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Jubileumboekje t.g.v. het 25-jarig bestaan van
Lions Club Opmeer e.o.

Een Lions Club die het nuttige met het aangename combineert!
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Geachte (oud) Lionsleden en andere relaties van onze Club.
Toen wij ons vorig jaar realiseerden dat onze Lions Club Opmeer op 14 juni 2015 al weer 25 jaar zou
bestaan werd uiteraard besloten om dit heugelijke feit te gaan vieren. Er werd een Jubileumcommissie
opgericht die dat zou gaan organiseren. Wij realiseerden ons ook dat het leuk en interessant zou zijn om de
geschiedenis van onze Club in een Jubileumboekje vast te leggen. Een van onze leden, tevens voorzitter
van de archiefcommissie, werd bereid gevonden om de archieven door te spitten en om dat op papier te
zetten. Dit Jubileumboekje, van een vriendenclub die de afgelopen jaren veel mooie en nuttige dingen heeft
beleefd en georganiseerd, lig nu voor u.
Het 25 jarig bestaan, het zilveren jubileum, van een Lions Club is toch een mijlpaal. Dit betekent dat onze
Club in de afgelopen jaren vele leden had, om precies te zijn totaal 69 leden en oud leden. In ons bestaan
hebben we vele interessante clubavonden gehad en vele activiteiten georganiseerd welke uitvoerig staan
beschreven in dit Jubileumboekje. Ook zijn er in deze jaren meer dan 35 verschillende goede doelen,
ondersteund met een bijdrage in guldens en later in euro’s of door zelf aan het werk als daar in die situatie
om gevraagd werd. Voor een aantal goede doelen hebben we zelfs respectievelijk 7 keer, 13 keer en 14
keer een actie gehouden. In de afgelopen jaren heeft de Lions Club Opmeer meer dan € 150.000 geschonken
aan diverse goede doelen, excl. de z.g. immateriële acties, waarbij we zelf aan het werk gingen.
De Lionsclub Opmeer werd op 14 juni 1990 officieel opgericht. De initiatiefnemer was Mark de Bokx en
een eerste stap was het formeren van een Key-groep die in samenwerking met onze sponsorclub LC
Wieringermeer e.o. de oprichting van onze Lions Club moest voorbereiden. De eerste uitnodigingen,
agenda en notulen werden nog met de hand geschreven, vermenigvuldigd en per post bezorgd, later ging
het via de mail en tegenwoordig krijgen we de informatie via website of een app.
De Lionsclub Opmeer doorstond de tand des tijds. Dit was slechts mogelijk omdat de leden en oud leden
samen de Club maakten en nog steeds maken. De kracht van onze club is de saamhorigheid, de gevarieerde
samenstelling en de creativiteit van de leden.
Ik zie het als de belangrijkste taak om dit voor de toekomst te behouden en om met veel plezier en inzet te
gaan voor goud in de toekomst, wellicht ooit naar het 50 jarig bestaan.
Wij hopen dat u bij het lezen van dit Jubileumboekje en goede indruk krijgt van de belevenissen en
activiteiten van onze Club in de afgelopen 25 jaar en ik wens u veel leesplezier.
De President van het clubjaar 2014-2015
Nico Nuijens.
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Jubileumboek 25 jaar Lions Club Opmeer.

Algemene inleiding.
De internationale Lions organisatie, The International Association of Lions Clubs, is in 1917 opgericht in
Dallas, Amerika en is daarna uitgegroeid tot een internationale organisatie verspreid over 192 landen met
wereldwijd ca. 46.385 Lions Clubs. In Nederland is de eerste Lions Club opgericht in 1951 te Amsterdam
en er zijn hier nu totaal 424 Lions Clubs met ca. 11.654 leden. In Nederland zijn er zes districten en de zes
Districtsgouverneurs vormen samen de Gouverneursraad van Lions Nederland. Elk district is weer
ingedeeld in meerdere z.g. Zones. Vroeger waren er ook nog Regio’s maar die zijn inmiddels afgeschaft.
De Lions organisatie heeft een erecode en doelstellingen maar elke Club kan daarbinnen zijn eigen
karakter ontwikkelen. Wij promoten onze Club met de
woorden, actief, sociaal en (vooral) gezellig. De Lions
Club Opmeer is opgericht op 14 juni 1990; initiatiefnemer was Mark de Bokx en de club telt nu 28
leden. Een nieuwe club wordt opgericht met behulp
van een bestaande Lions Club, de z.g. ‘sponsorclub’.
Bij ons was dat Lions Club Wieringermeer e.o. Eerst
worden er vijf kandidaat leden gezocht, de z.g. Keygroep, die de nieuwe organisatie gaat opzetten en meer
nieuwe kandidaat leden gaat zoeken. Als er 20 kandidaat leden zijn kan de nieuw Lions Club officieel
worden opgericht en bij de oprichting hadden wij 21 leden. De Clubbijeenkomst in het Huis van Egmond.
Direct daarna zijn er nog drie leden geïnstalleerd, zodat de Club feitelijk van start ging met 24 leden. Op
3 november 1990 was de feestelijke ‘Charternight’ waarop het ‘Charter’, de ondertekende oorkonde, is
uitgereikt. Lions Clubs zijn z.g. ‘serviceclubs’ en hun motto is ‘we serve’ wat zoveel betekent als ‘wij
dienen’. Dat klink wat ingewikkeld maar in feite betekent het, dat ‘het nuttige met het aangename’ wordt
gecombineerd. D.w.z. enerzijds worden er acties georganiseerd voor goede doelen en daarnaast zijn er
maandelijks interessante clubbijeenkomsten met sprekers of worden er bedrijven bezocht. Op eerste en
derde donderdagavond van de maand hebben wij onze clubbijeenkomsten.
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De inleiding tot de oprichting van Lions Club Opmeer.
Mark de Bokx, de oprichter van de club, vertelde
naar Rhenen, de LC Wieringermeer ging verlaten
hoe hij tot oprichting van onze Club kwam. Via
en wilde overstappen naar een Lions Club aldaar.
zijn werk, bij het Hoogheemraadschap UitwaterDe vraag is, wat zou er gebeurd zijn als Gerrit al
ende Sluizen te Edam leerde hij Gerrit Timmereerder was verhuisd? Zou dan eventueel, mogeman kennen die, zo bleek later, lid was van de
lijk, onze Lions Club nooit op deze wijze zijn
Lions Club (LC) Wieringermeer e.o. en had
opgericht?
regelmatig contact met
In de notulen van vier mei 1988 staat: ‘Mark de
hem. Op een gegeven
B. zal tijdelijk meedraaien met onze Club. Hij
moment stond Gerrit bij
probeert in het komende seizoen een Club van de
Mark op de stoep met de
grond te krijgen zuidelijk van ons gebied’. In een
vraag of hij lid zou willen
ander stuk staat dat op die vierde mei 1988 het
worden van de LC
eerste gesprek over de mogelijke oprichting van
Wieringermeer, waarvan
een Lions Club plaatsvond in het (toen nog zo
Gerrit dus lid was. Al
geheten) Café Restaurant “Het Wapen van Nederdirect voegde hij daaraan
land” te Verlaat in de gemeente Heerhugowaard,
toe, dat Mark mogelijk wel
waarbij aanwezig waren Jaap Beemsterboer,
Mark de Bokx.
eens gevraagd zou kunnen
Commissaris leden bestand van het District,
worden om een nieuwe Lions Club op te richten,
Servais Jansen, president van LC Wieringermeer
omdat hij in de ‘witte vlek’ Opmeer woonde. Aan
en Mark de Bokx, adspirant lid van LC Wieringeen nieuwe Club dacht Mark nog niet direct, hij
meer. In een brief van ‘begin mei 1988’ aan de
wilde eerst wel eens kennismaken met die Club en
zien hoe de sfeer in zo’n Lions Club was. Dat
ervaarde hij als zeer positief en kort daarna werd
hij door de Districtsgouverneur, Martin Weber,
gevraagd of hij een Lions Club wilde oprichten
ten zuiden van de LC Wieringermeer. Hij kreeg
drie namen mee van kandidaat leden. Toen hij de
eerst genoemde persoon benaderde was zijn
reactie: ‘Dat kan je wel proberen maar dat lukt je
toch nooit’. De tweede persoon die hij benaderde
was Ton Oudejans en die reageerde direct
positief. Daarna zijn Ton Landeweer, Cor KoeInstallatie Key-groep bij LC Wieringermeer.
man en Leon Lagrand benaderd en dat vijftal
Districtsgouverneur de heer Schlette staat: Bij
vormden z.g. ‘Key-Group’ die tot taak had om de
dezen verzoekt LC Wieringermeer om toestemnieuwe Lions Club op te richten. De eerste
ming tot het claimen van een gebied in de z.g.
bijeenkomsten van de ‘Key Group’ waren bij een
‘witte vlek’ rond Opmeer en Spanbroek tot opvan de leden thuis. De eerste bijeenkomst met de
richting van een Lions Club aldaar. Na zorgvulaspirant leden was op 7 november 1988 bij Leon
dige afweging en in overleg met Jaap Beemsterthuis. Toen het aantal kandidaat leden groeide
boer menen we in de persoon van Mark de Bokx
werd besloten om vanaf 8 december1988 de
de juiste ‘Keyman’ te hebben gevonden. Die
Clubavonden te houden in het ‘Huis van Egmond’
aanbeveling werd op 18 september 1988 officieel
in Hoogwoud dat later ook het Clublokaal zou
gehonoreerd. Verder werd er in die brief nog een
worden. De zaalhuur bedroeg toen F 25 gulden.
‘gebiedsafbakening’ genoemd die de omringende
dorpen betrof, zo ongeveer van Obdam tot
In de notulen van de LC Wieringermeer van 7
Wervershoof. In de notulen van 5 juni 1988 gaf
april 1988 staat dat Mark de Bokx als ‘gastlid’
de Lions Club Nederland toestemming tot het
aanwezig is en dat LC Wieringermeer zal prooprichten van een nieuwe Lions Club en gaf aan
beren in de ‘witte vlek’ een nieuw club van de
dat in het ’blinde vlekkenplan’ dat gebied als
grond te krijgen. Opmerkelijk is ook dat er in dat
‘Medemblik’ stond aangegeven en om de Club
verslag melding van wordt gemaakt dat Gerrit
voorlopig ‘LC Medemblik’ in oprichting te
Timmerman, die de aanzet gaf bij Mark tot
noemen. In een brief van 10 juni 1988 schreef
oprichting voor onze Club, wegens verhuizing
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Districtsvoorzitter Jaap Beemsterboer letterlijk,
dat de naamgeving ‘LC Medemblik’, gezien een
aantal redenen, irreëel was. Eventueel zou de
naam ‘LC Hoogwoud’ nog acceptabel zijn omdat
dit in de geschiedenisboeken voorkomt (Willem
I, door Westfriezen vermoord bij Hoogwoud, in
Opmeer). Het streven is, naar ik meen om de
naam van de gemeente aan de Club te verbinden,
dus Opmeer. Zo motiveerde hij dus de naam
’Lions Club Opmeer’ en dat is het dus ook
geworden.
In de notulen van 16 juni 1988 van de LC Wieringermeer werd bij de ingekomen stukken
genoemd dat er een schrijven was ontvangen van
DC Koos Schlette, die zijn goedkeuring hechtte
aan het verzoek om een Lions Club te mogen
oprichten in het gebied tussen Medemblik en
Heerhugowaard. Ook dat Mark meldde dat twee
leden zich bereid hadden verklaard toe te treden
tot de ‘Key-Group’ en dat twee leden van LC
Wieringermeer zich intensief zouden bezig
houden met de begeleiding van de nieuwe Lions
Club. Bij brief van 18 augustus 1988 bevestigde
Lions Club Nederland officieel dat het akkoord
was en dat de activiteiten t.b.v. een nieuw op te
richten Lions Club konden worden voortgezet in
de gemeenten Medemblik, Opmeer, Wervershoof

en Noorder-Koggenland. Daarbij zat een kaartje
met de begrenzing van het gebied d.d. 22 augustus
1988 waarop Medemblik buiten de grenzen van
dat aangegeven gebied viel! Dat was dus nogal
verwarrend. In de notulen van 3 april 1989 werd
vermeld dat de LC Enkhuizen bezwaar maakte
tegen de indeling van Wervershoof bij LC
Opmeer. Dit werd voor kennisgeving aangenomen. In een brief van 15 februari 1989 deelde
het hoofdbestuur mede dat Wervershoof definitief
was ingedeeld bij Opmeer i.o. (in oprichting) en
dat tot het gebied van LC Enkhuizen behoren de
gemeenten Andijk, Stede Broec, Drechterland en
Enkhuizen. Uit een officieel stuk (Application for
Lions Club Charter) van 28 oktober 1987 bleek

overigens dat Wervershoof oorspronkelijk bij
het gebied van Enkhuizen was ingedeeld.
Kennelijk heeft men, toen in de ‘witte vlek’ de LC
Opmeer werd opgericht, toch naderhand anders
besloten.
Uit het archief blijkt dat de ‘Key-Group’ i.o. haar
eerste vergadering belegde op 20 september 1988
bij Ton Oudejans thuis. Daarna vonden dan elke
maand vergaderingen plaats tot de oprichting in
juni 1990, afwisselend bij de leden van de ‘Keygroep’ thuis. De ‘Key-Group’ werd officieel op
15 dec. 1988 geïnstalleerd in een bijzondere
zitting van de zo geheten ‘sponsorclub’ Wieringermeer. Een van de sprekers gaf aan dat het nodig

Bestuurders toasten op de installatie v.d. Key-groep.
was dat de leden van de ‘Key-groep’ achter de
‘Key-man’ Mark moesten gaan staan om hem te
steunen bij de oprichten van de Club. Hoewel het
figuurlijk bedoeld was, namen de leden van die
groep dat letterlijk op en gingen daadwerkelijke
achter Mark staan (zie foto), die dat gebaar enorm
waardeerde. Overigens was er ook nog een ander
persoon die veel steun verleende bij de oprichting
nl. Servais Jansen van de LC Wieringermeer. Hij
was de z.g. ‘Guiding Lion’ die Mark met zijn
ervaring en met raad en daad bijstond.
De eerste z.g. ‘late’ vergadering was op 22
december 1988 en vanaf 8 december 1988 waren
alle bijeenkomsten in het ‘Huis van Egmond’.

