biedt nieuwe 
mogelijkheden tot recreatie. Twee jaar 
geleden namen vijf Lionsclubs in Zone 
2B (Haarlemmermeer Host, Haarlem-
mermeer XXY, Haarlemmermeer-
Ringvaart, Schiphol en Lisse, De Oude 
Duinen), initiatief tot het opzetten van 
het Smulbos. Dit in navolging van de 
wereldwijde Lionsactie om meer zorg te 
dragen voor een betere leefomgeving. 
Met de aanplant van de eerste boom 
legden zij destijds de basis voor een bos 
van fruitbomen. Het Smulbos nadert 
met deze aanplant zijn voltooiing. De 
eerdergenoemde Lionsclubs dragen 
de komende vijf jaar nog zorg voor het 
onderhoud van het bos. De (rode) ap-
pelboom Ecolette werd na het planten 
door mevrouw Tineke Schröder met een 
fles appelcider gedoopt en getooid met 
de naam ‘Martin Schröder appelboom’. 
Behalve de bestuursleden en vele 
leden van de deelnemende Lionsclubs, 
gaven ook de zonevoorzitter 2B Harry 
Winnubst, de 1e vicegouverneur Mark 
Wijngaarde en de 2e vicegouverneur 
Wim Meijers acte de présence.■
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Redactie: Astrid Abbing

Opbrengst 
Golftoernooi 
en Corso-avond 
LC Rijnsburg 
Valkenburg 
Zowel het golftoernooi als de corso-
avond 2014, georganiseerd door LC 
Rijnsburg-Valkenburg, had een fraaie 
opbrengst. Met het golftoernooi werd 
er totaal € 2.500 bij elkaar gespeeld 
en dankzij de sponsors, de loterij, de 
bloemenverkoop en de horeca op het 
terras tijdens de corso-avond was er een 
totaal van € 12.000 te verdelen.

Na de maandelijkse vergadering in okto-
ber ontving LC Rijnsburg-Valkenburg de 
vertegenwoordigers van diverse goede 
doelen. Zij kregen uit handen van Willem 
Leeuwenburg een cheque uitgereikt voor 
de ondersteuning van hun werk.

Er werden cheques uitgereikt die bij 
elkaar waren gespeeld tijdens het golf-
toernooi. Jan Zwaan namens Stichting 
De Musketier ontving € 1.000. Hans van 
Delft van Stichting Zonnebloem afdeling 
Rijnsburg kreeg een cheque van € 1.500. 
De opgehaalde € 12.000 van de Corso-
avond werd als volgt verdeeld: Wim Heyl 
van Stichting de Brug Katwijk, een organi-
satie op het gebied van verslavingszorg, 
ontving € 7.000. De World Servants Rijns-
burg, een groep enthousiaste jongeren 
die hun vakantie op een goede manier 
willen besteden, kreeg € 1.500. Het be-
stuur van de Christelijk Gym- en dansver-
eniging DWS uit Rijnsburg - die al bestaat 
sinds 1923 - kreeg € 2.000. Tot slot mocht 
Arjan Dronkert van Stichting Duchenne € 
1.500 in ontvangst nemen. ■

LC Soetermare zet Familie verblijf 
Lange Land in kerstsfeer
Van LC Soetermare ontving huismanager 
Gwen Moerkamp, van Stichting Familie-
verblijf Lange Land, kerstversiering voor 
het familieverblijf in Zoetermeer. Na een 
collecte onder de leden van de Lionsclub 
kon de nieuwe kerstboom inclusief ver-
sieringen aan het familieverblijf worden 
aangeboden.

Samen met de vrijwilligers van het 
Familieverblijf hebben leden van Lions-
club Soetermare de huiskamer van het 
familieverblijf in kerstsfeer gebracht. Het 
Familieverblijf is een thuis voor ouders en 
familieleden van ernstig zieke kinderen. 
Daarnaast staat het Familieverblijf open 
voor patiënten die een dagbehandeling 
ondergaan. Gwen Moerkamp was verheugd over de kerstversiering: ‘Ons Familiever-
blijf ontvangt geen overheidssteun en is geheel afhankelijk van donaties, sponsorbij-
dragen en acties. Deze prachtig versierde kerstboom is een mooie geste.’

Margot Hofland, een van de initiatiefnemers, benadrukt het belang van dit Familie-
verblijf: ‘De vrouwen van onze Lionsclub weten als geen ander hoe verschrikkelijk het 
is als je kind in het ziekenhuis ligt en je niet dichtbij kunt zijn. De mogelijkheid en de 
huiselijke omgeving van dit Familieverblijf is dan belangrijk. Wij hopen dat de logés 
door deze versieringen toch de kerstsfeer voelen.’ (www.familieverblijf.com) ■

Eerste Lions Charity Dinner 
Zevenhuizen groot succes
Vrijdag 21 november werd op het 
Land van Belofte in Moerkapelle het 
eerste Lions Charity Dinner gehouden, 
georganiseerd door de LC Zevenhui-
zen. In totaal namen 94 mensen deel 
aan dit event waarvoor per couvert € 
125 moest worden neergeteld. Maar 
dat was goed besteed geld. Allereerst 
is dineren op het landgoed Land van 
Belofte aan de Herenweg in Moer-
kapelle al een bijzondere gebeurte-
nis. Voorafgaand aan het diner kon 
men deelnemen aan een wijn- en/of 
whiskyproeverij. Vervolgens werd een 
kwalitatief goed diner uitgeserveerd, 
dat werd verzorgd door restaurant de 
Viergang in Zevenhuizen. Het Rotter-
damse trio De Flamingo’s droeg met 
een origineel programma bij aan de 
sfeer tijdens het Charity dinner. 

Na afloop van de avond kon een che-
que worden overhandigd met daarop 
een bedrag van € 5.000. Dit bedrag 
komt ten goede aan onder meer de 
Stichting Haarwens, Make a Wish, 
Leger des Heils en de Zonnebloem. De 
Lionsclub Zevenhuizen heeft daarmee 
een nieuwe vitale activiteit weten te 
starten. ■

Gwen Moerkamp zet de piek op de boom 

van het Familieverblijf 

De cheque met € 5.000 voor diverse 

goede doelen

Tijdens de clubavond werden de  

verschillende cheques uitgereikt
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LC Krimpen a/d IJssel met drie acties in december

December is voor de LC Krimpen aan 
den IJssel van oudsher de maand 
van  fondsenwervingsacties voor het 
goede doel: de traditionele Lions 
Kerstbingo en de Lions Wijnactie. 
Daar is dit jaar een derde actie 
bijgekomen het inzamelen van DE-
waardepunten voor koffie voor de 
voedselbank. 

Op 18 december vond de Lions Kerst-
bingo plaats. Gedurende tien spelron-
des konden de deelnemers fantastische 
prijzen winnen. Pieter van den Berg 
van de organiserende commissie: ‘De 
opbrengst van onze kerstbingo komt 
voor de tiende keer in successie vol-
ledig ten goede aan de Belbus Krimpen. 
En dankzij de medewerking van veel 

Krimpense winkelbedrijven, particulie-
ren en instellingen is het weer een waar 
prijzenfestival geworden.’

Daags na de kerstbingo verkochten 
leden van de Lionsclub wijn aan het 
winkelend publiek tijdens de kerstmarkt 
in Winkelcentrum Crimpenhof. Het 
grootste deel van de opbrengst van 
deze actie is bestemd voor de Voedsel-
bank Krimpen aan den IJssel. Kees Burg-
graaf, licht toe: ‘Deze publieksverkoop 
is de afsluiting van de wijnactie. Diverse 
relaties hebben meer dan 1.100 flessen 
wijn afgenomen, voor hun kerstpakket-
ten en relatiegeschenken.’

Nieuw dit jaar is de actie, waarbij de 
Lionsclub DE-waardepunten inzamelt. 
Aad de Waard: ‘Het ging fantastisch. 
Nog geen week na de start stond de 
teller al op meer dan 45.000 punten. En 
omdat Douwe Egberts het totaal aantal 
ingezamelde punten met 15% ver-
hoogt, is dat nu al goed voor ruim 100 
pakken koffie voor de voedselbank. Dat 
belooft wat!’ ■

LC Voorschoten regelt ADO Clinic met veiling voor 
het goede doel
De veiling die LC Voorschoten tijdens 
Het Weekend van Voorschoten hield 
voor Stichting Voorschot, leverde een 
bedrag van €10.000 op. Er werd flink 
geboden onder andere op een ADO 
Den Haag clinic bij Voorschoten ‘97. 
Op 26 november werd deze clinic 
gehouden. Het E-team van SJZ uit 
Zoeterwoude had via een anonieme 
bieder het lot bemachtigd. Lionslid 
Peter le Clercq heeft contact met hen 
gezocht en een groot aantal F-teams 
van Voorschoten’97 de mogelijkheid 
geboden om deel te nemen aan deze 
bijzondere en sportieve middag. 

