Verslag van de bijeenkomst met oud leden van Lions Club Opmeer op 7 september 2017.
Op initiatief van onze President His Wilms hebben we op donderdag 7 september j.l. voor de eerste keer
een bijeenkomst georganiseerd voor onze oud leden. Hoewel de opkomst enigszins teleurstellend was,
was deze bijeenkomst samen met een achttal van de huidige leden, bijzonder gezellig. De aanwezige
oud leden waren: Mark de Bokx de oprichter van de Lions Club, Ton Landeweer lid van de Key-groep,
Lou Glas, Gerrit Eriks en Henk Vonk. Ton Landeweer, inmiddels 93 jaar oud, was nog zelf met zijn
auto vanuit Castricum naar Hoogwoud gekomen.
Wellicht was de datum begin september minder gelukkig
gekozen. In die periode gaan veel senioren en dus ook de nodige
oud leden met vakantie, zoals we uit de afberichten konden
vernemen.
De ‘Stichting Manna Schermer’ hield een korte presentatie over
haar werkzaamheden voor de voedselbanken. Ze verzamelen
licht beschadigd en overbodig voedsel, dat nog geschikt is voor
menselijke consumptie voor levering aan de voedselbanken. Het
Henk Vonk, Mark de Bokx, Ton Landeweer. is klein begonnen door de
producten die nog op het land waren blijven staan, te verzamelen
en met de hand te sorteren. Inmiddels is het uitgegroeid tot een
grote professionele organisatie die nu in een grote loods met vele
machines, zoals transportbanden, hef-trucs, etc. de producten
sorteren en gereed maken voor de voedselbanken. Ook wordt het
nu niet meer zelf vanaf het land verzameld maar wordt het
voedsel, zoals o.a. aardappelen, uien, spruiten, broccoli en
wortelen, opgehaald bij de tuinders en groente verwerkende
bedrijven. Per jaar worden op deze wijze honderden tonnen
voedsel verwerkt.
Leon Lagrand en Lou Glas.
Omdat ze relatief weinig tot geen geld van de voedselbanken voor hun
producten krijgen en steeds moeten investeren in machines e.d. kunnen ze
voor dit goede doel ook best wat geld gebruiken. We hebben daarom
besloten hen op dit punt te ondersteunen met een cheque van € 500,=.
De bijeenkomst met onze oud leden was een experiment maar zij zelf
vonden unaniem dat het voor herhaling vatbaar is. In principe doen we het
dit seizoen nog een keer, op een ander en wellicht beter tijdstip.
Mocht u verder geïnteresseerd zijn in het functioneren en de activiteiten
van onze Lions Club, kijk dan eens op www.lionsopmeer.nl. Deze wordt
door de PR-commissie steeds actueel gehouden.
Met vriendelijke groet en wellicht tot ziens op de volgende bijeenkomst.
His overhandigt de cheque.

His Wilms en Simon Ruiter.

Lions Club Opmeer organiseert de Make-A-Wish/Lastdrager Stamppotrally!
Steun jij hem ook? : www.lionsopmeer.nl/rally