Onze Clubkast met diverse vaantjes.
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Toen werd ook het eerste programma voor dat
nieuwe Lions Club Opmeer, ca. twee jaar later,
Clubjaar gepresenteerd. In de vroege bijeenkomst
op 14 juni 1990, officieel kon worden opgericht.
werd er vergaderd over de Club aangelegenheden
Mark en zijn ploeg vonden het belangrijk om een
en in de late vergadering stonden er lezingen op
aantal goed bij elkaar passende leden te zoeken
het programma die alle verzorgd werden door de
zodat het ook een echte vriendengroep zou
leden van de ‘Key-Group’. Daarbij waren soms
worden. De leden die op 14 juni 1990 geïnstalook leden van LC Wieringermeer en Jaap
leerd zijn, worden ‘Key-members genoemd. Op
Beemsterboer aanwezig. In al die eerste verga28 juni 1990 passeerde de oprichtingsakte bij
deringen kwamen uiteraard de ledenwerving en
Notaris Groot te Hoogwoud, in aanwezigheid van
de oprichtingsprocedures veelvuldig aan de orde.
Leon Lagrand en Cor Koeman. Dan bestaat de
Er werd nog geen contributie geheven en de
Lions Club Opmeer dus ook officieel als
gemaakte kosten werden hoofdelijk om geslagen.
rechtspersoon. Het initiatief van Mark de Bokx en
Er werd een rekening geopend bij de Rabobank
de inspanningen van zijn ‘Key-Group” hebben
waarop ieder aspirant lid F 100,= gulden stortte.
dus succes gehad. Helaas heeft Mark in 2012, toen
Op 25 mei 1989, ’s avonds om 19.30 uur, vond de
inmiddels 78 jaar oud, om hem moverende reden
eerste excursie plaats bij de Rioolzuiveringsafscheid genomen van de door hem opgerichte
inrichting in Wervershoof. Op 19 oktober 1988
Lions Club Opmeer. Bij dat afscheid nam een van
had de Club (incl. ‘Key-Group’) negen kandidaat
de leden van de voormalige ‘Key-groep’ het
leden en op 8 juni 1989 waren dat er veertien. Op
woord en de geschiedenis herhaalde zich. Ze
22 maart 1990 waren dat er zeventien en op 27
gingen nogmaals persoonlijk achter Mark staan
april was het benodigde quotum bereikt met 21
en vertelden hoe dat bij hun installatie ook was
leden. Het heeft dus wel even geduurd voordat de
gedaan.
Oprichtingsvergadering van 14 juni 1990.
De oprichtingsvergadering werd georganiseerd
verspreid zouden worden. Elke Lions Club heeft
door onze sponsorclub LC Wieringermeer,
ook een eigen vaantje waarop vaak een afbeelding
waarbij o.a. aanwezig waren diverse afgevaarstaat die iets weergeeft, uitbeeldt, van de omgeving. Mark moest dat regelen en hij liet zich
inspireren door het groene gras van WestFriesland en de karakteristieke stolpboerderijen
die daar staan en maakte met die gegevens een
ontwerp. Dus een groen vlak met daarop die
stolpboerderij. Deze vaantjes worden vaak
uitgewisseld als Lions Clubs elkaar bezoeken of
bij uitwisselingen met buitenlandse Clubs.
Zo hebben wij een vaantje uit Turkije, verkregen
via een Jeugduitwisseling, waar een kind van een
van onze leden aan deelnam en een vaantje van
LC Bittburg-Prüm uit Duitsland met wie we de
Officiële installatie door Regio Voorzitter Koen Roos.

digden van de Lionsorganisatie en uiteraard ook
van LC Wieringermeer. Het was een wat formele
bijeenkomst, met een aantal sprekers en de
officiële installatie van de groep van 21 leden. Het
feestelijk gedeelte zou op de Charternight van 3
november plaatsvinden. Mark de Bokx kondigde
in zijn toespraak de eerste te organiseren actie van
de nieuwe Club aan t.w. de PK-Parade op 4
augustus 1990. De opbrengst zou zijn voor de
Vereniging Paard- en Ponyrijden voor de Gehandicapten uit Opmeer. Daartoe onthulde hij een
bord met diverse plakkaten waarop die PK-Parade
stond aangekondigd en die overal in de regio

laatste jaren de Moezelrally organiseerden. Deze
worden dan bewaard in een speciale Lionskast in
ons clubhuis, samen met de Lionsvlag en nog wat
andere Lions attributen.
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Lid worden van een Lions Club.
In feite kan iedereen lid worden van een Lions
tijd, drukke werkzaamheden of dat men zich wil
Club. Uiteraard wordt er wel een bepaalde
inzetten voor andere activiteiten. Aanwas van
inbreng verwacht bij de clubactiviteiten en de te
nieuwe actieve leden is derhalve zeer welkom,
houden acties. Verder wordt er naar gestreefd om
vooral van jonge leden. Maar in de praktijk is dat
zoveel mogelijk verschillende beroepen in de
niet altijd gemakkelijk omdat jongere mensen
Club te hebben, wat het voor de leden ook
vaak nog erg druk zijn met hun beroep, soms een
interessanter maakt. Voorheen werden kandidaat
eigen bedrijf en hun jonge gezin hebben. Omdat
leden door de leden zelf gezocht en bij geen
er tegenwoordig ook vele vitale oudere personen
bezwaar van de overige leden konden ze lid
van rond de zestig zijn, die soms eerder gestopt
worden. Tegenwoordig is de ledenwerving een
zijn met hun werk of bedrijf en meer vrije tijd
meer open gebeuren en organiseren we kennishebben, zien we bij deze groep ook de interesse
makingsbijeenkomsten voor geïnteresseerden, die
toenemen om lid te worden. Soms komen er ook
ook via de pers worden uitgenodigd. Voor zo’n
leden van andere Lions Clubs, vanwege een
ledenwerfavond worden ook gastsprekers uitgeverhuizing, over naar onze Club. Er is ook nog
nodigd zoals b.v. de bekende surfer Stefan van de
een ander ontwikkeling n.l. gemengde Lions
Clubs. De nieuwe Lions Clubs die opgericht
worden zijn vaak gemengde Clubs, dus met
dames en heren als leden. Bovendien zijn er ook
nog dames Lions Clubs, die uiteraard alleen
vrouwen als leden hebben. Daar doet zich vaak
weer het probleem voor dat werkende vrouwen
met en gezin ook niet altijd veel tijd hebben voor
de diverse activiteiten in die Club. De ontwikkeling van gemengde Clubs is derhalve, ook
gezien het tijdbeeld waarin vrouwen volop
deelnemen aan de huidige maatschappij, niet
onlogisch. Ook binnen onze Club is de discussie
ontstaan of we ook niet eens moeten switchen
naar een gemengde Club. Die gedachte lijkt
langzaam post te vatten, maar hoe en wanneer is
Berg uit Hoorn die op de Olympische spelen ooit
nog niet geheel duidelijk. Om een indruk te geven
een gouden medaille won en de heer Kranenburg
van het ledenbestand van de afgelopen 25 jaar
van Agriport A-7, het meest moderne Agro-park
vermelden wij hierbij onderstaand de z.g.
ter wereld. Desgewenst kan men een paar
historische ledenlijst met alle leden die ooit lid
Clubbijeenkomsten bijwonen. Als men dan lid wil
waren en nu nog lid zijn. Voor de duidelijkheid
worden, wordt men daarna officieel geïnstalleerd.
zijn diegene die nu nog lid zijn blauw gemarRegelmatig vertrekken er ook leden soms
keerd.
vanwege overlijden, verhuizing, gevorderde leefHistorische ledenlijst.
Naam

Woonplaats

Beroep

1-Mark de Bokx
2-Ton Oudejans
3-Ton Landeweer
4-Cor Koeman
5-Leon Lagrand
6-Ton Holzhauwer
7-Ger Boekhoff
8-Lou Glas
9-Sip Haakma
10-Henk de Vries
11-Gerrit van Beek
12-Harry Kloppenburg
13-His Wilms
14-Ryer v. Woudenberg
15-Sjaak Bot

Hoogwoud
Spanbroek
Hoogwoud
Opmeer
Hoogwoud
Aartswoud
Midwoud
Hoogwoud
Sijbekarpel
Hoogwoud
Midwoud
Wervershoof
Wognum
Medemblik
Wervershoof

Waterbouwkundige
Gerrit Timmerman
Fin. Adj. Directeur
Jaap Beemsterboer
Groepsconsulent VAM Mark de Bokx
Arts
Ton Landeweer
Adviseur/Trainer
Ton Oudejans
Inspect. Bassisonderwijs Leon lagrand
Verkoopleider
Ton Landeweer
Veehouder
Mark de Bokx
Fin. Adviseur
Ton Oudejans
Bedrijfsleider Soc. Werkp. Ton Landeweer
Adj. Dir. Houthandel
Lou Glas
Adviseur Pensioenen
Mark de Bokx
Manager
Wil Brommer
Directeur Rabobank
Piet Koomen
Dir. Verwarmingbedr.
Mark de Bokx

Naam sponsor

Install. Datum Uitgeschreven.
14-6-1990
14-6-1990
14-6-1990
14-6-1990
14-6-1990
14-6-1990
14-6-1990
14-6-1990
14-6-1990
14-6-1990
14-6-1990
14-6-1990
14-6-1990
14-6-1990
14-6-1990

1-7-2012
1-7-2006
1-7-1996

1-7-1996
1-7-2009
1-7-1994
1-7-2004
1-7-1998

1-7-1991
1-7-1992
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16-Wout Stoelwinder
17-Jan Schuit
18- Wim Heddes
19-Jan van der Schaft
20 Claus Ursem
21-Cees Hulskemper
22-Simon Ruiter
23-Piet Westerink
24-Rene Snel
25-Nico Brink
26-Aart de Wit
27-Dick Schenk
28-John Leystra
29-André du Pon
30-L. Bentschap Knook
31-Arie Bijman
32-Henk Vonk
33-Gerrit Eriks
34-Joop van Ginkel
35-Jan Koorn
36 Martin Bonne
37-Luit Kwantes
38-Cees Poldervaart
39-Ben Rinkel
40 Menno Deutekom
41-Frans kolken
42-Jos Leinarts
43-Niels Feller
44-Henk van Unen
45-Leo de Vries
46-Marcel Coppejans
47-Phillip Adrian
48-Evert Luitjes
49-Harry Schouten
50-Tim Kugelmann
51-Rik van Mourik
52-Piet Hartog
53-Paul van ’t Pad Bos
54-Ger May
55-Gerard Bakker
56-Marcel Tillemans
57-Harm Boerma
58-Hans Stam
59-Sjon Dekker
60-Nico Nuijens
61-Maurice v. Bokhoven
62-Rob Metselaar
63-Huub Mattijssen
64-Chris Koeleman
65-Ard Karsten
66-Simon Loos
67-Bert Brugman
68-Wout Roseboom
69-Ronald Wester

Hoogwoud
Wognum
Obdam
Opmeer
Wognum
Hoogwoud
Wervershoof
Medemblik
Abbekerk
Hoogwoud
Obdam
Hoogwoud
Medemblik
Medemblik
Wervershoof
Hoogwoud
Midwoud
Obdam
Hoogwoud
Lambertschaag
Oostwoud
Abbekerk
Hoogwoud
Wognum
Aartswoud
Zwaagdijk-Oost
Heerhugowaard
Schagen
Opperdoes
Midwoud
Sijbekarspel
’t Veld
Zwaagdijk
Hoogwoud
Nieuwe Niedorp
Medemblik
Abbekerk
Medemblik
Hoogwoud
Hoogwoud
Nibbixwoud
Hoogwoud
Wognum
Hoogwoud
Hoogwoud
Hoorn
Midwoud
Zwaag
Wognum
Benningbroek
Spanbroek
Hoorn
Wognum
Wognum

Verkoopleider
Garagehouder
Directeur Hecon
Scheepsbouwkundige
Bedrijfsleider
Leraar VO
Hoofd Afd. TZ.- GTD
Adviseur Belastingen
Dir. Snel Golfkarton
Bedrijfsleider
Hoofd Gem. werken
Consulent GAB
Politieofficier
Wethouder Gemeente
Dir. TD Waterschap
Dealer Alfa Laval
Hoofd TD Waterschap
Leraar VO
Sales Manager
Veehouder
Dir. Reclamebedrijf
Ondernemer
Dir. C.T.S.
Dir. E.C.S.
Dir. Jame
Begoniakweker
Accountant
Makelaar
Adj. Dir. Financial
Toekomstgroep
Senior Valuta Trader
Piloot
Sr. Manager ING-Bank
Projectontwikkelaar
Ondernemer
Ondernemer
Ondernemer
Reumatoloog
Consultant
Voorm. Accountm. Rabo
Voorm. Adv.-.Man. AH
Eig. Administratiekant.
Dir./Eig. Rolan Robotics
Aannemer
Facil. Manager Prinsenst.
Adviseur Social Media
Dir/Eig. Mechatronics
DGA Bestseller.eu
Docent/Adviseur Textiel
Ondernemer
Oud Inspecteur Politie

Ton Oudejans
Ton Oudejans
Ton Oudejans
Ton Oudejans
Ton Oudejans
Ton Landeweer
Harry Kloppenburg
Wout Stoelwinder
Ryer v. Woudenberg
Leon Lagrand
Wim Heddes
Nico Brink
Piet Westerink
Piet Westerink
Lou Glas
Lou Glas
Jurgen Kilz
Siep Veenstra
Leon Lagrand
Lou Glas
John Leystra
Martin Bonne
Ger Boekhoff
His Wilms
Ton Oudejans
Martin Bonne
Menno Deutekom
Menno Deutekom
Ben Rinkel
Menno Deutekom
Wim Heddes
Menno Deutekom
Ben Rinkel
Ben Rinkel
John Leystra
John Leystra
Jan Koorn
Chris Zedlitz
Cor Koeman
Cor Koeman
Cor Koeman
Joop van Ginkel
Ben Rinkel
Jan Schuit
Joop van Ginkel
Ben Rinkel
Hans Stam
Ben Rinkel
Marcel Tillemans
Chris Koeleman
Gerard Bakker
Proj. Manager Banking Sys. Ger May
Ondernemer
Chris Koeleman
Garagehouder
Jan Schuit

14-6-1990
14-6-1990
14-6-1990
14-6-1990
14-6-1990
14-6-1990
11-10-1990
13-9-1990
1-11-1990
2-12-1991
8-10-1992
2-12-1993
2-12-1994
1-6-1995
5-10-1995
7-11-1996
6-1-1983
19-12-1985
5-11-1998
6-5-1999
3-2-2000
3-5-2001
2-5-2002
2-5-2002
6-3-2003
6-11-2003
6-11-2003
6-11-2003
4-3-2004
3-5-2007
1-10-2005
18-5-2006
7-6-2007
1-11-2007
2-10-2008
2-10-2008
2-4-2009
8-6-1995
4-11-2010
4-11-2010
4-11-2010
2-12-2010
3-2-2011
5-5-2011
9-6-2011
1-3-2012
3-5-2012
7-6-2012
6 -6-2013
8-5-2014
12-6-2014
12-6-2014
12-6-2014
2-10-2014

1-7-2004
1-7-2008
1-7-1995
1-7-1992
25-8-1997
1-7-1998
1-7-2011
15-9-2004
1-7-2002
1-7-2011
1-9-1999
1-7-1997
1-7-2009
1-7-2011
1-7-2011

1-7-2005
1-7-2006
1-7-2011
1-7-2009
1-7-2006
1-7-2009
1-7-2006
1-7-2007
1-7-2008
1-7-2011
1-7-2007
1-7-2009
1-7-2011
1-7-2013

1-7-2012

3-4-2014
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Van de 24 leden die bij de Charternight lid waren, zijn
de hier afgebeelde karikaturen gemaakt. Vooraf werd door
Wout een foto ‘en profiel’ gemaakt, waarvan we niet wisten
waarvoor die bedoeld was. Op de Charternight werd duidelijk
waarom. We kregen niet alleen dit verzamelblad, maar
iedereen kreeg ook een grote tekening van zichzelf. De hier
afgebeelde karikaturen zijn dus eerste 24 namen die in
bovenstaande lijst vermeld staan, maar niet in die volgorde.
Dit was dus eigenlijk ons eerste z.g. ‘smoelenboek’.

Bestuur en Commissies.
Het bestuur kiest elk jaar een nieuwe voorzitter, ook wel officieel President genoemd. Eerst is men dan een
jaar vice-voorzitter, daarna voorzitter en dan aftredend voorzitter. Deze drie vormen samen met de
secretaris en penningmeester het bestuur. Er zijn ook een aantal commissies met elk zijn eigen taak en
voorzitter. Dat zijn de activiteiten-, programma-, leden-, pr- en archiefcommissies en dit jaar ook een
jubileumcommissie. Ook daar wisselen de functies regelmatig zodat alle leden een kans krijgen om
afwisselend verschillende taken op zich te nemen. Alle leden zijn ingedeeld bij een van de commissies, die
ook elk jaar een verslag van hun activiteiten maken. Dit wordt dan weer verwerkt met foto’s in een Jaarlijkse
Kroniek van dat betreffende Clubjaar.