In totaal konden 89 kinderen in 
diverse spelvormen hun voetbal-
techniek aanscherpen. Naast de 
vrijwilligers die de spelvormen 
begeleiden, waren er ook drie spelers 

van ADO Den Haag. Topscoorder 
van de eredivisie Michiel Kramer en 
de middenvelders Hector Hevel en 
Mathias Gehrt speelden samen met 
de kinderen wedstrijdjes. Na ruim 90 
minuten waren de meeste spelertjes 
moe en voldaan en gingen ze met de 
spelers op de foto. En er was gelegen-

heid om de handtekening van hun 
idool te bemachtigen. Zowel Pauline 
Hillen van Stichting Voorschot als Erik 
Heidemann als vicevoorzitter van LC 
Voorschoten waren onder de indruk 
van hoeveel plezier de kinderen 
hadden tijdens deze mooie clinic van 
ADO Den Haag. ■

89 kinderen genieten tijdens de ADO Clinic

Dozen wijn staan klaar om te worden uitgeleverd
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Fundraising anno 2015…
Traditioneel doen Lionsclubs aan 
fondsenwerving via grote acties. 
Met kerst verkopen we wijn en zijn 
er galadiners, in het voorjaar spe-
len we golf en in het najaar rijden 
we autorally’s. Tussendoor houden 
we eendjesraces en concerten met 
sponsorbijdragen. Niets mis mee, 
maar de tendens is dat het animo 
minder wordt en de bijdragen afne-
men. Tijd voor nieuwe initiatieven 
fondsenwerving anno 2015!

Een prachtig initiatief van LC Voorburg 
is het inzamelen van de DE-waarde-
punten. Het kost de deelnemer niets, 
iedereen heeft tenslotte wel wat punten 
in de keukenla liggen. De inzamelboxen 
leveren aandacht op voor de club en 
zowel het regionale nieuws als de 
landelijke pers berichten over de Lions. 
Vorige jaar werden er miljoenen punten 
ingezameld waarmee 100.000 pakken 
koffie voor de voedselbank konden 
worden gedoneerd. In 2014 deden er 
94 Leo en Lionsclubs mee en waren er 
600 inzamelpunten over het hele land 
verspreid. Ruim 15 miljoen punten zijn 
er alweer binnen op het moment van 
schrijven van dit artikel. Fundraising 
zonder geld, maar met grote impact.

Een kleinschalig voorbeeld is inzamelen 
via de statiegeldbonnen. Dit wordt je 

als club bij sommige supermarkten wel 
heel eenvoudig gemaakt. LC Ypenveen 
meldde zich bij de bedrijfsleider van de 
Jumbo. De automaat werd geprogram-
meerd met het logo van de club. Als de 
klant op de knop doneren drukt, wordt 
het statiegeld bijgeteld en een bon 
met het club logo erop geprint. Leuker 
kan deze gratis reclame haast niet zijn! 
Na een afgesproken periode wordt de 
balans opgemaakt en het gedoneerde 
bedrag direct uitgekeerd. In de drukte 
rondom de feestdagen kan deze simpe-
le actie oplopen tot honderden euro’s.

Tenslotte ontstond bij LC Voorburg 
Prinses Marianne een nieuwe variant 

van fundraising bij de opzet van een 
theatermiddag. Een Goede Doelen 
Krant als bijlage bij de weekkrant met 
een oplage van 49.000 exemplaren. In 
de Goede Doelen Krant stonden de drie 
goede doelen, voor wie de club dit jaar 
geld bij elkaar wil brengen, centraal: SEV 
G(ehandicapten)-voetbal, het Prinses 
Beatrix Spierfonds en Stichting Trias 
Leidschendam-Voorburg. Zij kwamen 
in de Goede Doelen Krant ruim aan 
het woord. Naast het voorwoord van 
de burgemeester en de clubpresident, 
schreven clubleden waarom zij Lion zijn 
en wat hun drijfveer is. Alle clubprojec-
ten waaronder Naambadges voor KiKa, 
de Open Monumenten Dag, NLdoet 
en de Vredesposterwedstrijd werden 
belicht, waarmee de club als het ware 
verantwoording aflegt over alles wat zij 
ondernemen aan de inwoners van hun 
gemeente.

De Goeden Doelen Krant was met een 
opbrengst van € 4.800 een doorslaand 
succes. Een win-win-situatie voor 
iedereen. Extra geld voor de goede 
doelen, ondernemers die hun betrok-
kenheid bij de samenleving tonen en 
LC Voorburg Prinses Marianne ziet een 
wens uitkomen.

Wees creatief en laat de redactie weten 
hoe jullie club in Fundraising aanpakt in 
2015! ■De DE-waardepunten haalde de landelijke pers

Reclame voor je club en het goede doel op de flessenautomaat

De Goede Doelen krant laat zien waar 
de Lions voor staan
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Ooststellingwerf stopt met Voorjaarsfair 
De 15e Voorjaarsfair van Lionsclub Ooststellingwerf blijkt 
de laatste te zijn geweest. Wat in 1998 begon als een klein 
evenement op De Doevekaamp in Oldeberkoop, groeide 
in 15 jaar uit tot een fair met een zeer hoog aanzien onder 
standhouders en publiek. Hoewel de Lions veel plezier 
beleefden aan de organisatie, ging het om geld voor goede 
doelen, zowel regionaal als internationaal. De Voorjaars-
fair was voor menig fair een voorbeeld. Andere clubs en 
professionele organisatoren kwamen naar Oldeberkoop om 
inspiratie op te doen. De laatste jaren zijn er in heel Noord 
Nederland vele vergelijkbare evenementen ontstaan. Dat 
had zijn weerslag op de bezoekersaantallen. Tijd voor iets 
anders dus. Er is met verschillende partijen gesproken over 
de mogelijkheid om de Voorjaarsfair over te dragen. Er werd 
echter geen geschikte kandidaat gevonden. 

Lionsvoorzitter Hans Duym: ‘We hebben veel plezier beleefd 
aan de Voorjaarsfair, maar we zijn er aan toe om iets nieuws 
te ondernemen, iets wat beter bij de huidige tijd past. Ik wil 
heel graag alle bezoekers, standhouders en ieder die verder 
bij het succes van de Voorjaarsfair betrokken was hartelijk 

bedanken.’ De Lionsclub beraadt zich op nieuwe activiteiten 
bijvoorbeeld met het vervullen van lokale wensen uit het 
hulpfonds Ooststellingwens. ■

Na 15 jaar gezelligheid en fraaie opbrengsten stopt de  

Voorjaarsfair (Foto: Piet Bosma) 

‘Ik ben super trots op mijn district’
‘Van het geld dat door de districten bijeen is gebracht voor de 
strijd tegen ebola, komt bijna de helft uit BN110.’ Gouverneur 
Geert Jan Wijnbergen probeert het zelfs niet om zijn trots te 
verbergen. ‘Wij hebben er hard voor gewerkt en mede dankzij 
de inzet van de districtssecretaris en –penningmeester én de 
zonevoorzitters is het bij ons zo’n succes geworden. Wij hebben 
elke club benaderd, gemaild en na gebeld. Ik ben echt super 
trots op mijn district.’ 

Daags na de nationale conventie waarop de cheque ter waarde 
van € 60.000 werd overhandigd aan het Rode Kruis, zit Wijnber-
gen nog vol van de geslaagde actie. ‘Het geld gaat voor de volle 
100 procent naar het doel zelf. Er blijft letterlijk geen cent achter 
voor overheadkosten. Dat is met het Rode Kruis afgesproken,’ zo 
vertelt hij enthousiast.  

Voorlichting
Het geld wordt besteed aan voorzieningen om de slachtoffers 
effectief te kunnen isoleren en aan voorlichting. Er wordt wel 
eens getwijfeld aan het nut van voorlichting. Gebruiken en 
gewoontes in die landen zijn sterker dan de goed bedoelde ad-
viezen, zo wordt dan gezegd. Wijnbergen: ‘Seku Kromah is een 
Lion van Kollum Lits en Lauwers. Deze man komt oorspronkelijk 
uit Liberia en heeft mij overtuigd van het nut van goede voor-
lichting. Niet door folders, maar door mensen ter plekke. Zo was 
het daar de gewoonte als een stamoudste overleed het stoffelijk 
overschot te wassen en het gebruikte water over kinderen uit 
te gieten om de wijsheid van de dode op de kinderen over te 

brengen. Je snapt wat er gebeurt als een stamoudste aan ebola 
overlijdt. Vreselijk. Dat kan voorkomen worden door voorlich-
ting door mensen die vertrouwd worden en dat is precies wat 
het Rode Kruis doet. Echt elke euro wordt zo nuttig besteed.’

