
‘In the jungle, the mighty jungle, the lion sleeps tonight’ 
 

Het zal allemaal best. Maar wij, leden van Lionsclub 
Haarlemmermeer-Ringvaart, zijn (bijna) altijd wakker om kennis te 
nemen van alles dat ons en onze omgeving bezighoudt. 
 
Deze periodieke Nieuwsbrief signaleert, informeert en is dan ook 
mede afhankelijk van eenieders inbreng.       Hoofdredacteur: Alfred J. Boer   
 
10e jaargang,  editie   13 mei  2010 
______________________________________________________ 
 

 
 

Wervelend jubileumfeest 
Een enorme opkomst, prima sfeer, een 
uitdagende puzzelrit, komische presentaties, de 
installatie van een nieuw lid ga zo maar door. 
Kortom het 25-jarig jubileum van de club is 
waardig gevierd! 
 
Misschien het enige minpuntje van afgelopen zater-
dag was het saaie en natte weer, maar voor het 
overige klonk het 25-jarig jubileum als een klok. 
Een welgemeend compliment aan de organisatie is 
dan ook beslist op zijn plaats. Tot in detail geregeld 
en spitse vondsten kenmerkten de puzzelrit: een heus 
rallybord (met tie-wraps en al), een tas met leeftocht 
en ga zo maar door. De echtparen werden direct uit 
elkaar gehaald en ‘veroordeeld’ tot een vreemde 
auto met aan het stuur iemand die je niet snel het 
nodige zal verwensen bij een minder slimme actie. 
 

 
 
 

Sommige equipes had-
den het geluk een 
‘locatieervaringsdeskun

-dige’ aan boord te 
hebben, maar toch bleek 
dit lang niet voldoende 
garantie  

 

voor een hoge klassering. Bijzonder vonden wij de 
wat tegenvallende Latijnse kennis van de Alpha 

klanten, maar nog 
meer bijzonder was 
het winnen door de 
drie mans equipe 
waarvan de 
(plaats)naam even 
aan de aandacht is 
ontsnapt.  

Gelukkig kwamen alle deelnemende auto’s 
schadevrij over de finish, hoewel boze tongen 
beweren dat dit mogelijk niet geldt voor de 
bodemsectie van een Chrysler 300… 
 
En het avondprogramma? 
Wervelende en vaak ludieke  Powerpoint presen-
taties terugblikkend op mooie en bijzondere 
momenten uit 25 jaar Lionsclub Haarlemmermeer-
Ringvaart; grote snorren, weelderige zwarte 
haardossen en ga zo maar door. 
 

 
 
Na afloop kregen de aanwezigen een jubileum CD 
mee naar huis waarop de mooiste foto’s en 
nieuwsbrieven van een kwart eeuw vriendschap, 
inzet en goede doelen. 
 
 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
Installatie Frans Kroon 
Als laatste officiële plichtpleging mocht aftredend 
president Fred Boer de installatieprocedure van 
Frans Kroon voor zijn rekening nemen.  

 
Fred speelde 
handig in op de 
wens van de 
organisatie om het 
bondig te houden: 
hij had de Erecode 
reeds aan Frans ter 

bestudering 
overhandigd, zodat een simpel ‘ja’ voldoende was. 
Altijd weer een mooi moment, de installatie van een 
nieuw lid! 
 

 Sponsor Chris doet wijn werk goed.  
 



 
 
 

Overdracht Vz. ‘s hamer 
 

 
 
Na een uitstekend diner met mooie begeleidende 
wijnen en leuke Powerpoint intermezzo’s was ook 
het moment daar dat Fred Boer zijn 
voorzittershamer mocht overdragen aan Sjaak 
Gorter.  
 
Fred dankte zijn commissies voor twee jaar 
tomeloze inzet met een speciaal woord van dank aan 
secretaris Martin van Dam. Hij toonde zich trots op 
een club met een relatief gering verloop en die 
bovendien veel expertise levert aan de zone en het 
district. 
 

 
 
 

Sjaak Gorter vertelt… 
Geachte Lions, 
 
Als tweede actie van uw nieuwe president, bied ik 
u mijn excuses aan  voor het volledig in het 
watervallen van mijn eerste openbare taak; de 
maiden speech.  
 
 

 
 
In mijn hoofd zou dit een uitsmijter zijn geworden 
op deze bijzonder goed georganiseerde lustrum-
viering van onze club. Een totale black-out belette 
mij dit naar behoren te doen. Nogmaals mijn 
oprechte excuses hiervoor. 
 

 
 
Want: 
Natuurlijk had ik Fred willen bedanken voor zijn 
bezielende leiding in de afgelopen twee jaar. 
Natuurlijk had ik met u allen vastgesteld  dat wij 
aanwezig waren op een bijzonder geslaagde dag, 
waarop wij ons 5e lustrum vierden en u gevraagd om 
een daverend applaus te geven voor de 
organiserende Cie-leden. 
Natuurlijk had ik daarom met u vastgesteld dat wij 
nog maar 25 jaar jong zijn en alle vertrouwen in de 
toekomst hebben. De aanwas van jonge leden zal 
doorzetten en de integratie in onze club voorspoedig 
zal verlopen en op zich weer voor extra uitbreiding 
zal zorg dragen. 
Natuurlijk had ik u meegedeeld dat wij als leidraad 
voor de programma- en activiteitencCie, de actu-
aliteit in de maatschappij zullen blijven volgen. Het 
thema voor 2010 is derhalve “duurzaamheid” Deze 
commissie wordt aangevoerd door Bauke de Jong. 
 