Eerste actie voor een goed doel de z.g. PK-parade.
Die werd gehouden op 4 augustus 1990 op het
voor diverse (oude) voertuigen die daar
terrein naast de sporthal de ‘Weyver’. Daar zou
tentoongesteld zouden worden. Het werd een
een dag later de jaarlijkse alom bekende ’Landfestival met vele bezienswaardigheden zoals
bouwdag’ georganiseerd worden (voor de 82-ste
topmodellen auto’s van de bekende merken van
keer) en wij mochten gebruik maken van de daar
de regionale garagebedrijven, oude legervoertuigen geregeld
via de stichting ‘Keep
them rolling’, Super
Oldtimers en Ultra
Light
Vliegtuigjes
van die Club uit de
Wieringermeer. Ook
was er de mogelijkheid voor o.a. kinderen om paard en pony
te rijden en ‘s avonds
Mark kondigt de PK-Parade aan.
werd er een hete luchtballon opgelaten waarin
voor aangebrachte infrastructuur en horeca voormen, tegen betaling, mee kon reizen. De
zieningen onder een aantal voorwaarden, o.a. dat
opbrengst van deze actie was voor de vereniging
het terrein die avond weer schoon achter gelaten
‘Paard- en Ponyrijden voor Gehandicapten in
zou worden. De letters PK waren de initialen van
Opmeer’. Wout Stoelwinder, voorzitter van de
PaardeKracht en de naam PK-Parade stond dus
Activiteitencommissie, was de grote initiator van
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deze actie. Uiteraard werden er ook diverse
Commissies benoemd voor de uitvoering van de
vele taken op die dag. Er werden ook een
twintigtal hoogwaardigheid bekleders uit de regio
voor dit evenement uitgenodigd. We hadden veel

werd uitgesteld tot rond 21.00 uur. De eigenaar
van de luchtballon durfde het dus niet aan om
eerder ‘los te gaan’. De begroting van 26 juni
vermelde F 33.900,= gulden aan inkomsten,
verkregen door o.a. toegangskaartverkoop, sponsering, inkomsten ballonvaart, reclamevlaggen,
etc. en F 13.975,= aan uitgaven en derhalve een
batig saldo van F 19.925,= gulden. Er was daarbij
gerekend op 3000 betalende volwassen en 4000
kinderen. Door het zeer warme weer viel het
aantal bezoekers erg tegen en de netto opbrengst
was dus beduidend lager. Aan het bovengenoemde goed doel werd op de Charternight F
4.000,= gulden geschonken. Ook werd nog F
250,= gulden gegeven aan het Max Vervoort
fonds, dat ook activiteiten voor gehandicapten en
zieken ontplooide.

De Landbouwdag in Opmeer.

verwacht van deze groots opgezette actie maar dat
viel een beetje tegen. Niet vanwege de minder
goede organisatie, maar vanwege het weer. Dan
denk je in Nederland natuurlijk aan slecht weer
met veel wind en regen, maar het omgekeerde was
het geval. Het was die dag snik en snik heet, bijna
35 graden en dat in de volle zon! De bekende kreet
‘Vrouwen bloot, handel dood’ deed dit keer bij
ons ook opgang en er kwamen (veel) minder
bezoekers dan we ingeschat hadden. Het oplaten
van de luchtballon moest ook tot later in de avond
worden uitgesteld vanwege ….. het warme weer!
De lucht in de luchtballon wordt zoals bekend
verwarmd, opgewarmd, met een brander vanuit
de rieten mand van de luchtballon. Als die lucht
in de ballon dan warmer is dan de lucht in de
omgeving gaat de ballon stijgen. Vanwege het

zeer warme weer was het verschil in temperatuur
in en buiten de luchtballon te gering om deze vlot
te laten opstijgen en goed in de lucht te houden.
Het opstijgen was gepland om 18.00 uur maar

Krantenfoto van de PK-Parade.

Uiteindelijk werd de netto opbrengst, met nagekomen betalingen, in december vastgesteld op F
6084,99 gulden. Een hete luchtballon huren kostte
volgens de begroting F 1500,= gulden excl. BTW
en een luchtballonvaart zou normaal F 350,=
gulden kosten. Uiteindelijk gingen er twee hete
luchtballonnen de lucht in met diverse personen.
In de mand van de ene luchtballon zat Burgemeester De Leeuw, ons lid Léon en Tine, de
vrouw van ons lid Sip. Leon vertelde, je denkt dat
je hoog in de lucht in stilte kan genieten van het
landschap, maar dat valt erg tegen. Het lawaai van
de steeds ingeschakelde brander om de lucht te
verhitten is enorm. De burgemeester was laaiend
enthousiast over het mooie uitzicht. Hij had nog
nooit zo’n goed overzicht zijn gemeente gehad zei
hij. Maar even later was dat enthousiasme danig
getemperd. Op het einde van de tocht maakte de
luchtballon een ongebruikelijke harde landing en
de mand viel om. Door de wind werd de ballon en
de mand nog een stuk meegesleept en de
inzittenden vlogen uit de mand hard op de grond.
Tot overmaat van ramp kwamen de burgemeester
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en Tine boven op elkaar terecht. Wie van beiden
de landing van de ander heeft opgevangen
vermeld de geschiedenis niet. Léon kreeg als
bewijs van zijn ballonvaart de hier afgebeelde
kaart. De ballon steeg op om 21.05 uur en de
harde landing was om 21.35 in Berkhout, een erg
kort tochtje dus, waarschijnlijk vanwege het
warme weer.

Lions Nederland.
Lions Club Nederland heet officieel ‘Multiple
District 110 Nederland’ en is dus ingedeeld in zes
districten en elk District is dus weer ingedeeld in
meerdere Zones. Er zijn dus ook regelmatig
Districts- en Zonevergaderingen en uiteraard ook
Algemene Ledenvergaderingen, officieel Conventies genaamd. Deze vergaderingen worden
regelmatig bezocht door een of meer bestuursleden van onze Club. Mark de Bokx was drie jaar
Districssecretaris en daarna was hij nog zes jaar
Commissaris Training en Opleiding van het
District 110AN (Noord-Holland). Ons lid Lou
Glas was in 1997-1998 en Henk Vonk in 20052006 Zonesecretaris en het jaar daarna Zonevoorzitter. Dat kan je alleen worden je als voordien voorzitter van de Club bent geweest en elke

Afscheid Mark als Districssecretaris.

Club heeft de verplichting om bij toerbeurt een
keer de Zonevoorzitter te leveren. De Zone
voorzitter c.q. de Districsgouverneur bezoeken
met enige regelmaat ook de Lions Clubs in hun
gebied om contact met de basis te onderhouden.
Mark de Bokx kreeg op de Charternight van 3 november 1990 de ‘Governors Appreciation Award’
onderscheiding voor zijn verdienste vanwege de
oprichting van de LC Opmeer. In 2002 kreeg hij
de ‘Melvin Jones Fellows’ onderscheiding, die
uitgereikt wordt aan leden en personen die zich op
bijzondere wijze hebben ingezet voor de Club,

Zone of District van de Lionsorganisatie. Ook de
Club kreeg die onderscheiding in de vorm van een
chevron te bevestigen aan ons Lionsvaandel. Wim
en Lou kregen nog een speldje c.q. oorkonde voor
hun inzet voor de Club c.q. het werven van
nieuwe leden. Er zijn ook z.g. Leo Clubs voor
jongeren van 20 tot 35 jaar die onderdeel zijn van
Lions Nederland en die later kunnen doorstromen
naar de Lions Clubs. Leo is de afkorting van
Leadership, Experience en Oppertunity. Zij
komen ook regelmatig bij elkaar om activiteiten
te organiseren voor o.a. goede doelen waarbij de
Leo’s zich optimaal kunnen ontplooien. Wereldwijd zijn er ca. 5500 Leo Clubs in 130 landen en
in Nederland zijn er nu ca. 19 Leo Clubs.
Een deel van onze contributie, die nu net is
verhoogd naar € 175,= per jaar, wordt afgedragen
aan Lions Nederland en de Internationale Lions
Club in Amerika. Hiermee worden niet alleen de
kosten van de organisatie betaald maar er wordt
ook geld gegeven aan humanitaire hulp voor
mensen in moeilijke omstandigheden. Daartoe is
o.a. de LCIF opgericht, de ‘Lions Club International Foundation’ die jaarlijks 30 miljoen dollar
kan besteden. De inkomsten bestaan uit schenkingen, opbrengsten van acties en € 5,00 van de
contributie van elk Lionslid in de wereld. De vier
aandachtsgebieden zijn:
1- Shigt First, het bestrijden van blindheid in de
derde wereld.
2- Gezondheids- en welzijnszorg.
3- Hulp na natuurrampen.
4- Jeugdondersteuning, het ‘Leefstijlprogramma’
voor jongeren.
De stichting Shigt First werkt samen met de
organisatie ‘De Wilde Ganzen’ waardoor de
opbrengst verhoogd kan worden met 55%. Er is
ook een Jeugduitwisselingsprogramma, waar ook
€ 5,= van onze contributie aan wordt besteed. Van
onze contributie wordt ca. € 87,= afgedragen aan
het District, Lions Nederland en Amerika en dus
aan diverse goede doelen.
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Er is ook een Lionsblad dat 6x per jaar aan de
leden wordt toegezonden en regelmatig krijgen
we e-mails met info van de zone, het district,
Lions Nederland en zelfs …. van de internationale
organisatie in Amerika. Er gaat ook wel eens iets
fout; in 1995 organiseerde Lions Nederland een
Europa-forum in Rotterdam. Dat bleek een fiasco
te zijn, er was een tekort van F 300.000,= gulden
Dit zou op de Lions Clubs verhaald moeten
worden wat ca. F 1000,= per club zou betekenen.
Onze Club schreef hierover een protest brief naar
Zeist en besloot om eventueel onder protest te
betalen. Het tekort bleek later te zijn opgelopen
tot F 520.000,= en dat is ca. F 50,= per Lionslid.
Europa kostte ons dus toen al veel geld! Als reden
gaf men o.a. op dat de Oost-Europese landen hun
bijdrage niet hadden geleverd en hun betaling
achterwege hadden gelaten! Er werd besloten om
te bezuinigen, in twee jaar F120.000,= en resp.
F 80.000,= gulden. De F 50,= gulden werd definitief, wel werd er geprotesteerd tegen de onderscheidingen die de organisatoren van het Europa-

forum gekregen hebben! De Gouverneursraad
had te veel macht en Lions Nederland besluit
derhalve om de Statuten te wijzigen

De Charternight van 3 november 1990.
In de eerste notulen komt regelmatig de voorOm 17.00 uur, de Charteruitreiking in de
bereiding van de Charternight aan de orde. In de
Nederlands Hervormde Kerk te Hoogwoud.
notulen van de vergadering van 19 december
Om 18.00 uur, de Receptie in het Huis van
1988 wordt vermeld dat Mark de Bokx en Ton
Egmond met een hapje en drankje.
Landeweer met echtgenotes de Charternight van
Om 19.30 uur, het feestelijke buffet in het
LC Eindhoven-Welschap hebben bezocht om
Dorpshuis te Hoogwoud.
daarmee ervaring op te doen en Ton zal de orgaOm 20.30 uur, de Charterparty met West-Fries
nisatie van onze Charternight op papier zetten.
entertainment en dansen op
Later werd hij benoemd tot de Charterpresident.
de muziek van Footlight.
De kosten waren F 95,= voor
de middag en de feestavond,
voor de leden maar ook voor
de betalende gasten. Er
waren ook niet betalende,
uitgenodigde, gasten t.w. de
burgmeesters van de diverse
gemeenten in ons gebied, de
voorzitters van de Rotary, de
Juniorkamer, de Tafelronde,
de voorzitter van de moederclub Wieringermeer, Gerrit
De 24 leden bij de uitreiking van het Charter.
Timmerman uit Rhenen die
Ook werden er diverse commissies benoemd voor
Mark gevraagd had een
de verdere organisatie. De Charter, de ondertenieuwe Club op te richten,
kende oorkonde, met daarop de namen van alle
en vele Districtsgouverneurs
geïnstalleerde leden van de nieuwe Club, komt
en andere Bobo’s van Lions Nederland. Het is ook
speciaal over uit Amerika. Het programma was
gebruikelijk om andere Lions Clubs uit te nodigen
als volgt. Om 16.00 uur, ontvangst van de gasten
en een aantal leden van die Clubs uit de Regio
in het Huis van Egmond met koffie en taart.
waren ook aanwezig. De Charteruitreiking in de
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Kerk begon met een stukje muziek, Ton Holzhauer vertelde e.e.a. over de historie van de kerk
en daarna sprak Charterpresident Ton Landeweer
een openingswoordje. Daarna een ‘roll call’, het
voorstellen van de leden van de Club, door de
president van de sponsorclub, die vermeld staan
op het Charter en die daarbij beurtelings op gaan
staan. Dan de overhandiging van het Charter aan
de President van de LC Opmeer. Daarna kwamen
een aantal sprekers aan de beurt onder andere
Districtsgouverneur Jaap Beemsterboer de
voorzitter van LC Wieringermeer, burgemeester
de Leeuw van de gemeente Opmeer, de voorzitter
van de Rotaryclub Medemblik en Mark de Bokx,
de oprichter van onze Lions Club. Daarna weer
muziek, afsluiting en
vertrek naar het Huis
van Egmond. Mark
kreeg de eerder genoemde ‘Governors
Appreciation Award’
onderscheiding, wat
heel bijzonder was
omdat die zelden
wordt uitgereikt aan
De onderscheiding.
‘Keymannen’.
Tijdens de receptie werden diverse vaantjes
uitgewisseld met de aanwezige Lions Clubs en
werd de cheque van de opbrengst van de PKparade uitgereikt aan de Vereniging voor
Paardrijden voor Gehandicapten. Het feestelijk
buffet in het Dorpshuis begon met een West-Fries
Broodbanket met een toelichting daarop van
Bakker Spil, eigenaar van het Bakkerijmuseum in
Medemblik. Daarna een ‘heilsdronk op Hare

Lions stropdas aanboden. Een van de hoogtepunten van de avond was toch wel het WestFriese optreden van Meindert Nieuweboer, zelf
lid van LC Hoorn, met zijn verhaal over een
West-Friese pastoor en zijn pastoorsmeid en de
kippen die hij kon hypnotiseren.
Meindert vroeg de aanwezigen om doodste stilte
in de zaal zodat hij zich kon concentreren om de
drie kippen onder hypnose te brengen. Stuk voor
stuk lukte dat en uiteindelijk lagen er drie gehypnotiseerde kippen doodstil op hun rug op een
plank. Door het luide applaus van de zaal
schrokken toch een paar kippen wakker en fladderden door de zaal wat nog meer hilariteit gaf.
Het leek heel bijzonder maar later vertelde Lou
Glas, een collega boer van Meindert, mij dat
iedereen dat wel kon want als je een kip in alle
rust op zijn rug legt dan blijft hij gewoon stil
leggen. Mogelijk verraad ik nu een geheime
goocheltruc! De volgende dag, zondag was er na-

Het charter met de 24 namen van de leden.

De echtgenoten van de leden.