Lokaal
Ebola is van de voorpagina’s verdwenen, maar de epidemie is 
zeker niet over haar hoogtepunt heen. ‘Het is zo goed dat wij 
in actie zijn gekomen. Enkele clubs opteerden liever voor een 
lokaal goed doel. Maar mijn vrouw zei terecht: ‘Als wij nu niets 
doen, dan wordt het binnenkort vanzelf een lokaal doel. Daar 
moet je toch niet aan denken.’ ■

Een vrijwilligster geeft in een dorp in Guinea voorlichting om  

ebolabesmetting te voorkomen 
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Veel bezoek en een mooie 
opbrengst
Met 3.000 bezoekers op de fair was de organisatie van de Lionsclub Skiramere 
Slochteren dik tevreden. Maar de zesde Culinair was ook financieel een groot 
succes. Het netto resultaat bedroeg € 25.000. Dit bedrag is op vrijdag 12 
december overhandigd aan de vier goede doelen van deze fair: de Fraeyle-
maborg (€ 10.000) en de drie voedselbanken in de provincie Groningen (per 
voedselbank € 5.000). De Fraeylemaborg gebruikt dit geld om de druiven- en 
vijgenkas te restaureren. De drie voedselbanken hebben een andere doel. In 
Nederland leeft meer dan een miljoen mensen onder de armoedegrens. De 
voedselbanken helpen deze mensen door ze tijdelijk te voorzien van voed-
selpakketten. Door deze gift konden de drie voedselbanken weer heel wat 
mensen (extra) blij maken tijdens de komende feestdagen. ■

40-jarige 
schenkt  
basisscholen  
€ 8.000
Acht basisscholen uit de gemeenten 
Oldambt en Bellingwedde hebben 
ieder een prijs van € 1.000 in ontvangst 
mogen nemen van de Lionsclub Win-
schoten voor hun eigen schoolplan.

De Lionsclub Winschoten bestaat dit 
jaar veertig jaar en zet zich al net zo 
lang in voor goede, lokale doelen. Ieder 
jaar wordt er een thema gekozen. In 
2014 was dat het thema jeugd. Er werd 
een wedstrijd uitgeschreven onder 
alle basisscholen. De leerlingen van de 
bijna 30 scholen mochten zelf plannen 
verzinnen en uitwerken om hun school 
en/of omgeving beter, mooier of leuker 
te maken. 

Er werd vervolgens geknipt en geplakt, 
er zijn foto’s gemaakt, collages gecre-
eerd en druk overlegd over de plannen 
ter verfraaiing van pleinen en terrei-
nen, voetbaldoeltjes, pannakooien, 
moestuinen en kantines. Uiteindelijk 
resulteerde dit in acht geweldige 
inzendingen die alle voor hun inzet zijn 
beloond. De Waterlelie uit Winschoten 
maakte zelfs een complete maquette 
van het schoolpleinplan. Reden voor de 
Lions om ze op dinsdag 11 november 
persoonlijk het goede nieuws te bren-
gen. De andere winnaars waren twee 
scholen uit Oostwold, een uit Blijham, 
een uit Scheemda, een uit Heiligerlee 
en nog twee uit Winschoten. ■

Leerlingen OBS De Waterlelie Winschoten 

zijn dolblij met hun prijs

Groningen Zuid werft succesvol
Om vergrijzing en op termijn uitsterven te voorkomen, besteedt LC Groningen Zuid 
veel aandacht aan het werven van nieuwe leden. Vroeger deden zij dat op de traditi-
onele manier: mensen in hun kennissenkring voordragen. Die aanpak leverde op een 
gegeven moment onvoldoende resultaat op. Bovendien wilden zij zich transformeren 
van pure mannenclub naar een gemengde club. Daarom is er sinds twee jaar een 
andere aanpak bedacht. Die werkt als volgt. 

In mei organiseren ze een aparte ‘ledenwerfdag’ op een zaterdagmiddag: ‘We gaan 
dan naar het Clubhuis aan het Paterswoldsemeer, huren wat zeilboten en regelen een 
BBQ met een borrel. Daarvoor versturen we ruim uitnodigingen rond en iedereen 
mag kennissen meenemen. Dat levert altijd veel belangstellende op, die ter plekke 
en in een ongedwongen sfeer kunnen kennismaken met de Lions. Onze president 
vertelt enthousiast dat we een reuze leuke club zijn en dat men van harte welkom is 
om op een paar clubavonden eens wederzijds kennis te maken.’ Dit is een succesvolle 
aanpak die vorig jaar drie nieuwe (heren)leden opleverde en dit jaar vijf dames. ■

In een gezellige atmosfeer is het goed leden werven
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Rooie Rinus en 
Pé Daalemmer 
vermaken 
Westerkwartier
Zaterdagavond 22 november was 
het ouderwets gezellig in Zaal Balk in 
Zuidhorn. Rooie Rinus en Pé Daalemmer 
traden op tijdens het theaterdiner dat 
door de Lionsclub Westerkwartier werd 
georganiseerd en brachten in een volle 
zaal met ruim 200 enthousiaste aanwezi-
gen veel van hun klassiekers ten gehore. 
Lionsclub Westerkwartier had de avond 
georganiseerd om geld in te zamelen 
voor een aantal goede doelen. Naast 
het optreden van Rooie Rinus en Pé 
Daalemmer werd ook een veiling ge-
houden van beschikbaar gestelde stuk-
ken. De opbrengst is als volgt verdeeld.
€ 1.000 kreeg de Stichting Tsjernobyl-
kinderen. Deze stichting geeft kinderen, 
die wonen in het radioactief besmet 
gebied van Tsjernobyl in Wit-Rusland, 
een langer verblijf in Nederland.
€ 1.000 kreeg de stichting De Brug die 
sport en beweging stimuleert voor men-
sen met een verstandelijke beperking. 
Zij sturen twee zwemmers naar de Spe-
cial Olympics  van 2015 in Los Angeles.
€ 2.500 ging naar de stichting Tuma Viela, 
actief in Ghana, en eenzelfde bedrag 
naar  de stichting Madalief, actief op Ma-
dagaskar. Beide stichtingen werken aan 
het verbeteren van de toekomstkansen 
voor de jeugd en zijn initiatieven uit het 
Westerkwartier. Ze worden structureel 
door de Lions van het Westerkwartier 
voor meerdere jaren ondersteund. ■

Ouderen getrakteerd op 
kerstdiner 
Leden van de Lionsclub Wolvega e.o. 
vervoerden dinsdagavond 16 de-
cember ouderen naar een Kerstdiner. 
Ook werden twee Griffioenbussen 
voor speciaal vervoer ingezet om 
enkele ouderen uit Heerenveen te 
halen.  
De 35 ouderen werden in Van der 
Valk Hotel Wolvega getrakteerd op 
een heerlijk kerstdiner. Het hotel is 
één van de Van der Valk-vestigingen 
die jaarlijks voor de Kerst een groep 
ouderen ontvangt. Dat gebeurt in 
samenwerking met het Nationaal 
Ouderenfonds. Voor veel ouderen 
is december een extra moeilijke maand.  In 2003 werd daarmee begonnen. 
De ouderen die daarvoor in aanmerking komen, worden via organisaties als 
de Thuiszorg, Timpaan Welzijn, het Rode Kruis, De Zonnebloem en de kerken 
gelokaliseerd en uitgenodigd. Marinus Stuiver uit Wolvega coördineert dit voor 
Weststellingwerf en Heerenveen, samen met enkele vrijwilligers. ■

Rooie Rinus en Pé Daalemmer

Gastvrij en behulpzaam ontvangt Lion 

Frank Zeinstra de gasten (Foto: Lenus 

van der Broek

‘Heerlijk om te zien hoe de meisjes 
straalden’
De stichting de Vrolijkheid was dinsdag 
30 september de grote winnaar. Deze 
stichting, die zich inzet voor kinderen 
in het asielzoekerscentrum Burgum 
(AZC), kreeg een cheque van € 500 van 
Lionsclub Kollum, Lits en Lauwers. Ook 
kreeg de bibliotheek van het AZC een 
grote hoeveelheid kinderboeken die 
resteerden van de jaarlijkse boeken-
markt. 

Jan Schaafsma, Frank Beks, Martin 
Wiersma en Seku Kromah vertegen-
woordigden de Lions en waren onder 
de indruk van het werk van de Vrolijk-
heid. Inmiddels heeft de stichting het 
geld goed besteed. Voorzitster Geja de Vries: ‘Dankzij het geld hebben wij een gewel-
dige modeshow kunnen organiseren met kleding die door de meisjes van het AZC zelf 
is gemaakt. Op een echte catwalk showden de meisjes hun creaties. Heerlijk om te zien 
hoe zij straalden.’ 

