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BESTUURsnieuws

ACTIVITEITENCOMMISSIE
Begoniatapijt
Verleden jaar
werd voor het
laatst
medewerking
verleend aan de
Stichting
Begoniatapijt. De
verkoop van boekjes leverde weer een
mooi bedrag op van € 2200. Dit bedrag
is later overhandigd aan de voorzitter
van de Stichting Tesselhuus (zie artikel
verderop).
Nico Brink Golf toernooi
Mooi weer, een mooie golfbaan en een
gezellige groep mensen waren weer de
ingrediënten voor een geslaagde
golfmiddag bij golfbaan de Vlietlanden.
Na afloop was er weer een mooi bedrag
( € 3500) beschikbaar voor de stichting
Dorcas.
De Klink

Met het
realiseren van
een
sponsorbord
werd het
project De Klink te Opmeer afgerond.
Verleden jaar begonnen met de bouw
van een pergola en het opknappen van
het terrein werd het geheel afgelopen

voorjaar afgerond met het aanbrengen
van een sponsorbord. Volgens Roeland
Vollard, clustermanager, zijn de kinderen
maar ook de begeleiders zeer in hun
nopjes met het geheel.

aangeboden in café de Nadorst te
Blokker. Koffie, gebak, een borrel en een
hapje werden aangeboden. Ook de
bekende zangeres "blonde Kelly" was
weer van de partij. Actie werd mogelijk
gemaakt door de inzet van een 80 tal
eigenaren van oldtimers die geheel
vrijwillig meewerkte, woningstichting Het
Grootslag te Wervershoof die veel
gedaan heeft aan het organiseren van
de deelnemende senioren en een
geweldige sponsorbedrag van € 2000
beschikbaar stelde en niet te vergeten
de inzet van leden van de Lions Club
Opmeer en de Lions Club Hoorn.

PROGAMMACOMMISSIE
URSEM BOUW

Old for Old
Ook dit jaar
vond de actie
Old for Old
plaats. Nu in
Hoogkarspel.
Ruim 80
senioren
werden op een
mooie zondag
in mei op een
schitterend
middag
getrakteerd. Na een toertocht met
oldtimers werd een programma

In het kader van de bedrijfsbezoeken
werd op 22 oktober ’s middags vanaf
drie uur een excursie georganiseerd
naar Bouwbedrijf Ursem in Wognum. De
presentatie werd niet gehouden in het
gebouw aan de Westeinderweg zoals
werd verondersteld maar in het nieuwe
complex op het industrieterrein
Overspoor.
Onder het genot van een kopje koffie
werd e.a. over het bedrijf verteld.
Ursem Bouwgroep heeft al sinds 1939
ervaring met traditionele bouw en
industriële bouw.
Het bedrijf heeft ruim 200 mensen in
vaste dienst en een jaaromzet van meer
dan 70 miljoen.
In de nieuwe bedrijfshallen aan de
Spoorstraat in Wognum concentreert

men zich vooral op de bouw van (woon-)
units voor allerlei doeleinden.
Bijvoorbeeld
gevangenissen,scholen,studentenwonin
gen,tijdelijke huisvesting etc.
Na de duidelijke inleiding werd
onderleiding van enkele medewerkers
een rondleiding door de fabriek gemaakt.
Elk uur rolt er een kant en klare unit van
de “lopende band”. Dagelijks worden de
bestelde producten getransporteerd naar
de opdrachtgever en ter plaatse door
het bedrijf afgewerkt. Een en ander
vormt een ingewikkeld logistiek
probleem, dat echter zeer beheerst werd
uitgevoerd.
Het was een uitermate interessante
excursie. Met een flesje wijn als
aandenken konden de deelnemers
terug zien op een leerzame middag

BURGERLIJKE STAND
Vertrokken
Philip Adrian
juli 2007
Henk van Unen.
sept 2007
Wim Heddes
juni 2008
Ingekomen
Harry Schouten

nov. 2007

Geboren
JULIE
dochter van MarieClaire en Cop
Coppejans

Kookstudio
Onder toeziend oog van een aantal
echtgenotes namen in maart een aantal
leden deel aan een
kookcursus bij
Raymond Groot
(koken.nu) aan de
Oude Veiling. Er werd
gesneden, geroerd,
gehakt, gekookt en
gekoeld met als resultaat een heerlijke
maaltijd. Onder genot van een lekker
glas wijn of een biertje ging het feest nog
een tijdje door. Een toppertje !