Majesteit’ door de Charterpresident en aansluitend het koud buffet met pianospel van Ton
Dekker. Toen was het tijd voor de dansmuziek
van die avond en kregen ook de ‘Lions Ladies’
de gelegenheid om zich te uiten, waarbij zij hun
echtgenoten, de leden van de Club, een originele

praten geregeld om 11.00 uur in het Dorpshuis.
De totale kosten werden begroot op F 9.375,=
gulden en de inkomsten op F 8.050,= gulden.
Regelmatig worden we door Lions Clubs i.o. in
den lande uitgenodigd voor hun Charternight
waar we meestal, ver weg, geen gebruik van
maken. In oktober 1993 zijn wij ook uitgenodigd
voor de Charternight t.g.v. de oprichting van de
dames Lions Club uit de Langedijk, waar velen
van ons wel gebruik van hebben gemaakt.
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De Clubbijeenkomsten.
Op de eerste donderdagavond van de maand
de Most als spreker was uitgenodigd. Samen
hebben we de z.g. vroege bijeenkomst. We eten
organiseren we ook al jaren de actie ‘Old for Old”
eerst gezamenlijk om ca. 19.00 uur, waarna we
In de maanden juli en augustus, de vakantiegaan vergaderen over de Club aangelegenheden,
periode, zijn er geen officiële bijeenkomsten.
zoals acties voor goede doelen, programma van de
Soms wordt er wel eens een z.g. ’zomerborrel’
club, ledenwerving, etc. Op die vroege bijeengeregeld voor diegenen die dan niet op vakantie
zijn. Op de derde donderavond, de z.g. late
bijeenkomst, die om 20.00 uur begint, wordt er
vaak een spreker uitgenodigd om iets te vertellen
over een interessant onderwerp. Ook kan een van
de leden die avond iets vertellen over zijn hobby
of werk. Regelmatig doen we ook aan bedrijfsbezoeken, die soms in de namiddag georganiseerd
moeten worden, omdat het desbetreffende bedrijf
’s avonds gesloten is.

komst krijgen leden soms ook de gelegenheid
voor het z.g. ‘vijf minuten praatje’, waarin ze kort
iets kunnen vertellen over b.v. iets bijzonders wat
ze hebben meegemaakt of over bepaalde interesses. Soms wordt ook een stukje van de favoriete
muziek van dat lid beluisterd. De laatste jaren
wordt, als er kort wordt vergaderd, op de vroege
bijeenkomst ook regelmatig een spreker uitgenodigd. Daarbij worden soms ook de dames
uitgenodigd, die dan ook mee eten. In het begin
hebben we nog een aantal bijeenkomsten over en
weer met onze sponsorclub LC Wieringermeer
georganiseerd. Soms worden we uitgenodigd
door een Lions Club uit de omgeving als die een
leuk, interessant onderwerp op de agenda heeft
staan; b.v. door LC West-Friesland uit Hoorn over
Lions Quest en ook toen de bekende Hennie van
Daarom onderstaand een samenvatting daarvan.
- Bezoek aan de Abdij in Egmond.
- Schieten met geweer en pistool bij de
Schietsportvereniging in Hoorn.
- Bezoek bij de voetbalclub Volendam en
bezichtiging nieuwe stadion.
- Wadlopen vanaf Noordpolderzijl (bij Usquert)
naar het eiland Rottum. Vanwege het weer was
het water in de vaargeul te hoog om het eiland
te bereiken dus werd de oversteek geschrapt.
- Bezoek café-Bakkerij-Kruideniersmuseum te
Langedijk.
- Spreker Klaas de Boer van Europa’s grootste
tentenverhuurbedrijf.

De clubavonden zijn meestal erg gezellig en
regelmatig wordt er op de Club getrakteerd
vanwege een feestelijke gebeurtenis of b.v. als
iemand Opa is geworden. Hoewel er geen registratie van is bijgehouden, hij was zelf de tel
kwijt, is Jan K. zonder meer de kampioen ‘Opa
worden’. In de afgelopen 25 jaar hebben we veel
sprekers voorbij zien komen en veel bedrijven en
instanties bezocht, haast te veel om op te noemen.
- Op 17 aug. 1997 bereikte ons het bericht dat
ons oud lid Ton Holzhauer op 59 jarige leeftijd
was overleden.
- Lezing over het ontstaan van mineralen en
fossielen, met dames.
- Bezoek Sociale Werkplaats in Schagen en
bezoek bij broodbakkerij Pater met dames.
- Bezoek Ajax Arena stadion in aanbouw en vele
jaren later aan het nieuwe AZ voetbalstadion.
- Een lezing over alternatieve genezing en
Kwakzalverij.
- Op 25 aug.1997 overleed ons lid Cees
Hulskemper, die al enige tijd ziek was, op 63
jarige leeftijd.
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- Een spreker over zijn hobby, diepzee duiken.
- Een stadswandeling met gids door Enkhuizen

De Drommedaris in Enkhuizen.

en een wandeling in het duingebied bij Schoorl.
- In 1998 een Info avond met computers waar we
konden leren om te surfen op Internet.
- His vertelde over zijn reis door Rusland.
-Diverse keren zijn Notarissen uitgenodigd

die spraken over erfrecht, testamenten en
vermogensbeheer.
- Bezoek aan de jachtwerf van Jongert in
Medemblik. De kosten van een groot jacht
bedragen één miljoen per strekkende meter!
- Alle Burgemeesters uit de Regio zijn uitgenodigd om iets te vertellen over hun Gemeente.
- ‘Kunst en Kitsch’ avonden met eigen inbreng,
verzorgd door Carel de Jong, Directeur van
het West-Fries Museum en lid van LC Hoorn.
- In 2000 een spreker over de ‘Stelling van
Amsterdam’, een verdedigingswerk dat in
1880 werd aangelegd en dat bestaat uit 18
forten, met de mogelijkheid om de polders
rondom Amsterdam onder water te zetten. Op
een ‘Mannendag’ hebben we een van die forten
t.w. fort Pampus bezocht.

In het seizoen 1993-1994 had de President als motto ‘Alles met mate(en)’. De voorgaande jaren was het
n.l. nogal druk geweest met diverse acties etc. en een wat rustiger Clubjaar zou welkom zijn. Dat was
achteraf toch niet wat het moest zijn, want op het eind van het seizoen werd er geklaagd dat de sfeer wat
minder werd en dat er reserve programma’s moesten zijn als er iets uitviel. Ook zouden er weer acties
gehouden moeten worden wat de binding onder de leden van de Club zou versterken. Er was dus duidelijk
sprake van een ‘dipje’. In 1996 werd er in het bestuur over enige ‘lauwheid’ in de Club gesproken en af en
toe is er nog wel eens meer een klein ‘dipje’, maar meestal is de sfeer toch erg goed. Zo nu en dan is de
‘attendence’ op de clubavonden wel eens wat laag, maar Lionsleden hebben vaak ook andere drukte. De
penningmeester meldde in beginjaren van 2000 dat door de hoge dollarkoers de afdracht aan Amerika de
afgelopen jaren met 47% was gestegen. Soms werd er te lang vergaderd, President John wilde dit verkorten
met het door hem gekozen motto: ‘KISS’ , een afkorting van ’Keep It Short and Simpel en liever ‘sprekende
beelden dan lange teksten’.
Een vast agendapunt was en is nog steeds het rondje ‘Lief en Leed’ waarin diverse heugelijke familiefeesten
en belevenissen worden genoemd, b.v. René werd geridderd, maar ook minder leuke zaken. Luit heeft een
hartaanval gehad en werd gedotterd en Gerrit E moest een bypass operatie ondergaan. De vrouw van Cees
P. was ernstig ziek en John had hartproblemen maar dat was alweer voorbij. Het rondje ‘Lief en Leed’
bevatte dit keer dus meer Leed dan je Lief is!

In het jaar 2000 kwam de verzending van de
stukken per e-mail voor de eerste keer aan de
orde, wat in 2003 ingevoerd werd. Een lid had
geen computer en kreeg het alsnog per post, wat
organisatorisch lastig bleek te zijn. Jarenlang zijn
er, sinds 1967, door alle Lionsclubs postzegels
ingezameld bij de leden en bedrijven voor het
Max van der Voort Postzegelfonds. De opbrengst
was o.a. voor het blindenproject ‘Sight First’ en
vakantiekampen voor gehandicapten. Mede door
het overlijden van de organisator en de afname
van het verzenden per post, vanwege de intrede
van de e-mail, is dit project gestopt. Nog weer
later deed het digitale tijdperk haar intrede en
vanaf 2009 werden alle stukken digitaal op de
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computer en server opgeslagen. Ook alle bestaande, ca. 385 afgedrukte foto’s zijn ingescand en
digitaal opgeslagen. En het werd nog digitaler,
inmiddels hebben Lions Nederland en onze Lions
Club Opmeer een eigen Website t.w. respectievelijk www.lions.nl en www.lionsopmeer.nl. Op
www.lions.nl kunnen leden zelf inloggen en hun
eigen gegevens bijhouden. Onze eigen site heeft

een openbaar gedeelte en ook een gedeelte dat
alleen toegankelijk is voor de leden waarop de
agenda’s en notulen van de bijeenkomsten staan.
In ons Clubhuis willen we nu ook graag Wifi om
daar direct op het internet te kunnen komen om
onze stukken in te zien. Het is de bedoeling dat
ons digitale archief ín de ‘Cloud’ komt te staan
zodat iedereen dat zelf kan raadplegen.

Op 15 september 2004 overleed plotseling op 64-jarige leeftijd ons lid Nico Brink, de verslagenheid was
groot. Het leven kan hard zijn, voor de bijeenkomst van 16 september hadden we een themavond “Leuk,
Leuker, Leukst… ‘ gepland en dan wordt je nota bene op die avond geconfronteerd met het overlijden van
Nico, onbegrijpelijk! Nico was de grote animator van het Korenfestival en het Golftoernooi. Het komende
Golftoernooi in oktober werd afgelast en we besloten om het Golftoernooi voortaan het ‘Nico Brink
Golftoernooi’ te noemen. Nico had zich net opgegeven om de volgende jaren Zonesecretaris en
Zonevoorzitter te worden. Omdat LC Opmeer aan de beurt was om deze functies te vervullen moest een
ander lid gevraagd worden. Henk Vonk wilde dat wel gaan doen, maar zijn functie als Past-president moest
dan door een ander worden overgenomen, waartoe Mark bereid was.

- Hans van der Broek Kisling die Chinees
gestudeerd heeft, vertelde ons e.e.a. over China
en de oerbeelden die ten grondslag liggen aan
de Chinese lettertekens.
- Een Nieuwjaarsreceptie met excursie in Fort
Kijkduin in Den Helder.
- Ons lid Gerrit E. vertoonde een prachtige
diaserie over zijn reis door Nieuw Zeeland.
- De gemeente secretaris van Obdam, die door
de VNG is uitgezonden naar Albanië, vertelde
iets over de schrijnende situatie daar en hoe hij
hielp om een gemeentelijke organisatie, een
beetje, vorm te geven. Dat is erg lastig als er
nauwelijks een kadaster is en straatnamen
veelal ontbreken.
- Een rechercheur vertelde over zijn werk, met
lugubere details, bij de politie in Amsterdam.
- Koken met ons lid Joop, die een aantal
fornuizen geregeld had in ons Clubhuis,
waarop de heren een uitgebreide maaltijd
bereidden voor de dames. Maar de stroomvoorziening was daar niet op berekend
en de stoppen sprongen.

Dat kon gelukkig tijdig weer hersteld worden,
zodat we toch heerlijk konden eten.

‘Koken met Joop’.

- Bezoek aan Driesen Aircraft Interior Systems
in Wieringerwerf in 2002 die o.a. vliegtuigkeukens maakt.
- Bij Rijschool Wim van der Vlucht uit Wognum
testten we onze kennis over de verkeersregels.
- Excursie naar TESO, met de veerboot naar
Texel, bezichtiging van de boot en een
presentatie over het bedrijf

In 2005 bleek dat er door een onbekende een bedrag van € 1100,= was gestort op onze rekening bij de
DSB-bank. Er werd uitvoerig navraag gedaan door wie en hoe het gestort was en of het een foutieve
overboeking was. Het werd meerdere keren uitgezocht en nagevraagd maar het was bij de bank niet te
achterhalen en ons werd uiteindelijk medegedeeld dat wij het geld mochten behouden. Een niet nader
genoemd lid dacht dat Dirk Scheringa mogelijk onze geheime sponsor was, maar de overige leden achtten
dat volstrekt ondenkbaar!
Ons lid Niels, makelaar van beroep, verhuisde naar Zweden en ruim een jaar later vertrok Phillip met zijn
Amerikaanse vrouw naar Amerika, waar hij een baan kreeg als piloot-instructeur.
In 2005 bestond onze ‘sponsorclub’ Wieringermeer e.o. 25 jaar, ze zijn dus precies 10 jaar ouder.
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- Lezing over FIR-mest, een soort koolstof die
ammoniakuitstoot kan verminderen bij
mestverspreiding.
- Lezing waterschap ‘Hollands Kroon’ met
bezoek aan de Lely- en Leemansgemalen die
de Wieringermeer, die 6 meter onder NAP
ligt, droog moeten houden.
- Hoe voel je je als je blind bent? Om dat te
ontdekken bezochten we een kerkgebouwtje
waar van alles levensecht is nagebouwd in het
volstrekte donker; een stukje park, een straat,
een winkeltje en een bar. Hoe betaal je zonder
te kunnen zien. Hier konden we onze nietvisuele zintuigen testen!
- In 2005 een bezoek bij Dekker Chrysanten in
Hensbroek, de grootste Chrysantenteler ter
wereld met 30.000 m2 glasoppervlak. Zij
hebben ook productieafdelingen in Tanzania en
Bolivia en ook verkoopkantoren in Zuid-Afrika,
Brazilië en Colombia. Vrijwel de gehele
productie is geautomatiseerd.
- In juni 2006 kregen we bericht dat ons oud lid
André du Pon was overleden.
- Bezoek aan een staalgieterij, waar plaquettes
van LC Opmeer werden gegoten, die we

meekregen.
- Frederik de Groot, bekend van film en TV,
vertelde over zijn carrière en laat ons ook
toneel spelen.
- Een bezoek bij het bedrijf ‘Snel Golfkarton’
van ons lid René. Zij begonnen met kartonnen
dozen en kunnen nu zelfs noodwoningen van
karton maken, bedoeld voor rampen in de derde
wereld. René kreeg in mei 2004 een Koninklijke onderscheiding.
- Ons lid Aart werd in december 2006 benoemd
tot ereburger van de gemeente Obdam. De
allerlaatste ereburger van die gemeente omdat
deze wordt opgeheven.
- Spreker Jaap Bond, lid van de Provinciale
Staten, over regionale en landelijke politiek.
- Ons lid Marcel (Cop), werkzaam bij een Valuta
Trading bedrijf, vertelde over de honderden
miljoenen, soms vele miljarden die, heel
ingewikkeld in diverse valuta, over de gehele
wereld worden verhandeld.
- John, meldde dat de ‘moeder van alle
Commissies’ de archiefcommissie is, waarvan
hij de voorzitter is!

Brand! Op 16 oktober 2007 brandde de woonboerderij van ons lid Aart geheel af. Hij deed een oproep
aan ons om hem te helpen bij opruimwerkzaamheden en inrichten
van het terrein rondom zijn noodwoning. Uiteraard hielpen vele
leden hem een paar weekenden met deze werkzaamheden.
Ons lid His heeft tijdens het hockeyen in Amstelveen een hartstilstand gehad. Gelukkig was daar net een week eerder een
Automatische Externe Defibrillator (AED) apparaat aangebracht
en daarmee kon hij door een daar aanwezige (hockeyende) arts
weer bijgebracht worden. Daarna direct naar het AMC om met
een goed resultaat gedotterd te worden. Wij beseffen hoe belangrijk het is om met een AED om te kunnen gaan en een aantal leden
besloten om een reanimatiecursus te gaan volgen.
De training met de AED.
Voor het eerst kwam in 2007 een discussie opgang over een ‘change’ naar een gemengde Club. De notulen
vermeldden, dat ‘vrouwen in de Club een lofwaardig streven is maar dat mag nog wel een paar jaar
wachten’ en ook dat ‘er dan een nieuwe, andere energie wordt binnen gebracht!’
-Mevr. Kok gaf een boeiende uiteenzetting
over Lions Quest. Dat is een programma over
leefstijl voor jongeren dat leerkrachten opleidt
om dat in te passen in het reguliere onderwijs, te
sponseren door Lions Clubs. Tim ging actie
ondernemen richting scholen, die ook interesse
moesten tonen, wat helaas niet is gelukt.
- Mark hield een lezing over het Boeddhisme.
Het is ca. 2500 jaar geleden ontstaan en het is
geen sekte, geen religie maar meer een leefwijze
en geeft gedragsregels over de manier van

denken en handelen.
- Spreker Paul Jansen, musicoloog en schrijver,
heeft een biografie geschreven over Kofi Annan.
- Bezoek aan de internationaal bekende juwelen
ontwerper Fred Moes uit Hoorn, uiteraard met
de dames!!
- Excursie naar Ursem Bouw, waar compleet
afgewerkte woonunits, volledig geautomatiseerd worden gebouwd, één per uur, voor o.a.
gevangenissen, studentenwoningen en tijdelijke
huisvesting.
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- In 2008 bezochten we de grasdrogerij van Wil
Hartog, bekend als winnaar van de TT in Assen
in 1977.
- In 2009 een bezoek aan de Hemcentrale en naar
de Dutch Yacht Builder scheepswerf in
Enkhuizen.
- Mr. Bouwma, oud rechter en geheugentrainer,
demonstreerde ook zijn kunnen op dit gebied.
Alle ca. 20 aanwezigen mochten een woord

noemen en op het eind van de avond noemde
hij deze in de juiste volgorde weer op!
- In oktober 2010 vernamen we dat ons oud lid
Leen Bentschap Knook was overleden
- Het clubjaar 2010-2011was opmerkelijk
betreffende het ledenverloop. Zeven leden
namen afscheid van de club, maar … er
kwamen ook zeven nieuw leden bij! Dus het
ledental bleef toch constant.