Een paar weken later kwamen de noordelijke Lions weer in actie. Op 11 oktober werd 
tijdens de jaarlijkse oogstdag in Buitenpost in de grootste kruidentuin van Europa, de 
Kruidhof, hutspot en soep gemaakt en verkocht. De opbrengst van € 300 is door Lion 
Seku Kromah, afkomstig uit Afrika, persoonlijk verdubbeld en is bestemd voor de bestrij-
ding van ebola. Het geld is overhandigd aan districtsgouverneur Geert Wijnbergen. ■

Lionslid Seku Kromah, een bewoner van het 

asielzoekerscentrum en rechts Geja de Vries 

van de stichting de Vrolijkheid.
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Lions Leusden 
bezorgen 
kinderen 
voedselbank 
een leuke 
Sinterklaas
Ook dit jaar mocht Sinterklaas namens 
de Lionsclub Leusden winkelen bij In-
tertoys Leusden om prachtige cadeaus 
aan te schaffen voor de kinderen tot en 
met 12 jaar van ouders die zijn aange-
wezen op de voedselbank. De Sint deed 
zijn uiterste best om voor iedereen iets 
moois uit te zoeken. De pieten hebben 
alle cadeaus ingepakt en voorzien van 
een gedicht. De cadeautjes zijn overge-
dragen aan de voedselbank die ervoor 
zorgde dat deze op de juiste plekken 
terecht kwamen. ■

Het roer gaat om bij LC Barneveld
Na enkele jaren noeste arbeid om 
nieuwe leden te werven besloot de 
Lionsclub Barneveld een grote slag te 
slaan. In het kader van het vernieu-
wingstraject ‘Lions 2.0’ werd de club 
omgevormd tot een gemengde club. 
In april 2014 werd een groot aantal 
potentiele leden uitgenodigd op een 
feestelijke avond te worden geïnfor-
meerd over de doelstellingen van de 
Lions en de activiteiten van de LC Bar-
neveld in het bijzonder. Vele positieve 
reacties waren het gevolg.

Het resultaat van deze avond werd op 
1 oktober 2014 heel duidelijk zicht-
baar toen president Arthur de Jonge 
drie vrouwen en een man tegelijk 
mocht installeren. Jeanine van He-
mert, Lisette Mulder, Annemiek Pan-
huis en Gerbrand Goede ontvingen 
de oorkonde en het welkomstpakket 
uit handen van de president. In zijn 
toespraak gaf De Jonge aan dat deze 
aanpak voortreffelijk heeft gewerkt 
en zeker voor herhaling vatbaar is. 
Gefeliciteerd, LC Barneveld! ■

Apeldoornse Lions steken handen 
uit de mouwen voor en bij  
zorgboerderij De Oldenhof
Zaterdag 18 oktober 2014 was een stralende zomerse herfstdag. Een aantal van de 
Lions van LC Apeldoorn verzamelde zich bij de zorgboerderij De Oldenhof in Loenen. 
Na de ontvangst met koffie en koek gingen de Lions aan de slag om een moestuin in 
te richten: gras steken, bemesten, hek erom heen , inzaaien. Meegenomen werden 
spade’s, batsen, materialen en vooral ‘spierballen’. Bij de lunch was de klus geklaard.

Na de lunch een oefening in teambuilding. Een merrie dat laten doen wat je voor 
ogen hebt: tussen twee touwen door en slalommen om enkele pionnen terwijl je zelf 
buiten de touwlijnen blijft. Het lukte wonderwel. De leidster zag een goed functio-
nerend Lions-team! Deze oefeningen worden ook gebruikt bij jongeren met autisti-
forme aandoeningen of kinderen die anderszins hulp nodig hebben. Een geslaagde 
dag bij en ten bate van De Oldenhof. ■

Lions van LC Apeldoorn richten een moestuin in

LC Barneveld: Een trotse president 

tussen de nieuwe leden

President LC Leusden Hans de Heer 

overhandigt de cadeaus aan Henk van de 

Woude van de Voedselbank
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LC Deventer op de bres 
voor talentvolle jongeren
Op zondag 9 november 2014 werd een heel bijzonder concert 
gehouden in de mooie dorpskerk van Wilp, dat Lionsclub 
Deventer organiseerde. Daar traden op violiste Rosanne Philip-
pens en het Britten Jeugd Strijkorkest onder leiding van Loes 
Visser. Ze speelden werken van Mozart, Barber, Suk, Chausson 
en Strawinsky. Een bomvolle kerk genoot van deze indrukwek-
kende uitvoering.

De opbrengst van het concert gaat naar het TalentOntwikke-
lingsFonds Deventer (TOF). De stichting TOF biedt kansen aan 
jonge zeer talentvolle mensen uit de gemeente Deventer, die 
uitblinken op het gebied van de kunsten, maar in hun eigen 
omgeving niet of nauwelijks de gelegenheid hebben - en waar 
tevens de financiële middelen ontbreken - om hun talent verder 
te ontwikkelen. Talenten van breakdance tot ballet, van het ont-
werpen van games tot het maken van gedichten, van keramiek 
tot mode. Een doel dat de aanwezigen zeer aansprak. ■

Polo & Country Fair in 
Putten krijgt wellicht 
een vervolg
Meer dan 500 bezoekers hebben in het weekend van 
20 en 21 september genoten van de Polo & Country 
Fair die LC Putten Arkemheen, in samenwerking met de 
polo Club Midden Nederland, organiseerde. Een try-out 
die zeer succesvol genoemd mag worden en om een 
vervolg vraagt. 

De bezoekers zagen in de bosrijke omgeving van Stal 
Lozeman in Putten spectaculaire polowedstrijden in 
een unieke landelijke omgeving. De polopaarden en 
hun behendige ruiters, onder wie ook professionele 
Argentijnen, schoten met soms een snelheid van 60 
kilometer per uur langs de toeschouwers die, op stro-
balen gezeten, genoten van het fascinerende polospel. 
Een commentator legde via de microfoon de spelregels 
uit en gaf aan wat er op het veld - lengte 300 meter 
- gaande was. Voor velen was dit een eerste kennisma-
king met het polospel. 

Na afloop konden de bezoekers zich nuttig maken 
met het gezamenlijk aandrukken van de losgetrapte 
graspollen, het zogenaamde treading. De opbrengst 
gaat naar een nog nader te bepalen goed doel. De 
samenwerking van de Lions met de Polo Vereniging is 
zo positief verlopen dat dit evenement naar beider me-
ning mag uitgroeien tot een jaarlijkse traditie, waarbij 
per jaar een goed doel wordt ondersteund. ■

Het Britten Jeugd Strijkorkest o.l.v. Loes Visser, met violiste Ro-

sanne Philippens

Oldenzaalse Lions zetten schouders onder unieke 
Herdenkingstuin
In het centrum van Oldenzaal wordt op 
4 mei a.s. een unieke Herdenkingstuin 
geopend. Schaamte over hoe is omge-
gaan met de herinnering aan vermoor-
de Joodse stadgenoten inspireerde 
Lionslid en architect Wim Stegeman 
er lang geleden al toe de gemeente 
een idee voor te leggen. Er werd niets 
mee gedaan. Maar in 2013 heeft de 
LC Oldenzaal zich ontfermd over het 
sluimerend voortlevende gevoel dat 
de herdenking van het oorlogsleed in 
Oldenzaal een stevige opwaardering 
verdiende. 

De Lions bestemden de opbrengst van 
hun jaarlijkse haringparty - € 20.000 - als 
beginkapitaal voor een Stichting Herden-
kingstuin. Lions zijn fondsen gaan wer-
ven en de politiek van Oldenzaal gaan 
bewerken. Inmiddels dragen vele andere 
organisaties bij aan het zo’n € 400.000 
kostende project. Er komt nu een tuin 
- op de plek van de vroegere synagoge 
- met twee monumenten voor omge-
komen burgers en militairen en voor de 
63 vermoorde Oldenzaalse Joden en 6 
Sinti. De aanhouder wint: een lofwaardig 
initiatief van de Lionsclub Oldenzaal! ■

Leden van LC Oldenzaal in actie bij het ver-

plaatsen van de herdenkingszuil
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‘Snoei voor Leven’, taxusactie LC Oost Achterhoek

Afgelopen zomer heeft LC Oost Ach-
terhoek in twee weekenden 17 ton 
snoeisel van de Taxus (Taxus baccata) 
ingezameld. Voor 300 kankerpatiënten 
biedt dit perspectief op een behande-
ling met het zeldzame middel Taxol. Bo-
vendien heeft deze snoeiactie € 8.000 
opgeleverd voor de Stichting KiKa. De 
actie kon rekenen op veel sympathie bij 
de inwoners van de oostelijke Achter-
hoek. Zij werkten dan ook massaal mee. 
Iedereen kent immers wel iemand die 
met deze ziekte is geconfronteerd.

Deze Taxus baccata wordt in West 
Europa vaak aangeplant als afscheiding 
van tuinen in de vorm van een haag. De 
plant is zeer giftig en wordt ook Venijn-
boom genoemd. Bij boeren gevreesd 
vanwege haar dodelijke werking onder 
vee. In de VS werd in de 70’er jaren van 
de vorige eeuw bij toeval ontdekt dat de 
naalden van deze taxus een geneesmid-
del bevatten. Nader onderzoek leerde 
dat Taxol goede resultaten opleverde bij 

patiënten met borst- en prostaatkanker. 
Inmiddels heeft het geneesmiddel een 
prominente plaats in de behandeling 
van beide kankersoorten.

