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35 jaar jong!        

Lionsclub Haarlemmermeer-
Ringvaart viert feest 
Nadat een eerdere poging onder invloed van 
de beperkende Corona-maatregelen strandde, 
kon vrijdag 25 september de viering van het 
35-jarig jubileum eindelijk plaatsvinden. Achteraf 
had het trouwens geen week later moeten zijn.

Hoewel het organiserend comité ongetwijfeld met 
samengeknepen billen heeft gezeten vanwege de 
dreiging van een tweede Covid-19 golf, was het 
nu eindelijk zover; vanaf een slim gekozen 
(gratis) parkeerplaats vertrokken bijna alle leden 
van onze club al dan niet met partner per luxe 
touringcar naar een tot dan toe nog onbekende 
bestemming. Maar… chauffeur Jan maakte per 
abuis een einde aan de onzekerheid: de 
eindbestemming bleek Baarn te zijn. Benieuwd!

Na een voorspoedige reis arriveerden wij ‘ge-
mondkapt’ en al bij Restaurant & Rederij Eemlust. 
Aan de kade lag partyschip ‘Amer’ al op ons te 
wachten, waar wij vanwege de verscherpte 
Covid-19 regels verdeeld over twee dekken 
konden beginnen aan een superleuke boottocht. 

Onderdeks brandde de verwarming, maar een 
verdieping hoger zorgden de lage temperatuur in 
combinatie met de harde wind voor een iets 
ander klimaat; ach, een kwestie van af en toe 
beneden even opwarmen. Bovendien: een 
geurend en warm bakje koffie met gebak doet 
wonderen!

50 jaar Lionslid! 
Tot onze verrassing bleken ook twee Lions 
hotemetoten aan boord te zijn; Joost Paaijmans 
en aankomend districtsgouverneur 110 AN in de 
persoon van Ad Melchert om - volkomen terecht - 
onze Jaap in het zonnetje te zetten vanwege niet 
minder dan 50 jaar Lions lidmaatschap. 

Maar dat niet alleen: aansluitend werden de door 
nestor Jaap aangebrachte kersverse leden 
Marcel Hoogesteeger en Peter Ouwerkerk met de 



gebruikelijke toe-
ters en bel len   
door Ad Melchert 
geïnstalleerd.

Na deze officiële  hande-
ling  stapten de Lions bon-
zen van boord waarna 

de matrozen de landvasten konden lossen en MS 
Amer het spreekwoordelijk ruime sop kon kiezen. 
De tocht voerde langs de mooiste plekjes aan de 
Eem richting het Eemmeer. 

 

Op enig moment maakte MS Amer rechtsomkeert 
en richting Amersfoort. Ondertussen konden wij 
genieten van een prima verzorgde en bovendien 
rijkelijk besproeide lunch. 

Trage brugwachter 
Tot dan toe verliep een ander volledig volgens 
planning, ware het niet dat de keurig vooraf 

ingeseinde brugwachter een klein half uur op zich 
liet wachten voor een simpele ‘opening’. Als 
gevolg hiervan moesten de vier gereedstaande 
Gilde stadsgidsen knarsetandend hun geduld 
bewaren… Maar niet getreurd, eenmaal verdeeld 
over vier groepen gingen we vol verwachting op 



pad en lieten wij ons informeren over de talloze 
bezienswaardigheden van Amersfoort. De groep 
waarvan de samensteller van dit verslag deel 
uitmaakte kreeg zelfs een stukje moeras te zien. 

Hoewel het werkgebied van de gidsen hier en 
daar dus wat kon verschillen, hebben alle 
groepen een bezoek gebracht aan de bijzondere 
Koppelpoort met zijn imposante tredmolens. 

Helaas mogen deze onder invloed van Corona 
niet meer worden beklommen en een heus 
raddraaierscertificaat (zie hieronder) zat er voor 
ons dus niet in…

Authentieke pispotten 
Na afloop van  de boeiende rondleiding kwam het 
Lionscircus bijeen in de eeuwenoude Mannen-
zaal van het St Pieters en Bloklands Gasthuis. In 
de voormalige kerk werd het gezelschap hartelijk 
ontvangen door charmante gastvrouw Anja die 
bovendien het nodige over deze unieke locatie 
wist te vertellen.



Nadat iedereen weer een beetje op temperatuur 
was gekomen en ervaringen met elkaar had 
gedeeld nodigde Anja ons uit voor het diner in de 
Mannenzaal. Een meer dan bijzondere ervaring 
om temidden van tientallen bedstedes, authen-
tieke pispotten en kledingkisten te kunnen 
genieten van een voortreffelijk driegangen menu. 

Ondertussen nam scheidend president Geert 
Blijham het woord om vervolgens bij elke Lion 
een treffend persoonlijk verhaaltje te houden. 
Hoe attent! Dit geldt trouwens niet in de laatste 
plaats voor het tijgeroog presentje, waar naar 
verluidt uiterst interessante helende, cq. verbete-
rende eigenschappen aan mogen worden toege-
dicht. (Zie ook de onlangs door Geert per e-mail 
verspreidde bijsluiter).

Vervolgens was het woord aan kersverse presi-
dent Frans Kroon die aangaf het kort wilde 
houden en ons beloofde dat hij nog zal laten 
weten wat het thema zal worden. Immers, het 
oorspronkelijke, door hem bedachte thema 
‘Samen voor ons eigen’ (vrij naar Koot & Bie) is 
inmiddels redelijk achterhaald… 

Na de afsluitende koffie restte ons nog een korte 
wandeling naar de plek waar onze touringcar 
klaar stond om ons terug te brengen naar Nieuw-
Vennep. 

Het gevarieerde programma en de keuze om een 
touringcar in te huren bleek een schot in de roos: 
in wisselende samenstellingen kon gedurende de 
dag uitgebreid al dan niet diepgaand worden 
bijgepraat, hoewel er gelet op de vele lachsalvo’s 
ook meer dan genoeg ruimte was voor humor. Al 
met al een reuze geslaagd 35-jarig lustrum met 
veel dank aan de organisatoren. Op naar 
het volgende lustrum!