- Een excursie en een lezing over Agriport A7, een groot glastuinbouwgebied, dat gelegen is aan de A-7 in
de Wieringermeer. Het is in 2005 opgezet en in 2006 was de eerste 450 hectare verkocht wat al lang is
volgebouwd. Inmiddels is de uitbreiding tot 800 hectare goedgekeurd en kan het beschouwd worden als het
meest moderne Agropark ter wereld. Voor de energievoorziening is een grote warmtekracht koppeling
gebouwd die ook CO2 produceert dat weer gebruikt wordt voor een snellere groei van de producten in de
kassen. Met warm weer en veel zon is er energie over en dat wordt terug geleverd aan het landelijk net en
kan dan 200.000 huishoudens voorzien van elektra. Ook is men gestart met aardwarmte, in de zomer kan
men warmte opslaan in de diepere grondlagen en in koudere tijden dat weer naar boven halen. Op dit
moment verkrijgt men op die manier warm water van ca. 90 graden C. Deze totale energieproductie is dus,
naast de groenteteelt, een zeer belangrijk (bij)product geworden. Als de tomaten erg goedkoop zijn levert
de energieproductie soms meer geld op! Inmiddels is bekend geworden dat Microsoft naast Agriport A7
een hypermodern datacentrum gaat bouwen met een investering van 2 miljard Euro en ook dat er zeventig
hectare wordt gereserveerd voor vestiging van ander datacenters.
De lustrumfeesten.
Hert eerste lustrumfeest, een weekend naar Terbuffet. Ook konden we ervaren wat het in dat
schelling, werd op 10-11 juni 1995 gehouden.
weekend georganiseerde ‘Oeral Festival’ inhield.
Vooraf werden verlotingen onder de leden georTussendoor gingen we in 1998 nog een weekend
ganiseerd met door hen ingebrachte artikelen en
kamperen op Camping de Waps in Oude Mirdum
versnaperingen, om alvast geld te sparen voor dit
met de dames. Sommigen in een tent of caravan,
weekend. Toen we vertrokken regende het hevig,
anderen in een daar gehuurde houten hut. Zondag
maar de eilanden staan erom bekend, eenmaal
hadden we een mooie fietstocht door Gaasterland
en bezochten we een oud kerkje in Wijckel.
In Groningen vierden we in 2000 het tweede
lustrum. Zaterdagmorgen een stadwandeling met
daarna mogelijkheid tot beklimmen van de
Martinitoren en daarna een bezoek aan het bekende Groningermuseum. Zondag een bezoek aan de

Een warm buffet in de duinen.

daar aangekomen hebben we geen spat water
meer gehad. We hebben een fietstocht over het
eiland gemaakt met een excursie naar een bedrijf
dat de aldaar groeiende Cranberries verwerkt tot
o.a. jam, wijn en thee. In 1845 zou er een vat
Cranberries op het eiland zijn aangespoeld en daar
zouden ze zijn gaan groeien. Zondag hebben we,
zittend op een plastic vuilniszak in de duinen,
genoten van een aldaar geserveerd heerlijk warm

Kamperen in Oude Mirdum.
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Chinese tuin ‘Het verborgen Rijk van Ming’ met
prachtige kassen en tot besluit een bescheiden
lunch in het restaurant van de Hortus.
Mark vertelde in een terugblik iets over de eerste
tien jaren van de Club. Hij besloot met de woorden, in navolging van Districtscommissaris
Weber, ‘Steek eens een kaarsje aan, voor een
ander!’

De archiefcommissie heeft van de eerste jaren
een fraai boekwerkje gemaakt getiteld ‘Lions
Club Opmeer 15 jaar in vogelvlucht’.

Op 14 december 2002 werd het 12½-jarig bestaan
gevierd met een feestavond in Medemblik met de
dames.
Het derde lustrum in 2005 begon met een auto
puzzeltocht die eindigde in Driehuizen waar koffie en gebak werd aangeboden. Daarna naar Hotel
Marijke in Bergen voor een heerlijk diner. Tijdens
dat diner tikte een zwerfster nadrukkelijk tegen
het raam en kwam brutaal naar binnen en maakte
bij elk tafeltje een praatje en wilde ook mee eten.
De ober kreeg haar niet naar buiten en na enige
verwarring bleek dat het bestuur dit in scene had
gezet! Na afloop konden we heerlijk onbezorgd
gokken aan de roulettetafel van ‘Sans Soucis’
(zonder zorgen) met nep geld.

De zwerfster die mee wilde eten!

Het vierde lustrumfeest in 2010 was in Rotterdam, met een rondvaart in de haven, ’s avonds
een goed diner in het hotel NH Atlanta en zondag een stadswandeling. President Harry S. gaf
een overzicht van ons 20-jarig bestaan en gaf de
oprichter van de club Mark prachtige schilderboeken voor zijn hobby.

De acties voor goede doelen.
Na de eerste actie, de PK-Parade werden er
per plant uit zou groeien. Over die bloemen
jaarlijks diverse acties gehouden voor verschilmoesten transparante papieren hoesjes gedaan
lende goede doelen. B.v. een actie voor een toworden zodat deze fraai verpakt op de veiling
neeltheater ’Het Pakhuis’ in Hoorn, waar ons lid
verkocht konden worden. En dat alles moest per
Ton Holzhauher bij betrokken was en dat ruim
plant met de hand gedaan worden. Toen werd het
F 7000,= opbracht. In 1992 was er een actie voor
herfst en het weer speelde ons wederom parten
de stichting Brasili-ja uit Wervershoof die Pastor
maar nu anders, het was een heel erg nat najaar.
Sjaak de Boer ondersteunt met zijn werk in de
Voor die transparante hoesjes was voor het eerst
arme sloppenwijken in Brazilië. Op die avond was
een ander plakmiddel gebruikt en dat loste op in
er een optreden van een Europees vermaarde
de vele regen. Ca. 10x zijn we in regenkleding in
Zuid-Amerikaanse dansgroep van Peter Verbiest
uit Hoorn. Ook werd er bij opbod een voetbalshirt
met handtekening verkocht van de toenmalige
bekende PSV voetballer Romario. De totaal opbrengst werd begroot op F 7.000,= gulden maar
het bracht uiteindelijk F 8.500,= op.
In maart 1992 werd besloten een Chrysantenactie
te organiseren met als doel, om met een inzet van
25 á 30 uur per lid, minimaal F 12.000, = gulden
bijeen te brengen o.a. ter versterking van de Clubkas. Ons lid Sip kende een tuinder, de heer Rood,
die een stukje land ter beschikking wilde stellen
De Chrysantenactie.
waarop wij dan Chrysanten mochten telen. In het
de regen de Chrysanten gaan plukken en
voorjaar werden de jonge plantjes geplant en het
‘bossen’ waarna ze geveild werden. De kwaliteit
zag er goed uit. Daarna moesten ze ‘geplozen’
was slecht en de prijzen laag. In december werd
worden, d.w.z. de kleine bloemetjes moesten
de opbrengst bekend gemaakt. De uitgaven
verwijderd worden zodat er één grote Chrysant
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bedroegen F 1911,50 gulden en de opbrengst …
F 955,70. Dus een tekort van F 955,80! Dat was
dus wat anders dan de geschatte F 12.000,=
gulden. Gelukkig sponsorde de heer Rood een
bedrag van F 950,= gulden waardoor er nog een
tekort was van F 5,80. De notulen vermelden dat
‘de leden zich hiervoor garant stelden’! Er werd
Verdere acties van de Club:
- De organisatie van vervoer van invaliden naar
een concert in Amsterdam.
- Koffieconcert voor school de Schakel, voor
moeilijk lerende kinderen, opbrengst F 2.500,=.
- Kunst- en Curiosaveiling in 1993, met een
opbrengst van F 3400,= voor de “Stichting
Oogkamp Himalaya” die de blindheid in de
wereld, veroorzaakt door staar, bestrijdt.
Ca. 150 ingebrachte kunstwerken en curiosa
werden bij opbod verkocht.
- Bij Royal Sluis in Enkhuizen zaden inpakken
welke naar de oorlogsgebieden in Joegoslavië
gezonden werden zodat de vluchtelingen daar
zelf hun voedsel konden kweken.
- Een fietstocht voor gehandicapte sporters,
opbrengst F 2.600,- gulden.
- Een Lions Pop & Classical Open Air Festival
in 1995, opbrengst voor Ponyrijden Gehandicapten. De opbrengst ca. F 6.000,= gulden.
Het festival werd opgezet i.s.m. organisatie
bureau van Jack Feld. Het aantal toeschouwers
viel tegen maar er waren veel sponsors. In het
archief zitten maar liefst 41 facturen aan
bedrijven voor bedragen tussen de F 25,= en F
250,= gulden! De totaal inkomsten van sponsors (ad F 19.755=), kaartverkoop en horeca
was totaal F 24.809,35. De verhouding tussen
de inkomsten van sponsors en de toeschouwers,
en de kosten was niet optimaal wat in de
evaluatie uitvoerig is besproken.
- Assisteren bij een verhuizing van bejaarden uit
Enkhuizen naar Medemblik met de inrichting
van de kamers.

De Militaire Muziekkapel.

in dit kader ook nog een bezoek gebracht aan
de bloemenveiling in Aalsmeer waar we konden
ervaren hoe onze eigen Chrysanten geveild
werden, helaas voor een lage prijs. De heer Rood
werd op een Clubavond uitgenodigd om de
gehele actie nog eens te evalueren.

- Het Gouwe Concert in 1997 m.m.v. de
Militaire Muziek Kapel, met als goede doel de
Stichting ‘Doof-Blinden’. Voor deze actie zijn
80 sponsors benaderd, die F 23.535,= gulden
bijeenbrachten. Na aftrek van de hoge kosten
kon een cheque overhandigd worden van
F 12.600,- gulden
- Appelen plukken in Wognum opbrengst
F 1350,= en de 2e keer F 750,=. Het was
moeilijk om overdag leden te mobiliseren!
- Actie voor ‘Shubi’ in 1999, instructie en
gehoorapparaten voor dove kinderen in
Tanzania, F 5000,=.
- Elk jaar werden een aantal gehandicapte
inwoners van een instelling in Kadijk een
rondrit met motoren aangeboden, de ’Kadijker
Run’ geheten en onderweg moest er dan een
lunch verzorgd worden. Dat jaar heeft onze

‘De Kadijker Run’.

Lionsclub dat op zich genomen. Er moest soep,
broodjes, thee, melk en koffie geregeld worden
en een groot aantal tafels en stoelen. De kosten
van dit alles werden geschat op F 2500,=
gulden waaraan ook sponsors hebben bijgedragen. Honderden deelnemers met hun
passagiers op de motor waren aanwezig op het
terrein bij Sporthal de Weyver te Hoogwoud.
- In 2001 is door de Club een schilderklus aangenomen van de Woningstichting om het wooncomplex de ‘Kleyenburg’ te Medemblik op te
knappen. Dat heeft F 2.500,= opgebracht en dat
werd door de ‘Wilde Ganzen’ verdubbeld tot
F 5.000,= gulden, voor het goede doel “Shubi”.
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- Spellen rondbrengen voor WBV de Woonschakel naar alle huurders bracht F 1.531,50 op.
- De Golfdag, spellen rondbrengen en het
Begoniatapijt bracht samen € 4.500,= op voor
klimwand voor het Triversum te Alkmaar, goed
voor de motoriek van kinderen in de Jeugdpsychiatrische zorg.
- In 2003, 2004 en 2005 zijn er Korenfestivals
georganiseerd, tweemaal samen met het
Volendams Operakoor, in Sporthal de Weyver

te Hoogwoud. Totaal opbrengst in 3 jaar ca.
€ 24.000,=. In 2003 was de opbrengst voor
de Nierstichting. Een van onze leden had een
nierziekte en moest regelmatig spoelen en de
schoonzoon van een lid moest een niertransplantatie ondergaan. De keuze voor de Nierstichting is dus deze keer begrijpelijk. In een
onderzoek in de Elsevier wordt de Nierstichting
ook heel positief beoordeeld. In 2005 heeft ons
lid een geslaagde niertransplantatie ondergaan.

Voor alle acties die we houden worden complete
draaiboeken gemaakt, commissies gevormd die
bepaalde taken krijgen toebedeeld en worden
plattegronden gemaakt. Naast alle voorbereidingen zoals begrotingen maken, promotie van de
actie, het zoeken sponsors, advertenties plaatsen,
een aansprakelijkheidsverzekering afsluiten,
posters regelen en ophangen in de omgeving en
de kaartverkoop, etc. is er nog veel meer werk te

uiteraard met vrachtwagens worden aangevoerd
en later weer worden afgevoerd. Na afloop vond
er ook nog weer een evaluatie plaats en werd de
definitieve afrekening opgesteld. Naast alle
bovengenoemde zaken moesten ook de Buma
rechten geregeld en betaald worden, idem de
legeskosten van de gemeente en de consumpties
voor de leden van de koren.

Het inrichten van de hal voor het Korenfestival.

doen. Voor het Korenfestival b.v. moest een groot
podium van 150 m2 met een achtergrond decor
opgebouwd worden en ca. 1500 stoelen geplaatst
worden. Ook moest er een professionele belichting en geluidsinstallatie geïnstalleerd worden
door een speciaal bedrijf. Dan ook nog een goede
piano regelen die na het transport weer gestemd
moest worden. Verder nog de aankleding met
vlaggen van sponsors en de Lions Club met
planten en de garderobe, etc. In de pauze werd er
nog weer een verloting geregeld. Ook moest er
een z.g. ‘Cheque’ gemaakt worden met het te
schenken bedrag dat die avond overhandigt moest
worden. Er moest een vergunning aangevraagd
worden bij de gemeente en de veiligheid moest
goed geregeld zijn. Alle materialen moesten

Toen het Korenfestival werd
georganiseerd i.s.m. het
‘Volendams Operakoor’ met
solisten en een jaar later ook
met een Gospelkoor, kostte
dat natuurlijk extra inspanning en geld. Daarom
werden deze keer hiervoor
één hoofdsponsor en vijf
subsponsors benaderd. In de
pauze verkochten wij nog
CD’s van dit koor en een
deel van die opbrengst was
voor drie goede doelen t.w. het Ronald McDonald
huis te Alkmaar, Hospice Dignitas te Hoorn en de
Marius Bakker Stichting te Opperdoes, een inloop
huis voor mensen met kanker. Het Volendams
Operakoor geniet een enorme bekendheid en
treedt op in vele landen in Europa en soms zelfs
daar buiten. Hoewel er veel bekendheid aan was
gegeven, was het aantal aanwezigen te weinig nl.
ruim 500 personen en dat is eigenlijk (veel) te
weinig voor zo’n grote inspanning met zoveel
investeringen en een zo’n beroemd koor. De netto
opbrengst was minder dan de sponsorgelden en
dat is niet de bedoeling. Dus nu maar weer
evalueren hoe het anders of kleiner van opzet zou
moeten zijn.
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Installatie van nieuw leden.
Als een kandidaat lid een paar keer kennis gemaakt heeft met
de Club en hij aangeeft lid te willen worden, wordt hij officieel
geïnstalleerd. De president en zijn sponsor, die het kandidaat
lid heeft uitgenodigd, verrichten deze handeling. Nadat een
korte ‘profielschets’ van hem wordt gegeven, wordt de Lions
Erecode voorgelezen en mag de sponsor het Lions-insigne
opspelden en krijgt hij een aantal stukken betreffende het
lidmaatschap. Daarna wordt met een glas rode wijn een toast
op het nieuwe lid uitgebracht en wordt hij door de leden
persoonlijk welkom geheten en gefeliciteerd. Het nieuwe lid
motiveert vaak dan ook nog even waarom hij tot de Club is
toegetreden.
De installatie van de drie nieuwe leden.