Anno 2014 is het nog steeds niet gelukt 
het middel synthetisch te produceren, 
maar is het alleen te verkrijgen uit 
biologisch materiaal. Het is ongelooflijk 
dat een dergelijk hoogwaardig product 
in de vorm van afval op de vuilnisbelt 
verdwijnt. Voor de LC Oost Achterhoek 
de reden om deze actie te beginnen 

in samenwerking met Tuinderij Van 
Ooijen. Omdat het snoeisel ook een fi-
nanciële waarde vertegenwoordigt kon 
de club de Stichting KiKa ondersteunen 
in haar strijd tegen kanker bij kinderen. 
Een fantastisch project. Daarom ook zul-
len de Lions ook volgend jaar weer vol 
enthousiasme aan de slag gaan. ■

Goede doelen blij met opbrengst benefietdiners en 
veiling LC Nijkerk
Lionsclub Nijkerk heeft met de organisatie van benefiet-
diners ‘Proef de herfst’ en een veiling tijdens de diners een 
prachtig bedrag van € 11.500 bijeengebracht. De Stichting 
Oud Nijkerk en de Stichting IJzersterk toonden zich zeer 
verheugd. De Stichting Oud Nijkerk stelt zich ten doel om 
de cultuurhistorische geschiedenis van Nijkerk levend te 
houden en meer toegankelijk te maken voor een breed 
publiek. Onlangs is gestart met de inrichting van het nieuwe 
Museum Oud Nijkerk. De Stichting IJzersterk is opgericht ter 
bevordering van onderzoek naar een weinig voorkomende 
erfelijke stofwisselingsziekte (NBIA) en de ondersteuning 
van patiënten ■ Het benefitdiner van LC Nijkerk

Om broei tegen te gaan, moet 

het Taxussnoeisel regelmatig 

omgegooid worden 

Snoeien van de Taxushaag. Dit moet rondom 

de langste dag van het jaar gebeuren, dan is de 

concentratie van de medicinale stof het hoogst

LC Oost Achterhoek: Taxus snoeien en verzamelen
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Laaggeletterdheid, de schaamte voorbij 
Op de internationale conventie in 
Hamburg juli 2013 prees Prinses 
Laurentien het Reading Action Pro-
gram. Vele Lionsclubs meldden zich 
sindsdien aan bij de Stichting Lezen 
& Schrijven. Anderen werden lid van 
het Bondgenootschap tegen laagge-
letterdheid en weer anderen hebben 
deelgenomen aan masterclasses. 
Lionsclub Midden Betuwe ging aan 
de slag en enkele laaggeletterden 
zijn inmiddels de schaamte voorbij en 
lezen nu.

Aan het woord is Marc Jansen van LC 
Midden Betuwe. Samen met zijn club 
en de Stichting Lezen & Schrijven 
heeft hij in de gelijknamige gemeen-
te een Bondgenootschap voor laag-
geletterdheid gevormd. ‘Tussen Rijn 
en Waal lezen we allemaal’ is hun slo-
gan. Tezamen met taalambassadeur/
ex-laaggeletterde Jos Niels, zijnde 
een bloemist-winkelier uit de regio, 
hielden zij presentaties op scholen, 
in dorpsraden en bij de media. De 
officiële start van de actie Laaggelet-
terdheid was tijdens de Week voor de 
Alfabetisering in september 2013. De 
bekende Jan Terlouw was een van de 
vele aanwezigen. 

Voorleesvrijwilligers uit de Lionsclub, 
uit de Rotaryclub en uit het netwerk 
werden gevonden. Tegelijkertijd 
werkte het Bondgenootschap aan 
een ‘basisinfrastructuur’, zoals web-
site, organisatie en netwerkstructuur. 
Vervolgens is een actieplan gestart 
dat gericht is op het verwerven van 
vaardigheden der Bondgenoten en 
het verdiepen van de betrokkenheid. 
Professionals en getrainde vrijwil-
ligers trekken samen op. Op een 
der scholen is voorlezen begonnen, 
anderen volgen. De eerste volwassen 
deelnemers aan de cursus ‘eenvoudig 

communiceren’ zijn erg enthousiast. 
Laaggeletterden moeten een grote 
stap zetten om met hun beperking 
voor de dag te komen. Het blijkt dat 
wanneer het vertrouwen van enkelen 
gewonnen is, anderen volgen. Het 
duurt wel even voor zij de schaamte 
achter zich gelaten hebben. Marc 
zegt: ‘Vanuit de gedachte van We 
Serve en Samen Lions voor iedereen 
Lions is dit een klus die je midden in 
de samenleving zet. Laaggeletterden 
en hun omgeving zijn ongelooflijk 
dankbaar dat Lions dit initiatief 
namen. ■

Kerst- en Wildfair bij LC Renkum Airborne
Lionsclub Renkum Airborne verzorgde 
op 7 december voorde derde keer een 
geweldige Kerst- en Wildfair op kasteel 
Doorwerth te Doorwerth. Vijftig expo-
santen uit het hele land presenteerden 
hun specialiteiten. Je kon genieten 
van culinaire specialiteiten, lifestyle, 
wijn, mode, muziek, kunst en cultuur. 
Er was verschrikkelijk veel te zien en te 
koop in deze sprookjesachtige kastee-
lambiance. Meer dan 1.500 bezoekers 
passeerden de entree. Bij het opmaken 
van de balans bleek er € 12.500,- onder 
de streep te staan, die ingezet worden 
in Zorgboerderij de Willemshoeve en in 
woongroep De Winkelsteegh. ■

Startbijeenkomst Bondgenootschap tegen laaggeletterdheid

Kerstmarkt 2014 Renkum Airborne
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LC Helden wijzigt naam 
in LC Peel en Maas
Onlangs heeft LC Helden haar naam gewijzigd in LC Peel en 
Maas. Deze nieuwe naam is het gevolg van de fusie van de 
gemeenten Helden, Kessel, Meijel en Maasbree. De Lionsclub 
heeft leden uit de hele gemeente Peel en Maas en besloot 
daarom tot naamswijziging. ■

LC Maastricht 
Euregio organiseert 
Bedrijvensportdag 
Voor de vijfde ach-
tereenvolgende keer 
organiseerde Lionsclub 
Maastricht Euregio 
een sportdag voor 
bedrijven. Acht tot 
twaalf deelnemers van 
elk bedrijf gingen in 
november de competi-
tie aan bij tafelvoetbal, 
blind volleybal en 
andere funny spelletjes 
en dat allemaal voor 
het goede doel. De 
toeschouwers, zijnde 
de vele sponsoren, vrienden-van, Lions en cliënten van Radar 
deden de sporters boven zichzelf uitstijgen. De opbrengst van 
deze bedrijvensportdag - €8.250 - gaat naar drie doelen: Een 
week kerstvakantie voor acht gezinnen met een ernstig ziek 
kind, Kerstdiner voor tweehonderd lichamelijk en of geestelijk 
beperkte cliënten van stichting Radar, Hulp voor mensen met 
psychose. De Lions kijken terug op een gezellige, sportieve 
dag succesvolle dag. ■

Chosen Gospel Choir op kerst concert LC Boxtel 
Belles Amies
Op zondag 14 december trad het 
bekende Chosen Gospel Choir 
voor de tweede keer op tijdens 
het Lionsclub Boxtel Belles Amies 
kerstconcert. Met het aanstekelijke 
enthousiasme viel dit koor, bekend 
van onder andere De Vrienden van 
Amstel en The Voice of Holland, 
zeer in de smaak bij het talrijke 
publiek. Traditioneel werd het con-
cert afgesloten met glühwein en 
worstenbroodjes bij de warmte van 
vuurkorven. Daarnaast heeft een 
groot deel van de bezoekers gebruik 
gemaakt van de nieuwe mogelijk-
heid om aansluitend te genieten 
van een heerlijk winterbuffet. De 
opbrengst van het concert, € 2.800, 
komt ten goede aan Stichting Gijsje 
Eigenwijsje. Deze stichting biedt 
het gezin van een ongeneeslijk ziek 
kind een gratis vakantie aan in haar 
vakantiewoning in Brabant. ■ Chosen Gospel Choir tijdens kerstconcert LC Boxtel Belles Amies. Laila Willems

Cliënten met begeleiders van stich-

ting Radar en pauzerende sporters 

op de tribune

Jan van der Avoort 
onderscheiden
Op dinsdag 16 janauar1 werd Jan van der Avoort van LC 
Gewest Helmond, benoemd 
tot Ridder in de orde van 
Oranje Nassau. Jan nam 
afscheid als gynaecoloog 
van het Elkerliek Ziekenhuis 
te Helmond en als voorzit-
ter van het stafmaatschap. 
Hij blijft bestuurlijk nog 
betrokken bij enkele andere 
instellingen. In de Lionsclub 
is Jan bijzonder actief, in het bijzonder als voorzitter van 
de toerritcommissie. ■

Lion Jan van der Avoort
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Trilogie van LC Best 
Oirschot
Ouderendag
Vrijdag 3 oktober stond in het teken van meedoen aan de 
Nationale Ouderendag. Lionsclub Best Oirschot verzorgde het 
uitstapje van de ‘Koersbalgroep van het Rode Kruis’ naar de 
Beekse Bergen. Concreet: gasten ophalen, begeleiden en op het 
einde van de dag weer naar huis brengen. Deze dag, toegesne-
den naar de doelgroep, begon met koffie en gebak, waarna de 
boottocht en een indrukwekkende roofvogelshow volgden. Een 
ruime time out voor de uitgebreide lunch in de open lucht en 
daarna weer in de benen voor de bussafari of een wandeling 
door het park. Ouderen uit Best kijken terug op een geslaagde 
en goed verzorgde dag.  

