
 
 
 
 
 
      
     Mevrouw  
      
      
 

       
     Hoofddorp, 23 april 2002. 
 
 
Geachte mevrouw , 
 
In tien jaar tijd hebben wij met Lions Cultureel al heel wat verschillende 
theaterdisciplines in huis gehad. Het is echter al jaren geleden dat wij u cabaret 
voorschotelden.  
 
Wij zijn er dan ook trots op u deze keer uit te mogen nodigen voor een bijzonder 
optreden van niemand minder dan Paul van Vliet. Op zaterdag 14 december 2002 
brengt deze onvolprezen cabarettier in Schouwburg de Meerse een selectie uit zijn 
rijke repertoire. Wie herinnert zich niet Majoor Kees (Vragen, geen vragen), Bram 
van de Commune en Baron van Avezaethe? Uiteraard zal hij ook een aantal van 
zijn onvergetelijke liedjes ten gehore brengen zoals het gevoelige “Meisjes van 
dertien”. 
 
Eigenlijk heeft Paul van Vliet zijn theaterpet al aan de wilgen gehangen. Maar zoals 
u weet vervult de sympathieke Hagenaar al weer enige tijd de rol van ambassadeur 
van UNICEF. En speciaal voor deze organisatie stelde Van Vliet een programma 
samen waarin hij u de hoogtepunten voorschotelt van tientallen jaren succesvol 
cabaret. Met dit programma bespeelt hij de theaters slechts in zeer beperkte mate, 
dus wij bieden u een uitgelezen kans om hiervan getuige te kunnen zijn.  
De prijs van een toegangskaart voor deze unieke gala-avond bedraagt € 60,00 per 
stuk. Telefonisch of per e-mail te bestellen bij Piet Blom. (023-555 60 40 / 
p.g.blom@wolmail.nl. Het totaalbedrag graag overmaken op rek.nr 66.82.66.708 tnv 
Lions Cultureel te Hoofddorp. (Toekenning kaarten op basis van binnenkomst 
betaling). Met behulp van het bijgaande formulier kunt u ook gebruik maken van de 
speciale 'Voorinteken service'.  
 
Over de bestemming van de netto opbrengst kunnen wij deze keer kort zijn: deze 
gaat naar UNICEF. Dankzij de inzet van deze organisatie ziet de toekomst van 
talloze kinderen er aanmerkelijk rooskleuriger uit. Dus ook 
daarom: Graag tot 14 december a.s. in Hoofddorp! 
 
Met vriendelijke groeten,  
LIONSClub Haarlemmermeer-Ringvaart 
 
Chris Verkuyl 
President 
 
Bijlage: 
   Voorintekenformulier 