De erecode luidt als volgt:
Van een Lion mag verwacht worden dat deze,
1-zich in zijn werk/leven zodanig zal inzetten dat aanspraak gemaakt mag worden op een goede reputatie;
2-goede resultaten nastreeft tegen een redelijke vergoeding, zonder gebruik te maken van ontoelaatbare middelen
of door anderszins incorrect te handelen;
3-zich steeds voor ogen houdt dat positie en carrière niet ten koste van anderen mag worden opgebouwd; diegene
die een beroep op hem/haar doen niet in de steek laat en trouw is aan zijn principes,
4-bij twijfel of zijn/haar positie of handelen tegenover een ander wel rechtmatig of moreel verantwoord is, deze
twijfel wegneemt, ook al is dat strijdig met het eigenbelang;
5-vriendschap niet als middel maar als doel beschouwt; ervan uitgaat dat ware vriendschap niet berust op
wederzijds verleende diensten, niets verlangt en diensten aanvaard in de geest waarin zij worden gegeven;
6-zich steeds bewust is van de plichten ten opzichte van zijn land en leefgemeenschap, zich in woord en daad loyaal
gedraagt en zoveel als mogelijk is tijd, energie en middelen voor deze samenleving inzet;
7-de medemens helpt door mee te leven in gevallen van nood en steun en hulp biedt;
8-voorzichtig is met kritiek, royaal met lof en zich niet negatief maar constructief opstelt

Met oud leden blijven er soms ook nog contacten bestaan. De leden van de Activiteitencommissie, die
destijds in 1990 de PK-Parade bedachten, voorbereidden en daarbij de
leiding hadden, kwamen nog vele jaren bijeen voor een jaarlijks etentje,
de ‘PK-hap’ genaamd. Hierbij zijn altijd ook nog een paar oud leden
aanwezig. De laatste keer was in 2010 toen Harry K, Wout, Jan v.d. S,
His, Ryer, Gerrit en Lou, met dames weer bijeenkwamen. Voor 2015 staat
er weer een ‘PK-hap’ gepland, wat zeker te maken heeft met het 25-jarig
bestaan van de LC Opmeer.
In 2000 hebben we t.g.v. het 10-jarig bestaan een bekende spreker, Jaap
Bron, bedrijfsadviseur en trainer, uitgenodigd die op komische wijze een
causerie hield over verkooptraining. Hiervoor zijn ook de oud leden
uitgenodigd. Elk jaar wordt er een z.g. Kroniek met de gebeurtenissen van
het afgelopen Clubjaar gemaakt en naar alle leden gezonden. Nu dat per
e-mail gaat leek het een goed idee om deze ook naar de oud leden te
zenden, welke dus weer opgespoord moesten worden. Niet altijd
gemakkelijk maar uiteindelijk is dat toch gelukt. Diverse reacties van deze
oud leden tonen aan dat zij nog altijd belangstelling te hebben voor de Club waarvan ze ooit lid waren. Bij
dat opsporen van deze oud leden bleek dat Piet Westerink ernstig ziek was en hij is kort daarna op 80-jarige
leeftijd op 11 juli 2014 is overleden.
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Nogmaals acties voor goede doelen.
Naast acties van Lions Clubs zelf zijn er ook
mochten daar zeven jaar lang informatie boekjes
gezamenlijke acties zoals b.v. van de ‘North Sea
verkopen voor het goede doel het ‘Tesselhuus’ in
Lions’. Dat is een samenwerkingsverband van
Texel. Daar kunnen meervoudig gehandicapte
tien aan de Noordzee gelegen Lions Districten,
kinderen, door de medische ondersteuning die
met ca. 750 deelnemende Clubs, die jaarlijks
daar aanwezig is, een weekend of weekje op
€ 60.000,= bijeen brengen. Daarmede worden
vakantie gaan. Dit wordt gerund door de LC Texel
acties van de districten in de derde wereld en Oost
en de Rotary Texel. De opbrengsten waren jaarEuropa ondersteund om daar e.e.a. te verbeteren.
lijks zo rond de € 2.500,=. Het trok elk jaar vele,
Aan deze actie doet ook onze Club mee. Er is ook
ook buitenlandse, bezoekers. Onze Club heeft in
een wereldwijd project t.w. ‘Sight First’ wat
2008 het ‘Tesselhuus’ zelf ook eens bezocht om
blindheid in de derde wereld helpt bestrijden.
een indruk op te doen van deze organisatie.
Diverse Lions Clubs houden hiervoor regelmatig
acties. Ook worden er spontaan wereldwijd acties
georganiseerd door ’Lions International’ bij grote
rampen zoals tsunami’s en zware aardbevingen en
alle Clubs worden dan benaderd om een bijdrage
daaraan te leveren. Van de opbrengst van de acties
van onze Club gaat meestal ca. 90% naar het
benoemde goede doel. De overige 10% wordt
gereserveerd voor de bovengenoemde acties.
Soms worden we ook spontaan benaderd door
organisaties uit de omgeving en als dit ons een
Het Begoniatapijt in Hoorn.
goed doel lijkt wordt daaraan ook een bedrag
Ook
is
er
vier jaar een Bridge Drive georganigeschonken. Overigens, als een actie wat tegenseerd voor deze organisatie. Inmiddels hebben
valt, wordt de opbrengst ook wel eens naar boven
we een aantal lang lopende acties t.w. het Golftoernooi, al 13 jaar en de actie ‘Old for Old’,
afgekort OfO, i.s.m. LC Hoorn-WF, ook al weer
14 jaar. Deze actie heet zo omdat alleenstaande
ouden van dagen in oude auto’s, soms Oldtimers,
een rondrit door West Friesland krijgen aangeboden. Alle chauffeurs krijgen een Rallyschild

De bewoners van Leekerweide gaan naar het ‘Tesselhuus’.

afgerond. In de eerste jaren is er steeds geprobeerd om een actie te bedenken die jaarlijks zou
kunnen worden herhaald. Dat lukte de eerste jaren
niet erg, later ging dat beter. Vanaf 2000 t/m 2006
heeft de Stichting ‘Promotie Begoniatapijt’ jaren
achtereen het ‘Begoniatapijt’ op het Roode Steen
in Hoorn georganiseerd, ter promotie van hun
product. Ons lid Frans, begoniakweker, wilde het
product samen met de stad Hoorn promoten.
Martin, ook lid van LC Opmeer, maakte de
ontwerpen en er werden 25.000 stuks Begonia’s
in verwerkt. LC Opmeer zorgde voor een steiger
om het Begoniatapijt goed te kunnen bekijken en

Cor Bakker start de OfO rondrit.

om op hun auto te bevestigen. De rally eindigt in
restaurant de Nadorst en daar krijgen ze dan nog
enige versnaperingen aangeboden bij stukje muziek uit hun jeugd en
soms een optreden van
de West-Friese komiek
Piet Zee. Voor de start
van de OfO acties worden vaak bekende personen uitgenodigd zoals Wil Hartog, de
‘Witte Reus’ die ooit de
TT-races in Assen won
en uiteraard kwam hij
op de motorfiets. Cor
Baker, de pianist in het
Wil Hartog op de motorfiets. Programma van Paul
de Leeuw, die toen in West-Friesland woonde,
heeft in 2005 de start verricht en reed ook mee in
zijn ‘lelijk Eendje’. Cor Bakker is ook eens op
onze Club-avond geweest, waar hij e.e.a. heeft
verteld over zijn fascinatie voor de muziek en zijn
vervolg opleiding in Amerika, etc. Hij had ook
een Key-board mee en uiteraard werd zijn verhaal
gelardeerd met diverse stukjes muziek.
Aan het Golftoernooi, met de opbrengst voor
Dorcas te Andijk, doen zo’n ca. 80-100 deel-

nemers mee. Ervaren golfers spelen een wedstrijd
en diegene die kennis willen maken met deze
sport kunnen deelnemen aan een ’Clinic’, een
soort lesprogramma. Tijdens het golven worden
hapjes aangeboden en boven een echt houtvuurtje
wordt de Glühwein warm gehouden en aan de
passerende golfers aangeboden. Het kan soms al
koud zijn in oktober! Daarna in de kantine de traditionele verloting, prijsuitreiking en de BBQ. In
2014 bracht de actie voor Dorcas € 3800,= op.
De afgelopen jaren hebben we al weer drie keer
een ‘Autorally’ georganiseerd, de eerste keer naar
de Elzas in Frankrijk, maar dat was net iets te ver.
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Daarna in 2013 en 2014 naar Duitsland naar de
Moezel en de Rally heet nu de ‘Moezelrally’.

De aankomst terug bij het Twiskerslot.

Met een tiental auto’s, die gesponsord worden,
werd een Rally met bijzondere opdrachten
gereden naar Bitburg in Duitsland. Ook de Lions
Club aldaar t.w. Bitburg-Prüm deed nu ook mee
aan het deel van Rally dat daar verreden werd, het
laatste jaar met zes auto’s. ’s Avonds was er een
gezamenlijk feest bij de wijnleverancier Alois
Kirchen. De terugreis met behendigheidsproeven
in Renkum waren ook een onderdeel van de Rally
voor de Nederlandse deelnemers. Er is ook een
uitstekende samenwerking met LC Bitburg-Prüm
ontstaan en een aantal van hun leden heeft al eens
een busreisje gemaakt door Noord-Holland met
een paar van onze leden als gids. In Bitburg
werden gelijk dozen wijn opgehaald die door onze
Club hier verkocht werden. In 2014 zijn er maar
liefst 1254 flessen wijn verkocht! De opbrengst is
voor de stichting ’Make-A-Wish’ die voor
kinderen met een levensbedreigende ziekte een
wens in vervulling laat gaan. De rallyrijders
kwamen de volgende dag, zondag rond 17.00 uur

terug bij het Twisker Slot, waar de aankomsttijden, etc. werden opgenomen. Aansluitend was
er een afsluitend diner met de rijders, sponsors en
de leden van de Club met de dames.
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Daarna werden ook waar de winnaars van de
Rally en de opbrengst bekend gemaakt. De eerste
keer kon een check overhandigd worden van €
4000,= , de tweede keer van € 6021,=.
Nog meer acties:
- Diverse jaren Rabo-fietstochten die €250,=
opbrachten, te besteden aan goede doelen.
- In 2006 een ’immateriële actie’ bij de ‘Bonte
Piet’, d.w.z. geen geld ophalen maar zelf de
handen uit de mouwen steken voor hun vogelen egelopvang. Herstellen oprijlaan, terrein
opruimen, Jan K. kwam met zijn tractor, straatwerk binnen herstellen, diverse reparaties, laswerk, schilderen en sausen plafond. Ook werd
er nog even een keuken geplaats en een wasmachine geschonken.
- Handen uit de mouwen project bij de ‘Klink’,
een dagopvang voor kinderen met een handicap. We bouwden in 2006 een pergola afgedekt
met gekleurde kunststof platen waaronder die
kinderen in hun rolstoel kunnen zitten met hun
speeltjes in een kleurige atmosfeer. We maakten ook een sponsorbord met de namen van
een aantal plaatselijke bedrijven en herstraatten
een groot gedeelte van het plein en de paden.
- Er was op enig moment geen vervoer voor de
gehandicapte bewoners van Leekerweide naar
het jaarlijkse toneelstuk waar ze zeer naar uitkijken. De Club ondernam actie en zorgde voor
een bus voor het vervoer.
- In 2009 t/m 2012 werden vier Bridge Drives
georganiseerd voor het ‘Texelhuus’ op Texel
met opbrengsten tussen de € 1750,= en 2700,=.

Dit Clubjaar was het een enorm succes met
een opbrengst van € 8400,=, waarin ook een
bedrag van € 1000,= begrepen zat, dat is
geschonken door de Lions Club Bitburg-Prüm.

- Jazz avond met diner, voor een personenlift
voor gehandicapten, opbrengst € 1000,=.
- Een ‘Avond met IJsbrand’ in december 2011,
een avond met muziek, zang en een diner in
Kerstsfeer met de opbrengst voor de vogel- en
egelopvang ‘De Bonte Piet’.
- In 2012 een Cabaretavond met de opbrengst
voor het Aart Grootes Rundveemuseum in de
kerk naast dit museum door Cabaretgroep
Septembre over het ouder worden met de titel
‘Alles doet het nog’. Gezien de inmiddels

Pergola met dak van gekleurde kunststof platen.

gemiddelde leeftijd van onze leden ook een
toepasselijk onderwerp! De opbrengst was
€ 2200,= voor de aankoop van een koe van een
oud Hollands ras.