Dagje golf
Op 2 september 2014 bundelden Lions en Rotary uit Best de 
krachten om ten bate van het goede doel te golfen op Golfbaan 
Steenhoven Country Club in Postel (B). Na de 18 holes was het 
tijd voor het diner en de trekking van de loterij. De opbrengst 
van € 5.000 was bestemd voor de Stichting Bijna Thuis Huis ‘De 
Vlinder’.

Concert met de Koninklijke Landmacht
Het benefietconcert dat Lionsclub Best Oirschot op 13 december 
werd gehouden in de bioscoop van legerplaats Oirschot, werd 
verzorgd door de fanfare ‘Bereden Wapens’ van de Koninklijke 
Landmacht, onder leiding van ritmeester Harold Lenssen en 
gefaciliteerd door de ‘13 Lichte Brigade’ van de legerplaats. 
Begeleid door het orkest groeide de 22-jarige zangeres Lise Ver-
heijden uit Nuenen uit tot de ster van de avond. Naast sfeervolle 
kerstnummers bracht het orkest een gevarieerd programma 
inclusief spectaculaire solo’s van enkele trompettisten, saxofonis-
ten en een trombonist. Aan het eind van het concert overhan-
digde Paul van der Sman van LC Best Oirschot een cheque van € 
7.250 aan de voorzit-
ter van WensAmbu-
lance Brabant, om 
daarmee speciale 
wensen van termi-
nale patiënten mo-
gelijk te maken. ■

Majeure Lionsactie 
voor Voedselbank 
Limburg-Zuid

Op zaterdag 13 december stonden veertien Lionsclubs, 
Leoclubs en Young-Kiwanisclubs bij twintig supermarkten 
in de regio Kerkrade-Sittard-Maastricht om de Voedselbank 
Limburg-Zuid van vele pakketten te kunnen voorzien. Een 
majeure actie, die alleen kon slagen met inzet van heel veel 
goed gemotiveerde Lions. En dat was het geval. Meer dan 
tweehonderd Lions waren er klaar voor. De coördinatie van 

deze actie, die voor het zesde opeenvolgende jaar tegen 
de Kerst plaatsvond, was in handen van Lion Jan Bos van LC 
Heerlen Landsfort. 

Bij de ingang van de supermarkt kreeg het winkelende publiek 
een flyer met daarop het verzoek een of meer van de genoemde 
artikelen te kopen en na het afrekenen af te geven aan een van 
de leden van de service-clubs. Het resultaat was overweldigend. 
Het publiek had grote waardering en beloonde het initiatief met 
1.175 volle kratten plus nog een grote hoeveelheid contant geld. 
Vanuit het depot van de voedselbank te Landgraaf voorzien 100 
vrijwilligers wekelijks 527 gezinnen, samen ruim 1.400 perso-
nen, van een voedselpakket. De actie heeft blijkbaar heel veel 
mensen geraakt; nog dagen na afloop kwamen enthousiaste 
reacties, aanbiedingen en cheques binnen. ■

Lions spreken met klanten bij de kassa en bij de ingang van de 

supermarkt

De ambulance van WensAmbulance Brabant wacht voor de bioscoop
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Eerste Cultuur-Carrousel Bergen op Zoom succes
De Cultuur-Carrousel, het nieuwe 
evenement van de Lionsclub Bergen op 
Zoom voor het goede doel, is meteen 
een succes geworden. Het vond plaats 
op zondagmiddag 28 september en een 
groot aantal regionale gezelschappen 
en artiesten deed mee. Op drie locaties 
konden bezoekers in totaal zeven optre-
dens bezoeken. De opbrengst van deze 
eerste editie van de Cultuur-Carrousel 
was bestemd voor de Stichting Vrienden 
van de Hospice. Na afloop kon aan deze 
instelling € 4.000 overhandigd worden.
In het verleden organiseerde de Lions-
club Bergen op Zoom een hele reeks suc-
cesvolle Vastenavendconcerten ten bate 
van het KWF. Er was nu gekozen voor een 
nieuw evenement in de vorm van de Cul-
tuur-Carrousel: een soort uitmarkt waar 
culturele gezelschappen de gelegenheid 
kregen om te laten zien wat ze in het 

nieuwe seizoen op de planken brengen 
of wat ze allemaal in huis hebben.
Het streven van de organisatie is drie-
ledig. De Lionsclub wil net als met het 
Vastenavendconcert de stad Bergen op 
Zoom weer helpen aan een nieuw eve-
nement, de club wil culturele instellingen 
en verenigingen gelegenheid bieden om 
zich aan het publiek te presenteren en op 
deze wijze bovendien geld bijeenbren-
gen voor een goed doel.
Het publiek kon tijdens de eerste Cul-
tuur-Carrousel kiezen uit optredens van 
het zangduo Luizter, de cabaretier Edo 
Berger, de harmonie Kolping’s Zonen, het 
gezelschap MusiCompany, het popkoor 
You name It, de pop- en jazzgroep Sanne 
Groefsema en de Manne, het symfo-
nieorkest Jacob Obrecht en het Bergs 
Blazersensemble. De optredens vonden 
plaats in het Vestzaktheater van het 

Zwijnshoofd, Gebouw T en De Stoelemat. 
De optredens waren zodanig gepland 
dat het publiek tijd kreeg om van de ene 
zaal naar de andere te wandelen om zo-
doende alle voorstellingen te bezoeken. 
De Lionsclub Bergen op Zoom heeft naar 
aanleiding van het succes van de eerste 
Cultuur-Carrousel besloten om in 2015 
op zondag 27 september een tweede 
editie te organiseren. De voorbereidin-
gen daarvoor zijn al weer in volle gang. ■

Dutch Swing College Band en 
Laura Fygi in Rhoon
Het door de Lionsclub Rhoon Oude 
Maas georganiseerde kerstconcert 
is een groot succes geworden. Dit 
concert met als hoofdsponsor de Ra-
bobank werd bijgewoond door onge-
veer 400 bezoekers en deze zorgden 
voor een volle sfeervolle Hervormde 
Kerk in Rhoon.

De Lionsclub kon de twee goede 
doelen te weten Streekhospitaal 
Murambinda in Zimbabwe en de 

Stichting Vrienden Maaszicht, voor 
dak- en thuisloze kinderen in Rot-
terdam ieder een cheque uitreiken 
van € 3.500. De toehoorders konden 
genieten van stijlvolle dixieland 
muziek en Laura Fygi bracht gewel-
dige jazzsongs ten gehore. Kortom 
een geweldig geslaagde avond en 
de bezoekers kijken weer uit welke 
artiesten de Lionsclub Rhoon Oude 
Maas weet te arrangeren voor het 
benefietconcert van 2015. ■

Bubbels en 
bonbons voor 
boerinnen in 
Malawi
Lionsclub Roosendaal heeft een deel van 
de opbrengst van haar wijn- en bonbon-
actie geschonken aan de Roosendaalse 
stichting Heifer Nederland. Met deze 
eindejaarsdonatie steunt de club een 
melkveehouderijproject in Malawi waarin 
1.675 boerinnen koeien, trainingen en 
landbouwmiddelen ontvangen. 

Jan Simons, Tom van Dam en Kees de 
Kraker overhandigden de cheque van 
€ 2.500 aan Rian Fokker, directeur van 
Heifer. Dit gebeurde op een toepasselijke 
locatie: in de koeienstal van melkveebe-
drijf Ossenblok in Roosendaal. 

Heifer, gevestigd achter de kerk aan de 
Kade, heeft sinds haar oprichting in 1999 
ruim 40.000 gezinnen een steuntje in de 
rug gegeven door het geven van dieren 
en trainingen. Nakomelingen van de 
dieren worden, samen met de opgedane 
kennis, doorgegeven aan volgende 
gezinnen.  ■
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LC Roosendaal sponsort ‘Troep onder de loep’
In het Milieu Educatief Centrum (MEC) 
overhandigde Jan Simons, president 
van de Lionsclub Roosendaal, op 9 
december een cheque van € 3.000 
aan Frans Witteveen, voorzitter van 
het MEC Roosendaal. Het sponsorbe-
drag houdt verband met het recycle 
project ‘Troep onder de loep’ dat 
door de gemeente Roosendaal werd 
gesubsidieerd. De financiële meeval-
ler van de Lionsclub gebruikt het 
MEC om in 2015 een vervolg aan het 
project te kunnen geven.