 
 
 
 



 
Natuurlijk had ik u meegedeeld dat wij graag zien 
dat er weer een jaarlijks evenement van enige 
omvang op de agenda komt. En dat ik hiervoor Jan 
van Grondelle bereid heb gevonden dit aan te sturen 
vanuit de EvenementenCie. Dat alle  hieruit 
voortkomende fondsen voorgelegd zullen worden 
aan Piet Blom van de FondsbestemmingsCie. 
 
Natuurlijk had ik u in dit kader meegedeeld dat wij u 
allen 23 mei verwachten in het Oude Raadhuis. Nog 
een bewijs dat we springlevend zijn en nog van alles 
willen ondernemen. 
 
Natuurlijk had ik u verteld dat de broodnodige 
publiciteit verzorgd blijft worden door Marco 
Roodzant.  
 
Natuurlijk had ik u meegedeeld dat ook dit jaar de 
financiën weer bij Arno ter Avest in goede handen 
zullen zijn.  En in Odo Brunner is een waakhond is 
gevonden ten behoeve van de KasCie, terwijl het 
secretariaat weer in handen blijft van de onvolprezen 
Martin van Dam. 
 
Natuurlijk had ik u uitgelegd dat de Interne 
Contacten volgens gebruik worden waargenomen 
door past-president Fred Boer. 
En ik had u zeker verklapt dat Paul Zijlstra de 
LedenCie voor zijn rekening neemt. 
 
Voorts had ik u verteld dat Wim Huijsmans zijn 
activiteiten in de Zone zal uitbreiden en ik had u 
alvast meegegeven dat Arno ter Avest onze 
aankomende president zal worden. 
Last but not least had ik alle niet genoemde leden 
gerustgesteld met het feit dat van hen een bijdrage 
gevraagd wordt in de diverse commissies. 
Tot slot zou ik een ieder hebben bedankt voor zijn 
bijdrage aan deze geslaagde dag en u een goede 
huisreis gewenst. 
 

Sjaak Gorter 
 

President exit, nieuws niet 
Fred Boer mag dan president af zijn, hij is 
vastbesloten om de bekende clubnieuwsbrief van 
zijn hand  in ere te houden. “Uit de talloze reacties 
begrijp ik dat dit medium in een behoefte voorziet. 
Zo is bekend dat ook de dames trouwe lezers zijn. Ik 
ga er dus stug mee door, uiteraard in de misschien 
ietwat valse hoop dat ik mag rekenen op meer 
inbreng van onze clubleden,” aldus Fred Boer.  
 
 
 

 
Verschijningsfrequentie nieuwsbrief 
Het afgelopen clubjaar lag de verschijnings-
frequentie helaas op een lager peil. Volgens Boer is 
dit het gevolg van relatief veel afwezigheid door zijn 
deelname aan persreizen. “Het streven is om telkens 
een week na een bijeenkomst te verschijnen, maar 
dit lukt domweg niet altijd. Zo was ik onlangs nog 
de dupe van de bekende aswolk. Dankzij een enorme 
‘bak lava’ was ik samen met een paar collega-
journalisten veroordeeld tot een aantal dagen extra in 
Turkije, waardoor ik de aansluiting op een volgende 
reis naar Tsjechië in gevaar zag komen. In zo’n 
geval lopen complete werkschema’s  in de soep en 
worden deadlines getart. Daardoor krijgt de 
nieuwsbrief even een wat lagere prioriteit. Hoe dan 
ook, volgend clubjaar gaan we vrolijk door!” 
 

Aswolk met gevolgen… 
Zoals elders in deze nieuwsbrief gemeld, ondervond 
uw verslaggever zelf ook de gevolgen van de 
IJslandse aswolk. Toch houd ik er ook een positief 
gevoel aan over. Want het geforceerde langere 
verblijf aan boord van een fraaie Turkse gulet leidde 
tot bijzondere, soms diepgaande gesprekken met 
collega-journalisten,waaronder één dame.  

 
Op enig 
moment kwam 
het gesprek op 
de Lions en laat 
deze Haarlemse 
dame daar nu 
graag eens 
meer over 
willen weten? 

Kort en goed: inmiddels heb ik haar ‘overgedragen’ 
aan Elisabeth Haderer, die haar graag laat 
kennismaken met haar gemengde club. Mooi toch? 
 

Aandacht voor 23 mei!    
Gelet op de mededeling van Arno zullen we 
gezamenlijk nog even goed aan de bak moeten met 
de kaartverkoop voor de 23e mei. Want het kan toch 
niet zo zijn dat dit mooie initiatief strandt op te 
weinig verkochte zitplaatsen… Als het goed is, dan 
valt er deze week nog een publiciteitsbommetje, 
maar extra inspanning is en blijft dringend gewenst!  
 

Fred Boer 
 
Nagekomen bericht: in de komende nieuwsbrieven 
zal telkens een ‘Puzzelrit limerick’ worden 
opgenomen!!! 