In Aartswoud kwam een oude boerderij, ooit bewoond door Aart Grootes, leeg te staan en het idee werd
geopperd om er een zorgboerderij en een rundveemuseum van te maken
waarin de historie van de boerderij ook aan
de orde komt. Ons lid Aart en Meindert van
Lions Club West-Friesland in Hoorn namen
de uitdaging aan en vroegen en verkregen
diverse subsidies o.a. bij de Europese Commissie. Na zeven jaar van voorbereiding werd
het Museum en de Zorgboerderij op 26 april
2013 geopend. In het voorhuis woont een
beheerdersechtpaar en in de boerderij zijn
De Boerderij Aart Grootes.
tien woonunits gemaakt voor personen met een
verstandelijke beperking van de Prinsenstichting bij Purmerend. Deze
werken in het Rundveemuseum en hebben zo een zoveel mogelijk normaal
maatschappelijk bestaan. De Woningstichting Intermaris te Hoorn werd
later de eigenaar en deze heeft de vervallen boerderij gerestaureerd en ver- Het Rundveemuseum.
huurd als woning aan de Prinsenstichting. Met de verkregen Europese subsidie en vele sponsors zoals de
provincie, gemeenten en diverse grote bedrijven is achter de boerderij een nieuw onderkomen gebouwd
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voor de koeien van een oud Hollands ras, wat feitelijk het Rundveemuseum is. Met de verkregen gelden
is het geheel niet belast met een financiering en is het bestaan voor langere tijd gewaarborgd. In en om het
Rundveemuseum verzorgen de bewoners o.a. kippen en konijnen en er is ook een moestuin. De totale kosten
van e.e.a. waren € 550.000,=. Vrienden van de stichting en bedrijven doneren jaarlijks een bedrag om het
museum te ondersteunen. Tussen Aart en Aartswoud is er, mede mogelijk door zijn ‘ge-aart-heid’, niet
alleen vanwege beide namen, een bijzondere relatie ontstaan!
- In augustus 2008 waren we weer terug op het terrein van de Landbouwdag in Hoogwoud waar we in 1990
onze eerste actie de PK-Parade hielden. Daar mochten we een
verloting organiseren voor Amigos Colombianos, die jonge
straatmeisjes in Columbia opvangt en helpt met hun opleiding.
Deze verloting met fraaie prijzen bracht € 4000,= op. In 2009
mochten we weer een verloting organiseren voor hetzelfde doel
(€ 3200,=) en dat jaar werd de Landbouwdag voor de honderdste keer gehouden. Dat werd door de organisatie groots
gevierd; er was een Circus op het terrein aanwezig en een grote
feesttent. De ouderen uit de gemeente werden hiervoor uitgenodigd en ons werd gevraagd om de oudsten, die slecht ter
been waren, met de auto op te halen en weer thuis te brengen.
De verloting voor Amigos Colombianos.
In de feesttent was een oecumenische dienst, werd een broodmaaltijd aangeboden en er traden diverse koren op.
- Accordeonensemble Virtuosa gaf begin 2014 een muzikale avond in de kerk te Aartswoud. Opbrengst
voor het goede doel, de bewoners van de Prinsenstichting bij het Rundveemuseum t.w. een nieuwe aanhangwagen waarmee zij goederen kunnen vervoeren.
- Haringhappen tijdens de Opmeerse Ondernemersborrel in de
showroom van Schipper Kozijnen te Opmeer. Ruim 100 ondernemers waren aanwezig bij dit evenement. Na korte presentaties
van de West-Friese Ondernemersvereniging Midden-WestFriesland en Stichting Leergeld West-Friesland kon de veiling
van twee vaatjes Hollandse nieuwe haring beginnen. Met burgemeester Gert Jan Nijpels als veilingmeester werd op een professionele wijze deze twee vaatjes haring aan de man gebracht
voor totaal € 420. Daarna werden er door Lionsleden flink haringen en broodjes warme beenham verkocht. Na opmaak van de kas
werd besloten om € 1.000 te schenken aan Stichting Leergeld West-Friesland, bestemd voor kinderen
uit gezinnen met minimale financiële middelen in de gemeente Opmeer.
De mannendagen.
Vele jaren werden er z.g. ‘Mannendagen’ geormannenclub zijn. Overigens worden de echtgeganiseerd. Waarom die zo genoemd worden is
noten ook een paar keer per jaar op de Clubavonden uitgenodigd als het onderwerp ook interessant is voor de dames.
Feitelijk is deze ‘Mannendag’ niet meer dan
een gezellig dagje erop
uit met elkaar en leuke,
interessante dingen doen
en bezienswaardigheden
bezoeken. De eerste
‘Mannendag’ was op
1 juni 1990 naar Texel
Bezoek begraafplaats Georgiërs.
waar we een fietstocht
een beetje eigenaardig omdat we nu eenmaal een
hadden o.a. langs het

29
kerkhof waar 500 Georgiërs begraven liggen en
gingen we garnalen vissen met een vissersboot.
De volgende jaren deden we o.a. een rondje
Friesland waar we in de kelder van het kerkje in
Wieuwerd de mummies bekeken en in Franeker
het Eise Eisinga Museum met het Planetarium. In
het Plafond van zijn woning heeft Eise in de jaren
rond 1780 ons zonnestelsel met planeten, die
draaien om de zon, exact nagebouwd en eeuwen
later klopt dat alles nog precies. Eise was al heel
jong geïnteresseerd in wiskunde en sterrenkunde
en liep wekelijks vanuit zijn geboorteplaats
Dronrijp ruim 10 km naar de universiteit in
Franeker. Ook moest er natuurlijk een foto van de
Club genomen worden bij het Friese dorpje

- Bezoek aan de Marinewerf in Den Helder.
- In 1998 een rondje IJsselmeer met een bezoek
aan o.a. de Bataviawerf in Lelystad en aan het
eiland Pampus en een excursie door Edam.
- Karten in Limmen, excursie bij een Bierbrouwerij in Amsterdam en diner in Volendam.

Bezoek Bataviawerf in Lelystad.

Leons, in het Hollands Lions genaamd. Omdat de
‘Mannendag’ meestal net voor, of net na de zomer
gehouden werd, kon deze i.v.m. vakanties e.d.
niet altijd doorgaan.
Nog meer mannendagen zoals:
- Stadswandeling in Amsterdam.

- In 2002 een fietstocht door de bossen van de
Veluwe en een stadwandeling in Harderwijk.
- Handboogschieten, klootschieten in het Streekbos te Bovenkarspel en ter afsluiting een BBQ.
- Dagje zeilen in Kortenhoef bij de familie van
een onzer leden.
- Rondwandeling in Volendam, bezoek aan het
Palingsound Museum en de bezichtiging van
schilderijen in Hotel Spaander.
- Een bezoek aan het Rundveemuseum te
Aartswoud, met daarna ‘Boerengolf’ waarbij
een grote voetbal in emmers geslagen moet
worden die ingegraven zijn in een groot
weiland met sloten en na afloop een BBQ.

Nog meer Clubavonden.
Uiteraard worden er regelmatig Nieuwjaarsrecepties met een aangeklede borrel georganiseerd, jaarsluitingen en, hoewel een het een kinderfeestje is, ook Sinterklaas gevierd. Het is
opmerkelijk hoeveel de Sint afweet van ons privé leven
en soms ook van het kroegleven. We hebben ook
schrijvers in ons midden, Nico heeft een boek
‘geschreven’ met blanco bladzijden. De Sint noemde
hem de uitvinder van de ‘pen zonder inkt’. Simon R
schrijft echte verhalen in de ‘Skriemer’ voor de stichting
‘Oud Wervershoof’, maar wat het woord ‘Skriemer’
betekent wist de Sint toch even niet! De Sint was extra
kritisch t.a.v. ons lid Ben, die hij kennelijk goed kent, en
vond dat hij veel afwezig was, dus heb je niet zoveel aan
hem! Opvallend is wel dat één lid die avond ook altijd
structureel afwezig was.
Zwarter Piet kwam al nooit mee, dat is voor ons dus geen thema. Niet alleen Sinterklaas kwam langs, we
hebben ooit ook eens hoog bezoek gehad van een ‘Kardinaal’. Dat was best spannend maar de ‘Kardinaal’
bleek een humoristische inslag te hebben. Hij lustte ook nog een biertje en zijn bezoek, zeg maar zijn
optreden …., viel in goede smaak.
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-Architect Herman Zeinstra vertelde in 2011 over de bouw van het Scheringa Museum in Opmeer, dat
bijna afgebouwd leegstaat vanwege het faillissement van de DSB-bank.
Als Lions Club hebben wij nog geprobeerd om in dit leegstaande gebouw een actie te organiseren.
Plaatselijke kunstenaars zouden daar dan een weekend
mogen exposeren en bezoekers zouden dan zowel dit imposante gebouw als de daar geëxposeerde kunst kunnen
bekijken. Naar onze inschatting zouden er vele bezoekers
uit den lande komen. Een goed idee maar het ging toch
niet door omdat de curatoren beslag hadden gelegd op het
pand (retentierecht) en voor het betreden van het gebouw
zou dit voor een paar dagen opgeheven moeten worden.
Ook het calamiteitenplan met de voorwaarden die de
gemeente stelde i.v.m. nog aan te brengen vluchtdeuren,
vluchtwegen, bestrating vanaf de vluchtdeuren, verlichting in het gebouw, noodverlichting, etc. bleek het in
Het onafgebouwde Scheringa Museum.
die situatie praktisch onuitvoerbaar en te kostbaar.
- Een excursie naar ‘Trifloor’, specialist in tulpen
van bol tot bloem. Met een teeltplan van ca.
100 hectare in Nederland, Zuid Frankrijk en
Nieuw Zeeland. Jaarlijks worden 45 miljoen
bollen geëxporteerd.
- Bedrijfsbezoek bij Hessing in Wervershoof, die
panklare groente maakt voor supermarkten,
zoals het telen, wassen, snijden, mengen, op
smaak brengen, verpakken en het transport
van die groente.
- Maurice van Bokhoven vertelde ons van alles
over het gebruik van ‘Social Media’.
- Aart Heijboer hield in 2011 in de kerk te
Spanbroek een lezing over “Bouwstenen van
het Heelal”.
- Drs. Carla Soonius vertelde over de wordingsgeschiedenis en archeologie van West-Friesland.
- Bedrijfsbezoek bij Rolan Robotics, van ons lid
Hans waar maar liefst 700 Robot systemen
worden gemaakt. Zijn bedrijf won in 2013 de
West-Friesland Meer ondernemingsprijs.

Zwaag. Daar ontsnappen zal niet makkelijk
zijn, maar we ervaarden dat je er ook niet
makkelijk binnen komt. In groepjes van drie
mochten we naar binnen en daarna per persoon
door een detectiepoortje waar zelfs de stalen
steunzolen in de schoenen gedetecteerd werden
en dus verwijderd moesten worden.
- Een interessante lezing met fantastische
beelden van de Dakar Rally door Hans van
Goor, die als chauffeur daaraan zelf had
meegedaan.
- Neuropsycholoog Anne de Wit (dochter van)
vertelde over de werking van het geheugen, dat
soms erg selectief kan zijn. Getuigenissen bij
processen kunnen dus soms afwijken van de
werkelijkheid. Geheugendeskundige professor
Wagenaar toonde dat ook aan in het proces
tegen Demjanjuk. D.m.v. een filmpje ervaarden

Het Egboetswater.

Op bezoek bij Rolan Robotics.

- In 2012 een bezoek aan de gevangenis in

wij zelf dat dat je gebeurtenissen niet altijd
goed waarneemt als je ook op andere zaken
geconcentreerd bent. De “Vader van Loesje”
zegt daarover: “Het geheugen verweekt maar
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daar worden de herinneringen alleen maar
mooier van!” Uiteraard moesten de aanwezigen
ook een geheugentest afleggen!
- Een bezoek aan de boerderij met moderne
melkveestal van de Fam. Koorn met ca. 250
stuks jongvee en koeien en ruim 60 ha grasland.
- De jaarafsluiting met een wandeling door het
Egboetswater en een lunch in de ‘Robacher
Wassermühle’ in Hauwert.
- De heren gingen koken voor de dames bij de
Prinsenstichting Purmerend. In de zorgboerderij
bij het Aart Grootes Rundveemuseum in Aartswoud zijn een aantal gehandicapten van die
Stichting ondergebracht.
- Ons lid Paul, reumatoloog, vertelde op een
clubavond over zijn vakgebied.
- Een bezoek aan de kaasfabriek Campina te
Lutjewinkel waar vele soorten (gras)kazen
worden gemaakt. Het gehele automatiseringssysteem voor de vele soorten melk en de daarvan gemaakte kazen, diverse kaasvormen en
het opslagsysteem was bijna nog indrukwekkender dan de kaasproductie zelf. Deze programmeur heeft er wel “kaas van gegeten”
zoals dat dan heet.
- Een excursie naar het
bedrijf Mechatronics
Instruments van ons lid
Rob waar o.a. medische
instrumenten worden
gemaakt. Ca. 90% wordt
naar het buitenland
geëxporteerd o.a. naar
China, Japan, Australië en de VS. Het belangrijkste exportproduct is het volautomatische
bloedbezinkingsapparaat waarmede 350 buisjes
bloed kunnen worden bemonsterd. Zijn bedrijf
won in 2012 de West-Friesland Meer Ondernemingsprijs.
- In 2013 vertelde Netty Zander van het WestFries Genootschap over het behoud van cultuur
en historie van West-Friesland en over de strijd
tegen het water. In 2014 vertelde zij over de
West-Friese Omringdijk en ondersteunde zij
haar verhaal met foto’s van bijzondere
kenmerken en objecten van en langs de dijk.
- Een bezoek aan het Orion Sterrenkunde
Paviljoen in Bovenkarspel waar we door
een telescoop de maan konden bewonderen.
- Ons lid Harry S, die al enige tijd actief is in
China, vertelde over zijn werk aldaar en de
bijzondere werkwijzen van en met Chinezen.
- De President bedankte de aftredende PastPresident, noemt hem de grote ‘Roerganger’ en

overhandigt hem de Chinese onderscheiding
van de ‘Bim Bam Orde’!
- Ter afwisseling van de vele Opa meldingen
vertelde een lid dat hij vader is geworden van
een zoon en dat zijn andere zoon binnenkort
piloot wordt bij de Lufthansa.
- Een bedrijfsbezoek bij BEJO-zaden in Warmenhuizen, die toonaangevend is in de zaadveredeling en zaadproductie met meer dan 100 jaar
ervaring en de verkoop van kwaliteitszaden
in meer dan 100 landen.
- Frank de Brouwer, voormalig piloot en nu
directeur-eigenaar van Rebel Space BV
vertelde over zijn bedrijf, dat is opgericht om
een groeiende gemeenschap van raketbouwers
te voorzien van hoge kwaliteit raketsystemen.
Zijn klantenkring loopt uiteen van amateur
raketbouwers en universiteiten tot en met de
ruimtevaartindustrie.
- Ook in 2013 een bedrijfsbezoek bij Kwekerij
Barendse DC op het terrein van Agriport A-7.
Het bedrijf is gespecialiseerd in de teelt van
oranje paprika’s waarvan 95% wordt geëxporteerd. Het is een van de bedrijven op het
vele honderden hectaren grote Agriport A-7
terrein in de Wieringermeer, 45 hectare
groot waarvan 20 hectare kassen, met plannen
om met 20 hectare uit te breiden. Ook een
rondgeleiding door de energieruimte met een
WKK-installatie. Een groot deel van de opgewekte energie wordt verkocht.
- Een workshop door Saskia Buma moeder van
twee autistische kinderen, over autisme, en
oprichter van de stichting Mama Vita die zich
daarvoor inzet. Zij kreeg € 500,= mee voor haar
stichting; acht clubs uit de regio brachten totaal
€ 4000,= op voor dit doel.
- Zomer 2013, de jaarafsluiting in Kolhorn.

Bezoek aan Museum in Kolhorn.

Echt zomer was het niet en vanwege het slechte
weer ging een rondleiding door het beschermde
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dorpsgezicht niet door en bezochten we het
Museum aldaar waar ons van alles werd verteld
over het dorp en konden we de diverse archeologische vondsten bewonderen. De avond werd
besloten met een “genietersplank” in café
restaurant Het Ankertje.
- Een bezoek aan de Nederlandse Bank in
Amsterdam met de dames.
- In 2014 vertelde spreker Tjalling James met
enthousiasme over de ruilverkaveling in de
polder het ‘Grootslag’ waarbij een vaarpolder
met sloten werd omgevormd tot een rijpolder
met wegen.
- Bedrijfsbezoek bij Dorcas te Andijk. Een
christelijke hulporganisatie die actief is in OostEuropa, het Midden-Oosten en Afrika. Dorcas

Bedrijfsbezoek bij Dorcas in Andijk.

is de naam van een vrouw uit de Bijbel die
bekend stond om haar gulheid. Dorcas heeft in
Nederland vele kringloopwinkels en heeft in

de wereld 154 projecten in 17 landen. De
opbrengst van onze Golfactie gaat al vele
jaren naar Dorcas.
- Twee sprekers over duurzame energie en zij
vertelden over de technische aspecten van
windenergie en de exploitatie van windturbines
door coöperaties.
- Opperdoezer Ronde eten bij nestor Hero Stam
in de kas te
Opperdoes.
Hero vertelde een mooi
verhaal over
de historie
en teeltwijze
van de ‘Opperdoezer Ronde’ aardappel. Daarna rooide hij
de aardappels in de kas en na deze te hebben
schoongemaakt werden ze gekookt. Een delicatesse die tevens werd aangevuld met een salade
die door Nico was gemaakt.
- Een voorjaars ALV-vergadering die werd
gehouden in het Automuseum Schagen met
haar verrassende collectie oldtimers, motoren,
etc. met daarna een spreekster van Stichting
Leergeld West-Friesland. Leergeld richt zich
op het voorkomen van sociale uitsluiting van
kinderen uit gezinnen met minimale financiële
middelen, door deze kinderen weer mee te laten
doen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten.
- Het afgelopen clubjaar zijn er vijf nieuwe leden
geïnstalleerd en heeft één lid ons verlaten.