Inspirerend recycle project 
Diverse scholen uit de gemeente 
Roosendaal hebben meegedaan aan 
het recycleproject: Troep onder de loep. 
Binnen dit project leren kinderen be-
wust te kijken naar de noodzaak van re-
cyclen van afval en de rollen die kunst 
en samenwerking hierbinnen kunnen 
spelen. De doelgroep betrof de leerlin-
gen van de groepen 5, 6, 7 en 8 van het 
basisonderwijs. In totaal zijn er 15 groe-
pen geweest en is het project een groot 
succes gebleken. De groepen waren 
erg enthousiast en voldaan! Er kwamen 
veel ideeën op tafel om het schrijnende 

afvalprobleem op te lossen. Daarnaast 
hebben groepen ook genoten van een 
gastles afval, op school en een bezoek 
aan de milieustraat onder leiding van 
Jolanda Jochems. Dit was een waarde-
volle aanvulling op het project. 

Expositie
Tijdens de workshop onder leiding 
van ecologisch kunstenares Willemien 
Dijke werd er aandachtig gekeken naar 
een presentatie over afval waarin het 

wereldwijde probleem werd geschetst. 
Daarna werd er naar hartenlust gewerkt 
met afval aan een eigen uitvinding voor 
het oplossen voor het afvalprobleem. 
Geweldig om te zien en te lezen welke 
suggesties er gedaan zijn en welke 
kunstwerken er gemaakt zijn! De kunst-
werken werden tot eind december 
geëxposeerd in de exporuimte van het 
MEC Roosendaal. Het is de bedoeling 
om het project in februari/maart 2015 
nogmaals te draaien. ■

Brabant barst van het talent
‘Lionsclub Scaldis verzorgde op zater-
dagavond 22 november in Theater De 
Maagd Bergen op Zoom de tweede 
editie van ‘Brabant Barst’. Bedoeld wordt 
hier Brabant barst van het talent. In 
samenwerking met het Centrum voor 
de Kunsten (CKB) werd, speciaal voor 
deze avond, een selectie gemaakt uit 
regionaal talent in de leeftijd van 12 tot 
25 jaar. Brabant Barst biedt dit jong ta-
lent het podium. Dit jaar heeft Lionsclub 
Scaldis gekozen voor het goede doel 
‘Met mens meer muziek’. Een stichting 
die faciliteert in muziekinstrumenten 
voor ziekenhuizen, verzorgingshuizen, 
scholen en andere instanties. 

Een kleine dertig jonge, aanstormende 
talenten vulden de hele zaterdagvond 
het podium. De zaak was prima gevuld. 

Aan het einde van de avond kon een 
cheque met een bedrag van € 4.000 

overhandigd worden. De gezellige after-
party duurde tot in de kleine uurtjes. ■

Frans Witteveen neemt de cheque in ontvangst van Jan Simons van LC Roosendaal

Brabant Barst biedt jong talent het podium
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Redactie: Robert Holl

D I S T R I C T  C W

Lou Hessing Ridder in de 
Orde van Oranje Nassau

‘Trots op onze Lou’, schreef oud-gouverneur Ruud de Groot al 
enkele uren nadat het Zijne Majesteit had behaagd Lou Hes-
sing te benoemen tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. En 
terecht, wij van het district 110CW zijn apetrots op Lou Hessing. 
Het zal je toch maar gebeuren. Neem je deel aan een korte 
vergadering van het dagelijks bestuur districtskabinet, en wordt 
die onderbroken door de Burgemeester van Papendrecht C.J.M. 
(Kees) de Bruin. En zijn er opeens veel mensen die je wel kent, 
maar die niets te zoeken hebben bij een districtsvergadering. 
Vervolgens neemt de Burgemeester het woord, en memoreert 
hij tal van zaken die je altijd gewoon gedaan hebt: de zaak 
(ETeHa Slangtechniek, Oranjevereniging, sportverenigingen en 
natuurlijk de Lions. Waarna hij de magische woorden spreekt: 
Het heeft Zijne Majesteit behaagd Lou te benoemen tot Ridder 
in de Orde van Oranje Nassau. Na de felicitaties van vrouw, kin-
deren, kleinkinderen en overige familieleden blijken er toch veel 
Lions te zijn die wellicht tevoren een seintje hebben gehad. De 
receptie heeft nog even geduurd, en thuis waren er meer bos-
sen bloemen dan op de stoep pasten. Een heuglijke dag voor 
Lou, Ria en hun familie. Namens alle Lions van district 110CW: 
van harte gefeliciteerd, en well done. 
Lou Hessing is al vele jaren Informatie Manager van het 
Lionsdistrict 110CW, en lid van het dagelijks bestuur. In die 
hoedanigheid zorgt Lou voor het vlekkeloos functioneren van 
de ICT binnen 
ons district: de 
website van het 
district en de 
clubs, het con-
tent manage-
ment systeem 
en de mailings, 
maar ook Lolas, 
de ledenadmi-
nistratie. ■

Geslaagd voetbalfestijn 
voor Spieren voor Spieren
Vrijdag de 13de juni hield 
Lionsclub Oosterhout 
Centrum een bijzonder 
gezellige en geslaagde 
WK voetbalavond in een 
plaatselijke horeca gele-
genheid. Maar liefst 300 
gasten waren aanwezig 
bij dit voetbalfestijn. De 
stemming zat er goed in 
na de eerste overtuigende 
overwinning van ‘onze 
jongens’. De opbrengst uit 
de entreegelden, de veiling en een loterij leverden een mooie 
donatie op voor de Stichting Spieren voor Spieren. 
Tijdens de clubvergadering in oktober kon aan de vertegen-
woordigster van de Stichting Spieren voor spieren, Anouk Rooth, 
een cheque worden overhandigd van maar liefst € 6.600. Dat 
bedrag wordt aangewend voor onderzoek naar één van de 600 
spierziektes, die tot nu toe zijn ontdekt. Er lopen momenteel elf 
grote onderzoeken, waaronder Duchenne. Als Oranje over twee 
jaar mee mag doen, organiseert Lionsclub Oosterhout Centrum 
zeker opnieuw een succesvolle EK voetbalavond. ■

Lou Hessing geridderd

Mooie cheque voor Spieren voor 

Spieren

Rinus Boidin ontvangt 
Melvin Jones Award
Rinus Boidin - LC 
Breda Forum - heeft op 
zaterdag 22 november 
de Melvin Jones Award 
ontvangen uit handen 
van districtsgouverneur 
Bert Verplancke voor 
zijn jarenlange bijdrage 
aan de behoeftige 
mensen uit Breda en 
omgeving. Hij werd 
hiermee verrast tijdens 
de receptie van het 
25-jarig bestaan van 
Lionsclub Breda Forum, 
die gehouden werd in 
de sfeervolle Waalse Kerk in Breda. Rinus is al vele jaren 
actief in de Bredase gemeenschap. Via hem en LC Breda 
Forum zijn de afgelopen jaren talloze goede doelen ge-
steund. Rinus is onder meer voorzitter van het bestuur van 
de Grote Kerk in Breda. ■

Rinus Boidin (l) en DG Bert Ver-

plancke
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Hans van Kesteren 
66 jaar
LC Almere host

Frans Selbach
87 jaar
LC Den Helder

Kitty Schipperheijn
75 jaar
LC Isola Doetinchem

Floor van der Stoep
89 jaar
LC Rhoon

Frederique Oostvogel
58 jaar
LC Almelo de Essen

Jan van Rooijen
65 jaar
LC Zeewolde

Hans Slaats
69 jaar
LC De Keersop

Jim Polak
91 jaar
LC Ede

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
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C O L O F O N
eerstvolgende nummer, dat de eerste week van iedere 

tweede maand verschijnt. De redactie behoudt zich het 

recht voor kopij te weigeren, te redigeren, dan wel in te 

korten of in een volgend nummer op te nemen.

Aanlevercriteria kopij:

•  tekst Club- en Districtsnieuws 150 - 200 woorden

•  tekst informatief artikel 450 - 500 woorden

•  tekst in Word per e-mail naar districtsredacteur;

•  foto’s en illustraties digitaal 300 dpi of 1024 x 768 

pixels (SHQ of HQ op digitale camera);

•  voorzien van duidelijke bestandsnaam zowel tekst als 

foto en met onderschrift en de naam van de fotograaf.

Info Lionsorganisatie en Lionshandboek: info@lions.nl

Adreswijzigingen wijzigt u zelf in Lolas óf stuurt u door 

aan uw clubsecretaris.

PRODUCTIE 

Anja Hagen Communicatie, thelion@lions.nl

VORMGEVING FIZZ marketing en communicatie, Meppel

DRUK & AFWERKING Ten Brink, Meppel

PUZZEL Gerrit Dales

ADVERTENTIES

Bureau Nassau, Achterom 100-C, 1621 KW Hoorn, 

www.bureaunassau.nl, tel: 020 6230905, fax: 020 

6390846, e-mail: info@bureaunassau.nl

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 Lionsle-

denboek wordt korting verleend. Bijsluiters en dergelijke: 

tarieven op aanvraag. Alle prijzen zijn excl. BTW.

VRAAG & AANBOD

Kleine annonces op de een na laatste pagina zijn aan te 

bieden via thelion@lions.nl

TARIEVEN Vijf regels tekst € 25,-, per regel extra € 5,-, 

1 foto € 10,-

Jaargang 52, nummer 4, februari - maart 2015.