Bedrijfsbezoek Agriport
Met het bezoek aan Agriport en de
gegeven presentatie werd duidelijk

welke geweldige ontwikkelingen
plaatsvinden in de Wieringerrmeer.
Honderden hectares paprika en tomaten
vormen de hoofdmoot van de productie.
Tijdens de presentatie werd uitgelegd
dat diverse factoren een belangrijke rol
hebben gespeeld bij het bepalen van de
locatie. Veel zonlicht, schone lucht,
weinig tropische dagen staan garant
voor een goede opbrengst. Verrassend
was dat de telers ook elektriciteit leveren

aan het netwerk. Geleverde elektriciteit
is voldoende voor de behoefte van alle
huishoudens boven de lijn Hoorn –
Alkmaar.

Bezoek Tesselhuus
Op 8 maart bracht een select
gezelschap van de Lions Clubs Opmeer
en Enkhuizen een bezoek aan het
Tesselhuus in de Koog op Texel.
In Den Helder werden de deelnemers
opgewacht door Alex Cofino,lid van LC
Texel en hoofd operations van de
TESO(Tessels Eigen Stoomvaart
Onderneming) alsmede door Germ
Keunig ,voorzitter van de stichting
Tesselhuus.
Met de boot
van half elf
werd koers
gezet naar het
prachtige
eiland Tessel.
Voordat er
echter om half twee voet aan wal kon
worden gezet kregen de deelnemers
koffie en een uitgebreide rondleiding
over het schip in de ruimtes die normaal
niet voor publiek toegankelijk zijn.
Na
een heerlijke lunch aan boord van de
nieuwste aanwinst van TESO
(de dokter Wagemaker) reed het
gezelschap naar het Tesselhuus.
Onder het genot van een kopje koffie
met gebak werd men geïnformeerd over
het reilen en zeilen van de stichting
Tesselhuus.
De Lions Clubs Opmeer en Enkhuizen
kwamen echter niet met lege handen.
De president van LC Opmeer Ger
Boekhoff overhandigde de voorzitter van
de stichting een cheque van
€ 2200,- Daarnaast gaven de
deelnemers een bedrag als
tegemoetkoming in de kosten van koffie
met gebak Beide giften werden in dank
aanvaard.
Onder het genot van een glaasje werd
nog wat nagepraat over het prachtige
werk dat door de stichting Tesselhuus
wordt verricht. Alle deelnemers hadden
bijzonder genoten van de met zon
overgoten informatie dag

Paul Janssen
Op de late
bijeenkomst van
februari trad Paul
Janssen op als
gastspreker. Paul
vertelde over zijn
leven, werk en
liefhebberijen. Zijn
werk als
musicoloog, recensent, schrijver en
tekenaar kwamen daarbij aan bod. De
enthousiasme waarmee hij vertelde
deed de grens tussen werk en
liefhebberij enigszins vervagen. Kortom:
een man met een verhaal.
Gift

Op verzoek van Melvin Jones Fellows
van District 110 AN is een bedrag van
€ 1000 geschonken aan Sight First. Dit
project is opgezet door de Lions en
beoogt het helpen van blinden mensen
in de derde wereld.

Lezingen - verhalen
Het afgelopen jaar kwamen een aantal
leden aan bod met een lezing. His
vertelde over zijn vakantie en ervaringen
in Namibië, Mark ging in op het
boedhisme. Van Evert hoorden wij zijn
levensverhaal. Een geboren verteller !
De buurman van Leon, oud directeur
GGD, werd een boeiend en
indrukwekkend verhaal verteld over de
bestrijding van tbc in de voormalige
Oostblok.

Een kroniek is een relaas van
gebeurtenissen. Met deze eerste
kroniek blikken wij terug naar het
afgelopen clubjaar. Hoewel
volledigheid betracht werd kan het
niet anders dan dat er misschien iets
over het hoofd is gezien. Daarvoor
alvast excuses.
Soms is de toonzetting tijdens een
vergadering negatief, er gebeurt
niets, wij ondernemen te kort. Met
het presenteren van deze kroniek
willen wij als archiefcommissie tonen
dat er in een jaar wel heel veel
binnen de club plaatsvindt.
De archiefcommissie – redactie
John,
Mark,
Gerrit