Zo af en toe werd er wel eens zo hier en daar een zomerborrel georganiseerd maar de belangstelling was
tanende. Deze zomerborrel werd in de zomer van 2011 nieuw leven ingeblazen toen onze President Aart
(motto “ge-aart-heid”) 65 jaar was geworden en hij ons thuis uitnodigde
in zijn, na de brand, nieuw gebouwde woning. Veel leden waren aanwezig
en genoten in een gezellige sfeer en van een hapje en een drankje. Ook de
volgende Presidenten namen dit initiatief over en de leden waren enthousiast over deze opzet en de opkomst bleef hoog. In de zomer van 2014 liet
de nieuwe President Nico zijn kookkunsten zien en het was wederom een
succes. Hij verraste ons, heel toepasselijk bij de aanvang van dit jubileum
jaar, met een taart met daarop het opschrift ‘Lions Opmeer 25 jaar’,
waarvan we allemaal een stukje mochten proeven. Op 14 juni 2015 hopen
we nl. ons 25-jarig bestaan te vieren en hij is met de Jubileumcommissie druk bezig met de voorbereiding.
Dit voorproefje smaakte naar meer!
- De President gaf aan dat we dit Clubjaar ons 25

jarig bestaan gaan vieren en presenteerde zijn
jaarplan heel toepasselijk met het motto ‘Zilver’
met de toelichting: ‘Het verzilveren van kansen
en uitdagingen door vriendschap en gedeelde
kennis.’
- Dit Clubjaar stond voor een groot deel in het

teken van het 25-jarig jubileum. Elke vroege
bijeenkomst werd er een verloting georganiseerd met door de leden ingebrachte prijzen en
de opbrengst was voor het jubileumfeest waarmee de Jubileumcommissie druk bezig was
- Henk Schouten, lid van LC Velius te Hoorn,
vertelde over de voedselbank waarbij hij nauw
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betrokken is. Zij verkopen banketstaven voor
dit doel en op Sinterklaasavond bleek dat de
Sint er een aantal had ingekocht voor onze
leden die op 5 december, als zij braaf waren
geweest, er een als surprise kregen.
- Bedrijfsbezoek bij GP Groot te Alkmaar waar
men afval inzamelt, recyclet en energie uit afval haalt.
- Ons lid Ger M vertelde over zijn hobby het
vliegen en is lid van de ‘Stichting Hoogvliegers’ die zieke of gehandicapte kinderen

een onvergetelijke dag bezorgen. Zelf een
vliegtuig besturen! Een dag zonder ziekte of
handicap, een dag boven jezelf uitstijgen om
nooit te vergeten. De afgelopen zes jaar vlogen
ca. 7200 kinderen mee! Dit wordt georganiseerd vanaf verschillende vliegvelden in
Nederland, soms met grote groepen, zo nodig
een afzonderlijke vlucht en soms zelfs met een
brancard. Ook worden kinderen vermaakt met

De ‘Snertactie’ voor de stichting ‘Hoogvliegers’.

het rijden in grote auto’s, brandweerwagens en
soms zijn er blusdemonstraties, een grote
organisatie dus. Men werkt ook samen met de
stichting ‘Make a Wish’ waarvoor onze Club
dus ook al drie jaar een actie heeft gehouden.
Het e.e.a. plannen met ernstig zieke kinderen is
ook moeilijk want soms ben je helaas te laat.
In december hebben we in een weekend voor
deze stichting een actie ‘snertverkoop’ georganiseerd bij een van de grootste tuincentra t.w.
de ‘Boet’ in Hoogwoud. We verkochten 424

potten met erwtensoep en dat bracht, naar
boven afgerond, een bedrag van € 1000,= op.
- Uiteraard hebben we dit clubjaar ook weer
onze drie grote acties georganiseerd zoals het
Golftoernooi, de OfO actie en de Moezelrally
en ook weer de Rabo Fietstocht.
- Ons clublid Rob is 65 jaar geworden en heeft
zijn bedrijf verkocht en gaat het rustiger aan
doen en heeft de clubleden t.g.v. van dit heugelijke feit uitgenodigd om gezamenlijk zijn
verjaardag te vieren. Hij kreeg van de leden
een bijzonder cadeau nl. een rondvlucht boven
West-Friesland in het toestel van ons lid Ger.
- Een bedrijfsbezoek bij Regio Control te
Opmeer, dat de beveiliging van bedrijven,

bedrijventerreinen, bouwplaatsen, bungalowparken, scheepswerven etc. verzorgt door
nachtelijke surveillance met hun auto’s en b.v.
met Security Cabins. Dit zijn containers, die
eenvoudig overal geplaats kunnen worden, met
camera’s die in directe verbinding staan met de
alarmcentrale. Ook kan men na een calamiteit
zo nodig in actie komen met honden om een
daderspoor te volgen en de daders, in samenwerking met de politie, op te sporen.
- Jeugd en jongerenwerker Wiebo Beenen
vertelde over zijn werk in Opmeer. Inmiddels
organiseert hij ook vele activiteiten voor alle
leeftijdsgroepen. Ze werken ook met een
programma ‘Award for Young People’, een
karaktervormend project waarin jongeren met
leeftijdsgenoten hun grenzen kunnen verleggen
op sportief gebied, zich kunnen inzetten voor
een maatschappelijk doel, meedoen aan een
avontuurlijke expeditie en hun individuele
talenten kunnen ontwikkelen. Bij e.e.a. is
uiteraard een begeleider betrokken en eigen
initiatief is ook belangrijk. Er zijn drie niveaus
waarin men zich kan bekwamen nl. ‘Brons’,
‘Zilver’ en ‘Goud’. In dit kader geeft hij ook
aan dat zijn jongeren de Lions Club zouden
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kunnen assisteren bij acties voor goede doelen.

- In 2015 ook een bedrijfsbezoek bij ‘Verwol
Project Afbouw Opmeer’, een bedrijf dat
marktleider is in ontwikkeling, productie en
installatie van o.a. systeemplafonds, wanden,
interieurbouw en totale afbouw.
- Michael Ravenberger van Isolatie B.V. uit
Sneek vertelde over hun nieuwe product
‘Papierwol’ dat gemaakt is van gerecycled

papier en dus milieuvriendelijk is. Het heeft in
combinatie met gipsplaten uitstekende warmte
isolerende en geluidsisolerende eigenschappen,
vooral in het laagfrequente gebied tussen de
63-125 Hz. Het is ook brandwerend en vanwege de uitstekende geluidsisolatie is het
mogelijk een alternatief voor glas- en steenwol.
- In het rondje ‘Lief en Leed’ meldde een lid dat
hij met succes is gedotterd en een ander lid dat
hij met goed gevolg een prostaatoperatie heeft
ondergaan. Jan K. kreeg deze week bericht dat
hij nog 2x Opa gaat worden, hij was de tel even
kwijt maar meldt nu dat het nummer 15 en 16
worden. Dit keer dus meer Lief dan Leed.
- Ons lid Simon L vertelde over zijn enerverende
werk bij de Politie, waar hij als Projectleider op
meerder taakgebieden actief was. Samen met de
Woningbouwvereniging in Hoorn startte hij een
project inbraakpreventie. Bij 10.000 woningen
werd inbraak werend hang- en sluitwerk aangebracht en werden de bewoners bewust gemaakt
om dreigende situaties direct bij de politie te
melden. Daardoor daalde het aantal inbraken
met 50% en werden 40% meer inbrekers opgepakt. Met dit project wonnen zij de Hein Roethof
prijs voor het bevorderen van de sociale veiligheid. Daarnaast richtte hij het Buro Halt en de
stichting Slachtofferhulp NH-Noord op en
was Simon de grondlegger van de collectieve

beveiliging van bedrijventerreinen. Ook was
hij nog hoofd Jeugdzaken waarbij Noord-Holland Noord op dit gebied opklom van de bijna
laagste plaats tot de top drie! Bij twee kabinetsformaties heeft hij ook nog in een ‘denktank’
gezeten om input te geven aan nieuw kabinetsbeleid. En dan vertelde hij nog niet eens alles!
- Een creatief lid maakte onderstaande limerick:
Waar hoor je telkens weer,
Daar heerst altijd een prima sfeer.
Daar zijn ze gezellig, actief en sociaal.
Waar beleef je dat allemaal?
Uiteraard bij de Lions Club Opmeer!
- Ook in 2015 weer een ledenwerfactie. Geïnteresseerde kandidaat leden konden op een open
avond kennismaken met onze Lions Club door
samen met de leden een maaltijd te bereiden.
Daarna natuurlijk gezamenlijk eten en even
napraten. Een ontspannen manier om kennis
te maken met de leden en de onze Club. Vorig
jaar was dat een succes en heeft dit geresulteerd
in vijf nieuwe leden, dit jaar één kandidaat lid.
- In april en mei kregen we bezoek van de ViceDistrictsgouverneur Mark van Wijngaarden en
Districtsgouverneur Joost Paijmans. Zij informeerden ons o.a. over de rol van de zonevoorzitter, het 100 jaar bestaan van de internationale
Lionsorganisatie in 2017 en de soepeler regelgeving inzake de ledenwerving. De zes leden
die vanaf de installatie van de club lid zijn en
drie leden die 15, 20 en 25 jaar lid zijn kregen
een oorkonde overhandigd.
- Het voorjaar 2015 stond uiteraard verder in het
teken van het Jubileumfeest op 13 juni 2015 en
bijbehorende festiviteiten, de daaraan verbondden actie en het maken van dit Jubileumboekje.
- We bezochten ook het bedrijf Cargill in de
haven van Amsterdam. Dit is een bulkterminal
voor de overslag en tevens weging van goede-

ren variërend van landbouwproducten tot steenkool en mineralen zoals o.a. bauxiet, ijzererts,
etc. Er wordt daar per jaar 8 á 9 miljoen ton
aan goederen overgeslagen, vaak vanuit grote
schepen met een lengte van wel 300 meter en
een diepgang tot 15 m.
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Het 25 jarig jubileum van Lions Club Opmeer.
Op zondag 14 juni 2015 bestond de Lions Club Opmeer 25 jaar en dat moest uiteraard gevierd worden.
Daaraan was ook een actie verbonden. De Club heeft in overleg met de
gemeente Opmeer besloten om een zestal solide bankjes, z.g. ‘hufterproef’,
te gaan maken en te plaatsen langs de route van een Wandelnetwerk in de
gemeente Opmeer. De bankjes zijn gemaakt door de medewerkers van de
Prinsenstichting, c.q. de bewoners van de zorgboerderij ‘Aart Grootes’ in
Aartswoud i.s.m. met een plaatselijke aannemer c.q. lid van de onze Club.
In de bovenste plank is de tekst ‘1990 Lions Club Opmeer 2015 met de
naam van de sponsor’ gelaserd. De bankjes zijn door een aantal bedrijven
gesponsord t.w. Aannemersbedrijf Dekx, de Prinsenstichting,
Tillemans Taylers, Laserbedrijf Goedhart, de Firma Compier
en uiteraard nam de Lions Club Opmeer zelf ook een bankje voor haar rekening. De plaatsing
is gefaseerd uitgevoerd i.s.m. de Prinsenstichting en de Lions Club verzorgt één jaar het
onderhoud. Daarna zullen de bankjes worden overgedragen aan de gemeente Opmeer. Op 21
mei 2015 werd in het Rundveemuseum te Aartswoud het convenant getekend door de
Wethouder, onze President, de Prinsenstichting en het Rundveemuseum en werd het eerste
bankje geplaatst. Hierbij was ook de DG Joost Paijmans aanwezig. Het laatste bankje is
geplaatst op 13 juni 2015 langs het ‘Blôte Bienepad’ en daar werd een toast uitgebracht op het
Project en de Lions Club Opmeer met een glaasje van het smakelijke ‘Blôte Biene Bitter’. Daarna was er
een eenvoudige gezamenlijke lunch in het Rundveemuseum.
De receptie en het jubileumfeest.
Hoewel Lions Club Opmeer op zondag 14 juni 2015 dus 25 jaar bestond is om allerlei redenen besloten om
dit op zaterdag 13 juni te vieren. De officiële receptie en de feestavond zijn gehouden in het ‘Twiskerslot’

De leden van de Lions Club Opmeer
in het fraaie dorpje Twisk. Dit is een beschermd dorpsgezicht met in het dorp de hoogste concentratie
stolpboerderijen in Nederland. Voor de receptie waren o.a. uitgenodigd onze oud leden, de Districts-
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gouverneur, de Zonevoorzitter, het college van B en W van de gemeente Opmeer, de burgemeester van
de nabuurgemeente Medemblik, onze sponsorclub LC Wieringermeer en de Lions Club Bitburg-Prüm uit
Duitsland. Tevens waren diverse vaste sponsors van onze Club uitgenodigd en vertegenwoordigers van
organisaties waarvoor onze Club de afgelopen jaren acties heeft gevoerd. Ook waren er een aantal personen
uitgenodigd die al vele jaren hebben deelgenomen aan onze grote acties en deze dus steeds weer mogelijk
hebben gemaakt en uiteraard ook Louis, de uitbater van ons Clubhuis ‘Het wapen van Egmond’ in
Hoogwoud. Om 16.00 uur begon de officiële receptie, waar de President de vele genodigden hartelijk
welkom heette. Een aantal sprekers maakte van de gelegenheid gebruik om de diverse belevenissen en
activiteiten van de jubilerende Club te noemen. De ‘Chartermembers’, dat zijn de leden die vanaf de
oprichting lid zijn en op het ‘Charter’ t.w. de officiële oorkonde vermeld staan, kregen een onderscheiding
uitgereikt.
Ook werd het ‘Jubileumboekje 25 jaar Lions Club Opmeer’ gepresenteerd met daarin verhalen over met
name de oprichting en verder de vele activiteiten en belevenissen van de Club in de afgelopen 25 jaar.
Het eerste boekje is officieel overhandigd aan de oprichter van de Club, Mark de Bokx. Uiteraard was het
ook beschikbaar voor
de oud leden van de
Club en andere aanwezigen en geïnteresseerden. Tijdens de
receptie presenteerde
de Club via een
beamer diverse foto’s
van de vele activiteiten van de Lions
Club Opmeer van de
afgelopen 25 jaar. Na
Het ‘Twiskerslot’ in Twisk.
afloop van de receptie
Feestelijk Lionsgebak.
om ca. 18.15 uur was er nog een borreluurtje voor de leden en de gelegenheid om zich even te verfrissen.
Om 19.30 uur begon de feestavond met een uitgebreid vier gangen diner. Afwisselend was er, tussen de
diverse geserveerde gerechten door, ook een stukje entertainment van Mirjam Kayer begeleid door pianist
Berend van de Berg. Mirjam zong diverse fraaie liedjes waarvan er één van toepassing was op onze Lions
Club. Het bleef zeer gezellig tot het einde van het diner en de Lions Club Opmeer kan terugkijken op een
uitermate geslaagde feestdag t.g.v. hun 25 jarig bestaan.
In alle bescheidenheid mogen we toch wel stellen dat onze Lions Club de afgelopen 25 jaar goed heeft
gefunctioneerd en in principe aan zijn doelstelling heeft voldaan. We hopen daarom dat de Lions Club
Opmeer de komende jaren net zo actief, sociaal en vooral gezellig zal blijven als in de afgelopen 25 jaar.
Wellicht halen we op deze wijze ook nog eens ons 50-jarig bestaan!

Simon Ruiter.
d.d. juni 2015.
Voor eventuele reacties: info@lionsopmeer.nl
secretaris@lionsopmeer.nl