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

Lion Magazine, de officiële uitgave van Lions Clubs Interna-

tional wordt in 21 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, Pools, Indonesisch en Thai.

Lion Magazine Nederlandse editie verschijnt tweemaan-

delijks met een oplage van ruim 12.000 exemplaren. 

Sluitingsdatum eerstvolgende Lion Magazine:  

vrijdag 20 februari 2015

EINDREDACTEUR 

Gert van Wijk, eindredacteur@lions.nl, 073 6440885

DISTRICTSREDACTEUREN

AN -  Tjako Fennema, Eikbosserweg 5, 1214 AE Hilversum, 

035-6237170, redacteur110AN@lions.nl 

AZ -  Astrid Abbing, Weth. Fischerplantsoen 16, 2497 DJ 

Den Haag, 0614 324757 redacteur110AZ@lions.nl

BN -  Hans van Velzen, Schiphorsterweg 40b, 7957NV  

De Wijk, 0629046620, redacteur110BN@lions.nl

BZ -  Jan Kappers, Joppelaan 12, 7213 AC Gorssel, 0575 

490109, redacteur110BZ@lions.nl

CO -  Wim Smeets, De Alden Weg 12, 5801 HG Venray, 

0478 582935, redacteur110CO@lions.nl

CW -  Robert Holl, Craenweide 24, 5056 BX Berkel-

Enschot, 013 5904037, redacteur110CW@lions.nl

INTERNETREDACTEUR 

Anneke Kok, internetredacteur@lions.nl

KOPIJ

Lionsleden leveren kopij aan bij hun districtsredacteur. 

Aangeleverde kopij, zowel club- en districtsnieuws als 

informatieve artikelen, wordt in de regel geplaatst in het 

1 foto € 10,- Tjako Fennema
Redacteur 110AN

Astrid Abbing
Redacteur 110AZ

Hans van Velzen
Redacteur 110BN

Jan Kappers
Redacteur 110BZ

Wim Smeets
Redacteur 110CO

Robert Holl
Redacteur 110CW

Anneke Kok 
Internetredacteur 

INTERNATIONAAL BESTUUR per 1 juli 2014

International President Joseph (Joe) Preston  

(Arizona USA)

Immediate Past President Barry Palmer (Australië) 

First Vice President Dr. Jitsuhiro Yamada (Gifu Japan) 

Second Vice President Robert E. Corlew (Tennessee USA)

SECOND YEAR DIRECTORS

Fábio de Almeida, Lawrence A. ‘Larry’ Dicus, 

Roberto Fresia, Alexis Vincent Gomès,  

Cyntia B. Gregg, Byung Gi-Kim, Esther LaMothe, 

Yves Léveillé, Teresa Mann, Raju V. Manwani,  

William A. McKinny, Michael Edward Molenka,  

John Pettis Jr, Robert Rettby, Emine Oya Sebük, 

Hidenori Shimizu, Dr. Steven Tremaroli 

FIRST YEAR DIRECTORS

Svein Øystein Bernsten’, Jorge Andrés Bortolozzi,  

Eric R. Carter, Charlie Chan, Jack Epperson,  

Edward Farrington, Karla N. Harris, Robert S. Littlefield, 

Ratnaswanny Murigan, Yoshinori Nishikawa,  

George Th. Papas, Jouko Ruissako, N.S. Sankar, A.D. Don 

Shove, Kembra L. Smith, Dr. Joong-Ho Son,  

Linda L. Tincher 

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

GOUVERNEURSRAAD MD110

George Hooijer, voorzitter (ccmd110@lions.nl)

Joost Paijmans (dg110an@lions.nl)

Ina Winters-Boersma (dg110az@lions.nl)

Geert Jan Wijnbergen (dg110bn@lions.nl)

Jan Willem Rikkers (dg110bz@lions.nl)

Anita Bijvoet (dg110co@lions.nl)

Bert Jansen Verplancke (dg110cw@lions.nl)

Het motto in verenigingsjaar 2014 - 2015 is

SAMEN LIONS VOOR IEDEREEN LIONS

Lionswinkel De Liemers,

Postbus 2084, 6900 CB Zevenaar

lionswinkel@lions.nl 
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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
Te huur van Lion: ons sfeervolle en comforta-
bele tweepersoons dorpshuis in Ferentillo, in 
het ongerepte zuiden van Umbrië vol cultuur en 
natuur. www. marieflorence.nl, info@marieflo-
rence.nl of 06-41331348.

TE HUUR IN ARDENNEN MET AL ZIJN RUST, 
MAAR VERTIER NABIJ!!
Binnen 2 uur van de Nederlandse grens staat 
onze villa voor 10 pers. in het gebied waar de 
Lesse ontspringt. Direct achter het huis is een 
enorm bos waar niet alleen kinderen zich heer-
lijk kunnen uitleven. Wandelen, sporten en ver-
tier in plaatsen als Dinant, Bouillon, St. Hubert en 
Namur liggen binnen een half uur. Fam. Busser, 
tel. (070) 511 11 01, www.maissin.nl

Te huur van Lion: Onze villa in La Motte en Pro-
vence op het Domaine Saint Endréol, een prach-
tig gelegen (golf )resort in het achterland van de 
Côte d’Azur. De villa is zeer compleet en privé 
ingericht (max. 4 personen) en heeft een schit-
terend uitzicht. Zie voor foto’s en nadere infor-
matie over o.a. prijzen en beschikbaarheid onze 
site op www.micazu.nl (snelcode:12438). We zijn 
ook bereikbaar via 06 55752395 en/of mieke.
scheper@telfort.nl.

Engelsmandunvilla ‘Estrella’, met de duinen 
en strand als achtertuin, onder het schijnsel van 
de vuurtoren bij Hollum op Ameland. Vakantie-
park Boomhiemke/Roompot. De Duinvilla is met 
liefde ingericht, waar aan ieder detail aandacht 
is besteed, ideaal voor familiebijeenkomsten of 
vriendengroepen. Tevens beschikt de villa over 
draadloos internet. Het huis telt 4 slaapkamers 
en 2 badkamers. www.vakantiehuis-estrella.nl.

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 
gereduceerde prijzen : volp. 75,90 tot € 142,50  
p.p.p.d. B&B: 51,50 tot € 103,50 p.p.p.d Grote ge-
zinskorting van 26/4 tot 30/6 en 23/8 tot 30/9. 
Voor prosp. inl. en reserv. met korting: N. Bruins-
ma tel/fax: 0416-33.50.51 e-mail: tiwesimport@
zonnet.nl Video & foto’s, etc. zie: www.algasun.nl 
klik op “Grand Hotel”.

Te huur in Florida: onze prachtige rustiek gele-
gen villa aan bosrand en kreek, met verw. over-
dekt privé zwembad in Port Charlotte. Vlakbij 
strand, winkelcentr. golfbanen en alle beziens-
waardigheden. Mooi ingericht en een luxe keu-
ken, vaatwasser, wasmachine, droger etc. Grote 
living, 3 slpk., 2 badk. Alles airco. Grote tuin met 
steiger. Prijs € 685,- per week. Bij 3 weken slechts 
€ 580.- p.w. Incl. elec.- waterverbruik en incl. Wifi 
etc. Bij langer verblijf extra korting. Tel: 0416-
335051 e-mail: tiwesimport@zonnet.nl  Info + 
video: huurhuisflorida.com

Te huur van Lion van half juni tot half september 
(uitgezonderd week 30 en 31): luxe comforta-
bele villa met 8 slaapplaatsen, 2 nieuwe badka-
mers, moderne keuken en eigen zwembad met 
grote tuin in klein dorpje nabij Grasse en Cannes. 
De bakker is op loopafstand en verder zijn er veel 
uitmuntende restaurants, zowel in het dorp zelf 
als in de wijdere omgeving. Ook golf- en wan-
delliefhebbers kunnen ruim aan hun trekken 
komen. Wie geïnteresseerd is, kan per e-mail een 
folder met prijslijst aanvragen. Vermeld daarin 
s.v.p. uw naam, contactgegevens en de naam 
van uw Lionsclub. Stuur uw mailtje naar: ria.rot-
tier@gmail.com of theodevries54@gmail.com

SURINAME REIS
Stichting Lionswerkgroep Suriname organi-
seert voor u en uw partner een 10-daagse Li-
onsreis naar Suriname. Vertrek 16 april 2015. 
Reis mee en geniet van de rust, de ontmoetin-
gen en de natuur. Voor informatie mail naar:  
hrrbouwe@gmail.com

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

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

Geen tijd uw
Toespraak                                    
voor te bereiden?

Het boek “Bouwstenen voor 
gelegenheidstoespraken” 
biedt voorbeelden voor 
zakelijk en privéleven  met 

veel humor. Prijs 18.50 Euro incl. verzendkosten, 
door storting op rek. NL78 INGB 0674 5482 56 
t.n.v. Stichting Service Projecten L.C. Maastricht 
o.v.v. Boek “Gelegenheidstoespraken”; m.v.v. le-
veringsadres.
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de wereld
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