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De heer M.J.G. van Aken 
J.P. Sweelincksingel 32 
2132 KL Hoofddorp 

Hoofddorp, 31 oktober 2005 
 
Geachte heer Van Aken 
 

Zoals u weet  heeft Lions Cultureel met topvocaliste Madeline Bell 
ook dit jaar weer een bijzondere avond in petto. Op 10 december 
a.s. brengt de vrouw van onder meer het wereldberoemde Blue 
Mink, de musical “Cotton Club” en de vermaarde Tom Parker 
concerten in Schouwburg de Meerse de mooiste kerstsongs zoals 
When a child is born, Last Christmas, Have yourself a Merry little 
Christmas en het ritmische Driving Home for Christmas. Daarbij wordt 
zij begeleid door een orkest met het Bailo String Ensemble o.l.v. Frits 

Landesbergen en niemand minder dan Cor Bakker aan de vleugel. 
 
Wat u nog niet wist is dat de opbrengst van deze avond is bestemd 
voor een zeer bijzonder doel binnen de Haarlemmermeer, namelijk 
‘Dikkie Dondersteen’. Lion Prof. Dr. Jaap Schouten, actief betrokken 
bij dit project: “Jonge mensen staan in onze maatschappij bloot 
aan een brutaal opdringerig aanbod aan drugs, een overvloed aan 
vaak onverwerkte informatie, geweld op straat en een tanend 
begrip voor mijn en dijn. Gedrag verandert zelden door bevelen en 
zeker niet door preken, maar slechts door doorleefde ervaringen. Dikkie Dondersteen 
heeft als spel tot doel het besef van ‘goed omgaan met elkaar’ te versterken”. 
 
Tot zover deze aanvullende informatie over de bestemming van de opbrengst van de 
komende editie van Lions Cultureel. Mocht u hiervoor nog geen kaarten hebben 
besteld, dan kunnen wij u geruststellen;  Er zijn nog kaarten beschikbaar. De entreeprijs 
bedraagt € 60,- per persoon. Dit bedrag is inclusief garderobe en een door Remco 
Outshoorn verzorgd buffet in Spaanse stijl met onder andere uiterst smakelijke tapas. 
Kaarten zijn per e-mail te bestellen via lionscultureel@quicknet.nl of door middel van 
het bijgaande bestelformulier. 
 
Graag zien wij u op 10 december! 
 
Met vriendelijke groeten, 
LIONSClub Haarlemmermeer-Ringvaart 
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President 
Bijlage:  Bestelformulier 
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